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 .10-14 פרוטוקולים אישור .1

וצה לפתוח את ישיבת ערב טוב, אני ר :י רוזנצוויגש

. נמצאים 15המועצה מן המניין מספר 

איתנו הערב רחל שטיינר, אייל 

רוזנפלד, אילן, ברוך, עו"ד שירי 

זיידמן, משה אופיר, דליה נחום לוי, 

, עו"ד שלומית אודליה גוטל המנכ"לית

ארצי, אורית שגיא, אלי כהן ואני. 

אנחנו נפתח בסעיף ראשון פרוטוקולים, 

 בבקשה.    

הפרוטוקולים נשלחו אליכם במייל,  : אודליה גוטל

כולם ראו כולם קראו, יש איזה שהן 

  השגות לגבי הפרוטוקולים?

ברמה העקרונית כששולחים פרוטוקולים  שלומית ארצי:

שהם מאוד ישנים, זה לא רלוונטי, אני 

לא זוכרת מה היה באותה ישיבה. אני 

יכולה לאשר את זה אבל את יודעת 

 הותית אין לי שום זיכרון. מבחינה מ

 יש את הסרטונים בווידאו.  :שי רוזנצוויג

 לא נו באמת.  שלומית ארצי:

לא אני אומר אם יש משהו שאת נגיד  :שי רוזנצוויג

אומרת לא נראה לי, אז אפשר לראות, 

פשוט אנחנו מצלמים את הכול פה, 

 אנחנו מצלמים את הכול. 

  איזה פרוטוקולים? : משה אופיר

פרוטוקול הוא בזמן הגיוני אז אפשר  מית ארצי:שלו

 70-80לקרוא אותו, גם ככה זה 

 עמודים, זה לא איזה דף... 

הנוהל פה שבישיבה הבאה... צריך  : משה אופיר

 לאשר, אז לא צריך לצבור פרוטוקולים. 

ההערה היא במקום, ואני מבקש שלהבא  :שי רוזנצוויג

 לא לצבור פרוטוקולים.    

 לא יהיה.  : טלאודליה גו

 תודה.  שלומית ארצי:

 אני לא... את הפרוטוקולים.  : משה אופיר

לעניין ההצבעות בישיבות בפרוטוקולים  : אורית שגיא
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כתוב האם ההצבעה עברה ברוב קולות כן 

או לא מבלי לציין מי היו חברי 

המועצה שהצביעו בעד או נגד. אני 

חושבת שחשוב לציין את זה, זה גם 

לך הישיבה אז חשוב שזה יהיה נאמר במה

 כתוב. 

  איזה פרוטוקול? :שי רוזנצוויג

 בכל הפרוטוקולים.  : אורית שגיא

 בכולם?  :שי רוזנצוויג

 בהחלטות זה הנוסח שמופיע.  : אורית שגיא

יש אפשרות לכל חבר מועצה לבקש רישום  : משה אופיר

שמי. אז בואו נעשה את זה כלל, אם 

ל הצבעה יהיה אורית עומדת על זה, שכ

 רשום שמית באופן אוטומטי. 

אוקיי, אפשר לאשר את הפרוטוקולים  :שי רוזנצוויג

  האלה?

 כן.  : אורית שגיא

 כן.  שלומית ארצי:

אז רק נעשה את זה בשביל הפרוטוקול,  :שי רוזנצוויג

 10מאשרים פה אחד את פרוטוקול מספר 

מי בעד? פה אחד, מאשרים פה אחד. 

מי בעד? פה אחד.  11פרוטוקול מספר 

? פה 12מי מאשר את פרוטוקול מספר 

? פה אחד. 13אחד. פרוטוקול מספר 

  -2פה אחד. סעיף  ?14פרוטוקול מספר 

 אתם לא רוצים לעבור שם שם?  אילן דולב:

 איזה מתמטיקאי נהיית.  : משה אופיר

 אילן נתבקשת לשבור קרח?  :שי רוזנצוויג

ה שיהיה שמי. הוא מה שפה אחד הוא רוצ : משה אופיר

 מעל ומעבר. 

מאשרים פה אחד את פרוטוקולי ישיבות  החלטה:

 . 14עד  10מועצה מספר 

 

 עדכוני ראש המועצה. .2

זה עדכוני ראש המועצה. אנחנו  2טוב  :שי רוזנצוויג

לא נפגשים כל יום בטח שלא כל שבוע, 

לפעמים גם לא כל חודש כשיש חגים. אז 
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מה כל ישיבה אני אעדכן קצת גם מ

שנאמר בהנהלה וגם קצת את הציבור ממש 

קצר, זה לא דיון זה עדכון. תכנית 

הבראה אנחנו נדבר על זה כשזה יעלה 

לסדר היום, רק בכמה מילים, נפגשתי 

היום עם גורמים גם באוצר וגם במשרד 

הפנים נאמר לי שהמענקים שלנו קרובים 

מתמיד, הייתה פרוצדורה ארוכה של 

שרד האוצר הגיע מעבר באישורים בתוך מ

לסיומו, ואני מקווה מאוד שבשבועות 

הקרובים אנחנו נראה את המענק הראשון 

וכמובן שאחריו זה כבר יהיה יותר קל, 

כי זה יהיה במשרד הפנים ולא תקוע 

הפרוצדורה באוצר, מה שזה היה עד 

כמו כן אנחנו נעלה פה לשולחן עכשיו. 

אישור אבני דרך שאספנו, שמטרתם לקחת 

ה שנוכל לשלם לחובות ספקים הלווא

ונותני שירות וכו', זה משהו שעוד 

מעט נדבר עליו פה, אני רואה בזה 

עדכון חשוב, כי עבדנו קשה בחודשים 

האחרונים כדי לעמוד באבני הדרך, 

יפרט על זה בהמשך אילן. מאבק בפקק, 

עדכנתי את התושבים וגם אתכם, 

 10-שנפגשתי בשבוע שעבר או לפני כ

ת הרמזורים באור יהודה, ימים בבקר

בבוקר על מנת  06:30-הגעתי לשם ב

לראות את כל עשרות המצלמות שיש שם 

והיכולת לסובב מצלמה, באמת מאיפה 

הפקקים מגיעים, ממה הם נובעים ואיך 

אפשר להשפיע עליהם. הזמנתי את ידידי 

יגאל להב מקרני שומרון שאנחנו בעצם 

חווים את הפקק הזה ביחד, ועד כה מה 

שהיה קורה שכל אחד היה מושך לעצמו 

את השמיכה, התזמון היה עובר לפה, 

הוא היה מדבר איתם צועק עליהם, אחרי 

זה אני הייתי צועק, מתזמנים אלינו 

ולא היה משהו מסודר. פשוט החלטתי 

שצריך לעבוד על זה ביחד. הגענו לשם 

הסכמנו להתחיל בניסוי שבו בין שעה 

מן רמזור יש יותר ז 06:45עד  06:00

בעצם  06:45-לבאים מכיוון מזרח ומ

התזמון הופך להיות יותר  08:00ועד 

לכיוון אלפי מנשה, וזה ברור לנו 

שביום אחד אנחנו לא נראה תוצאות, כי 

הוא צריך עכשיו לפמפם ולהעביר 

לתושבים שלו והלאה, צאו יותר מוקדם 

יהיה לכם יותר קל. אז מי שייצא יותר 

לו יותר ירוק מוקדם ממזרחה יהיה 

והוא יוכל להתקדם. מצד שני הוא יחסך 

כי הוא פשוט ייצא  07:30לנו בפקק של 

יותר מוקדם. אז זה תהליך שאנחנו 
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עוברים זה כמה ימים רק קורה, ואנחנו 

עוקבים אחרי זה. מה שיפה פה זה 

שיתוף הפעולה שעכשיו הסכמנו בינינו 

שאף אחד לא מושך לעצמו זה לא הדרך, 

  -דלעבוד ביח

 מה זה יותר זמן מה הכוונה?  : משה אופיר

  -הזמן שיש לך ירוק לכיוון מזרח :שי רוזנצוויג

זה ברור לי מה שאמרת, אני שואל  : משה אופיר

מבחינה כמותית, מה יהיה להם דקה 

 שניות?  30וחצי ולנו 

  -לא, לא דקה וחצי :שי רוזנצוויג

 לא, על מה מדובר?  : משה אופיר

אגיד בשורה אחת ואני אתקדם הלאה.  :שי רוזנצוויג

שניות אם אני לא  45-אין יותר מ

 טועה, אין דקה וחצי, אין דבר כזה. 

  -שניות 45אז להם יהיה  : משה אופיר

  -ולך נגיד יהיה :שי רוזנצוויג

ולנו כמה זמן  06:45-ל 06:00בין  : משה אופיר

 יהיה? 

 , אנחנו עוד30או  25נגיד יהיה  :שי רוזנצוויג

 בודקים. 

 למי?  : משה אופיר

 לנו.  :שי רוזנצוויג

 ? 2ולהם פי  : משה אופיר

כן. עכשיו מה שקורה עם הרמזורים  :שי רוזנצוויג

, רק שתדעו יש שם חיישן, למרות האלה

שניות, אבל אין מכוניות  40שיש להם 

נוסעות, הוא מזהה שאין מכוניות והוא 

 ישר מעביר את הירוק לזה. 

 2אז להם בשעות המדוברות יהיה פי  : משה אופיר

 זמן מאשר לנו? 

  -2לא יודע אם בדיוק פי  :שי רוזנצוויג

יותר  2ובשעות שאחרי זה לנו יהיה פי  : משה אופיר

 מהם? 

יותר מהם, כי מי שמגיע  2לא פי  :שי רוזנצוויג
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ממזרח זה לא קרני שומרון, זה כל 

השומרון יש שמה עמנואל וכו', אבל 

  -ט מקבלים זמןאנחנו בהחל

יש איזה מהנדס תחבורה שבדק את  : משה אופיר

העניין הזה וחשב שהפתרון הזה עוזר 

 למישהו או שזה רק פנטזיה של מישהו. 

לא, הלכנו לבקרת הרמזורים, זה מה  :שי רוזנצוויג

שהם עושים בחיים. זאת אומרת יושבים 

  -שם

 והם הציעו את הפתרון הזה?  : משה אופיר

אנחנו ישבנו איתם והם הציעו את  :ויגשי רוזנצו

הפתרון הזה, כמשהו שאפשר להתחיל 

איתו ולבחון אותו לאורך שבועיים, 

שבועיים שלושה. זה מה שאנחנו עושים 

 עכשיו. 

זאת אומרת אם אני צריך להגיע נגיד  : משה אופיר

 08:00לתל אביב סתם דוגמא בשעה 

  -אפילו 09:00או  08:30בבוקר או 

  -ממליץ לך :ויגשי רוזנצו

 מתי אני צריך לצאת?  : משה אופיר

 . 06:00-לצאת ב שלומית ארצי:

 לא.  :שי רוזנצוויג

 עכשיו?  06:00לפני שעה  : משה אופיר

אם אתה צריך לצאת לתל אביב, אם אתה  :שי רוזנצוויג

צריך לצאת מכל מקום בישראל בשעה 

08:00-  

 אני מדבר על אלפי מנשה.  : משה אופיר

אז אני אומר, בכל מקום לתל אביב  :רוזנצוויגשי 

כדאי  06:30-, אני חושב שב08:00בשעה 

 מאוד שתהיה בכביש. 

 אבל יש להם עדיפות ברמזור.  : משה אופיר

זה מה שאני רוצה להגיד, אתה לא  :שי רוזנצוויג

מרגיש את זה היום, כי הטרפיק בבוקר 

ראינו עד  06:20-מה שראינו בעצם מ

יק מאלפי מנשה בשעות , הטרפ07:00

 האלה הוא לא רב. 

אין תנועה יוצאת מאלפי  07:00עד  : משה אופיר
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 מנשה? 

כמעט ואין, אתה מוזמן לבקר, יש אבל  :שי רוזנצוויג

 הרבה יותר פחותה. 

 ואני...  06:45-אני יוצאת ב לוי: -דליה נחום

-ממליץ לך, נגיד אם תיסעי ב 06:45 :שי רוזנצוויג

שתרגישי בשיפור. הבא  מבטיח לך 07:15

שיפוץ המצפה, מעדכן שהחודש הזה 

  -אנחנו נחל סוף סוף בשיפוץ המצפה

 מתי נקבל פידבק על הניסוי? סליחה.  : משה אופיר

אני בישיבה הבאה אעדכן. כל פעם  :שי רוזנצוויג

בעדכוני ראש מועצה אני חושב שזה דבר 

שצריך להישאר כל הזמן באג'נדה, כי 

שוט משפיע עלינו. אז הדבר הזה הוא פ

אני מניח שכל עדכון מעכשיו ואילך 

אתם תשמעו ממני בנושא הזה. שיפוץ 

המצפה שמח לבשר שאנחנו מתחילים 

החודש לשפץ את המצפה, שיפוץ שיימשך 

אני מניח שלפחות כשבועיים, אנחנו 

  -נשפץ שם את כל האזור

 מאיזה תקציב?  : משה אופיר

ם. תקציב פיתוח של יותר מתיחת פני :שי רוזנצוויג

 משרד הפנים. 

 משרד הפנים? באיזה סכום?  : משה אופיר

אני לא זוכר  ₪כן, כמה עשרות אלפי  :שי רוזנצוויג

בדיוק, אבל יש שם מתיחת פנים יפה, 

אתה מחליף את הפרגולה, אתה עושה שם 

צביעה, אתה משלים כל מיני מה ששבור, 

 חשמל שלא עובד, זרקורים על האנדרטה. 

 יש תכניות לזה?  : אופיר משה

כן. רוצה לעדכן שהרחבנו את שעות,  :שי רוזנצוויג

הרחבתי את שעות קבלת הקהל  –הרחבנו 

-ביום שישי, אז היום הם מתחילות ב

, 10:30והם מסתיימות בסביבות  08:15

שעת שטח, זה כבר קרה יפה ביום שישי 

האחרון. נסעתי ופגשתי תושבים בבית 

ה ונסענו ביחד. שלהם או שהם באו לפ

אני מרגיש שזה דבר טוב שנותן לאנשים 

שלא יכולים באמצע שבוע להגיע ביום 

שישי, ולקבל קבלת קהל מראש המועצה. 

וכל עוד זה מצליח וכל עוד תהיה 

דרישה, אז אני אמשיך בכך. הכנה 
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לחורף, חווינו פה יומיים של חורף 

כזה דרדל'ה וכבר ראינו פה קפיצות, 

ל חורף, וזה לא פסח מה שקורה פה בכ

גם עלינו השנה. אנחנו זימנו גם את 

חברת החשמל הצד הטכני שלהם לכאן, 

 ביצענו פגישה, הוחלט שהם מגיעים לפה

בימים הקרובים, אני לא יודע בדיוק 

מתי, אבל אני מניח שבתקופה הקרובה 

הם יגיעו לפה, יש להם סדרה של דברים 

שהם כבר עלו עליהם שהם לא תקינים, 

פת... שטיפת קווי מתח, יש כל החל

מיני מקומות שבהם הצמחייה פוגעת 

בקווי המתח, הם עשו וניקו אבל לא 

מספיק, אנחנו מביאים אותם לשני, 

ואנחנו לא נוותר להם עד שאנחנו נהיה 

מרוצים, כי הכנה טובה בהיבט הזה 

יכולה לחסוך לנו הרבה. והתחושה שלי 

 שמה שהם עשו כל השנים על אוטומט, אז

פה צריך לעשות עליהם יותר בקרה, 

ולכן הזמנו אותם שוב ואודליה מובילה 

  -את זה. כמו כן

יש משהו חדש שמתכוננים לעשות שלא  : משה אופיר

 עשו בשנים קודמות? 

אני לא יודע מה עשו בשנים קודמות  :שי רוזנצוויג

 מודה. 

 כל מה שאמרת נעשה בשנים קודמות.  : אורית שגיא

 אינני מכיר.  :שי רוזנצוויג

שטיפת קווים, נעשה היינו אז בישיבה  : אורית שגיא

 ביחד עם חברת חשמל. 

 אני מבקש להיות בפגישה הזאת.  : משה אופיר

 נכון, היינו בירושלים.  לוי: -דליה נחום

שטיפת קווים נעשתה, היה ברור אז  : אורית שגיא

שהדבר היחיד שיפתור את הבעיות שלנו 

, האם הדבר הזה זה הקמת של תחמ"ש

 מתקדם לאן שהוא? 

 תחמ"ש לא יפתור לך הפסקת חשמל.  :שי רוזנצוויג

 תחמ"ש יפתור לך את הפסקת החשמל.  : אורית שגיא

  -תחמ"ש לא יפתור לך הפסקת חשמל :שי רוזנצוויג

 תחמ"ש לא יפתור?  : משה אופיר

אני הפסקת חשמל לא יפתור לך לא.  :שי רוזנצוויג
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יילר, באלפי מנשה עם יכול לתת לך ספו

תחמ"ש או בלי תחמ"ש יהיו מתי שהוא 

  -הפסקות חשמל, מה שזה... שאלת ענית

 אנחנו מדברים על התכיפות שלהם.  : אורית שגיא

אז אני אומר מה זה יפתור, זה לא  :שי רוזנצוויג

יפתור הפסקת חשמל, לא בשביל זה 

התחמ"ש. הפיקים הקפיצות הקטנות האלה 

לות, זה מה שזה הניתוקים, הנפי

יפתור, וזה מתקדם כן. הדבר הזה אושר 

  -על ידי חברת החשמל, נמצא מקום

אני לא יודע על סמך מה אתה אומר את  : משה אופיר

מה שאמרת, יש לך ידע מקצועי בענייני 

 חשמל? 

 הלכתי ולמדתי מה זאת אומרת?  :שי רוזנצוויג

כן? כי אני מהנדס בעניין הזה, ולא  : משה אופיר

  -נכון מה שאתה אומר

 אז בוא תעיר את עינינו.  :שי רוזנצוויג

  -אוקיי אתה לא אומר : משה אופיר

  -אבל רגע זה לא דיון הדבר :שי רוזנצוויג

אבל אם אתה מעדכן אנחנו צריכים  : אורית שגיא

 להתייחס לזה. 

לכן אני מבקש להיות נוכח בדיונים  : משה אופיר

 בחברת חשמל. 

בסדר גמור, קודם כל אני רשמתי  :שי רוזנצוויג

  -לכולם

 תרשום לעצמך.  : משה אופיר

אתה תזכיר לי באימייל אני סומך  :שי רוזנצוויג

 עליך. 

אני יכול להזכיר לך, הנה אודליה  : משה אופיר

 רושמת. 

אגב אני אומר לכל אחד שיש לו איזה  :שי רוזנצוויג

תחום עניין שמעניין אותו, תרשמו לי 

ן אתכם לישיבות, אמרתי את ואני אזמ

 זה כבר לא מעט פעמים. 

  -בסדר, אז אני : משה אופיר

  -אבל הבשורה הטובה :שי רוזנצוויג
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 אני מזמין את עצמי לעניין.  : משה אופיר

הבשורה הטובה שמרגשת אותך משה זה  :שי רוזנצוויג

שבחרו מקום לתחמ"ש, בחרו מקום 

  -ועכשיו

 שנים.  4לפני  בחרו מקום כבר : אורית שגיא

אם הם לא צריכים כפי שאמרת, בשביל  : משה אופיר

 מה בחרו מקום לתחמ"ש. 

 איפה? איפה? איפה בחרו?  :שי רוזנצוויג

  -אני לא יודעת איזה מקום, אבל : אורית שגיא

 אז את לא יודעת, אז למה את אומרת?  :שי רוזנצוויג

שי כי אני הייתי בישיבה אז בחברת  : אורית שגיא

 חשמל, והאישיו בכלל לא היה המקום. 

  -בואי נפגש מתי שהוא בשנה הבאה :שי רוזנצוויג

 בחרו ליד אזור התעשייה.  : משה אופיר

השאלה היא נורא פשוטה, האם זה נכנס  : אורית שגיא

  -לתוכנית העבודה של חברת חשמל

 כן.  :שי רוזנצוויג

ואם כן לאיזה רבעון? האם  2020-ל : אורית שגיא

ושר התקציב? ובאיזה עלות להקמת א

 התחמ"ש? אלה השאלות. 

אושר, היו צריכים להקים את זה  :שי רוזנצוויג

היו צריכים  2019ברבעון הזה של 

להתחיל את זה, לא התחילו עם זה. 

התב"ר תוקצב, העלות של זה בסביבות 

, ₪מיליון  12-ל ₪מיליון  9בין 

מדובר על תחמ"ש ניידת. עוד שאלות 

 אולי אפשר לזמן על זה דיון.  בזה אז

 מתי זה ייכנס?  : אורית שגיא

 . 2020זה אמור להיכנס, עדכנתי את זה  :שי רוזנצוויג

אתה אומר דבר והיפוכו, מקודם אמרת  : משה אופיר

שתחמ"ש לא פותר את הבעיה, ועכשיו 

 אתה אומר שמקימים תחמ"ש. 

 לא אמרתי את זה.  :שי רוזנצוויג

  -ני לא מבין את האז א : משה אופיר
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  -לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה :שי רוזנצוויג

 אולי לא הבנתי אותך.  : משה אופיר

לא אמרתי את זה אבל נקיים על זה  :שי רוזנצוויג

 דיון נפרד, בסדר? לא נגמור עם זה. 

תוקם  2020מה שאתה אומר שבשנת  : אורית שגיא

 תחמ"ש? 

 זו התוכנית. זו התוכנית, כן  :שי רוזנצוויג

מה זה זו התוכניות? תוקם תחנת...  : אורית שגיא

על פי התוכנית של חברת  2020בשנת 

 חשמל? 

אני אענה לך עוד פעם, זו התוכנית של  :שי רוזנצוויג

חברת חשמל, אני לא עובד חברת חשמל, 

אנחנו ביחד, אני אשמח שתעזרי לי 

להוביל את זה, אני כחבר מועצה 

 לכתי לחברת החשמל. בקדנציה הקודמת ה

 גם אני הלכתי לחברת החשמל.  : אורית שגיא

 נו זה פנטסטי.  :שי רוזנצוויג

 בגלל זה אני שואלת.  : אורית שגיא

אז אני אומר, אני לא רוצה כרגע לדון  :שי רוזנצוויג

  -בזה, כי עניתי

  -רגע, אני שואלת שאלה פשוטה : אורית שגיא

  -ניתעניתי, לפי התוכ :שי רוזנצוויג

  -שי : אורית שגיא

  -אורית עונה לך :שי רוזנצוויג

אבל אי אפשר לדבר רק באמירות  : אורית שגיא

 באוויר. 

אורית, זה לא העדכון שרציתי לעדכן  :שי רוזנצוויג

 עכשיו. 

  -'תעזרי לי לקדם את זה' : אורית שגיא

 אורית, לא רציתי לעדכן על זה.  :שי רוזנצוויג

 ת לעדכן ואני רוצה להבין. רצי : אורית שגיא

  -לא רציתי לעדכן עכשיו :שי רוזנצוויג
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 איפה בדיוק זה עומד?  : אורית שגיא

אבל זה לא משהו שרציתי לעדכן, כי  :שי רוזנצוויג

  -אני בדרך כלל מעדכן

 אבל עדכנת, לא רצית אבל עדכנת.  : אורית שגיא

 כן אבל לא נורא, אני מעדכן בדרך כלל :שי רוזנצוויג

לדברים שיש כבר משהו בשטח, משהו 

פועל, וזה דברים שאני מעדכן, פחות 

מדבר יותר דברים שהם נעשו. ועל זה 

 2אולי בישיבה הבאה אולי בעוד 

  -ישיבות אני אעדכן, בסדר?  כרגע

 מתי הפגישה עם חברת חשמל? : משה אופיר

 הייתה כבר הוא אומר.  : אורית שגיא

ישה בטכנית ויש עוד לא, הייתה פג :שי רוזנצוויג

פגישה עם חברת חשמל, אני מאמין שעוד 

כמה שבועות, אבל נקבעה לא זוכר את 

 התאריך. 

 איזה פגישה הייתה?  : משה אופיר

 טכנית.  :שי רוזנצוויג

 טכנית?  : משה אופיר

 כן.  :שי רוזנצוויג

 מה זאת אומרת פגישה טכנית?  : משה אופיר

לעשות כדי להכין את הסברתי מה צריך  :שי רוזנצוויג

 עצמנו טוב יותר לחורף. בסדר? הלאה. 

אני חושב שזה כוסות רוח למת,  : משה אופיר

וצריכים לדבר בצורה רצינית איך 

פותרים את זה מבחינה טכנית ולא 

 שטיפת קווים ולא...

אני מזמין אותך להגיע לישיבות. אני  :שי רוזנצוויג

  -נתתי דוגמא, אתה נתפס על זה

 לא, אני אומר.  : פירמשה או

אני נתתי דוגמא, אתה נתפס, ישיבה  :שי רוזנצוויג

  -שעברה

שנה עושים את אותם  20אתה יודע שכבר  : משה אופיר

דברים, כמו שאיינשטיין אמר ושכולנו 

  -אומר
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  -אני רק רוצה לעדכן, אני מבין :שי רוזנצוויג

  -מה הוא אומר? זה בדיוק אותו : משה אופיר

העדכון... זה שאנחנו נפגשים עם חברת  :וויגשי רוזנצ

חשמל ועובדים איתם, זה בהיבט הזה. 

לא רק איתם, אני רוצה לעדכן שאנחנו 

גם יושבים עם, לא צריך להיות, חבר'ה 

אני מעדכן בסך הכול עדכונים שהם 

 בסדר, עושים עבודה. 

בסדר, אבל יש לנו הערות על העדכונים  : משה אופיר

 שלך. 

אז תגיד. אין בעיה, אבל אני אומר  :ויגשי רוזנצו

חברי הנהלה מוזמנים להגיע לישיבת 

 הנהלה כל השאר יכולים לכתוב במייל. 

אבל אני אומר שכל מה שעדכנת אותנו  : משה אופיר

זה כמו כוסות רוח למת, וזה לא יעזור 

לנו שום דבר עד שיעשו פה דברים 

טכניים ולא דברים לקוסמטיקה. כי 

ו לנו כל השנים ואתה קוסמטיקה עש

יודע גם כן, ואנשים סובלים מזה, 

והגיע הזמן לשים לזה סוף. ואתה אומר 

לא שמים תחמ"ש, בסוף אתה אומר שכן 

שמים תחמ"ש, אני יצאתי מבולבל 

 לגמרי. 

, אני -אוקיי, אנחנו נדון בזה כש :שי רוזנצוויג

אעלה את זה לאחת מישיבות המועצה, 

עברית, גם  אני לא יודע אני די מדבר

אני מצולם, לא חושב שאני מדבר 

בספרדית, אני מקווה שכולם הבינו 

  -שאמרתי

 שמה?  : משה אופיר

לפי תכנון של חברת  2020שבשנת  :שי רוזנצוויג

  -החשמל

אבל אמרת קודם שתחמ"ש לא פותר את  : משה אופיר

 הבעיה. 

  -לא פותר לך :שי רוזנצוויג

ין אם הוא לא פותר אז לכן אני לא מב : משה אופיר

  -את הבעיה

הוא אמר לא פותר את ההפסקות, הוא  :שירי זיידמן

 מדבר... 

 אוקיי חבר'ה יש לנו יום ארוך.  :שי רוזנצוויג
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  -לא יודע מה זה הפסקות מה זה נפילות : משה אופיר

משה אם לא הבנת אני אסביר לך אחר  :שי רוזנצוויג

במקביל גם נפגשנו עם הקבלנים כך. 

נים פה, בחורף הדרישות שלנו מהם שבו

שהכבישים איפה שהם עובדים אז שינקו 

אותם, שישימו את כל האורות וינקו את 

המרזבים ואת כל הניקוזים. בקיצור 

  -עשינו איתם פגישה, יישרנו איתם קו

 איזה קבלנים שעובדים בגבעת טל?  : משה אופיר

גם, כן בגבעת טל בעיקר. בסדר? אז  :שי רוזנצוויג

נפגשנו איתם, עשינו פגישה מקצועית, 

ואנחנו דרשנו מהם להכין את עצמם טוב 

יותר לחורף. הם באו אלינו עם סדרת 

פעולות שהם עושים, הגענו עם 

המהנדסת, והגענו עם האחזקה שלנו... 

  -שם

 איזה פעולות הקבלנים צריכים לעשות? : משה אופיר

ך את כל מיני, אתה מוזמן אני אתן ל :שי רוזנצוויג

  -הטלפון של

כל דבר שאני שואל אתה אומר אתה  : משה אופיר

  -מוזמן

 כן, כי זה משהו מקצועי.  :שי רוזנצוויג

אתה מעדכן ואני רוצה להבין מה אתה  : משה אופיר

מעדכן. איזה פעולות צריכים לעשות 

  -הקבלנים

  -תסתכל אליי רגע, תסתכל אליי, תסתכל :שי רוזנצוויג

  -מנת שאיכות החיים של תושבי על : משה אופיר

 תסתכל אליי שנייה.  :שי רוזנצוויג

 היישוב תשתפר? זה אני רוצה להבין.  : משה אופיר

 תסתכל שנייה, אל תהיה קשוח.  :שי רוזנצוויג

אני לא קשוח, זה הכול דיבורים  : משה אופיר

 באוויר. 

תסתכל אליי, אני מעדכן עדכון בהיי  :שי רוזנצוויג

אתה רוצה לקחת מעבר לזה  לייבל, אם

 תבוא. 

העדכון הזה לא שווה כלום, כי אני לא  : משה אופיר

 מבין ממנו כלום. 
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 אוקיי.  :שי רוזנצוויג

מה אתה נפגש עם הקבלנים, ביקשת מהם  : משה אופיר

להתכונן לחורף. יפה מאוד. מה תכלס? 

מה הם צריכים לעשות? לא יודע, לא 

  -ברור לי כל הדבר הזה. סליחה

 אז תשאל משה.  :שי רוזנצוויג

  -אני רוצה להגיד לך משהו שי : משה אופיר

 משה אז תשאל את הגורמים המקצועיים.  :שי רוזנצוויג

איכות החיים של תושבי היישוב  : משה אופיר

התדרדרה בצורה מסיבית, ואנחנו 

כמועצה צריכים לדאוג שאיכות החיים 

שלהם תהיה סבירה, אני לא אומר 

ולכן אני אומר שכל מה שאתה  גבוהה,

מעדכן, נפגשתי עם זה והוא אמר שהוא 

יעשה כמיטב יכולתו, נפגשתי עם חברת 

חשמל הם אמרו שהם יעשו פעולות. זה 

לא עוזר לנו, כי זה עשינו בעבר, זה 

 הכול דיבורים פה. 

 ...  :שי רוזנצוויג

זה דיבורים לצופים בבית. אבל תכלס,  : משה אופיר

 עת תכלס. אני רוצה לד

  -זכותך, זכותך לחשוב ככה. אני חושב :שי רוזנצוויג

 זה הכול, כן זכותי לחשוב ככה.  : משה אופיר

 בסדר גמור זכותך.  :שי רוזנצוויג

 זה מה שאני חושב.  : משה אופיר

בסדר גמור. העדכון האחרון שלי לפני  :שי רוזנצוויג

 שאנחנו, כן? 

נגעת בקבלנים,  לפני, אם אתה כבר לוי: -דליה נחום

  -ודיברנו קודם על

 אני לא נגעתי בקבלנים.  :שי רוזנצוויג

לא, זאת אומרת הזכרת עבודות בגבעה  לוי: -דליה נחום

וכן הלאה. ואנחנו דיברנו גם על 

הפקק. משאיות יוצאות מגבעת טל 

 בבוקר.  07:00בסביבות 

 לגבעת טל או מגבעת טל?  :שי רוזנצוויג

עת טל. ויכול להיות שזה גם תוספת מגב לוי: -דליה נחום



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

17 

 לפקק. 

מתי הן מגיעות לגבעת טל שהם יוצאות  : משה אופיר

 ? 07:00-משם ב

 -אם היא אומרת :שי רוזנצוויג

לפני הרמזור, לפני הטיימינג של  : משה אופיר

 הרמזור. 

 -אם היא אומרת סימן :שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

משאיות חסמו את  3 06:45-אתמול ב לוי: -דליה נחום

 הכביש וגם את האוטו של הגיזום. 

. העדכון האחרון, אני אוקיי, רשמנו :שי רוזנצוויג

שמח לעדכן שאחרי מאמצים של שנה, אני 

לא אפרט מה היו המאמצים, אני יודע 

 -שזה לא

 אתה לא... לפרט.  : משה אופיר

קיבלנו כבאית חדשה באלפי מנשה  :שי רוזנצוויג

אית הישנה, כל כך שמחליפה את הכב

הרבה זמן ביקשו, כל כך הרבה זמן 

רצו, אני זוכר שבפגישה הראשונה שלי 

עם הצוות זה הדבר הראשון שעלה, 

ואנחנו במאמצים והאמת שמגיע הרבה 

מאוד לצוות שעושה פעולות נפלאות, 

והכבאית הזאתי תשרת גם את אלפי מנשה 

וגם את הסביבה. אני לא יכול לפרט 

רטים וזה, אבל בגדול איך, כאילו לפ

 כיבוי אש. 

 יפה מאוד כל הכבוד.  : משה אופיר

כיבוי אש וזה דבר שחיפשו אותו הרבה  :שי רוזנצוויג

  -, ואני מקווה מאוד שתוךזמן

 מה ההבדל בין הכבאית הישנה לחדשה?  : משה אופיר

מודל חדש אחד זה מק והשני זה מרצדס  :שי רוזנצוויג

ות בוא נגיד חדשה. הישנה יוצאת לגמלא

 ככה. 

 יש בה יותר מים, יש בה לא יודע.  : משה אופיר

  -משה, כל דבר לוי: -דליה נחום

 את היית בכבאות לא?  : משה אופיר
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 נכון. כל דבר ששודרג מהמק יותר טוב.  לוי: -דליה נחום

 קיבלתי את ההסבר של דליה.  : משה אופיר

 קיבלת את ההסבר?  :שי רוזנצוויג

 כל הכבוד להסבר של דליה.  : משה אופיר

זכויות סוציאליות  –אורית שגיא  –שאילתות  .3

 .עובדים, חברת אפיקים

תקריאי את השאילתה  חבר'ה שאילתות. :שי רוזנצוויג

 ונקריא את התשובה.    

של חברת  1אוקיי, שאילתה מספר  : אודליה גוטל

הגיעו אליי המועצה אורית שגיא. 

סדות פניות בנושא העברת כספים למו

שונים ותשלום עבור זכויות סוציאליות 

של עובדי המועצה. אבקש לקבל עדכון 

מתי שולמו זכויות עובדים לאחרונה? 

ומתי בכוונת המועצה לשלם את הכספים 

וכן, האם ? עבור החודשים שטרם שולמו

נעשתה בדיקה מול מוסדות אלה באשר 

לשימור זכויות העובדים חרף העיכוב 

 אש המועצה. תשובת ר בתשלומים?

גזברות המועצה עושה ככל האפשר לשלם  :שי רוזנצוויג

את מלוא זכויות העובדים ובזמן. ראוי 

להזכיר כי לפני שנה, בכניסתי 

לתפקיד, קיבלתי מצב נתון ורע בו לא 

חודשים  3-4-שולמו זכויות העובדים כ

ומיד פעלתי לצמצום הפער ותשלום 

במהלך חודש אוקטובר  חובות העבר.

חודשים  2צמצמנו את הפער לכדי  2019

ו מתכננים להשלים את החוב עד חנואנ

סוף השנה לכל עובדים וזאת בעקבות 

, אני יכול להוסיף גם קבלת הלוואות

שיאושרו במליאת המועצה  מענקים,

כנגזרת של תכנית ההבראה. לא ידוע על 

, ובד שזכויותיו נפגעו ואנו פועליםע

ת על מול החברות השונובהחלט פועלים 

  מנת לוודא שלא יפגעו.

כן, אז יש לי שאלת הבהרה. קודם כל  : אורית שגיא

אני יודעת, אני פשוט מחזיקה בידיי 

מסמך של עובד שזכויותיו לא שולמו 

חודשים, בעצם מאי ויוני  3-מעל ל

שולמו רק לאחרונה, והיה פער של בין 

חודשים, העובדים קיבלו כבר  5-ל 4

ראה על איבוד כמה וכמה מכתבים על הת

זכויותיהם, ויתירה מכך גם קיבלו 

הודעה על העלאת דמי הניהול שלהם 
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בקרנות השונות בגלל הפיגורים הרבים 

בתשלומים. אני חייבת להגיד שאני 

מכירה גם את הפיגורים שהיו בעבר, 

אבל בעבר הפיגורים היו דווקא לכל 

 3-היותר חודשיים ולא עברו את ה

כויות חודשים כדי לא לפגוע בז

העובדים. אז זה קצת עומד בסתירה למה 

 שכתוב כאן. 

 מה השאלה, שאלת ההבהרה?  :שי רוזנצוויג

קודם כל אני אומרת שהנתונים שאני  : אורית שגיא

מכירה הם שונים מהתשובה שאני מקבלת 

כאן, זה פעם אחת. ופעם שנייה אני 

יודעת שגם היום כבר בעצם מיולי שולם 

ומיולי לא שולמו הפער של מאי ויוני, 

הזכויות. מתי יש כוונה לשלם את זה. 

ואני שואלת עוד פעם האם בדקתם שאין 

 פגיעה בזכויות מכיוון שאני יודעת... 

גם אני מכיר את הניירות האלה, כי גם  :שי רוזנצוויג

אני עובד וגם אני מקבל אותם. מקבל 

את אותם ניירות בדיוק, יש לנו כוונה 

חובות  0-עמוד בלשלם עד סוף השנה ול

מול העובדים, בהחלט זה מצב שאף אחד 

לא רוצה להגיע אליו. אנחנו התחלנו 

 4פה את הקדנציה עם דיליי של 

חודשים, כאילו אני הייתי אומר אפילו 

יותר, אבל יש לנו פה איזה ויכוח, 

וצמצמנו את זה... גם אחד לא תקין, 

גם אחד לא תקין, עד סוף השנה אנחנו 

. אתה יודע משהו אחר נשלם את הכול

 ממה שאני עניתי? 

 . 5היא אומרת על  : משה אופיר

 , אין דבר כזה. 5אז אין  :שי רוזנצוויג

 זה מה שאמרת מיוני לא?  : משה אופיר

 לא מכיר.  :שי רוזנצוויג

אנחנו גם היום שילמנו עוד אחד, ככה  אילן דולב:

 . 2-שירדנו ל

 שילמת את יולי היום?  : אורית שגיא

 בסדר? הלאה שאילתה שנייה.  5לא מכיר  :י רוזנצוויגש

-רגע, אני רק רוצה להבין שעד ה : אורית שגיא

אתם תאפסו את החוב הזה? כי  31.12.19

בעצם אם לא זה באמת פוגע בעובדים 
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 לקראת שנה הבאה. 

  -אני אקריא לך מה שראש המועצה רשם אילן דולב:

החוב עד סוף אנו מתכננים להשלים את  :שי רוזנצוויג

השנה לכל העובדים, אני אקריא בכל 

זאת, וזאת בעקבות קבלת ההלוואות 

שיאושרו במליאת המועצה כנגזרת של 

 תכנית ההבראה. 

 זה לא קשור להלוואות סליחה.  : אורית שגיא

 לא דיון אבל זה שאילתה, עניתי.  :שי רוזנצוויג

 אין בעיה, זה לא קשור להלוואות.  : אורית שגיא

 זכותך לחשוב ככה.  :רוזנצוויגשי 

אני שואלת, אני שואלת, בלי קשר  : אורית שגיא

  -להלוואה

 התקדמנו לשאילתה הבאה.  :שי רוזנצוויג

לא, אבל שי סליחה, אתה לא יכול  : אורית שגיא

 לקשור בין הדברים, אין קשר. 

שאלות  2שאלת שאילתה, עניתי לך על  :שי רוזנצוויג

  הבהרות, בואי נתקדם.

  -אני שואלת שאלה : אורית שגיא

 זה לא דיון.  :שי רוזנצוויג

  -31.12.19-אני שואלת שאלה האם עד ה : אורית שגיא

 התשובה היא כן.  :שי רוזנצוויג

 אוקיי.  : אורית שגיא

אוקיי? סבבה. נראה לי שעניתי בכמה  :שי רוזנצוויג

 שפות, אבל הנטייה... 

לנו, לא בדיבור הבעיה היא בהבנה ש : אורית שגיא

 שלך. 

 למה שלנו? מה את עכשיו דוברת יש"ע?  :שי רוזנצוויג

אני לוקחת על עצמי, הבעיה אצלי  : אורית שגיא

בהבנה. אבל אני פשוט שואלת שאלות 

  -כדי שאני אבין

 אני מעריך את זה.  :שי רוזנצוויג
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 יותר טוב.  : אורית שגיא

ם יום ורק חבל שאת לא עושה את זה ביו :שי רוזנצוויג

בישיבות מועצה, זה היה עוזר. אוקיי, 

 גם אורית שגיא.     2שאילתה מספר 

היכן עומדת פעילות המועצה מול חברת  : אודליה גוטל

תה עמדת ראש יאפיקים? לפני כשנה הי

המועצה שחייבים להיפטר מהם לאלתר. 

כיום, עדיין סובלים התושבים מאותן 

 הבעיות ואף חמור ממה שהיה, אבקש

 לדעת מה הצפי לטיפול בסוגיה זו?

 תשובת ראש המועצה. 

אכן כחבר מועצה בנוסף לפעילות הרבה  :שי רוזנצוויג

שכללו  ,שלי בעניין התחבורה הציבורית

בין היתר איסוף מידע מהציבור, העלאת 

הנושא לסדר היום ואפילו הגעה למשרדי 

כחבר  אפיקים, הצעתי בקדנציה הקודמת

להחלפת החברה להתניע תהליך  מועצה

ולפעול במרץ בנושא מול שר התחבורה 

הצעתי לא הרב דאז ומשרדו. לצערי 

התקבלה ולא נעשה דבר בעניין באותה 

. מיד לאחר הבחירות שאני הצעתי תקופה

אני והמועצה בראשותי החלנו בפעילות  

אל מול חברת אפיקים, משרד התחבורה 

והמנהל האזרחי באופן ישיר 

לטפל בבעיות ואינטנסיבי על מנת 

הקיימות. התקיימו מס' לא מבוטל של 

פגישות בפורומים שונים, נפגשתי עם 

 ,עם קמ"ט תחבורהנפגשתי שר התחבורה, 

ראש ענף תח"צ באיוש, נפגשתי עם 

נפגשתי עם מנכ"ל אפיקים, מנהל 

השירות ועוד. נעשו תדרוכים לנהגים, 

ייסדנו סיורים משותפים בישוב, הקמנו 

 עם גורמיאטסאפ ווקבוצת תקשורת 

המקצוע ובה כל תלונה של תושבים 

מדווחת באופן ישיר לגורמים 

ים ובשיתוף עם התושבים אף יהרלוונט

הגברנו את הדיווח למשרד התחבורה על 

לדברים. מה  מנת שיהיה תיעוד רשמי

, הפעם כראש בוצע –שאמרתי שאעשה 

במקביל, מכיוון שאפיקים מועצה. 

ומרון משרתת גם רשויות נוספות בש

חברנו יחד והבענו את אי שביעות 

רצוננו מהחברה  בפני משרד התחבורה 

בראשות השר סמוטריץ וביקשנו שניסיון 

העבר יילקח בחשבון בבחירת המפעיל 

באותו המעמד  -הבא לכשיצא המכרז 

 הזמנתי את השר לביקור ביישוב ובקרוב

, הוא יגיע עם צוותו, נעדכן במועד



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

22 

 אחד הבקרים אני אעדכן. 

גם היום אני סבור כי יש להחליף את    

. עודד מנכ"ל אפיקים אם אתה החברה

רואה את זה עכשיו זה לא אישי, אבל 

אני באמת לא חושב שאתם צריכים להיות 

רגע הסיטואציה אינה בידיים פה. וכ

שלנו מכיוון שישנו מכרז ממשלתי אשר 

תקוע בבג"צ ואנו, כמו שאר הרשויות, 

התחבורה למכרז  ממתינים ליציאת משרד

חדש ועד אז נמשיך לפעול, לאסוף 

מידע, להתלונן ולהיפגש עם הגורמים 

על מנת לשפר את המצב הקיים הנתון 

, כל מי שזה אני ממליץ לכל חבר מועצה

כמו שזה מפריע לי ולתושבים מפריע לו 

  להצטרף למאמץ.

מתי אמור לצאת מכרז? כי היה מכרז רק  : אורית שגיא

 שנה עושים מכרז? לפני שנה. כל 

אין לנו תאריך עדיין, אין לנו תאריך  :שי רוזנצוויג

עדיין למכרז. אני אתן הבהרה, יצאו 

למכרז, המכרז הזה לא הבשיל ולא 

נגמר, היו ענייניים משפטיים. בית 

המשפט הורה לסגור את המכרז הזה ולא 

להמשיך מאותה נקודת זמן, והם עכשיו 

אוד שכל בונים את המכרז, אני מקווה מ

הפידבקים שנתנו לתושבים וכל השיחות 

שעשינו, שיילקח בחשבון פרמטר ניסיון 

העבר. עכשיו האם מי שיחליף את 

אפיקים מי שזה לא יהיה, יהיה יותר 

טוב בהרבה, לא יודע, אני יודע שכרגע 

מה שיש לא עובד כל כך טוב, ואנחנו 

 רוצים להתניע תהליך להחליף. 

לשאול אותך שאלה בעניין אני רוצה  : משה אופיר

 הזה. 

 אחרוג ואאשר לך רק אם היא קצרה.  :שי רוזנצוויג

 את יכולה להחזיר את השקף?  : משה אופיר

 קצר אבל משה.  :שי רוזנצוויג

 קצר, קצר.  : משה אופיר

 זה לא דיון.  :שי רוזנצוויג

, ברישא של התשובה שלך שאלת הבהרה : משה אופיר

לסדר היום  אתה הזכרת שהעלית הצעה

במועצה הקודמת, לצערך לא הקשיבו לך 

ולא התניעו. האם אתה עכשיו פעלת 

 בהתאם להצעה שהעלית אז? 
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  -חד משמעית, רשמתי אני בהצעה הקודמת :שי רוזנצוויג

אבל כל מה שאתה אמרת שאתה עושה  : משה אופיר

  -עשינו גם אז

 לא.  :שי רוזנצוויג

  -ליףההצעה שלך הייתה להח : משה אופיר

 לא נכון.  :שי רוזנצוויג

  -אנחנו אמרנו לתת להם הזדמנות : משה אופיר

לא, לא. אני נפגשתי עם שר התחבורה,  :שי רוזנצוויג

הלכתי הכי גבוה. לא עניין אותי 

אפיקים, לא עניין אותי הזה שלהם, 

הלכתי הכי גבוה לשר התחבורה, ומשמה 

נפגשתי עם פקידים, כי בסוף אתה רוצה 

ע על אפיקים, אפיקים לא קשורה להשפי

לזה. למדתי את זה כי הייתי אצלם, 

ועשיתי עבודה, ובאמת עניין אותי 

 הנושא הזה. 

  -אז לא... עכשיו : משה אופיר

מה שאתה אומר אתה צריך לדאוג  :שי רוזנצוויג

שהחומר, הטענות שלך, אי שביעות 

הרצון שלך יבוא בצורה מכומתת, להביא 

  -את זה בצורה

 אבל עשינו את זה אז.  : ה אופירמש

לא עשינו את זה אז, לא עשינו את זה  :שי רוזנצוויג

 אז. 

 לא?  : משה אופיר

לא. אנחנו עבדנו, מה שעבדו מול  :שי רוזנצוויג

אפיקים, וזה בסדר זו גם שיטה, 

ולנסות לשפר, ואת זה צריך לעשות 

תמיד. בשורה התחתונה אתה צריך 

תחבורה, אתה שהציבור יתלונן במשרד ה

  -צריך להתלונן, ואתה צריך לתת

 פעלנו אז מול הגוף המפקח על אפיקים.  : משה אופיר

לא, אז אני מסביר עוד פעם, אתה צריך  :שי רוזנצוויג

להתלונן במשרד התחבורה, אתה צריך 

להבין שאפיקים זה לא חברה של אלפי 

מנשה, היא נותנת שירות לכל השומרון. 

  -עםהיית צריך להתאחד 

 לא לכולם חלק.  :דוברת



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

24 

כן, לחלק גדול. והבעיה היא זה לא  :שי רוזנצוויג

 עסק אישי שלי. 

אתה אומר שההבדל אז שאנחנו התלוננו  : משה אופיר

מול אפיקים, וכעת אתה מתלונן עליהם, 

 זה ההבדל. 

אז אני הצעתי שראש המועצה, כמו שאני  :שי רוזנצוויג

 יודע היום לא ידעתי אז, יעשה

וילך הכי גבוה שאפשר עם  האסקלצי

הדבר הזה, זה לא קרה, וכשזה קרה אני 

לא חיכיתי יומיים. אני הבנתי אפיקים 

הכרתי את המנכ"ל הכול טוב, התקדמתי 

 הלאה. 

 לסדר. הצעות .4

הרחבת אזורי חניה ברחובות  – שלומית ארצי א.

 שניתן.

הלאה, סדר היום. הצעות לסדר. שלומית  :שי רוזנצוויג

רחבת אזורי חניה ברחובות שניתן. ה –

אפשר לפני שאת מתחילה להגיד על זה 

מילה וחצי, יכול להיות שזה נגיד 

 יעזור לך, יכוון אותך. 

 זה שאילתה? הא זה הצעה לסדר.  : משה אופיר

לא, זה הצעה לסדר היום, אני לא יודע  :שי רוזנצוויג

מה היא הולכת להציע, אבל כמה דברים 

אודליה בנושא של  שאולי יעניינו.

 הרחבה, תני איזה סקירה קצרה.    

כמו שאנחנו יודעים חנייה זה טוב,  : אודליה גוטל

באמת נושא שבעייתי ביישוב, יש כמה 

מקומות שהם בעייתיים יותר. מה 

שעשינו בחודשים האחרונים זה בעצם 

מיפוי עם תושבים. יש לנו רשימה של 

כמה וכמה מקומות שיש בהם בעיה של 

ייה, בין אם זה חוסר בחנייה, ובין חנ

אם זה חנייה שלא כחוק. ומכיוון שגם 

אין לנו חוק חנייה עדיין, חוק אכיפת 

  -חנייה, אז אנחנו

 חוק עזר.   עו"ד חייקין ברוך:

מה זאת אומרת חוק אכיפה, יש פקח הוא  : משה אופיר

 לא נותן דו"חות?    

ה. זה אין לך חוק עזר לאכיפת חניי : אודליה גוטל

משהו שנמצא גם כן בתהליך, אנחנו... 

  -אותו
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אם מישהו חונה על המדרכה הוא מקבל  : משה אופיר

 דו"ח.    

 מהמשטרה. לא מפיקוח של אלפי מנשה.  : אודליה גוטל

 אתה צריך להזמין משטרה לכאן.     שלומית ארצי:

בדיוק. אז זה עוד משהו שאנחנו גם כן  : אודליה גוטל

ך גבוה. בכל אופן את הכנסנו להילו

המיפוי הזה שאנחנו עושים אנחנו 

הולכים להעביר ליועץ תנועה, גם משהו 

 2מפגשים עם  2שעוד השבוע יש לנו 

שונים בשביל לבחור את יועץ התנועה 

שיעבוד איתנו. והמטרה היא בעצם 

לראות איך אנחנו מאפשרים יותר חנייה 

איפה שאפשר, ואולי לעשות שינויים 

יימים, זה מצד אחד. מצד במקומות ק

  -שני

יש מקומות שבהם אתה יכול להוריד איי  :שי רוזנצוויג

תנועה שאולי לא צריך אותם, או כל 

מיני אדניות ועציצים שאולי אפשר 

לבטל. אנחנו יכולים להחליט את זה, 

צריך לבוא יועץ תנועה שיגיד שאין פה 

אין איזה מטרה, שאפשר לעשות לאפשר 

שינו מיפוי והוא יגיד אותו כחנייה. ע

לנו אם אפשר / אי אפשר וככה אתה 

יכול לפנות בכל מקומות אסטרטגיים 

 ביישוב עוד חניות. הדבר השני.    

הדבר השני זה בעצם בדיקה של יצירת  : אודליה גוטל

מקומות חנייה חדשים על שטחים שהם 

לאו דווקא חניות כרגע, ואפילו מכירה 

  -שלהם כניסיון להגדלת הכנסה

כמו מה? איזה מקום ביישוב למשל  : משה אופיר

 לדוגמא?    

מקומות שיש לך שצ"פים ואתה יכול  : אודליה גוטל

 להפוך אותם לחנייה. 

זה גם חנייה שהיא ציבורית לאורך  :שי רוזנצוויג

הכביש. יכול להיות שאנחנו נבין ויש 

ביכולתנו לקחת ולהציע חניות מסומנות 

מים בציבור, בכל מיני מקומות מסוי

למכור להם חניות, עושים את זה בכל 

מיני מקומות. מישהו שקונה חנייה, 

משלם סכום כסף ואחרי זה הוא גם משלם 

ארנונה על חניות ויש לו חניות, זה 

אנשים שאין להם חניות בטאבו, אנחנו 

בוחנים את זה, אני עוד לא מכיר את 

זה, לא שולט בדבר הזה, וזה רעיון 
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 שב באחד המפגשים. שעלה אגב מתו

 להצמיד חניות ציבוריות לאנשים?  : משה אופיר

  -במקומות שיש :שי רוזנצוויג

 פרטיים?  : משה אופיר

כן. אם יש חנייה מול בית של מישהו  :שי רוזנצוויג

ולבן אדם אין חנייה, והוא מוכן לשלם 

כסף על החנייה הזאת, ואנחנו רואים 

זה שבאותו מקום אין לחץ של חנייה, ו

מתאפשר חוקית, אם אם ואם ואם אז 

 אולי אפשר לעשות איזו תכנית. 

 באיזה מקום לדוגמא... שהדבר הזה...  : משה אופיר

 לא יודע, כרגע לא יודע בוחנים.     :שי רוזנצוויג

 חייקין בודק את זה.  : אודליה גוטל

 ביקשו ממני לבדוק את זה.  עו"ד חייקין ברוך:

שצריכים לעשות במקומות אני חושב  : משה אופיר

 מסוימים כחול לבן, שישלמו. 

 אוקיי, אלה העדכונים שלך.  :שי רוזנצוויג

שלא יחנו כל היום וכל הלילה אנשים  : משה אופיר

  -ששמים עגלות

  -אני רוצה לתת לשלומית :שי רוזנצוויג

  -רגע לעניין הזה : משה אופיר

אז אבל שהיא תתחיל, שהיא תתחיל ו :שי רוזנצוויג

 תשתלב, יש דיון. 

האמת היא שאין לי הרבה מה להגיד,  שלומית ארצי:

אני רק יודעת שמיום ליום יש פה 

החרפה של חנייה ברחובות שפעם לא היה 

בעיה, היום הם בעייתיים. זה מוביל 

לסכסוכי שכנים, ויש מקומות שבאמת 

כמו שאמרתם יש אדניות או כל מיני 

נו מפרצים מיותרים שאפשר להקל עלי

 כתושבים. 

 אז את זה אנחנו עושים.  :שי רוזנצוויג

זה נחמד כאמירה, אבל עברה כבר שנה,  שלומית ארצי:

אנחנו שנה כבר פה, וזה לא נראה לי 

כזה פרויקט בשמים להחליט שבמקומות 

ניתן פשוט לצאת לדרך. תושבים כל ערב 
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צריכים להחנות על מדרכה, זה לא 

  -מצחיק אבל

  -, לא צחקתי עללא :שי רוזנצוויג

זה אפילו לא ברמת המצחיק שאני צריכה  שלומית ארצי:

להחנות בסוף הרחוב, כי אין חנייה, 

כי גם על המדרכה אין. אז מילא 

שהפכתי להיות עבריינית תנועה, מה 

שלא הייתי אף פעם, אז עכשיו אני כן. 

אבל אתה יודע זה לא ברמה האישית זה 

ברמה שאנשים רוצים לבוא הביתה 

ולמצוא פיסת אדמה להחנות את האוטו. 

ולא צריך לחכות עוד שנה, באמת זה 

 מיותר, אפשר להקל מיד. 

 עובדים על זה.  :שי רוזנצוויג

 עובדים על זה.  שלומית ארצי:

איך אוכפים דיירים להשתמש בחניות  לוי: -דליה נחום

 שלהם במקום בחניות ציבוריות? 

רך, זה בדיוק אין לך דרך, אין לך ד שלומית ארצי:

 העניין. הם עושים מזה חדרים. 

אני רוצה להגיד כמה מילים על העניין  : משה אופיר

 הזה. 

כן, עושים חדרים, חדרי פוקר, חדרי  שלומית ארצי:

 מזכירות. 

 שתפי אותנו.  :שי רוזנצוויג

 באמת, אתה מוזמן.  שלומית ארצי:

 יש חדרי אירוח.  : משה אופיר

  -ינות שי, יש הרבה מאודברצ לוי: -דליה נחום

אני ביום חמישי אסור לי להזיז את  שלומית ארצי:

 האוטו. 

  -מקומות שהחניות לוי: -דליה נחום

 אין בעיה חבר'ה, דברו, תציעו.  :שי רוזנצוויג

 אני שואלת, אני שואלת.  לוי: -דליה נחום

 אין לך, אין לך דרך.  שלומית ארצי:

 זה לא נכון.  לא, זה לא נכון, :שי רוזנצוויג
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אתה יכול להכריח אותי להחנות בחנייה  שלומית ארצי:

 הפרטית שלי?

 כן.  : משה אופיר

אני יכול להכריח אותך לגרום לחנייה  :שי רוזנצוויג

שלך להיות חנייה ולא מחסן, בטח שאתה 

יכול. אז אני אומר אז כפועל יוצא אם 

 זה חנייה לא תחני? 

אנחנו נכנסים אז אתה יודע אז  שלומית ארצי:

 לסכסוכי שכנים. 

  -אין בעיה, אבל אני אומר :שי רוזנצוויג

אנחנו רוצים להימנע... את האווירה  שלומית ארצי:

 ביישוב. 

אני אומר אם תרצו להביא דבר כזה,  :שי רוזנצוויג

 אני לא מתנגד. 

אני רוצה להגיד כמה מילים בנושא  : משה אופיר

כאוב החנייה באלפי מנשה, שהוא נושא 

 וידוע. 

 אחרי... זה מי אני...  :שי רוזנצוויג

לעניות דעתי יש הרבה דרכים וצריכים  : משה אופיר

, הבעיה הזאת היא להשתמש בכמה דרכים

בעיה חמורה שדורשת יותר מדרך אחת על 

מנת להתמודד איתה. נתחיל בדברים 

הפשוטים. יש אנשים לדוגמא ששמים 

ניות מכוניות, ששמים עגלות ותופסים ח

באופן פרמננטי, הם לא מזיזים את 

 10-העגלה שלהם עד שהם צריכים פעם ב

שנים להשתמש בה להוביל דבר. אני לא 

חושב שדבר כזה אנחנו צריכים להסכים 

איתו. זו בעיה קטנה, זאת בעיה קטנה 

שאפשר תוך שימוש ביועץ המשפטי 

ובתבונתו הרבה לפתור אותה. יש אנשים 

יש באופן די שמשאירים מכוניות בכב

 קבוע, גם שהם לא משתמשים בהם. 

 זה נקרא להחנות.  :שי רוזנצוויג

 מה?  : משה אופיר

 אבל יש חוק.  שלומית ארצי:

 לא הבנתי.  : משה אופיר

אני אומר זה להחנות, איפה רצית שהם  :שי רוזנצוויג

 ישימו אותם? 
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  -למרות שהם לא משתמשים ב : משה אופיר

 תמשים באופן קבוע. לא מש :שי רוזנצוויג

בסדר, אבל יש פה בעיה של אכיפה אין  שלומית ארצי:

יום אתה  90לנו בעיה של חוקים, כי 

 יכול. 

  -אז אני אספר לכם : משה אופיר

 יום.  90עד  שלומית ארצי:

לעניין הזה של האנשים שמחנים  : משה אופיר

בכבישים מכוניות באופן שלא צריכים 

נחנו צריכים להחנות שם להרבה זמן. א

  -חייקין

 אני מקשיב לך.  עו"ד חייקין ברוך:

אני באמת רוצה שאתה תבחן את העניין  : משה אופיר

 הזה. 

 , כי אני סקרן. תגיע לחלק של התבונה :שי רוזנצוויג

כן, כן. כמו שחלק יודעים אני ביקרתי  : משה אופיר

בניו יורק לפני איזה שבועיים שלושה. 

על מנת למנוע את יש שם שיטה פנטסטית 

הדברים האלה. בכבישים אתה יכול 

להחנות, גם חופשי במקומות מסוימים 

ולא משנה. אבל על מנת שאתה לא תשים 

את האוטו שלך יום ולילה, בין שעה 

אסור לך  15:00בבוקר עד שעה  11:00

להחנות שם, זאת אומרת אתה חייב 

להזיז את האוטו. בן אדם לא יכול 

לנסוע לא יודע להשאיר את האוטו ו

לאיפה, הוא צריך להזיז את האוטו. 

וזה מונע את האנשים שמשאירים את 

האוטו שלהם ימים ולילות ותופסים 

חניות, זה דבר אחד. וצריכים לחשוב 

אם אנחנו רוצים לעשות את זה. כי יש 

אנשים שמשאירים מכוניות חודשים על 

חודשים, וזה תופס זה. אז אם הם 

הם השאירו בשעות יקבלו דו"ח על זה ש

הלא נכונות, אז ילמדו שאי אפשר 

להשאיר שם, שישאירו במגרש בכניסה 

 ליישוב. 

 אגב מכבי אש מפנה מכונית.  שלומית ארצי:

 מה?  : משה אופיר

 מכבה אש מפנה מכוניות.  שלומית ארצי:
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סליחה רגע אני לא סיימתי את כל  : משה אופיר

הדברים שרציתי להגיד. אבל הפתרון 

יין ששלומית העלתה לבעיית החנייה לענ

באזורים שאנשים לא משתמשים בחניות 

הפרטיות שלהם, כי הם מצאו לחניות 

הפרטיות שלהם שימושים אחרים, 

מחסנים, יחידות דיור, לא יודע מפה 

ועד אין סוף, גני ילדים וכל הדברים 

  -האלה

 פוקר.  :שי רוזנצוויג

 פוקר, לא יודע מה.  : משה אופיר

 חבל שהם לא מזמינים אותי.  ת ארצי:שלומי

 היא מאוד פשוטה.  : משה אופיר

 מה אתה מציע?  :שי רוזנצוויג

אני העליתי את זה גם בעבר, אבל  : משה אופיר

צריכים שהמועצה תהיה בעלת רצון 

לפתור את הבעיה. כי אם אין רצון 

וכולם מדברים ולא עושים כלום, אז לא 

של יקרה כלום. אני למשל לעניין 

אנשים שלא משתמשים במקומות חנייה 

שלהם, במקומות הבעייתיים בשכונות 

  -הבעייתיות, בוא נגיד יובלים

  -אתה נכנס רגע למקרים ספציפיים שלומית ארצי:

  -אני הייתי מכריח את האנשים להשתמש : משה אופיר

אבל משה משה צריך להתייחס לזה לא רק  שלומית ארצי:

פרצונים האלו למספרה המקומית. זה המ

  -שאפשר להוריד אותם

  -אמרתי שהפתרון : משה אופיר

 ולאשר עוד מספר חניות.  שלומית ארצי:

  -זה אני חושב שאנחנו עושים :שי רוזנצוויג

  -הבעיה היא של כל המספרות שלומית ארצי:

הפתרון הוא רב שלבי, אין... וגמרנו  : משה אופיר

 פה רק בדבר אחד. 

יה, נכון ברור, אבל מה שאתה מדבר שני שלומית ארצי:

עליו קודם כל אני יכולה להיות בעלת 

חנייה שאין בה כלום ולהחנות ברחוב, 

 אתה לא יכול לעשות כלום עם זה. 
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 אז אני אגיד לך שאפשר.  : משה אופיר

 חוץ מרצון של שכנות טובה כלום.  שלומית ארצי:

 לא נכון.  : משה אופיר

 . אתה לא יכול שלומית ארצי:

אבל תני לי לדבר. אולי יש לי  : משה אופיר

 פתרונות לעניין הזה. 

אין הרבה כאלה שיש להם חנייה שהיא  :שי רוזנצוויג

חנייה ולא חונים בה. יש כאלה 

שבחנייה שלהם משתמשים למשהו אחר 

 ואז... 

בסדר, אז אני אומרת שהבעיה היא לא  שלומית ארצי:

  -רק בחניות

 לא סיימתי לדבר. אבל אני  : משה אופיר

הפרטיות, זה בכלל בעיה של החנייה  שלומית ארצי:

 פה. 

 אני לא מבין, שלומית אני הפרעתי לך?  : משה אופיר

 לא, מה פתאום.  שלומית ארצי:

  -לא הפרעתי לאף אחד : משה אופיר

 יש לנו זמן.  שלומית ארצי:

 וגם חיכיתי יפה לתור שלי.  : משה אופיר

 . 20:15רק  שלומית ארצי:

בעניין האנשים שמשתמשים בחניות שלהם  : משה אופיר

לשימושים לא לחנייה, יש אפשרות 

לחייב אותם. אני הצעתי את זה בעבר 

וגם פה ואני אגיד את זה עוד פעם. 

בשכונה שיש בעיה כזאת, שיש בה נגיד 

חניות למשפחה, למשל שכונת יובלים  2

חניות לכל משפחה לפי החוק  2עשינו 

קן. אני אומר לאנשים אסור לכם לפי הת

להחנות ברחובות בלילה נקודה. מי 

שחונה ברחוב הוא מקבל דו"ח. רק 

שנייה לא סיימתי, רק שנייה לא 

מכוניות  2-סיימתי. אם יש לכם יותר מ

בבית, תקבלו אישור חנייה לרכב 

מהשלישי ברחוב, רק לדיירי הבית, רק 

לדיירי הבית ולא ליחידות דיור וכל 

אם אתה אוכף את זה, אנשים שיש האלה. 

 מכוניות לא יעמדו ברחוב.  2להם 
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 פנטסטי, העלית את זה מה בעיה?  :שי רוזנצוויג

אני מחכה שיקום ראש מועצה שיהיה לו  : משה אופיר

  -את האומץ

אומץ פה... בוא תעלה את זה לישיבת  :שי רוזנצוויג

 הנהלה הבאה, נדון בזה. 

 מעלה את זה פה.  לא הנהלה, אני : משה אופיר

רגע חבר תקשיב, אנחנו לא מעלים את  :שי רוזנצוויג

  -זה פה

  -דרך אגב השיטה הזאת : משה אופיר

 בוא נדון בזה... ובואו נתקדם.  :שי רוזנצוויג

אני רוצה להגיד לך השיטה הזאת  : משה אופיר

  -קיימת

 אני לא נגד.  :שי רוזנצוויג

יבה של חנייה, בהמון מקומות לא מהס : משה אופיר

יש מקומות בארצות הברית שרוצים 

לפנות שלג. אומרים לאנשים רבותיי 

בלילה אף אחד לא חונה ברחוב, כל אחד 

  -צריך

 איפה זה קיים בישראל?  עו"ד חייקין ברוך:

בישראל? לא יודע, אבל זו שיטה טובה  : משה אופיר

  -לכל

 לא משנה, לא מכיר.  :שי רוזנצוויג

אלה שלא משתמשים בחניות שלהם, ה : משה אופיר

אומרים להם: אתם לא יכולים להחנות 

 בחוץ. 

  -בוא נעשה :שי רוזנצוויג

חניות תשתמשו בהם, יש לכם  2יש לכם  : משה אופיר

יותר, תביאו לי הוכחה שיש לכם יותר 

 תקבלו מדבקה לחנייה בחוץ. 

 טוב, אנחנו נדון בזה בישיבת הנהלה.  :שי רוזנצוויג

 הבנת את השיטה?  : ירמשה אופ

אני מבינה, אבל אני חושבת שזה לא  שלומית ארצי:

 יהיה... 

 זה מה שרציתי להגיד.  : משה אופיר



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

33 

באמת אני מסכימה הפעם שזה לא יהיה  שלומית ארצי:

  -המקום להיכנס

  -אם אתה רוצה עוד רעיונות : משה אופיר

 לרעיונות.  שלומית ארצי:

מי שיושב פה בשולחן ויש  אני אומר כל :שי רוזנצוויג

לו רעיון, לא משנה איפה הוא בצד הזה 

 מוזמן. 

ממה  50%אני חושב שאם ניישם רק  : משה אופיר

 שאמרתי זה פותר את הבעיה של החניות. 

 טוב.  שלומית ארצי:

 אבל אתה צריך אומץ לב ציבורי.  : משה אופיר

 גם יקנה לי מקום בגן עדן.  :שי רוזנצוויג

אתה צריך אומץ לב ציבורי לעניין   :משה אופיר

 הזה. 

 אני לא מפחד.  :שי רוזנצוויג

  -כי אנשים יריבו : משה אופיר

 לא מפחד.  :שי רוזנצוויג

  -על המחסן שהם עשו בחנייה : משה אופיר

אבל בוא, נדון בזה, בגדול לא מפחד,  :שי רוזנצוויג

 לא מכיר רוצה ללמוד. 

 אין לי בעיה.  : משה אופיר

אם דבר כזה אפשר לאפשר אותו. נושאים  :רוזנצוויגשי 

 לדברים יותר קשוחים. 

 עדכון חברי המועצה וחברי ועדת  – משה אופיר .ב

 הנהלה בנושאי פעילות המועצה.    

משה אנחנו נשארים איתך, עדכון חברי  :שי רוזנצוויג

המועצה, זה הצעה לסדר שלך, עדכון 

חברי המועצה וחברי ועדת הנהלה 

 שאי פעילות המועצה, קדימה. בנו

זה נושא כללי שלא משהו ספציפי, אני  : משה אופיר

למשל כחבר הנהלה כחבר מועצה, אני לא 

חושב שאני צריך להתעדכן בחצאי דברים 

שאני קורא שראש המועצה מפרסם 

בפייסבוק. אני חושב שאנחנו צריכים 

להכיר את הדברים על בורים, בשביל זה 
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רצנו, בשביל זה נבחרנו, בשביל זה 

קיבלנו את אמון הציבור, בשביל זה 

אולי יש לנו גם רעיונות לדברים 

שקורים. למשל אני מאוד התאכזבתי וזה 

בא בעקבות האכזבה שלי, שאני דיברתי 

ושלחתי והתרעתי על הנושא של הכביש 

החדש שבונים בכוכב יאיר וכו' וכו', 

ואמרתי את דעתי שצריכים לבחון את זה 

צועית את עומסי התנועה, בצורה מק

לראות מה יהיה הפתרון וכו' וכו', 

ובמיילים ששלחתי לחברי המועצה בין 

השאר, הרבה מיילים, ואמרתי שזה הזמן 

כי התכנון מגיע לסופו, ולא יעזור 

לנו שום דבר אם התכנון יתקדם, כי 

תכנונים בארץ לא משנים, תמיד 

ממציאים לך דברים. ברגע הראשון שאני 

שפורסם באמת בפייסבוק שעושים שמעתי 

בכלל כביש כזה, ישר התרעתי שזה הזמן 

שצריכים בכל הכוח לעשות את זה. והנה 

אני קורא שראש המועצה עם כל הכבוד, 

נפגש יחד עם המהנדסת ועם חברים 

מהיישובים, בלי לידע את חברי 

המועצה, בלי לידע שום דבר, אולי 

היינו רוצים לבוא, אולי היינו רוצים 

לתרום, אולי יש לנו מה להגיד. 

הרגשתי שההתייחסות לחברי מועצה זה 

כאלה שצריכים לעדכן אותם אחרי 

שעושים דברים, ולא בשביל זה אני 

יושב פה. נבחרתי למועצה לא בשביל 

, לבוא ולשמוע דיווחים שלך בדיעבד

אלא לתרום כמיטב יכולתי בזמן אמת, 

ולא לקבל דיווחים בדיעבד, בשביל זה 

יכול לשבת בבית לקרוא פייסבוק  אני

ולא לבזבז את הזמן היקר שלי לשבת 

סביב השולחן הזה. ואני לא מתכונן 

לעשות את זה אם הדבר הזה יימשך. זה 

 מה שיש לי להגיד בעניין. 

אוקיי, אז עם תחושות אי אפשר  :שי רוזנצוויג

להתווכח, ואם זו התחושה שלך אני 

מצטער על כך. אני רק יכול לומר 

שנעשות הרבה פגישות מקצועיות עשרות, 

לא בכל פגישה באמת אני יכול לזמן את 

כולם. אבל אני ביקשתי, אמרתי לכם 

יותר מפעם אחת, ואני אומר את זה 

לכולם פה, כל מי שיש לו איזה נושא 

מקצועי שמעניין אותו, לצורך העניין 

תחבורה, ביטחון, כל אחד מתחבר 

מתחברים למשהו, לא יכול להיות שכולם 

לכל, ויש לו את היכולת לתרום שיגיד 

לי ואני אדאג להכניס אותו לכל פורום 
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שיתכנס בנושא הזה, זה כתבתי מספר 

פעמים, היו פה חלק שכתבו לי בחזרה, 

  -וזה אכן קורה. דבר שני

מה זה קורה? אני לא קיבלתי שום...  : משה אופיר

 לגבי הפגישה הזאת. 

  -אתה לא כתבת :שי רוזנצוויג

ולא רק זה, אני כתבתי לך עשרות, כמה  : משה אופיר

מיילים בעניין של התחבורה, ולא מצאת 

לנכון לשאול אותי אולי אני רוצה 

להיפגש, אחרי שכתבתי מיילים לכל 

 חברי המועצה לא רק לך. 

  -אתה כתבת :שי רוזנצוויג

ומעבר לזה עכשיו בישיבה הזאת שעלה  : משה אופיר

י שאני מעוניין איזה נושא, שאמרת

להשתתף בפגישה, אתה אומר: 'תשלח לי 

 מייל, תשלח לי זה.' 

 תעדכן אותי נכון.  :שי רוזנצוויג

מה אני צריך, יש לך פה את מנכ"לית,  : משה אופיר

היא צריכה לרשום משה אופיר הביע 

  -התעניינות ולא לזרוק את זה עליי

 אין בעיה.  :שי רוזנצוויג

  -י פה הולךכאילו אנ : משה אופיר

 בסדר.  :שי רוזנצוויג

  -לעובד במועצה : משה אופיר

 אין בעיה, נרשום, נרשום.  :שי רוזנצוויג

  -אני לא עובד במועצה : משה אופיר

 אין שום בעיה.  :שי רוזנצוויג

  -ואין לי זמן : משה אופיר

 למה אתה מתעצבן?  :שי רוזנצוויג

 לדברים האלה.  : משה אופיר

 בסדר, אין מה להתעצבן.  :שי רוזנצוויג

זה הכול. אתה צריך לרצות שאנחנו  : משה אופיר

  -נבוא
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 נרשום.  :שי רוזנצוויג

 לא להקשות עלינו לבוא.  : משה אופיר

נרשום זה אחד. מצד שני משה אני כבר  :שי רוזנצוויג

הרבה מאוד חודשים, אני מנסה לקבוע 

פ"ע, לא רק איתך, פעם בחודש אני 

חבר מועצה, לא משנה אם  רוצה לתת לכל

הוא בקואליציה או באופוזיציה או 

מהחלל, מה זה משנה מה, אני רוצה 

להקדיש שעה מהזמן שלי פ"ע, לשמוע 

ממנו אולי רעיונות לשיפור, דברים 

שמציקים לו, גם הוא לא חייב להיות 

בקואליציה הוא לא חייב להיות 

, לעדכן אותו בדברים שאני בהנהלה

אותו פ"ע, לא הצלחתי יודע שמעניינים 

לעשות את זה למרות שניסיתי ואני 

מציק להילה, את תקבעי לי עם כולם 

פ"ע פעם בחודש, ובסוף אני גם אצליח, 

אבל זו דרך טובה להעביר מידע. והדבר 

האחרון הוא ישיבות הנהלה, תשמע נגיד 

בישיבת הנהלה אחרונה שלשום, מתי זה 

היה, לא הגעת. צריך להגיע לישיבות 

 נהלה ואז מתעדכנים. ה

הייתה ישיבה שלשום? רגע, רגע, רגע,  : משה אופיר

 הייתה ישיבה שלשום? 

 כן, באיזה יום?  :שי רוזנצוויג

  -אני לא קיבלתי : משה אופיר

 בשבוע שעבר.  :שי רוזנצוויג

 ביום רביעי.  שלומית ארצי:

 שבוע שעבר.  : משה אופיר

בסך הכול  שבוע שעבר בסדר, אנחנו :שי רוזנצוויג

  -ביום שני

 ביום רביעי הוא היה בחו"ל.  שלומית ארצי:

 בסדר גמור.  :שי רוזנצוויג

  -לא משנה אם הייתי בחו"ל או לא : משה אופיר

 -כי ככה הוא מגיע, הוא מגיע לכל ה שלומית ארצי:

ישיבות הנהלה אתה מעדכן אותנו במה  : משה אופיר

שקרה, לשמוע מה שקרה זה יפה מאוד זה 

לא מעניין אותי, אני רוצה להיות 

שותף בעשייה בשביל זה אני יושב, 
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 בשביל זה נבחרתי.

שנה חבר  25שנה או  20משה, אתה  :שי רוזנצוויג

 מועצה? 

 כן נו?  : משה אופיר

אתה גם יכול בישיבות הנהלה ובכל רגע  :שי רוזנצוויג

נתון להעלות כל מה שאתה רוצה, אתה 

עוד פעם לא חייב בשביל זה, ואני 

אומר, לא מתנצח איתך, אני שוב אומר 

אם יש מישהו, אני עכשיו יודע שאתה 

מתעניין בתחום התחבורה, ואני מבקש 

 לרשום שהוא... 

 ובתחום החשמל גם.  : משה אופיר

 ובתחום החשמל.  :שי רוזנצוויג

 מה שדיברנו קודם.  : משה אופיר

 בסדר גמור.  :שי רוזנצוויג

 , אני רוצה להעיר משהו בעניין. שי לוי: -דליה נחום

נשאר לך דליה רק להתעניין בתחום  :שי רוזנצוויג

 האינסטלציה, חשמל הוא לקח. 

לא, בנושא הכביש. אתה שלחת לנו איזה  לוי: -דליה נחום

שהיא תכנית שהולכים לעשות איזה שהיא 

 לולאה במקום מעגל. 

 כן.  :שי רוזנצוויג

ני ראיתי היום, זאת כן, אבל מה שא לוי: -דליה נחום

  -כיכר כבר שמים את ה

לא, זה כיכר. אני אגיד לך, הכיכר  :שי רוזנצוויג

  -הייתה תסתכלי

 אבל זאת תהיה כיכר קבועה...  לוי: -דליה נחום

לא, היא לא כיכר קבועה אני אגיד,  :שי רוזנצוויג

מדברים על הכיכר הזמנית ששמו בכביש 

 המשתלות. 

 יום אבני שפה. שמו ה לוי: -דליה נחום

דבר ועניין, כיכר לכל  וכמובן כי ז :שי רוזנצוויג

הכיכר היא תהיה בנויה, אבל זמנית. 

ברגע שיסיימו את העבודה, פשוט 

יסיימו. הכיכר היא הייתה כזאת... 

לעשות סיבוב מאוד גדול. מה שהם עשו 
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הם שינו אותה גיאומטרית, הם קצת 

הזיזו אותה ושינו אותה, לא לחייב 

ך לעשות סיבוב גדול, את יותר אות

נוסעת יותר בדוך, זה אמור טיפה להקל 

על הזרימה. הכיכר היא זמנית לא 

במובן שיש קונוסים, בונים אותה כי 

בשנתיים וחצי הקרובות הולכים לבנות 

את הכביש עוקף קלקיליה, הכביש 

שמתחבר לזה, זה נושא לדיון בנפרד, 

הכיכר הזאת אמורה לאפשר כניסה של 

בים כן, בשנתיים וחצי הקרובות רכ

יכניסו לך עוד עבודה, הרחבה של הדבר 

הזה, אבל זה לא משנה. יש פה כמה 

שנים טובות שבכביש הזה עובדים. 

הכיכר הזאת אני רק רוצה להרגיע, היא 

לא קבועה, בשנתיים וחצי הקרובות היא 

תהיה לנו קבועה אבל בסוף מורידים, 

יתכנות אין לה שום קשר, אין לה שום ה

תנועתית, זה לא בשום הסדר תנועה, 

 וזה הסדר תנועה זמני, בסדר? 

  -שי, אם אנחנו כבר מדברים : משה אופיר

אנחנו לא מדברים על זה, יש לנו  :שי רוזנצוויג

 לו"ז. 

 אנחנו מדברים פה על הכיכר הזאת.  : משה אופיר

 אז בואו נחזור לזה אחר כך.  :שי רוזנצוויג

 לי להגיד מה שאני חושב. תן  : משה אופיר

 משפט אחד אבל קצר.  :שי רוזנצוויג

 בסדר, הכול קצר הכול זה.  : משה אופיר

 קצר, קצר.  :שי רוזנצוויג

היום כשנוסעים בכיכר הזמנית שקיימת  : משה אופיר

היום, בצד אחד ממזרח למערב כמעט 

ואין שינוי בתנועה. זאת אומרת אפשר 

ה היא לנסוע כמעט ישר, נכון? הבעי

  -כשחוזרים

 הפוך.  אלי כהן:

ממערב מכפר סבא לאלפי מנשה אתה נוסע  :שי רוזנצוויג

 -יותר ישר, ומאלפי מנשה אתה

  )מדברים יחד(

הוא סתם עבד עלינו כשהוא אמר שהוא  :שי רוזנצוויג

 בבוקר.  08:00-נוסע לתל אביב ב
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לא, אני אף פעם לא נוסע. לא יכול  : משה אופיר

 08:00-ול לנסוע בלנסוע, לא יכ

בבוקר. הכיכר הזאת הכיכר המשודרגת 

אמורה לשפר את הגישה? אנחנו צריכים 

לדאוג שמכיוון שרוב התנועה היא 

ממזרח למערב וממערב למזרח, המשאית 

שפונות תהיה להם באיזה שהיא דרך 

שאני לא מהנדס תנועה, שתהיה להם 

 עדיפות נמוכה יותר. 

נמוכה יותר מהסיבה  יש להם עדיפות :שי רוזנצוויג

  -הפשוטה

 איך? איך זה קורה?  : משה אופיר

קודם כל הכביש הזה הוא אמור, הדבר  :שי רוזנצוויג

בנוי לכמה עשרות, במקרה הקיצוני הזה 

לכמה עשרות משאיות ביום, כי זה שטחי 

כינוס, המשאיות אמורות להישאר שם, 

כל הכלים הכבדים הם שם. אבל כשצריך 

מים שיבוא, עשו שם לעבור רכב בפע

כיכר. הכיכר הייתה עגולה היא לא 

  -הייתה טובה, אנחנו העלינו את זה

לפי דעתי כיכר, סליחה שאני, אני לא  : משה אופיר

מהנדס תחבורה, אבל הכיכר זה פתרון 

הכי טוב מה שיכול להיות. כי ברגע 

 שיש לך מישהו שפונה יש לו עדיפות. 

 תחבורה. ישבנו עם מהנדס  :שי רוזנצוויג

אני אגיד לך מה שצריכים לעשות לפי  : משה אופיר

דעתי, ואתה אולי תסכים איתי, כשבאים 

מכיוון כפר סבא להרחיב שם את הכביש 

  -מסלולים 2-ל

 זה גשר.  :אייל רוזנפלד

 אחרי הגשר הוא מדבר.  :שי רוזנצוויג

 עכשיו.  1יש  : משה אופיר

 צמוד לגשר.  :אייל רוזנפלד

מסלולים ומשאית  2-רק רגע, להרחיב ל  :משה אופיר

שרוצה לעבור תעמוד במסלול השמאלי, 

ותחכה עד שכל התנועה ממול תיגמר וזה 

 הכול, ולא תהיה כיכר ולא עיכובים. 

בואו נזמן את משה לפגישה הבאה  :שי רוזנצוויג

ושיגיד את הדעה שלו. גם רעיון כזה 

 עלה. 
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 עלה?  : משה אופיר

הוא לא תפס, אני לא מהנדס כן,  :שי רוזנצוויג

 תנועה. בוא נתווכח איתם מקצועית. 

כי פשוט לתת למשאיות עדיפות נמוכה,  : משה אופיר

שהמשאיות שרוצות לפנות שמאלה לשטח 

הכינוס שלהם, יחכו שכל התחבורה 

 המסיבית תעבור. 

 טוב אוקיי.  :שי רוזנצוויג

 הם לא רוצים לעשות את זה.  : משה אופיר

 תכנית הבראה.  – שגיאאורית  .ג

הצעה לסדר הבאה אורית שגיא תכנית  :שי רוזנצוויג

 הבראה, בבקשה. 

קודם כל מצאתי לנכון להעלות את  : אורית שגיא

תכנית ההבראה גם כי כבר דיברנו על 

זה גם בפגישות האחרונות שלנו, וגם 

כי ביקשתם להביא לפתחנו הצבעה נוספת 

 על הלוואה נוספת שבעצם אתה רוצה

לקחת. ואני חושבת שיש מבחינתנו הרבה 

  -סימני שאלה על תכנית הבראה

 מה זה מבחינתנו רק להבין?  :שי רוזנצוויג

מבחינתי וגם מבחינת עוד כמה חברי  : אורית שגיא

מועצה שירצו אחר כך יביעו את עמדתם. 

כמה סימני שאלה על תכנית ההבראה, 

אני לא חושבת שיש פה מישהו מחברי 

יודע מתי אמור להגיע חשב המועצה ש

מלווה, אולי אני פספסתי איזו 

 אינפורמציה. 

 גם אני לא יודע.  :שי רוזנצוויג

אוקיי בסדר, אז תכף אני אשאל את  : אורית שגיא

 השאלות, ואתה תענה על מה שאתה יודע. 

 זה הצעה לסדר כן?  :שי רוזנצוויג

 כן, זה הצעה לסדר.  : אורית שגיא

 צעה לסדר יהיה דיון. זה ה : משה אופיר

אז ככה, אנחנו בעצם יצאנו לתוכנית  : אורית שגיא

ההבראה לפני מספר חודשים, הייתה כאן 

הצבעה, קיבלנו ממך עדכון שתוכנית 

ההבראה אושרה, ושבעצם גם יצאת ככה 

 18באמת בהצהרה לציבור, שהנה באים 
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יגיעו  ₪מיליון  9שמתוכם  ₪מיליון 

 9וצר, ועוד במענקים ממשרד הפנים והא

יילקחו בהלוואות בתקופה של  ₪מיליון 

שנתיים בכפוף לעמידה בכל היעדים 

שהיו בתוך תכנית ההבראה, ובעצם 

יצאנו לדרך כשאנחנו מבינים שבתוך 

תקופה קצובה יגיע לכאן חשב מלווה, 

ואנחנו מבינים שבמסגרת עמידה ביעדים 

אנחנו נוכל לקחת בעצם את ההלוואות 

לקבל את המענקים  שאושרו לנו, וגם

שאושרו במקביל. מה שקרה בפועל אנחנו 

כבר כמה חודשים אחרי, אגב זו גם 

, שהוא 2019הסיבה שאושר התקציב של 

, ₪מיליון  4.5תקציב גרעוני של בערך 

זו גם הסיבה שאושרה כאן העלאה 

בארנונה, למרות שאני באופן אישי 

התנגדתי, אבל בכל זאת זה עבר כאן 

אמור היה להוסיף במועצה. ומה ש

השנה. אז יצאנו  ₪מיליון  1.5לתקציב 

לדרך, אנחנו כבר כמה חודשים אחרי, 

 1.5אפילו אישרנו בדרך הלוואה של 

, עדיםתחת עמידה באחד הי ₪מיליון 

וגם אמירה שלך בנוגע לחשב המלווה 

ובנוגע למענקים. ובעצם היום עומדת 

לפתחנו בקשה להלוואה נוספת שנדבר 

נפרד, בעצם אני בתחושה עליה בסעיף 

שחסרה המון המון אינפורמציה 

מבחינתי, אני אדבר בשמי, כדי בכלל 

להבין מה קורה, ופעם שנייה כדי לקחת 

איזה שהיא החלטה. אפילו קצת אני 

חוששת שאנחנו ככה אולי מכניסים את 

עצמנו לבור עמוק יותר מזה שהיינו 

בו, עוד גירעון שנתי, עוד הלוואות, 

יודעים אם יגיעו המענקים  ואנחנו לא

ומתי יגיעו המענקים. אז אני אשמח 

שתעדכן על לוחות הזמנים, איפה 

  -הדברים עומדים

 מה ההצעה לסדר?  :שי רוזנצוויג

 מה ההצעה לסדר?  : אורית שגיא

יש איזו הצעה או שאת רוצה שאני  :שי רוזנצוויג

 אעדכן? 

  -אני מבקשת : אורית שגיא

י רוצה לדבר גם כן על תכנית לא, אנ : משה אופיר

 ההבראה. 

  -אין בעיה, זה הצעה לסדר שכל אחד : אורית שגיא
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 לא, זה נושא לדיון לא?  : משה אופיר

  -נכון, כל אחד יוכל : אורית שגיא

 אז את רוצה עדכון יותר נרחב?  :שי רוזנצוויג

שי דקה רגע שנייה, כל אחד יכול  : אורית שגיא

  -להתייחס אחר כך

 כן, כן, בסדר גמור.  : אופיר משה

לנושא לסדר, לסדר יום לדיון. אני  : אורית שגיא

מבקשת לדעת איפה עומד תהליך חשב 

המלווה, פעם אחרונה הבנו שזה בתהליך 

מכרזי ומחפשים ואמור להגיע, ומבקשת 

לדעת מתי יגיעו המענקים בכפוף 

לעמידה באבני הדרך. אני מבקשת לדעת 

וע התקציבי עד מה הסטטוס שלנו בביצ

היום, איפה אנחנו עומדים פחות או 

יותר לפחות בדברים המרכזיים, כי לא 

ראינו עדיין שום עדכון בנושא. ואיך 

אנחנו הולכים לסגור את השנה עם כל 

הסיפור של תכנית ההבראה ולהתקדם עם 

 זה. 

משה, אתה רוצה להגיד עוד משהו? אני  :שי רוזנצוויג

 אתייחס בסוף. 

 אולי מישהו אחר רוצה לדבר.  : רמשה אופי

 לא, דבר.  :שי רוזנצוויג

אני יש לי מה להגיד. קודם כל הגברות  : משה אופיר

 אצלי.

מי שהיה בישיבת הנהלה אחרונה קיבל  :שי רוזנצוויג

 את המידע. 

 אחרי, הגברות קודם כל.  : משה אופיר

הייתה בישיבת הנהלה אחרונה קיבלה את  :שי רוזנצוויג

  -מי שלא היה המידע,

 מה?  : משה אופיר

בישיבת הנהלה אני עדכני, אז אם יש  :שי רוזנצוויג

 לך שאלות שאתה רוצה אז תשאל. 

 -אוקיי, אני לעניין : משה אופיר

אני רק אחזור על השאלה, היא שואלת  :שי רוזנצוויג

מתי יגיע חשב מלווה, מתי יגיעו 

המענקים, מה מצבנו כרגע, ואיך נסיים 
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 ה. את השנ

  -אגב אני אבקש רק, המועצה שלומית ארצי:

הבנתי שיש לך משהו להגיד לכן פניתי  : משה אופיר

 אליך. 

כן, המועצה היא לא משהו הרמטי,  שלומית ארצי:

 דברים יוצאים כמו בכל מקום. 

 המועצה היא לא מה?  :שי רוזנצוויג

 לא משהו הרמטי סגור.  שלומית ארצי:

 . הא הרמטי :שי רוזנצוויג

הוא לא הרמטי, והגיעו אליי שמועות  שלומית ארצי:

שאנחנו קיבלנו הודעה שחשב מלווה לא 

נכנס לפה. אז אני רוצה לדעת אם זה 

 נכון או לא. 

 לא. אוקיי משה.  :שי רוזנצוויג

 אני לא מתייחס לשמועות ולא כלום.  : משה אופיר

 בסדר עניתי לה.  :שי רוזנצוויג

  -ואלת, אין צורך ללא, אני ש שלומית ארצי:

 היא שאלה עניתי. שאלה לגיטימית.  :שי רוזנצוויג

בסדר גמור, בסדר גמור. כמו שאורית  : משה אופיר

ציינה המועצה הצביעה בעד תכנית 

ההבראה בזמנו, מתוך ידיעה שיש מתווה 

שחשבנו שהוא עשוי להצעיד את המועצה 

קדימה, והמתווה הזה נבנה על סמך 

, כפי שאורית הזכירההלוואות ומענקים 

ולשם כך גם עמדנו באבני דרך קשות 

שמשרד הפנים הטיל עלינו כגון: העלאת 

ארנונה במקסימום שהותר בזמנו. עכשיו 

אנחנו כבר כמה חודשים אחרי שהתוכנית 

כבר נכנסה, אני לא מדבר מהרגע 

שהתחלנו לדון בה, שזה כמעט שנה, אבל 

 מהרגע שהיא נכנסה בסביבות חצי שנה. 

 קצת פחות.  :י רוזנצוויגש

בסביבות חצי שנה, בסדר יום פחות לא  : משה אופיר

משנה. ועדיין אנחנו נמצאים במצב 

שאנחנו לא מקבלים את מה שהובטח לנו. 

אנחנו רק מקבלים את האפשרות לקחת 

הלוואות. ואכן עשינו זאת פעם אחת 

ולקחנו הלוואה בזמנו, ולמרות שעמדנו 
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את המענקים. באבני הדרך לא מקבלים 

אני מניח שרוב חברי המועצה לא היו 

מאשרים את תכנית ההבראה וכל אבני 

הדרך הקשות, אם הם היו יודעים מראש 

שהמצב יהיה כזה שרק יאשרו לנו 

הלוואות ולא יתנו לנו מענקים. בוא 

נגיד אם היית בא עם תכנית הבראה 

שמדברת רק על הלוואות, אם, אז אני 

יה להם יחס שונה מניח שחברי המועצה ה

לעניין, אני למשל הייתי מתנגד לזה. 

אני בטוח שאתה עושה את מירב 

המאמצים, ואני באמת אומר בלי צביעות 

  -ובכנות

כן, כן, אני מעריך את זה מאוד,  :שי רוזנצוויג

 תודה. 

שאתה עושה את מירב המאמצים על מנת  : משה אופיר

שמשרד הפנים משרד האוצר וכל הגורמים 

עים בדבר יקיימו את תכנית הנוג

ההבראה על כל חלקיה, בעיקר המענקים. 

אני בטוח שאתה עושה את מיטב 

. אבל אני לפחות כחבר מועצה ךיכולותי

שרואה את המצב שבו רק מאשרים לנו 

לקחת הלוואות, דבר שהוא למעשה מדרדר 

אותנו אחורה, ככול שאנחנו לוקחים 

הלוואות יש לנו פחות, אנחנו צריכים 

האלה באיזה שהיא  תהחזיר את ההלוואול

צורה, ונשאר לנו פחות כסף לתת 

שירותים לתושבים, כי אם אתה לוקח 

, ואתה צריך ₪הלוואה של מיליון 

, אז יש לך ₪ 100,000להחזיר בשנה 

. אני רוצה לעזור לך ₪ 100,000פחות 

בעניין הזה ואני אגיד לך איך, אני 

יע אגיד לך איך בשיא הרצינות. אני מצ

שחברי המועצה יקיימו פה הצבעה 

ויגידו רבותיי, שיובא לידיעת משרד 

הפנים, אני לא רוצה להיות, אני כחבר 

מועצה באופן אישי לא רוצה להיות זה 

שכורך את החבל על צוואר היישוב 

והורג אותו בלקיחת הלוואות, כי הדבר 

הזה הוא דרך שאין לה מוצא, והיישוב 

נחנו לא הזה יתדרדר לחלוטין אם א

נקבל את מה שהובטח לנו בתוכנית 

ההבראה. ולכן אני מציע שכל חברי 

המועצה, אולי גם אתה, יגידו אנחנו 

במידה ותוכנית ההבראה כולל המענקים 

לא תיושם עד סוף השנה, אני מעדיף 

להתפטר מהמועצה שיביאו לפה ועדה 

קרואה שהיא תעשה מה שהיא רוצה. אני 

שערורייה לא מוכן להמשיך לתת יד ל
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הזאת, כי לפי דעתי זו שערורייה, 

שאנחנו הגענו להסכם ולא מקיימים 

אותו, אם אתם לא רוצים לקיים אותו, 

אתם רוצים להרוג את היישוב הזה, אני 

לא מוכן להיות התליין שלכם עם הפנים 

שלי לתושבים, ולהסביר להם מדוע פה 

המצב הזה מתדרדר, שיביאו את האנשים 

את היישוב. אני לא  שלהם והם ינהלו

מוכן להיות פה, אם הם לא מקיימים את 

מה שזה. אם הייתי יודע את זה מראש 

, לפחות שנת 2019הייתי אומר שנת 

 BY HOOK ORאנחנו עושים מאוזן  2019

BY CROOK אבל הם נתנו לנו להבין ,

שאנחנו יכולים לעשות גירעונות של 

, אנחנו ₪מיליון  4.5, ₪מיליון  4.2

את זה כי זה היה כדאי לנו,  קיבלנו

אז אבל הם לא עומדים בתנאים שלהם. 

אני אומר להם: רבותיי קחו את 

 המפתחות תנהלו אתם. 

 בסדר, זה לא הזמן לזה.  :שי רוזנצוויג

קחו את המפתחות תנהלו אתם. אני לא  : משה אופיר

 רוצה לקחת על עצמי את הדבר הזה. 

זה לא ד מישהו? עזוב, זה לא הזמן. עו :שי רוזנצוויג

הזמן לזה. עוד מישהו? אז אני אענה. 

אגב לא דיברת עם מנהלת המחוז עם 

  -תמי? אני ביקשתי ממנה

 אנחנו לא דיברנו?  : משה אופיר

 כן.  :שי רוזנצוויג

  -אנחנו ביקשנו כאן מפורשות : משה אופיר

  -אנחנו סיכמנו שאתה תתאם איתה פגישה : אורית שגיא

ן לנו פגישה, אנחנו לא פונקציה תארג : משה אופיר

  -לדבר איתה, היא לא מתייחסת אלינו

  -רגע שנייה, שנייה :שי רוזנצוויג

 לראש מועצה אולי היא מתייחסת.  : משה אופיר

בסדר, אני גם כשהייתי חבר מועצה יצא  :שי רוזנצוויג

  -לי לדבר עם

  -אבל שי אנחנו ביקשנו כבר כמה שלומית ארצי:

אז על אחת כמה וכמה בתור ראש מועצה  : משה אופיר

 תדבר איתה. 
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 זה מה שסגרנו.  : אורית שגיא

זה לא רציני... את זה אם אנחנו לא,  שלומית ארצי:

  -קבענו

 אתם יודעים מה בואו נרים לה טלפון.  :שי רוזנצוויג

 אבל סיכמנו.  : משה אופיר

 בואו נרים לה טלפון.  :שי רוזנצוויג

 אתה... בישיבה הקודמת.  בסדר, : אורית שגיא

בואו ננסה, בואו נרים לה טלפון. אם  :שי רוזנצוויג

היא תענה, אני לא יודע אם היא תענה. 

זה לא ייגמר, זה פשוט לא ייגמר, 

 באמת. 

את היית עונה לטלפונים משי  20:41 : משה אופיר

 ? 20:41-רוזנצוויג ב

 תן לי.  :שי רוזנצוויג

 זה לא רציני. זה לא רציני,  : משה אופיר

אני חושבת שהאופן שבו אתה... את  : אורית שגיא

  -הסיטואציה

  -לא... אני רוצה :שי רוזנצוויג

אתה... את הסיטואציה וזה עלבון, זה  : אורית שגיא

 עלבון לסיטואציה הזו כולה. 

 *** ראש המועצה מנהל שיחה טלפונית עם תמי נסה***

 הלו.  תמי נסה:

 תמי.  :שי רוזנצוויג

 כן שי, מה עניינים?  :תמי נסה

  -בסדר, אני מקווה שאני לא מפריע :שי רוזנצוויג

 מה דחוף בשעה כזו?  :נסה תמי

לא דחוף, אבל אני רוצה, באמת אני  :שי רוזנצוויג

מתנצל להפריע לך, יש לי שאלה פה אני 

יושב עם חברי המועצה. תמי נסה מנהלת 

המחוז שלנו, אנחנו לפני סיטואציה, 

בתוכנית הבראה שאושרה ותוקצבה,  אני

א' אני רוצה שתיתני על זה אחר כך 

מילה ותאמתי את הדבר הזה, כרגע אני 

עומד באבני דרך, בכל מיני אבני דרך 
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אני יודע, העלינו את הארנונה 

אנחנו וקיבלנו רק את החלק ההלוואתי. 

רוצים את החלק המענקי, אני היום 

 2רוצה להביא לאישור הלוואה של 

כחלק מתוכנית ההבראה שלנו,  ₪יליון מ

אני מאוד חושב שחייבים אותה, וזה 

מסתמן לזה כאילו שלא הולכים לאשר 

אותה. אז א' אני רוצה ממך וכולם 

שומעים אותך בספיקר אם זה בסדר, 

מילה אחת על הסטטוס שלנו בתוכנית 

ההבראה, שאני לא איזה, את יודעת סתם 

ת. הבאתי פה אמירות שאנחנו בתוכני

דבר שני המענקים, איפה אנחנו 

עומדים, כמה זה רחוק, לא רחוק, כי 

הם דיברו פה עכשיו להציע לפזר את 

המועצה, אחרת לא הייתי מצלצל לך, 

לפזר את המועצה לוועדה קרואה, פחות 

משנה בקלנדריות שאני פה... אז אם את 

יכולה בכמה מילים אם זה בסדר, אם 

 לא, תגידי לי אני אנתק. 

טוב, אני אעשה את זה רק קצר  :נסה תמי

ברשותכם, כי... ערב טוב, אני קצת 

שומעת ומתפלאת למשמע אוזניי, כי סך 

הכול אני חושבת שהרשות נמצאת היום 

באיזה שהיא צומת דרכים מאוד מאוד 

חשובה. תכנית הבראה זה משהו שצריך 

לכבד במובן הזה שבעצם המשרד השכיל 

אמת צריך להבין שהרשות נמצאת במצב שב

לסייע לה. ולא רק שצריך לסייע לה 

אלא גם יש עם מי לעבוד, ואפשר 

להתקדם ולהגיע להישגים. אנחנו אחרי 

מסכת ארוכה של דיונים בתוכנית 

ובתקציב לרבות בדיקות מקצועיות 

שנעשו, ובאמת אישרנו את התוכנית, 

נתנו לכם אותה לחתימה לפני, מתי זה 

 היה? 

 חודשים.  5שים, אני לא זוכר, כמה חוד :שי רוזנצוויג

 כן.  :תמי נסה

 חצי שנה.  : משה אופיר

מבחינתנו זה תהליך שהוא הכרחי מאוד  :תמי נסה

מאוד חשוב, אנחנו ליווינו את ההנהלה 

יד ביד בדבר הזה. התוכנית הזאתי זה 

תכנית שהיא גם טומנת בחובה כמו שאתם 

יודעים מענקים והלוואות, שהמשמעות 

ם סיוע בהבראה הזאתי, שלהם זה בעצ

לתת משאבים שבעצם מתחלקים חצי חצי 

מענקים והלוואות, שאמורים לסייע 
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לרשות לכסות את גירעון העבר. 

והרציונל בתוכנית ההבראה שבעצם כל 

הדבר הזה ניתן כנגד עמידה של הרשות 

באבני דרך שוטפים שהיא מוכיחה הגעה 

לאיזון, כשבתוכנית שלכם היה יעד של 

, והרעיון 2020זון החל משנת הגעה לאי

הוא שבעצם הרשות מבצעת את המחויבות 

שלה על פי התוכנית, עומדת ביעדים, 

מקבלת את המשאבים שהוקצו לה, וככה 

תוך שנתיים היא מגיעה לנחלה בהיבט 

של איזון תקציבי וכיסוי הגירעון, 

ואז היא עולה על דרך המלך, נמצאת על 

 א. המסלול ובא לציון גואל מה שנקר

העניין הוא כרגע שכרגע עד עכשיו  :שי רוזנצוויג

הלוואה, כי לא  ₪מיליון  1.5לקחתי 

היה לתת לי מענקים, וגם עכשיו אני 

איגמתי כמה אבני דרך שאתם אישרתם 

. ₪מיליון  2לי, ואני רוצה לקחת עוד 

מה עם החלק המענקי? אני הבנתי שהוא 

יותר קרוב ממה שהוא היה נגיד לפי 

חודשיים, כי זה היה תהליך. חודש או 

מילה אחת בקטע הזה, מילה או שתיים 

 או חצי שעה, כמה שתרצי. 

מילה אחת הנושא של המענקים כמו  :תמי נסה

שידוע יש את כל הקושי עם תקציב 

המדינה, היה איזה שהוא עיכוב בעניין 

הזה, אנחנו עכשיו אחרי עבודה מאוד 

מאוד קשה מול האוצר מגיעים לאיזה 

פתרון, אני מקווה שזה גם ייתן  שהוא

את תוצאותיו בזה שתקבלו את המענקים 

בקרוב. כרגע אתם בעצם מקבלים גם את 

ההלוואה שאתם זכאים לה וגם הקדמת 

הלוואה על חשבון המענק. חשוב כן 

לממש את זה כדי שתוכלו להתקדם 

במחויבות שלכם לסגור את חובות העבר, 

חלק להגביר את האמון מול הספקים, זה 

מתהליך ההבראה, חלק בלתי נפרד. 

המענקים יגיעו, כרגע ההלוואות הם 

חלק שוב לא מבוטל מהמקורות שאנחנו 

 מעמידים, זה גם משהו לא טריוויאלי

 וזה... 

  -תמי מילה אחרונה :שי רוזנצוויג

 מתי יגיעו המענקים?  : משה אופיר

רגע, עזוב את המענקים, היא אמרה  :שי רוזנצוויג

יע, היא אמרה שהוא יגיע שהוא יג

בקרוב. החשב המלווה, חשב מלווה יכול 

 להגיע מחר? 
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זה תהליך גם כן, זה תהליך  חשב מלווה :תמי נסה

של בינוי זה גם פרוצדורה שאנחנו 

מבצעים, יש חשב מלווה שכרגע נמצא 

באיזה שהוא הליך מתקדם של בחינה 

שאנחנו עושים... של ניגוד עניינים, 

ינטרס של המשרד יותר זה ייקרה, זה א

 משל הרשות לצורך... 

אם אפשר בבקשה לקדם את החשב המלווה,  :שי רוזנצוויג

כי מאוד לחוצים פה. אני בינתיים 

בסדר מזה, אבל אם אפשר לקדם אותו 

 באמת אז שיגיע, בסדר תמי? 

  -אני רוצה להגיד לה משהו. תמי : משה אופיר

  -ת או שאתתמי, יש לך עוד כמה דקו :שי רוזנצוויג

  -שנייה אחת תמי : משה אופיר

האמת לא, אם יש איזה שהיא שאלה משהו  :תמי נסה

 קריטי אז זריז... 

 קצר, קצר משה, קצר.  :שי רוזנצוויג

 תמי, את שומעת אותי? : משה אופיר

 כן.  :תמי נסה

מדבר משה אופיר חבר המועצה, אנחנו  : משה אופיר

 מכירים קצת.

  שלום משה. :תמי נסה

המצב ביישוב שאני נדרש לאשר הלוואות  : משה אופיר

כל הזמן בלי שאני רואה את האור בקצה 

המנהרה, מביא אותי להחלטה שאם 

התוכנית לא תאושר עד סוף השנה אני 

מתפטר מהמועצה ומחזיר את המפתחות 

 ונותן לכם לנהל את המועצה. תדעי לך. 

רה. הוא לא שאל שאלה, הוא אמר אמי :שי רוזנצוויג

הוא אמר אמירה, הוא לא שאל שאלה. 

 -אנחנו פשוט

לא הבנתי מה זה אם התוכנית לא  :תמי נסה

תאושר, לא הבנתי את האמירה, התוכנית 

 כבר אושרה. 

אישור התוכנית בלי לראות כסף בשבילי  : משה אופיר

 -זה לא פתרון

 אני...  :תמי נסה
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 לתשלום המשכורות לעובדי המועצה. : משה אופיר

משה, משה בוא, אני אכבד ואני אבהיר  :נסה תמי

עוד הפעם, הנושא של המענקים הוא 

תלוי בתקציב המדינה, היה פה תהליך 

מול האוצר, אנחנו במצב כרגע במשק 

שהוא לא טריוויאלי הוא לא פשוט, אתה 

מכיר את זה, אני לא צריכה להסביר 

לך, למרות זאת אנחנו הפעלנו פה 

, כדי מהלכים חריגים מול האוצר

להעביר את הכסף, וזה בתהליך מתקדם, 

אני צופה שזה גם יהיה בקרוב. היום 

היו דיונים בוועדת כספים והנושא הזה 

 הוסדר, וזה עניין של זמן, זה הכול. 

את תצטרכי  1.1.20-אני מבחינתי מה : משה אופיר

 לדבר עם העובדים.

אנחנו... לכם תכנית הבראה כי אנחנו  :תמי נסה

ה הפתרון, אנחנו מאמינים חושבים שז

 ביכולת של המועצה של הרשות. 

 תודה תמי.  :שי רוזנצוויג

 תודה רבה לך, תודה תמי, תודה ביי.  : משה אופיר

 טוב, אז אני עכשיו אשלים.  :שי רוזנצוויג

רגע לפני שאתה משלים, אני רוצה רגע  : אורית שגיא

להגיד משהו, סליחה רגע מכיוון שזה 

יתי. קודם כל אני נושא שאני העל

חושבת שאנחנו מבקשים לדבר עם תמי 

  -כבר תקופה אחורה

 יש לכם את הטלפון שלה.  :שי רוזנצוויג

  -שנייה רגע : אורית שגיא

 היא ענתה לך.  : משה אופיר

  -שי, יש לי את הטלפון שלה : אורית שגיא

אתם לא צריכים אותי, זה מה שאני  :שי רוזנצוויג

 מסביר. 

רגע שנייה, ואני יודעת איפה המועצה,  : אאורית שגי

ויש ישיבות הנהלה, הכול בסדר, הכול 

טוב ויפה. שורה תחתונה, ישיבה 

אחרונה שישבנו, אתה התחייבת לתאם 

פגישה עם תמי ולא תואמה פגישה, זה 

פעם אחת. פעם שנייה אנחנו נגררים 

כבר חודשים, כל מה שתמי עכשיו אמרה 

כל הכבוד, לא חידשה לי שום דבר עם 
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שיחה מבוימת היטב, אני חושבת שהיא 

מביכה, אני חושבת שהיא מעליבה את 

של כל הנוכחים כאן,  האינטליגנציה

 -באמת אני פשוט מרגישה נבוכה

את רוצה שנרים טלפון לשר האוצר? למי  :שי רוזנצוויג

 בא לך? 

  -סליחה רגע שי, שי, שי : אורית שגיא

? בואי נביים עוד בואי, מה בא לך :שי רוזנצוויג

 שיחות. 

  -שי : אורית שגיא

 בואי נביים עוד שיחות.  :שי רוזנצוויג

  -זה נהיה מביך : אורית שגיא

 בואו נביים עוד שיחות.  :שי רוזנצוויג

  -שי, שי : אורית שגיא

 איזה קשקוש.  :שי רוזנצוויג

זה נהיה יותר ויותר מביך, אני  : אורית שגיא

 מתביישת לשבת כאן. 

אני רוצה להגיד לך שמה שאמרת, את  :י רוזנצוויגש

 מתביישת? 

 אני מתביישת לשבת כאן.  : אורית שגיא

 את מתביישת?  :שי רוזנצוויג

 אני מתביישת לשבת כאן.  : אורית שגיא

 את צריכה להתבייש, את צריכה.  :שי רוזנצוויג

 ממש ככה. אני מתביישת לשבת כאן.  : אורית שגיא

את צריכה, תני לי אבל לסיים, טוב  :שי רוזנצוויג

 סיימי. 

 אני מתביישת לשבת כאן.  : אורית שגיא

 סיימי.  :שי רוזנצוויג

  -כל העלבון הזה וההערות שלך : אורית שגיא

 היה קשה לשמוע.  :שי רוזנצוויג

  -ההערות שלך : אורית שגיא
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 היה קשה לשמוע עכשיו.  :שי רוזנצוויג

 ה קשה לשמוע. שי ממש לא הי : אורית שגיא

 היה מאוד קשה.  :שי רוזנצוויג

 אני מבקשת לא להתערב בבקשה, תודה.  : אורית שגיא

 חבר'ה, קהל, קהל, קהל.  :שי רוזנצוויג

אני מבקשת לא להתערב. אני מבקשת לא  : אורית שגיא

 להתערב. 

  *** סערה בקהל ***

 אתה תרגיע את הקהל. אתה תרגיע.  : אורית שגיא

 חבר'ה די, בואו ננהל דיון.  :יגשי רוזנצוו

 כן ברור, בשביל זה הם פה...  : אורית שגיא

 אני רוצה לענות לך על השאלות שלך.  :שי רוזנצוויג

אז אני רוצה להגיד עוד הפעם, אני  : אורית שגיא

רוצה להגיד עוד הפעם, שהתשובות 

שאנחנו מקבלים כשאנחנו פונים אליך 

ות באופן ישיר הן שונות מכל ההצג

  -האלה למול המצלמות

 קשקוש.  :שי רוזנצוויג

גם ההתנהלות בישיבות ההנהלה הן  : אורית שגיא

שונות מהתנהלות של ישיבות מועצה, 

וכל ההצגה הזאתי פשוט נשבר, אני 

 חושבת לא רק לי מכל הדבר הזה. 

 רק לך.  :שי רוזנצוויג

 אז די.  : אורית שגיא

א תצליחי לגרור לא תצליחי לגרור, ל :שי רוזנצוויג

 את כולם. 

  -שי, שי : אורית שגיא

  -בסופו של דבר קיבלנו תשובה :אייל רוזנפלד

רגע לא, אני רוצה לענות, היא שאלה  :שי רוזנצוויג

  -פה

אני לא קיבלתי שום תשובה. אני לא  : אורית שגיא

 יודעת מתי יש כסף. 
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  -שנייה, שנייה, רגע :שי רוזנצוויג

 שום תשובה. אין  : אורית שגיא

  -אבל לא צריך :שי רוזנצוויג

 אין שום תשובה.  : אורית שגיא

חבר'ה היחיד פה שנבחר על ידי הציבור  :שי רוזנצוויג

לצעוק, זה אני. משה, אתה מפריע. אני 

רוצה לענות לך. כמו כל פגישה אני 

  -אמרתי שאני אתאם

אני מדבר איתם ואתה אומר לי שאני  : משה אופיר

 מפריע? 

 כן.  :י רוזנצוויגש

 דווקא אני, אולי היא דיברה.  : משה אופיר

 כן, כן, אני מפחד ממכם.  :שי רוזנצוויג

 לפחות משנינו, תהיה הוגן.  : משה אופיר

די באמת, פגישה עם תמי נסה אני  :שי רוזנצוויג

הבטחתי שלחתי לה אימייל אחד ועוד 

 -אימייל, את כל האימיילים אתם רואים

היא עונה לך נורא בחביבות ועד היום  :שלומית ארצי

 היא לא ענתה? 

  -היא לא :שי רוזנצוויג

 אבל למה?  שלומית ארצי:

אבל אני לא מנהל את המנהל של המחוז.  :שי רוזנצוויג

  -אני יכול לבקש וכתבתי

  -אבל למה, לא מצליחה שלומית ארצי:

רגע שנייה, תני לי לסיים אבל, תני  :שי רוזנצוויג

 לי. 

  -לא, אבל ביקשנו כמה פעמים את השיחה ומית ארצי:של

  -אבל תני לי לסיים, אבל אני לא יכול :שי רוזנצוויג

ופתאום היא עונה לך לטלפון בשיא  שלומית ארצי:

  -הנחמדות

  -לענות לי לטלפון :שי רוזנצוויג

  -ונותנת את המידע שלומית ארצי:
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  -אני שולח את ה :שי רוזנצוויג

למה אי אפשר היה לשבת לפגישה  שלומית ארצי:

  -ולדיון

  -סליחה חבר'ה :שי רוזנצוויג

 רציני, באמת אני לא מבינה את זה.  שלומית ארצי:

חבר'ה אתם רציתם פגישה, אני ניסיתי  :שי רוזנצוויג

 לארגן לכם פגישה, היא לא רצתה. 

 טוב.  שלומית ארצי:

 עכשיו כשהיא אמרה את זה אני חשבתי :שי רוזנצוויג

שזה לא רעיון טוב, אגב אתם יכולים 

לעשות שיחה כזאת מתי שאתם רוצים, יש 

לכם את הטלפון שלה. אתה דיברת איתה 

 כבר כמה פעמים בעבר. 

 אני מכיר אותה טוב.  : משה אופיר

אז מה אתה, אז אני אומר מבוים  :שי רוזנצוויג

שמבוים זה שטויות לגמרי. פגישה 

כם, ניסיתי, אני לא יכול לקבוע ל

ניסיתי רציתי ואתם מכותבים לכל 

  -הלאה, היא אמרההאימיילים האלה. 

  -אנחנו קיבלנו פה איזה מכתב : משה אופיר

רגע שנייה, תן לי שנייה, תן לי  :שי רוזנצוויג

  -לסיים

 אני רוצה להתייחס לזה.  : משה אופיר

 אתה תתייחס אחר כך אוקיי?  :שי רוזנצוויג

 , אין בעיה. בסדר, בסדר : משה אופיר

מתי יגיע חשב מלווה, אני ביקשתי  :שי רוזנצוויג

שהוא יגיע מחר אם אפשר, שיגיע 

מחרתיים, שמעתם מה אמרו זה במכרז 

cannot do לחפות על זה  2, שיגיעו גם

, באמת. האם 2שיגיעו  1שלא הגיע 

אלפי מנשה סובלים מזה שאין חשב 

 מלווה? 

 אנשים.  2אי אפשר לקצר... עם  : משה אופיר

מה אנחנו רוצים? רוצים ללחוץ על  :שי רוזנצוויג

הפצע וזה, הוא יבוא כשיבוא, אני 

מבחינתי שיבוא מחר. מתי יגיעו 

המענקים, אמרה פה ואת מה שאני אומר 
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  -כבר חודשים רבים

 יותר מידי רבים.  : משה אופיר

 בטיפול.  : אורית שגיא

וקיי, בסדר גמור, זה כמה חודשים א :שי רוזנצוויג

אפשר לצחוק כי אתם הייתם בסיטואציה 

הזאת ועשיתם אותה מצוין, אבל בשבילי 

 זה פעם ראשונה. 

אני יודע שאתה מנסה, אני מאמין לו  : משה אופיר

 שהוא מנסה. 

  -משה, משה :שי רוזנצוויג

 הוא לא יכול להביא את המענקים.  :אייל רוזנפלד

שהיא אמרה, משה שנייה רגע, יותר ממה  :שי רוזנצוויג

והיא אמרה את זה לפרוטוקול כן, באמת 

קשה לי זה, יש פה עבודה, היום 

בוועדת כספים, בשבוע שעבר או לפני 

החגים אנחנו איתם, יש המון גורמים 

בתוך האוצר, אגב למדתי את זה, לא 

ידעתי את זה לפני זה, באגף כספים 

הוא מחולק לכל כך אגפים שזה צריך 

וצדורות, ובסוף לעבור כל כך הרבה פר

עם עבודה קשה מולה ואני כן הולך מול 

כל הפקידים האלה, ועשיתי והצלחתי 

להביא, אני מאמין, ואני... בקרוב, 

לא יודע שבועות, יגיע לפה מענק 

ראשון שהוא יהיה הסנונית של שאר 

המענקים. המענקים יגיעו. האם אני 

יכול ללחוץ על כפתור שהם יגיעו 

שאני כן יכול . מה Cannotעכשיו? 

לעשות זה לממש את החלק שאני כן יכול 

לממש. מה שיש לי עכשיו ואנחנו עוד 

 נדון בו, לא נדבר על הכול. 

אני יכול לדבר על המכתב הזה שקיבלנו  : משה אופיר

 כאן? 

תן לי רק אני אקריא אותו. תן לי  :שי רוזנצוויג

 אותו שנייה. 

 כן בבקשה.  : משה אופיר

אוקיי חילקתי פה במקביל איזה מכתב,  :שי רוזנצוויג

ביקשתי כי היום פגשתי את מנהל אגף 

תקצוב ותשלומים במינהל שלטון, זה 

בעצם האיש מתוך האוצר שיושב במשרד 

הפנים, הוא ממונה של האוצר במשרד 
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הפנים, הוא מקבל את התקצוב ממשרד 

האוצר והוא אחראי עליו. אז הוא אומר 

  -דבר כזה, שנייה את מפריעה

אני רק אמרתי שפשוט הכול קורה בדיוק  : אורית שגיא

  -בימים של ישיבת המועצה

 לא, מה זאת אומרת?  :שי רוזנצוויג

  -גם בפעם הקודמת... שחיפשו אותו : אורית שגיא

אני אגיד לך למה הבאתי את המכתב  :שי רוזנצוויג

 הזה? 

שחיכינו לו... מגיע בדיוק ביום של  : אורית שגיא

  -מועצהישיבת ה

אני אגיד לך למה הבאתי את המכתב  :שי רוזנצוויג

 הזה? 

ואנחנו מבקשים את זה חודשים, אבל  : אורית שגיא

  -מקבלים את זה כאן

מבקשים בטח, מתי פעם אחרונה הרמת לי  :שי רוזנצוויג

 טלפון? 

 בשולחן הזה.  : אורית שגיא

 אורית שגיא מתי?  :שי רוזנצוויג

  -שי, שי : אורית שגיא

מתי פעם אחרונה הרמת טלפון? מה זה  :שי רוזנצוויג

 מבקשים? 

  -שי, אני : אורית שגיא

 מתי עשית...  : משה אופיר

 )מדברים יחד(

 די לקשקש, מתי בפעם האחרונה גברת?  :שי רוזנצוויג

את האישורים האלה ביקשנו מספיק  : אורית שגיא

 פעמים. 

 ט אוקיי. ביקשנו, הבנתי ועדת אגרנ :שי רוזנצוויג

 כן, כן.  : אורית שגיא

אני צריך פה חברי מועצה שעוזרים, אז  :שי רוזנצוויג

אני אגיד לך מה הוא ביקש, כי אני 

  -אמרתי לו שאני הולך
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מזל שאתה לא בוחר את חברי המועצה.  : אורית שגיא

אתה בוחר ועדות מכרזים, אתה בוחר את 

 -הכול

אבל עכשיו עם  לא, לא בוחר, לא בוחר, :שי רוזנצוויג

האמירה של משה יכול להיות שבקרוב כן 

נבחר, יהיה בסדר. התחושה שלי שיהיה 

 טוב, אני יכול להרגיע אותך. 

 אולי.  : אורית שגיא

אז ביקשתי כי שלחתי לכל חברי המועצה  :שי רוזנצוויג

בקשה להלוואה, ולא קיבלתי תשובה כן, 

לא, אולי, הייתי צריך לדלות את זה, 

 העקתי עליהם בטלפון.  באמת

 לא שלחת שום בקשה.  : אורית שגיא

 על מה אתה מדבר?  שלומית ארצי:

 סדר יום.  :שי רוזנצוויג

 2כתבת פה... בסדר היום הלוואה  : אורית שגיא

 . ₪מיליון 

 ישבנו בהלוואה.  :שי רוזנצוויג

 לא שלחת שום בקשה תדייק, תדייק.  : אורית שגיא

 באמת. די נו  שלומית ארצי:

תקשיבי, הפנייה היא פחות אליך, את  :שי רוזנצוויג

 באופוזיציה. 

 אתה לא שלחת שום בקשה לאף אחד.  : אורית שגיא

  -שלחתי בקשה כדי לתת את ההתייחסות :שי רוזנצוויג

  -לא ביקשת שלומית ארצי:

 לא שלחת בקשה, מה לעשות.  : אורית שגיא

 לא נכון.  שלומית ארצי:

 את יומיים חברת מועצה?  :שי רוזנצוויג

  -שי : אורית שגיא

  -שולחים נושא :שי רוזנצוויג

 לא שלחת בקשה.  : אורית שגיא

  -בכוונתנו לקחת הלוואה, וביקשתי :שי רוזנצוויג
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אפילו לא כתבת בכוונתנו לקחת  : אורית שגיא

  -הלוואה

 טוב.  :שי רוזנצוויג

 . ₪מיליון  2כתבת הלוואה  : אורית שגיא

 נכון.  מית ארצי:שלו

 זה הכול.  : אורית שגיא

 נכון.  שלומית ארצי:

 אישור הלוואה אמרת.  : משה אופיר

נכון, אישור הלוואה, נכון אישור  :שי רוזנצוויג

הלוואה, אבל עזוב לא נכנס עם הגברת. 

ולא קיבלתי, ולכן כשראיתי שאני לא 

מקבל, יכול להיות שעברו הימים, לא 

לא, אולי, לא  מקבל שום פידבק כן,

שאלה, לא זה, הלכתי ועשיתי אחד אחד, 

הבנתי שאין כוונה לאשר את הכסף, 

  -ואמרתי לבחור שפגשתי אותו היום

 לא נכון.  : משה אופיר

בסדר, לא בטוח, כן או לא, זו הייתה  :שי רוזנצוויג

התחושה שלי, יכול להיות שאני טועה, 

כי הכסף הזה בסוף הולך למתנ"ס ולכל 

קומות אחרים, בוא זה לא הולך מיני מ

 לכיס שלי. 

הנה התחילו הסחיטות, המתנ"ס וכל  : אורית שגיא

 מיני דברים אחרים. 

 -אורית די בחייך. עזוב מקודם :שי רוזנצוויג

 ... אין כסף למועצה.  :מהקהל

  -אז ככה הוא כתב לי :שי רוזנצוויג

 רגע, רגע, תשמעו מה הוא כתב לו.  : משה אופיר

 הדיון מתנהל כאן.  : שגיאאורית 

  -אורית, אורית : משה אופיר

 הדיון מתנהל כאן.  : אורית שגיא

 אורית.  :שי רוזנצוויג

 הציבור לא מעורב בזה.  : משה אופיר
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חאלס נדב. כתב לי מנהל אגף תקצוב  :שי רוזנצוויג

ותשלומים, למי שזה חשוב לו הטייטל, 

זה הבן אדם שאמור לאשר לך בסוף לתת 

את המענקים, זה הבן אדם, יש אחד לך 

 כזה. 

 כן, כן, בסדר גמור.  : משה אופיר

"הריני לאשר כי הרשות המקומית", אני  :שי רוזנצוויג

ביקשתי ממנו לכתוב את האימייל הזה, 

 מה זאת אומרת. 

 בסדר גמור.  : משה אופיר

"לאשר כי הרשות המקומית אלפי מנשה  :שי רוזנצוויג

הפנים כרשות  מוגדרת על ידי משרד

בהבראה. הרשות חתמה על תכנית הבראה, 

, 2019מחויבת אליה מיום חתימה... 

התוכנית אושרה ותוקצבה על ידי משרדי 

הפנים והאוצר. בכפוף לעמידה ביעדי 

התוכנית ואבני הדרך בתוכנית, ובכפוף 

אישור הגורמים המקצועיים במשרד 

 9הפנים הרשות זכאית למענקים בסך 

מיליון  9שהו, והלוואות ומ ₪מיליון 

 9-ו ₪מיליון  9ומשהו", סך הכול  ₪

"על הרשות להגיש . ₪מיליון 

דרישות... בליווי אסמכתאות דרך 

הצינורות המקובלים כדי לממש את 

 הזכות על התקציב הנ"ל בהצלחה."

אתה יכול לתת לי אני רוצה להתייחס  : משה אופיר

 לזה? 

 כן.  :שי רוזנצוויג

אה שי, קודם כל זה יפה שהוא כתב תר : משה אופיר

 לך את זה, באמת אני לא ציני. 

לא, בדרך כלל הוא לא עושה את הדברים  :שי רוזנצוויג

האלה, זה במיוחד, באמת במיוחד 

 בשבילנו. 

לאור בקשתך, בסדר גמור. אני עיינתי  : משה אופיר

בנוסח שהוא כתב, וגם לך אני אומר את 

משרד זה בשיא הרצינות, הוא אומר ש

הפנים אישר וכו' וכו', אבל מה אומר 

אילן דולב והגזבר המהולל, הוא כותב 

  -שהרשות

 אל תהיה ציני כשאתה אומר את זה.  אילן דולב:

 לא, המהולל.  : משה אופיר
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אבל תדע לך שרק המילה הזו הוציאה  שלומית ארצי:

 אותך מהטלפון. 

  -לא, אני פשוט רוצה : משה אופיר

 אני קורא את מה שהוא כותב.  לא, אילן דולב:

 זה לא משנה, אבל זה נתן לך ריכוז.  שלומית ארצי:

 אילן, אתה לא קורא את המייל הזה.  : משה אופיר

 הוא קורא, הוא קורא.  :שי רוזנצוויג

 כן? הוא קורא את המייל הזה? אוקיי.  : משה אופיר

 ... אתה רוצה לבדוק אותי?  אילן דולב:

פה, בסדר לא רוצה לבדוק אותך, כתוב  : משה אופיר

 מה אני ילד קטן? 

 למה אתה אומר שאני לא קורא?  אילן דולב:

 כי חשבתי.  : משה אופיר

 די... קריאה במייל נו.  :שי רוזנצוויג

כתוב פה, אני רוצה שתבינו מה אני  : משה אופיר

מתכוון, וזה יותר חשוב מהטלפון שלך. 

 ₪ מיליון 9הרשות זכאית למענקים בסך 

. על הרשות ₪מיליון  9ובהלוואות בסך 

להגיש דרישת שיפוי בליווי אסמכתאות 

דרך הצינורות המקובלים. עולה מזה 

שהוא אומר: רגע, מה אתם רוצים ממני, 

הכסף כבר נמצא, למה אתם לא מגישים 

לי? אז עכשיו אני שואל אותך, אז אני 

שואל אותך, האם אנחנו עשינו את כל 

הצינורות המקובלים  מה שהוא ביקש דרך

על מנת לקבל, ואם עשינו את זה, אתה 

 בטח תגיד לי שעשינו את זה נכון? 

 אמרתי.  אילן דולב:

אמרת כבר, איך זה שראש המועצה שהוא  : משה אופיר

מקבל כזה מייל, היום הוא קיבל, 

קיבלת את זה היום, לא משנה. הוא 

רואה כזה דבר הוא לא עונה לו: אדוני 

מדבר עלינו להגיש, אנחנו על מה אתה 

 הגשנו לך. 

 לא צריך להגיד לו את זה.  :שי רוזנצוויג

 בטח שזה.  : משה אופיר



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

61 

 לא צריך, לא צריך.  :שי רוזנצוויג

אולי הוא לא יודע, כי אם הוא כותב  : משה אופיר

  -עליכם להגיש בלשון עתיד

  -אבל משה, אתה לא יודע אתה פשוט :שי רוזנצוויג

 לא, אני יודע לקרוא.  : משה אופיר

אני אומר פחות מגיע לוועדת כספים,  :שי רוזנצוויג

זה הבן אדם שאני מדבר איתו פעמיים 

 ביום. 

 רגע, מה אמרת עכשיו?  : משה אופיר

  -אמרתי שצריך :שי רוזנצוויג

 מה אמרת על ועדת כספים?  : משה אופיר

 צריך לאסוף את...  :שי רוזנצוויג

 ת לעניין ועדת כספים? מה אמר : משה אופיר

 עזוב תתקדם נו, תתקדם.  :שי רוזנצוויג

כי תכף אני אענה לך בצורה חריפה על  : משה אופיר

 מה שאתה אמרת. 

לא, עוד פעם השתן עלה לך לראש? זה  :שי רוזנצוויג

 לא מתאים, בוא נתקדם. 

  -אם אתה תמשיך עם הדברים האלה : משה אופיר

 אוקיי.  הבנתי, בסדר :שי רוזנצוויג

 שלא הגעתי.  לא הייתה שום ועדת כספים : משה אופיר

הייתה. לא, בתחילת הדרך, מה זאת  :שי רוזנצוויג

 אומרת? 

 לא הייתה ועדת כספים שלא הגעתי.  : משה אופיר

 טוב לא משנה.  :שי רוזנצוויג

  -ועוד אני צריך לקבל : משה אופיר

 משה אני רוצה להמשיך בסדר.  :שי רוזנצוויג

... דו"חות שהיא אמרה לי שאחרי  : משה אופיר

 החגים אני אקבל. 

 אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך.  :שי רוזנצוויג

  -כי אני רציני : משה אופיר
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  -אני נתתי לך :שי רוזנצוויג

 ... לפי התנאים החדשים. 3/2018רבעון  : משה אופיר

זוב נתתי לך לדבר, בוא נתקדם בסדר. ע :שי רוזנצוויג

 אל תהיה קשה. 

  -ברגע שהבן אדם הכי חשוב כותב : משה אופיר

  -שנייה, זה בן אדם :שי רוזנצוויג

 לא הגשתם דו"חות.  : משה אופיר

 לא, לא.  :שי רוזנצוויג

 הנה הוא כותב.  : משה אופיר

אז אני אומר לא הבנת את זה נכון,  :שי רוזנצוויג

  -ואני מבקש

 ? לא הבנתי נכון : משה אופיר

 לא.  :שי רוזנצוויג

מה כתוב? על הרשות להגיש דרישת  : משה אופיר

 שיפוי. 

משה יקר, עכשיו באמת זה רמת גבול  :שי רוזנצוויג

שאני מתקשה להתמודד איתה, אתה מקשה. 

זה בן אדם שאני מדבר איתו פעמיים 

 2-ביום, זה הבן אדם שעכשיו את ה

  -הוא רוצה ₪מיליון 

וב, אני יודע שהגשתם וזה שהוא יכת : משה אופיר

בטיפול, לא שיכתוב אתם צריכים 

 להגיש. 

אני לא אביים אותו מה לכתוב, קח את  :שי רוזנצוויג

האימייל שלו תשאל אותו. בסדר? מקובל 

 עליך? 

  -אתה ראש מועצה : משה אופיר

 לא רוצה לביים אותו.  :שי רוזנצוויג

  -הוא שלח אליך : משה אופיר

 א רוצה להגיד לו מה לכתוב. ל :שי רוזנצוויג

 הוא שלח אליך מייל שגוי.  : משה אופיר

 לא רוצה להגיד לו מה לכתוב.  :שי רוזנצוויג
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 הוא שלח אליך מייל שגוי.  : משה אופיר

  -לא משנה, מה שחשוב :שי רוזנצוויג

 כאילו האשמה רובצת על פתחנו.  : משה אופיר

חס ואתה מה שחשוב, אתה צריך להתיי :שי רוזנצוויג

  -דפדפת על זה או שלא

 שמה?  : משה אופיר

זה שתמי נסה אמרה פה בצורה ברורה,  :שי רוזנצוויג

אני שמח, לקחנו פה איזה... ואמרה 

בצורה ברורה, את מה שאולי לא היה 

ברור פה, דרך אגב היא מנהלת את הדבר 

הזה, בסדר? אז היא אמרה בצורה 

ברורה, תתייחס לזה. אם אין עוד 

  -ת בנושא הזהשאלו

אני אגיד לך, אני לעניות דעתי, אתה  : משה אופיר

עושה את הכול את זה כבר אמרתי 

מקודם. תמי נסה עושה את הכול, עושה 

את הכול מה שהיא יכולה, גם היא יש 

לה מגבלות. אנחנו צריכים לעזור לה 

לעזור לנו. אני חושב שאם אנחנו 

נעשה... אז היא תבוא לאחראיים עליה 

יד: רבותיי, אלפי מנשה השתגעו, ותג

הם הולכים לזרוק עלינו את כל הבלגן 

 שלהם. 

אתה הרגע אמרת לה שאתה עושה את זה,  :שי רוזנצוויג

אתה כאילו אמרת לה שאתה הולך לעשות 

 את זה, היא לא תחשוב שנשתגע. 

 מה?  : משה אופיר

היא לא תחשוב שנשתגע, מבחינתה אין  :שי רוזנצוויג

 . לזה משמעות

 אין לזה משמעות?  : משה אופיר

 אין לזה משמעות.  :שי רוזנצוויג

אם אני זורק את כל הדאגה לאלפי מנשה  : משה אופיר

 עליהם? 

לא, היא תשאיר אותי פה ותביא כמה  :שי רוזנצוויג

  -פקידים

בשביל שאני אשמש פבר מול התושבים.  : משה אופיר

  -אני צריך לסבול מול התושבים

היא תשאיר אותי ותביא כמה פקידים,  :ויגשי רוזנצו



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

64 

לא צריך אנחנו לא צריכים להגיע 

 עכשיו, אני מעדיף... 

 שתביא כמה פקידים שהם ינהלו.  : משה אופיר

  -אם זה מה שרוצים :שי רוזנצוויג

  -אני לא מוכן ככה להמשיך : משה אופיר

 זכותך, לא נכנס לעניין הזה.  :שי רוזנצוויג

 איר ברקאי.מ –הארכת שירות  .5

אנחנו רוצים להגיע לסעיף הבא שהוא,  :שי רוזנצוויג

באמת העליתם פה את הסעיף, אז בואו 

. בקשה להארכת 5לסעיף הבא, סעיף 

טוב אני שירות של מאיר ברקאי. 

 עאקריא, מאיר ברקאי מנהל מחלקת שפ"

, ויש לאשר את הארכת 71חגג השנה 

השירות במועצה. מאיר הגיש בקשה 

ארכת השירות ובדיקת רופא מסודרת לה

המאשר את כשירותו. מאיר כמו שאתם 

  -מכירים

 רגע, רגע, רגע, אבל למה ככה בפומבי?  שלומית ארצי:

 מה?  :שי רוזנצוויג

  -תדונו על זה שלומית ארצי:

 מה הבעיה?  :שי רוזנצוויג

 מה זאת אומרת זה משהו אישי.  שלומית ארצי:

 עשה אותו אחר כך. זה דיון אישי, זה נ : משה אופיר

זה דיון אישי על עובד, עם כל הכבוד  שלומית ארצי:

  -צנעת הפרט

 כן, כי יש לנו דברים שאולי אישיים.  : משה אופיר

 אין בעיה, אין שום בעיה.  :שי רוזנצוויג

 אתם רוצים לסגור את הדיון?  עו"ד חייקין ברוך:

  -כן : משה אופיר

  -מדברים עלייאני חושבת שאם היו  שלומית ארצי:

אני רוצה להקריא את הסעיף ואחרי זה  :שי רוזנצוויג

 בדיון לעצור. 

 אני לא רוצה, אני לא רוצה.  שלומית ארצי:
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להקריא את הסעיף, הוא בפרוטוקול מה  :שי רוזנצוויג

 זאת אומרת? 

 אני לא רוצה.  שלומית ארצי:

 להקריא את הסעיף.  :שי רוזנצוויג

 א את הסעיף. בסדר תקרי : משה אופיר

מותר לי, מה זה השטויות האלה? מאיר  :שי רוזנצוויג

הגיש בקשה מסודרת להארכת השירות, 

בדיקת רופא המאשר את כשירותו, 

להקריא את הזה אין לי בעיה כי זה 

כתוב בפרוטוקול וזמין לציבור בוא. 

  -מאיר הינו עובד מסור

 בפרוטוקול זה לא צריך להיות.  שלומית ארצי:

 מה שזמין בפרוטוקול... : שגיא אורית

  -מקצועי וחיוני :שי רוזנצוויג

 אני מדברת על משהו עקרוני באמת.  שלומית ארצי:

  -וחיוני מאוד לתפקוד המחלקה :שי רוזנצוויג

 אין דבר כזה...  שלומית ארצי:

  -ואנו מעוניינים לאשר לו הארכה :שי רוזנצוויג

 רוצה.  בסדר גמור, תגיד מה שאתה : משה אופיר

המאפשרת על פי החוק. אנחנו נכנס  :שי רוזנצוויג

 לדיון, נבקש מכם לצאת. 

לא, לא, לא, בסוף, נעשה את זה אחרי  : משה אופיר

בסוף, למה להוציא אותם להכניס אותם? 

נדון בסעיף הזה בסוף, תעשה אותו 

סעיף אחרון לסדר היום, מה הבעיה? יש 

  -לך איזה

 אותו סעיף. לא, נעשה  :שי רוזנצוויג

 רגשי אהבה בסדר היום? לא.  : משה אופיר

אוקיי, נעבור לסעיף הבא אין שום לא.  :שי רוזנצוויג

 בעיה, נדון בו אחר כך.

 .2019תמיכות  .6

  -6סעיף  :שי רוזנצוויג

דרך אגב את השני אתה לא הקראת,  : משה אופיר
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 ראיתי שהורדת. 

 איזה?  :שי רוזנצוויג

חד, אני לא רוצה להגיד את היה עוד א : משה אופיר

 השמות. 

 כן, הורדנו עשינו רביזיה.  :שי רוזנצוויג

 בסדר.  : משה אופיר

תקציב התמיכות שאושר לשנת  6סעיף  :שי רוזנצוויג

2019    . 

תקציב תמיכות שאושר לשנת  6סעיף  : אודליה גוטל

, אנו מביאים ₪ 200,000עומד על  2019

קבעו לאישור המועצה את התבחינים שנ

ועדת המשנה לתמיכות, לאחר  על ידי

אישור התבחינים הם יפורסמו לציבור 

להגשת בקשות לקבלת תמיכות. ... 

התמיכות הינו בכפוף לנוהל תמיכות של 

. אילן אתה רוצה 4/2006משרד הפנים 

 לתת הסבר על התמיכות? 

אני בוועדת אפשר לשאול משהו פה?  : משה אופיר

נוכח רק  המשנה, אבל אני לא הייתי

בטלפון, הייתי תקוע באיזה פקק, אני 

רוצה לשאול אותך. מה היה הפעילות 

 למען הקהילה לפני? אני לא זוכר. 

 ... 3 אילן דולב:

וזה בהתאם  10-והעלינו את זה ל 3היה  : משה אופיר

 להצעה שלי. 

 כן.  אילן דולב:

אילן הסבר קצר מה אנחנו נדרשים פה  :שי רוזנצוויג

 י ובוא נתקדם. ולמה העיתו

אחת לשנה כדי שעמותות יוכלו להגיש  אילן דולב:

  -בקשה

אגב זה נושא שהעלינו אותו בישיבת  :שי רוזנצוויג

מועצה קודמת, לבקשת הקהל הורדנו 

  -מסדר היום

 איזה קהל?  : משה אופיר

 אתה.  :שי רוזנצוויג

 אני ביקשתי.  : משה אופיר
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ועכשיו מעלים את נכון. הורדנו, דנו,  :שי רוזנצוויג

 זה שוב. 

 בסדר גמור, בסדר גמור.  : משה אופיר

כדי שיהיה ניתן לתמוך בעמותות  אילן דולב:

מתקציב המועצה, צריך לפרסם תבחינים. 

התבחינים נמצאים אצלכם על השולחן. 

אחרי שנאשר את התבחינים העמותות 

יצטרכו, אנחנו נפרסם אותם לעמותות. 

ע בהתאם עמותות יצטרכו להגיש מיד

לתבחינים ובהתאם לנוהל משרד הפנים 

, ואז אנחנו נכנס שוב את 4/2006

הוועדה, נבחן את הנתונים ונקבע 

ניקוד לפי התבחינים כדי לחלק את 

שנמצא בתקציב  ₪ 200,000-הכסף את ה

המועצה. דבר אחד לפני, כדאי שהמועצה 

כאן תחליט, או שיכול להיות שנעשה את 

-לחלק את ה זה במסגרת הוועדה, איך

 בין הנוער לספורט.  ₪ 200,000

 זה המועצה צריכה להחליט.  : משה אופיר

המועצה תחליט. אפשר להחליט על זה  אילן דולב:

 היום. 

 עכשיו, עכשיו.  : משה אופיר

 אם אתם רוצים.  אילן דולב:

 כן, כן. : משה אופיר

 2נושאים להחליט, יש  2אז יש לנו  אילן דולב:

 2הזה יש לנו להחליט דברים, בנושא 

דברים, אחד לאשר את התבחינים 

שנמצאים אצלכם, ודבר נוסף לחלק את 

, האם אנחנו רוצים לתת ₪ 200,000-ה

לספורט,  50%-לנוער ו 50%, 50%-50%

או חלוקה לפי אחוז שונה הנושא 

 לדיון. 

טוב, דיון כל אחד מי שיש לו מה  :שי רוזנצוויג

תחיל להגיד, לפי הסדר. אתה רוצה לה

 משה? 

. 2-כן, אני חושב שכדאי לחלק את זה ל : משה אופיר

לנושא של התבחינים, בוא נצביע על 

 הנושא של התבחינים. 

 קדימה.  :שי רוזנצוויג

ואחרי זה נדבר על החלוקה של  : משה אופיר
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 האחוזים. 

  -לגבי התבחינים יש מישהו שיש לו :שי רוזנצוויג

 בעד.  נושא התבחינים אני : משה אופיר

אוקיי, מי בעד אישור התבחינים? פה  :שי רוזנצוויג

 אחד. אושר. 

מאשרים פה אחד את התבחינים לנוהל  החלטה:

כפי שהוצעו ע"י  2019תמיכות לשנת 

 ועדת משנה לתמיכות. 

 לגבי חלוקת התמיכות.  :שי רוזנצוויג

 כן. : משה אופיר

 יש פה סעיף מאוד מעניין.  לוי: -דליה נחום

 בבקשה דברי.  : ירמשה אופ

... למועצה לא יזכה בתמיכה 13סעיף  לוי: -דליה נחום

 אלא אם כן תחליט מועצת העיר אחרת... 

 אם זה הפוך.  : משה אופיר

 בדיוק.  ואם זה הפוך? לוי: -דליה נחום

לא אצלנו, בואו נגיד היה קיים כל  :שי רוזנצוויג

 השנים, לא אני הכנסתי אותו. 

 -א, אבל אם זה מוסד שהמועצה חייבתל לוי: -דליה נחום

אנחנו לא חייבים לאף אחד, לא חייבים  :שי רוזנצוויג

לאף אחד שקל. שקל לא, אולי מאות 

אלפי שקלים, אבל שקל אני בטוח כמעט 

 שלא. 

  -אני רוצה להגיד לך : משה אופיר

רגע דליה לגבי הצבעה, הצבעת נכון פה  :שי רוזנצוויג

לחלוקה. אחד. בואו נעבור עכשיו 

 קדימה תציע. 

  -אוקיי, אני חושב שבעניין החלוקה : משה אופיר

 דבר לחברים, אני...  אילן דולב:

לא, אתה... נתונים היסטוריים. מה  : משה אופיר

היה בעבר, מה היה בעבר, אני לא זוכר 

 פשוט. 

לא, בלי היסטוריה, רק תגיד לנו מה  : אורית שגיא
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 עמדתך. 

, היו שנים 50%-50%שחילקו  היו שנים אילן דולב:

שחילקנו יותר לספורט פחות לנוער, 

 תלוי. 

האם אתה מציע שהחלוקה תהיה רק אחרי  : משה אופיר

שמקבלים את הבקשות או שאין, אז למה, 

אז בוא תגיד למה, יכול להיות שנדחה 

 את זה. אני פשוט רוצה להבין. 

 שלא תדחו את זה יותר.  גיא פורשנר:

יש לנו עד סוף השנה לסיים, אחרת לא  :שי רוזנצוויג

 יהיה. 

עם כל הכבוד חברים  ... משבט הצופים גיא פורשנר:

מחכים כבר הרבה מאוד זמן לכסף. בשנה 

  -שעברה לא קיבלנו

 גם השנה לא יקבלו.  : משה אופיר

תציג את עצמך, אתה כבר מדבר, אז  :שי רוזנצוויג

 תציג. 

של הצופים, אני גיא פורשנר גזבר  :גיא פורשנר

... נחמדות שיוכלו 2הבאתי איתי גם 

להסביר לכם קצת מה קורה בשבט 

הצופים, חלקכם קצת יותר קרובים אני 

 יודע. 

 הצעת לדחות משהו?  :שי רוזנצוויג

  -... יותר רחוקים :גיא פורשנר

 אני רוצה שהגזבר יסביר.  : משה אופיר

 רגע, אבל הוא מדבר משה.  : אורית שגיא

 אני רחוק מהמיקרופון.  :נרגיא פורש

בוא תתקרב. אתה כבר הגעת אז בוא  :שי רוזנצוויג

 תגיד את הדברים. 

אני רוצה להגיד לך שזה לא ישפיע על  : משה אופיר

מה שאנחנו עושים על מועד העברת 

 הכסף. תהיה רגוע אוקיי? 

 גיא, שב ותגיד את מה שיש לך.  :שי רוזנצוויג

 לן אומר שלא. נכון אילן? אי : משה אופיר

 למה לא קיבלתם בשנה שעברה?  : אורית שגיא
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לא קיבלנו, אנחנו לא קיבלנו... אתם  :גיא פורשנר

יודעים מה הסכומים, לא רוצה לפתוח 

 את זה לכל העולם ואשתו. 

אז מה שהגיע היה יכול להגיע בלי קשר  : אורית שגיא

  -ל

 נכון.  :גיא פורשנר

  לתקציב של השנה. : אורית שגיא

נכון. גם לזה אני מחכה וגם לשנה  :גיא פורשנר

 הבאה, גם וגם. 

 בסדר.  : משה אופיר

פעם אחרונה  אבל גם הפעימה הזאתי :גיא פורשנר

שישבתי באיזה שהיא קונסטלציה עם 

המועצה, הבטיחו לי שזה כבר ייכנס. 

ובטח ובטח שעד נובמבר זה יגיע, 

אנחנו כרגע במצב בשבט הצופים שאם 

מקבלים את התמיכה, אפשר  אנחנו לא

להחזיר את המפתחות וללכת הביתה. 

 הגענו ממש למצב הזה וזהו. 

מילים,  2-אני רוצה להסביר לך ב : משה אופיר

והגזבר כבר הבנתי שהוא מסכים איתי. 

אין קשר בין העברת הכסף לבין מועד 

הדיון פה, אם זה יהיה עוד חודש או 

 חודשיים, אין קשר בין זה לבין מועד

העברת הכסף. העברת הכסף מתבצעת לפי 

 היכולת של המועצה. 

 זה לא נכון. :שי רוזנצוויג

היכולת של המועצה לא תלויה בהחלטות  : משה אופיר

 האלה, אלא בתזרים המזומנים שלה. 

אז לא קיבלתם את הכסף שאמור להגיע  :גיא פורשנר

 ממשרד החינוך עבורנו בין היתר? 

 לא יודע.  זה אני כבר : משה אופיר

 אני שואל שאלה פשוטה.  :גיא פורשנר

  -התשובה היא אילן דולב:

 זה אני לא יודע.  : משה אופיר

לא, לא, התשובה היא אין כסף שמגיע  אילן דולב:

 ממשרד החינוך בגין הצופים. 

יש כסף שמגיע בגין תנועות נוער  :גיא פורשנר



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

71 

 צבוע. 

  -מה שבטוח :שי רוזנצוויג

 אה לי את זה אני... תר אילן דולב:

  -לא, יש פעילות נוער : אורית שגיא

שנייה, מה שבטוח אנחנו רוצים לאשר  :שי רוזנצוויג

 -את התמיכות, אנשים רוצים לאשר

 ברור שרוצים לאשר את התמיכות.  :גיא פורשנר

רוצים להתקדם עם התמיכות, לא נאשר  :שי רוזנצוויג

 בטוח לא יתקבל. 

להגיד עוד משהו, אני אגיד אני רוצה  אילן דולב:

לך עוד משהו, הנושא הזה קשור גם 

 לנושא הקודם שדיברנו עליו. 

 אנחנו הולכים לדבר על החלוקה.  :שי רוזנצוויג

נושא תכנית ההבראה. אם לא תאושר כאן  אילן דולב:

ההלוואה ואם לא נקבל מענקים, אני לא 

  -אוכל לשחרר כספים, מה לעשות. הקופה

לא רק הלוואה, אנחנו מדברים באופן  :שי רוזנצוויג

 כללי. 

גם אם תקבל את ההלוואה תשחרר עכשיו  : אורית שגיא

כספים ובעוד חודש עוד פעם לא יהיה 

 לך לשחרר כספים. השאלה אם כל פעם... 

החוב שלהם נמצא בתוכנית ההלוואה.  :שי רוזנצוויג

  -החוב שלנו אליהם

 . ₪ מיליון 1.5... גם היה  : אורית שגיא

אבל החוב שלנו אליהם הוא בתוכנית  :שי רוזנצוויג

 ההבראה. 

 מכוח מה את קובעת שזה לא הוגן?  אילן דולב:

  -מה זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שלומית ארצי:

  -אני לא... לא, לא אילן דולב:

 -שהבחור הזה מגיע לפה שלומית ארצי:

  )מדברים יחד(

או הנושא  הנושא הראשון בשאילתות אילן דולב:

השני בשאילתות היה למה עובדים לא 



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

72 

 מקבלים את הסוציאליות שלהם. 

 נכון.  שלומית ארצי:

אז בואי נגמור קודם את נושא את  אילן דולב:

הסוציאליות ואחרי זה נטפל בכל השאר, 

 נכון? 

 אין שום בעיה.  שלומית ארצי:

אז את מסכימה איתי שהוגן אנחנו לא  אילן דולב:

 שם? 

 כן.  ארצי: שלומית

 כי צריך קודם לשלם את המשכורות?  אילן דולב:

 כן, לגמרי.  שלומית ארצי:

 אז אנחנו מסכימים.  אילן דולב:

 לגמרי.  שלומית ארצי:

הבעיה היא לא שאנחנו לא הוגנים,  אילן דולב:

  -הבעיה היא זה מצב, יש מצב

 נכון, נכון.  שלומית ארצי:

ברתם על זה שכמו ששי הסביר, ודי אילן דולב:

  -מקודם

 נסכים על החלוקה של התמיכות.  :שי רוזנצוויג

  -אין בעיה אילן דולב:

ואנחנו נרצה לשלם את הכסף הזה, אבל  :שי רוזנצוויג

אם לא נסכים על זה, אז בטוח זה לא 

ייקרה, בואו נתקדם הלאה לפחות עם 

 ההחלטה הזאתי. 

רגע, רגע, אז אני התחלתי לשאול  : משה אופיר

  -תךאו

הזאתי, ההחלטה  אז רגע לגבי ההחלטה אילן דולב:

הראשונה שהתקבלה לגבי אישור 

התבחינים, מקדמת אותנו הלאה, אפשר 

  -לפרסם את התבחינים לתנועות הנוער

 לא לתנועות הנוער, לכולם.  : משה אופיר

סליחה לכל הגופים הנתמכים. כל  אילן דולב:

הגופים הנתמכים יצטרכו להגיש את 

  -עהמיד
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 אתה מכיר את הנוהל. :שי רוזנצוויג

 הגשנו, מכיר.  :גיא פורשנר

לא משנה, אז תעשו את הנוהל הזה,  :שי רוזנצוויג

 בסדר? 

זה לא הגשנו, צריכים להגיש לשנת  אילן דולב:

2019 . 

 מחדש.  2019-ל : משה אופיר

עכשיו בגלל שאישרנו את זה עכשיו  :שי רוזנצוויג

תהליך ות את הברגע זה, אתה צריך לעש

 . 2019-הזה ל

 -ברגע שכל המידע אילן דולב:

 אין שום בעיה.  :גיא פורשנר

ברגע שכל המידע יהיה על השולחן מכל  אילן דולב:

העמותות, אנחנו נעשה על זה בדיקה 

שבאמת המידע הוא נכון, נכנס את ועדת 

התמיכות וניתן את הניקוד ונמליץ את 

 החלוקה למועצה. 

אז איזה החלטה שנייה אמרת שאתה רוצה  :שי רוזנצוויג

 עכשיו לעשות? 

ולמה ההחלטה השנייה צריכה להתקבל  : משה אופיר

אחרי קבלת נתונים...? זה מה שאני 

 שואל אותך. 

 אי אפשר להחליט עכשיו?  :שי רוזנצוויג

  -אפשר להחליט עכשיו אילן דולב:

 אתה אמרת שכן.  : משה אופיר

החליט עכשיו אבל זה שנייה, אפשר ל אילן דולב:

יגביל את הגמישות של הוועדה לחלוקת 

הכסף. אפשר גם לקבל את אותה החלטה 

אחר כך, זה לא תלוי בכלום. זאת 

 50%אומרת החלוקה היום האם לחלק 

  -לנוער, היא לא משפיעה 50%-לספורט ו

 על לוח הזמנים.  : משה אופיר

 היא לא תקדם את לוח הזמנים.  אילן דולב:

  -לא תקדם. אבל מה : פירמשה או

אבל אם לא היית מקבל את ההחלטה הזאת  :שי רוזנצוויג
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היום, זה כן ישפיע על לוח זמנים, כי 

 לא היה כלום.    

לא, הוא לא מדבר על התבחינים, הוא  : אודליה גוטל

 מדבר על החלוקה. 

  -בסדר, אבל תבחינים זה צעד בדרך :שי רוזנצוויג

 ן, תבחינים כן. תבחינים כ : משה אופיר

אילן אנחנו צריכים עכשיו לאשר את  : אורית שגיא

  -התבחינים

חייבים לפרסם תבחינים בזמן שמוציאים  : משה אופיר

 בקשה...

 )מדברים יחד( 

... רצה להציע גם לחלק את הכסף  אילן דולב:

  -היום

  -אילן, אני מבקש :שי רוזנצוויג

 אני חושב שזה קצת מוקדם.  אילן דולב:

 -מתי מתכנסת הוועדה כדי לסכם את ה : אורית שגיא

 אחרי שהמידע יגיע לנו מהעמותות.  אילן דולב:

 אבל למה זה משנה?  : משה אופיר

משפט אחרון, הכול חייב להיות לפני  אילן דולב:

 . 31.12.19-ה

אבל למה זה משנה לגבי החלוקה מה  : משה אופיר

יהיה כתוב בבקשות? מה משנה לגבי 

  -, ההחלטה לחלוקההחלוקה

 אני אסביר לך אחר כך משה.  אילן דולב:

 תסביר לי אחר כך.  : משה אופיר

שאלה אחת נוספת ברשותכם אם כבר  :גיא פורשנר

  -הגעתי

אני אחר כך איתך אחר כך איתו. את לא  : משה אופיר

 רוצה ממני אחר כך משהו? 

איש בחרו בך, נכון אתה  800נבחרת,  :שי רוזנצוויג

 ך, אתה מחויב להם לא לי. צרי

, אתם מדברים 2019יש  2018יש תמיכות  :גיא פורשנר

? איפה 2018, איפה 2019כרגע על 
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הכסף? זה טוב שאתם צוחקים זה נחמד, 

לא הבנתי, אבל מה אני עושה עם זה? 

 לא הצלחתי להבין מתנצל. 

אני הסברתי את זה שוב, ואני אסביר  אילן דולב:

ספים תלויה גם לך. ההעברה של הכ

בתזרים המועצה. המועצה מתקשה לשלם 

 משכורות. 

 הבנתי.  :גיא פורשנר

עד שהיא לא תשלם משכורות היא לא  אילן דולב:

תוכל לשפר דברים אחרים. השלב הבא 

ברגע שאנחנו נאשר, אני לא אפרט, לא 

אפתח את זה יותר כי זה תכף זה יהיה 

בדיון הבא הנושא של תזרים למועצה, 

, הוא -ים הוא לא משפיע על הכי התזר

משפיע בקטנה על ביצוע התקציב, אבל 

התזרים מאפשר לשלם חובות או לשלם את 

החובות השוטפים ואת חובות העבר 

 להרבה מאוד גורמים לא רק לצופים.

 ברור.  :גיא פורשנר

הרבה מאוד גורמים. וכל עוד זה לא  אילן דולב:

יאושר ולא יתקדם, לרשויות מקומיות 

  -דרך אחרת לגייס כספיםאין 

אני אתן לך דוגמא אם היה פה עכשיו  :שי רוזנצוויג

  -חשב מלווה

  -למעט הלוואות אילן דולב:

הוא היה שם את זה, את מה שכרגע אני  :שי רוזנצוויג

עוד יכול להחליט ולקבוע ולקדם, אם 

היה חשב מלווה הוא היה אומר, שי אתה 

בעצמך נתמך מה זה התמיכות האלה, 

אין, כאילו הוא יכל  nextמיכות ת

  -לעשות את זה

 הייתי עושה פעולת צופים אצלו במשרד.  :גיא פורשנר

  -בסדר, ברור, ברור :שי רוזנצוויג

 ...  :גיא פורשנר

זה שהוא היה אומר, ברור לכן אני לא  :שי רוזנצוויג

רוקד את ריקוד הגשם, כדי שהוא יגיע 

מהר. מה שכן אני אומר, בוא ננסה 

 חלק מהגירעון שלנו שעליו הצלחנוב

ואנחנו בתוך תכנית ההבראה התמיכות 

 sorry for that, 2018שלא שילמו בכל שנת 
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פחות במשמרת שלי, צריך לשלם אותם. 

אנחנו בהנחה והייתי כן כל אבן דרך 

פה יכול להתקדם לפי תכנית ההבראה 

שאושרה לי, אז אני אומר לך אז היינו 

תיים עוד חודש, מקבלים החלטה מחר מחר

אני די רחוק משם, כאילו על דברים 

בסיסיים כמו משכורות וזה אני די 

רחוק, אז זה קשה, לכן אני אומר השלב 

הראשון לתבחינים הללויה רצינו חודש 

שעבר לאשר אותם, חודש שעבר עוד לפני 

חודשיים לאשר אותם, הצלחנו את זה 

עכשיו סוף סוף לאשר, תשלחו זה 

, כאילו אנחנו עוד 2019-לקדימה. זה ל

 . 2020-מעט ב

 יש לי הצעה, בואו נתקדם.  : משה אופיר

 זה לא הדיון.  :שי רוזנצוויג

רגע יש לי שאלה, משה דקה, שאלה  : אורית שגיא

 לעניין התזרים. 

רגע אבל לא, אני רוצה לשחרר את  :שי רוזנצוויג

  -הצופים. רגע היא רוצה להגיד משהו

 ר לצופים. זה קשו : אורית שגיא

היא רוצה להגיד משהו, היא תגיד  :שי רוזנצוויג

 ונסיים ונשחרר אותם אולי. 

אנחנו שמענו מה שאמרתם, אנחנו  :שי לי נוי

מבינות שיש קצת בעיה עם חלוקת 

תקציבים למשכורות וכל זה, פשוט חשוב 

לנו שתבינו את החשיבות של התנועה 

ושל תנועות נוער בשבילנו בשביל 

יש לכם אפשרות ברגע  הנוער. אם

שתסיימו עם הגירעון הזה של הכספים, 

באמת תחשבו עלינו, כי באמת הרגשנו 

בשנה שעברה נורא נורא מוזנחים, אז 

כאילו עכשיו ברגע שישתחרר לכם קצת 

משהו, אז באמת תחשבו עלינו, שלא 

תזניחו אותנו הצידה, כי זה באמת 

חשוב לנו, אנחנו רוצים לקדם פה את 

נוער הזה פשוט תורם ליישוב הנוער. ה

הזה... בקהילה, אם יש לכם משהו אז 

  -תחשבו עלינו, כי אנחנו פה

 בסדר גמור.  : משה אופיר

תודה רבה, בסדר. נעשה הכול כדי  :שי רוזנצוויג

שהכספים שמגיעים לכם יגיעו לכם. לא 

 ניתן לכספים לא להגיע אליכם. 
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 חושבים עליכם תמיד.  לוי: -דליה נחום

 התקציב יכול לתרום לנו מלא.  לי נוי:שי 

תודה, אנחנו נעשה את הכול, ככול שזה  :שי רוזנצוויג

 תלוי ברצון הטוב. 

הבעיה שהשמיכה שלנו קצרה והרגליים  : משה אופיר

 והראש יוצא מהם. 

לא, אבל אנחנו אישרנו תקציב, הם לא  : אורית שגיא

קיבלו. אילן, לשאלת התזרים כשאישרנו 

ההבראה והיה כאן ג'וש את תכנית 

בתחילת התהליך, נאמר שתעשה תכנית 

תזרימית שתאפשר התנהלות תזרימית 

טובה יותר ונוחה. האם נעשתה תכנית 

 כזו? 

  -כן, נעשתה אילן דולב:

 התשובה היא כן.  :שי רוזנצוויג

אבל כל עוד לוחות הזמנים לא  אילן דולב:

 מצליחים, הקובץ מוכן... 

נגיד שיש לי כרגע קובץ שלקח  בואו :שי רוזנצוויג

  -הלוואה ₪מיליון  2בתוכו 

מה זאת אומרת קובץ? אנחנו מתנהלים  : אורית שגיא

מתחילת השנה על בסיס איזה שהיא 

 ...? תכנית

 כן.  :שי רוזנצוויג

, היא לקחה 25.3.19-היא נחתמה ב אילן דולב:

בחשבון את אבני הדרך לפי לוחות 

הזמנים זמנים. מה שקרה זה שלוחות 

מתארכים מכל מיני סיבות גם מענקים 

וגם הלוואות, ואי אפשר לתקף את 

  -התוכנית הזאת כל עוד החוסר ודאות

ברגע שהיינו מקבלים את הכסף של נגיד  :שי רוזנצוויג

אבני הדרך, נגיד כמו של חודש שעבר 

או לפני חודשיים, רציתי להעלות את 

זה, אבל זה לא עלה בסוף. אבל אם 

  -מקבל אותו הייתי אומרהייתי 

אבל לא הבנתי תכנית התזרימית... על  : אורית שגיא

 דברים שהם לא... 

 הלוואות ומענקים.  אילן דולב:

 אבל אין איזה טווח? : אורית שגיא
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 )מדברים יחד( 

 את מוזמנת להגיע ולעזור.  :שי רוזנצוויג

אז נעבור לסעיף הבא. לאור בקשת  : משה אופיר

  -אילן

רגע שנייה תן לי לנהל. אילן, העניין  :נצוויגשי רוז

הזה אז הצבענו. אני רוצה לעבור 

  -לסעיף

 הצבענו על התבחינים.  : משה אופיר

 נכון. לסעיף הבא.  :שי רוזנצוויג

 פה אחד.  אילן דולב:

 יופי התקדמנו.  : משה אופיר

 פה אחד.  :שי רוזנצוויג

ת כסף הצבענו בעד כן, אנחנו בעד לת : אורית שגיא

 לצופים ולמתנ"ס ולכולם זה חשוב. 

 עוד מעט נראה.  :שי רוזנצוויג

לא, לא, עכשיו אנחנו אומרים את זה,  : אורית שגיא

  -עכשיו אנחנו בעד לתת כסף

 אומרים זה טוב.  :שי רוזנצוויג

  -לצופים ולמתנ"ס : אורית שגיא

 אומרים זה מעולה.  :שי רוזנצוויג

 . 2018טפל בהעברה של שנת ואפשר כבר ל : אורית שגיא

אפשר לתת מההלוואה הזאת, כבר חלק  :שי רוזנצוויג

 ממנה לתת לצופים ולמתנ"ס? 

 אפשר לנסות.  אילן דולב:

 כן, אפשר לנסות? אוקיי, בסדר גמור.  :שי רוזנצוויג

 הוספת חברים לוועדת המלגות. .7

 . תקריאי מנכ"לית.   7אוקיי, סעיף  :שי רוזנצוויג

לטובת  ₪ 200,000, השנה גויסו 7סעיף  : אודליה גוטל

 20-כל אחת ל ₪ 10,000מלגות בסך 

סטודנטים תושבי היישוב. אנחנו 

  -בקשים לעשות שינוי בהרכב של ועדתמ
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רוצים להוסיף את אילנית סהר לוועדה  :שי רוזנצוויג

 בקיצור ולעניין.    

להוסיף את אילנית סהר ראש מחלקת  : אודליה גוטל

 רווחה. 

  מי בעד? :רוזנצוויג שי

 אני רוצה רגע, רגע, אני רוצה להבין.  שלומית ארצי:

רגע שנייה רק על זה, רק על זה, עוד  :שי רוזנצוויג

 מעט תביני. 

לא, רק שאלה מה זה גויסו? מאיפה  אלי כהן:

  גויסו?

  מאיפה? לא, ממש לא, מה זה גויסו? שלומית ארצי:

 וס כספים. במסגרת עבודה של גי :שי רוזנצוויג

  מאיפה? שלומית ארצי:

 אני תכף אגיד לך.  :שי רוזנצוויג

  מה המקורות התקציביים? : אורית שגיא

  -אגיד מה המקור התקציבי. יש פיס :שי רוזנצוויג

 מפעל הפיס.  שלומית ארצי:

 20,000-יש פיס שאנחנו הולכים לשם כ :שי רוזנצוויג

אם אני לא טועה, זה מאמות מידה  ₪

שאני גייסתי  ₪ 100,000יש עוד  שלנו,

תקציב חיצוני, חוץ תקציבי, ממפעל 

הפיס שהבאנו אותו... ואת השאר אנחנו 

 80,000-מגייסים מעמותת פרח שמביאה כ

שמאפשרים לנו  ₪ 200,000, סך הכול ₪

בניגוד לשנים עברו שהיו נותנים פה 

, ₪ 1,000סטודנטים כל אחד  4-5-ל

ת אנחנו מאפשרים תמורת התנדבו

 10,000בקהילה, אנחנו מאפשרים לקבל 

סטודנטים שרוב הכסף, רובו  20-ול ₪

ככולו לא מגיע מהמועצה, בעצם שקל לא 

מגיע מהמועצה, הכול מגיע או מהפיס 

 או מפרח. 

זה תקציב הפיס הקבוע שלנו או שזה  : אורית שגיא

  -תקציב

תקציב הפיס הקבוע שלנו לקחנו ממנו  :שי רוזנצוויג

, ואת ₪ 20,000אוד של חלק קטן מ

המצ'ינג הבאנו, היינו צריכים באופן 

עקרוני להביא את המצ'ינג לפרח, אבל 
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גייסנו עוד כסף שהוא חוץ מהתקציב 

לטובת זה. הם  ₪ 100,000הקבוע שלנו 

מכם,  ₪ 20,000אמרו אם אתם תוציאו 

יודעים שזה קשה לכם, אנחנו שמים 

 ואת השאר תשלימו מפרח.  ₪ 100,000

 הפיס?  : אופירמשה 

 כן, ועשינו את זה.  :שי רוזנצוויג

  את זה צריכים להעביר בתקציב? : משה אופיר

 לא.  :שי רוזנצוויג

  זה חוץ תקציבי? : משה אופיר

אילן, זה לא היה אמור לבוא לאישור  : אורית שגיא

 המועצה? 

  זה פעילות חוץ תקציבית אילן? : משה אופיר

 ?    י של הפיסייעוד תקציב : אורית שגיא

  -לא, זה אמות מידה זה לא : אודליה גוטל

  למה? : אורית שגיא

  -החלוקה של תקציב הפיס אילן דולב:

 צריך להביא את זה לאישור מועצה.  : אורית שגיא

 לא מכיר.     :שי רוזנצוויג

אני לא  אמות מידה לאישור המועצה? : אודליה גוטל

 מכירה את זה. 

 וק את זה. תבד :שי רוזנצוויג

  -לא שאני מתנגדת אבל : אורית שגיא

אף אחד לא מתנגד אבל תבדוק את זה,  :שי רוזנצוויג

 בסדר? אני לא מכיר. 

הנושא הוא הוספת חברים לוועדת  אילן דולב:

 מלגות.    

 כן, בואו נתרכז בזה.  : אודליה גוטל

 בואו נתרכז בנושא.  אילן דולב:

 אילן.  : אורית שגיא

 אילן, סימפסון על החולצה...  רצי:שלומית א
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בואו, בואו, בואו נהיה כולנו  אילן דולב:

 מפוקסים. 

 כולנו מפוקסים אגב.  שלומית ארצי:

 לא יודע השעה קצת מאוחרת.  אילן דולב:

השעון לא זז, זה נראה לי שעה  : משה אופיר

 מוקדמת. 

 השלב הבא זה לאשר את זה בתקציב.  אילן דולב:

 כן בטח, חייבים לאשר.  : משה אופיר

 לעשות עדכון בתקציב.  אילן דולב:

 מה ששאלתי.  : משה אופיר

פרסמתם את זה לציבור, מה זאת אומרת  : אורית שגיא

 השלב הבא, זה כבר פורסם לציבור.    

 לא יצא לך שקל מהתקציב.  : אודליה גוטל

לא משנה אבל את צריכה לרשום את זה  אילן דולב:

 הפיס.  בספרים... מפעל

חבר'ה מה הבעיה? שנייה רגע, שנייה,  :שי רוזנצוויג

אילן מה עכשיו? שנייה אני רוצה 

 להוסיף פה בן אדם לוועדה. 

 קיבלת אישור.  שלומית ארצי:

 אז אפשר לאשר את זה פה אחד?  :שי רוזנצוויג

 כן.  שלומית ארצי:

פה אחד. לגבי השאר תברר תגיד לנו,  :שי רוזנצוויג

 ₪ 20,000יגיד לך לא לקחת אף אחד לא 

 מהזה. 

 צריך לאשר את זה גם תקציבית.  אילן דולב:

אנחנו עולים עם תקציב, אז זה יהיה  :שי רוזנצוויג

 בתוך האקסל בסדר. 

מאשרים פה אחד את שינוי הרכב ועדת  החלטה:

המלגות והוספתה של הגב' אילנית סהר 

 כחברה בוועדה. 

 2וואה בסך הל –אישור אבן דרך תכנית הבראה  .8

 . ₪מיליון 

חבר'ה הסעיף הבא, הצופים אם רוצים,  :שי רוזנצוויג
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אם מיצו את התהליך הדמוקרטי אתם 

יכולים ללכת, אתם לא יכולים להישאר 

פה, בסדר? הסעיף הבא זה אישור 

במסגרת אבני  ₪מיליון  2הלוואה של 

הדרך של תכנית ההבראה, תעבירי בזה 

 בבקשה. 

 יף? לא שמעתי. מה הסע : משה אופיר

 . ₪מיליון  2אישור הלוואה של  :שי רוזנצוויג

 הא אישור ההלוואה.  : משה אופיר

 במסגרת אבני הדרך של תכנית ההבראה.  :שי רוזנצוויג

 כן, כן, בסדר.  : משה אופיר

עמדנו במספר אבני דרך אשר אושרו על  :שי רוזנצוויג

ידי משרד הפנים במגוון דרכים... 

חות טלפון, בקרוב גם אימיילים, שי

תצא ההצגה. אנחנו מבקשים הלוואה בסך 

 ₪מיליון  4.5-מתוך ה ₪מיליון  2

. אנחנו לא 2019המוקצים לנו לשנת 

 ₪מיליון  4.5-יכולים לקחת יותר מ

אני יודע, גם אם נרצה. עד היום 

 3ונשאר לנו עוד  ₪מיליון  1.5לקחנו 

מיליון ש"ח, אנחנו מבקשים לקחת את 

ון ש"ח במקרה הזה. אנחנו מילי 2-ה

מבקשים לאשר במועצה את לקיחת 

ההלוואה לטובת תשלום חובות לספקים, 

נותני שירות, צמצום מסגרות אשראי 

חייב לומר במסגרת תכנית הבראה. אני 

אפשר גם להצביע נגד, אבל אני חייב 

לומר לכולם שהשירותים שאנחנו כמועצה 

מקבלים יכולים להיפגע באופן מאוד 

משמעותי, אם לא נאשר אבן דרך  מאוד

אף אחד לא עושה לי טובה שהוא נותן 

לי את הכסף הזה, זה לא איזו הלוואה 

שמישהו עושה לי טובה, עבדנו מאוד 

  -קשה

אנחנו לא עושים טובה, למה הסגנון  שלומית ארצי:

 הזה? 

  -אני לא :שי רוזנצוויג

לכל... פה בשולחן יש לו את הזכות  שלומית ארצי:

 יע למסקנה אם כן או לא. להג

לא התכוונתי אליך, דווקא במקרה הזה  :שי רוזנצוויג

לא התכוונתי אליך, אבל משרד הפנים 

והאוצר לא עושה לי טובה שהוא נותן 
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 לי את הכסף הזה. 

 הוא עושה לך טובה.  שלומית ארצי:

לא, הוא לא, הוא לא. היישוב הזה היה  :שי רוזנצוויג

בתהליך כזה, צריך כבר מזמן להיות 

ואנחנו עבדנו מאוד קשה כדי לקבל את 

הזכות לקבל את הכספים האלה במענקים 

ובהלוואות. ויותר מזה עבדנו קשה 

בחודשים האחרונים, זה לא צריך 

להרשים אף אחד, אבל כדי לעמוד באבני 

דרך בתת תקן שיש לנו, עוד מעט אבני 

דרך שאנחנו נדבר עליהם ונראה אותם, 

. את הדבר הזה אתה כדי לעמוד בהם

צריך להגיש לאישור משרד הפנים את 

אבני הדרך, לא את כולם אישרו לנו, 

חלק אישרו וחלק שלחו אותנו לעשות 

עוד עבודה. בסופו של דבר אישרו לנו 

חלק מאבני הדרך. אני אם הייתי יכול 

לקחת עכשיו את כל ההלוואות עד סוף 

השנה, הייתי עושה את זה חד משמעית 

ם יכול לשלם למי שצריך, אבל הייתי ג

שאותם אני  ₪מיליון  2-הגענו עד ל

האלה  ₪מיליון  2-מבקש לקחת. ה

יתפלגו בצורה כזאת: ספקים קטנים 

וספקים גדולים, אשפה, גנן זה הרוב, 

זה חלק גדול. צמצום מסגרות אשראי 

שזה תהליך שאנחנו עוברים פה, במהלך 

החודשים האחרונים לצמצם את מסגרות 

אי להיגמל מהם. האם כולם פה האשר

בשולחן אוהבים את זה? לא. אבל אנחנו 

צריכים להיגמל ממסגרות אשראי אין מה 

לעשות, זה כואב וזה מסוג הדברים 

שאתה עושה בהתחלה, לא באמצע ולא 

בסוף, שים אותם בהתחלה ואת זה אנחנו 

מתכוונים גם לעשות, וכמובן לשלם 

. ₪ 250,000חובות לעובדים ולמתנ"ס 

זה מה שאנחנו רוצים לקחת. אבני הדרך 

אותם ביצענו ואחוז המימוש שלהם, אתם 

יכולים לקרוא, קחו דקה. אלה אבני 

הדרך שבהם עמדנו. הגשנו עוד אבני 

דרך שבהם לא עמדנו, אנחנו נצטרך 

להשלים אותם בהקדם האפשרי ואם מחר 

הם יושלמו, אז בישיבה הבאה אני אביא 

 עוד משהו דומה כזה. 

  -מה זה אבני הדרך : שה אופירמ

אתה יכול להגיד בדיוק מה אבני הדרך  שלומית ארצי:

 שלא עמדנו בהם? 

כל שאר אבני הדרך שנמצאים בתוכנית  :שי רוזנצוויג
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שלכם. יש לכם את התוכנית, כל מה שלא 

 נמצא בדבר הזה לא עמדנו. 

 -רגע, אני רוצה להבין : משה אופיר

וא עוד לא יודע כמה נכנס אילן אמר שה : אורית שגיא

 מגביית ארנונה. שאלתי אותך קודם. 

 מה השאלה?  אילן דולב:

רשום כאן שעמדנו ביעד, האם נכנס  : אורית שגיא

1,471,000 ₪ ? 

קיבלנו אישור, אני אסביר, אנחנו לא  אילן דולב:

, אבל ₪ 1,471,000-עמדנו עדיין ב

קיבלנו אישור, בינתיים המענקים 

נו אישור על חשבון אבן מעוכבים, קיבל

לצורך  ₪מיליון  2הדרך הזו כדי לאגם 

הלוואה. זה לא שאבן הדרך הזו אושרה 

, קיבלנו אישור עקרוני כדי 100%-ב

 שנוכל להתקדם במצוקת התזרים. 

יש כאן עוד אבני דרך שאושרו  : אורית שגיא

 עקרונית? 

בטח, עמידה בדו"ח, בוודאי, עמידה  אילן דולב:

ון השוטף. בדו"ח הכספי ביעדי הגירע

אנחנו  4.4-האחרון אנחנו לא עומדים ב

עומדים במעט יותר, בגלל הנושא שלא 

 נכנס הכספים של הארנונה. 

  -דו"ח כספי אחרון : אורית שגיא

 חציון.  אילן דולב:

 של חציון? אוקיי.  : אורית שגיא

אבני הדרך שיש איתם, שקיבלנו  2זה  אילן דולב:

  -בעצם

 מהכסף עליהם.  100%אבל כן קיבלת  :ויגשי רוזנצו

מכל  ₪מיליון  2כן. הם אגמו לנו  אילן דולב:

 היעדים האלה. 

הם הבינו שברגע המענקים שלנו  :שי רוזנצוויג

מתעכבים, הם לא יכולים מצד שני גם 

לשבת לי על הראש ולהגיד לי זה. 

הקדימו חלק מההלוואות האלה על מנת 

נו מספיק שאנחנו נוכל, באמת שיהיה ל

    בשר כדי לשלם יותר חובות. 

את החינוך רווחה שעשינו רק חינוך  : אודליה גוטל
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 . 50%ולא רווחה ואז זה 

 אוויר לא בשר.  אילן דולב:

אוקיי, אז בעצם אנחנו לא עומדים לא  : אורית שגיא

ביעד גירעון ולא בארנונה, אבל זה 

  -הוכר כאבן דרך שלכאורה הושלמה ו

אנחנו כרגע נכון לעכשיו כן, אבל  :גשי רוזנצווי

  -אנחנו מעריכים

 בגלל שזה לא תלוי בנו...  אילן דולב:

מעריכים שעד סוף השנה המספרים האלה  :שי רוזנצוויג

יתיישרו ואנחנו כן נעמוד בהם, כי 

הארנונה כן תיכנס בחודש הבא, העלאה 

הפעימה השנייה, חילקנו את  7.5%-של ה

 פעימות.  2-זה ל

 אפשר לשאול משהו?  : ופירמשה א

 כן בטח.  :שי רוזנצוויג

אילן, אלה אבני דרך שאושרו על ידי  : משה אופיר

משרד הפנים, זה במסגרת מה שהוא אמר 

שצריכים להגיש לו, נכון? יש לנו פה  

, ואם המענקים היו צריכים ₪מיליון  2

לזרום לא היו בעיות של לא משנה מה, 

... זה ₪ן מיליו 2היינו צריכים לקבל 

שכבר עמדנו  ₪מיליון  1.5-בנוסף ל

בהם, זאת אומרת היום חייבים לנו 

  -מענקים

 . ₪מיליון  3.5 :שי רוזנצוויג

 . ₪מיליון  3.5 : משה אופיר

 כמעט.  אילן דולב:

לא יודע על מה אתה אומר כמעט, הא את  : משה אופיר

  -הזה הקטן

  -עמידה ביעד של הגירעון אילן דולב:

 זה עד סוף השנה כאילו.  : ירמשה אופ

כן, זה אישרו לנו לקבל על חשבון,  אילן דולב:

  -בזמן שאנחנו

 זה מה זה?  370בסדר, אבל זה  : משה אופיר

של מה  ₪מיליון  3.5-זה הסיכום של ה :שי רוזנצוויג

 שעמדנו. 
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ועוד  ₪מיליון  2הא מה שהתכוונתי  : משה אופיר

 . ₪מיליון  1.5

 תה יכול לקרוא ולהעביר. א :שי רוזנצוויג

 בסדר אוקיי.     : משה אופיר

  -רגע, חשוב לי רגע להגיד : אודליה גוטל

 כן, תסבירי לי.     : משה אופיר

  -בעצם ₪מיליון  3.5כל מה שאושר  : אודליה גוטל

 כן, מה ההבדל בין זה לזה לא הבנתי.     : משה אופיר

  -ש זה רק מענקים, זה המענקים : אודליה גוטל

 -הא זה אבני דרך שונים למענקים : משה אופיר

 )מדברים יחד( 

 העמודה הזאת היא אותו דבר.     : משה אופיר

... ריכוז גם של המענקים וגם  : אודליה גוטל

  -₪מיליון  3.5-ההלוואות. מתוך ה

 אבל זה אותם סכומים בשניהם.     : משה אופיר

 נכון.  : אודליה גוטל

ה שלקחת... כל מה שאישרו לך ולא מ :שי רוזנצוויג

  -קיבלת עדיין

אז בשביל מה אני צריך את זה לא  : משה אופיר

 הבנתי.    

כלום, זה רק שיהיה לך את המענקים  : אודליה גוטל

בנפרד. עכשיו מה שאני רוצה להגיד 

שמתוך כל הכסף הזה הדבר היחיד 

 שלקחנו עד היום זה רק את זה. 

ל תכנית הבראה רק את זה נכון, מכ :שי רוזנצוויג

 לקחנו וגם זה הקזנו קצת דם.    

נכון לכרגע לקחת  ₪מיליון  7-מתוך ה : אודליה גוטל

 . ₪מיליון  1.5

 הקזנו קצת דם.  :שי רוזנצוויג

 ₪מיליון  3.5, ₪מיליון  3.5מתוך  : משה אופיר

 זה... 

אוקיי אז בואו חבר'ה אנחנו מאבדים  :שי רוזנצוויג
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ואה שאני מאבד את אלי את זה. אני ר

 שם בסוף. 

 רגע, יש לי עוד שאלה.  : משה אופיר

 רוצים הפסקת קפה?  :שי רוזנצוויג

 לא, לא. אני רוצה לשאול אותו.  : משה אופיר

 אז תשאל.  :שי רוזנצוויג

על דבר שהיה בשקף הקודם על מטרות,  : משה אופיר

השימושים ההלוואה שאנחנו אמורים 

 800,000. היה שם ₪מיליון  2לקחת של 

לצמצום, זה מה שכתבת שם, צמצום  ₪

 מסגרת אשראי. 

 חח"ד.  :שי רוזנצוויג

משכורות אשראי חח"ד, לא משנה איך  : משה אופיר

תקרא לזה. למיטב זיכרוני הנושא של 

הצמצום של מסגרת אשראי זה גם היה 

היעד של חלק מההלוואה שלקחנו בעבר 

 . ₪מיליון  1.5של 

 נכון.     :שלומית ארצי

 . ₪מיליון  1.2 : אודליה גוטל

 נכון.  ₪מיליון  1.2 : משה אופיר

 1.2, לא ₪ 800,000לא, זה יצא  שלומית ארצי:

 . ₪ 800,000, ₪מיליון 

 זה פה.  ₪ 800,000לא,  : משה אופיר

 לא, לא, היא צודקת.  אילן דולב:

 . ₪ 800,000לא, לא, לא,  שלומית ארצי:

 ה כמה? אז הי : משה אופיר

 . ₪ 800,000 :שי רוזנצוויג

שים רגע את המספר בצד, תשאל את  אילן דולב:

 השאלה. 

, אני לא ₪מיליון  1.2היא אמרה  : משה אופיר

 אמרתי את המספרים. 

 בוא לא, בוא נמשיך.  אילן דולב:

 1.5-אוקיי, בזמנו שלקחנו את ה : משה אופיר
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חלק מהסכום, לא יודע כמה  ₪מיליון 

צמצום מסגרות האשראי. ומיד מיועד ל

אחרי זה, מיד אחרי שצמצמנו את 

מסגרות האשראי בסגירת, לא יודע מה 

זה היה איזה חשבון מה שהיה, אני כבר 

לא זוכר במדויק אז אני לא רוצה 

להגיד, צמצמנו ומיד הגדלנו את 

  -מסגרות האשראי

 בקצת.  :שי רוזנצוויג

  -מה במקום אחר בסכום גם כן, אז : משה אופיר

 מה השאלה?  אילן דולב:

 . ₪ 300,000 :שי רוזנצוויג

 אז מה השאלה?  אילן דולב:

  -אז פה גם כן אנחנו מעבירים : משה אופיר

פה אבל אתה לא מגדיל כלום, אתה רק  :שי רוזנצוויג

 מקטין. 

פה זה כבר לא להעביר ממקום למקום,  אילן דולב:

 פה זה לצמצם. 

  רק להקטין. :שי רוזנצוויג

-מה ההבדל בין הייעוד הזה של ה : משה אופיר

שיממש, לבין הייעוד ששם  ₪ 800,000

התממש אבל התהפך בסוף? אתה מבין למה 

 אני מתכוון? 

לא, אבל אני אענה לך תשובה לצמצום.  אילן דולב:

אתה שואל מה כל התהליך, אני אסביר 

  -לך

 אני שואל למה צמצמנו והגדלנו.  : משה אופיר

  -אתה רוצה להבין שוב את כל התהליך לב:אילן דו

  -אבל לא אני לא רוצה להגיע :שי רוזנצוויג

 לא, אני לא רוצה את זה.  : משה אופיר

אל תעשו לנו את זה, עברנו את זה  :שי רוזנצוויג

 כבר. 

  -לא, לא, אבל אז צמצמנו : משה אופיר

  -אבל פה אתה לא עושה את זה :שי רוזנצוויג
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 מצד שני הגדלנו. ו : משה אופיר

יש תכנית שאנחנו נכנסנו אליה במסגרת  :שי רוזנצוויג

תכנית ההבראה, צמצום מסגרות האשראי 

שלנו בסוף למינימום. במסגרת הדבר 

הזה עשית את זה בפעימה הראשונה. 

בגלל שלא הגיעו מענקים והיכולת שלנו 

להיות קצת בגמישות בבנק אחר אז 

 הגדלנו בקצת, כאילו צמצמנו את

  -הצמצום

 כמה צמצמנו וכמה הגדלנו?  : משה אופיר

 אתה זוכר בעל פה?  :שי רוזנצוויג

 כן, אני אגיד לך.  אילן דולב:

 400,000-ועלינו ב ₪ 800,000צמצמנו  שלומית ארצי:

 במקום אחר.  ₪

אני אסביר את זה, אבל הנה אנחנו  אילן דולב:

 חוזרים כן מה עשינו. 

 . אבל לא, לא :שי רוזנצוויג

לא, לא, אני אתן עוד מספרים מה  אילן דולב:

עשינו בעבר. אנחנו חוזרים רגע אחורה 

 ומנסים לזכור מה עשינו בעבר. 

 בבקשה.  : משה אופיר

עם הצמצום של מסגרות האשראי,  אילן דולב:

 5%-כשהמטרה הסופית היא לעמוד ב

מתקציב המועצה, זה מסגרות האשראי 

זה  2020-שיאושרו לנו בסוף וגם ב

 המסגרות שיאושרו לנו, בסדר? 

אבל בעצם שינינו שם בשם עם כל  שלומית ארצי:

הכבוד. כי הלוואה עדיין צריך לשלם, 

אז מה זה משנה אם קוראים לזה בנק או 

 אם זה הלוואה. 

חבר'ה אנחנו רוצים לצמצם מסגרות  :שי רוזנצוויג

 אשראי, זה טוב. 

 ? 5%-מסגרות אשראי ל : משה אופיר

 חבר'ה זה דבר טוב.  :זנצוויגשי רו

אז רגע, גם מה שהיא אומרת זה נכון,  אילן דולב:

התשובה היא כן. ועכשיו בואו נסביר 

מה עשינו. במקור באבן הדרך הראשונה 

צומצמה מסגרת האשראי בבנק אוצר 
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  -החייל, הוא סירב לעבוד איתנו

 נכון.  : משה אופיר

  .₪ 1,200,000-והיא צומצמה ב אילן דולב:

 אוקיי.  ₪ 1,200,000 : משה אופיר

אחרי חודש קיבלנו אישור להגדיל בבנק  אילן דולב:

  -מזרחי

 . ₪ 400,000-ב : משה אופיר

 . ₪ 300,000 :שי רוזנצוויג

 . ₪ 300,000בעוד  אילן דולב:

 הבנתי.  : משה אופיר

 זה המספרים.     אילן דולב:

 . ₪ 900,000-צמצמנו ב : אודליה גוטל

האלה  ₪ 300,000-אבל אילן לקחת את ה : שגיאאורית 

כדי לשלם משכורות, זה מה שאז הסברת 

 לנו. 

  -ברור, הגדלנו את מסגרות האשראי אילן דולב:

רגע שנייה, למעשה אם אני מסתכלת על  : אורית שגיא

זה תיאורטית, זו הייתה לא הלוואה של 

 בעצם.  ₪ 1,800,000אלא  ₪מיליון  1.5

  לא. אילן דולב:

 למה?  : אורית שגיא

זה עד סוף החודש, עד  ₪ 300,000-כי ה :שי רוזנצוויג

 סוף שנה. 

 ? ₪ 1,800,000-איך הגעת ל אילן דולב:

וי, וי, אתם לוקחים את זה למקום  :שי רוזנצוויג

 אחר. 

  -שהיה ₪מיליון  1.5למה? כי לקחת  : אורית שגיא

 מה פתאום.  :שי רוזנצוויג

  -יר לך רגעאני מזכ אילן דולב:

 -הייעוד שלהם היא עד : אורית שגיא

 -תני לי, תני לי אילן דולב:
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 מה פתאום וי, וי.  :שי רוזנצוויג

... אני אזכיר לך גם למה, אני אחסוך  אילן דולב:

לך את הזה, אני אזכיר לך. במקור 

מבחינת האישור של ההלוואה כשהייתה 

על השולחן, אנחנו בכלל לא רצינו 

  -ת אשראילצמצם מסגרו

 נכון.  : אורית שגיא

וגם נלחמנו בזה. אבל הממונה על  אילן דולב:

 -המחוז

 הובטח לנו שלא.  שלומית ארצי:

נכון, והממונה על המחוז אמרה: 'לא  אילן דולב:

מעניין אותי מה אתם חושבים, מה אתם 

רוצים, מה ההיגיון הכלכלי שעומד 

מאחורי הבקשה שלכם, אני מצמצמת לא 

  -אותי'מעניין 

אגב בינינו היו כאלה שנלחמו יותר  :שי רוזנצוויג

ונלחמו פחות, אני בעד אם אתם שואלים 

אותי, בעד צמצום מסגרת האשראי, אין 

מה לעשות. בעד להיגמל מהדבר הזה, לא 

 נתחיל לא נסיים. 

 ואני בעד צמצום הלוואות.  : משה אופיר

 ולכן זה לא היה בהחלטה המקורית, אז אילן דולב:

 להגיד... 

 תביא מקור תקציבי אחר, אני איתך.  :שי רוזנצוויג

 אבל הם נוספו בפועל.  : אורית שגיא

 מה זה?  : משה אופיר

 תביא כסף ממקום אחר אני איתך.  :שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

 זו התחכמות עכשיו.  : אורית שגיא

טוב חבר'ה אני רוצה להמשיך להציג,  :שי רוזנצוויג

 להציג. להמשיך 

 ₪ 900,000-מה הוא אמר צמצמנו רק ב אלי כהן:

 ? ₪ 300,000בלי 

 לא, לא.  שלומית ארצי:

לא, שכאילו מסגרת האשראי המקורית  : אורית שגיא
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והוא כן  ₪מיליון  4.7שאושרה זה 

 צמצם אותה. 

  -אנחנו מצמצמים :שי רוזנצוויג

 לאחר שמצמצמים...  : משה אופיר

האשראי שלנו, הגרף של מסגרות  מסגרות :שי רוזנצוויג

האשראי הוא כזה והוא עכשיו יהיה 

כזה, הוא יורד, אנחנו מורידים 

עכשיו, ואנחנו נמשיך להוריד ככול 

שיידרש, וזה לא דבר שאין לו סוף. 

בפעימה הזאת אנחנו חלק משמעותי, 

אנחנו לוקחים, זה בסדר, זה עוזר לנו 

גם אל מול משרד הפנים, וגם מבריא 

, זה תכנית הבראה. אני עכשיו אותנו

מנסה, ואני אסכם בסוף לפני שאני 

אעלה להצבעה. בואו נעשה סבב קצר, כל 

אחד שיגיד מה שאשר על ליבו. העלינו 

פה את הממונה על המחוז, תמי יש אחת 

כזאת היא ממונה על כל אזור השומרון, 

היא לא רק עלינו. היא זאת שמכניסה 

לתוכנית אותך כן לתוכנית הבראה, לא 

הבראה, הלכתי איתה כברת דרך כדי 

לאשר את התוכנית הזאת, הסברתי במהלך 

החודשים וגם הבאנו מכתב מהיום, שאני 

ביקשתי כדי שיעזור לאנשים רק לקבל 

עוד יותר ביטחון, מהבן אדם שאמור 

לתת לנו את המענקים. הכסף הזה ברור 

לנו לאן הוא הולך, הוא מצויר, אני 

תם עוד פעם עכשיו לא רוצה להגיד ס

, אבל 'לייצר לחץ ולהגיד מתנ"ס וכו

לכל מיני מקומות או שלא,  הוא הולך

 או שלא. אז כל אחד בתורו. 

  -אני רוצה להגיד : משה אופיר

 אתה לא דיברת עכשיו איזה חצי שעה?  :שי רוזנצוויג

אני רוצה להגיד, אתה יודע מה  : משה אופיר

 אוקיי... 

 יד חופשי. לא, תג :שי רוזנצוויג

  -אני רוצה אבל להגיד משהו אילן דולב:

... לגבי מסגרות האשראי, זה מה  : משה אופיר

 שרציתי לדעת. 

 2-לאור הדיון הקודם עם התמיכות ו אילן דולב:

הבנות המקסימות שדיברו כאן, אני בעד 

גם לשקול לשנות טיפה את היעדים כאן, 
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ולהכניס תשלום לצופים ולעמותות שהיו 

 שבון...   על ח

 אילן?  2018 : אודליה גוטל

. שאי אפשר לגעת בחובות 2018כן של  אילן דולב:

  -סוציאליות

אפשר להוריד בחוב פינוי אשפה אבל זה  שלומית ארצי:

 לא רלוונטי. 

לא יודע, אתם תחליטו איך שאתם  אילן דולב:

  -רוצים, אבל

צמצום מסגרת  ₪ 800,000מי קבע  : משה אופיר

 אשראי? 

 הממונה.  אילן דולב:

  -הא זה תכתיב של : משה אופיר

 זה גם חלק מהיעדים.  אילן דולב:

 אני חי עם זה בסדר משה.  :שי רוזנצוויג

הא זה חלק מהיעדים, איפה זה כתוב   : משה אופיר

 חלק מהיעדים פה? 

 זה חלק מהיעדים של התוכנית.  אילן דולב:

 איפה זה פה?  : משה אופיר

 א, לא, זה לא אבן דרך. ל אילן דולב:

 בתוכנית ההבראה.  :שירי זיידמן

 זה לא אבן דרך.  אילן דולב:

 יש אבני דרך ויש יעדים.  :שי רוזנצוויג

 זה אבני דרך שעמדנו בהם.  : משה אופיר

  -אני מזכיר לך, הממונה רואה בפירוש אילן דולב:

  -רגע, אלה אבני הדרך : משה אופיר

 לאבני הדרך. זה לא קשור  אילן דולב:

 זה לא קשור.  :שי רוזנצוויג

האלה אי אפשר  ₪ 800,000-בקיצור ב אלי כהן:

 לנגוע? 

 לא.  אילן דולב:
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 זה מה שאתה אומר.  אלי כהן:

 אני גם לא רוצה לדעת בהם.  :שי רוזנצוויג

 בסדר.  אלי כהן:

 בואו נצביע.  שלומית ארצי:

  -לא, אבל :שי רוזנצוויג

 א? למה ל שלומית ארצי:

 אולי יש אנשים שרוצים לדבר.  :שי רוזנצוויג

אני לא הבנתי מה ההבדל בין יעד לבין  : משה אופיר

 אבני דרך. 

  -אני אגיד לך, אני אסביר לך אילן דולב:

  -לא יודעת, רחל, אייל שלומית ארצי:

רגע, אנחנו עמדנו, זה מה שביקשו  : משה אופיר

 מאיתנו לעמוד. 

 חנו... זה מה שאנ אילן דולב:

  -מעבר לזה היא גם אומרת יש לכם גם : משה אופיר

יש לך יעדים כמותיים ויעדים  :שי רוזנצוויג

 איכותיים. 

 ... שאנחנו לא מקבלים עליהם כסף?  : משה אופיר

 כן ודאי.  אילן דולב:

כן, יש יעדים כמותיים ויעדים  :שי רוזנצוויג

 איכותיים.

על צמצום  אז איפה אנחנו... כסף : משה אופיר

 מסגרת האשראי פה?

 זה אתה לא מקבל.  :שי רוזנצוויג

אתה לא מקבל כסף זה התנאי שלה.  אילן דולב:

  -התנאי של הממונה היה

  זה תנאי סף כאילו? : משה אופיר

כן. היא דרשה בפירוש שאנחנו נצמצם   אילן דולב:

  -את מסגרת האשראי

תנאי כמו שלהעלות את הארנונה היה  :שי רוזנצוויג

 סף. 
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 אם כבר אז כבר... שלומית ארצי:

... אבל יש יעדים, אם תסתכל תקרא את  :שי רוזנצוויג

התוכנית יש יעדים כמותיים יעדים 

  -איכותיים

 800,000-זאת אומרת אנחנו מצמצמים ב : משה אופיר

 ולא מקבלים על זה גרוש.  ₪

לא, נכון. אבל מצד שני יש דברים  :שי רוזנצוויג

נחנו עושים ביחסית בקלות אחרים שא

 ומקבלים עליהם לא מעט כסף. 

  טוב, אז עכשיו יש דיון נכון? : משה אופיר

מבחינתי דיברנו עד עכשיו, אז מי  :שי רוזנצוויג

 שעוד רוצה להשלים קדימה. 

שכל אחד יגיד את הדעה שלו, מה הוא  : משה אופיר

חושב, אין לי בעיה. אני דיברתי כבר, 

 ... אני רוצה הפסקה

  -אני אגיד שלומית ארצי:

 קדימה זה הזמן.  :שי רוזנצוויג

  -זה הזמן שלומית ארצי:

 תני לו, תני לו.  : משה אופיר

  למה? שלומית ארצי:

 זה בסדר, הם בעד, הם יצביעו בעד.  :שי רוזנצוויג

 הם בעד, הם בעד.  שלומית ארצי:

 הם יצביעו בעד.  :שי רוזנצוויג

 -ול שעושה את האני הק שלומית ארצי:

כי היית בישיבת הנהלה ודנו בזה מה  :שי רוזנצוויג

   לעשות. 

 אייל רצית להגיד משהו?  : משה אופיר

לא, אני רציתי לחזק, שאלתי את אילן  :אייל רוזנפלד

שהוא כרגע עסוק, לגבי צמצום מסגרת 

האשראי, והוא אמר שזו פעם אחרונה 

 שהוא מצמצם את זה... ולעצור שם. 

יותר לא יהיה לנו צמצום אמרת. למה  : אופירמשה 

לא התווכחת איתם לפרוס את זה 

 לשנתיים? 
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 אני רוצה להציע הצעת ייעול.  שלומית ארצי:

-המועד האחרון שהייתה מוכנה זה ה אילן דולב:

31.12.19 . 

 אני רוצה להציע הצעת ייעול.  שלומית ארצי:

ר תכנית ההבראה זה שנתיים אבל בדב : משה אופיר

  -הזה

 הגיע הזמן.  :שי רוזנצוויג

הצעת ייעול, בואו נחכה למענקים  שלומית ארצי:

ואחרי זה נאשר הלוואות נוספות. כרגע 

 1.5בארנונה,  ₪מיליון  1.5לקחנו 

הלוואה, אנחנו בגירעון  ₪מיליון 

  -₪מיליון  4.5מאושר של 

 אני רוצה להעלות את זה בכל מקרה.  :שי רוזנצוויג

 עומדי בגירעון.   :משה אופיר

  -בכל מקרה להעלות את זה :שי רוזנצוויג

  -אז עם כל הכבוד שלומית ארצי:

רוצה להעלות את זה, כל אחד מי  :שי רוזנצוויג

  -שיצביע מה שהוא רוצה, בסופו של דבר

אז בוא לא נקיים דיון, אז לא ננהל  שלומית ארצי:

  -דיון

הצבעה לא, תן לה לדבר להסביר את ה : משה אופיר

 שלה. 

בוא נצביע אני בעד. אתה מכיר את  שלומית ארצי:

  -הדעה שלי, העמדה שלי ברורה

לא, אני לא מכיר, לא מכיר, לא מפריע  :שי רוזנצוויג

 לך שהמתנ"ס לא יקבל כסף? 

 לא לסחוט, לא לסחוט.  שלומית ארצי:

לא מפריע לך שהעובדים לא יקבלו  :שי רוזנצוויג

 סוציאליים? 

 אני... רצי:שלומית א

רגע, יש לה זכות להגיד את העמדה  : משה אופיר

 שלה. 

 7.5כן, אין מאזני אימה יותר. יש פה  שלומית ארצי:

חודשים  10-שנלקחו ב ₪מיליון 
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והציבור פה קורס עם כל הכבוד לכולם, 

אז בוא נעצור את זה, בוא נעצור את 

 זה. 

 על מה את מדברת?  :שי רוזנצוויג

תנים לי מענק, נותנים לי מענק נו שלומית ארצי:

ואחרי זה אני אאשר לך עוד הלוואה, 

 מספיק מה זה. 

 , מי לקח? מי לקח? ₪מיליון  7.5איזה  :שי רוזנצוויג

  -גירעון ₪מיליון  4.5יש לך  שלומית ארצי:

 איך לקחת את הכסף?  אילן דולב:

 . ₪מיליון  4.5יש לך גירעון של  שלומית ארצי:

 פוך. זה ה אילן דולב:

זה קצת הפוך, זה בדיוק הפוך ממה  :שי רוזנצוויג

 שאמרת. 

  -זה לא אילן דולב:

 זה מה שאני אומרת.  שלומית ארצי:

אתה לא מקבל את המענקים, תביא את  : אורית שגיא

  -המענקים

  -את יודעת שהשיטה אילן דולב:

ואתה  ₪מיליון  4.5יש לך חוב של  שלומית ארצי:

  -מגדיל עוד

 כן, אני מכירה את השיטה החשבונאית.  : שגיאאורית 

 לא, אבל תן להם את ההסבר.  :שי רוזנצוויג

בשורה התחתונה ההלוואות עוד יעמיקו  : אורית שגיא

 את החוב. 

 תכנית ההבראה לא טובה לנו.  :שי רוזנצוויג

, זה ₪מיליון  4.5אתם השארתם בור של  אילן דולב:

 הבור שלכם. 

 ושר תחת התניות. אבל א : אורית שגיא

 -איזה התניות את לא יכולה אילן דולב:

    )מדברים יחד(

אילן זה נכון, אושרה... תכנית  : אודליה גוטל
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 הבראה, אנחנו בתוך תכנית הבראה. 

זה לא אושר באוויר, זה לא אושר  : אורית שגיא

 במנותק. 

אושר תחת תכנית הבראה. אבל רגע מה  :שי רוזנצוויג

 בנתי עד עכשיו. הדעה שלך לא ה

 אני לא.  שלומית ארצי:

 למה? תסבירי.  :שי רוזנצוויג

 כי אני לא מאשרת.  שלומית ארצי:

 למה? למה?  :שי רוזנצוויג

כי אני רוצה לראות מענק, אחרי...  שלומית ארצי:

 מענקים נדבר. 

 אישור אם יגיע או לא יגיע...  :אייל רוזנפלד

ם אם עוד חודש או זה אומר שמבחינתך ג :שי רוזנצוויג

עוד חודשיים לא נשלם משכורות לא 

נשלם למתנ"ס, לא לשלם לפינוי זבל, 

  -להעמיק את הזה, זה מבחינתך

אבל גם אם אתה תשלם עם זה משכורות  : אורית שגיא

עכשיו בעוד חודשיים עוד פעם לא יהיה 

 לך איך לשלם. 

 אבל עוד חודשיים תקבלי מענקים.  :שירי זיידמן

 אז ניקח עוד הלוואה בעוד חודשיים?  : יאאורית שג

לא, לא, בעוד חודשיים כמו שאמרה  :שי רוזנצוויג

  -הממונה

  -אבל זה אמרת לי : אורית שגיא

אבל לא אני אומר לכם את זה עכשיו,  :שי רוזנצוויג

  -אמרה הממונה

  -ומה מבטיח שבעוד חודשיים : אורית שגיא

 אמרה הממונה.  :שי רוזנצוויג

 נהיה באותה סיטואציה?  : שגיא אורית

כי בסוף יש תכנית שבה אני אמור לשלם  :שי רוזנצוויג

לפינוי האשפה. פינוי האשפה שלנו 

 -מחר

  )מדברים יחד(
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פינוי האשפה שלנו יכול להפסיק מחר,  :שי רוזנצוויג

עד כמה הוא יעבוד בלי לקבל כסף 

 חברים? 

  -דמתנהנינו מהספק הזה בהלוואה הקו : אורית שגיא

 מי זה נהנינו?  :שי רוזנצוויג

  -נהנינו מהספק הזה כולנו : אורית שגיא

לקחנו רק  ₪מיליון  18חבר'ה מתוך  :שי רוזנצוויג

 ₪מיליון  1.5-, וגם ה₪מיליון  1.5

הזה הקזנו דם, בואו מה זה צריך 

מכל תכנית  ₪מיליון  1.5להיות? רק 

ההבראה, כי מי ישמע אישרנו חצי 

מאס, זה לתקוע מקלות מהתוכנית ונ

בגלגלים. טוב הבנתי, חבר'ה אני רוצה 

להמשיך, הבנתי את הדעה של שלומית 

 היא מתנגדת. בסדר גמור. 

רגע, אנחנו מצביעים עכשיו או עושים  : אורית שגיא

 דיון? 

 לא, מבחינתי להצביע.  :שי רוזנצוויג

 אוקיי.  : אורית שגיא

אול, שנייה אוקיי, אז אני רוצה לש :שי רוזנצוויג

רגע, אם אין מישהו שרוצה להגיד כרגע 

  -משהו, אני רוצה בבקשה לשאול

 אני רוצה להגיד משהו אבל.  : אורית שגיא

 בסדר.  :שי רוזנצוויג

 בסדר? הוא שאל מי רוצה להגיד משהו.  : אורית שגיא

כן, כי זה דיון, מה לעשות. את חיכית  :שי רוזנצוויג

, כי לא רק כדי שאני אשאל מי ישאל

 רצית בתור שלך. 

 אני רוצה להגיד משפט אחד.  : אורית שגיא

 אז תגידי מה שאת רוצה.  : משה אופיר

העוגה הזאת אני רוצה להגיד שקודם כל  : אורית שגיא

שמוצגת כאן היא מאוד חשובה, וחשוב 

לשלם לספקים ובטח את הזכויות 

  -הסוציאליות

 באמת? :שי רוזנצוויג

כל מה שמופיע כאן, אני חושבת  ואת : אורית שגיא



   

ן:  - פרוטוקולים בע"מ, טלפו נוס  בו ע"י:   - 03-5373237הופק 
 

100 

שאין על זה עוררין על הדבר הזה. זו 

הסיבה שבהלוואה הקודמת שהובאה 

לאישורנו אנחנו כולנו אישרנו אותה, 

  -כדי לתת את האוויר הזה

איזה אוויר? איזה אוויר? היישוב פה  :שי רוזנצוויג

 לפני קריסה, על מה את מדברת? 

 -שי אני לא סיימתי : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 אישרנו את מה שביקשת.  : משה אופיר

 אני לא סיימתי.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 3.5-מכל ה ₪מיליון  1.7-ברור לך ש :שי רוזנצוויג

מיליון ש"ח הזה הלך לגירעון חח"ד, 

  -הלך על צמצום? טוב חבר'ה

 אבל אני לא סיימתי את המשפט שלי.  : אורית שגיא

תן לה לסיים את המשפט, משה אתה  :גשי רוזנצווי

 מפריע לה. 

 -אבל לוי: -דליה נחום

דליה תני לי לסיים בבקשה. תני לי  : אורית שגיא

 בבקשה לסיים. 

 דליה עזבי.  שלומית ארצי:

 למה לעזוב, תגידי מה שאת חושבת.  :שי רוזנצוויג

 כי היא מדברת, מה זאת אומרת.  שלומית ארצי:

קודמת שאנחנו אישרנו את בפעם ה : אורית שגיא

, זה היה ₪מיליון  1.5ההלוואה של 

תחת ההבנה שתכף יגיעו מענקים 

שבעזרתם אפשר יהיה להמשיך להתקיים. 

כרגע אתה מבקש מאיתנו לאשר עוד 

, שבטוח תיתן ₪מיליון  2הלוואה של 

אוויר לעוד איזה שהיא תקופה, אבל 

שום דבר לא מבטיח לנו שבעוד חודשיים 

אותו שולחן ונבקש עוד לא נבוא ל

הלוואה בלי לקבל שום מענק, כך 

שבסופו של דבר גם אישרנו גירעון, גם 

אישרנו העלאה בארנונה, גם אישרנו 

הלוואות, ואיך אילן אמר רק העמקנו 

 את הבור. 
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 אני יכול לשאול אותך שאלה?  :שי רוזנצוויג

עכשיו הלוואה זה תמיד הפתרון הכי  : אורית שגיא

  -נוח

 זה חלק מתוכנית הבראה.  :וזנצוויגשי ר

סליחה שי שנייה, הלוואה זה תמיד  : אורית שגיא

החלק הקל, כל פעם שאין לך יכולת 

לשלם משהו, תקרא לנו ונאשר הלוואה, 

 בואו נעשה את החיים קלים. 

 זו תכנית ההבראה.  :שי רוזנצוויג

 למה רק עכשיו? למה לא בעוד שבוע?  : אורית שגיא

זו תכנית הבראה. אורית, זו תכנית  :יגשי רוזנצוו

 ההבראה.

 איך נשלם משכורות בעוד חודשיים?  : אורית שגיא

 אגב זו תכנית ההבראה.  :שי רוזנצוויג

  -בסדר, אז אני : אורית שגיא

 זאת לא תכנית ההבראה.  אלי כהן:

 מה זאת אומרת?  :שי רוזנצוויג

 . תכנית ההבראה הייתה אמורה להיות שלומית ארצי:

 אז בוא אני רוצה להסביר.  אלי כהן:

לא, אבל אני רוצה לפני זה לשאול  :שי רוזנצוויג

 שאלה את אורית שנייה. 

אז אני אזכיר לכולנו, אני אזכיר  אלי כהן:

  -לכולנו

 לכולנו.  :שי רוזנצוויג

שבתוכנית ההבראה ביום שאישרנו אותה  אלי כהן:

פה, אתה רצית שנצביע על לקיחה 

  -של כל ההלוואות בתוכנית אוטומטית

 נכון.  :שי רוזנצוויג

  -ואנחנו אלי כהן:

 הגזבר רצה, לא אני.  :שי רוזנצוויג

, מקבל את התיקון, ואנחנו 100% אלי כהן:

 אמרנו: 'לא, זה לא לעניין.' 
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 ואני הסכמתי אתכם.  :שי רוזנצוויג

  -בסדר, כי האינטרס אלי כהן:

 ואני חושב...  אילן דולב:

  -זה בסדר הן:אלי כ

 לא משנה, עזוב אני הסכמתי.  :שי רוזנצוויג

כי הרציונל היה לא לממש את כל  אלי כהן:

  -ההלוואות, לממש את כל המענקים

 לא, זה לא היה הרציונל.  :שי רוזנצוויג

 ואת ההלוואות לפי העניין.  אלי כהן:

אלי אם לא תממש את כל ההלוואות לא  :שי רוזנצוויג

ת ההבראה. אם לא תממש תעמוד בתוכני

 18את ההלוואות בתוכנית ההבראה 

, בהגדרה לא עמדת בתוכנית ₪מיליון 

ההבראה. אתה רוצה לממש כל שקל, כל 

  -שקל, זה לא

  -אין לך ולו אבן דרך אחת אלי כהן:

משרד הפנים לא ייתן לך לקחת מענק  אילן דולב:

 ללא הלוואה. 

חת, אין שנייה, אין לך ולו אבן דרך א אלי כהן:

לך אפילו לא יעד אחד שההגדרה שלהם 

  -קח הלוואה, אין דבר כזה

 כל היעדים, על היעדים כולם.  :שי רוזנצוויג

התוכנית מחייבת הלוואות ומענקים כדי  אילן דולב:

  -להביא את היישוב לכדי

אבל היא לא אומרת שקודם... אחר כך  שלומית ארצי:

 מענקים. 

 אבל.  זה לא משנה :שי רוזנצוויג

  -אמרתי תשלום אילן דולב:

 יו, יו, זה קשה, זה פשוט קשה.  :שי רוזנצוויג

 חשב מלווה איננו.  שלומית ארצי:

אבל היא הסבירה לך שיבוא, תביאי,  :שי רוזנצוויג

 לכי תמצאי. 

  )מדברים יחד(
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אתמול בפ"ע אני ישבתי איתך שי, אמרת  אלי כהן:

 ₪מיליון  1.5שאתה מעריך שהמענק של 

או בשבועיים הימים  10-ייכנס ב

 הקרובים. 

אני מעריך, אני מעריך ומקווה שהמענק  :שי רוזנצוויג

ייכנס בזמן המאוד  ₪מיליון  1.5של 

 קרוב כן, נכון. 

  -באותה נשימה אלי כהן:

 זה לא מבטל שום דבר אחר, זה בנוסף.  :שי רוזנצוויג

 לא מבטל.  זה אלי כהן:

 לא מבטל.  :שי רוזנצוויג

  -באותה נשימה אלי כהן:

  -2עוד לא לקחת  :שי רוזנצוויג

  -באותה נשימה אלי כהן:

 משה אבל תן לו לסיים.  : אורית שגיא

 -אתה צריך לאשר פה את הזה :שי רוזנצוויג

 800,000-באותה נשימה אתה אומר פה שה אלי כהן:

של הצמצום מסגרת אשראי יכול להיות  ₪

ומר לא היום. הווה א 31.12.19עד 

שאתה כבר יכול להקטין באופן תיאורטי 

, לחכות ₪ 800,000-את ההלוואה הזאת ב

 למענק. 

 אני לא יכול.  :שי רוזנצוויג

 למה לא?  אלי כהן:

  -כי סיכמתי :שי רוזנצוויג

  -31.12.19אילן אמר עד  אלי כהן:

חבר'ה, אתם זוכרים שבפעם הראשונה  :שי רוזנצוויג

רוצים, לא  הבאנו פה... של מה שאנחנו

היה שם צמצום חח"ד, לא היה, לא היה 

שם שקל לצמצם חח"ד. ואז באנו למשרד 

הפנים, ומשרד הפנים אמר: כן חבר'ה, 

הזכיר לנו שאתם חייבים לעשות חח"ד 

וכפה עלינו לצמצם את החח"ד. הפעם 

אמרתי בואו מראש לא נעשה, כי יכולתי 

לעשות פה דברים, לתת יותר למתנ"ס, 

-ואמרתי, עשיתי לי גם ה עשיתי מראש

wish list  שלי, ובאתי למשרד הפנים והיה
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דיונים, הרבה מאוד דיונים, אנחנו 

נקבל את זה? והבנו שלא, את זה לא 

נקבל, ומשמה הגיע, את זה אתה מוריד 

ופה הורדת חח"ד. ואז בנינו את הפאי 

כדי להביא לכם לאישור. האם אני 

ל רציתי? לא. האם אני מתנגד? אתה שוא

 אותי גם כן, לא. 

  -... מה שאלי אמר : אורית שגיא

לא, כי אני לא יכול לוותר על זה  :שי רוזנצוויג

 עכשיו.

 מה הבעיה?  : אורית שגיא

כלכלית זה לא נכון אלי, כלכלית זה  אילן דולב:

לא נכון. האשראי חח"ד זה אשראי 

 פלוס... 

 אתה אומר...  לוי: -דליה נחום

 מש לא. לא מ :שי רוזנצוויג

 האשראי של ההלוואות זה פריים.  אילן דולב:

  )מדברים יחד(

חבר'ה, אפשר גם לא לאשר, הספקים  :שי רוזנצוויג

להערכתי תחושת הבטן שלי שספקים 

 יפסיקו לתת פה שירות. 

סליחה שנייה, רק לפני כמה שעות  :שירי זיידמן

דיברנו על עניין של צמצום החוב של 

זה היה בעקבות הזכויות הסוציאליות, 

 שאילתה. 

 נכון.  : אורית שגיא

  -נו? רגע סליחה, סליחה שנייה :שירי זיידמן

 מה זה קשור?  : אורית שגיא

הקטע שאם את פה לא תיקחי את ההלוואה  :שירי זיידמן

 איך תצמצמי מאיפה? 

 לא יודעת.  : אורית שגיא

 היא לא יודעת.  :שי רוזנצוויג

 אלת אותך. סליחה אני שו :שירי זיידמן

 ביקשתי...  : אורית שגיא
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 היא לא יודעת, כנסי לוועדת כספים.  :שי רוזנצוויג

 רגע שנייה, יש תכנית תזרימית.  : אורית שגיא

לאורית אין פתרון, אני אגיד לך איך  אילן דולב:

אני מצמצם, אני לא משלם משכורות 

 ותהיה פה שתיקה. 

 מעולה, אל תשלם.  :שירי זיידמן

 אין מה לעשות.  לב:אילן דו

 אל תשלם.  :שירי זיידמן

 אתה מאיים עליה?  : אורית שגיא

  -לא, אני לא אילן דולב:

 הוא לא מאיים הוא אומר...  :שירי זיידמן

בטח שאני מאיים, איזו שאלה, ודאי  אילן דולב:

שאני מאיים. מה נראה לך שאני לא 

 רוצה לשלם סוציאליות? 

  )מדברים יחד(

אבל מה הפתרון שלך באמת? זו תכנית  :גשי רוזנצווי

 ההבראה, את לא יודעת? 

  )מדברים יחד(

חבר'ה שנייה, שנייה, אנשים בסוף,  :שי רוזנצוויג

  -תסתכלו עליי רגע, תסתכלו עליי טוב

כל פעם שאין משכורות, בואו נגיד  : אורית שגיא

 ניקח הלוואה. 

פים אפשר בהחלט לא לאפשר את הבאת הכס :שי רוזנצוויג

 האלה. 

  )מדברים יחד(

אפשר בהחלט לא לאשר, אני מעלה את זה  :שי רוזנצוויג

  -לאישור

אני קודם גומר לשלם סוציאליות ואני  אילן דולב:

לא אשלם שקל אחד משכורת עד שיהיה לי 

 את הכסף. 

 אני רוצה לשאול פה משהו אחר.  : משה אופיר

ואז תהיה פה שביתה, ואז לא יהיו  אילן דולב:

שירותים, ואז נראה מה יהיה. האם 
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  -אפשר להשאיר את המועצה

משרד הפנים יביא לך עכשיו מענק, היא  :שי רוזנצוויג

 אמרה לך את זה. 

  -זה ממש לא תלוי אחד בשני אילן דולב:

 לא ראיתי דבר כזה.  :שי רוזנצוויג

 אילן ושי יש לי שאלה קטנה.  : משה אופיר

 תשאל.  :שי רוזנצוויג

  -לא, כדי שיראו שהם התנגדו :מהקהל

  -סליחה, סליחה : משה אופיר

סמדר, סמדר, די באמת זה לא עוזר.  :שי רוזנצוויג

 סמדר זה לא מתאים. 

אני לא מבינה, זה לא מבוים הדברים  שלומית ארצי:

 האלה? 

 החיים שלי מבוימים, תתקדמי.  :שי רוזנצוויג

  -אני לא מבינה כל פעם שיש נושא שלומית ארצי:

תקשיבי אין יותר מבוים, אני אגיד  :שי רוזנצוויג

לך, אין יותר מבוים מחמשתכם יושבים 

אתמול בלילה אצל משה אופיר ומסדרים 

 את הכול. 

 מה אתה אומר.  שלומית ארצי:

 כן, אני אומר.  :שי רוזנצוויג

 באמת?  שלומית ארצי:

 כן באמת.  :שי רוזנצוויג

 שלשום ישבנו.  : משה אופיר

זה מבוים, זה מבוים, זה מבוים. אז  :רוזנצוויגשי 

 בואו, אז תתקדמו. 

 אני אתייחס עניינית.  : משה אופיר

 תתקדמו, אז עניינית קדימה.  :שי רוזנצוויג

אני שואל אותך שי ושואל אותך אילן,  : משה אופיר

  -באמת

 אראה לכם את התמונות אחר כך.  :שי רוזנצוויג
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  -אתם טוענים : משה אופיר

 מבוים.  :שי רוזנצוויג

שמשרד הפנים כופה עליכם את הצמצום  : משה אופיר

 800,000מסגרות אשראי בסכום די ניכר 

. איך אתם לא ועוד מה שעשינו בעבר ₪

באים למשרד הפנים ואומרים להם: 

תראו, אתם רוצים שנעמוד בתנאי תכנית 

, אתם כופים את 5%-ההבראה לצמצום ב

ים לכפות זה עלינו. איך אתם מעז

עלינו כאשר אתם לא עומדים בתוכנית 

  -ההבראה

אין לי בעיה, אין לי בעיה עם זה.  :שי רוזנצוויג

  -אני רוצה

 אני הייתי שואל את זה.  : משה אופיר

 -אני רוצה :שי רוזנצוויג

אם אתם לא נותנים לנו מענקים, אז  : משה אופיר

  -אני אעמוד בחצי מה

תחלה, בפעם הראשונה אמרתי את זה בה אילן דולב:

שבאו לצמצם את מסגרות האשראי, שאלתי 

איך אתם, בדיוק את השאלה הזאת. ואתה 

 יודע מה התשובה שקיבלתי? 

 קלעתי לדעת גדולים.  : משה אופיר

ודאי. והתשובה של משרד הפנים הייתה:  אילן דולב:

  -ככה זה, החוק מאפשר

ה, זה אתה בתוכנית הבראה עם חשב מלוו :שי רוזנצוויג

 שהוא לא פה זה לא תכנית כיפית. 

  -5%...  אילן דולב:

כן, אבל אתם רוצים שאנחנו נעמוד...  : משה אופיר

  -ואתם פטורים? זה נשמע הגיוני

  -תקשיב, תקשיב, הם רוצים שאתה :שי רוזנצוויג

 -חייקין?... מסיבה משפטית להגיד : משה אופיר

סימום הם רוצים שאתה תגיע במק :שי רוזנצוויג

להתייעלות ונגמרו הימים שגם אתה 

  -מקבל

 הוא יודע שהם רוצים.  : משה אופיר

  -נגמרו הימים שגם אתה מקבל :שי רוזנצוויג
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  -הם כופים עלינו לעמוד בתוכנית : משה אופיר

שאלת, אתה מוזמן אני אתן לך את  :שי רוזנצוויג

הטלפון, מוזמן לשאלת הבהרה. אוקיי 

צה להגיד פה חבר'ה עוד מישהו רו

 משהו? אני מעלה כרגע להצבעה. 

אני עוד לא אמרתי שום דבר, לא אמרתי  : משה אופיר

 את דעתי. 

 האמת נכון לא אמרת, אז קדימה.  :שי רוזנצוויג

 לא אמרתי את דעתי, רק שאלתי שאלות.  : משה אופיר

 נכון.  :שי רוזנצוויג

אני שקלתי את העניין הזה בצורה  : משה אופיר

  -באמת

 אני מאמין.  :שי רוזנצוויג

  -עמוקה לאור השיחה שהייתה לנו : משה אופיר

 אני מאמין, מאמין.  :שי רוזנצוויג

גם לנו שאתה  ולאור השיחה שהייתה : משה אופיר

הזכרת אותה, ואני אגיד לך, אני חושב 

שאנחנו צריכים לעשות כמו שאמרתי 

קודם צעד דרסטי, ולהגיד להם לכל 

בדים שהם לא יכולים הפקידים המכו

לדחוף אותנו ולהכניס אותי כחבר 

מועצה למצב שבאמת באמת באמת אני 

מרגיש לא טוב בזה שאני כל הזמן הולך 

לקראת משהו ומרע את המצב של היישוב 

על זה שאני לוקח כל הזמן הלוואות. 

נכון שמבטיחים לי, אני מדבר אליך 

אבל גם לאילן, נכון שהם מבטיחים 

ן לך, אני אתן לך ואני תשמע אני את

אתן לך , אבל עבר המון זמן והיא 

לא..., לכן אני חושב שאני יהיה מוכן 

להצביע בעד לקחת הלוואה. אבל בתנאי, 

בתנאי אחד שאנחנו נסכים פה בשיא 

הרצינות מה שאמרתי קודם, שאם לא 

נותנים לנו, משחררים לנו כספים עד 

  -למועד שייקבע

 לא מתחבר לזה.  תשחרר אני :שי רוזנצוויג

אנחנו נגיד להם: רבותיי, אנחנו לא  : משה אופיר

 מוכנים להמשיך... 

לא מתחבר, כי אני אומר לך עבדתי  :שי רוזנצוויג

  -יותר מידי קשה ויותר מידי זמן
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 ...  : משה אופיר

לא, עבדתי יותר מידי קשה ויותר מידי  :שי רוזנצוויג

מתודית בין כל המשרדים, יש המון... 

ם, לעבור אותם אחד אחד בתוכנית ש

הזאת, על מנת להגיד תכנית שאנחנו 

נמצאים בה כמה חודשים, אנחנו נמצאים 

  -בה כמה חודשים במצב כזה שהמדינה

מתי אתה תרים ידיים ותגיד הם לא  : משה אופיר

 בסדר ואני... מתי? 

  -א' :שי רוזנצוויג

  -אם הם לא יתנו לך : משה אופיר

א' לעולם אני לא ארים ידיים, כי אין  :שי רוזנצוויג

לי את הלוקסוס לעשות את זה. דבר שני 

  -אני מאמין ואני אומר את זה פה

תשים את המפתחות ותגיד אתם עושים  : משה אופיר

לנו תכנית הבראה שרק אני עומד 

ביעדים שאתם קובעים, כולל צמצום 

מסגרות, וכולל כל הדברים שהם רוצים, 

ם בתוכנית הבראה, אבל אתם לא עומדי

 קחו את המפתחות ואתם... 

  -אני מאמין שבישיבת :שי רוזנצוויג

 אני קל לעשות, כי אני מתנדב פה.  : משה אופיר

  -מאמין שבישיבת המועצה שתהיה לנו :שי רוזנצוויג

 לא יודע, אתה זה כבר...  : משה אופיר

מאמין שבישיבת המועצה שתהיה לנו  :שי רוזנצוויג

או חודשיים, לא משנה אחד  בעוד חודש

מהם, אתה יודע אנחנו כולנו, אני 

אדווח שקיבלנו את המענקים, בטח לא 

כולם ייראו שמחים, אבל אני אדווח על 

  -זה, ואני אומר לך

 למה כולם לא ישמחו?  : משה אופיר

אני אומר לך זו ההרגשה, זו ההרגשה  :שי רוזנצוויג

שלי, עזוב אני רוצה לממש אבני דרך 

תוכנית בוא. רוצה לממש אבן דרך ב

בתוכנית מגיע לי, בוא נלך להצבעה 

וגמרנו, עזוב זה לא כסף שהולך לי 

  -לכיס. אני רוצה לשלם מחר כסף

 מה קצה הגבול שלך?  : משה אופיר
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אין לי, אין לי, אני חושב שאתה  :שי רוזנצוויג

יכול, אם עוד חודשיים, בוא נעשה דבר 

יה ולא כזה, אם עוד חודשיים וה

קיבלנו מענקים, תעלה את מה שרצית 

 לעלות, תעלה. 

עד ינואר אני מתפטר פה, אני לא רוצה  : משה אופיר

להיות אחראי למצב של היישוב, שהם 

 יהיו אחראים. 

 לא נכנס לזה.  :שי רוזנצוויג

שהם יהיו אחראים לזה. אילן אמר שהוא  : משה אופיר

 מביא כסף? 

תי אם אני רוצה לבוא איתו הוא שאל או :שי רוזנצוויג

 אחר כך... לא משנה.    

סעיפים להצביע  2חבר'ה יש לנו עוד  : אודליה גוטל

 עליהם. 

  -לא, אני רוצה שנקבע : משה אופיר

 -חבר'ה מעלה :שי רוזנצוויג

אני רוצה שנקבע דד ליין שאם הם לא  : משה אופיר

  -עומדים בו, אנחנו עושים להם

 .. מה שהוא מחליט. כל אחד. :שירי זיידמן

  -ברור, אני אומר : משה אופיר

יש לי שאלה, יש לי שאלה, יש לי  :שי רוזנצוויג

 לשאול אותך שאלה. 

  -אני לא יושב פה בשביל : משה אופיר

  -אבל משה אתה :שי רוזנצוויג

 שיצלמו אותי.  : משה אופיר

משה אתה אמרת שאנחנו עובדים קשה.  :שי רוזנצוויג

ר שאנחנו עובדים קשה, תן משה אתה אומ

לנו את הכבוד ואת הגרייס להמשיך 

לעבוד. באמת אני לא שנתיים אני לא 

 שלוש שנים ראש מועצה. 

  -... שנקבע דד ליין : משה אופיר

לא סיימתי אפילו שנה קלנדרית, תן  :שי רוזנצוויג

 לסיים. 

  -כן, אבל אני רוצה לעזור לך : משה אופיר
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ייקרה עכשיו, זה לא ייקרא זה לא  :שי רוזנצוויג

 עכשיו. 

 צריכים לקבוע להם דד ליין.  : משה אופיר

   -טוב חברים, חברים :שי רוזנצוויג

 ותגיע לדד ליין ועברת אותו מה יקרה?  :אייל רוזנפלד

 מה יקרה?  : משה אופיר

 כן.  :אייל רוזנפלד

זה לא מטריד אותה, זה לא מטריד  :שי רוזנצוויג

יד אותה. משה, זה לא אותה, זה לא מטר

מטריד אותה. זה לא מטריד אותה אם 

 אתה לא תהיה. 

 )מדברים יחד(

טובת היישוב אני מדבר, אני לטובת  : משה אופיר

 היישוב. 

 חבר'ה יש עוד סעיפים.  :שי רוזנצוויג

 לטובת היישוב, שידעו שאנחנו...  : משה אופיר

 יש עוד סעיפים. :שי רוזנצוויג

 . בוא ננסה לקדם את זה. .. :אייל רוזנפלד

 אז חבר'ה מי בעד? מי בעד?  :שי רוזנצוויג

 הם מזלזלים בנו.  : משה אופיר

הכסף הולך למתנ"ס, הכסף הולך  :שי רוזנצוויג

לעובדים, לסוציאליות, הכסף הולך 

 לפינוי אשפה, והכסף הולך לספקים. 

 אני בינתיים לא יכול להצביע...  : משה אופיר

 בסדר גמור, אני מכבד, מכבד.  :שי רוזנצוויג

 באמת.  : משה אופיר

 באמת.  :שי רוזנצוויג

 כאילו הדבר הזה נמשך ונמשך ונמשך.  : משה אופיר

 מכבד. נראה לי שמיצינו באמת.  :שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

אני רוצה להתקדם הלאה, אני באמת  :שי רוזנצוויג
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כדי להעביר אותו למי יוצא מגדרי 

י לא יכול לעשות יותר מזה, שצריך, אנ

בסדר? אני לא גונב פה כסף, מבקש 

לממש אבן דרך שאושרה לי, שאתם 

  -אישרתם. מי בעד אישור הלוואה

 שאלה לי.  לוי: -דליה נחום

 שאלה.  :שי רוזנצוויג

האם יש לנו איזה שהוא תאריך יעד  לוי: -דליה נחום

 שאנחנו מחויבים לקחת את ההלוואה? 

תאריך שאנחנו מחויבים לקחת את  :שי רוזנצוויג

 ההלוואה? 

 היום או בעוד חודש?  לוי: -דליה נחום

 האישור להלוואה האם הוא תחום מועד?  : משה אופיר

 לא.  :שי רוזנצוויג

 למה זה... תקציב?  לוי: -דליה נחום

לא, כי אני רוצה לשלם לבחור של הזבל  :שי רוזנצוויג

ת שישב אצלי פה, ואמר לי בפעם, באמ

הפעם האחרונה, כי אני מחזיק אותם 

כבר שנה, אמר לי: 'שי אני כבר לא 

יכול יותר, ואם לא ייכנס כסף כפי 

שהבטחת לי', ואני הבטחתי לו, 'אז 

אתה תפנה את הזבל אדוני, וכל מי 

שאחראי לזה יפנה את הזבל.' עכשיו 

אני אומר לכם, בפעם הראשונה עוד 

צחקנו, בפעם השנייה ירדנו לעשן 

גריה, בפעם השלישית זה כבר לא סי

נגמר טוב, אני אומר לכם פינוי זבל 

לא יקרה, אני אומר לכם שמתנ"ס, 

כשבאו אליי פה כל הנהלת המתנ"ס 

ואמרו לנו: 'אם לא תשחרר כסף משהו 

עכשיו, אנחנו סוגרים, אנשים יפוטרו, 

אין לנו איך לשלם משכורות', אני 

נותן להם את הכסף, הם יכולים לשלם 

זה חובות, שיעשו עם זה מה שהם  עם

רוצים, בסוף אני רוצה שהיישוב הזה 

יקבל שירותים שאנשים לא יפוטרו, אני 

רוצה כמוכם, וכן אני לא רוצה לקחת 

הלוואה, אני לא לוקח הלוואה שחשבתי 

עליה בלילה, זה חלק מתוכנית הבראה, 

אין לי עד אין סוף הלוואות לקחת. אם 

 4.5שנה נהיה טובים נוכל לקחת ה

, אני מאוד מקווה, לא יודע ₪מיליון 

, כי ₪מיליון  3אולי נוכל לקחת רק 
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זה עמידה באבני דרך השנה ובשנה הבאה 

 סכום דומה. 

  -נתת לנו : משה אופיר

 סליחה.  ₪מיליון  3.5בסדר, זה  :שי רוזנצוויג

שי, אתה אומר שאנחנו אמורים לקבל  לוי: -דליה נחום

 אוטוטו את המענקים. 

האוטוטו הזה לא אני אמרתי לכם, אמרה  :שי רוזנצוויג

  -פה הממונה. אבל

  -למה לא לדחות את ההחלטה לוי: -דליה נחום

אני אגיד לך למה, כי אני חושש  :שי רוזנצוויג

שבועות, היא  3שהאוטוטו שלה זה עוד 

  -תגיד: מה אתה רוצה

  -... מנסה לשכנע אותי לוי: -דליה נחום

לא, אז יכול להיות שהאוטוטו שלה  :שי רוזנצוויג

, היא תגיד מה אתה 1.12.19-יהיה ה

רוצה עבר חודש קיבלת. אני צריך את 

הכסף אתמול, לא בשבילי בשביל 

 השירותים האלה. 

  )מדברים יחד(

 כן, זה יעזור לי לנהל את המועצה.  :שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

 ומתן. תקשיב, זה לא יעזור לי במשא  :שי רוזנצוויג

 זה לא יעזור?  : משה אופיר

 לא.  :שי רוזנצוויג

שאנחנו אומרים שאנחנו נשים את  : משה אופיר

 המפתחות. 

זה לא יעזור, היא מבחינתה שתשימו  :שי רוזנצוויג

 2מחר. אין להם בעיה שתשים. יש לה 

  -דברים בראש

  -הם יצטרכו להביא לפה אנשים : משה אופיר

בעיה, הם לא יעבדו מפה, הם  אין שום :שי רוזנצוויג

יעבדו מהאימייל מהבית הכול בסדר, הם 

עושים את זה, אנחנו לא נהיה הרשות 

היחידה שלהם. אני אשב פה חצי מהזה 

 2יהיה סגור. היא מעניין אותה 
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 דברים, הבראה. מעניין אותה שנעמוד

, ₪מיליון  4.4ביעד גירעון השנה 

מעניין אותה שבשנה הבאה נהיה 

, ומעניין אותה שנעמוד ביעד מאוזנים

תכנית ההבראה לתשלום חובות הספקים. 

את זה נעשה אם נוכל לממש את 

ההלוואות ונוכל לממש את המענקים. 

ואגב יכול להיות שאנחנו לא נצליח, 

אבל חבר'ה אני בתחילת הדרך כמה 

 ₪מיליון  18-חודשים עד עכשיו מכל ה

 ₪מיליון  1.5. ₪מיליון  1.5לקחתי 

לסבתא שלי. אז אני אומר בואו  לא הלך

נעשה את הדבר הזה כל פעם. חברים אני 

כל פעם אשים את זה פה, ואני כל פעם 

אעלה את זה ואתם יכולים לאשר או לא 

לאשר, זה כבר בסוף, יש דברים שראש 

 מועצה יכול לעשות ולהשתדל. 

. משרד הפנים ₪מיליון  2אנחנו... רק  : משה אופיר

 . ₪מיליון  3.5מעכב 

 משה אין אינפורמציה חדשה כבר שעה.  : אורית שגיא

אני חושב שדיברתם עם הממונה על  :שי רוזנצוויג

המחוז. אני חושב שאלי ראה שמע 

אינפורמציה חדשה, אני חושב שכולכם 

שמעתם אינפורמציה. שמעתם את זה מפי 

הסוס עצמו לא ממני, כי לי לא 

 מאמינים וזה בסדר. 

  -ים לעשות... מנס : משה אופיר

 אז הלכנו הגי גבוה שאפשר.  :שי רוזנצוויג

 מנסים לעזור לך.  : משה אופיר

חברים, חברים, בואו נגיע לקטע  :שי רוזנצוויג

המבוים כן או לא. חבר'ה אישור 

במסגרת אבני  ₪מיליון  2הלוואה של 

הדרך של תכנית ההבראה מבנק דקסיה או 

שנה, ובריבית  15מזרחי בטווח של עד 

 . 0.4%עד פריים פלוס  של

שלבים, קודם תאשר את  2-תעשה את זה ב אילן דולב:

ההלוואה ואחרי זה נאשר את התנאים 

 שלה. 

 ₪מיליון  2לאשר לקיחת הלוואה על סך  :שי רוזנצוויג

במסגרת תכנית ההבראה, מי בעד? שי, 

שירי, אייל ורחל. מי נגד? דליה, 

שלומית, אורית ואלי. מי נמנע? משה 

ר. לא עבר. ההחלטה הזאת לא עברה אופי
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ולכן אין מה לאשר את הדבר השני. 

 הלאה עוברים לסעיף הבא. 

אני רוצה להגיד לך ברגע שיתקבל  : משה אופיר

  -המענק באותו יום

זה בושה מה שקרה פה עכשיו. מה שקרה  :שי רוזנצוויג

פה עכשיו זה בושה, אני מתבייש לשבת 

ה, אתכם על אותו שולחן. פשוט בוש

ותסתכלו לאנשים בעיניים. תסתכלו 

לתושבים בעיניים, זאת צביעות, 

צביעות. זה להכשיל אותי ולשים לי 

מקלות בגלגלים, לשים לי מקלות 

בגלגלים. אני לא עושה פה משהו שלא 

מגיע לי. אישרתם לי תכנית הבראה, 

 תנו לי לעמוד בה. 

 אתה פשוט לא עומד...  אלי כהן:

 בה, עומד בה. עומד  :שי רוזנצוויג

 ...  : משה אופיר

זה לא נכון. זה לא נכון, זה צדקנות,  :שי רוזנצוויג

ואת זה אתם סגרתם אתמול. אי אפשר 

 לנהל את המועצה. 

  )מדברים יחד(

אני פשוט מתבייש בכם אחד אחד. אגב  :שי רוזנצוויג

פה גם נאמר אין אמון, אין אמון, 

אין ואין קואליציה ואין כלום. 

יה ואין כלום, ואני לא יכול קואליצ

לעבוד עם אנשים שלא נותנים לי לנהל 

את המועצה, אדוני לא יכול לעבוד עם 

אנשים שלא נותנים לי לנהל את 

המועצה, אין פה אמון, זה הבעת אי 

זה  9אמון בראש המועצה, הלאה. סעיף 

     -הסעיף האחרון

 ויש גם את מאיר.  : אודליה גוטל

 מאיר אוקיי. ואת  :שי רוזנצוויג

  -הבעת אי אמון :שירי זיידמן

 מי אמר את זה?  : אורית שגיא

אני, אני, אני, אני , זה הבעת אי  :שי רוזנצוויג

אמון. לא נצביע על תכנית הבראה, לא 

, בסדר להצביע על שום דבר קריטי

גמור, רוצים שנכשל הכול בסדר, זה לא 

 יקרה, ספויילר לא יקרה. 
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 לא בא משם שי.  זה לוי: -דליה נחום

לא בא משם, לא בא משם, יו"ר המתנ"ס  :שי רוזנצוויג

איך את יכולה להיות יו"ר מתנ"ס, זה 

לא יעבוד, זה נגמר, הסיפור במתנ"ס 

נגמר, את לא יכולה, אין אמון כבר, 

נגמר הסיפור. פשוט בושה, פשוט בושה. 

זה אומר שאין אמון, אין אמון, אין 

 מון חברים. אמון, לא בי לא בך, אין א

  )מדברים יחד(

 ₪מיליון  2ההצעה ללקיחת הלוואה של  החלטה:

במסגרת תכנית ההבראה, לטובת תשלום 

 חובות, נדחתה לאחר שלא הושג רוב. 

, מאושר וחתום ע"י 2018הצגת הדו"ח הכספי חכ"ל  .9

 רו"ח. 

יש לכם את... אני מקווה שהחלקים  :שי רוזנצוויג

, אז זה האלה בטוח לא דנתם בהם אתמול

 אמור להיות יותר מהר. 

 אנחנו נדון בהם כרגע.  שלומית ארצי:

בסדר תדונו. הצגת הדו"ח הכספי של  :שי רוזנצוויג

של החברה הכלכלית, כבר הצגנו  2018

אותו פה, עברנו. אני רק רוצה להראות 

לכם, עבר מאושר וחתום על ידי רו"ח. 

אין פה הצבעה, יש פה הצגה, אתה יכול 

 ת זה. להעביר א

כולם מכירים את הדו"ח הכספי של  אילן דולב:

החברה הכלכלית, הייתם בישיבה של 

 החברה הכלכלית. 

 אין פה איזה הצבעה.  :שי רוזנצוויג

אני מחויב על פי החוק להציג להניח  אילן דולב:

את הדו"ח על שולחן המועצה לעיונכם. 

 זה הדו"ח מונח לעיונכם. 

לא רק אליהם בסדר? יש  דבר אל כולם :שי רוזנצוויג

 עוד חברי מועצה. 

 יש אפשרות לקבל את זה במייל?  : אורית שגיא

בהחלט אני חושב שקיבלתם במייל וגם  אילן דולב:

 דנתם בזה.    

 שלח במייל.  : אודליה גוטל
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 הסתכלנו.  שלומית ארצי:

יש שאלות על הדו"ח? הדו"ח פחות או  אילן דולב:

יש איזה  יותר כמו בשנה שעברה, קצת

שהיא תנועה בנושא של אזור התעשייה, 

בשנה הבאה תהיה יותר תנועה באזור 

התעשייה, זה הדו"ח, אושר 

בדירקטוריון אני מניח אותו על שולחן 

 המועצה, זהו לא צריך לקבל פה החלטה. 

 .המשך - מאיר ברקאי –הארכת שירות  .5

חוזרים אחורה לנושא מאיר, תסגרו  :שי רוזנצוויג

 ההקלטה ומי שצריך לצאת.  בבקשה את

  *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש המועצה ***

הבקשה להארכת  5חברים בסעיף מספר  :שי רוזנצוויג

שירות של מאיר ברקאי כמנהל מחלקת 

שפ"ע לשנה. מי בעד? אלי, אורית, 

שלומית, דליה, שירי, שי, רחל, אייל. 

מי נגד? אף אחד. מי נמנע? משה 

התבחינים קולות  אופיר. מאשרים ברוב

     -לנוהל תמיכות

 לא נוהל תמיכות, אתה מאשר את מאיר.  : אודליה גוטל

את הארכת שירות סליחה מאשרים פה אחד  :שי רוזנצוויג

  -למר מאיר ברקאי

 לא פה אחד.  : משה אופיר

מאשרים ברוב קולות להארכת שירות למר  :שי רוזנצוויג

כמנהל מחלקת שפ"ע. תודה  מאיר ברקאי

 שלום. 

מאשרים ברוב קולות הארכת שירות למר  החלטה:

 מאיר ברקאי כמנהל מחלקת שפ"ע לשנה. 

 

 

 אודליה גוטל

 המועצה  יתמנכ"ל

 י רוזנצוויגש 

 ראש המועצה

 


