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 23.9.2020  –  25מועצה מן המניין מס'  ישיבת  

 
 : סדר היום   על 
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מן   : שי רוזנצוויג  מועצה  ישיבת  את  לפתוח  שמח  טוב,  ערב  שלום 
מספר   שלומית  25המניין  דין  עורכת  איתי  נמצאים   .

ה  שרמן  גיתית  עורכת   , י לו נחום  דליה   , יועמ"ש,  ארצי
שהגעת,   תודה  מויאל  הרב  זיידמן,  שירי  דין  עורכת 
ואלי   שטיינר  רחל  רוזנפלד,  אייל  המנכ"לית,  אודליה 
השנה   לקראת  ברכה  דברי  כמה  שנתחיל  לפני   . כהן
החדשה מפי הרב, אני בטוח שאף אחד פה לא יתנגד  

 לטוויסט. הבאת שופר?  

.   מויאל:   שמעון   הבאתי

שלך.   : שי רוזנצוויג  יאללה  בהם  אז  תשתמשו  כוסיות,  לכם  הכנו 
 בתבונה.  

ון קצר או בקשה קצרה. כל שנה   : מויאל   שמעון  ריאי משהו קצר קצר 
ככה   ושנה כשאנחנו תוקעים בשופר הנשמה היהודית 
ומתחברת   שלה  הרוח  התרוממות  את  מקבלת 
ביהדות   כלל  בדרך  שופר.  בקול  לשמוע  לתקיעות 

במי  שופר,  של  קול  ששומע  מי  שכל  רואים  וחד  אנחנו 
על   האבות  שלהם,  הבנים  על  שמתפללות  האימהות 
ואימא   אימא  על  יתפלל  שאבא  בתקווה  הבנים, 
תתפלל על אבא. "תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס  
משאלה   יש  אחד  לכל  שנה  כל  גלויותינו",  לקבץ 
אותה   את  יש  לכולם  השנה  לדעתי   . משלו אישית 
משנה   טובה  יותר  תהיה  הבאה  שהשנה  משאלה, 

ש  בכלל,  שעברה.  יותר  תהיה  לא  כבר  הזאת  המסכה 
בפתח,   בדרך  הטובים  שהימים  באפסנאות.  אפילו 

 שנראה את הקצה של האור במנהרה.  

וזה בעצם משאלה של כל אחד ואחת מאיתנו. אז אני  
מתפללים   שאנחנו  כמו  שהשנה  ולכם  לנו  לאחל  רוצה 
  , מביתנו מגפה  מנע  מלכנו  אבינו  השנה,  בראש 

עו  של  מריבונו  ישראל,  ומבקשים  מדינת  את  ברך  לם 
"ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה ורבה ושבע את  

בטוב  כולו  מברכותיך  ך העולם  ידינו  ומלא  מעושר  , 
רע,   דבר  מכל  זו  שנה  והצילה  שמרה  ידיך.  מתנות 
תקווה   לה  ועשה  מגפה,  מיני  ומכל  מיני משחית  ומכל 
בין   ותשרה  עליה."  ורחם  חוס  שלום,  ואחרית  טובה 

הב  ישראל  ורעות  עם  ושלום  ואחווה  ואהבה  נה 
נשבור   עיפרון  ניקח  אם  כוח.  יש  לאחדות  ואחדות, 

  , כשיש    2אותו אבל  אותם,  שיש    4או    3נשבור  ככול 
אז   ישראל.  עם  זה  ככה  אותם,  לשבור  קשה  יותר  לנו 

 אנחנו גם נעשה לחיים.  

שימשיך   : שי רוזנצוויג  שלנו,  מויאל  לרב  בריאות  להוסיף  רוצה  אני 
של  הרב  ובריאות    להיות  והיחיד,  האחד  הקהילה 

 כמובן לכולם שנה טובה.  

 תודה.   : שמעון מויאל 
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 תעשה לחיים ואחרי זה תתקע בשופר?  : שי רוזנצוויג 

 לא, קודם תוקעים.   : שמעון מויאל 

.   : שי רוזנצוויג   קודם תוקעים אוקיי

 -לא, אתה צודק. לחיים. סברי מרנן  : שמעון מויאל 

 לחיים.  : כולם 

. בר  : שמעון מויאל   וך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

.   : כולם   אמן

להם   : שמעון מויאל  אומר  אני  והכלה  החתן  עם  קניין  עושה  כשאני 
את   מוציא  אני  ואז  וואוו  ותגידו  מופתע.  אותה  לשחק 
ועושים    . וואוו באמת  וואוו  להם:  ואומר  מהתיק,  זה 
שברים,   תקיעה,  לנו  יש  אז   . ין הקני את  זה  עם 

 עה, שברים, תרועה.  תקיעה. תקי 

 אתה יכול גם לנגן משהו אחר כך.   : שי רוזנצוויג 

נתחיל   : שמעון מויאל  השפות.  בכל   . קטן משהו  לכם  ננגן  כך  ואחר 
 רק בתקיעה הרגילה, כל אחד יבקש משאלה.  

 

   *** תקיעה בשופר *** 

בחיוך,   : שמעון מויאל  השנה  את  שתתחילו  רוצה  אני  שאלה,  לי  יש 
אריה  פה  ציירתי  אני  למה   . לחתן זה  את  אומר  ואני   ?

הוא    , שלו הבן  את  חיתן  כשהאריה  ככה:  לו  אומר 
כשהוא   העכבר.  את  גם  והזמין  החיות  כל  את  הזמין 
לו   כתב  שהעכבר  קורא  הוא  המעטפות,  את  פתח 

היקר   אחי  לשימוע.    250לפקודת  לו  קרא  האריה   .₪
מה   אחיך,  לי  קורא  אתה  מתבייש?  לא  אתה  לו:  אמר 

אמר:   אחיך?  שהתחתנתי  אני  לפני  כועס?  אתה  למה 
  .  גם אני הייתי אריה. בלי לפגוע באף אחד כן

 לא, ברור. זה גם הכי מתאים להגיד את זה...  : שי רוזנצוויג 

אני    2יש   : שמעון מויאל  אבחר.  אני  רוצים  שיר שאתם  איזה  שירים, 
אם   זה  שלומית.  דין  עורכת  שיר  לך  מקדיש  עכשיו 

 את הפזמון?    תרצי. אתם רוצים את הבית או רק 

.  : שי רוזנצוויג  ן  רק את הפזמו

 

   *** תקיעה בשופר *** 

 שנה טובה לחיים לכולם, תודה רבה.  : שי רוזנצוויג 
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 יהי רצון שלא יחסר מכם אף אחד בשנה הבאה.   : שמעון מויאל 

תבורך.   : שי רוזנצוויג  שמעון  תודה   . בפתח  אמן כולכם  תבורכו 
בעדכונים  בסוף  קצת  עליה  לדבר  נוכל  ניגש  השנה.   .

  .  לסדר היום שלנו

שאילתות   פרוטוקול,  אישור  יש  רואים  שאתם  כמו 
בית   חתימה  זכויות  י  שינו כך  אחר  אין,  לסדר  והצעות 
סגנית   מינוי  דירקטורים,  שינוי הרכב   , ן צופי שרו ספר 
מחלקת   למנהלת  שכר  תנאי  אישור  מועצה,  ראש 

  .  גבייה חדשה, ועדכונים שלי

 

 ופרוטוקול ישיבה    23ה  ישיבת מועצ   פרוטוקול   .אישור 1

 .  2021צו ארנונה    –מיוחדת     

 

הפרוטוקולים   : שי רוזנצוויג  זה  קדימה.   , ן הראשו לנושא  ניגש  אז 
זמן   היה  לא  כי  שעברה,  בפעם  אישרנו  לא  שבעצם 
את   לאשר  אפשר  זמן.  די  עבר  מאז  וזה,  לקרוא 

מספר   צו    23הפרוטוקולים  מיוחדת  ישיבה  ופרוטוקול 
ל 2021ארנונה   אפשר  פה  ?  אוקיי  אחד?  פה  אשר 

 אחד.  

מועצה   החלטה:  ישיבת  פרוטוקול  את  אחד  פה    23מאשרים 
 .  2021צו ארנונה    –ופרוטוקול ישיבה מיוחדת  

 

ן  4 נוי זכויות חתימה בי"ס צופה שרון עם חילופי  .שי

 . המנהלים    

 

לסעיף   : שי רוזנצוויג  צופה    4נקפוץ  ספר  בית  חתימה  זכויות  י  שינו
הלים. כידוע יש מנהל חדש בשם  שרון עם חילופי המנ 

וצריך   לרענן  צריך  הסתם  מי  אז  אוריאלי.  אורן 
במקום המנהלת   מורשה חתימה  להיות  אותו  להסמיך 
היא   ההחלטה  הצעת  סימור.  דורית  גברת  היוצאת 
לאשר את אורן אוריאלי שעוד מעט אני אקריא את כל  
את   אקרא  כבר  אני  אז  חתימה.  כמורשה  הפרטים 

ואז   , הזאתי בוחרים    ההצעה  אנחנו   . כמובן תאשרו 
   -לאשר את אורן אוריאלי ת.ז. 

 לא צריך מספר ת.ז.   : שירי זיידמן 

אוקיי בסדר, כמורשה חתימה בחשבון בית ספר צופה   : שי רוזנצוויג 
שרון במקום דורית סימור בבנק מזרחי טפחות מספר  
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 צריך?  

 מי זה אורן אוריאלי?   לוי: -דליה נחום

חד  : שי רוזנצוויג  טפחות  מנהל  בנק   . ן שרו ספר  בבית    301612ש 
נטע  647בסניף   יהיו  הנ"ל  בחשבון  החתימה  מורשי   ,

בעד?   מי  המנהל.  כאמור  אוריאלי  ואורן  ביטון  פליי 
 תודה רבה פה אחד.  

כמורשה   החלטה:  אוריאלי  אורן  את  אחד  פה  מאשרים 
דורית   צופה שרון במקום  בית ספר  חתימה בחשבון 

מספ  טפחות  מזרחי  בבנק  חשבון  סימור    301612ר 
 .  647סניף  

 

נוי  5  חברה כלכלית.   –הרכב דירקטורים  .שי

הישיבה   : שי רוזנצוויג  לנו  תיגמר  שלא  לאט  יותר  קצת  אקרא  אני 
הדירקטורים  הרכב  שינוי  הכלכלית,    מהר.  בחברה 

 אודליה.     

הדירקטורים   :  אודליה גוטל  הרכב  את  ולשנות  לעדכן  מבקשים  טוב, 
את  ולאשר  הכלכלית  הצעת    בחברה  הנ"ל.  ההחלטות 

אודליה   של  מינויה  את  מאשרים  ראשונה:  החלטה 
לאישור   בכפוף  הכלכלית  בחברה  כדירקטורית  גוטל 
ועדת המינויים של משרד הפנים. אתה רוצה להקריא  

 את כולם?  

אחד   : שי רוזנצוויג  שנקריא  או  ונצביע,  כולם  את  נקריא  אנחנו 
 אחד?     

.  כל אחד עומד בפני ע  :  אודליה גוטל   צמו

סעיף   : שי רוזנצוויג  בעד  מי  אז   , גוטל?    1אוקיי אודליה  את  לאשר 
נגד?    . ושירי ושלומית  דליה  אייל,   , שי רחל,  בעד: 

 אלי. בסדר גמור.  

גוטל   החלטה:  אודליה  את  למנות  קולות  ברוב  מאשרים 
לאישור   בכפוף  הכלכלית  בחברה  כדירקטורית 

נויים של משרד הפנים.    ועדת המי

 .     2עיף מספר  ס  : שי רוזנצוויג 

   -מאשרים את  :  אודליה גוטל 

 .     2אז כאמור מאשרים את אודליה. מספר   : שי רוזנצוויג 

דוד   :  אודליה גוטל  המועצה  עובד  של  כהונתו  סיום  את  מאשרים 
יאושר   בו  במועד  הכלכלית  בחברה  כדירקטור  סלטר 

 מינויה של אודליה גוטל על ידי ועדת המינויים.  
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של    זה   2 : שי רוזנצוויג  ,  1נגזרת  שירי  , שי אייל,  רחל,  בעד?  מי   .
 דליה ושלומית. מי נגד? אלי.  

 .     3מספר   : שי רוזנצוויג 

עובד   החלטה:  של  כהונתו  את  לסיים  קולות  ברוב  מאשרים 
הכלכלית,   בחברה  כדירקטור  סלטר  דוד  המועצה 
ידי   על  גוטל  אודליה  של  מינוי  יאושר  בו  במועד 

נויים.    ועדת המי

אורית     : אודליה גוטל  המועצה  חברת  של  כהותה  סיום  את  מאשרים 
 שגיא כדירקטורית בחברה הכלכלית.  

נגד?   : שי רוזנצוויג  מי  שלומית.  שירי,   , שי אייל,  רחל,  בעד?  מי 
. תודה.    דליה ואלי

חברת   החלטה:  של  כהונתה  את  לסיים  קולות  ברוב  מאשרים 
בחברה   כדירקטורית  שגיא  אורית  המועצה 

 הכלכלית.  

 .     4 : ויג שי רוזנצו 

רוזנפלד   :  אודליה גוטל  אייל  המועצה  חבר  של  מינויו  את  מאשרים 
 כדירקטור בחברה הכלכלית.  

.   : שי רוזנצוויג  אלי נגד?  מי   . שירי, שלומי  , שי אייל,  רחל,  בעד?  מי 
 מי נמנע? דליה.  

.   : עו"ד גיתית שרמן   אייל לא יכול להצביע על עצמו

 ל עצמו?  אייל לא יכול להצביע ע  : שי רוזנצוויג 

 לא.      : עו"ד גיתית שרמן 

.   :  אודליה גוטל  אלי נגד   . שי שלומית,  שירי,  רחל,  בעד  אז  רגע, 
 נמנעת דליה.  

המועצה   החלטה:  חבר  של  נויו  מי את  קולות  ברוב  מאשרים 
 אייל רוזנפלד כדירקטור החברה הכלכלית.  

 

נוי סגנית ראש המועצה לפי סעיף  6  . א   25.מי

סגנ  : שי רוזנצוויג  מבקשים  מינוי  אנחנו  זה,  את  אקרא  אני  ית, 
ראש   כסגנית  ארצי  שלומית  דין  עורכת  את  למנות 

לסעיף   בהתאם  בעד?    25המועצה  מי  ן.  לתקנו א' 
להצביע   יכולה  שלומית  ודליה.  שירי   , שי אייל,  רחל, 

 בהצבעה?  

.   לוי: -דליה נחום  ואני רוצה להגיד משהו
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בסוף.   : שי רוזנצוויג  זה  את  נגיד  רק  שנייה,  נגד.  רגע  אלי  נגד?  מי 
דין   עורכת  החדשה  המועצה  ראש  לסגנית  מברוק 

 שלומית ארצי בשעה טובה.  

 בשעה טובה בהצלחה.   : שירי זיידמן 

 כן דליה.   : שי רוזנצוויג 

 אני יכולה להגיד משהו?   לוי: -דליה נחום

.   : שי רוזנצוויג   כן

רוצ  לוי: -דליה נחום אני   . המינוי על  שלומית  את  לברך  רוצה  אני  ה  אז 
החלטת   הפרויקטים שאת  בשלושת  הצלחה  לה  לאחל 

   -לקחת על עצמך. אני מקווה שיצאו לפועל, ומאחלת 

 : .   שלומית ארצי  גם אני

 לך שנתיים של עשייה הרבה.   לוי: -דליה נחום

זה    2אפילו   : שי רוזנצוויג  שנתיים,  לא  עוד  אנחנו  אומר.  הייתי 
במועצה   שנתיים  לא  עוד  אנחנו  אבל  הרבה,  נראה 

 ת.  הזא 

 .  3אז שיהיה   לוי: -דליה נחום

 :  אז תודה.   שלומית ארצי

.   : שי רוזנצוויג   אלי

 : אז   אלי כהן ברור.  פה  היה  הרוב  אבל  נגד,  שהצבעתי  למרות 
אז   אורית.  בשם  גם  מדבר  שאני  להגיד  ויכול  גם  אני 
שאני   למרות  החדש,  התפקיד  על  מברכים  אנחנו 
האלה  שהטייטלים  למדתי  פה  שאני  האלה    בשנתיים 

נותנים   באמת  לא  סגנית,  בטח  האלה,  התפקידים  או 
לנו איזה שהיא יכולת לעשות, בטח לא כסולנים, אלא  
תמה   אני   , מבין אני  ן,  מבי אני  הקבוצה.  של  מכוחה 
להגיד   יכול  אני  אבל   , שלנו ארוכה  הלא  מההיכרות 
כן   אני  אז  אינטנסיבית,  די  הייתה  הקצר  בזמן  שגם 

שיהיו לך בתוך    תמוה לטעמי על המלחמות הפנימיות 
את   בהבנתי  לפחות  אותך  שהכרתי  כמו  כי  עצמך, 
יד   לשים  בעיות  קצת  לך  יהיה  אז  עולמך,  השקפת 
אחת בנקודות מסוימות במהלך הקדנציה הזאת. אבל  
קלות,   מחלוקות  שיהיו  לך  להגיד  רוצה  אני  זה  על 

  .  ושיהיה לך בהצלחה ושיהיה לכולנו

 :  ענה.  6אז אני א  שלומית ארצי

 :  בבקשה.   אלי כהן

 : אז אחד תודה. שתיים אני חושבת שלעולם לעולם אף   שלומית ארצי
תשב   היא  אם  משנה  ולא  מלאה  הסכמה  לך  אין  פעם 
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עכשיו  בשולחן  עד  שקיבלתי  דברים  יהיו  וכן   .
וזה   מלאה.  בהסכמה  שקיבלתי  דברים  והיו  בהכנעה, 
. אני חושבת שטייטלים   ישבתי כיסא  לא משנה באיזה 

לי   יש  צריכה  לא  אני  אני  טייטלים.  מלא  לי  יש  מלא, 
ן   אמו שהוא  איזה  על  מעיד  הזה  שהטייטל  חושבת 
בניית   כדי  תוך  לעשייה  דרך  ובונה   , בי נותן  ששי 
לנו מחלוקות רבות בתחילת   ן, זה לא חדש שהיה  אמו
התבגרות   קורונה,  ימי  חדשה,  שנה  זאת  ובכל  הדרך, 
גם מבינה שזה   ואני  שלי בפוליטיקה, הבנת הדברים. 

הולך  ואנחנו    לא  בדרך  קשיים  ויהיו  חגיגה,  להיות 
ומבחינתי   בבגרות.  תלוי  והכול  אותם,  לעבור  נלמד 

  .  טובת היישוב היא זו שלנגד עיניי

כי    , לנסות מהצד השני הזדמנות  לי  תהיה  עכשיו  ואם 
ואני    , משהו לעשות  שהצלחתי  הרגשתי  לא  עכשיו  עד 
ואני מבודדת את עצמי    , כן רוצה לנסות לעשות משהו

את    בתוך  מבודדת  אני  העשייה  עם  יחד  העשייה, 
לראות   היישוב,  לטובת  שהוא  קו  לי  ובחרתי   , עצמי
ממני   ומצפים  בי  שבחרו  שלי  הבוחרים  טובת  את 
והן   הלוח  על  הבטחות  לי  ו  והי  , ו שהי הבטחות  לכמה 
ראש   לא  שאני  לי  ברור  אז  ריקות.  לא  הן  ריקות,  לא 

היא   שלי  והדרך  הפלאיירים  כל  גם  ולכן  לא  המועצה, 
בפרויקט   אצליח  אני  אם  אבל  כאן.  ביטוי  לתת  הולכת 

לבוחרים.    3,  2,  1 שלי  את  עשיתי  מבחינתי  קטנים, 
 ואני מקווה שבאמת טובת היישוב תראה.  

ומילים   : שי רוזנצוויג  בהצלחה  כל  קודם  מילה,  אוסיף  אני 
מול   אל  נמדד  אתה  בסוף  בהחלט  כדורבנות. 

ל  ולהביא  לעשות  הצלחת  ומה  שלך,  ,  הבוחרים  שולחן
פרויקט   להיות  יכול  זה  קטן  פרויקט  להיות  יכול  זה 

להיות  יכול  וזה  גדול,    בינוני  מפרויקט  חלק  גם 
ששלומית   שמח  אני  פתוחה.  הייתה  הדלת  ובהחלט 
אחריות   לגלות  צריך  זה  בשביל  גם  כי  נכנסה, 
לא   עוד  אומנם  הפוליטיקה,  בתוך  התבגרנו  ובגרות, 

שא  הרבה  כך  כל  פה  עברנו  אבל  מרגיש  שנתיים,  ני 
וחצי ראש מועצה,   לפעמים שאני כבר לפחות קדנציה 
בהצלחה,   לך  מאחל  אני  השנייה.  השנה  רק  נכון  וזה 
הדבר   אותי  מרגש  ובהחלט  לכולנו  פעולה  שיתוף 

 הזה.  

מאשרים ברוב קולות למנות את עורכת דין שלומית   החלטה: 
.    25כסגנית ראש המועצה לפי סעיף    ארצי   א'

 

.    –מנהלת מחלקת גבייה    –.אישור תנאי שכר  7  חוזה אישי

       , אודליה.  7סעיף   : שי רוזנצוויג 

לאשר   :  אודליה גוטל  התקין  מההליך  כחלק  בעצם  מבקשים  אנחנו 
בחוזה   הגבייה  מחלקת  מנהלת  של  השכר  תנאי  את 
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צריך   במועצה  נחתם  שבעצם  אישי  חוזה  כל   . אישי
אנחנו   כן  ועל  הרשות.  מועצת  ידי  על  מאושר  להיות 

לאחר  מביאי  ההסבר:  דברי  את  אקריא  אני  זה.  את  ם 
/ מנהלת מחלקת גבייה,   מאמצים רבים לאיתור מנהל 
לתפקיד   פומבי  במכרז  גרינברג  ן  יסמי הגברת  נבחרה 
ון   ניסי ובעלת  רו"ח  הינה  יסמין  הגבייה.  מנהלת 

 המתאים לתפקיד.  

טווח   מאפשר  דרגה  דירוג  לפי  מחלקה  מנהל  שכר 
בעצם   מינימום  ז   6,500שכר  יותר  ₪,  קצת  ה 

ותעודת   והאחריות  ן  הניסיו בשל  ברוטו,  מהמינימום 
השכר   תנאי  את  לאשר  מבקשים  אנו  יסמין  של  רו"ח 

לפי   כ   35%שלה  המהווה  בכירים,  ₪    9,500-משכר 
ומאושר  מתוקצבת  כמובן  המשרה  ידי  ברוטו.  על  ת 

 החשב המלווה. כן דליה?  

 שאלות. אחד מדובר במשרה מלאה?       2יש לי   לוי: -דליה נחום

,   :  אודליה גוטל   משרה.    100%בוודאי

. והשאלה השנייה היא מתוקצבת מאיפה?      לוי: -דליה נחום  יופי

אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה בעצם ללא מנהלת   :  אודליה גוטל 
שוש,   של  והשכר  ההפרש,  את  גם  לנו  יש  אז  גבייה. 

להוריד   צריכים  זה כשאני  -את ה היינו  לצלם את  לא   ,
 חושבת על זה. אנחנו מדברים על שכר. 

לגבי   : עו"ד גיתית שרמן  שנדרשות  הבהרות  יש  אם  כרגע  שמות,  עם  לא 
, אפשר גם להגיד את זה אחר כך.       השוואות וכו'

   -אנחנו עומדים בתוך מסגרת  :  אודליה גוטל 

      על ההפרש של התקופה, זה מה שמתקצב?  לוי: -דליה נחום

   -לא רק, לא רק  :  אודליה גוטל 

שלא   : שי רוזנצוויג  גדולה  תקופה  הייתה  גדול,  חלק  זה  אבל 
      -הייתה 

אנחנו עומדים בתוך מסגרת התקציב ביחס למשכורת   :  אודליה גוטל 
 של מנהלת הגבייה הקודמות.  

 :       -רגע יש לי שאלה  שלומית ארצי

   -אני פשוט לא רוצה להיכנס ל  :  אודליה גוטל 

.   לוי: -דליה נחום  לא, לא, זה בסדר, לא ציפיתי שתיכנסי

 :  ... בלי להיכנס לפרטים.      שלומית ארצי

 אני אשתדל.   :  אודליה גוטל 
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 :       -מנהלת הגבייה הקודמת העוזבת מול מנהלת  שלומית ארצי

 עזבה כבר.   :  אודליה גוטל 

 :  שעזבה.      שלומית ארצי

.   :  אודליה גוטל   כן

 :  וזאת שנכנסה הן מדברות על אותו שכר?      שלומית ארצי

 לא, ממש לא, זו בדיוק הנקודה.   :  אודליה גוטל 

 :  מה? באיזה עלייה מדובר באחוזים.      שלומית ארצי

המון   :  אודליה גוטל  כאן  שעבדה  מאוד  ותיקה  עובדת  לנו  הייתה 
 המון שנים, ככה שהשכר שלה היה שונה משמעותית.  

 : , אז י  שלומית ארצי  רדנו בעצם?     אוקיי

.   :  אודליה גוטל   כן

 : .      שלומית ארצי י , אוקי ן  מצוי

ין פחות ממה שהיה  :  אודליה גוטל     -אנחנו עדי

 : .      שלומית ארצי ן  מצוי

 מול הקודמת.      :  אודליה גוטל 

 :  זה מה שאנחנו צריכים לדעת.   שלומית ארצי

שאמרה   : שי רוזנצוויג  מה  לפי  העסקה  תנאי  את  לאשר  בעד  מי 
 דליה? פה אחד בהצלחה.  או 

אחד  החלטה:  פה  מחלקת    מאשרים  מנהלת  של  השכר  תנאי 
גרינברג  הגבייה   יסמין  אישי הגב'    35%לפי    בחוזה 

 משכר בכירים. 

       

 קורונה, חגים, סגר, כ"א,    –.עדכוני ראש המועצה  8

 כביש גישה ותחמ"ש.     

להעביר. תשימ  : שי רוזנצוויג  בעצם אפשר  אז   . עדכונים שלי ו  אוקיי 
עם   בטאבלט  מעבירים  אנחנו  איך  שלנו  לטרוף  לב 
לפני   שגילינו  הטכנולוגיה  פלאי  פשוט  זה  האצבע, 
זה   סגר,  חגים,  קורונה,  תראו  שלי  העדכונים  שעה. 

כ  יש  מנשה  באלפי  כרגע.  ביחד  הולך  ן    -די  עדכו
 אחרון כמה מאומתים?     

 .  18 :  אודליה גוטל 
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א   18 : שי רוזנצוויג  עולים  אנחנו  בין  מאומתים.  קופצים  -ל   15נחנו 
18-19-   

 :  שמצבם מה?   שלומית ארצי

   -טוב, יש כאלה שיש להם, לא לכולם  : שי רוזנצוויג 

   -שהם לא   2יש   :  אודליה גוטל 

 יש להם תסמינים.   : שי רוזנצוויג 

 :  אבל הם בתוך הבית, הם לא מחוץ לבית.   שלומית ארצי

   -לא, לא, כולם  : שי רוזנצוויג 

 :  י חולים.  לא בבת  שלומית ארצי

      -בבית חולים   1יש   : שי רוזנצוויג 

ו   1 :  אודליה גוטל  חולים  שם    1-בבית  נמצא  שהוא  קשישים  בבית 
   -הוא נדבק 

.      : שי רוזנצוויג   במוסד סיעודי

שלנו   :  אודליה גוטל  תושב  פשוט  הוא  שמה,  ונמצא  שמה  נדבק  הוא 
  .  הוא רשום אצלנו

ה  : שי רוזנצוויג  מנשה  באלפי  פה  שנמצא  תסמינים  מי  אין  לרוב  וא 
שלנו   הערכה  ולפי  השם,  ברוך  קלים  התסמינים  או 
כך   ימשיך  המצב  אם  ישתחררו,  רובם  ימים  כמה  עוד 
כבר   אנחנו  אחרים,  שיהיו  הנמנע  מן  לא   , ישתחררו
ועשו   היום,  אתמול,  בדיקות  שעשו  כאלה  על  יודעים 
טוב,   מרגישים  לא  הם  כי  מסוימת,  מסיבה  בדיקות 

מס  שאחוז  מניח  אלפי  וים אני  מאומתים.  לכדי   ...
כבר   פועלים  שאנחנו  למרות  ירוק,  יישוב  זה  מנשה 

   -מתחילת הדרך על פי הגדרות של יישוב 

 :  כפר סבא כתומה.   שלומית ארצי

לפי   : שי רוזנצוויג  מההגדרות  מאוד  בהרבה  פועלים  אנחנו   , נכון
יכולים   שאנחנו  למרות  כתום,  כיישוב  שלי  הנחיה 

ולעשות ה  ירוקים  די לקחנו  להיות  דברים, אנחנו  רבה 
להישאר   רוצים  אנחנו  אם  אמרנו  כי  לחומרה,  זה  את 
אנחנו   אחד.  דבר  זה  כתומים,  נתנהג  בואו  ירוקים 
  , שומרון קרני  אורנית,  כמו  מסביבנו  יישובים  רואים 
היא   והמשמעות  אדומים.  חלקם  הם  יאיר,  כוכב 
מחמירות   הגבלות  עליהם  יהיו  הסגר  אחרי  שבעצם 

 יותר.  

אנחנו    אנחנו  בחגים  ולכן  ירוקים,  להישאר  רוצים 
היום   ליישוב.  וכניסה  כנסת,  בתי  זה  אם  יותר,  נקפיד 
הערב   היום?  נכון  ממשלה,  הודעת  להיות  אמורה 
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מה   ונראה  נחכה  אנחנו  נוספות.  להגבלות  באשר 
במיוחד   הגבלות  עוד  שיהיו  מעריך  אני  יום.  יוליד 

בתקופ  נמצאים  שאנחנו  לזכור  צריך  עצמם.  ה  בחגים 
של סגר, שזה אומר, אם אתה לא צריך לצאת מהבית  
וכו'   חיוניים  דברים  עבודה  הגדירה  שהמדינה  למה 
, אז אתה צריך להישאר בבית, זה   ואתה בעצמך חיוני
מרחק   עד  להתנייד  יכול  אתה  הסגר.  של  המהות 

זה   היום  לדעתי  מהבית,  שאם    1,000מסוים  מטרים, 
תקצ  אז  סגר  כבר  עשית  אותי,  שואלים  את  אתם  ץ 

לכל   להגיע  יכול  אתה  זה  קילומטר  הזה,  המרחק 
מה   זה  אבל  התקהלויות,  אומר  וזה  ביישוב.  נקודה 

 שהמדינה החליטה.  

מוזהר   אז  ומי שלא  לרוב ממושמעים,  התושבים שלנו 
השבוע   פה  הייתה  משטרה,  וגם  הסיור  ידי  על 
רק   מהבית  שיצאה  למישהי  דו"ח  ונתנה  משטרה 

משהו   איזה  לעשות  דקות  ונתנו  לכמה  לב,  שמה  ולא 
שני   מצד  אבל  דו"ח.  כזה  לקבל  מבאס  וזה  דו"ח,  לה 
אספר   אני  הנה   , ן מאמי ואני  להקפיד  צריכים  אנחנו 
משפחה   קרוב  של  בלוויה  הייתי  אתמול  אישי,  לכם 
בקורונה,   חלה  שהוא  לאחר  שנפטר,  סבא  מכפר  שלי 

בן   צעיר  לא  והוא  80אומנם  בריא,  היה  הוא  אבל   ,
פשו  גמור.  בסדר  הזאת  היה  הקורונה  את  קיבל  ט 

צריך   אומרת  זאת   . איתנו לא  כבר  הוא  שבוע  ותוך 
כמו   אז  בפיקציה.  פה  מדובר  שלא  כנראה  להישמר. 
כל   את  מפעילים  קורונה  מבחינת  אנחנו  שהבנתם 
שמצלצלים...   מתנדבים  לנו  יש   , שלנו המערכות 
הרמות   בכל  מקשישים  החל  שהגדרנו  אוכלוסיות 

וניצולי  ועריריים,  מבקשים    ובודדים  כולם  שואה, 
מתעניינים,   עזרה,  מציעים  בסדר,  הכול  אם  לדעת 
שמח   בסדר.  הכול  אם  שמח  חג  מאחלים  רק  אפילו 
גמור,   בסדר  הוא  המצב  התושבים  רוב  שאצל  להגיד 
שהוא   באיזה  כרגע  שנמצא  מישהו  ואין  מבינים,  הם 

 מצוקה שהמערכת לא יודעת.  

יכול להיות שיש פה תושבים חדשים   שעוד  ועל כל זה 
ומה הם,   יודעת מיהם  ולא  אותם  מכירה  לא  המערכת 
פונה   אני  אז  אותם.  מפספסים  שאנחנו  להיות  ויכול 
שמכיר   מי  לצופים,  וגם  מועצה  לחברי  לכם  גם  פה 
לו   ונעזור  אותו  נכיר  שאנחנו  שכדאי  וחושב  כזה 
אדם   כוח  לנו.  תגידו   , לנו תגידו  אז  איתו קשר,  וניצור 

בניי  פקח  שיש  לעדכן  שמח  כמה  אני  אחרי  חדש.  ה 
 מכרזים? מותר להגיד?     

 .  6 :  אודליה גוטל 

עודף מועמדים,    6 : שי רוזנצוויג  , לא בגלל שהיו  מכרזים שלא צלחו
 בסוף הגענו למועמד שמו בישראל?     

 רושל.   :  אודליה גוטל 
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לאט   : שי רוזנצוויג  לאט   , אותו מכניסים  אנחנו  רושל,  כן  אז  רושל. 
בקר  אבל  המטריה,  את  לחוות  ילמד  נתחיל  מאוד  וב 

  , עכשיו עד  היה  שלא  הבנייה,  פקח  חווית  את  גם 
לא   זה  פקח  מקרים.  מעט  בלא  אותנו  עצר  זה  באמת 
פרויקטים,   גם  זה  מכירה.  לפני  לבית  לבוא  רק 
יש   עסקים.  פארק  ופרויקט  בנייה,  פרויקטי  להזכירכם 

, הוא סוג של עוזר למהנדסת.    לו תפקיד משמעותי

כ  רושל.  מברך  אני  כידוע  אז  טל,  לגבעת  הגישה  ביש 
באזור   בנייה  של  מדינית  הקפאה  יש  להגיד  אפשר 
אמורים   אנחנו  סוד,  של  סוג  שזה  חושב  לא  יו"ש. 

את   היא    2להעביר  עליונה.  תכנון  בוועדת  העיקולים 
את   יש  אומנם  שנה.  חצי  מזה  כבר  התכנסה    2לא 

אלפי   יש  ביו"ש  הרשויות  כל  אבל  האלה,  העיקולים 
שמ  דיור  יש  יחידות  שומרון  שבקרני  יודע  אני  חכות. 

האישור   את  לקבל  שצריך  אוטיסטיים  לחוסים  מעון 
חצי   התכנסה  לא  הזאת  שהוועדה  בגלל  ורק  הזה. 
זה תקוע   זה פשוט תוקע  אי אפשר להתחיל,  אז  שנה 
אני   מדינית.  תקוע  הממשלה,  ראש  אצל  משמעית  חד 

 .  ה לא יודע באיזה קונסטלצי 

ה  ראשי  ושאר  אני  כרגע,  בעצם  אנחנו  פה  רשויות 
שמעסיק   משהו  יש  אם  לומר,  אפשר  יש"ע  מועצת 
אותי בימים אלה מעבר לדברים הרגילים, זה שמת"ע  
תתקיים. אנחנו העיקולים של הכביש הזה שבעצם זה  
כל   את  ולאבזר   , האחרון הריבוד  את  שמונע  הדבר 
בסוף,   האלה  הדברים  את  לעשות  רוצים  כי  האבזור, 

זה   נגמר,  הכביש  שכבר  סדר  אחרי  ומבחינת  מת"ע, 
היום אנחנו נמצאים שם. זאת אומרת שתהיה ישיבה,  
ואני מקווה מאוד שבקרוב, מחר אני אהיה חכם יותר,  

 אנחנו נהיה שם.  

 : אם   אלי כהן שלנו  שההסכמה  מראה  רק  זה  יודע  אתה  אבל 
או   הזה  בבסיס    2הכביש  מוטעית  היא  העיקולים 

שאתה  מבקש  אני  זה...  על  התרענו  אנחנו    שלה, 
הרי   מתכנסת,  לא  מת"ע  אם  שגם  שבו  למצב  תחתור 
ראש הממשלה,   אצל  זה  שאמרת  כמו  דבר  של  בסופו 
השני   הריבוד  את  שיסיימו  זה,  על  השפעה  לנו  ן  ואי

ב  תלות  להיות    2-בלי  יכול  לא  האלה.  העיקולים 
וחצי   שנה  מעל  כבר  אנחנו  ונחכה,  נמשיך  שאנחנו 

יר,  בצורה כזו, החורף מתקרב, למרות שזה נראה סב 
אני מבקש שתחתור   כמו שצריך.  לא מטופל  עדיין  זה 

ל  קשר  בלי  הריבוד  את  ישלימו  שבו    2-למצב 
 העיקולים.  

ואין   : שי רוזנצוויג  מאחר  לקבוע  בעצם  שלי  החתירה  אענה,  אני 
המטרה   זה  תב"ע,  ללא  הם  האלה,  לעיקולים  תב"ע 
אמורים   לא  עקרוני  באופן  ואנחנו  למת"ע  עולה  שזה 

למרו  שם,  אילו  להתקדם  אי  שם  לראות  שאפשר  ת 
תכלס,   אמורים  לא  הם  כי   , נעצרו והם  שנעשו  דברים 

   -אתה לא יכול להתקדם יותר מידי בכביש הזה 
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 :  לא, לא, לא על עיקולים.   אלי כהן

מסכים   : שי רוזנצוויג  לא  אני   . מקצועי ין  עני זה  השני  הריבוד  לגבי 
, הוכיח   איתך, אני חושב שהריבוד עכשיו הוא פנטסטי

ע  ישמש  את  והוא  פנטסטי  הוא  שעברה,  בשנה  צמו 
, אני כן רוצה שהריבוד     -אותנו כבר עכשיו

 : אנחנו   אלי כהן שעברה?  בשנה  עצמו  את  הוכיח  הוא  איך 
   -עברנו חורף 

 היינו בלי ריבוד.   : שי רוזנצוויג 

 : בשנה   אלי כהן עצמו  את  הוכיח  זה  איך  כורכר,  על  נסענו 
 שעברה?  

ריב  : שי רוזנצוויג  לא היה  ריבוד, הרי מתי שמו  כי  וד. ברגע ששמנו 
כי   יודע,  את הריבוד? לקראת סוף החורף שעבר. אני 

בשעה   שם  הייתי  ששמו    04:00אני  מרגע  בבוקר. 
ואי אפשר   כורכר  פחות  , היה  פנטסטי אותו הכול היה 
לך,   אומר  אני  שלך,  הבעיה  כרגע  זה.  את  להשוות 
היא   הבעיה  הכביש,  של  הריבוד  לא  זה  שלך  הבעיה 

יסתיים.  שפש  שזה  רוצים  ואנחנו  בכביש  עובדים  וט 
הצדדים,   משני  הכביש  את  שעוצרת  כזאת  עבודה  כל 
רוצים   ואנחנו  כבר  להסתיים  צריכה  כזאת  עבודה  כל 
היא   הבעיה  אם  אותי  שואל  אתה  הכביש.  את  לפנות 

 ריבוד, זו לא הבעיה חד משמעית.  

 : ריבו  אלי כהן ן  שאי כתוצאה  מזה,  ויותר  הריבוד  היא  ד  הבעיה 
לא מטפלים במכסים כמו שצריך, פתחי הניקוז שמה.  
פתוח   אחד  מכסה  יש  אחד,  מכסה  נפתח  יומיים  כל 

מזיז    3-4כבר   שרק  כזה  כובעון  כזה  עליו  ויש  ימים 
רק   שהוא  אחד  מכסה  עוד  יש  הכביש.  לאמצע  אותנו 
דברים   אלה  על הסיבוב.  והוא  לא מטופל,  והוא  בכזה 

בהם   כשמטפלים  וגם  בהם,  לטפל  ריבוד,  שקשה  בלי 
שלהם   התמיכה  של  הבסיס  אז  כזה,  הוא  הריבוד  כי 
עניין שעכשיו   הוא לא מספיק. זאת אומרת זה לא רק 
כן המצב   טוב.  יותר  ולכן המצב הוא הרבה  כורכר  אין 
לא   ממש  הוא  אבל  מהכורכר,  טוב  יותר  הרבה  הוא 

  . ן  במצב תקי

א  : שי רוזנצוויג  לריבוד.  שציינת  מה  בין  קשר  אין  אענה,  ת  אני 
כל   החורף.  על  מדברים  בעודנו  מכינים  הזה  הכביש 
מספר   לעשות  צריכים  גם  יסדרו,  לסדר  שצריך  מה 
יצרו,   ושלא  המים  את  לתעל  שיידעו  זמניים  שיפועים 
הוא   הריבוד  לחורף.  בהכנה  עושים  שהם  דברים  זה 
וזה   שיש,  הכביש  של  החוסר  מהשלמת  יוצא  פועל 

לעש  לי  אסור   , לי אסור  יכול  לא  אני  זה  בעצם,  את  ות 
אנחנו   במת"ע,  ן...  לתכנו בוועדת  אישור  לקבל  בלי 
ויכול   פוליטי  גם  קשר  לו  שיש  ומי  זה,  על  מפעילים 
לראש   מכתב  או  מייל  לשלוח  ויכול   , ן טלפו להרים 
, למרות שאני לא חושב שזה   הממשלה, לשר הביטחון
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על   מחר  לוחץ  היה  הוא  מבחינתו  ן,  הביטחו שר  אצל 
ל  לעזור  ויכול  הזה,  נשמח.  הכפתור  אנחנו  השפיע, 

   -אנחנו מפעילים כרגע את כל הדבר הזה. אבל המסר 

 : ב  אלי כהן הריבוד  את  קושר  אתה  לא    2-שוב  זה  העיקולים, 
  .  נכון

   -זוהי דעתך, דעה מקצועית  : שי רוזנצוויג 

 :    -זה לא נכון כי אתה  אלי כהן

שזה   : שי רוזנצוויג  בזה  שעוסקים  אנשים  של  מקצועית  דעה 
ה  שלהם  יכולים  התפקיד  הם  אגב  משלך.  הפוכה  יא 

   -לעשות את זה 

 :    -האינטרס של  אלי כהן

המצב   : שי רוזנצוויג  את  יעשה  לא  זה  זה,  את  לעשות  יכולים  הם 
 יותר טוב.  

 :    -שמבצעים האינטרס של החבר'ה   אלי כהן

 עוברים שם כלים כבדים מאוד שיהרסו את זה, חבל.   : שי רוזנצוויג 

 : שמבצעים הוא ברור מאוד, אין  האינטרס של החבר'ה   אלי כהן
לא   זה  דווקא   . ו עכשי זה  את  לעשות  סיבה  להם 
יצטרכו   לא  הם  כי  בסוף.  זה  את  יעשו  שהם  לטובתם 
כל   רואים את זה,  לעשות תיקונים בהמשך, אין ספק, 

 בר דעת רואה את זה.  

 יש שלביות ביצוע בכל פרויקט.   : שי רוזנצוויג 

 :    -אני  אלי כהן

פרו  : שי רוזנצוויג  לא  בכל  אם  לעשות.  מה  ביצוע,  שלביות  יש  יקט 
לא   שאגב  ראשונה,  שכבה  הייתה  לא  אם  ריבוד,  היה 

לשים   שכבה    2טריוויאלי  היה  לא  אם  שכבות. 
בשנה   היה  שהוא  כמו  כורכר,  היה  והכביש  ראשונה 
שעברה, הייתי אומר אתה צודק. אנחנו דחפנו את זה  
לבין   היום  המצב  בין  להשוות  אפשר  אי  ריבוד,  לזה 

שהיה. אבל מרגיש שבנושא הזה מיצינו, אני אלך    מה 
ניידת   השבוע  התחמ"ש.  בעצם  שהוא  הבא  לנושא 
היא   מנשה,  לאלפי  תגיע  היא  תמוקם,  זמנית  תחמ"ש 
זאת    , התכנון זה  עליה,  לעשות  יתחילו  תמוקם, 
אבל   ולשם,  לפה  שיפט  לקבל  יכול  גם  זה  אומרת 
לי   נאמר  אותה,  למקם  השבוע  בסוף  הוא  התכנון 

הבדיקות    שיהיו  את  עושים  שהם  בדיקות,  של  ימים 
גם   להיות  יכול  זה  שבוע,  להיות  יכול  זה  שלהם, 
השקה   של  סוג  יהיה  שזה  מניח  אני  ואז  שבועיים. 
אנחנו   ואז  בעיות,  שאין  לראות  זה  את  יריצו  שקטה, 

 נוכל ללכת כולנו ולחנוך את זה בשמחה.  
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את   לשפר  אמורה  כאמור  הניידת  התחמ"ש  ניידת 
איכות  תפתור    מצב  לא  היא  מנשה,  באלפי  החשמל 

הפסקות   יהיו  ין  עדי החשמל,  של  הבעיות  כל  את 
יתכן שפה ושם נסבול גם  חשמל כמו שיש בכל מקום.  

המרובות   הקפיצות  של  עבר  תופעות  אבל  מגליצ'ים 
  . הפתרון זה  אז  לפעמים,  ביום  פעמיים  אפילו  שיש, 
הזה   הסגר  בזמנים,  יעמדו  שהם  מאוד  מקווה  אני 

שהו  חברת  ככול  אבל  יותר,  יקשה  הוא  יתהדק  א 
וניים, ואנחנו מאוד מקווים שהם   חשמל הם עובדים חי
, אם יש עוד   ימשיכו בכל הכוח. זהו אני סיימתי לעדכן
, אם לא אני מאחל לכולם   מישהו שרוצה להגיד משהו
שלכם   למשפחות  לכם  בריאות  של  שנה  טובה,  שנה 

 ולכל תושבי אלפי מנשה, תודה רבה.  

 

 וטל אודליה ג 

 המועצה    ית מנכ"ל 

 י רוזנצוויג ש  

 ראש המועצה 

 


