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 24.11.21  –  43מועצה מן המניין מס'  ישיבת  

 
 : על סדר היום 

פרוטוקול  . 1 מס'  אישור  ין  המני מן  שלא  מועצה  ישיבות  מן    41י   +

 .  42המניין מס'  

 הצעות לסדר:  . 2

 . 55כביש    –משה אופיר   2.1 

 שימוש במצלמות אבטחה. –משה אופיר   2.2 

 צה. אישור אלרן אהרוני בוועדות המוע   –אורית שגיא   2.3 

 שאילתות:  . 3

 ובי תשתיות על במסגרת חוקי העזר. חי   –משה אופיר   3.1 

אופיר   3.2 פרטיות    –משה  של  טעינה  בעמדות  טיפול  סטטוס 

  .  בשטח ציבורי

 סטטוס בדיקת מבקרת המועצה.   –אורית שגיא   3.3

4 .  . ן  חידוש אישור מורשי חתימה צופה שרו

ה   2פתיחת   . 5 לאולם  מרכנתיל  בבנק  עזר  ספורט  חשבונות 

 ולחטיבה הצעירה. 

 גור כפקחית חוקי עזר.    הסמכה מאיה  . 6

 עדכוני ראש המועצה.   . 7
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מן    ערב  : שי רוזנצוויג  מועצה  ישיבת  פותחים  אנחנו  לכולם.  טוב 

מס'   ארצי  43המניין  שלומית  עו"ד   , אני נוכחים   .–  

  , אהרוני אלרן  שטיינר,  רחל  המועצה,  ראש  סגנית 

,  משה אופיר. יצטרפו אלינו בהמש  ך עו"ד שירי זיידמן

 ת.  אולי אייל ואורי 

ני   לא, אורית לא תצטרף.   : אלרן אהרו

תצטרף?  : שי רוזנצוויג  :   לא  כן כמו  נוכחים   . אוקיי תצטרף,  לא 

גוטל   דולב    –אודליה  אילן  גזבר המועצה    –מנכ"לית, 

שרמן   גיתית  חני    –ועו"ד  היום  תחסר  היועצת. 

 המבקרת.    –בריקמן  

 

י  . 1 פרוטוקולי  ה אישור  מן  שלא  מועצה  מס'  שיבות  מן  +    41מניין 
 .  42המניין מס'  

 

פרוטוקולי   : שי רוזנצוויג  את  לאשר  אפשר  האם  ראשון.  נושא 

מס'   המניין  מן  שלא  מועצה  ין    41ישיבות  המני ומן 

 פה אחד, מאושר.   האם אפשר לאשר?  ? 42מס'  

 

מועצה   החלטה:     ישיבות  פרוטוקול  את  אחד  פה  מאשרים 
 .  42+ מן המניין מס'    41ס'  שלא מן המניין מ 

 

 תות: שאיל  . 3

 

 חיובי תשתיות על במסגרת חוקי העזר.   –משה אופיר   3.1

 

מס'   : שי רוזנצוויג  את  2נושא  לחלק  נא  אופיר,  משה  שאילתות.   ,

חיובי   אופיר,  משה  התשובה.  ואת  השאילתות, 

לדעת   "אבקש  העזר.  חוקי  במסגרת  על  תשתיות 

שהתשתיות   תושבים  מחייבים  מומנו  מדוע  לביתם 

ידי מ  ידם או על  על  גורם אחר.  בעבר  ן או  שרד השיכו

כפי   לעשות,  שנהוג  כפי  על,  תשתיות  בגין  רק  ולא 

לסעיפים   מתייחס  המצ"ב".  בהסבר  שרשמת 

3.01.02  .3.01.07  ,4.00.24  ,4.10.02  ,4.30.20  . 
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הרלוונטית    לשאלה  שצורפה  העזר  טבלת  תשובתי: 

בתשל  יזמים  השתתפות  חישוב  בגין  לצורך  ום 

מ  יזמים  אותם  אשר  העל  עבור  תשתיות  שלמים 

ידי  התשתיות   על  הנקבעים  ביטוח,  דמי  הצמודות 

אנחנו   בהם  המכרזים  במסגרת  ן,  השיכו משרד 

פועלת   תושבים,  לרבות  אחר,  מקרה  בכל  עובדים. 

בהתאם   הפיתוח,  היטלי  האגרות,  לחיוב  המועצה 

המעו  העזר  חוקי  מקרה  להוראות  כל  כאשר  דכנים. 

 לגופו".  נבחן  

ש  : משה אופיר  שהגזבר,  כל  הטבלה  קודם  לשאילתה,  צירפתי  אני 

לשאלות   עונה  לא  שהגזבר  זה  על  מוחה  אני 

  , .  הוצאתי לו את השאלה הזו  ששואלים אותו

 מתי?   : שי רוזנצוויג 

אחרי זה עשיתי לו תזכורת. הוא לא מתייחס לשאלות   : משה אופיר 

ש  בשאילתה,  גם  שאלתי  ולכן  מועצה.  חברי  אתה  של 

ה  איזו  יש  האם  פה,  זה  את  כתבת  לגזבר  לא  נחיה 

 שלא לענות לשאלות חברי מועצה?  

 , משה אופיר,  2התשובה היא לא. שאילתה מס'   : שי רוזנצוויג 

בשאילתה   : משה אופיר  השנייה  השאלה  שאילתה.  באותה  לא, 

 הזאת,  

 לא, אין הנחיה.   : שי רוזנצוויג 

 אין הנחיה?  : משה אופיר 

 .  לא  : שי רוזנצוויג 

   אז למה הגזבר לא עונה,  : משה אופיר 

לך,   : שי רוזנצוויג  עונה  שהגזבר  להוכיח  נתקשה  שלא  בטוח  אני 

 ולא מעט. ומעבר לזה אין שום הנחיה לא לענות.  

השאילתה.   : משה אופיר  כל  את  צירפת  לא  אתה  כתבתי,  גם  אני 

כתבתי במפורש בשאילתה את התאריך שהוצאתי את  

שהוצא  התאריך  את  התזכורת.  השאילתה,  את  תי 

 בשני המקרים,  

 זו שאלה אחת.   יתית שרמן: עו"ד ג 

גם אחרי השאלה וגם אחרי הזה, לא קיבלתי תשובה.   : משה אופיר 

ן   מבי לא  שאני  הגזבר  של  ההתנהגות  של  לעניין  זה 

 למה.  
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שאלת   : שי רוזנצוויג  את  תשאל  בוא  אבל  שאילתה,  לא  זו   , אוקיי

 ההבהרה.  

לעניין   : משה אופיר   , העני עכשיו לעצם  טוען  הזה,  אתה  ין. 

בשאילתה,  שהטבלה,   אותה  שצירפתי  שהגזבר, 

אבל   זוכר,  לא  עליה,  חתום  לא  עליה,  חתום  שהגזבר 

אתה   לשאילתה,  זה  את  צירפתי  שם,  מופיע  שלו  שם 

 טוען שהטבלה הזאת היא רק עבור קבלנים,  

 יזמים,   : שי רוזנצוויג 

ון שמדובר  : משה אופיר  . מכיו ן באנשים בשכונות    זה לא ברור העניי

האנש  לדוגמה  פיתוח  ים  שבהם  עבור  מכספם  שילמו 

לדוגמה,   למשל  סגורה.   היא  התשתיות שם. השכונה 

 שכונת כפיר יוסף.  

כל    עבור  שילמו  לגור,  כשעברו  בזמנו,  שילמו  אנשים 

שבונים   אומר?  אתה  מה  עכשיו  שם.  התשתיות 

קבלנים   על  או שאתה מדבר  בשכונה הזאת?  קבלנים 

.  באופן כל   לי? זה לא ברור לי

 אני אשיב.   : עו"ד גיתית שרמן 

בשכונה, שבה   : משה אופיר  אצלו  בנייה  תוספת  להוסיף  מי שרוצה 

  , וון מלא שלו עצמו  היה הי

 :  קודם כל ...   עו"ד גיתית שרמן

על כל התשתיות. האם עכשיו הוא צריך לשלם גם על   : משה אופיר 

 התשתיות הפנימיות? או רק על תשתיות על?  

 ולה.  אם את רוצה לענות, את יכ  : וזנצוויג ר   שי 

 :  קודם כל, נחזור לשאילתה שלך. כי השאילתה שלך,   עו"ד גיתית שרמן

 כן, השאילתה שלך.   : משה אופיר 

 : וספציפית   עו"ד גיתית שרמן שלך.  השאילתה  לא  זו  עכשיו  שאמרת  מה 

יוסף זה לא השאילתה   כפיר  והנסיבות של  יוסף  כפיר 

משהו  לא  גם  זה  לך    שלך.  לתת  ערוכים  שאנחנו 

  . ו  תשובה עכשי

.   : משה אופיר   אני לא, אני שואל באופן כללי

 :  אז באופן כללי, התשובה באופן כללי זה,   עו"ד גיתית שרמן

לביתם   : משה אופיר  שהתשתיות  תושבים  מחייבים  מדוע   . כתבתי

ידי   ועל   , השיכון משרד  על  או  ידם  על  בעבר  מומנו 

ולא   מלא,  בתעריף  אחר,  על,  גורם  תשתיות  בגין  רק 
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לעשות   שנהוג  מופנה  כפי  היה  זה  שרשמת,  וכפי 

מצב   ע  בהסבר  שרשמת  כפי  לי,  ענה  שלא  לגזבר, 

שמחייבים   הסבר  רשם  הגזבר   ... לא  כן  שגם 

 בתשתיות על. זה מה שאני שואל.  

 : לחייב   עו"ד גיתית שרמן שנהוג  שלך  בשאלה  הנחת  אתה  פעם.  עוד 

על.   התשו בתשתיות  במסגרת  לשאילתה  הסברנו  בה 

בתשתיות   שהחישוב  החיוב  אותה    או  לפי  בלבד,  על 

שזכו   יזמים  של  למתחמים  רק  התייחסה  טבלה, 

ן   בגי פיתוח  דמי  ששילמו  השיכון,  משרד  במכרזי 

תשתיות צמודות, אותם יזמים, במסגרת המכרז שהם  

  .  זכו

של    הרכיב  את  בעצם  לגזור  צריכים  ינו  הי אנחנו  ולכן 

הע  חוקי  מתוך  העל  אנחנו  תשתיות  שבעצם  כדי  זר, 

ה  ההחזר  את  כפי  נקבל  היטלים,  עבור  מלא 

העזר.   חוקי  פי  על  התושבים,  שאר  כל  שמשלמים 

היטלים.   של  מלא  תשלום  קובעים  העזר  חוקי 

, לגבי שאלה ספציפית, לגבי נכס כזה,     עכשיו

'זה   : משה אופיר  לי  תגידי  שלא  ספציפית.  שאלתי  לא  אני  לא,  

   -אישי'  

א  : עו"ד גיתית שרמן  רק  אני   . אישי ין של  עני לא  זה  כל מקרה  לא,  ומרת. 

של   סוג  איזה  קודמים,  תשלומים  יש  אם   . לגופו נבחן 

בוצעו   הקודמים  התשלומים  האם  קודמים.  תשלומים 

בתקופה שהיה חוק עזר כזה או אחר. כל מקרה נבחן  

  .  לגופו

אם יש לך משהו ספציפי, תבוא אלי אחר כך, תגיד לי   : שי רוזנצוויג 

 רגע,    רגע, 

 :  בדיוק,   עו"ד גיתית שרמן

אצלי   : אופיר   משה  לבנות  רוצה  היום  אני  אם  התחתונה,  בשורה 

שיהיה   אבל  לבנות.  רוצה  לא  אני  לדוגמה,  בבית, 

השיכון   משרד  ידי  על  מומנו  התשתיות  וכל  ברור. 

אני   לדוגמה.  מרובע,  מטר  להוסיף  רוצה  ואני   . בזמנו

 ת על?  צריך לשלם עבור כל התשתיות? כולל תשתיו 

 : תש  עו"ד גיתית שרמן כשאתה  השאלה  אז  את  אותי  או  אילן  את  אל 

היו   האם  אילן  את  אשאל  ראשון  דבר  אני  הזאת, 
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תשלומי עבר, האם הוא שילם דמי פיתוח, האם שולם  

סוגים   כמה  יש  כי  הנדרשים,  הפיתוח  היטלי  כל  בגין 

  . לגופו מקרה  כל  בדיקה  עושה  אני  פיתוח.  היטלי  של 

לת  יכולה  לא  תשובה  אני  אין  כי  כללית,  תשובה  לך  ת 

   -ת. התשובה הכללית לשאלה הכללית  כללי 

 במה זה תלוי?  : משה אופיר 

 : פועלים   עו"ד גיתית שרמן זה שאנחנו  הכללית  אסביר. התשובה  אני  אז 

הקיימים   והדינים  העזר  חוקי  להוראות  בהתאם 

 בשיטת האגרות והיטלי הפיתוח.  

 תודה.   : שי רוזנצוויג 

 

אופ  3.2 פר   –יר  משה  של  טעינה  בעמדות  טיפול  בשטח  סטטוס  טיות 
  .  ציבורי

 

סטטוס טיפול בעמדות  –. משה אופיר  2שאילתה מס'   : שי רוזנצוויג 

הטיפול   מצב  "מה   . ציבורי בשטח  פרטיות  טעינה 

בשטח   הנמצאים  פרטיים  אנשים  של  טעינה  בעמדות 

האחרונה   המועצה  בישיבת  שעלה  כפי  ציבורי, 

שה  הנתונים  על  לאחר  ובהסתמך  למנכ"לית  עברתי 

התשובה  ,    הישיבה?"  העירוני הפיקוח  שיחידת  שלי 

  . בעניין ולפעול  להמשיך  פועלים  ההנדסה  מחלקת 

במידת   התרעות.  חולקו  הסדרה.  מבצעים  הפקחים 

 הצורך גם יחולקו קנסות.  

במקום   : משה אופיר  התרעה  חולקה  והאם  חולקו  התרעות  כמה 

 שהעברתי את הצילום למנכ"לית?  

 לא נכנס לגופו של מקרה.   : נצוויג שי רוז 

 מה?   : אופיר   משה 

 לא עונה לגופו של מקרה.   : שי רוזנצוויג 

לא   : משה אופיר  שהיא  אמרה  היא  דוגמה.  ממני  ביקשה  היא 

 מכירה מקרים כאלה.  

 שאלת שאלה,   : שי רוזנצוויג 

 אבל אני שואל.   : משה אופיר 

.   : שי רוזנצוויג   אז ענינו

 אני אעשה?  מה אתה רוצה ש  : משה אופיר 
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 ות. לא רוצה שאתה תעשה כלום.  חולקו התרע  : שי רוזנצוויג 

 מה זה?   : משה אופיר 

 תשובה מלאה, אני חושב. דוז פואה.   : שי רוזנצוויג 

ין הזה הספציפי שהעברתי,   : משה אופיר   רגע, האם המועצה בעני

.   : אודליה גוטל   אנחנו לא עונים על מקרה ספציפי

 מה?   : משה אופיר 

.  אנחנו לא עונים על מקרה ספצי  ת שרמן: עו"ד גיתי   פי

   -משה, אני עונה לך. נעשתה   : שי רוזנצוויג 

מחוץ   : משה אופיר  טעינה  בעמדת  שימוש  מתירה  המועצה  אם 

 לבית, כאשר התשתיות עוברות על הרצפה.  

 :  לא, התשובה היא לא.   עו"ד גיתית שרמן

ני  .   : אלרן אהרו  אז רשום שלא, נו

 : כוף את  היא לא. והמועצה גם פועלת כדי לא   ובה התש  עו"ד גיתית שרמן

והדינים   החוקים  ואת   , ן בעניי שלה  העזר  חוקי 

 התכנוניים.  

את   : משה אופיר  לעדכן  צריכים  שלא  הקודמת  בישיבה  אמרת  אבל 

 חוקי העזר. אמרת שברגע שיש הפרעה על המדרכה,  

 : פועלת   עו"ד גיתית שרמן אמרתי  העזר.  חוקי  את  לעדכן  צריך  לא 

 לחוקי העזר. אתה צודק.  בהתאם  

 ז לא צריכים, יש חוקי עזר שכבר קיימים.  א  : משה אופיר 

 : חוקי   עו"ד גיתית שרמן את  לעדכן  אמרתי  לא  אמרתי?  מה  שמעת  אתה 

 העזר.  

 שאפשר להשתמש בהם.   : משה אופיר 

 : העזר.   עו"ד גיתית שרמן לחוקי  בהתאם  פועלים  שאנחנו  אמרתי  נכון. 

הק  הנוכחית,  סמכותנו  חוקי  מתוקף  של  בתוקף,  יימת 

א  הקיימים.  משתמשים.  העזר  זה.  את  עושים  נחנו 

ואם זה ישתכלל לכדי קנסות אז זה   שולחים התרעות 

 ישתכלל. אבל כרגע אנשים מקיימים.  

, תודה לך.   : שי רוזנצוויג   אוקיי

 

 סטטוס בדיקת מבקרת המועצה.   –אורית שגיא   3.3

 

השאילתה  : שי רוזנצוויג  את  אז  פה,  לא  אפשר    אורית  שלה 
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 עדרה?  להעלות, נכון? בה 

, כן, אפשר להעלות.   : רן אהרוני אל   כן

 :  לא, אם היא מבקשת ממישהו אחר להעלות.   עו"ד גיתית שרמן

.   היא ביקשה ממך?  : שי רוזנצוויג  י  אז אוקי

 אלרן מוסמך.   : משה אופיר 

שלא   : שי רוזנצוויג  אורית  של  בשמה  אשאל  ואני  מוסמך.  אלרן 

טוס בדיקת המבקרת לגבי הליכי  נמצאת פה  מהו סט 

ה  המהנדסת.  הפסקת  של  בתהליך    עבודה  המבקרת 

 הכנת הדוח.  

ני   יש צפי לסיום?   : אלרן אהרו

המבקרת.   : שי רוזנצוויג  בעבודת  מתערב  לא  אני  מחר.  מבחינתי 

העבודה   את  רואה  אני  התחילה.  שהיא  יודע  אני 

 שלה. מעבר לזה, מבחינתי שתסיים אתמול.  

ני   ?  ליין באופן עקרוני -אבל יש איזה דד   א, ל  : אלרן אהרו

ן.  -לי אין דד  : שי רוזנצוויג   ליי

ני     –אמרת שהיא יכולה למשוך את זה   : אלרן אהרו

שיש   : שי רוזנצוויג  מחשבה  לי  אין  תסיים.  שהיא  ברגע  תסיים  היא 

מעבר.   לעשות  או  זה  את  למשוך  אינטרס  איזה  לה 

הונחתה  שהיא  כפי  ביקורת,  דוח  לעשות  צריכה    היא 

. זו הנחיה שלי. אני הנחיתי א  ותה לעשות את    על ידי

 זה.  

הישיבה   : משה אופיר  בפרוטוקול  להסתכל  מוסמכת  המבקרת 

 המסווג?  

   -מה זה? שאלת המשך   : אודליה גוטל 

 :  לא, כבר נשאלה שאלה.   עו"ד גיתית שרמן

עבודה   : אודליה גוטל  של  העניין  לגבי  החידוד  את  שתתני  רוצה  אני 

 של המבקרת.  

:   "ד עו  כ  גיתית שרמן המבקרת  עבודת  עצמאית.  ברור.  עבודה  היא  מובן 

גם   לה,  להתערב  יכולים  לא  אנחנו  תלויה.  בלתי  היא 

   -לקבוע לה מועדים  

 אני ביקשתי ממנה את הדוח הזה.    : שי רוזנצוויג 

 :  אבל היא מטפלת בזה.   עו"ד גיתית שרמן

 אני ביקשתי ממנה את הדוח הזה.   : שי רוזנצוויג 

 והיא מן הסתם ספציפית ...   : רוני אלרן אה 
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בפרוטוקול   : אופיר   משה  להסתכל  מוסמכת  היא  הכבוד,  כל  עם 

. לא שאלתי אם היא ...   המסווג? זה מה ששאלתי

 

 הצעות לסדר:  . 2

 

 . 55כביש    –משה אופיר   2.1

 

משה   : שי רוזנצוויג  לסדר.  הצעות  חבר'ה.  בואו,  לסדר.  הצעות 

כביש   לגבי  תובנות  ש משיחו   55אופיר,  עם  ר  ת 

 .  הביטחון, שרת התחבורה. בבקשה 

כביש   : משה אופיר  שנושא  לכם  חדש  לא  זה   . וההפרעות    55אוקיי

בחיי  שהוא   סופר אקוטי  דבר  לחיי התושבים זה  גורם 

אנחנו   שכבר  למרות  כבר,  ואני  פה.  התושבים 

מאז   שנתיים  לפחות  אני  כבר,  הזה  בדבר  מתעסקים 

לידי   הגיע  המצב  זה,  על  לדבר  שאני  שהתחלתי  כך 

התייאשו  שממש  אנשים  שיש  ורוצים    רואה  לגמרי 

בכל   זה  את  לראות  אפשר  מנשה.  אלפי  את  לעזוב 

על   מעיד  זה   . וכו'  ' וכו בפייסבוק  פוסטים  מיני 

  . ין  המשמעות של העני

.   : שי רוזנצוויג   מצטרפת עו"ד שירי זיידמן

 *** עו"ד שירי זיידמן מצטרפת לישיבה ***   

 

על  : משה אופיר  מעיד  ו   זה  דבר  החשיבות   . ן שבעניי הבעייתיות 

שצריך  שה  מי  לכל  ביישוב,  פה  החיים  כל  את  ופך 

ליישוב,   מחוץ  מקום  באיזשהו  תשע  שעה  עד  להיות 

הייתי   אפילו  מוקדמות.  מאוד  בשעות  לצאת  חייב 

 אומר בשעה שש, על מנת להבטיח שהוא יגיע.  

במקום    להיות  שצריך  ומי  ככה,  יום  ויש  ככה  יום  כי 

חי  להיות  מסוים,  מנת  על  שש  בשעה  לצאת  יב 

להיות  באיזשה  צורך  לו  יש  אם  תשע.  בשעה  מקום  ו 

 .  במרכז בתשע. דבר בלתי אפשרי

, אני השתתפתי באיזשהו כנס שהיו שם גם שר    עכשיו

אחרים   הרבה  ועוד  התחבורה  שרת  וגם  הביטחון 
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 ...  מגיעים  שהם לא  

המועצה    חברי  לכל  לך,  גם  מייל  שלחתי  הכנס  לפני 

לך  מסר וגם  איזה  יש  אם  ושאלתי  מועצה,  כראש  או    , 

את   לנצל  יכול  שאני  להעביר  רוצה  שאתה  משהו 

לא   ממך  תגובה.  קיבלתי  ולא  הזאת.  האפשרות 

תגובה,   אקבל  אני  שאולי  חשבתי  תגובה.  קיבלתי 

 אבל לא קיבלתי.  

שר    עם  דיברתי  שלך,  התגובה  אי  זאת,  למרות 

א  דיבר  שהוא  זכר  והוא  הזה.  ין  בעני יתך.  הביטחון 

בפניו  זה  את  העלית  שאתה  אמר  הוא  הוא  ודיברנו.   .

ואני   בבוקר.  אולי  וחצי  תשע  תשע,  בשעה  בכנס  נאם 

לצאת   צריך  הייתי   , ו אלי להגיע  שבשביל  לו  אמרתי 

 בשש בבוקר מהבית.  

 לא באיזו שעה לצאת.   באיזו שעה היית צריך להגיע?  : שלומית ארצי 

.   : משה אופיר   זה היה ביפו

להגיע? ב א  : שלומית ארצי  צריך  היית  שעה  באיזו  ן  סתם,   ל  מעניי

  .  אותי

 מה?  : משה אופיר 

לפגישה?  : שלומית ארצי  להגיע  צריך  היית  שעה  אז   בשבע?  באיזו 

 זה בסדר לצאת בשש.  

לא   : משה אופיר  שאני  בטוח  להיות  בשביל  בתשע.  התחיל  הכנס 

  , או השני כי הוא היה ראשון הנואמים,   , אותו מפספס 

רתי אולי הוא בתשע וחצי בערך,  אחרי הנשיא, אז אמ 

על  בשביל   איתו  לדבר  רציתי  כי   , אותו לפספס  לא 

 העניין הזה, הייתי צריך לצאת מפה בשעה שש.  

 מתי הגעתי?   : שי רוזנצוויג 

.   : משה אופיר   להגיע ליפו

 ומתי הגעת?   : שי רוזנצוויג 

 מה?   : משה אופיר 

 מתי הגעת? שבע?   : שלומית ארצי 

בשבע  : משה אופיר  אבל   הגעתי  יותר    פלוס.  יוצא  הייתי  אם 

לקחת  מאוחר  רציתי  ולא  מגיע,  הייתי  לא  אולי  אז   ,

  . הסיכון מגיע  את  הייתי  בשבע?  יוצא  הייתי  מה, 

להיות   יכול   , שכן להיות  יכול  יודע.  לא  ליפו?  בתשע 
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ן.    שלא. אבל לא רציתי לקחת את הסיכו

, אז על מה דיברתם?   : שי רוזנצוויג   אוקיי

חו  : משה אופיר  שאפ אתה  ולהגיע  שב  בשמונה  מפה  לצאת  שר 

 ע?  בתש 

 אני אגיב.   : שי רוזנצוויג 

   -לא, אבל בגלל תל אביב, לא בגלל   : אודליה גוטל 

לא, זה מורכב. אני גם יוצאת לפעמים בבוקר מוקדם,   : שלומית ארצי 

 יש ימים שאני מגיעה שעה קודם.  

 במרכז כפר סבא, כדי להגיע בשמונה,   : שי רוזנצוויג 

א  : ר משה אופי  לפספס  לא  מנת  על  בשש,  יצאתי  והגעתי  אני   . ותו

 שם בשבע, שבע ורבע בערך. וחיכיתי עד תשע.  

, דקה לתל אביב.   : שלומית ארצי   ואני יצאתי השבוע בשמונה וחצי

טוב.   : שי רוזנצוויג  יותר  להיות  יכול  בוא  המצב  דיברתם?  מה  על 

 תשתף אותנו בתובנות.   

אמרתי   : משה אופיר  אוקיי.  מ בסדר,  על  בשש,  שיצאתי  וזה  לו  נת, 

שלנ  מאוד  המצב  בבעייתיות  פה  נמצאים  שאנחנו  ו. 

על   דברים  ון  מילי לו  יש  ן  הביטחו שר  עכשיו,  זה. 

ולא   הזה.  הכביש  רק  ולא  מנשה  אלפי  רק  לא  הראש. 

צריכים לספר לכם מה, אבל זה יפה שהוא זכר שהוא  

 דיבר איתך.  

בטיפ   העניין  וזה.  בטיפול  שהעניין  אמר  ול.  והוא 

בסדר.   על אוקיי,  ללחוץ  יכולתי  מה  לא  לו  ולהגיד  ו  י

כל   עם  מיהר  הוא  כי  עומד,  זה  מקום  באיזה  הטיפול, 

אותו   להטריד  נעים  לי  היה  ולא  שלו  המאבטחים 

 בצורה כזאת.  

שר    זה.  יכול  שאני  איתו  כאלה  בקשרים  לא  אני 

קשר   לי  היה  אז  פה,  הגדר  את  ששינינו  הביטחון, 

, לא משנה.  טלפוני רצוף. אבל אית   ו

הביטחון   משר  מקרה,  ן  בכל  בעניי רק   , דעתי לפי   ,

לא   הוא  אבל  לסגור,  פה  שאפשר  וזה,  הביטחוני  

מעבר   פה  היא  הבעיה  באופן,  הבעיה  את  פותר 

ן   לבעיה הביטחונית, יש בעיה של הכביש. שגם אם אי

 תחנה מרכזית במשתלות,  

 מכלול.  אז מה התובנות? זה אנחנו יודעים את כל ה  : רחל שטיינר 
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 מה?   : משה אופיר 

 מה התובנות שלך?   : רחל שטיינר 

 יש לי עשר דקות.   : משה אופיר 

 לא שייך לעשר דקות. חשוב לשמוע.   : רחל שטיינר 

 לא, משה. אני אגיד לך למה.   : שי רוזנצוויג 

 אני אמרתי משהו שמכעיס אותך?   : משה אופיר 

 לא, אני לא כועסת.   : רחל שטיינר 

 להישאר מרוכזים.    רוצים  אנחנו   : שלומית ארצי 

 אני רוצה לדעת מה התובנות.   : רחל שטיינר 

,   : שי רוזנצוויג   היא אומרת שבארבע דקות שנשארו

.   : רחל שטיינר   חבל. חבל על הזמן

 ברשותך.   : משה אופיר 

 בואו ניתן לו. חבר'ה, נשארו לו עוד ארבע דקות.   : שי רוזנצוויג 

תודה   : משה אופיר  דקות.  ארבע  עוד  לי  גם  יש  דיברתי  לכן  רבה. 

שרת   בקשר.  התחבורה.  עם  כן  אני  לי  שאיתה  יש 

הנה,   ולמרבה,  הצורך.  במידת  אליה,  ישירה  גישה 

 בשבילך, את שומעת? 

.   : רחל שטיינר  , בוודאי  כן

לדברים   : משה אופיר  מודעת  לא  בכלל  היא   , הפתעתי ולמרבה 

שהיא   למרות  כזה.  דבר  לשום  ולא  לכביש  לא  האלה. 

שצר  הגורם  של  למעשה  עניין  לא  זה   . ין בעני לטפל  יך 

ה  את  שר  לסגור  יכול  הוא  כבישים.  לסלול  ביטחון 

 הפרצות בגדר, שזה בסדר גמור.  

התחבורה,    שרת  זו  בכבישים  לטפל  שצריך  מי  אבל 

לשר   בניגוד   . אפילו זה  על  שמעה  לא  בכלל  והיא 

אני   לכן  זה.  על  שמע  שהוא  אמר  שהוא  הביטחון, 

, גב'   שטיינר המכובדת,    חושב, הנה התובנות שלי

 חכה,  אני מ  : רחל שטיינר 

כי   : משה אופיר  שלה.  בצד  יותר  לפעול  צריכים  שאנחנו  חושב  אני 

היא   הביטחונית  והבעיה  כביש,  של  בעיה  היא  הבעיה 

היא   אותה  כשנסגור  גם  אותה.  לסגור  שאפשר  בעיה 

שצריכים   חושב  אני  לכן  הזה.  את  לנו  תפתור  לא 

והמועצה,  המועצה  ראש  שראש    שהמועצה,  מי 

שהבנתי  היועץ  מסמיך,  להבין    המועצה  צריכים  שיש, 
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אנחנו    , 'גברתי לה  ולהגיד  לה,  ולהעביר  תוכנית  איזו 

אנחנו    . האפשרית' במהירות  זה  את  שתתקני  רוצים 

וזה   לה.  ולהגיד   , עם משהו ספציפי לבוא אבל  צריכים 

כביש   לגבי  רק  לא  אגב,  דרך  להיות  55גם,  שיכול   ,

שם   תיפתר  הבעיה  שנים,  שאם  כמה  יודע  לא  בעוד 

ניתקע   מוזס,  אנחנו  צומת  מנשה  אלפי  כביש  עם 

 ונתחיל את כל הסיפור מחדש. ונהיה באותה עמדה.  

האלה    הבעיות  לשתי  להתייחס  לאחוז,  צריכים  לכן 

ולהכין תוכנית רצינית.   ואם אין למועצה גישה  כאחת. 

לסייע   מוכן  אני  אז  התחבורה,  שרת  לגברת,  ישירה 

ה  כי אני גם מכיר אותה באופן אישי הרב   בעניין הזה. 

וכל   מפלגתית  פוליטית,  מבחינה  וגם  שנים  הרבה 

את   בעין  עין  רואים  אנחנו  האלה,  הדברים 

  .  הפוליטיקה. אז זהו

משרד    על  ללחוץ  שצריכים  שלי,  התובנות  אז 

יותר,  שבכלל. השרה לא מודעת לזה. אני   התחבורה 

תזכור   והיא  מודעת  תהיה  השרה  שאם  לעוזר  בטוח 

עוזרת  לה  יש  אה,  פעם,  מדי  רק    שלה,  לה  יש  בטח. 

 עוזרות. מה קורה באלפי מנשה וזה.  

יכול    זה  אז  תזכורת,  או  מייל   , טלפון איזה  קיבלתי 

שהוא   אחר  גורם  כל  מאשר  יותר  ינים,  העני את  לזרז 

לא יכול. זאת התובנה שלי. שצריכים ללכת על משרד  

 התחבורה.  

ש  : שי רוזנצוויג   , ממני מ חוץ  אגיב,  להגיב  אני  רוצה  עוד  ישהו 

 ין?  בעני 

 אם זו שרת התחבורה, אז אנחנו  צריכים נציגה/נציג.   : שלומית ארצי 

 בסדר, אני אגיד. לעוזרת שלה קוראים שני.   : שי רוזנצוויג 

 מה זה?   : משה אופיר 

שלה   : שי רוזנצוויג  וליועץ   . שני קוראים  מיכאלי  מירב  של  לעוזרת 

רק  ייזר.  ו שלומי  .    קוראים  מהראשון נתחיל  שתדע. 

יג  ן  הביטחו ויש  שר  מאוד,  עסוק  הוא   , ן נכו לאזור.  יע 

נמצא   עכשיו  הוא  אבל,  הראש.  על  דברים  הרבה  לו 

לפה  יגיע  והוא  פגישה  תיקבע  יחזור  כשהוא   .   במרוקו

מי   כל  את  להביא  שלב  שנקרא,  מה  עוד,  וזה  לאזור. 
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 שצריך. כי בסוף אתה צודק במאה אחוז.  

.  לא הב  : משה אופיר    מתי הוא יגיע? נתי

אלינו  כ  : שי רוזנצוויג  להגיע  אמור  הוא  אודיע.  אני  יגיע  שהוא 

ן לי תאריך כרגע. אבל הובטח לי שזה מה   לביקור. אי

  . לבקשתו שלו  הלשכה  יודע,  ואני   , ידו על  שיקרה 

אתה   אפ.  פולו  גם  עושים   , איתו מדבר  שאני  הסיבה 

הזמן   כל  צריך  אתה  וי.  מסמן  מדבר,  אחת  פעם  לא 

 דנד כדי שהוא יגיע לפה.  לנ 

שר  למה?   ביכולת   כי  ן    ו הביטחון  שתיקו לקבוע 

שזה   בגדר,  הפרצות  לכביש,  נגיע  מעט  עוד  הגדרות, 

שר   יכול.  הוא  רוצה,  הוא  אם  שב"חים,  מעבר 

ין   עני רק  זה  הכל.  יכול  הוא  רוצה,  הוא  אם  הביטחון 

מהר   יותר  יהיה  שזה  נקווה  לפה.  יגיע  הוא  ולכן   . שלו

האחרונ  באמת  מהפעם  לו  לקח  כי   . לי ענה  שהוא  ה 

מהר  חודש   יותר  יהיה  שזה  נקווה  לי.  להגיב  וחצי 

 מזה.  

אעדכן    אני  כל  קודם  אז  התחבורה,  שרת  לגבי 

וראש   ישראל  חוצה  עם  בפגישה  ישבתי  שאתמול 

החיבור   לגבי  ישראל  חוצה  עם   . ן שומרו קרני  מועצת 

הזה  .  444-ל   55של   הכביש  לגבי  ומתן  משא  פה  יש 

מת והחיבור,   עדיפות,  לו  תהיה  מי  לזה.  ניכנס  י  לא 

 . '  יפתחו את זה, מתי יעיפו את הכיכר וכו

אפגש    אני  הבא  בשבוע  שלישי  ביום  קשר,  שום  בלי 

ראש    , גונן גני  אושרת,  אצל  התחבורה  שרת  עם 

פניו   על   . המטרו בנושא  בישיבה   , דרום השרון מועצת 

  , כן ולי  א  לפתחנו.  להגיע  אמור  כך  כל  דבר שהוא  לא 

ב  פ כי  שיעבור  מטרו,  פה  שיהיה  צריך  זאת  גם  כל  ה 

דרך האזור שלנו. אבל הכנסתי את עצמי לישיבה כדי  

 לדבר איתה באופן אישי על הנושא הזה.  

התחבורה,    שרת  אצל  פגישה  נקבעה  קשר,  שום  בלי 

פגישת    7.1מירב מיכאלי, בחודש הראשון של השנה.  

כביש   זה  העל  נושא  הסתם  מן  נושאים  עם  .  55פ"ע 

להרחב אגב  פרויקט  יש  וקיים.  חי  הפרויקט  כביש  ,  ת 

באמצע.    55 בטון  מפרדת  עם   . מסלולי דו   , נתיבי לדו 



   

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

16 

באגר   אומרת  זאת   . סטטוטורי בקטע  כרגע  נמצא  הוא 

מה   סטטוטוריקה,  קיבל  לא  ו.  עכשי לעלות  יכול  לא 

 לעשות.  

אני    כי  הזאת  הבעיה  את  שם  להעלות  הולך  אני  אבל 

ש  שפתיחה  כב ל  סבור  של    444עם    55יש  החיבור 

שכביש   לפני  ייצר  עצמו    55הרבה  הסתם  מן  יורחב, 

שזה   מעוניינים  לא   , א' ואנחנו  בעיות.  ועוד  עומס  עוד 

שצריך   מה  כל  את  שיעשו  אז  יקרה,  זה  ואם  יקרה. 

כדי להקל עלינו בתקופה הזאת. ויש עוד כהנה וכהנה  

 התחבורה.  נושאים שאני הולך להיפגש עם שרת  

הבנתי  : משה אופיר  ההצ לא  מה  שלך? .  את   עה  שיגמרו  אחרי  רק 

מה  44ש  כבי  זה,  את  לפתוח  וירצו  הגשר,  את   ,

 לאור כל ה,   ההצעה שלך? 

עדיפות  55כביש   : שי רוזנצוויג  לקבל  צריכות  עליו  העבודות   ,

בעוד שנתיים,   ודחיפות. אם הוא היה אמור להסתיים 

  ,  עוד שלוש, צריך להסתיים, לראייתנו

 חודשים.    חים עוד שישה פות   44וכביש   : משה אופיר 

 , מה פתאום?  44א, כביש  ל  : שי רוזנצוויג 

. יולי   : משה אופיר   . שמונה חודשים, סליחה.  2022ביולי

ייפתח   : שי רוזנצוויג  הוא  דחיות,  יהיו  לא  אם  הטוב,  במקרה  לא. 

 . הייתי אתמול בישיבה.  2022בספטמבר  

בס  : משה אופיר  ספטמבר.  יולי,  אומר  יאיר  כוכב  מועצת  דר,  ראש 

 לא משנה.  

אתמול   : שי רוזנצוויג  שמעתי  שאני  מה  עכשיו  לך  אומר  אני 

 מהפגישה. הראו לי את הלו"ז.  

פלוס.   : משה אופיר  פלוס,  פלוס,  שנה  יהיה  זה  מקרה  בכל  בסדר. 

 יורחב.    55לפני שכביש  

ן. נושא הדיון הוא ההמלצה   : שי רוזנצוויג  , אבל זה לא נושא הדיו כן

ט  שזה  שלך  התובנות  ש שלך,  עם  לדבר  מאוד  ר  וב 

זאת   בכל  הוא  כי   , עליו ללחוץ  צריך  אבל   , הביטחון

אני  זה  ואת  אנ   עסוק.  ולראיה  אותו    י עושה  מביא 

שרת   מול  לפעול  שצריך  השנייה  והתובנה  לפה. 

ו  אחת  גם  התחבורה,  מדוגמה  יותר  נותן  אני  כאן 

אחת   ועוד  הבא,  בשבוע  אחת  פרונטאלית  לפגישה 
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 ינואר.  פגישה שנקבעה אצלה במשרד, ב 

,  ואנחנו מבחינתי נייצג פה גם    את כל תושבי השומרון

צריכים   הם  נסבל.  בלתי  הוא  הזה  שהמצב  באומרנו 

מלשים   החל  מבחינתי,  שצריך.  מה  כל  את  לעשות 

נתיב   לעוד  להרחיב  וכלה  זמנים,  בינתיים  מפרדת 

דברים   יש  הבקבוק.  צוואר  את  שיפתח  רק   , זמני

ר  היא  אם  כשרה,  היא  לעשות.  אנחנו  שצריך  וצה, 

 ת זה.  מעניינים אותה, היא תעשה א 

 

 שימוש במצלמות אבטחה. –משה אופיר   2.2

 

מס'   : שי רוזנצוויג  לסדר  אופיר  2הצעה  משה  במצלמות    –.  שימוש 

ן. בבקשה.    אבטחה שלא לצרכי ביטחו

, כמו שאתם יודעים,   : משה אופיר   אוקיי

כי   : שי רוזנצוויג  לדבר.  רוצה  אתה  מה  על  תגיד  רק  זה  אתה  אם 

אני   אז  חושב,  שאני  וון  לכי שזה מתייתר.  הולך  חושב 

שניים   במשפט  רוצה  אתה  אם  רוצה,  רק  אני  אבל 

 להגיד במה מדובר.  

במצלמות   : משה אופיר  שימוש  בזה.  קשור  להגיד  רוצה  שאני  מה 

על   רוצה  שאני  מה  זה   . ן ביטחו לצרכי  שלא  אבטחה 

 זה לדבר.  

. לפני שאתה   : שי רוזנצוויג     -אוקיי

 מה, אסור לדבר על זה?   : פיר או   משה 

חושב   : נצוויג שי רוז  אני   , מעוניין לא  אני  כי  עובד.  זה  איך  לא, 

 שהנושא הזה קשור לדוח של המבקרת. באופן ישיר.  

 מה זה קשור לדוח של המבקרת?   : משה אופיר 

   -אני חושב שהמבקרת בודקת את זה כחלק   : שי רוזנצוויג 

   -שלי ואתה תענה    דקות   10-אני אדבר את ה  : משה אופיר 

 דקות שלו?   10-וא מדבר עכשיו את ה אז ה  : שי רוזנצוויג 

 : ,   עו"ד גיתית שרמן  בעיקרון אין דיון

   -אבל לפני הדיון הוא יכול לדבר   : שי רוזנצוויג 

 :    -הוא יכול להציג את   עו"ד גיתית שרמן

 אז בואו נתחיל. תני לו להציג.   : שי רוזנצוויג 
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 שה איזה דוח,  זה שהמבקרת עו  : משה אופיר 

ג  : שי רוזנצוויג  תציג  שנייה,  לך    10יתית.  אומר  מראש  אני  דקות. 

  , ון  שאנחנו לא מתכוונים להיכנס פה לדי

 שמה?  : משה אופיר 

. כי זה חלק   : שי רוזנצוויג  ן    -לא מתכוונים להיכנס לדיו

 :    -תעלה את זה   עו"ד גיתית שרמן

ר  : שי רוזנצוויג  משה  אחרי  מישהו  אם  המבקרת.  לדבר  מדוח  וצה 

משה   אחרי  מישהו  הזה?    רוצה בעניין?  ין  בעני לדבר 

 דקות.    10קדימה, משה.  

 דיברנו עם .... בקטע הזה.   : שלומית ארצי 

יודע   : משה אופיר  לא  אני  הזה?  הקטע  את  בודקת  גם  המבקרת 

 מה היא בודקת.  

נגיע   : שלומית ארצי  פעם  כל  זו שיטת המצליח?  לא מבינה.  אני  אבל 

   -לפה, נבזבז  

לו   : רוזנצוויג   י ש  אם   10יש  להציג,  חושב    דקות  אני  רוצה.  אתה 

 שהנושא הזה הוא כחלק,  

 צחוק?  כאילו אתה עושה מאיתנו    ... יותר ... באמת.   : שלומית ארצי 

 משה, מתייתר, כי זה חלק מהבדיקה.   : שי רוזנצוויג 

 דקות.    10אני אדבר על זה   : משה אופיר 

ן  קדימה. בסדר? באמת ש   דבר. עדיף שפחות, אבל  : שי רוזנצוויג  אי

 דקות.    10זה  מה לדבר  על  

 : ן.   עו"ד גיתית שרמן ו  אתה תעלה להצבעה אם לקיים על זה די

זה   : שי רוזנצוויג  אחרי  נעבור  הצבעה.  זה  אחרי  צריך  לא  בסדר, 

על   לדבר  רוצה  לא  אחד  שאף  ברור  כי  הבא,  לנושא 

. נקסט. משה, קדימה.    זה, כולל אני

 ת.  דקות, שלא יהיו אי הבנו   10של  י טיימר  אני שם ל  : משה אופיר 

לחברי   : שי רוזנצוויג  בחינם  הזה  השירות  את  נותנים  אנחנו 

, על ידי אודליה טיימר בע"מ. קדימה.    המועצה שלנו

לא   : משה אופיר  אלרן  אולי  יודעים,  המועצה  חברי  שכל  כמו  טוב. 

במצלמות   שימוש  נעשה  יודע,  לא  אני  כך,  כל 

ביט  לצרכי  שלא  .  האבטחה  ן בזמנו  חו אני   , ו עכשי

ליועצת   הזה.  הוצאתי  בנושא  שאילתה  המשפטית 

השאילתה   שאילתה.  המשפטית  ליועצת  הוצאתי 

לגבי   משפטית  דעת  חוות  'אבקש  כדלקמן:  היתה 
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גורם אחר במועצה, פרט   סמכות ראש המועצה או כל 

צילומי   על  לראות/לעבור   , הביטחון מחלקת  לאנשי 

 מצלמות הביטחון ברחבי היישוב.  

אל   בצילומים  להשתמש  ניתן  האם  לנושאים  בנוסף,  ה 

השימוש   סוגית  היישוב?  לביטחון  קשורים  שאינם 

'סוגית    : כדלקמן היתה  שלה  התשובה  אז   , במצלמות'

נושא   הינה  הציבורי  במרחב  במצלמות  השימוש 

מורכב, אשר טרם הוסדר בחקיקה. קיימים נהלים של  

המשפט  בית  של  ופסיקות  הפרטיות  להגנת    הרשות 

 במקרים שונים.  

מקומי   רשות  על  ספציפיים  ככלל,  גורמים  למנות  ת 

היישוב   ברחבי  שפרוסות  במצלמות  לצפות  המורשים 

בצילומים למטרות שבגינן   )ברחובות(, להתיר שימוש 

התושבים   פרטיות  על  שמירה  תוך  המצלמות,  הוצבו 

להגנת   הרשות  של  ולהמלצות  לסייגים  )בכפוף 

 הפרטיות(.  

ין מצלמות   ן  במוסדות המוע   לעני בחשבו לקחת  יש  צה, 

ה  פי  את  על  כמעסיק,  המועצה  של  פרוגורטיבה 

  .  פסיקת בתי המשפט'

   . לי ענתה  שהיא  מה  זה   . עלה  אוקיי פה   , עכשיו

המועצה.   במוסדות  נמצאות  שלא  במצלמות  שימוש 

יחסי   ן  לעניי שימוש  בהן  ונעשה  למועצה.  מחוץ  אלא 

 עבודה.  

 אפשר לדייק?   : אודליה גוטל 

 חיל אם דנים בזה או לא.  לא, תני לו לסיים ואז נת  ית שרמן: גית   עו"ד 

.   : אודליה גוטל   אבל הוא אמר דבר שהוא לא נכון

 :  בסדר. הוא יכול להגיד הכל.   עו"ד גיתית שרמן

חושש,   : משה אופיר  ואני  עבודה.  יחסי  בנושא  שימוש  בהם  נעשה 

דעת   לחוות  בניגוד  זה  שנעשה  מה  כל  קודם 

גור  שרק  יכולים  המשפטית.  ביטחון  וצרכי  ביטחון  מי 

בתוך המועצה,  לעשות   הן  אם המצלמות  ורק  זה.  את 

ואחרים,   כאלה  תוך סייגים  אפשר לעשות בהן שימוש 

קיבלתי   ולא  לדעת  וביקשתי  הן  מה  יודע  לא  שאני 

 תשובה.  
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שנעשה    המצלמות  אבל  לזה.  להיכנס  רוצה  לא  אני 

מחוץ   היו  הן  במועצה.  היו  לא  הן  שימוש  בהן 

 ה.  עצה. ונעשה בהן שימוש בנושא יחסי עבוד למו 

מאוד    נושא  זה  הפרטיות  שמירת  של  הנושא   , עכשיו

בהנחיית   שפה,  לדעת  צריכים  ביישוב  אנשים  חשוב. 

פתאום   שאודליה  לא  זה  מניח,  אני  המועצה  ראש 

מניח,   אני  שלך,  אישור  בלי  זה  את  לעשות  החליטה 

שלא   לצרכים  במצלמות  שימוש  נעשה  שפה  כן? 

. למעקב אחרי אנשים,  קשורי   ם בביטחון

 אני מציעה להוסיף לכאורה לכל מה שאתה אומר.   : גוטל   אודליה 

 לא, פעם אחרת.   : משה אופיר 

.   : שי רוזנצוויג   לא, תוסיף, תוסיף לכאורה. תשמע לי

משפט   : אודליה גוטל  כל  לאחר  לכאורה,  תוסיף  ידידותית.  הצעה 

  . ן  שאתה אומר כרגע. ידידותית לחלוטי

 נעשה מעקב אחרי אנשים ...   : ופיר משה א 

 לכאורה.   : יה גוטל אודל 

 הוא לא חייב. אמרת לו את זה. אל תוסיף.   : שי רוזנצוויג 

הם   : משה אופיר  מתי  אנשים,  אחרי  מעקב  שנעשה  יודעים  אנחנו 

  מגיעים לעבודה. למה לכאורה? 

 : מסכימים   עו"ד גיתית שרמן לא  במחלוקת.  עכשיו  עד  שאמרת  מה  כל 

 איתך.  

  ? לא נעשה מעקב אחרי אנשים  לא?  : אופיר ה  מש 

 : שלנו   עו"ד גיתית שרמן והמלצה  לדבר.  להמשיך  יכול  אתה  אבל 

 לטובתך.  

ולא   : משה אופיר  לכאורה  אני  שלכם,  המחלוקות  כל  עם   , אני

לשולחן   הבאתם  אתם  כי  ברור,  שזה  למרות  לכאורה, 

   -הזה צילומים שנעשו  

 : רגע  עו"ד גיתית שרמן עכשיו  נכנס,  סליחה,    אתה  עוצרת.  אתה  אני 

 אתה נכנס,    אוקיי? בלייב.  

 אל תיכנס לנושא הזה.  מה עובר עליך, בן אדם?   : שי רוזנצוויג 

 :  רגע, אני עוצרת אותך כי זה לטובתך.     עו"ד גיתית שרמן

   -... למועצה והשתמשתם בצילומים   : משה אופיר 

 :    -עוד פעם, אתה   עו"ד גיתית שרמן

   -דת מסוימת  להוכיח שעוב  : משה אופיר 
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 :  צה, סליחה, סליחה,  אתה רו  עו"ד גיתית שרמן

   –.. שהיא הצהירה   : משה אופיר 

 )מדברים ביחד(  

 : אתה חושף לא רק את המועצה, אתה חושף את כולם   עו"ד גיתית שרמן

שיהיה   רק  סגורות.  בדלתיים  שהיה  למשהו  עכשיו 

 לפרוטוקול.  

, לא?    10זה   : משה אופיר   דקות שלי

שנייה,   : שי רוזנצוויג  אתה,  מה  אבל  משה.  שנייה,  רגע,  לא,  לא, 

 . רגע, עצור.  עצור שנייה. עצור, עצור 

נעשה   : משה אופיר  שלא  להגיד  רוצים  אתם  דבר.  כזה  אומר  אני 

 שימוש במצלמות,  

 אתה לא יכול אבל להשתמש בדברים שאסור.   : שי רוזנצוויג 

מע  : משה אופיר  עושים  שבמועצה  בפייסבוק  עובדים ...  אחרי  ,  קב 

ושישימו   ומצלמות.  העובדים  של  ההגעה  שעות  אחרי 

לחוות   בניגוד  במצלמות  להשתמש  גם  שעלולים  לב 

גם   בזה.  להשתמש  שאסור  המשפטית  הדעת 

 אחריהם.  

 סיימת? סיימת?   : שי רוזנצוויג 

.   : משה אופיר   ואני רוצה להבין

 הוא רגיל להסתבך.   : רחל שטיינר 

 ה מזעזע.  אותי הדבר הז  : משה אופיר 

 סיימת?  : וזנצוויג שי ר 

 שראש מועצה מחליט להשתמש במצלמות אבטחה,   : משה אופיר 

 אני מציע לך להגיד לכאורה.   : שי רוזנצוויג 

 ... שלא קשורים באבטחה. אותי זה מזעזע.   : משה אופיר 

ן ואני כרגע,   : שי רוזנצוויג   אתה פשוט מדבר לא נכו

שכחנו  : משה אופיר  כולנו  מה,  נכון?  מצ   לא  עם  עשית  למות  מה 

 האבטחה? 

העובדת   : שלומית ארצי  זה.  לנו  הבאת  אפשרי.  בלתי   . אפשרי בלתי 

 צולמה בשעה שמונה,  

 :  עוד פעם. אתה חושף פרטים ...   עו"ד גיתית שרמן

לא   : משה אופיר  זה  לשמונה.  דקות  שתי  בשעה  כרטיס  והחתימה 

 יכול להיות. הבאת את זה בתור הוכחה.  

 :  רטים חסויים.  שה, אתה חושף פ מ  עו"ד גיתית שרמן
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שנייה, שיגיד את זה. מה, הוא חושף, שימשיך להגיד   : שי רוזנצוויג 

 את זה.  

 )מדברים ביחד(  

שום   : שי רוזנצוויג  תעצרי  אל  אודליה.  פתאום,  מה  לא,  רגע, 

 הקלטה.  

 : .   עו"ד גיתית שרמן  אל תעצרי

מקשק  : שי רוזנצוויג  אדם  הבן  להסתיר.  מה  לי  אין  תעצרי,  ש.  אל 

 וד משהו להוסיף?  יש למישהו ע 

 

 אישור אלרן אהרוני בוועדות המועצה.   –אורית שגיא   2.3

 

אהרוני   : שי רוזנצוויג  אלרן  של  אישור  שגיא,  אורית  הבא,  הנושא 

   -ת  ו עד כמחליפו של אלי כהן בו 

סיבה   : משה אופיר  לך  תהיה  ואז  בפייסבוק,  אפרסם  אני   . אוקיי

 לתבוע.  

יש   : שי רוזנצוויג  בש משה,  שנים  שבע  שאני  לי  מה  לעשות  קט 

 רוצה, אדוני היקר. אתה לא תעסיק אותי דקה.  

 :  וגם אתה לא תאיים.   עו"ד גיתית שרמן

שאתה   : משה אופיר  הפרוטוקול  את  להביא  במשפט  אבקש  ואני 

, ולכן   ין , בגלל שאתה יודע שאתה עברי פוחד לתת לנו

אבקש   אני  במשפט  הכל.  זה   . אותו לתת  פוחד  אתה 

א  ול להביא  הפרוטוקול  וכל  ת  ין  עברי שאתה  הוכיח 

לך.   תדע  עבריינית.  היתה  הזה  ין  בעני שלך  העבודה 

הכל.   לעקוב  זה  אבטחה  במצלמות  משתמשים  לא 

 אחרי עובדים.  

קרא   : שי רוזנצוויג  אדם  הבן  מתנצל.  ממש  אני   , בנו שצופה  מי  כל 

צריך   מועצה  ראש  להיות  שרוצה  מי  אבל   . עבריין לי 

דבר  שגם  בחשבון  .  לקחת  יקרו כאלה  שצריך  ים  ומה 

אורית   הבא.  לנושא  באלגנטיות  פשוט  זה  לעשות 

כהן   אלי  של  כמחליפו  אהרוני  אלרן  של  אישור  שגיא, 

 בוועדת המועצה. אורית לא נמצאת פה,  

   -אז אנחנו רוצים להעלות את זה   : אודליה גוטל 

אנחנו נעלה את זה. מדובר בוועדות כספים, מכרזים,   : שי רוזנצוויג 
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הא וביקו  בהתאמה.  אלרן  רת,  את  לאשר  אפשר  ם 

 אהרוני כמחליפו של אלי כהן בוועדת כספים?  

 הוא רוצה את זה?   : שלומית ארצי 

 הוא רוצה את זה. מי בעד? פה אחד.   : שי רוזנצוויג 

 

של   החלטה:     כמחליפו  אהרוני  אלרן  את  אחד  פה  מאשרים 
 .  , מכרזים וביקורת אלי כהן בוועדת כספים 

 

  רוצה?   אתה  : משה אופיר 

, אני התבקשתי ואני  היתה לי ש  : הרוני אלרן א  . כן יחה אישית עם שי

 נענה לבקשה.  

כמחליפו   : שי רוזנצוויג  אהרוני  אלרן  של  אישורו  בעד  מי  אחד.  פה 

 פה אחד.     של אלי כהן בוועדת מכרזים? 

 

של   החלטה:     כמחליפו  אהרוני  אלרן  את  אחד  פה  מאשרים 

 אלי כהן בוועדת מכרזים.  

 

בע  : זנצוויג שי רו  אלרן מי  של  אישורו  אלי    ד  של  כמחליפו  אהרוני 

 פה אחד. תתחדש.    כהן בוועדת ביקורת? 

 

של   החלטה:     כמחליפו  אהרוני  אלרן  את  אחד  פה  מאשרים 
 אלי כהן בוועדת ביקורת.  

 

4 .  .  חידוש אישור מורשי חתימה צופה שרון

 

מס'   : שי רוזנצוויג  בצו 4נושא  חתימה  מורשי  אישור  חידוש  פה  . 

ן. בבקשה   , אודליה.  שרו

השבוע   : ה גוטל אודלי  החורש,  נופי  עם  שעבר  בשבוע  שעשינו  כמו 

לחדש   בעצם  מבקשים  שרון.  צופי  עם  עושים  אנחנו 

מאשרים   החלטה:  הצעת  החתימה.  מורשי  אישור  את 

כי   אחד  אורן  פה  ן,  שרו צופה  הספר  בית  מנהל 

בית  ומזכירת  פלאי  -אוריאלי  נטע  ן,  שרו צופה  הספר 

ב הינם   החתימה  שר מורשי  צופה  הספר  בכל  בית  ון 
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והמנהלתיים   הכספיים  והכרטיסים  החשבונות 

המנוהלים על שם בית הספר וחתימותיהם יחד יחייבו  

עפ"י   הכל   , ן ועניי דבר  לכל  אלו  וכרטיסים  חשבונות 

 הטפסים המחייבים המצ"ב.  

 מי בעד?   : שי רוזנצוויג 

 אישרנו את זה בישיבה קודמת.   : דובר 

י   החורש.  לא, לנופי   : נר רחל שטי

. יש להם את התקציבים שלהם.   : וטל אודליה ג   הם בניהול עצמי

 חבר'ה, מי בעד? כולנו פה אחד.   : שי רוזנצוויג 

 

אחד   החלטה:     פה  ,  כי  מאשרים  ן שרו צופה  הספר  בית  מנהל 
בית  ומזכירת  אוריאלי  נטע  -אורן   , ן שרו צופה  הספר 

צופה  הספר  בבית  החתימה  מורשי  הינם    פלאי  
החשב  בכל  ה שרון  והכרטיסים  כספיים  ונות 

הספר   בית  שם  על  המנוהלים  והמנהלתיים 
אלו   וכרטיסים  חשבונות  יחייבו  יחד  וחתימותיהם 
המחייבים   הטפסים  עפ"י  הכל  ועניין,  דבר  לכל 

 המצ"ב.  

   

חשבונות עזר בבנק מרכנתיל לאולם הספורט ולחטיבה    2פתיחת   . 5
 הצעירה. 

 

הבא.  : שי רוזנצוויג  חשב   הנושא  שני  בבנק  פתיחת  עזר  ונות 

האמת  מר  הצעירה.  לחטיבה  הספורט  לאולם  כנתיל 

ספורט   אולם  זה   . אותי מרגש  מאוד  הזה  שהמשפט 

וגם   הסבר  דברי  אז  מקימים.  שאנחנו  צעירה  וחטיבה 

 הצעת החלטה בשוונג.  

פרויקט   : אודליה גוטל  לטובת  והחטיבה  אז  הספורט  אולם  בניית 

ולבקשת   החורש  בנופי  הממנים הצעירה    הגורמים 

לפתוח   בבנק  י  שנ מבקשים  ייעודים  עזר  חשבונות 

לטובת   ואחד  הספורט  אולם  לטובת  אחד  מרכנתיל 

ומפעל   הבנק  טופסי  פי  על  וזאת  הצעירה  החטיבה 

ההחלטה:    הפיס.  שני  הצעת  פתיחת  מאשרים 

לאולם הספורט   בבנק מרכנתיל, האחד  עזר  חשבונות 

טופסי   פי  על  זאת  הצעירה  לחטיבה  הבנק  והשני 
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 ס. ומפעל הפי 

ני   מי מורשי החתימה ומי מנהל את הזה? זה הגזבר?   : אלרן אהרו

 מורשי החתימה של המועצה.   : אודליה גוטל 

חשבונות   : אילן דולב  אלו  האלה.  החשבונות  את  אסביר  אני 

אותם   להפעיל  אותנו  מחייבים  הפיס  שמפעל  בעצם 

 כדי להעביר כספים בגין אותם תב"רים.  

ה א  : שי רוזנצוויג  לא  אם  גם  אותנו גב,  מחייבים  אותם,    יו  להפעיל 

מי    , אוקיי רוצים.  אנחנו  כי  פותחים,  היינו  אנחנו 

 בעד? פה אחד, תודה.  

 

אחד   החלטה:     פה  בבנק  מאשרים  עזר  חשבונות  שני  פתיחת 
לחטיבה   והשני  הספורט  לאולם  האחד  מרכנתיל, 

 הצעירה זאת על פי טופסי הבנק ומפעל הפיס. 

 

 י עזר.  גור כפקחית חוק הסמכה מאיה   . 6

 

 הסמכת מאיה גור כפקחית חוקי עזר.   : צוויג שי רוזנ 

עובדת המועצה,   : אודליה גוטל  גור,  כן, מבקשים להסמיך את מאיה 

מבקשים   ההחלטה:  הצעת  עזר.  חוקי  כפקחית 

ג  מאיה  העירונית  הפקחית  את  לפעול  להסמיך  ור 

לאכיפת חוקי העזר, בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.  

   כם אותו במייל. שלחתי ל 

 מי בעד?   : שי רוזנצוויג 

לעבוד   : משה אופיר  עוברת  מאיה  לשאול.  רוצה  אני  רגע.  רגע, 

 כפקחית? היא עוזבת את הביטחון? 

לוקחת   : אודליה גוטל  מוסיפה,  ,    50%מאיה  העירוני בפיקוח  משרה 

  .  כן

 מי עשה את העבודה הזאת עד היום? סלטר, לא?   : משה אופיר 

ס  : אודליה גוטל  הסמכנ לא,  כבר,  בערב, לטר  שנה  לפני  קצת    ו 

 פחות, שני פקחים חדשים.  

.   : שי רוזנצוויג   וחנן וגבי

יש   : אודליה גוטל  כרגע,  צריכה  אני  לגופו של.  להיכנס  רוצה  לא  אני 

   -לי חצי משרה פנויה ואני צריכה  

 אז כמה פקחים יש לנו?   : משה אופיר 
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 בפועל יש אחד.   : שי רוזנצוויג 

פ  : משה אופיר  את כמה  שעושים  חוקי    קחים  על  זה  הפיקוח  עזר? 

 לא כולל בנייה.  

שניים,   : אודליה גוטל  הסמכנו  אחד.  לי  יש  בפועל  כרגע  לא.  לא, 

מעבר   לפרט  יכולה  לא  אני  אחד.  לי  יש  בפועל  אבל 

 לזה כי זה להיכנס לגופו של עובד.  

   -ההסמכה הזאת תאפשר לנו   : שי רוזנצוויג 

ין הזה?  ים וחצי פקחים  אז מה, אז יהיו שני  : משה אופיר   לעני

שנעדכן   : רוזנצוויג שי   עד  כרגע.   , וחצי אחד  יהיו  בפועל   . בתקן

 אחרת. מי בעד?  

 בביטחון היא עבדה במשרה מלאה?   : משה אופיר 

 לא.   : אודליה גוטל 

מאיה   : שי רוזנצוויג  העירונית  הפקחית  הסמכת  את  מאשרים  אנו 

  גור לפעול לאכיפת חוקי עזר בהתאם לכתב ההסמכה 

 , תודה.  המצ"ב. פה אחד 

 

הסמכת הפקחית העירונית מאיה  מאשרים פה אחד   ה: החלט    
לכתב   בהתאם  העזר  חוקי  לאכיפת  לפעול  גור 

 ההסמכה המצ"ב. 

 

 עדכוני ראש המועצה.   . 7

 

לבשר   : שי רוזנצוויג  שמח  אני  חדשים.  מכרזים  שלי.  עדכונים 

כבר   שהם  חדשים  מכרזים  למספר  יצאנו  שאנחנו 

אחד  גדר    באוויר.  חשמול  בע זה  שזה  צם  הלישמניה, 

הלישמניה.   פרויקט  בהשלמת  סופי  הכמעט  השלב 

יצא   שלה.  התחתון  החלק  את  לחשמל  צריך  הגדר, 

החשמול   את  יבצע  אשר  ספק,  ייבחר  שבסופו  מכרז 

 לפי התקן. המכרז השני זה התייעלות אנרגטית.  

 איזה אחוז מהגדר?   : משה אופיר 

ל בערך   : אודליה גוטל  שהיה  אמרת כמו  חודש.  שמה  פני  לך  י 

ל  מה  שנשאר  טל.  גבעת  של  החלק  זה  בעיקר  נו 

ייכנסו   הם  ערים.  חברת  ידי  על  וזה  להשלים,  שצריך 

 לעבודה.  
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שלהם    85% : שי רוזנצוויג  האחוז  טל,  גבעת  הושלם.  מהיישוב 

כחלק   זה  את  בונים  הם  ערים.  חברת  ידי  על  ייעשה 

 מהתקדמות הבנייה שם. זה יקרא  במהרה.  

   -איזושהי  שמול הגדר יש בו  נושא ח  : אהרוני אלרן  

 כל היישוב, פרט בגבעת טל, כבר מוקף בגדר?   : משה אופיר 

 כן. מה השאלה, אלרן?   : שי רוזנצוויג 

ני  של   : אלרן אהרו תקנים  איזשהם  על  עומד  הוא  החשמול,  נושא 

למשך   לחלק מהאזורים.  צמוד  זה  זאת,  בכל  ביטחון? 

   -בגבעה  

, כן  : שי רוזנצוויג   .  כן

ני     -לא משהו מסוכן   : אלרן אהרו

 זה פועל רק לשפני סלע וחברי מועצה. מה?   : שי רוזנצוויג 

 שפני סלע שכבר נמצאים בתוך היישוב?   : משה אופיר 

,   : שי רוזנצוויג  ידי על  מטופלים  היישוב  בתוך  שנמצאים  סלע  שפני 

זה שילוב, זה כלים שלובים. מטופלים כבר גם בימים  

 מעבר לזה.  רית. לא נרחיב  אלה על ידי הויטרינ 

תהיה  התיי   שיצא,  המכרז  במסגרת  אנרגטית.  עלות 

החלפת התאורה בתאורת לד, במבני החינוך והציבור  

מנשה.   של  באלפי  למהלך  יוצאים   , כן וכמו  בכולם. 

השלמה   זו  בעצם,  הציבורי  במרחב  התאורה  שיפור 

 של כל החוסרים, שבוודאי אנחנו ערים להם.  

רוג משמעותי של  ור משמעותי, שד לא כולם, אבל שיפ  

לעשות  ח  אפשר  שעוד  גילינו  שעשינו  שבסקר  וסרים 

הפרויקט,   במסגרת  מבקשים,  אנחנו  והיום  יותר.  טוב 

במרחב   גם  התאורה,  ושיפור  השדרוג  את  גם  לבצע 

  .  הציבורי

   -השדרוג במרחב הציבורי   : משה אופיר 

כבי  : שי רוזנצוויג  להיות  יכול  זה  רחוב,  להיות  יכול  יכול  זה  זה  ש, 

יכ להי  זה  מדרגות,  שלא  ות  מה  כל  סמטה.  להיות  ול 

מנשה   שאלפי  בסוף  השאיפה  שעשועים.  גן  נעשה, 

שבפרויקט   זוכרים  אתם  טובה.  בצורה  מוארת  תהיה 

החלפת   הכל  בסך  עשו  בעצם  הלדים  של  הקודם 

תאורה.   עמודי  עוד  הוסיפו  לא  בתאורה.  תאורה 

בסי  על  שנקרא  מה  היא  מנשה  באלפי  ס  והתאורה 
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אורבאנ  עמו בנייה  שיש  איפה  הוא  ית.  אם  גם  ד, 

יודע   הוא  דווקא  לאו  מנורה.  עליו  תקועה  חשמל, 

במיוחד   אותו  ששמו  חשמל  עמוד  של  עבודה  לעשות 

במנורה.   מנורה  החליפו  להאיר.  כדי  ייעודית  בצורה 

באמצעים   עמודים  באותם  משתמשים  אנחנו  וכיום 

 אחרים, על מנת לשפר ולשדרג את התאורה.  

יבורי זה נוגע גם לשיפור  במרחב הצ בתאורה    השיפור  : אופיר   משה 

 הפרויקט שעשו הקודם? או שאלו דברים חדשים? 

   -אלו דברים חדשים. הפרויקט הקודם   : שי רוזנצוויג 

ששמו   : משה אופיר  מוצלחים  הלא  דעתי  לפי  בגופים  נוגעים  האם 

 בפרויקט הקודם? 

 בחלק מהם כן. בחלק מהמקומות,   : שי רוזנצוויג 

 הגופים? מהם מחליפים את    חלק  : משה אופיר 

שאנחנו   : שי רוזנצוויג  כן,  מקומות,  יש  הצרחה.  נעשה  אנחנו 

חושבים שאפשר לעשות טוב יותר. בסוף זה עניין של  

את   לעשות  וניסו  לעשות  אפשר  מה  של  תקציב, 

 המקסימום.  

 תעדוף.   : שלומית ארצי 

שא  : שי רוזנצוויג  היום  במצב  אנחנו  שהיה.  למה  יכולים  נכון  נחנו 

לעשות לע  רוצים  שאנחנו    שות,  חושבים  יותר.  טוב 

שמתייעלים   הזדמנות,  של  בפתחה  עכשיו  נמצאים  

גם   במבנים,  אנרגטית  של  בצורה  הנדבך  את  להוסיף 

חוץ.   בתאורת  שהמכרז  שיפור  סבור  ואני  צופה  אני 

אני   עדיין  הקיים.  במצב  משמעותי  לשיפור  יוביל  הזה 

באופטימאל  חושב שאנחנו  פה לא  יהיה  אבל   , שיפור    י

  . יותר  משמעותי מוארים  שיהיו  רחובות  פה  יהיו 

זה   את  עושים  שאנחנו  אחרים  פתרונות  וימצאו 

  .  עכשיו

תישקל   : משה אופיר  לא  למה   , משמעותי לשיפור  יביא  זה  אם 

בשיטת   זה  את  לעשות  לשיפור    BOTהאפשרות 

 משמעותי?  

יכ  : שי רוזנצוויג  ול להסביר?  אודליה? לא הבנתי את השאלה. אתה 

 ?  BOTזה תישקל לעשות  מה  

 ?  BOTמה זה   : שלומית ארצי 
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   -זו שיטת מימון, שבה קבלן   : שי רוזנצוויג 

   -בזמנו, כשאנחנו דיברנו על   : משה אופיר 

 את רוצה מילה על המימון?  : שי רוזנצוויג 

החלפנו   : משה אופיר  שבו  הקודם,  הפרויקט  על  כשדיברנו   , בזמנו

נורות  לא  זה  הגופים,  הג את  את  החלפנו  ככה  ,  ופים, 

ממה    קוראים  היישוב  ברחבי  התאורה  גופי  לזה. 

יהיה   שהשיפור  לנו  נמסר  לד,  תאורת  קודם,  שהיה 

ויפה.   טוב  והכל  חשמל.  משמעותי  המון  יחסוך  שזה 

 וזה יכסה,  

לשמוע   : שי רוזנצוויג  מסוגל  אני  אבל  גבר  אמנם  אני  דבר.  דבר, 

 אותך וגם ללחוש באוזן למישהו.  

   -א  וגל לדבר כשאתה ל אני לא מס  : פיר משה או 

אם   : שי רוזנצוויג  יודע  לא  המועצה.  ראש  עדכוני  זה  נורא.  לא 

ן. בסדר?    קראת את הכותרת. זה לא דיו

 בסדר, אני רק אומר.   : משה אופיר 

 תגיע לשאלה. מה השאלה?   : שי רוזנצוויג 

משמעותי   : משה אופיר  שיפור  שיהיה  לנו  דווח  אז  שגם  בגלל 

א  אז וחיסכון   בכספים,  שאם    דיר  ההצעה  זה  עלתה 

על   זה  את  יעשו  שהמציעים  משמעותי,  שיפור  כך  כל 

ויקבלו את ההפרש בעלות של החשמל בתור   חשבונם 

 תשלום.  

חוסכים    אנחנו  אם  אומרת  בשנה    1,000זאת  שקל 

להם   עולה  הם    5,000וזה  הכל,  את  להחליף  שקל 

 ישמחו לעשות את זה.  

 . אני רק אומר.  ור, זה לא דיון עצור פה. עצ  : שי רוזנצוויג 

   -פה אני מציע את אותם   : משה אופיר 

   -הפרויקט מממן את עצמו   : שי רוזנצוויג 

 המכרז כבר באוויר.   : אודליה גוטל 

.   : שי רוזנצוויג  שלנו באתר  אותו  לראות  יכול  אתה  באוויר.  המכרז 

לא   הלוואות,  לוקחים  לא  כסף,  מוציאים  לא  אנחנו 

פה   ואין  כסף  שאנח מוצאים  מהכיס  מוציאים.  כסף  נו 

. כלומר,  הפרו   יקט מממן את עצמו מא' עד ת'

 מה זאת אומרת לא מוציאים כסף?   : משה אופיר 

ן   : שי רוזנצוויג  במימו שהוא  פרויקט  זה  כסף.  מוציאים  לא  אנחנו 
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   -מלא של  

 של מי?  : משה אופיר 

 לא שלנו. של משרד האנרגיה.   : שי רוזנצוויג 

מ  : אודליה גוטל  חלקי הפרויקט  מכמה  תחתונה,  ורכב  שורה  ם. 

,  BOT. במה שקשור בתאורה זה לא  BOTקראת לזה  

ן.   עיקרו אותו  על  זה  אבל  שונה,  קצת  החיסכון  זה 

את   שיממן  זה  הוא  החשמל  בצריכת  יוצרים  שאנחנו 

של   קורא  קול  שהגשנו  אזכיר  אני  ובנוסף  הפרויקט. 

קצת   אולי  בערך,  כשנה  לפני  אנרגטית  התייעלות 

. זה גם ח פחות, וזכי  . נו בו    לק מהסכום שמממן

עולה    : משה אופיר  שהפרויקט  נגיד   . להבין רוצה  פשוט  אני  אז 

מקבלים   כסף  כמה  דוגמה.  סתם  נגיד,  שקל.  מיליון 

 ממקורות חיצוניים וכמה אנחנו?  

 אני לא זוכרת להגיד לך.   : אודליה גוטל 

מגורם   : משה אופיר  מקבלים  הכל  אם  כסף?  שום  שמים  לא  אנחנו 

 שבא לקראתנו,    אחר, 

,  אב  : אודליה גוטל   ל עניתי לך לשאלה הזאת בדיוק לפני שנייה וחצי

ב  : משה אופיר  פחמן  לאפס  להגיע  בשביל  'אני  לנו  ,  2050-אומר 

  .  אני נותן לאלפי מנשה מיליון שקל, שיעשו פה ...'

קיבלנו   : אודליה גוטל  וחצי.  דקה  לפני  השאלה  על  לך  עניתי  משה, 

ש  ומצד  מענק  אחד  את  מצד  מממן  זה  עצמו  ני 

שי  בדיוק  מהחיסכון  לך.  עניתי  חשמל.  בצריכת  היה 

  ,  לפני

 החלק שלא ממענק זה בא מאיתנו?   : משה אופיר 

 אני לא יודעת להסביר,   : אודליה גוטל 

 השקעה ראשונית.   : משה אופיר 

,   : שלומית ארצי  , צריכת החשמל שלנו  זה אומר שאנחנו

 שנה, נגיד.  שקל ב   1,000חוסכים חשמל,   : משה אופיר 

ה  : ומית ארצי של  נותן    1,000-אז  החיצוני  המימון  פלוס   , האלו שקל 

   -לך  

 שקל.    100,000אבל עכשיו צריכים לתת   : משה אופיר 

 אני לא יודעת. אתה ראית את זה? את המספרים?  : שלומית ארצי 

תקרא,   : שי רוזנצוויג  שאתה  חושב  אני  הבא.  הנושא  חבר'ה,  לא, 

אנ  עכשיו  עד  הבנת  לא  ש אם  שכדאי  חושב  תקרא.  י 
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הבשור  בשורה  טוב,  מנשה,  באלפי  שהתאורה  היא  ה 

למה   המשכיות  זו  נוסף.  שיפור  לקבל  הולכת  גדולה, 

בתוך   גם  ללדים,  המעבר  שנים.  כמה  לפני  שקרה 

הוא   כסף,  יחסוך  הוא  החינוך,  מבני  המועצה,  מבנה 

  . '  יהיה איכותי יותר וכו

החו   בנופי  צעירה  וחטיבה  ספורט  אולם  רש.  הקמת 

מכרז,   בקרוב יצא  טובה.  זוכה,    בשעה  קבלן  יימצא 

מאוד   בפרויקט  מדובר  הזה.  בפרויקט  שיתחיל 

באופן   מנשה  אלפי  את  לשדרג  שאמור  משמעותי. 

החינוך,   למענה  הקשור  בכל  בפרט,  טל  וגבעת  כללי 

והתרבות.   מאוד  הספורט  מקווה  שמרגע,  צופה  אני 

שנה   שתוך  מאוד  מקווה  אני  קבלן,  שיעלה  שמרגע 

 אולם חדש. אגב,    ו כבר נוכל לחנוך פלוס קצת, אנחנ 

 מה גודל האולם?    : משה אופיר 

על   : שי רוזנצוויג  דיבר  הסטנדרטי  חדרי    200הדגם  וללא  מושבים 

ספח. שטאנץ של משרד החינוך. אנחנו הלכנו ופתחנו  

לכ  והגדלנו  ספח  חדרי  והוספנו  הזאת  התוכנית  -את 

הבא   400 התוכנית,  את  שדרגנו  מעצבים  מושבים.  נו 

ח חיצו  ואדריכלים  גם  ניים  לנו  יתנו  אשר  יצוניים, 

שזה   שלנו,  ההררי  בתוואי  בגבעה,  שמשתלב  משהו 

יודע   הפיס  שמפעל  ידוע  שטאנץ  אותו  יהיה  לא 

יש תוכנית משודרגת. אותו דבר  לעשות.   זאת אומרת 

 גם עם החטיבה הצעירה.  

 איפה זה מבחינת ...   : משה אופיר 

הח  : שי רוזנצוויג  שטח נופי  שם  יש  אותו   ורש,  ששיטחו  לפני    ריק 

כשנתיים. שם, צמוד. בעצם נופי החורש כביכול הולך  

 לגדול באולם ובמעונות. בחטיבה צעירה.  

 אין בנופי החורש היום חטיבה צעירה?   : משה אופיר 

הכיתות.   : שי רוזנצוויג  בתוך  והולך  יש  כיתות  לפנות  הולך  זה 

צעירה   חטיבה  שהוא  מוסד  בעצם   standלהיות 

alone לו לתת מענה גם  כיתות שיתמנו יוכ , וה-   

 כמה כיתות חטיבה צעירה?   : משה אופיר 

 שתיים.   : אודליה גוטל 

 כמה?   : משה אופיר 
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 שתיים.   : שירי זיידמן 

 שתי כיתות?   : משה אופיר 

.   : שי רוזנצוויג  , זה משמעותי  כן

 זה מספיק?   : משה אופיר 

 ארבע כיתות.  שתי כיתות חטיבה צעירה זה   : אודליה גוטל 

 ע כיתות.  ארב  : י רוזנצוויג ש 

 בשביל זה אני שואל.   : משה אופיר 

 שתיים  ושתיים.   : שי רוזנצוויג 

. וזה מה שיש לך היום.   : אודליה גוטל   ... א' וגם כיתה א'

זה.   : שי רוזנצוויג  לגבי  העדכון  זה  הזה.  הספר  בבית  כיתות  ארבע 

, זה ארבע כיתות, זה משמעותי, בהחלט.    כן

הו  : אופיר   משה  חטיבה כבר  לבנות  כיתות    לכים  לשתי  רק  צעירה 

. או שאני טועה.    הבנתי

כיתות   : שי רוזנצוויג  ארבע  אומרת,  זאת   . א' כיתה   , גן  . א' כיתה   , גן

 תקרא לזה. שני גנים, שתי כיתות.  

  מוסיפים ארבע כיתות כאילו?  : משה אופיר 

ל  : שי רוזנצוויג  להיכנס  בלי  בכניסה,  ביטחון  שער  מונחים  הלאה. 

שאחרי הרבה מאוד שנים    ים. אני שמח לבשר ביטחוני 

אני    , זמן מדי  יותר  ולטעמי  לדעתי  שנמשך  ופרויקט 

על   דיברו  מועצה  חבר  שהייתי  לפני  זה  את  זוכר  עוד 

ן   ביטחו שעבר  שעבר  בשבוע  הותקן   , ן ביטחו שער 

 בכניסה ליישוב.  

היא     . ליופי לא  ביטחונית. היא  המהות של השער היא 

אמורה   קצ לא  במקרי  מסוימים. ליפות  מאוד   אם    ה 

 נצטרך לסגור את היישוב הרמטית,  

 נקווה שלא,   : שלומית ארצי 

משרד   : שי רוזנצוויג  במימון  הוא  המימון  זה.  את  לעשות  נוכל 

חושב   ואני  כסף  פה  הוצאנו  לא  שוב,   . כולו הביטחון 

שנעשו   האחרונים  השיפורים  עם  ביחד  משדרג,  שזה 

מו שם,  אמצעי ההאטה שש בכניסה, כל מי שראה את  

חתול  את  עיני  להאט  שאמור  הכביש  של  החירוץ   ,

השערים   הנכנסים,  השערים  שנכנסים,  הנוסעים 

ויורדים, גם בכניסה וגם ביציאה, כל הדברים   העולים 

בטוח   יישוב  לייצר  אמורים  דבר  של  בסופו  האלה 
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בעיות   כל  את  יפתור  זה  האם  סיכונים.  להקטין  יותר, 

 כנראה שלא.    עם הפלסטינאים? יעשה שלום   העולם? 

בפייסבוק   : אופיר   משה  אנשים  העלו  השער.  ין  בעני לשאול  רציתי 

שלו   הייעוד   , שלו הנחיצות  השער.  לגבי  שאלות 

לאור   למה,  מבין  לא  אני  ו,  עכשי הזה.  מהסוג  ודברים 

לא   שלהם,  מסיבות  שואלים  שואלים,  שאנשים  זה 

 מבינים,  

 נו?   : שי רוזנצוויג 

א  : משה אופיר  להעלות  למה  אפשר  י י  תי ואפילו  אותך  הסבר,  גו 

סוד   כאילו  עונה.   לא  אחד  ואף  זה,  ואת  זיסמן  ואת 

 ביטחוני מה השער עושה.  

, אני לא מכיר, משה אופיר,   : שי רוזנצוויג   א'

. כל   : שלומית ארצי  ן אבל איזה הסבר יש לתת לשער. יש שער ביטחו

 בן אדם ....  

 ום פוסט כזה.  יר תיוג שלי בש שנייה, רגע. לא, לא מכ  : שי רוזנצוויג 

 אי אפשר לענות להם?  : ה אופיר מש 

, לא מכיר תיוג שלי.   : שי רוזנצוויג   א'

   -גם אני לא ראיתי   : שלומית ארצי 

שאני   : שי רוזנצוויג  מאוד  להיות  פוסטים  גם  ויכול  שבהם  מפספס 

שום   אין  מכיר.  לא  פוסטים.  מאוד  בהרבה  מתויג  אני 

  ,  בעיה. שער הביטחון

 עלו את זה.  אז בואו ת  : פיר משה או 

שער   : וזנצוויג שי ר  ניסוח.  על  לחשוב  מנסה  אני   , הביטחון שער 

  . ן  הביטחון הוא לצרכי ביטחו

 מה זה צרכי ביטחון? לא, ...   : משה אופיר 

זרוק   : שי רוזנצוויג  בוא,  עכשיו?  לתת  רוצה  אתה  ון  רעי איזה 

עצור.   אז  תקשיב,  בהם.  נדון  ובוא  לאוויר  רעיונות 

 עצור.  

, הי   אני  : משה אופיר     -ישוב הזה, בלי שער  רוצה, אנחנו

 היה קורונה, סגרו את השערים.   : שלומית ארצי 

 משה, תודה רבה. אני מתקדם הלאה.   : שי רוזנצוויג 

.   : משה אופיר  ן  אני לא קשור לחוץ. אבל אני רוצה להבי

לך   : שי רוזנצוויג  יש  אותך,  מעניין  באמת  זה  אם  כך.  אחר  תבין  אז 

בי  את  ועדת  תשאל  ביטחון טחון.  ועדת  שלומית  יו"ר   ,



   

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

34 

  . , היא תשמח לענות לך על תרחישי קיצון  ארצי

ן יכולה   : משה אופיר     -אני לא יודע מה יו"ר ועדת ביטחו

הלאה.   : שי רוזנצוויג  גמור.  שער  בסדר  תודה,  רמ"ה.  ביקור 

שער   או  הפרחים  שער  לו  קוראים  לא  בוא.   , ן ביטחו

  . ביטחון שער  זה  הסלע.  יישוב שפני  בכל    כמעט 

בי  שער  יש  ושלא  באזור   . אצלנו גם  לאל,  תודה   . טחון

 נצטרך להשתמש.  

   -אנחנו ... על הגדר? אנחנו צריכים   : משה אופיר 

המנהל   : שי רוזנצוויג  ראש  פה  היה   . האזרחי המנהל  ראש  ביקור 

כי    , לי נראה  זה  השבוע.  ראשון  יום  מתי?  האזרחי, 

ל  אותו  זימנתי  דברים.  הרבה  עברו  פגישת  מאז 

לתפקיד  היכרות.   נכנס  אטילה.  הוא  פארס  אלוף  תת 

מעט   לא  לפתחו  בהצלחה.  הזאת  בהזדמנות  לו  נאחל 

דברים, החל מנושאי קו כחול, וכלה בשריפות אשפה.  

חוקית,   בלתי  בנייה   , מואזין עוצמת  סביבה,  איכות 

אני    . לפתחו עלו  האלה  הנושאים  כל  הגישה.  כביש 

ווה,  ול אני מאוד מק יכול לפחות לעדכן שבנושא קו כח 

שהצלחנ  בעבודת  לאחר  מנשה  אלפי  את  להכניס  ו 

לפיילוט,   להגיד,  שאוהבים  כמו  מאומצת,  מטה 

סעיף   בסיס  על  קונסטלציה    5שבמסגרתו  תימצא 

לקו   מי שנמצא מחוץ  לכל  משפטית שבעצם מאפשרת 

  , וכו' שיפוצים  לעשות   , שלו הבית  את  למכור  הכחול 

   -מה שהוא לא יכל לעשות  

 ? 5ף  מה זה סעי  : פיר משה או 

י  הסעיף.   : ג שי רוזנצוו את  לך  אשלח  אני  ו.  עכשי לזה  נכנס  לא 

 בגדול,  

 איפה? למה?    5סעיף   : משה אופיר 

 צוות קו כחול.  של   : אודליה גוטל 

 למה?   : משה אופיר 

 צוות קו כחול.   : שי רוזנצוויג 

 מה זה?   : משה אופיר 

   -צוות כחול. זה מדבר   : שי רוזנצוויג 

 כחול?    לצוות קו   5עיף  ס  : משה אופיר 

לב,   : וויג שי רוזנצ  בתום  שקורים  כאלה  מקרים  על  מדבר  זה   , כן
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   -שהם לא קרו בצורה  

לממשלה?   : משה אופיר  המשפטי  היועץ  של  הדעת  חוות  סמך  על 

 חוות דעת האחרונה שלו בעניין? 

היועץ   : שי רוזנצוויג  בין  מטה  עבודת  איזושהי  נוצרה  עזרה.  היא 

האז  המנהל  של  למשנ המשפטי  שעבר  ליועץ  רחי,  ה 

ש  כרגע  המשפטי  הם  והערות.  לבדיקה  הממשלה,  ל 

  .  נמצאים בשליש האחרון

אני מאוד מקווה שעד סוף, אבל אני לא מבטיח בשום   

נאמר   על סמך מה שגם  אני מאוד מקווה,  אבל  צורה, 

רבעון   סוף  שעד  אישית,  ממנו  סגורות  בדלתיים  לי 

וככל   2022ראשון   לפועל,  יצא  הזה  שהוא    הדבר 

בא  ישליכו יעבוד  מנשה,  לשאר    לפי  גם  אותו 

כ  יש  מנשה  באלפי  משפחות    60,  50-היישובים. 

   -שנמצאות  

 יחידות?   60,  50 : משה אופיר 

 .  61 : שלומית ארצי 

ובכל   : שי רוזנצוויג  הזאת.  בסיטואציה  נמצאות  כזה.  משהו 

ייטיב   פה  שייעשה  הפיילוט  אז  אלפים.  יש  השומרון 

בראש  שלנו  התושבים  וגם   עם  לתת    ובראשונה.  ידע 

   -אר  מענה לש 

 זה על בסיס תום לב?   5סעיף   : משה אופיר 

שר   : שי רוזנצוויג  של  העניין  לגבי  עדכנתי  אז  שב"חים.  גם.  גם, 

שאפו   כל  קודם  אז   , עכשיו רק  שמצטרף  מי   . הביטחון

את   מבין  לא  אני   , עכשיו רק  להצטרף  לכם  למה  לכם. 

מאוד שמתיש  מקווה  שאני  אמרתי  אבל  בקרוב  זה.  הו 

וזו  יגיע    , ן הביטחו העולם  שר  כל  פה  היו  אסקלציה. 

. אנחנו לא נרפה.    ואחותו

שב"חים, למרות שהמצב, לא רוצה להגיד שהוא טוב,   

אבל אתם שמים לב, למעט תקלות שיש ברמזור, כמו  

התנועה   מצב  גמור.  בסדר  היה  היום  אתמול,  שהיה 

סביל.   כמה  הוא  לפני  שהיה  מה  את  מזכיר  לא  זה 

שה חו  פקקים  היי דשים,  אמצע  עד  היה  גיעו  זה  שוב. 

. אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב.    מצב נתון

 סגרו את הפרצות?  : משה אופיר 
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משרד   : שי רוזנצוויג  מול  שלנו  המטרה  אותן.  סגרו  לא  הפרצות 

 הביטחון היא לגרום לסגירת הפרצות. אבל,  

 אז למה מצב התנועה השתפר?  : משה אופיר 

כלים   : שי רוזנצוויג  יש  משטרת בסוף  גם  וגם    שלובים.  ישראל 

אין כמעט   עבודה.  לסירוגין מבצעות  משטרת התנועה 

יום ולא רואים שם משטרה בשעות, בוודאי שיש ימים  

פעמיים   לפחות  אומר,  אני  אבל  משטרה.  שם  שאין 

שאנחנו   בשעות  תנועה  ומשטרת  משטרה  יש  בשבוע 

וניתנו מעל   וחות.  ד   20הגדרנו. אתמול בוצעה אכיפה 

ה  תנו לבקשתי  בוחן  גם  שהגיע  וזמן  רכב,  בוחן  עה, 

 למתחם של החנייה של המוניות ופסל רכבים.  

 אני ראיתי את זה.   : שלומית ארצי 

ואם   : שי רוזנצוויג   , לנו ולהסביר  להרתעה  האמצעים  כל  רכב.  בוחן 

כי   צופים.  לכם,  אומר  אני  וחלק מהם,   , בנו צופים  הם 

לכ  אין  פה.  קורה  מה  יודעים  שם הם  להחנות  מה  .  ם 

לאס  מה  לכם  לכו  אין  רוצים?  אתם  פלסטינאים.  וף 

בסדר.   יהיה  הכל  משם,  תאספו  למחסום,  לכו  לשער, 

 במשתלות לא לאסוף.  

מעל    כבר  דוחות,  ורואים,    100זה  נשלחו.  דוחות 

מה   פחות.  הרבה  פחות.  אבל  בלגן  שיש  רואים 

דוחות,   אחרים.  במקומות  אותם  מוציאים  לעשות? 

הור  הלב רכבים  הפס  גם   . שמי דו שחלקם  הזה,  ם  ן 

כלים   בסוף  מהכל.  הכל  יש  לא.  חלקם  אבל  פס,  עליו 

לא   אנחנו  עדיין  מהעבודה.  חלק  עשה  וזה  שלובים. 

כזה   דבר  שכל  מאמין  באמת  אני  אבל  שצריך,  איפה 

  .  מקדם אותנו

תחבורה   מהקמ"ט  בקשה  ביקשנו  גם  אנחנו    אגב, 

האוטובו  של  העצירה  ביטול  ההורדה,  סים  לביטול 

מוז הייעודיים   בצומת  לא  ליישוב  צורך.  בזה  אין  ס. 

לרדת   שרוצים  שלנו  תושבים  של  דרישה  פה  ראינו 

בצומת מוזס. להיפך, זה מעכב אותם. ואנחנו סבורים  

אלפי   תושבי  עם  יטיב  מוזס  בצומת  העצירה  שביטול 

 מנשה שבסך הכל רוצים להגיע הביתה מהר ובשלום.  

זה   מעדכן  אני  שבו  אחרון  טל.   נושא  גבעת  אני    כביש 
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שבוע הבא, בעזרת השם, אם לא יהיו  שמח לבשר שב 

אותם   לרפד  סיימו  אשר  העיקולים  שני  תקלות, 

לנסיעה   ייפתחו  שעבר,  שבוע  השבוע,  באספלט 

   -בשבוע הבא. ובעצם  

 הפרויקט הסתיים?  : משה אופיר 

הפרויקט מבחינתי יסתיים כשאנחנו נחתום על אישור   : שי רוזנצוויג 

א  הא מסירה.  העיקולים  לקחו בל  עצמם  שהם  לנו    לה 

עד   תוכנית  איזושהי  פה  שהגדירו  מרגע  שנה,  מעל 

המת"ע,   את  עברה  בתב"ע,  אישור  קיבלה  היה  שהיא 

רבים   חודשים  במשך  גדול.  מאוד  מאוד  סיפור  פה 

שיפורים   עוד  מצאנו  כדי  תוך  וגם  התכנס.  לא  מת"ע 

 והבנו איך אפשר לעשות את זה טוב יותר.  

די באמת  שינינו תוכניות כ ספר שבועות עד  עד לפני מ  

שהיא   גם  אבל  בטוחה.  נסיעה  של  טוב  תמהיל  לייצר 

לכביש   אופי שמתאים  עם  נקרא,  איך  קצת,  עם  תהיה 

אופי   לו  שיהיה  עירוני,  נחשב  שהוא  למרות  הזה. 

מה   את  עשו  להרחיב  טיפה  שצריך  איפה  אז  מתאים. 

 שאפשר במסגרת זכות הדרך.  

 כביש?  ב? להרחיב את ה מה להרחי  : משה אופיר 

 את הכביש אי אפשר להרחיב.   : ויג שי רוזנצו 

 התחילו להרחיב את הכביש?   : משה אופיר 

מדבר   : שי רוזנצוויג  אני  בעיקולים.  פתאום.  מה  פתאום,  מה  לא, 

לפה,   הבאנו  שונים.  מפתחים  להם  יש  אז  בעיקולים. 

היית,   אם  יודע  לא  הקודמת,  בפעם  שעדכנתי  כמו 

תנוע  יועץ  ת הבאנו  בלתי   , שלנו כמ ה  עוד  שנתן  י,  ה  לו

   -הערות על התוכנית  

 איזה הערות הוא נתן לגבי הכביש?  : משה אופיר 

על   : שי רוזנצוויג  רק  מדבר  אני  הכביש.  לגבי  נתן  לא  הוא 

לקצר.   קצת  תנועה  האי  את  שאפשר  אמר  העיקולים. 

העיקול,   מתחילת  יתחיל  שלא  שלו,  האף  את  לקצר 

טיפה   לפתוח   . אחרי קצת  מ אלא  כל  המפתח.  יני  את 

 דברים כאלה.  

 עשו את השינויים האלה שהוא המליץ?  : משה אופיר 

. אנחנו צריכים על הכביש הזה לתת אישור   : שי רוזנצוויג  . בוודאי כן
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מסירה,   אישור  יהיה  לא  אם   , מבחינתי מסירה. 

שיפתחו עוד אלף פעם. אנחנו מנסים לעשות את הכי  

 פתוח.  טוב כדי שלא נגיע לסוף ונצטרך שוב ל 

 את הריבוד השני?  מתי עושים   : ידמן שירי זי 

אני   : שי רוזנצוויג  הזה,  הכביש  השנה  סוף  עד   , השני הריבוד 

וספטמבר,   באוקטובר  לנו  כשהבטיחו  שעוד  אמרתי, 

אנחנו   השנה  סוף  עד  הזה  הכביש  'אם  אמרתי  אני 

לבין   עצמו  הכביש  בין  מבדיל  ואני   , ' אחרי נהיה 

מבחי  ששם  הכביש,  בצד  להם  המדרכות  ייקח   , נתי

 דשיים, נחיה עם זה.  עוד חודש, עוד חו 

.   : שירי זיידמן   פחות קריטי

ריבוד   : שי רוזנצוויג  השנה  סוף  עד  רוצה  אני   , שני ריבוד  הכביש, 

, כולל הניקוזים, כולל התאורה,   שני מקצה לקצה כולו

בצדדים,   לשים  שצריך  הדברים  שאר  את  הכל.  כולל 

 ספסלים, ברזיות, תאורה לעצים,  

.  החליף את העצים ש ל  : שירי זיידמן   נבלו

לא   : שי רוזנצוויג  אנחנו  למה  שנבל,  עץ  כל  מסירה.  אישור  אין 

אני   גוזם,  לא  אני  שם.  בצדדים  נוגע  לא  אני  גוזמים? 

כל   זה.  על  אחראי  הוא  כסף.  שלא  בטח  מבזבז,  לא 

על   נפוצה  אנחנו  שבורה,  שהיא  בלטה  כל  שנבל,  עץ 

 זה.  

 ?  שאלה, אפשר  : שירי זיידמן 

י   כן, בטח.   : ג שי רוזנצוו

 השלוליות,   : י זיידמן שיר 

עדיין   : שי רוזנצוויג  אני  אבל  אופיר,  משה  לך  קוראים  לא  אמנם 

 מאפשר שאלות.  

הישנים,   : שירי זיידמן  בעיקולים  שהיו  המטורפות  תודה. השלוליות 

 זה אמור להיפתר?  

הגשם   : שי רוזנצוויג  במערכת  ראינו  עכשיו  כבר   . בוודאי  , בוודאי

ש  גשם החזקה שהיתה,  קצת  היה  בוודאי  אמנם  אבל   ,

 שלא היתה שם שלולית.  

   , התריעו הארץ  שכל  חזקה  גשם  מערכת  פה  היתה 

אז   הכלל,  מן  יוצאת  שנקרא  מה  מערכת  להיות  הולך 

בטח   שלוליות.  שם  היו  לא  אבל  זה,  את  הרגישו 
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  . ון  ברמה שהיינו צריכים לשים שם אנשים ולכו

 טוריה.  ... את ההיס  : שירי זיידמן 

. וכשיסיימו את זה,  much better. much much better : נצוויג שי רוז 

 אז הבעיה הזאת גם תיפתר.  

.   : שירי זיידמן   אוקיי

לשם.   : שי רוזנצוויג  הולכים  אנחנו  אבל  בכביש,  מים  יהיו  תמיד 

אחת.   במילה  להגיד  רוצה  רק  אני  לסיום  לסיכום, 

 קורונה. אנחנו ירוקים, ברוך השם.  

התח בקרוב    חמש  מאוד,  מגילאי  חיסונים  לאשר  ילו 

.  12עד   אישי באופן  אני ממליץ,  והלאה.  . בעצם חמש 

הבן   את  לי  שיש  שלו,  השיקול  את  שיעשה  אחד  כל 

דרך   תור  לו  קובעים   . ן לחיסו אשלח  אני  שלי  הפרטי 

 הקופה.  

ני   עומדים להביא מתחם חיסונים לילדים?   : אלרן אהרו

כרגע   : שי רוזנצוויג   . אחד  כן מ אף  מקבל  כי  לא  חיסונים  תחם 

אל   עובד  משהו  לייצר  כל  קודם  היא  שלהם  המתודה 

שזה   ברגע  החיים,  את  מכיר  וכמו שאני  הקופות.  מול 

  .  טיפה ידעך שם, אז המתחמים יגיעו

ני   זה לא מתרומם, זו הבעיה.   : אלרן אהרו

טובה,   : שי רוזנצוויג  לי  תעשו  חיסונים.  גם מתחם  לפה  נביא  אנחנו 

תח  לחיס אל  מי  כו  את  ונים.  לחסן  ללכת  שיכול, 

 הילדים.  

ילדים.    הם  המאומתים  שרוב  רואים  רוצה  אנחנו 

חג   נעים.  ערב  המשך  לכולם  ולאחל  לכם  להודות 

  .  חנוכה שמח. יש הרבה אירועי חנוכה, תגיעו
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