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 הצטרפות המועצה לתאגיד מים וביוב אזורי. ( 2

 נו פותחים את הישיבה. אנח : שלמה קטן

אורית כבר תצטרף. שי לא, שי הודיע שהוא לא   :דבורית פינקלשטיין
 יבוא. 

אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת המועצה שלא  : אוחיון יעקב
מאחר ומנכ"ל תאגיד המים  41מן המניין מספר 

והביוב יובלים בא ממילואים מצפת ואמור גם 
שאול ם. לחזור, אז אנחנו נשנה את סדר היו

אדיבותו הסכים ברוב  ,היועץ הביטוחיקירש,
דיון פתוח על -2. אנחנו נתחיל עם סעיף לוותר

הצטרפות המועצה לתאגיד מים וביוב אזורי. רק 
נקדים ונאמר, וברוך תקן אותי אם אני טועה, 
ביהודה ושומרון אין חובת הצטרפות לתאגיד מים 

, זה תהיה,תהא  אם,וביוב.ההצטרפות מרצון
יד בתחום יהודה ושומרון. ברוך יכול להגיד בתאג

לכם את הבעייתיות של הצטרפות לתאגיד מעבר 
לקו הירוק. אז אנחנו לא עושים שום הקדמות 

  -ושום כלום, פשוט נותנים את זכות הדיבור

 אני רוצה מילה אחת להגיד.  : שלמה קטן

, אנחנו נעביר את זכות הדיבור אחר כך  : אוחיון יעקב אוקיי
'יל שהוא מנכ"ל תאגיד לגבי  . יובלים אברז

אני נקטתי במקרה הזה באמת, הגיעה פנייה  : שלמה קטן
כדי שנוכל  ,מהחברה וביקשו שנתחיל לדון בזה

לתת תשובה בהקדם האפשרי. אני רואה את זה 
, נושא שאני לא הולך לכפות  כנושא מאוד עקרוני
או לנסות לבקש מההנהלה לקבל החלטה, לכן לא 

יון מוקדם בהנהלה לא הספקנו לקיים קיימנו ד
דיון מוקדם, רציתי שכל אחד יביע את דעתו היום, 
ישמע, יתעדכן. וחבל שלפעמים שאני רוצה להביא 
דברים לדיון עושים מזה פלסטר מהכוונת הטובות 
שלי ומשתמשים, בלי להכיר את הנושא בלי ללמוד 
אותו כבר עושים חגיגה וזה חבל, זה לא מעודד 

נים שאני רוצה שיהיו במועצה, דיונים את הדיו
זה נושא מספיק נכבד, לא קוים  פתוחים עקרוניים
שנים, ואני מביא את זה היום  5דיון כזה לפחות 

לשמיעת הנושא ויהיה לנו מספיק זמן גם לקבל 
, לא היום. כן בבקשה.   את ההחלטות לאחר מכן
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נן אני רק רוצה להעיר שפעם הבאה אם אתה מתכו : משה אופיר
לעשות דיון אז אל תכתוב בסדר היום את מה 
שכתבת שמזה עולה שיש דיון בהצטרפות וכמובן 
הצבעה. אחרי זה למדתי מהכתובים זה שרק דיון. 

 אז תבהיר את זה ביתר פרוטרוט. 

 , בבקשה.100% : שלמה קטן

 טוב, אני מנכ"ל תאגיד המים שנה וחודשיים.   :גבי אברז'יל

 כמה?  : משה אופיר

שנה וחודשיים. יש החלטה או כוונה ליצור חברה   :אברז'יל גבי
אזורית למים וביוב בכל אזור יהודה ושומרון. אגב 
יישוב מיהודה ושומרון לא יכול להתחבר עם 
יישוב במרכז הארץ. לדוגמא אתם לא יכולים 
להתחבר לראש העין או כאלה, חלק מהעניין הוא 

הזה. פוליטי מדיני אתם בטח מכירים את הדבר 
זה גם חוקי. מי שהעלה את הנושא הזה זה ראש 
, הוא  רשות המים תאגידי המים והביוב הארצי
זימן את כל ראשי היישובים באזור יהודה ושומרון 
ואמר: 'חברים, זאת תמונת המצב זה חלון זמנים 
שלכם, זה ההזדמנות שלכם. אני אגיד לכם מה 

' והציע להם להצטרף לדגל. אתם תקבלו בתמורה
יישובים, אנחנו מדברים על  9-ניפו את הדגל כה

, ביתר עילית,  אריאל שבפנים קרני שומרון
אורנית, אלקנה, עמנואל, אלפי מנשה, קדומים 

  -ובית אריה. כל הרשימה של היישובים האלה

רי בר חיים  מי האחרון אמרת?   :מי

 בית אריה.   :גבי אברז'יל

 או הם אלה שהוצע להם.  רגע, הם אלה שבפנים  :דבורית פינקלשטיין

 לאלה הציעו.  : משה אופיר

, בגדול אריאל וקרני שומרון זה לכולם זה הוצע  :גבי אברז'יל
 הבסיס, על בסיסו התאגיד שלי קיים. 

 זה התאגיד היחיד שיש היום בשומרון?  : משה אופיר

 היחיד שקיים ביהודה ושומרון.   :גבי אברז'יל

 קרני שומרון נמצאים בתאגיד היום? אריאל ו  :דבורית פינקלשטיין

, כן.   :גבי אברז'יל  כן
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חבר'ה בואו נרשום את השאלות, גם לי יש כמה  : שלמה קטן
 שאלות כבר. 

 עילית עברו אישור מועצה.  רבית  :גבי אברז'יל

 אני רוצה שירביץ ככה בשטף בבקשה.  : שלמה קטן

רו אישור אורנית עברו  אישור מועצה, אלקנה עב  :גבי אברז'יל
מועצה, עמנואל עברו אישור מועצה, בית אריה 
עברו אישור מועצה, אלפי מנשה אנחנו נפגשים 

28-היום, קדומים ב .1 אמורים לעבור אישור  16.
מועצה. הממונה הציע המון הטבות לכל מי 
שמצטרף, אבל הוא התנה את ההטבות בזה 

 100,000שהחברה הזאתי תהיה לפחות בת 
לל יהיה קקונומי שלה המשותושבים ושהסוציוא

 . 4-פחות מ

 ? 4-פחות מ : משה אופיר

 . 4-פחות מ  :גבי אברז'יל

 . 4-למי יש פחות מ : משה אופיר

תרשמו תשאלו את השאלות, אני רוצה שלא נאבד  : שלמה קטן
את הרצף, תעשו טובה. אני באמת רשמתי כבר 

 כמה שאלות. 

ביתר עילית היא אבל אני אענה על הדבר הזה,   :גבי אברז'יל
תושבים  50,000-העיר הגדולה ביותר היא קרוב ל

וזה מוריד את התאגיד  1והסוציואקונומי שלה 
הופך אותו לכלכלי. למה  4-ופחות מ 4-לפחות מ

הממונה קבע שאם  1כלכלי? אני כבר קופץ לסעיף 
איש  100,000החברה היא תהיה בת 

מההשקעות  80%, 4-וסוציואקונומי פחות מ
עו בכלל התאגיד ימומנו על ידי המדינה. זה שיושק

אומר שאם ויינתן ויש חברה כזאתי אני הולך 
להשקיע פה את המקסימום שאפשר, כי המדינה 

 שנים.  5, וזה הזדמנות פז למשך 80%תשלם לי 

רי בר חיים  וביתר עילית כבר בפנים?   :מי

כן. מבחינת אישור מועצה, רק אישור מועצה.   :גבי אברז'יל
שיו לגבי החברה, החברה שלי היא חברה של עכ
 13שנה, אני אומנם שנה וחודשיים אבל היא  13

שנה, החברה הזאתי היא בין הראשונים בארץ 
מבחינת תאגידי המים, היא אחראית על אספקת 
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מים איכות וכמות. איכות חייבים לבדוק אותם 
תקופתית, רבעונית, חצי שנתית, כל מיני בדיקות 

ות תקינות המים. אחראית גם רפואיות בדיק
בשגרה וגם בחירום. אני לא יודע את נתקלתם פה 
במהלך התקופה האחרונה על אירועי משבר מים 
כתוצאה מהפסקות חשמל ממזג אויר, אבל 
התאגיד אחראי היום לתת מים בשגרה ובחירום. 
לפחות באריאל כשהיה את השלג וגם בקדומים 

החברה מטפלת היו המון בעיות, אני מכיר את זה. 
בכל מה שקשור לשפכים מתוך ראיית בריאות 
הציבור ועמידה בכללי איכות הסביבה. החברה 
מתמחה ומתמצאת בפיתוח שדרוג שיקום של 
מערכות מים וביוב. כמובן שבעלי המקצוע 
שבתאגיד הם מקצועיים בתחום, מהנדס התאגיד 

החברה הזאתי מחויבת לעמוד באמות ואחרים. 
נקבעות על ידי רשות המים. כאן מידה מחמירות ש

אני רוצה להגיד לכם, אמות מידה שירות לתושב, 
אמות מידה זה שירות לתושב. הכול מוכתב 
מלמעלה, כמו בשיר הזה הכול מלמעלה. הכול 
מוכתב, זאת אומרת אם עכשיו אתם נכנסים 
לרשות המים, נכנסים לאמות המידה ואתם רואים 

ם יבדקו אותי כמה הם קפדנים מה זה קפדנים, ה
באתר האינטרנט של התאגיד שיש לי שם נוהל 
הפעלה בחירום ונוהל טיפול במים ונוהל טיפול 

ושב, ואם לא בככה וכמה זמן אני חייב לענות לת
שבועיים כל יום איחור עניתי לתושב איחרתי ב

אמות מידה מאוד מאוד ₪.  100אני משלם לו 
 מאוד קפדניות. 

רי בר חיים  איזו? אתם בתקן   :מי

 זה יותר גרוע מתקן איזו.   :גבי אברז'יל

 זה גם בישראל אמות המידה האלה חלות?  : משה אופיר

כן. זה לגבי אמות המידה. עכשיו אני חוזר רגע   :גבי אברז'יל
אחורה, השאלה הראשונה שכל מי שצריך לשאול 
: למה שאני אתחבר לחברה אם החברה  את עצמו

. תראו, אתר המים טובה לא טובה, מהי, מה טיבה
אתר של רשות המים הוא שקוף לחלוטין. פעם היו 
מפרסמים בעיתון את רשימת דירוג הבגרויות לפי 
ערים, אתם זוכרים את הרשימה הזאתי? אם 
תיכנסו לאתר של רשות המים תראו דירוג 

 התאגידים בכלל מדינת ישראל, עם ציון. 
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 תאגידי המים אתה מתכוון.  : משה אופיר

כלל תאגידי המים. עם ציון והציון מחולק לפי   :רז'ילגבי אב
ביטחון מים, לפי אמות מידה, לפי שירות ללקוח, 
, לפי זה לפי זה, הציון  לפי השקעות כמה השקעתי
של התאגיד שלי אפשר לראות את זה, אני מניח 
, הוא ציון טוב  שחלק בטח עשו את הבדיקה הזאתי

 מאוד, שזה בין הגבוהים בארץ. 

 שקלול, לא בכל הפרמטרים.  : שגיא אורית

 בשקלול.   :גבי אברז'יל

 לא, יש שם פרמטרים שדווקא אתם בקצה השני.  : אורית שגיא

אין מצב, אחרת לא היינו מגיעים לטוב מאוד. את   :גבי אברז'יל
  -יכולה להגיד

 לפחות פרמטר אחד כזה שאני זוכרת.  : אורית שגיא

 לי מהו. אז בואי תגידי   :גבי אברז'יל

בעלות של דמי ניהול. יש כמה פרמטרים של דירוג  : אורית שגיא
 -התאגיד

 עלות דמי ניהול? מה זה עלות דמי ניהול?   :גבי אברז'יל

אני מבקש. אורית ביקשתי בהתחלה לתת  ,חבר'ה : שלמה קטן
 לו להתקדם ונרכז שאלות. 

הוא יענה בצורה תרשמו את השאלות שלכם ו : אוחיון יעקב
 שלך.  הצגת הדבריםטפת אחר כך. תסיים את שו

טוב, עכשיו עוד כמה דברים שהחברה מתעסקת   :גבי אברז'יל
הנושא של צמצום  ים.בהם והם מאוד מאוד חשוב

פחת מים, בעיקר ביישובי יו"ש לא טופלו 
התשתיות כמו שצריך, וזו בעיה גדולה מאוד. 
צמצום פחת המים זה אומר שליטה בכל התשתיות 

איכותיות ויחזיקו זמן ארוך. אמרתי אמון  שיהיו
בזמן משבר מפעיל מרכז מידע שירות לקוחות 
אנושי טלפוני ואינטרנטי. עכשיו מה מרוויח 

רף. זה עכשיו אני מצטט את פי היישוב שמצט
, מי שמתחייב זה רשות המים  הגבורה, לא אני

והאוצר. רשות המים סיכמו שכל יישוב שמצטרף 
יצא לנו אולי יש פה ₪,  100יקבל עבור כל תושב 

, כל ₪  758,000טעות  זה מענק ליישוב. דבר שני
 , יישוב שמצטרף אליי אני קונה את התשתיות שלו
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פשוט צינורות המים הביוב הבריכות, כל תשתיות 
פה  ןהמים שקיימות פה אני קונה אותן. למרות שה

  -שנה אני קונה את הכול 15שנה או  20

 מרת קונה אותם? אתה משלם לנו כסף? מה זאת או : משה אופיר

 -אל תענה : שלמה קטן

  -אז אני מסביר. הקנייה מתבטאת בצורה כזאתי  :גבי אברז'יל

  -זה רלוונטי ל : אורית שגיא

  -כן, אבל שנייה : שלמה קטן

?  : אורית שגיא  רגע, מי מנהל את הישיבה פה אתה או קובי

 י במלחמות. אני מנהל פה, אורית אל תתחיל : שלמה קטן

  לא, מי מנהל את הישיבה? : אורית שגיא

  מי מנהל את הישיבה? : משה אופיר

הוא שואל שאלה שהיא רלוונטית אז נשמע, אי  : אורית שגיא
 אפשר שתקפצו על כל משפט. 

  -אורית למה את : שלמה קטן

 מי מנהל את הישיבה?  : משה אופיר

  -אני מנהל את הישיבה : שלמה קטן

 אז תנהל את הישיבה.  : ירמשה אופ

אז חבר'ה תפסיק טוב, תפסיק עם השטויות האלה  : שלמה קטן
 באמת, זה לא מכובד, לא מכובד. 

 מי מנהל את הישיבה?  : משה אופיר

, אני כבר אמרתי אישית, שלמה  : שלמה קטן אני ביקשתי מגבי
פעמים ואמר שהוא גם רושם  3קטן פנה לכולם 

רוץ ברצף, ונשאלו את ההערות, אני רוצה שנ
שאלות שאנחנו יוצאים מזה, ואני לא מבין את 

 השאלות המתגרות האלה. 

.. זה לא שאלה מתגרה זאת הייתה שאלה לעניין.  : משה אופיר .
וחבל לרוץ אחורה שהוא יצטרף להסביר את כל 

 הדברים מחדש. 
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 לא, זה לא יהיה אחורה, זה לא יהיה אחורה.  : שלמה קטן

רי בר חיים  איך יותר נוח לך שנשאל באמצע?   :מי

 לא, נוח לנו בסוף.  : אוחיון יעקב

 אני ארוץ בסדר.   :גבי אברז'יל

 אני רוצה, לי זה נוח אני רוצה לשמוע.  : שלמה קטן

 ₪. מיליון  20-כ היאהעלות של התשתיות פה   :גבי אברז'יל

אני מוכן לא לשאול אותו שום דבר, בתנאי  : משה אופיר
 נותן לשאול את כל השאלות. שבסוף אתה 

 אני אמרתי שכן.  : שלמה קטן

 בסדר.  : משה אופיר

 אבל אמרתי את זה.  : שלמה קטן

 אין בעיה.  : משה אופיר

 אמרתי תרשמו.  : שלמה קטן

מתוך  ₪40% מיליון  20-עלות כל התשתיות היא כ  :גבי אברז'יל
  -15-זה אני משלם בכסף, אני לוקח הלוואה ל

 זה התשתיות של אלפי מנשה? ₪ מיליון  20 : משה אופיר

הלוואת בעלים,  40%אני לוקח ₪. מיליון  20-כ  :גבי אברז'יל
, אני משלם לכם  אתם הופכים להיות הבעלים שלי

 חודש.  60את זה בצורה רבעונית למשך 

אני לא מבין את זה אבל אני רושם את זה, שאני  : משה אופיר
 צריך להבין את זה יותר טוב. 

מערך  40%מיליון מהווים  8.6מיליון  20-מתוך ה  :גבי אברז'יל
הנכסים שקיימים ביישוב, אני לוקח הלוואת 

  -בעלים ומשלם בכסף. לוקח הלוואה

  -אני לא מבין מה זה : משה אופיר

 טוב תתקדם.  : שלמה קטן

הנותרים הם הופכים להיות מניות של  60%  :גבי אברז'יל
, הבעלים של היישוב בחב , בסדר? זהו רה שלי

הדבר השלישי מה שדיברתי במצב שבו 
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 4-הסוציואקונומי המשוקלל של התאגיד פחות מ
אז אנחנו נקבל שכל ההשקעות הצפויות ביישוב 

על ידי המדינה, מדובר על מיליוני  80%ימומנו 
שקלים. מתקני מים וביוב אם אני קונה מתקני 

אני מים וביוב הם יושבים בשטח שלכם, מן הסתם 
לא רלוונטי.  5גם משלם להם ארנונה. סעיף 

החברה מתמחה בפיצוצי מים, מתמחה בשירות 
יעיל בסדר. גבייה ואכיפה, גם בזה אנחנו עוסקים 
באופן עצמאי והחברה מומחית לתכנון פיקוח 

  -ביצוע עבודות מים

רי בר חיים  מה? מה? מה?   :מי

עבודות מים מומחית לתכנון ביצוע ופיקוח על   :גבי אברז'יל
 וביוב. 

 . 9סעיף  : משה אופיר

מה שאמרתי כבר בתחילת הזה. מה שאני אומר   :גבי אברז'יל
בשורה תחתונה אם אני מסכם את זה מה היישוב 
מרוויח. היישוב מקבל מענק, היישוב אני קונה 
 , ממנו תשתיות וזה כסף שפתאום נכנס אליו
היישוב הוא הופך להיות חלק מהבעלים של 

מסך ערך התשתיות שיש  60%באמצעות  החברה
, היישוב יקבל מסה של תשתיות ש מהם  80%-לו

ימומנו על ידי המדינה. מעבר לשירות לקוחות 
שניסיתי להבהיר ולספר על איכות החברה. 

 סיימתי. 

אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות שהיישוב ירוויח  : אילן דולב
 בהם. אחד זה תעריף המים הוא אחיד, תעריף
המים בינינו לבין התאגיד הוא זהה לחלוטין מצד 

  -אחד. מצד שני

 מה זה? לא שמעתי.  : אורית שגיא

  -תעריף המים : אילן דולב

 תעריף המים לתושב?  : משה אופיר

 כן.   :גבי אברז'יל

לתושב, בין התאגיד לבין המועצה הוא זהה  : אילן דולב
 לחלוטין, מצד אחד. 

 ץ. בכל האר  :גבי אברז'יל
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מצד אחד. מצד שני, אתם צריכים לזכור שעל  : אילן דולב
, שנה וחצי העניין  , נדמה לי השולחן הזה עלה לפני

 8-של טיהור השלישוני לביוב שזה מחולק לכ
שאנחנו נתנו מכתב שאנחנו מבקשים ₪ מיליון 

מהתאגיד דרום השרון שייקח בשמנו את הסכום 
ב, זה הזה ואנחנו אחרי זה נתחשבן איתו פר קו

לתושב בהעלאת תעריף ₪  1.2אומר שזה עוד 
אגרת הביוב בהמשך בשנה הבאה. בנוסף בטיהור 

0בין ₪  0.80השלישוני יש עוד  ₪  1-ל₪  80.
, שזה שם  העלות של התפעול הטיהור השלישוני

לקוב ₪  3אם האגרה היום היא ₪.  2אותנו כבר 
ברגע שהתאגיד ₪.  5ביוב, זה הולך להיות לתושב 

את כל החבילה הזו הוא מקבל מענק מרשות לוקח 
המים על החלק שלנו בביוב ואסור לו להעלות את 
אגרת הביוב, התעריף שלו נדמה הוא כולל אגרת 

  -ביוב. הוא לא יכול להעלות

 ? ₪ 5או ₪  3מה יהיה התעריף  : אורית שגיא

ואפילו פחות מזה, נדמה לי שהתעריף שלך ₪  3 : אילן דולב
?  הוא כולל אגרת  ביוב נכון

  -אני יש לי תעריף אחד  :גבי אברז'יל

 מים וביוב.  : אילן דולב

  -תעריף מים וביוב  :גבי אברז'יל

7וזה  : אילן דולב  התעריפים אם אני לא טועה. ₪  13-ו 8.

6זה בסביבות   :גבי אברז'יל התעריף  12.5-התעריף הנמוך ו₪  5.
 הגבוה. 

 יוב. שזה כולל אגב אגרת הב : אילן דולב

 תסביר.  ?מה זה תעריף נמוך וגבוה : אורית שגיא

קוב  30תעריף נמוך וגבוה, היום לתושב מגיע   :גבי אברז'יל
  -בתעריף נמוך

 אה אוקיי הבנתי.  : אורית שגיא

 כמה זה התעריף שלנו היום?  : משה אופיר

 אותו דבר, אותו דבר לגמרי.  : אילן דולב

 ינת ישראל. אותו דבר לכל מד  :גבי אברז'יל
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לא נגעת בנקודה חשובה. איך התאגיד  ,גבי : אוחיון יעקב
 ?מבחינת זמינות השירות שלו

12-ו₪  6.5החיבור של שניהם נותן  : משה אופיר אם אני ₪  5.
 מחבר את שניהם. 

, לא  : אילן דולב , כן 6כן .5  ₪12 ₪  ₪12.5  6.5שלו זה לא ₪,  5.
6זה  6ושלנו זה גם ₪  7. עתכם ישבתי שתנוח ד₪.  7.

עם שוש שהיא נורא חשדנית בעניין הזה ואמרה 
  -לי

 שוש היא מהמתנגדים.  : שלמה קטן

: 'אילן : אילן דולב זה סוף העולם, ואתם  ,והיא אמרה לי
  -לוקחים את התושבים'

 לא, רק תגיד מה התעריף.  : משה אופיר

 התעריף זהה בשני התעריפים.  : אילן דולב

 הה. התעריף ז : משה אופיר

 ביוב ומים התעריף הוא זהה.  : אילן דולב

 וגם אצלנו זה מהקוב הראשון ביוב נכון?  : משה אופיר

 כן.  : אילן דולב

בשביל להכניס את המע"מ עושים את התרגיל  : שלמה קטן
שעושים עכשיו עוד מעט עם הסיפור של התחבורה 

 הציבורית. 

.. יש עוד  : משה אופיר .. אם כבר מדברים על. הרבה שאלות .
 אחרות. 

המחיר הוא כמו המחיר עם מע"מ ככה זה לכולם.   :גבי אברז'יל
גם אתה לא בתאגיד אתה תשלם את אותו המחיר 

 של התאגיד. 

  -רגע, היום אנחנו : משה אופיר

 היום אתה משלם די קרוב.  :גבי אברז'יל

.. אחרת ואתה תתקן אותי. המחירים שלנו  : משה אופיר אני.
בלי מע"מ כי אנחנו לא בתאגיד. הם  ביישוב הם

בתאגיד, האם המחיר שלהם זה כמו המחיר שלנו 
 כאשר הם צריכים לגבות מע"מ. 
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  -המחיר הסופי לתושב לא לעוסק מורשה : אילן דולב

 הסופי לתושב.  : משה אופיר

 זהה.   :גבי אברז'יל

 עוסק מורשה ירוויח פה, אזור התעשייה ירוויח.  : אילן דולב

 עזוב עוסק מורשה.  .המחיר לתושב : ופירמשה א

 מחיר לתושב זהה לגמרי.  : אילן דולב

 זהה לגמרי?  : משה אופיר

 זהה.  : אילן דולב

וגם עבור זה שלא  גם בתאגיד שצריך לשלם מע"מ : משה אופיר
 צריך לשלם מע"מ? 

, נכון כולל המע"מ.  : אילן דולב  כן

רי בר חיים  . 17%-כאילו המחיר שלהם ב  :מי

אני אומר לכם שוב, אני אומר לכם על השולחן  : אילן דולב
הזה שוב, התעריף הזה כדאי לתושבים של אלפי 
מנשה, כדאי לתושבים של אלפי מנשה לעבור 

  -לתאגיד מים וביוב

 למה?  : משה אופיר

 בגלל הכסף.  : אילן דולב

 התעריף אותו דבר אבל.  : משה אופיר

 שנה התעריף יעלה אצלנו. לא, אבל בעוד  : אילן דולב

 בגלל הביוב אתה מתכוון.  : משה אופיר

 בוודאי.  : אילן דולב

, הבנתי.  : משה אופיר  אוקיי

שנייה, נושא של השירות אחת השאלות שאני  : שלמה קטן
נשאל, רגילים פה שמאיר קופץ לכל בית דברים 

 כאלה, איך יהיה השירות. 

דם כל רואה פה שחייבת מבחינת השירות אני קו  :גבי אברז'יל
להיות פה נציגות גם לנושא של גבייה וגם לנושא, 
, גם לנושא של שירות לקוחות  אני מדבר אנושי
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לשאלות, גם לנושא של אחריות מפקח על ביצוע 
עבודות פיתוח שדרוג ושיקום, וכמובן אחזקה 

 שוטפת. 

 נציגות מקומית הכוונה?  : משה אופיר

 כן.   :גבי אברז'יל

זאת אומרת שאנשי המועצה שעובדים היום  : פירמשה או
 בתחום הזה יעברו לעבוד תחת התאגיד? 

 זה סוגיה שצריך לדון אותה.  : אילן דולב

  )מדברים יחד(

 אפשר לשאול את זה.  : משה אופיר

, כי היא רחבה.  : שלמה קטן  כן

 בסדר.  : משה אופיר

 זה לא שאלה שמופנית אליו.   :דבורית פינקלשטיין

 לא אליו.  : וחיון יעקבא

 זה החלטה שלנו.  : שלמה קטן

 נושא השאלת עובדים אל תיגע. ,בגבי  : אוחיון יעקב

כן, אבל הוא לא יכול להחליט אם זה יהיה עובד   :דבורית פינקלשטיין
 המועצה. 

לא, אבל הוא כן אומר לך שיהיה לו נציגות שלו  : אילן דולב
, מי זה יהיה אם זה מאיר או שזה יהיה  אצלנו

  -מישהו אחר

לא אכפת לי אם זה יהיה מאיר או שלמה זה לא  : משה אופיר
 הנקודה. 

..  : אילן דולב  אבל הוא מתחייב שזה.

אבל האנשים שלו באופן עקרוני יחליפו את  : משה אופיר
 האנשים שלנו. 

 או שתהיה קניית שירות.  : שלמה קטן

ה להבין בגדול, מבחינת המועצה, אני פשוט רוצ : משה אופיר
ברגע שמעבירים את האחריות לתאגיד אז אנחנו 
באופן עקרוני לא צריכים להחזיק פה איש אחזקה, 
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לא צריכים להחזיק פה איש שייתן תשובות כמו 
היום יש לנו בן אדם שנותן שירות שבגבייה 

, לא  בגבייה. הוא יצטרך להחזיק בן אדם משלו
ם או אכפת לי אם הוא לוקח את הבן אדם הקיי

חוסך מה זה מביא בן אדם אחר. אני רוצה לדעת 
 לנו במועצה זה הכול. 

השאלה היא מאיזה צד אתה שואל מצד השירות  : אילן דולב
.. למועצה.   לתושב או מצד.

 מצד ההוצאות של המועצה.  : משה אופיר

  -ההוצאות של המועצה נכון להיום : אילן דולב

סליחה רגע תן לי אם בנוסף לכל ההטבות,  : משה אופיר
  -להשלים

 אני אסביר לך.  : אילן דולב

האם בנוסף לכל ההטבות שעוד מעט ניכנס אליהם  : משה אופיר
  -בצורה יותר רצינית

  -אני מציע ככה שנייה : שלמה קטן

 אמרת לי שאני יכול לשאול.  : משה אופיר

 -בסדר, אבל אני רואה ש : שלמה קטן

 רק לשאלה הזאת.  : משה אופיר

אני אבקש מאילן גם את זה, בכנות, יהיה  אז : שלמה קטן
  פיתוח לכל זה.

 אני אצטמצם בעניין.  : אילן דולב

 אתה מנהל את הישיבה.  : משה אופיר

אני אענה על פניו בקצרה, השאלה שלך היא  : אילן דולב
 שאלה במקום, זה נכון יהיה חסכון. 

 מה?  : משה אופיר

 יהיה חסכון.  : אילן דולב

  -יהיה חסכון באנשים שהיום : משה אופיר

 כי העובד יעבור אליי אני אשלם לו.   :גבי אברז'יל
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, לגבי השאלה של  : אילן דולב לא, את השירות הוא נותן
השירות זה הוא אמור לתת, לגבי החיסכון 

 במועצה יהיה חסכון. 

 איך יהיה חסכון?   :דבורית פינקלשטיין

 יהיה חסכון.  : אילן דולב

זאת אומרת שהעובד ייתן לי פחות שירותי אחזקה   :דבורית פינקלשטיין
ליישוב. אם סתם מאיר עובר לעבוד בתאגיד, אז 

 זה פחות אחזקה ביישוב. 

לא, לא, לא, רגע רגע, אנחנו לא דנים מי עובר  : אילן דולב
  -לעבוד בתאגיד

, אבל אתה אומר שזה  :דבורית פינקלשטיין   -לא מי

 הוא אמר כאילו.  : משה אופיר

אני אומר כאילו הוא הולך לתת בן אדם שלו שאני  : אילן דולב
לא יודע מה השם שלו שייתן לנו שירותים של 

 מאיר. 

  -אם זה אותו מאיר אז אותו מאיר גם מתקן את ה  :דבורית פינקלשטיין

אבל זה לא ממש משנה, אני אמשיך לתת את  : אילן דולב
אבל אני אחסוך כן  השירותים האחרים לתושבים,

אני אתייעל מבחינת כוח אדם, כמו שמשה אומר 
אכן המטלות בגבייה יהיו יותר קטנות, אכן 

 המטלות בתחזוקה יהיו יותר קטנות. 

רי בר חיים  בכוח אדם או לא? זה אומר צמצום   :מי

זה לא אומר צמצום בכוח אדם זה אומר חסכון  : אילן דולב
 בעלויות. 

 .הם יכולים להתפנות לדברים אחריםאולי  : משה אופיר

היום אם אנחנו מתקנים פיצוץ מים, לפעמים כל  : שלמה קטן
.. יום שלם.   צוות האחזקה.

העניין הזה אם כבר אנחנו צריכים לחשוב ולתת,  : משה אופיר
הרי אנחנו יושבים פה וצריכים להגיע לאיזה 

?  תובנות.  מה סדר גודל של החיסכון

 הדברים האלה יעשו. אז כול  : שלמה קטן

 אדם אחד שניים.  : משה אופיר
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 לא מבחינת כוח אדם.  : אילן דולב

 אני רוצה שגבי יסיים את הרצף שלו.  : שלמה קטן

 הוא סיים כבר.  : משה אופיר

אתה סיימת? לא. אתה סיימת, בסדר.  אילן יש לך  : שלמה קטן
 עוד הערות? 

יים שיש לכם כן, אם תסתכלו בדו"חות הכספ : אילן דולב
  -אותם

 של מי?  : משה אופיר

 של הרשות. : שלמה קטן

  -של המועצה המקומית : אילן דולב

?  : משה אופיר  שלנו

, בוודאי אנחנו רק על שלנו.  : אילן דולב  כן

 של התאגיד או שלנו?  : משה אופיר

 לא שלכם.  : אילן דולב

 של המועצה שלנו אוקיי.  : משה אופיר

 או שמשק המים והביוב אצלנו מפסיד. תר : אילן דולב

 מהו?  : משה אופיר

 מפסיד.  : אילן דולב

 מפסיד.  : משה אופיר

 כן. תסתכלו את המספרים.  : אילן דולב

רי בר חיים  כי?   :מי

, כי יש פחת. יש פחת, יש  : אילן דולב   -27%בלי כי

.  : משה אופיר .  כמה המועצה.

השאלות, תן לי לשאול, עזוב אל תשאל אותי את  : אילן דולב
 אני לא זוכר מספרים. 

 כמה מה?  : שלמה קטן
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  -כמה כסף המועצה : משה אופיר

 מיליון בערך.  4 : שלמה קטן

 לא, לא, קונה קוב מים.  : משה אופיר

בכמה קונה, יש לזה שני תעריפים. יש תעריף קטן  : שלמה קטן
משהו כזה עם המע"מ ויש אחד ₪  3של איזה 

 -שהוא

.. ל : אופירמשה  ועל התעריף הגדול  100%-אבל התעריף הקטן.
 ? 12-ל 7הוא רווח בין 

לא רוצה להיכנס לזה. אני מסתכל על משק המים  : אילן דולב
 בכללותו. 

 בכמה אנחנו קונים מים.  : שלמה קטן

 משק המים והביוב אצלנו הפסדי.  : אילן דולב

 כמה אחוז הפחת שלנו היום?  : משה אופיר

 היה בערך.  18% : קטןשלמה 

 . 20%בסביבות  : אילן דולב

 . 30%-הגענו אפילו ל : אורית שגיא

 אני יודע שהשתפרנו.  : משה אופיר

 . 18%-היום בסביבות ה 13%-ירדנו ל 30%היה  : שלמה קטן

 אנחנו הפסדיים.  13%ולמרות שזה רק  : משה אופיר

 הוא אמר.  18%  :דבורית פינקלשטיין

 . 13% : משה אופיר

, אני לא 13%, אף אחד לא אמר 13%מי אמר  : אילן דולב
 . 13%שמעתי 

 שלמה אמר.   :דבורית פינקלשטיין

 . 20%אני אמרתי  : אילן דולב

אנחנו  20%לא, לא, אז למרות שאנחנו בפחת של  : משה אופיר
 מפסידים. 

אני מבקש עכשיו אני אעביר לך אתה  ,אופיר : שלמה קטן
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 השאלות. אתה סיימת? תקבל אישור לכל 

 כמה אנחנו מפסידים?  : משה אופיר

'יל  : שלמה קטן שנייה, שנייה, תן לי שנייה. מאחר וגבי אברז
, אילן השלים את מה שיש.  הציג את הדברים שלו

, יש לך משהו להוסיף עוד בנושא?   קובי

, גבי : אוחיון יעקב  והצטרפות לתאגיד יש איזלהאם תנאי  ,כן
פחת המים או שאין לזה שום  שיעורהגבלה של 

  ?משמעות

אמות מידה של רשות המים שקובעות אם אני   :גבי אברז'יל
מנכ"ל טוב או שאני עף הביתה, אני חייב להגיע 

 פחת.  7%-ל

..  : אוחיון יעקב תגיע אחרי ההצטרפות שלנו. כי בהחלטת .
הממשלה בשעתו הצטרפות לתאגיד חדש היה 

א בזה היה נושא של נושא שגם בהרכב כינון וכיוצ
אלפי בפחת המים  לשיעורשיעור פחת המים. האם 

 מנשה יש משמעות להצטרפות לתאגיד שלך? 

בוודאי, אם השיעור של הפחת שלכם היום הוא   :גבי אברז'יל
  -גבוה מאוד

 . 18%כמה זה גבוה? היום הוא אמר לך  : משה אופיר

דר עדיפות . זה אומר שזה יקבל ס20%עכשיו זה   :גבי אברז'יל
 יותר גבוה לטיפול בתשתיות. 

  -התשובה שלך זה בסדר, אין חשיבות : אוחיון יעקב

.. אתה לא הבנת את השאלה.   :גבי אברז'יל  אני הבנתי.

שיעור הפחת באלפי מנשה לא מעלה ולא מוריד  : אוחיון יעקב
  -לנושא הצטרפות. גם לנושא הרכב כינון

הראוי שחברי המועצה שלמה, אני חושב שמן  : משה אופיר
ישאלו שאלות. שלמה, אני יש לי זכות לשאול 

  -שאלות ראשון

 אתה תשאל.  : שלמה קטן

 ולא המזכיר.  : משה אופיר

 תראה על מה אתה רב.  : שלמה קטן

 לא המזכיר.   : משה אופיר



   

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

20 

.. בי.  : שלמה קטן  שנייה אתה כבר.

  תיתן למזכיר בסוף. .יש פה חברי מועצה : משה אופיר

  -אני נתתי לו זכות : שלמה קטן

 המזכיר הוא לא חבר מועצה.  : משה אופיר

 סליחה רגע, תפסיק די.  : שלמה קטן

 אני מאוד רגיש בעניין הזה.  : משה אופיר

 רגיש.  מה זה : אוחיון יעקב

המזכיר הוא לא חבר מועצה. אנחנו רוצים לשאול  : משה אופיר
 שאלות. 

 ן יותר ממך. כי אני מבי : אוחיון יעקב

 די, אל תענה לו.  : שלמה קטן

הוא יכול לשאול אותו בזמן שהוא עושה את כל  : משה אופיר
, אנחנו באים לפה אנחנו לא עובדי  משא ומתן

 מועצה. 

, אנחנו רוצים לשאול כדי  : אורית שגיא לא התיימרנו אגב להבין
 להבין. אם היינו מבינים לא היו לנו שאלות. 

 אתה תשאל.  אבל : שלמה קטן

אבל אנחנו לא עובדי מועצה, הוא כל הזמן נמצא  : משה אופיר
פה הוא יכול לדבר איתו בשעות העבודה. אני לא 

 יכול לדבר איתו. 

 אבל אני רוצה שהוא ישאל.  : שלמה קטן

 אז לכן אתה תיתן לנו קודם לחברי המועצה לדבר.  : משה אופיר

  -השאלה הזאת עלתה : שלמה קטן

 מן הכבוד ומן הראוי שאנחנו קודם כל נדבר.  : ירמשה אופ

יש לך משהו להעיר? ליועץ המשפטי אין לו מה  : שלמה קטן
להעיר. אני רוצה רק לשאול שאלה אחת ואני 

  -אעביר את זכות הדיבור

 לחברי המועצה.  : משה אופיר

לראשון שרוצה לדבר. השאלה שלי היא כזאת:  : שלמה קטן
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זה המספר  4אקונומי היום אתה אומר סוציו
יקרה הנס והחרדים  4הכללי, אם עוד שנה שנתיים 

' והמועצה תשגשג  בביתר עילית יעבדו וירוויחו וכו
יעלה את כולנו יעלה והסוציו שלהם ותפרח, אם 

 , יהיה השלכות אז? 4-מעל ה

  -אני לא יודע לענות לך, אני רק יודע  :גבי אברז'יל

 -סיינס פיקשןאתה אומר לא עוסק ב : שלמה קטן

אני יכול לענות לך שקודם כל מדובר במצב   :גבי אברז'יל
אנחנו  4-הנוכחי בהינתן מצב שאנחנו פחות מ

 5מסך ההשקעות במשך  80%מקבלים מענק של 
  -שנים 5שנים. אם אחרי 

 ישים.  5זה  : שלמה קטן

שנים הערכה כלכלית של  5-ישים, במהלך ה 5  :גבי אברז'יל
.. תוך  החטיבה הכלכלית שנים  3.5של התאגיד.

יהפוך להיות תאגיד איתן ונגיע למצב שמהרווחים 
 אני כבר אחלק דיבידנדים לבעלים. 

, טוב תודה.  : שלמה קטן  הבנתי

 יש לי שאלה בהמשך רק לתשובה הזאת.  : אורית שגיא

 אוקיי, אתה מסכים שהיא תהיה ראשונה?  : שלמה קטן

, כן.  : משה אופיר  כן

 תשאלי את כל השאלות שלך.   :שלמה קטן

למה לא? קודם כל היא חברת מועצה והיא לא  : משה אופיר
 עובדת בה. 

אז קודם כל בהינתן מצב שבו יש חברות  : אורית שגיא
בתאגידים יישובים שבעצם הם ברמה 
, איך זה  סוציואקונומית יותר נמוכה משלנו
משפיע על סדרי עדיפויות ועל בעצם הניתוב 

כנית העבודה ביחס אלינו בתוך הכספים ותו
 התאגיד? 

 שאלה מצוינת.   :גבי אברז'יל

והשאלה השנייה שלי זה האם יש איזה שהיא  : אורית שגיא
תכנית עבודה לתקופה הראשונה שבה אנחנו 
מצטרפים לתאגיד, האם עומדת להיות איזה שהיא 
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השקעה בתשתיות המים כאן, מתי זה הולך 
ים את תהליך לקרות, איך בדיוק אתם מנהל

 ההצטרפות הזה? 

שתי שאלות מצוינות. שאלה ראשונה, זה   :גבי אברז'יל
זה עדיין לא אומר שרמת  1שהסוציואקונומי 

התשתיות שלהם נמוכה. אגב התשתיות של ביתר 
בין הטובות מכל היישובים  ותעילית נחשב

 שהקראתי יישוב חדש, חדש תשתיות חדשות. 

 ה שם הכול. ומשרד השיכון עש : שלמה קטן

זאת אומרת שההצטרפות שלו מביאה לנו   :גבי אברז'יל
 , אפשרות לקבל הרבה כסף שאני לא אשקיע בו
שאני אוכל להשקיע באחרים, זו שאלה אחת. 
שאלה שנייה היא שאלה חשובה, רגע אני אמשיך 
עוד את השאלה הראשונה. כדי לתעדף עבודות, 
אני לא מתעדף עבודות, מי שקובע לי איפה 
משקיעים, כמה משקיעים בכל יישוב זה רשות 
המים. כל שנה אני מחויב לתת להם תכנית תלת 

שנים קדימה והם מאשרים לי את  3שנתית 
התוכנית, היא מתבססת כמובן אני נכנס ליישוב 
שואל את המוקד: 'תביא לי את כל הנתונים, כמה 
פניות מוקד היו, כמה ברחוב הזה, כמה ברחוב 

מנהל שפ"ע, מתייעץ עם ראש  הזה' מתייעץ עם
המועצה, מתייעץ עם כל העולם מעלה איזה שהיא 
תכנית, הרשות מסתכלת על התוכנית בודקת שאני 
חי בעולם הזה מאשרת וקובעת, היא קובעת גם 
כמה אין קשר אם היישוב קטן. גם עמנואל שהוא 

אנשים חשש, אמר: 'אני קטן, אף אחד לא  3,000
ל הגדולים'. אין קשר, הוא כ , יבלעו אותיישקיע בי

יקבל מה שיאושר על ידי רשות המים, זה לא מי 
 שמושך חזק, מי שקובע זה רשות המים. 

לפי מה הם קובעים אבל? לא הבנתי. לפי הצורך?  : אורית שגיא
?  לפי הרמה הסוציואקונומי

לפי התשתיות, הרי אני מטפל בתשתיות לא   :גבי אברז'יל
 בסוציואקונומי. 

 . של התשתית על פי המצב : ןשלמה קט

אם בביתר עלית התשתיות מצוינות אני משקיע   :גבי אברז'יל
 ..  שם מעט, זה סביר מבחינה.

רי בר חיים ומה נותן לך את האינדיקציה לרמת התשתיות,   :מי
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 הפחת? 

.. פחת, תלונות תושבים. אם הם מתלוננים על   :גבי אברז'יל .
מון גורמים רחוב מסוים, איכות הסביבה, יש ה

משפיעים. לדוגמא בנושא של שפכים, אז זה 
איכות הסביבה. בנושא של הבתים זה זה, מוסדות 
חינוך אני שואל את שפ"ע, אני בודק. זה חלק 
מהעניין בשביל זה יש מהנדס, המהנדס בא בודק 
, יכול להיות שחלק  מה מצב התשתיות מה גילן

עכשיו אני ₪,  0שנה שוות  30מהתשתיות בני 
ריך להכין תכנית אב איך אני מטפל בהם בדירוג צ

לפי השנים קדימה. זאת אומרת זה לא משהו 
שאנחנו שולפים, זה משהו שהוא במעקב ויש 
שליטה. נעשה פה סקר נכסים יודעים מה מצב 

  -הנכסים יודעים מה גיל

 יש לנו גם תכנית אב למים וביוב.  : אוחיון יעקב

 אזור יהודה ושומרון.  יש תכנית אב לכל  :גבי אברז'יל

 גם לנו כמועצה.  : אוחיון יעקב

איפה אנחנו נכנס בה גם של תכנית העבודה אם  : אורית שגיא
  -תלת שנתיות. זאת אומרת שיש ןהתוכניות ה

 שנים.  3  :גבי אברז'יל

הקרובות לא יקרה כאן שום  3-זאת אומרת שב : אורית שגיא
 דבר? 

. נגיד התשתיות שלך חלק הם לא, ההיפך ההיפך  :גבי אברז'יל
  -שנה וחלק 25שנה וחלק הם בני  30בני 

 . 33 : שלמה קטן

, בסדר? אז אלה אני מטפל 15, וחלק הם בני 33  :גבי אברז'יל
בהם בשנה הראשונה, באלה אני אטפל, אני כל 
הזמן עולה עם ההתיישנות אני מטפל, זה לצד כל 

 מה שאמרתי קודם. 

, א : אורית שגיא בל השאלה שלי אתם סגרתם תכנית הבנתי
  -עבודה אני מניחה בטח ל

לא, לא, לא סגרנו עכשיו זה השאלה שלך. מצב   :גבי אברז'יל
היישוב אני לא יודע מהו, אתם אומרים, הם 

  -אומרים
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אתם לא בודקים את זה לפני שאתם מקבלים  : אורית שגיא
 אותנו לתאגיד? 

אני אעשה לפני אבדוק לפני לא, אי אפשר. אם   :גבי אברז'יל
  -את כל העולם אני צריך לעשות סקר

 אתה יודע לפי אחוז הפחת מה המצב.  : משה אופיר

, אתה יודע   :גבי אברז'יל לא, לא, אחוז הפחת זה גם בעייתי
 למה? 

 לא.  : משה אופיר

כי פחת, אני אתן לך דוגמא במודיעין עילית.   :גבי אברז'יל
ו עד היום לעצמם על במודיעין עילית הם לא שילמ

ודע מה על בתי הכנסת. אסור המקוואות, לא י
 להגיד דבר כזה אז הם הכניסו את זה לפחת. להם 

 הבנתי.  : משה אופיר

אז אני לא יודע. בהרבה מוסדות חינוך אין בכלל   :גבי אברז'יל
שעונים, אז לפי מה אני אדע. אז אני חייב לעשות 

קר"מ פה  סקר שעונים, אגב אני רוצה לעשות
קריאה ממוחשבת, מה שהיום באריאל תושב הולך 

יש לך נזילה, מה שאת לא יודעת הוא  SMSמקבל 
, מתקשר: 'מה קורה? על מה SMS-מקבל את זה ב

: 'שמע, השעון שלך  ' אומרים לו אתם מדברים?
, הוא בא הבית  24עובד בלי הפסקה כבר  שעות'

מצא את הברז פתוח, חסך לעצמו כסף. אז יהיה 
ה קר"מ. יצאתי מקו המחשבה של הקודם, תחזיר פ

 אותי. 

 תכנית עבודה.  : אוחיון יעקב

 על תכנית עבודה דיברנו.  : אורית שגיא

רי בר חיים  לא, אמרת שפחת לא קובע, לא רק הפחת קובע.   :מי

  -אם אתם בודקים את התשתיות לפני שאתם : אורית שגיא

, אז אמרתי אנחנו ח  :גבי אברז'יל  ייבים לעשות סקראז כן
נכסים לצורך תפעול, לפי הסקר אני הולך ובודק 
, מה  תשתית בור ביוב, בור ביוב מה העומק שלו
, פיברגלס ישן רעוע, מצלם קווים, מחתה  סוג שלו
קווים, בודק שעונים, זה דבר שלוקח זמן. כדי 
שאנחנו לא נאבד את המומנטום של הדבר הזה 

, זה נר אה כלכלי זה אנחנו מבינים את העיקרון
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 3,000אמור להשתלם, זה כמו אם הדבר הזה עולה 
הוא עובד היא הצליחה ₪  500ואני אומר לך ₪ 

לדבר, את רצה על זה. כאילו אין עכשיו תגידי לו 
.. אנחנו הולכים על המסה, המסה זה  אבל למה.
האם זה כדאי כלכלית האם זה כדאי בכלל 

ה להתחבר לחברה, יש דלתאות למעלה ולמטה, ז
ייקח זמן עד שנלמד, גם הנושא של הגבייה ביום 
 , הראשון אני לא אצליח לשים פה את הגבייה שלי
יכול להיות שביום הראשון אני אבוא למועצה 

 31ואני אגיד: בבקשה חברים זה היום הקובע 
לחודש כל מה שאתם גובים  31-לחודש, עד ה

החודש בבקשה כל מה שאתם גובים  31-שלכם מה
  -תמסרו לי

 גם חובות עבר?  : שלמה קטן

 לא. כל מה שבעתיד תצטרכו לגבות תעבירו אליי.   :גבי אברז'יל

 טוב ששמנו את יד על חובות עבר.  : שלמה קטן

ואני אצטרך לסמוך עליכם, מה אני יכול לעשות.   :גבי אברז'יל
אז עדיין יהיה לי את הפחת שאין השעונים, אין 

תחושה, הבנה,  יש עקרונות כדאי לא כדאי, 100%
 הבנה בסיסית. 

 שנים אתה אומר.  3כל הנושא הזה תוך  : גבי סויסה

שנים אני כבר אמור לא רק מסודר אלא  3תוך   :גבי אברז'יל
 כבר יציב כלכלית רץ. 

 יש לי עוד שאלה אני אשמור אותה לסוף.  : אורית שגיא

אוקיי. חבר'ה תבינו יש לנו גם הרבה נושאים.  : שלמה קטן
 י דבורית משה אופיר. אחר

מועצה  למה אני יכול כבר, אני רוצה לשמוע חברי : משה אופיר
 . אחרים

 לא, אתה רוצה להיות אחרון? אין לי בעיה.  : שלמה קטן

לא רוצה להיות אחרון רוצה לשמוע את חברי  : משה אופיר
 המועצה האחרים. 

 קדימה דבורית.  : שלמה קטן

התפרסמה כתבה בכלכליסט על  2014בדצמבר   :דבורית פינקלשטיין
תאגידי המים שלא עברו את הביקורת של רשות 
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המים ומה שאני רואה פה בתוך הטבלאות זה שמי 
שלא עומד בנורמה זה דווקא אחד משלושה 

 תאגידים זה אריאל וקרני שומרון. 

 נכון.   :גבי אברז'יל

 אחד מארבעה.  : משה אופיר

אביב יפו שזה תאגיד אחד, צפת  משלושה, תל  :דבורית פינקלשטיין
, בת ים היו חריגה משמעותית  ' חצור הגלילית וכו

  -מאוד. אז אני רציתי לשאול

 אני אגיב, אני אגיב.   :גבי אברז'יל

רגע שנייה, רציתי לשאול נמצאו בעצם הרבה   :דבורית פינקלשטיין
מאוד ליקויים האם אתם מכירים בכשלים האלה, 

 מה נעשה בעניין הזה. 

אני אסביר. תראו חברים, אני לא בא למרוח אף   :גבי אברז'יל
אחד. המציאות  היא כזאתי, כשאני התחלתי את 
התפקיד שלי זה היום שבו יצאה הכתבה, והגיע 

הר אליי למשרד מחופש, אין לי -אליי דב גיל
מושג אני יומיים בתפקיד אפילו לא קיבלתי 

ה חפיפה, המנכ"ל הקודם לא יודע איפה הוא הי
 : באיזו השתלמות, הוא בא אליי הוא אמר לי
 : , הוא אומר לי ' : 'כן ' אני אומר לו 'אתה המנכ"ל?
'תשמע, אתה יודע שאתה התאגיד הכי גרוע 
: 'אתה בטוח שאתה  במדינת ישראל?' אמרתי לו
, ואז הוא הראה לי  ' : 'כן ' הוא אומר לי ? מדבר עליי
, את מה  את מה שאני עכשיו התהדרתי בו

יד טוב מאוד ובין זה, הוא הראה לי שאמרתי תאג
את אותו הדבר וזה נכון מה שהוא הראה לי כנתון 
זה היה נכון. זאת אומרת אם תסתכלו על התאגיד 
שלי מאז שאני נכנסתי אכן, תסתכלו על המצב 
היום ותראו את המצב שהיה קודם באותם 
מועדים. באותם מועדים הוא היה נכשל, היום 

 אנחנו במצב טוב מאוד. 

 באיזה כשלים טיפלת בעצם?   :דבורית פינקלשטיין

, בכל דבר. דבר   :גבי אברז'יל בכול, בכול, בכול דבר נגעתי
ראשון שעושה כל מנכ"ל נורמלי זה בהתייעלות. 
התייעלות זה אומר ככה: שעות נוספים אנשים 

שעות מה שהחוק מאפשר קודם  60-עבדו מעבר ל
, מי שלא היה יעיל הלך הבי תה, קבלנים כל בלמתי

, הורדתי מחירים, סלולר עברתי חבילות  הורדתי
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, כל  אם זה מירס ואם זה זה, חשמל התייעלתי
  -תחום יש לי משהו כמו איזה

 איפה אתם יושבים?   :דבורית פינקלשטיין

נושאים שהתייעלתי בהם. באריאל. אני השנה  60  :גבי אברז'יל
מבחינת התייעלות ויש לנו מחזור לא גדול 

 חסכתי רק בהתייעלות. ₪ יד, קרוב למיליון בתאג

 כמה המחזור של התאגיד היום?  : משה אופיר

 ₪. מיליון  20-כ  :גבי אברז'יל

 ₪? מיליון  20 : משה אופיר

 כן.   :גבי אברז'יל

  -רציתי לשאול שאלה נוספת  :דבורית פינקלשטיין

?: ?  . 5%כלומר זה  ?

 זה המון.   :גבי אברז'יל

נניח שאחרי מספר שנים אנחנו מחליטים שזה כבר   :טייןדבורית פינקלש
לא מתאים לנו, האם יש נקודות יציאה? מה 

 המשמעות שלהם? מתי? אם זה משהו שקבוע. 

אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני רק   :גבי אברז'יל
מעריך שאם מישהו יצטרף ובכל כוחו ירצה 
, תחזיר מה שקיבלת  : 'אוקיי לצאת, נגיד לו

, מה יכולים לעשות לכפות?   ולהתראות'

 יש הסכם?  : משה אופיר

 כרגע התשובה היא בדרך כלל לא, אין דרך יציאה.  : אילן דולב

 אי אפשר לצאת?  : משה אופיר

אין דרך יציאה. מנסים להפעיל על שר התשתיות  : אילן דולב
לחצים כבדים מצד ראשי רשויות  what everאו 

שאין זה לא נמצא אצלנו, שאיבדו פרה חולבת מה 
אנשים רוצים את הכסף בחזרה כדי להשקיע אותו 
לא במים אלא בחינוך בדברים אחרים, מדברים 
 על תאגידים גדולים שהם עושים הרבה יותר כסף. 

בתקופה שלי הקודמת שהצנרת הייתה פה עוד  : שלמה קטן
לשנה ₪ חדשה והכול, היה לנו כמעט חצי מיליון 

בנפרד של המים, לא היה  והחזקנו את הקרן
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משתלם להכניס לתקציב. אחרי זה משרד הפנים 
אחרי תקופתי חייב וגם היה משתלם כבר לעשות 

 את זה, כי כבר הצנרת הייתה פחות טובה. 

 קרן נפרדת?  מה לעשות : משה אופיר

..  : שלמה קטן  בטח, היה.

 חובה לעשות קרן נפרדת.  : משה אופיר

, היה אז. : שלמה קטן   כן

 אבל פה זה מינוס.  : משה אופיר

 לא, לא, פה הכניסו.  : שלמה קטן

.. סגור.   :דבורית פינקלשטיין  זה יכול להיות.

, ואז היה משתלם כאילו להכניס את זה  : שלמה קטן נכון
 שנה.  15-לתקציב הרגיל לא הייתה ברירה, לפני כ

, ונגיד 8אז אנחנו באלפי מנשה סוציואקונומי  : אלי שי
ינו חוזה והצטרפנו לתאגיד בסוף הסתבר שעש

 . מה קורה אז? 4שהסוציואקונומי הוא מעל 

קודם כל הנתון הוא כזה, הסוציואקונומי הוא   :גבי אברז'יל
3.81-  

? : משה אופיר של המשוקללים של כל מי שאתם פניתם  של מי
 אליהם? 

, כן.   :גבי אברז'יל  כן

 גם. זה הולך לפי מספר תושבים  : משה אופיר

  -לפי מה שרשות  :גבי אברז'יל

 משוקלל.  : משה אופיר

  -ברור משוקלל  :גבי אברז'יל

.  : שלמה קטן . בגלל קצב הבנייה והגידול היא תמיד תשפיע.
 יותר. 

 -תסתכל על  :גבי אברז'יל

בסדר אני מאמין לך, אני שואל זה משוקלל לפי   : משה אופיר
 מספר תושבים, זה מה ששאלתי. 
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, כן.   :רז'ילגבי אב  כן

, בסדר. בוא נעבור הלאה.  : משה אופיר  אתה אומר כן

אלי חשבתי שאתה מתכוון למשהו אחר. אנחנו   :דבורית פינקלשטיין
והשירות לתושב כאן צריכה  8סוציואקונומי 

 SLA-ה להיות מהגבוהות שיש, ורציתי לדעת מה
שלכם מבחינת תקלות גדולות, תקלות קטנות, בית 

  -נהפרטי, שכו

רי בר חיים   -יש אמנת שירות? אנחנו יודעים מה  :מי

אין אמנת שירות. יש ביצוע בפועל ויש אמות   :גבי אברז'יל
  -ןמידה. אמות מידה ה

רי בר חיים   -איזה סנקציות יש על ה  :מי

 מה זה אמות מידה?  : משה אופיר

רי בר חיים  על אי קיום אמות המידה האלה?   :מי

, על כל איחור. נתתי לך הת  :גבי אברז'יל ושב יכול לתבוע אותי
  -דוגמא, אם הוא שלח לי מכתב

רי בר חיים   -אבל על סמך מה? אם אין איזה הסכם שירות  :מי

 אם אין אמות מידה על סמך מה הוא יתבע אותך?  : משה אופיר

רשות המים קבעה כללים מאוד ברורים לתאגידים  : אילן דולב
והיא קבעה להם תוך  בשונה מרשויות מקומיות,

כמה זמן הם צריכים לענות לתושב, תוך כמה זמן 
  -הם צריכים לטפל בתקלה

רי בר חיים  זה משהו שאנחנו יכולים לראות?   :מי

באתר האינטרנט של רשות המים חופשי כל תושב  : אילן דולב
כל אדם יכול גם שמה לראות את התעריפים אגב 

.. כל אחד  יכול.  ולראות ולהשוות עם השאר.

  -אבל שוב בבית פרטי בשכונה ברחוב  :דבורית פינקלשטיין

  -אני אגיד : אילן דולב

אני אענה לך איך זה קורה היום, בסדר? היום   :גבי אברז'יל
תושב אריאל תושב קרני שומרון מתקשר: 'יש לי 
בעיה ביוב' כונן ייצא קודם כל, קודם כל מישהו 

 צריך לראות על מה מדובר. 
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?  העל כל קריאה טלפונית את  :פינקלשטיין דבורית  מוציא מישהו

 על כל קריאה.   :גבי אברז'יל

 כמה זמן?  : משה אופיר

רי בר חיים  כמה אנשים יש לכם בצוות?   :מי

 מידי.   :גבי אברז'יל

  -מה זה מידי? אני מתקשר מאלפי מנשה : משה אופיר

 הם יושבים באריאל.   :דבורית פינקלשטיין

 לא, מאלפי מנשה אני אומר.  : ירמשה אופ

לא, בקרני שומרון. מאלפי מנשה יש את הנציג   :גבי אברז'יל
שלך הוא אמור לקפוץ, הנציג שנמצא ביישוב 

  -השאיפה שלי שהוא יהיה

שיושב  full timeבהסכם כתוב שיש לך בן אדם  : משה אופיר
 באלפי מנשה, אני פשוט רוצה להבין. 

 אני מתכוון. זה מה ש  :גבי אברז'יל

  -כי מה שמעניין את התושבים פה, אני אגיד לך : משה אופיר

 זה מה שאני מתכוון.   :גבי אברז'יל

.. אני  : משה אופיר גבי, מה שמעניין את התושבים פה וגם אותי.
אגיד לך מה שהמחיר לא יהיה יותר גבוה 

  -ושהשירות יהיה לפחות כמו שיש עכשיו

 ה יותר טוב. אז הוא יהי  :גבי אברז'יל

 בשאיפה שיהיה יותר.  : משה אופיר

 הוא יהיה יותר טוב.   :גבי אברז'יל

עם שאר הדברים זה עוד צריכים לדבר עליהם אבל  : משה אופיר
  -שני הדברים האלה זה ברור לך

נדמה לי שזה מה שהתחלנו בשיחה איתך אם אתה  : שלמה קטן
 זוכר. 

ביובית מנווה ימין למשל אם צריך ביובית, באה  : אלי שי
  -תוך אולי חצי שעה, השאלה מה קורה

אותו דבר, אני אפעיל אותה ביובית שזה בא הכי   :גבי אברז'יל
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מהר. אגב עכשיו כשאני אגדל ואולי יהיה לי כסף, 
 אני כבר לא אביא ביובית אני אביא ביובית שלי. 

  -רגע אז אני רציתי לשאול אותך בהקשר הזה : משה אופיר

 רגע אופיר סליחה, אתה סיימת?  : קטןשלמה 

 סיימתי.  : אלי שי

 אלי סיים, גבי?  : שלמה קטן

 לא.  : גבי סויסה

?  : שלמה קטן  מירי

רי בר חיים , אולי רק אני לא   :מי כן, משהו אחד שאני לא הבנתי
, אמרת שאתם קונים  -מהתשתיות ו 40%הבנתי

יחסית לגודל  60%אנחנו כאילו בעלי מניות.  60%
 יחסית לכל התאגיד.  60%ל היישוב שלנו או ש

מיליון  10מהערך של, אם יש עכשיו נגיד  60%  :גבי אברז'יל
אני מחזיר לך בכסף ₪ מיליון  4שיהיה קל. 

חודש ואת  60שנה ברבעונים  15בהלוואת בעלים 
  -מיליון מניות 6הנותרים זה ₪ מיליון  6-ה

 מה זה אומר המנייה?  : אורית שגיא

 המנייה היא אחוזים שיש לך בחברה.   :רז'ילגבי אב

רי בר חיים  זה בדיוק העניין בגלל זה אני שואלת את זה.   :מי

 מה זה נותן לי?  : אורית שגיא

רי בר חיים , זה מה שהוא אומר.   :מי  כן

אם החברה מתפרקת אחוז בדיבידנדים, החברה   :גבי אברז'יל
 מתפרקת שלך.

 )מדברים יחד( 

 לעומת אריאל.  מהתשתיות שלנו 60%זה   :טייןדבורית פינקלש

 6בתאגיד ולנו יש ₪ מיליון  100יש תשתיות של  : משה אופיר
 . 6%אנחנו ₪ מיליון 

  )מדברים יחד(

אופיר, חכה אני רוצה לשאול אותו שאלה. יש לי   :עו"ד חייקין ברוך
שאלה, אחת הדאגות זה האם יש לנו ייצוג 
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יחס שאתה אומר, בדירקטוריון או לא כי לפי ה
נדמה  9אני לא יודע כמה דירקטורים יש לכם, עד 

 לי. 

 . 9, עד 9  :גבי אברז'יל

, כלומר לפי היחס שאתה נותן בין הרשויות 9עד   :עו"ד חייקין ברוך
לאלפי מנשה יש סיכוי טוב שלא יהיה לה ייצוג 

 בדירקטוריון. 

 יכול להיות.   :גבי אברז'יל

 חברים צריכים לדעת את זה. אז ה  :עו"ד חייקין ברוך

 יכול להיות.   :גבי אברז'יל

כי בשוטף, אז עכשיו השאלה אם אין לי ייצוג   :עו"ד חייקין ברוך
בדירקטוריון איך אני מקבל מעמד גם מבחינת 

שווה ערך  השגת מידע או יכולת השפעה מסוימת
, אז אם אתה יכול להסביר את זהל   -דירקטוריון

 יון זה הולך סטרייט לפי האחוזים? דירקטור : משה אופיר

לא יודע, אני תכף אענה. לגבי דירקטוריון סוכם   :גבי אברז'יל
ככה: תהיה ישיבה עם רשות המים, מי שקובע את 
הרכב הדירקטוריון זה כל הבעלים. הבעלים 
יושבים בשולחן עגול עם יו"ר רשות המים ויושבים 
ל ודנים איך עושים את הרכב הדירקטוריון. יכו

  -להיות

 מי זה הבעלים? הרשויות?  : אלי שי

 אנחנו.  : משה אופיר

?  : שלמה קטן  כמה חברים כאילו יהיו

 לפי האלה.  : אלי שי

 . 9  :גבי אברז'יל

אמרת עמנואל מי  50%אז לפי זה התאגיד שהוא  : משה אופיר
 זה? 

 ביתר עילית.   :גבי אברז'יל

 חצי מהדירקטוריון. תהיה ביתר עילית הם יהיו  : משה אופיר

 נגיד.   :גבי אברז'יל
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 לפי מה שאתה אומר.  : משה אופיר

 נגיד, לא, זה לא מדויק.   :גבי אברז'יל

-והוא רוצה להגיע ל 50,000הם  50%יש להם  : משה אופיר
 בסך הכול.  100,000

 רגע, אבל אתה טועה, אתה הולך על קו לא נכון.   :גבי אברז'יל

 רגע תנו לו להסביר הוא באמצע הסבר.   :עו"ד חייקין ברוך

אני אסביר לך. אין קשר בין כמות האוכלוסייה,   :גבי אברז'יל
יש קשר בין האוכלוסייה אבל לא קשר מוחלט. 
זאת אומרת בגדול אם אתה עכשיו רוצה להתחבר 

 20ואני משקיע ₪  10איתי בחברה ואתה משקיע 
ממך אבל כי זה השקעתי  2אז ברור שאני פי ₪, 

ממך, מה זה מעניין אותי  שמןכסף לא בגלל שאני 
כמה הוא, בגדול אני אומר את זה ציורית, מה זה 
, כמה כסף הוא שווה  מעניין אותי מה הגודל שלו

 בכסף, כמה התשתיות שלו שוות. 

  ?האוכלוסייה לגודלפרופורציונלי זה  : משה אופיר

שנלקחת אז לא, אז קבעו. קבעו מינון שהחלוקה   :גבי אברז'יל
יב האוכלוסייה גודל לוקחים את מרכ 33%בחשבון 

לוקחים את מרכיב של כמות  33%האוכלוסייה, 
המים שהם קונים או מוכרים, כי זה גם כן בעל 
ערך כזה. והסעיף השלישי הוא ערך הנכסים. זאת 
אומרת כמה שווים הנכסים שלו, כמה שווים 

 הנכסים של כל אחד. 

רי בר חיים  ים, הצנרת? מה זה נכס  :מי

 הצנרת בוודאי.   :גבי אברז'יל

רי בר חיים  אוקיי.   :מי

זה מה שהוא מביא לי. ומזה עשינו את השקלול אז   :גבי אברז'יל
בשביל זה יש פה את האחוזים, אז במקרה ביתר 

 במה שאני אמרתי.  34עילית הוא 

 . 9-דירקטורים מתוך ה 3אז  : משה אופיר

 . 4גם עם   :גבי אברז'יל

 לא, לפי מה שאתה אומר.  : שה אופירמ

 אני לא יודע, הבעלים יחליטו.   :גבי אברז'יל
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  -רגע, אז אם לא יהיה לנו נציג הוא שאל : משה אופיר

 שנייה אתה תהיה אחרון.  : שלמה קטן

 לא, לי גם יש שאלה שלמה.  : אורית שגיא

 עכשיו אני ממשיך לענות לו.   :גבי אברז'יל

,  : משה אופיר , זה לא שאלה שלי. כן  תענה לו

בקשר לדירקטור במסגרת ישיבת הבעלים שבהם   :גבי אברז'יל
יסכמו הדירקטורים, אני מציע לכם כבעלים 
, הוא  שמספר היישוב שלכם הוא לא הכי קטן
, להגדיר שאתם כן רוצים ויש  הרביעי בגודלו
 9מצבים, היום הייתי בפלג הגליל שיש שם גם 

שיש  פאראןיפגש עם עוטף יישובים, אני הולך לה
יישובים, להגדיר רוטציה. יהיו בסיס סתם  11שם 

אני אומר ביתר עילית, אני לא יודע זה אתם 
 , אריאל וקרני שומרון וכל  2ביתר עילית  3תקבעו

 השאר עושים רוטציה, לא יודע. 

הבעיה שאתה אומר לקבוע, אבל זה לקבוע   :עו"ד חייקין ברוך
 שלנו היא עכשיו.בדיעבד, כי ההתקשרות 

  )מדברים יחד( 

רגע, רגע, זה ברמה הארגונית, ברמה הפרקטית   :גבי אברז'יל
אני אומר לכם, הנה מוקלט, אני אומר לכם ברמה 
הפרקטית לא רלוונטי. למה? על מה צריך להשפיע 
, הוא צריך להיות  דירקטוריון? שלא יפגעו
בדירקטוריון כדי שלא יפגעו בהשקעות שצריכים 

 ת לו. לעשו

 נכון.  : שלמה קטן

הוא צריך להיות, אבל הוא לא קובע,   :גבי אברז'יל
הדירקטוריון לא קובע את זה, מי שקובע זה רשות 

אתה יודע בקרני שומרון היה ויכוח גדול המים. 
 , בינו לבין אריאל, שניהם רצו להיות בדירקטוריון

  -אי אפשר אפשר רק אחד. וקרני שומרון נפגע

 למה הם מכיוון שהם כבר בתוך התאגיד?   :משה אופיר

 אופיר, אופיר, תן לו לסיים.   :עו"ד חייקין ברוך

: 'יגאל   :גבי אברז'יל אז אני באתי לקרני שומרון ואמרתי לו
, בוא תסתכל הנה מה שרשות המים  להב ידידי
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 , קבעו שמשקיעים באריאל, הנה מה שרשות המים'
, 'עכשיו בוא אני אראה ' לך שנה  'הא וואלה כן

שעברה מה קבעו ומה עשיתי לך ומה עשיתי לו. 
 .' ואם לא עשיתי אתם לא רלוונטיים אני נכשלתי
הדירקטוריון לא משפיע, איפה הדירקטוריון יכול 

  -להשפיע

 בשביל מה צריך דירקטוריון אם כך?  : משה אופיר

אז אני אסביר, הדירקטוריון יכול להשפיע על   :גבי אברז'יל
ו"חות הכספיים שאני מתנהל לבדוק את הד

מבחינת התפעול שלי בצורה חכמה שאני לא 
אקנה סתם טרקטורים, שאני לא אבזבז סתם, 

  -שאני לא אתן משכורות עתק

 שהוא לא יקנה ביובית סתם.  : שלמה קטן

דברים תפעוליים שהוא יכול להשפיע, הוא יכול   :גבי אברז'יל
, להגיד לי לא מאשרים לך רכב ללא יודע מי

למהנדס. יכולים להחליט שהם רוצים לפטר אותי. 
יכולים להחליט שהם יכולים לשנות את מיקום 
התאגיד, אבל לא את הביצוע של ההשקעות שלך, 
הם יכולים להגיד התאגיד לא יהיה באריאל אבל 

 לא יפגעו לי בהשקעות שלך. 

  -הדירקטוריון לא קבע את התוכנית : אוחיון יעקב

 רציני במה שאתה אומר? אתה  : משה אופיר

 כן.   :גבי אברז'יל

?  : אוחיון יעקב  לא קובע את תכנית העבודה הדירקטוריון

 טוב, הגיע הזמן שלי.  : משה אופיר

 הנה אני מציג את מה שרשות המים מביאים לי.   :גבי אברז'יל

 אתה סיימת?  : שלמה קטן

 אני סיימתי.   :עו"ד חייקין ברוך

 יך הבמה. אופיר אל : שלמה קטן

 כולם דיברו?  : משה אופיר

 כולם דיברו.  : שלמה קטן

אני אתחיל מהסוף כי זה הכי חם מה שנקרא ויש  : משה אופיר
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לי אבל שאלות אחרות גם. אני חושב שאתה, אתה 
נראה לי נמרץ והכול טוב ויפה, אבל בראיון שלך 
שהדירקטוריון לא משפיע אני עם כל הכבוד קצת 

ם יש מצב שדירקטוריון מחליט חלוק עליך, כי א
משהו אז מן הסתם אתה תינטה לכיוון אלה 
שמצביעים בדירקטוריון ולא לכיוון אלה שלא 

ישר מצביעים בדירקטוריון וגם שאתה בחור הכי 
 בעולם. 

באיזה עניין? השקעות? הם לא יכולים לשנות   :גבי אברז'יל
 השקעות. 

החליט, ואני לא להשפיל בכל עניין שיש לך את  : משה אופיר
רוצה להיכנס לזה כי זה דבר באמת פסיכולוגי 

  -ולא

  -לא, ברמה העקרונית אתה צודק  :גבי אברז'יל

ואני חושב שהנציג מבין למה אני מתכוון. עכשיו  : משה אופיר
יש לי כמה שאלות, קודם כל זה רק עניין של 
הבהרה זה סיבוב ראשון אנחנו רק לומדים את 

ם הצבעה ולא כלום, אז אתה יודע העניין ולא עושי
 את זה כבר. 

  -יהיה לנו פה בישיבה הבאה דיון : שלמה קטן

אנחנו נעשה על זה דיון בינינו. עכשיו רק רציתי  : משה אופיר
לוודא, רשמתי כמה דברים קטנים באמת. אותם 
 ' ' וכו קריטריונים שחלים לגבי איכות הטיפול וכו

ת מבחינת בישראל חלים גם ביו"ש. זאת אומר
  -המדדים

..   :גבי אברז'יל  כן, האלוף אימץ את כל כללי תאגיד המים.

 אנחנו לא בנים חורגים מהבחינה.  : משה אופיר

האלוף אימץ את כל הכללים והחוקים של תאגידי   :גבי אברז'יל
  -המים

 מי אימץ?  : אורית שגיא

בסדר גמור. עכשיו לפני שאני  האלוף, האלוף. : משה אופיר
כנס לכל התלונות שיש על תאגידי המים ואני נ

רוצה לשמוע ממך, אני רוצה להמשיך הלאה. ברור 
החברה תפעל לצמצום הכול טוב ויפה, גם אנחנו 
פועלים לצמצום ברור. סתם ככה באופן כללי 
שאני אבין את הנושא של הערכה של התשתיות 
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 60%-ו 40%שממנה נגזר החלק שהיישוב מקבל 
ות בעלים מה שדיברנו מקודם. ממנו נשאר כמני

 מאיפה נובעת הערכה של התשתיות? 

 יש לו סקר.  : אוחיון יעקב

 יש סקר של רשויות המים.   :גבי אברז'יל

 סקר של רשות המים.  : משה אופיר

לגבי כל היישובים האלה ועל  2009-שנעשה ב  :גבי אברז'יל
 . 40%-בסיסו עושים את ה

  -מישהו באוערכה, זאת אומרת שיש ה : משה אופיר

 יש בדיקה מה זה הערכה.   :גבי אברז'יל

  -לא, בדיקה. מישהו : משה אופיר

  -המידע  :גבי אברז'יל

יש בכתובים שתשתיות המים באלפי מנשה שוות  : משה אופיר
 כמו שאמרת, נכון? סדר גודל. ₪ מיליון  20

זה לא רק זה, ישבו מחלקת שפ"ע יחד עם  : אוחיון יעקב
  -המהנדס

בסדר, בסדר, אז יש הערכה, אני פשוט רוצה  : משה אופיר
אז ₪, מיליון  20מישהו ישאל ממה נובע  לדעת.

עכשיו אני יודע שמישהו עשה עבודה שאנחנו 
יכולים לראות אותה, אני מניח, באיזה שהוא 

  -שלב

 ברור, זה נספח בחוזה.   :גבי אברז'יל

 זה נספח בחוזה כן.  : משה אופיר

 ברור.   :'ילגבי אברז

בסדר, זאת אומרת שקבעו מי שקבע שאחרי  : משה אופיר
בדיקה ולימוד העניינים שהתשתיות באלפי מנשה 

סדר גודל. עכשיו הנושא של ₪ מיליון  20שוות 
 , הלוואת בעלים, תחשוב שזה אולי מונח לא נכון
אתה אומר שזה המונח שמשתמשים בו למעשה, כי 

 בעלים. מה זה הלוואת בעלים? אנחנו ה

 זה הלוואה לטובת הבעלים.   :גבי אברז'יל
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לא לא משנה, זה הלוואה שנותנת החברה, זה  : משה אופיר
  -הלוואה זה למעשה כסף

 אני לוקח הלוואה ומשלם לך.   :גבי אברז'יל

  -אתה לוקח הלוואה : משה אופיר

 ומשלם לך.   :גבי אברז'יל

התשלום הזה  מהתשתיות. עכשיו 40%ומשלם לי  : משה אופיר
  -איך הוא? נפרס

  -הוא אמר : אוחיון יעקב

 חודש.  60רבעוני במשך   :גבי אברז'יל

 במשך כמה?  : משה אופיר

 חודש.  60במשך   :גבי אברז'יל

 חודש פעם בשנה?  60במשך  : משה אופיר

  -4חלקי  15תחלק   :גבי אברז'יל

 פעם בשנה?  : משה אופיר

 רבעוני.  : אוחיון יעקב

 פעמים.  4שנה כל שנה זה  15  :אברז'יל גבי

, יכול להיות  : משה אופיר , אני לא שמעתי הבנתי רבעוני
ששמעתי ולא שמתי לב, בסדר מותר לי לשאול גם 
דברים שאני לא שומע. אז מעבר למענק שאנחנו 

היישוב יקבל כל ₪  758,000-מדברים עליו שזה ה
  -רבעון

 ₪.  80,000-כ : שלמה קטן

 נתח מסוים מתוך ההלוואה.   :ילגבי אברז'

? הוא עשה ₪  80,000נתח מסוים שזה  : משה אופיר לרבעון
  -חשבון

 בערך.  : שלמה קטן

בחשבון אני סומך עליו. בחשבון הזה בחשבון לא  : משה אופיר
של דברים, לא דברים מורכבים החשבון הזה. זאת 
אומרת שהחברה תיתן ליישוב כל רבעון סכום 
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 כמה שזה יוצא וזה בסדר. או ₪  80,000

..   :גבי אברז'יל  הסכום הזה חלקי.

אם אני מסתכל באופן כללי בכל הסיפור  ,למעשה : משה אופיר
הזה, למעשה הכדאיות שלנו לפי איך שאתה הצגת 
את זה להיכנס לתאגיד נובעת מהטבות שלמעשה 
המדינה תיתן לנו בתור זה שהתאגדנו בתאגיד 

 4, אם היינו לבד 4-מ שהסוציואקונומי שלו נמוך
 80%היינו מקבלים את אותם הטבות של 

 מההשקעה או איך שזה הולך? 

 לא, לא.  : שלמה קטן

 איש.  100,000צריך  : אלי שי

 לא, זה רק במסגרת תאגיד.  : משה אופיר

רי בר חיים  איש.  100,000רק במסגרת   :מי

 איש.  100,000-ו 4-פחות מ  :גבי אברז'יל

אני אומר, האם היינו  4לא, אם היינו פחות  : משה אופיר
 -יכולים לקבל

  -3לא, עמנואל הוא   :גבי אברז'יל

, והוא לא מקבל. מה המדינה החליטה לתת  : משה אופיר אוקיי
לתאגיד שהסוציו הממוצע שלו זה מה שאתה 

? תסביר לי 4-מנסה להכניס אותנו אליו פחות מ
 מה המדינה נותנת.

  -80%שוב,   :גבי אברז'יל

 הוא אמר קודם.  : אורית שגיא

 הוא אמר, את כל הדברים הוא אמר.  : אוחיון יעקב

 מההשקעות?  80%מה זה  : משה אופיר

  -לדוגמא, אם אני עכשיו  :גבי אברז'יל

  -ואתה 20%נגיד יש לנו פחת מים של  : משה אופיר

 לא, עזוב אותי מפחת.   :גבי אברז'יל

  -אתה לצורך זה 0-תו לרוצה להוריד או : משה אופיר
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רי בר חיים  . 7%-ל  :מי

לא משנה. אתה לצורך זה עשית חשבון  7%-ל : משה אופיר
' וכו' אמר: ' ₪ מיליון  2הבאת מהנדס מים וכו

 , השקעה על מנת לתקן את כל הצינורות הדולפים'
 מזה?  80%המדינה נותנת לך 

הוא כן. נגיד אתה רוצה לעשות קו ביוב כמו ש  :גבי אברז'יל
אני ₪, מיליון  10אמר, הקו ביוב הוא עולה 

  -מחליט שאני רץ על הקו הזה זה הזדמנות פז

  -זה לא קו ביוב, הוא מדבר על : משה אופיר

 לא משנה נתתי דוגמא של קו ביוב.   :גבי אברז'יל

 -השתתפות : משה אופיר

.. במט"ש.   :גבי אברז'יל . 

 זה משהו אחר במט"ש.  : משה אופיר

אבל אני מדבר על דוגמא של קו ביוב. אתה עושה   :ברז'ילגבי א
₪ מיליון  ₪8. מיליון  10קו ביוב שערכו עכשיו 

 המדינה משלמת. 

אני לא מדבר על קו ביוב, אני מדבר על שיפור  : משה אופיר
 , תשתיות להורדת הפחת, כי זה רלוונטי לגבינו

  -צינורות אין לנו בעיה

 נה. אבל זה לא מש  :גבי אברז'יל

 צינורות אין לנו בעיה.  : משה אופיר

 יש, יש.  : שלמה קטן

₪ מיליון  2תכנית של  שאני שואל אותך אתה מגי : משה אופיר
-לשיפור התשתיות באלפי מנשה להורדת פחת מ

₪ מיליון  10. זה עולה סתם דוגמא 7%-ל 20%
בשביל לעשות את זה עגול. אתה יכול לקבל 

 ? על זה₪ מיליון  8מהמדינה 

 כן.   :גבי אברז'יל

?  : משה אופיר  כן

 כן.   :גבי אברז'יל

 רק מזה שאתה מגיש הם מחויבים לתת לך?  : משה אופיר
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 יש למדינה אינטרס.  : שלמה קטן

בסדר אני שואל. ואתה מחויב לעשות את זה מיד  : משה אופיר
  -עבורנו עכשיו. נגיד אנחנו הצטרפנו

 אני לא יודע.   :גבי אברז'יל

 אם אנחנו מצטרפים וודאי.  : ה אופירמש

רי בר חיים  לא, לא, אם אנחנו נהיה ברשימה של רשות המים.   :מי

הא יכול להיות שרשות המים גם לא תאשר לנו  : משה אופיר
 את זה. 

תושבים ויותר אני  100,000אם אנחנו תאגיד של   :גבי אברז'יל
נכנס לתוכנית בדיקה קודם כל מה המצב. אחרי 

ני צריך לגבש תכנית הנדסית, ללכת לרשות זה א
המים ולהגיד להם: 'תקשיבו המצב הוא פה 
,ד,ה,ו חייבים לטפל בזה. מצאתי  מצאתי א,ב,ג
, אומרים לי הם מהנדסים  ביישוב הזה ככה וככה'
: 'מאושר,  זה במלת"ב במנהלת הביוב אומרים לי

  -סע'. אני עושה

ית מקודם, אבל אם יש מצב כמו שאמרה אור : משה אופיר
תראה אני שואל שאלות כי הדברים האלה 

מיליון  20חשובים, אנחנו מוכרים פה תשתית של 
₪-  

 הוא ענה, הוא ענה לך.  : שלמה קטן

לא כל יום עשינו את זה, אף פעם לא עשינו את זה  : משה אופיר
 במועצה. 

 לא צריכים להתווכח, אמרתי הוא ענה לך.  : שלמה קטן

פחת. יכול להיות  20% 18%-ו פה נמצאים באנחנ : משה אופיר
יהיו לך  100,000שאתה תבוא בכל היישובים שהם 

יישובים עם אחוזי פחת יותר גבוהים. יכול להיות 
שאתה תבוא עם תכנית שגם אלפי מנשה רוצה 

, יש  7%-ל 19%-להפחית מ אבל יגידו לך: אדוני
  -פה יישובים במצב יותר קשה

 בסדר.  : שלמה קטן

אז קודם כל אתה תטפל בהם. ואתה תגיד: רבותיי  : ופירמשה א
 זאת התוכנית, אני לא יכול לטפל בכם. 
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 ומה אתה מפסיד?  : שלמה קטן

 עד אנו באים.  : משה אופיר

אני שואל שאלה היפותטית, מה אתה  ,סתם : שלמה קטן
 מפסיד ברגע שזה קורה? 

נקודה  מה אני מפסיד? אני אגיד לך, יש פה עוד : משה אופיר
שלא דיברו עליה בכלל מקודם, אתה יודע הרי 
אתה כל הזמן אומר את זה שאנחנו בפני תנופת 

 בנייה גדולה, נכון? 

 כן.  : שלמה קטן

אנחנו מקווים שתהיה תנופת בנייה ואנחנו בונים  : משה אופיר
על זה וכל הדברים האלה. אם אנחנו עוברים 

ות ותקן אותי אם אני טועה, כל אגר ,לתאגיד
המים והביוב וזה עוברות לתאגיד, האם אני צודק 

 או שאני טועה? 

 אתה צודק.   :גבי אברז'יל

 אגרות מים וביוב כן.  : שלמה קטן

  -אז זאת אומרת שגם את זה צריך : משה אופיר

 לא ההיטלים האגרות.  : שלמה קטן

בסדר אגרות, אגרות זה לא כסף? האם אנחנו  : משה אופיר
  -ניין הזה? כי מצד אחדשיקללנו את הע

 שוקלל כן.  : שלמה קטן

יכול להיות שמשק המים שלנו הוא הפסדי היום  : משה אופיר
' ואנחנו יכולים לתקן את זה  בגלל הפחת וכו

 באמצעים שלנו. 

..  : שלמה קטן  ההיטלים זה החלק העיקרי.

מהכסף שנקבל בגין הבנייה החדשה שילך אליהם  : משה אופיר
חנו צריכים לראות את כל התמונה בכל מקרה. אנ
 עם המספרים. 

 עניתי לך ההיטלים הם העיקר והם נשארים שלנו.  : שלמה קטן

 אני רוצה לראות את המספרים.  : משה אופיר

  -אני רוצה להגיד לכם ש : אוחיון יעקב
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 נביא לכם. הבאה בישיבה  : שלמה קטן

 צריכים לראות את המספרים האלה.  : משה אופיר

מאז שהמדיניות הממשלתית לחייב מעבר  : ון יעקבאוחי
לתאגידי מים וביוב, מי שלא נמצא בתאגיד 
למעשה כל ההשקעות בתחום משק המים והביוב 

  -רשות המים לא מתקצבתעליו.  נופלות

 לא מדבר על פחת.  : משה אופיר

אין לנו השקעות של רשות המים כפי שהיה קודם  : אוחיון יעקב
די מים וביוב, מאז אנחנו לא לחקיקת חוק תאגי

מקבלים שקל מרשות המים והביוב, ויש לנו נושא 
מבית של תשתיות למשל לשדרג את קו הצנרת 

צול דבר  8-ל 6-לאזור התעשייה הישן מ העלמין
שבמצב הנוכחי יוצר לנו בעיות קשות בלחצי מים 

 -שם, זה משהו ש

תאגיד זה למעשה המדינה מכריחה אותנו לעבור ל : משה אופיר
  -באמצעות

 אתה תממן את משק המים והביוב מהקרנות שלך.  : אוחיון יעקב

ים על קאנחנו מתעל 80%על מנת ליהנות מהשקעה  : משה אופיר
ביתר לא יודע מה על זה שהם נמוכים ובזכות זה 

  -זה כל ה

 לא, גם הם מרוויחים מזה.   :גבי אברז'יל

ינה אומרת תלכו לא, גם הם מרוויחים אבל המד : משה אופיר
  -האלה 80%-ביחד כי אני אתן לכם את ה

רי בר חיים  100,000כאילו היפותטית אם היינו יישוב שמונה   :מי
, היינו יכולים 4-תושבים בסוציואקונומי פחות מ

  -לקבל את זה לבד

, לגמרי.  : אלי שי , כן  כן

 הייתם תאגיד.   :גבי אברז'יל

יה, היינו עושים פה תאגיד. היינו תאגיד זה לא בע : משה אופיר
  -עכשיו תגיד לי משהו שהוא מאוד חשוב

 אבל קובי למה שאתה אמרת זה נכון בעת הזו.   :דבורית פינקלשטיין

, זה לא קשור  : משה אופיר את שאר השאלות אני אעלה בלעדיו
 אליו. 
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 בדיון שנעשה לא היום.  : שלמה קטן

, כי אני מזכירה לך מה שאתה אמרת נכון ב  :דבורית פינקלשטיין עת הזו
שלפני שנתיים בממשלה הקודמת עמדו לסגור את 

 כל התאגידים. 

, ואפילו מירי רגב עמדה ונאמה.  : משה אופיר  נכון

לא, כי גם היה שינויים שהוא דיבר עליהם, נושא  : שלמה קטן
 המע"מ. 

 זאת אומרת שזה מאוד נתון לממשלה.   :דבורית פינקלשטיין

מאשימים את תאגידי המים במחיר המים. אף   :גבי אברז'יל
 תאגיד מים במדינת ישראל לא קבע את המחיר. 

 המדינה קובעת.  : שלמה קטן

מאשימים את תאגידי המים במע"מ, אנחנו   :גבי אברז'יל
 קובעים את זה? הדירקטוריון שלי קובע את זה? 

 אנשים היו משלמים יותר?  : משה אופיר

.. לא משנה. זה הממש  :גבי אברז'יל  לה.

בגלל המע"מ, אני שואל. בישראל כן היו משלמים  : משה אופיר
 יותר? 

, ברור.   :גבי אברז'יל  כן

זאת אומרת מי שכתב שיעלו את זה במחיר  : משה אופיר
 . המע"מ הוא לא טעה

 הממשלה עשתה רפורמה בנושא הזה. : אוחיון יעקב

להגיד  דרך אגב שאלת קודם שאלה אני רוצה : שלמה קטן
, בזמנו שהייתי  משהו. אמרת מה לא יתנו לזה? כן
אצל סילבן הוא היה שר האנרגיה ישבתי איתו 
בשביל לפתור את הבעיה של שני דברים. נושא 

  לחבלהשדרוג קו הביוב שלנו רציתי לצאת 
זה היה סיפור של כמה  ,להוציא אותו החוצה

  -מיליונים טובים

 מיליון.  15 : אוחיון יעקב

ונושא המים שכרגע קובי הזכיר לאזור תעשיה  : קטןשלמה 
 , בשביל לשפר את הלחץ. אז הוא אמר: 'כן וזה'
פתאום ישב שם יועץ משפטי ואומר: 'רגע, אתם 
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בתאגיד מים? לא, אז אנחנו לא יכולים לתת לכם 
 כלום אפילו לא הלוואה'. 

 היית עושה תאגיד לבד פה.  : משה אופיר

..  לא נותנים : אוחיון יעקב  לך להקים תאגיד לבד, הם מאוד.

  -תעשה תאגיד עם בית אריה : משה אופיר

 אז זה זה.   :גבי אברז'יל

  )מדברים יחד(

 -שאלה אחרונה, לא יתקיים דיון היום : שלמה קטן

 לא, לי יש עוד שאלה אחת רק.  : אורית שגיא

אחת בסדר, וזה היא תהיה אחרונה. משה אורית  : שלמה קטן
  ומסיימים.

אני רוצה לשאול אותך, עלה פה נושא מאוד רציני  : משה אופיר
מקודם, הנושא של המט"ש שהוא יושב עלינו 

מיליון  8כאבן ריחיים והזכיר את זה הגזבר שזה 
לא משנה איך מחלקים את זה, מחלקים את זה ₪, 

פר קוב או מחלקים את זה פר לא יודע מה, זה 
הזה ברגע עכשיו גם לעניין ₪. מיליון  8יוצא 

 80%שאנחנו נכנסים לתאגיד גם כן חל על זה 
 מהמדינה? 

האחריות עוברת אליי. קודם כל האחריות עוברת   :גבי אברז'יל
 אליי. קודם כל האחריות עוברת אליי. 

 מאיפה יש לך כסף לזה?  : משה אופיר

 הממשלה מממנת לי.   :גבי אברז'יל

 עת. ? אני רוצה לד80%-זה במסגרת ה : משה אופיר

. אתם שייכים לקולחי 80%-זה לא במסגרת ה  :גבי אברז'יל
 שומרון? 

 לא.  : אוחיון יעקב

לא, לא שייכים לקולחי שומרון. אנחנו יושבים על  : משה אופיר
 גב ההר לכיוון ההוא. 

ההשתתפות שלנו בשדרוג המט"ש של  ,החלק שלנו : אוחיון יעקב
  -וטיפול שלישוני ניר אליהו
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 עם קולחי שומרון.   :גבי אברז'יל

 לא קולחי שומרון.  : משה אופיר

, והחלק שלנו  .לא, זה ניר אליהו : אוחיון יעקב זה דרום השרון
אתה יודע אחרי ועדת ענבר יש ₪. מיליון  8הוא 

חובה לעשות את הדברים האלו, אם לא אתה 
עובר גם עבירה פלילית. אבל אין לנו את הסכום 

לתאגיד, אתם תיקחו  הזה, אבל ברגע שיהיה מעבר
   ?את האחריות על הנושא הזה

 נכון.   :גבי אברז'יל

עכשיו שלא יהיה לנו הפתעות ואני שואל אותך,  : משה אופיר
זה תאגיד ישראלי לא מעבר לקו הירוק, אז אני 

 -בשביל הסדר ובשביל השקט עכשיו

 אתה מדבר על המט"ש.   :דבורית פינקלשטיין

המט"ש, המט"ש הוא ישראלי.  אני מדבר על : משה אופיר
מקודם היה עניין שאי אפשר לעשות תאגיד פה 

  -מעבר לקו הירוק וכל הדברים האלה

.. אריאל מתחבר לשפד"ן אתה יודע מה זה? שפכי   :גבי אברז'יל .
 דן. 

, כן.  : משה אופיר  אני יודע מה זה שפד"ן

 איך זה שאני משלם להם?   :גבי אברז'יל

שואל אותך אני לא יודע מה אריאל עושה.  אז אני : משה אופיר
  -זאת אומרת אין בעיה בעניין הזה מבחינת ה

רשות המים מכירה לי את זה בתעריף המים היא   :גבי אברז'יל
מפחיתה לי את מחיר הקנייה, כדי שאני אוכל 

 להתמודד עם העלויות של הדבר הזה. 

כל ההטבות האלה הסוכריות האלה המדינה  : משה אופיר
  -ותנתנ

 בגלל שאני תאגיד.   :גבי אברז'יל

רק בגלל שאתה תאגיד, ומה שאמר המזכיר  : משה אופיר
המנכ"ל סליחה זה פשוט המדינה מעוניינת 

  -להכניס אותנו לתאגיד

 זה אתה אומר.   :גבי אברז'יל
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ונותנת את כל ההטבות שלנו באלפי מנשה שוות  : משה אופיר
+ מיליון  8מיליונים לפחות  ל הדברים כ₪ 

  -האחרים

 היא לא נותנת לך הטבות ולי היא נותנת.   :גבי אברז'יל

לך היא נותנת את ההטבות האלה ואני אין לי  : משה אופיר
  -ברירה לפי מה שהוא אמר

 או שתשלם או שתתחבר.   :גבי אברז'יל

 או שתשלם או שתצטרף לתאגיד.  : משה אופיר

  -מרצוןיש לך ברירה ההצטרפות  : אוחיון יעקב

הצטרפות מרצון כן אבל עומדים לך עם אקדח על  : משה אופיר
 ..  הראש.

 אם יש לך מספיק תקציבים.  : שלמה קטן

 לא, לא, לא, זה לא נכון.  : משה אופיר

 גבעת זאב בסטנד ביי.   :גבי אברז'יל

 באמת?  : אלי שי

,   :גבי אברז'יל  איש.  15,000כן

 הרבה הוא לא תלוי בנו. לא, אפשר לצרף עוד  : משה אופיר

אני לא רוצה. גבעת זאב רוצים הבעיה היא שאם   :גבי אברז'יל
איש הם יעלו  15,000אני שם אותם בגלל שהם 

, אז אני לא ממהר. אני מעדיף לקחת 4אותי מעל 
  -ת ארבע מאשריאת קרי

 רגע גבעת זאב איזה סוציו הם?  : משה אופיר

 . 5  :גבי אברז'יל

  -אנחנו 8נחנו וא : משה אופיר

 איש.  15,000הם   :גבי אברז'יל

טוב חבר'ה, משה אתה סיימת, אורית שאלה  : שלמה קטן
אחרונה לנושא הזה, אני מזכיר אחרי ישיבת 
תקציב בעוד שבועיים אני מתכוון להעלות את 
, נחליט לכאן או לכאן.  הנושא לגמור אותו בדיון

 כולנו באותם שבועיים יכולים לשאול שאלות. 
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רי בר חיים   -אני יכולים לשאול גם אותו שאלות  :מי

את מי שתרצו. אנחנו נעביר את השאלות לגבי  : שלמה קטן
בצורה מסודרת נחזיר, אם יש למישהו עוד שאלה 

 שלא חשב עליה. בבקשה. 

טוב, יש לי שתי שאלות קטנות ברמה הפרקטית,  : אורית שגיא
את  אחד, הזכרתי קודםושאלה אחת יותר גדולה. 

עליות ההנהלה והכלליות. עכשיו אני באמת לא 
מבינה ואני שואלת, אני ראיתי טבלה שפורסמה 
על בעצם תקורות ניהוליות של תאגידי המים, 
שנייה רגע אני אראה לך אותה. ומה עלות לתושב 
בכל תאגיד? עכשיו למען ההגינות אני אומר 

התאגיד יותר גדול מן הסתם העלות שככול ש
 ת. תושב יורדל

 נכון.   :גבי אברז'יל

בשורה התחתונה התאגיד הזה הוא התאגיד הכי  : אורית שגיא
, כרגע לפחות  קטן לדעתי מכל התאגידים שראיתי

 במצבו הנוכחי.

 במצבו הנוכחי.  : משה אופיר

במצבו הנוכחי. ועלות הנהלה וכלליות לתושב היא  : אורית שגיא
לשנה, אם אני מסתכלת על התאגיד, ₪  116

₪  75תאגיד הבא בתור אחריו זה עלויות של ה
לתושב. זאת אומרת הפער הוא מאוד מאוד מאוד 
גבוה. אז אני אשמח לשמוע קודם כל איך זה בא 
לידי ביטוי העלות הזאת לתושב. זאת אומרת איך 

 אנחנו מרגישים את זה כתושבים.

 בואי אני אגיד לך.   :גבי אברז'יל

שני ציינת שיהיה נציג של רגע, אחד. הדבר ה : אורית שגיא
התאגיד שיישב כאן במועצה, אמרת גם משהו 
פקידותי וגם משהו טכני. השאלה האם יש תיאום 
עם המועצה. זאת אומרת אם תושב לצורך העניין 
נתקל בבעיה מול התאגיד, המועצה יכולה 

, יש לה מילה, איך בדיוק sayלהתערב? יש לה 
  -עובד כל המנגנון התפעולי הזה

 הבעלים שלי. הוא קורא לי מתי שהוא רוצה.  הוא  :אברז'יל גבי

 בסדר אבל היא שואלת שאלה פרקטית.  : משה אופיר

 אני עונה.   :גבי אברז'יל
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 התושב לא יפנה לראש המועצה.  : משה אופיר

, המוקד היום הוא  : שלמה קטן לא, השאלה יש מוקד עירוני
מעביר את זה למאיר מחר הוא יעביר את זה 

 אדם שהוא יגיד לנו. ל

 למי הוא מתלונן למוקד? .לא קיבל שירות : אורית שגיא

 למוקד, אנחנו נמשיך לקבל את ההודעות מהמוקד.  : שלמה קטן

אין בעיה, אבל המוקד לא יגיד זה לא אנחנו זה  : אורית שגיא
 התאגיד. 

פעמים, נתדרך אותו  5לא, המוקד יגיד לי שכבר  : שלמה קטן
 תושב פונה והתאגיד לא מגיב, נגיד. פעמיים אותו 

  -זאת אומרת שאתה אומר שהמועצה תמשיך : אורית שגיא

 בוודאי.  : שלמה קטן

לדאוג לתושבים מול התאגיד. זאת אומרת זה לא  : אורית שגיא
של שירות שאנחנו לא  outsourcingאיזה 

 מתערבים. 

תאגיד למעט מקרים חריגים אם וה outsourcingזה   :גבי אברז'יל
פישל בצורה נוראית. לתושב יש ככה: יש לו את 
, ויש לו את שירות הלקוחות שלי.  המוקד העירוני
מעל שירות הלקוחות שלי יש לו פניות לשירות 
, הוא  לקוחות אצלי בהנהלה, הוא יכול לפנות אליי
, הוא יכול לפנות  יכול לפנות למנכ"ל, יש לו המון

עים להגיב לרשות המים. יש לו כל כך הרבה אמצ
 יותר ממה שיש לו עכשיו. 

כן, אבל אנחנו יודעים שכל הפניות האלה יכולות  : אורית שגיא
 להרוג בן אדם עד שמטפלים לו באיזו בעיה. 

  -אז אמרתי לך  :גבי אברז'יל

  -השאלה רק : אורית שגיא

לפעמים זה מעל שבועיים הוא מתחיל לקבל כסף.   :גבי אברז'יל
 כדאי.

רי בר חיי   שבועיים זה המון.   :םמי

 זה כולל אחזקה, אנשי אחזקה? : משה אופיר

 .outsourcingאחזקה   :גבי אברז'יל
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 . outsourcing : משה אופיר

והשאלה הגדולה היא שחייבת להישאל פה, אתה  : אורית שגיא
יודע תמיד בראיון עבודה אחרי שאתה מספר על 
 עצמך כמה אתה טוב ומעולה, אומרים לך מה בכל

 זאת הנקודה שלך, תבחר תכונה שלילית אחת. 

 לא שלו באופן אישי של התאגיד את מתכוונת.  : משה אופיר

 כן, אמרתי.  : אורית שגיא

 חס וחלילה.  : משה אופיר

  -לא, אמרתי אתה יודע תמיד בראיון עבודה : אורית שגיא

, אני יודע אני יודע.  : משה אופיר  כן

, אז עכש : אורית שגיא יו אני לוקחת את זה רגע ומשליכה יופי
  -ישר מכאן

 אני כבר אמרתי.  : משה אופיר

,  : אורית שגיא אבל תן לי רגע, אני עם הפרעת קשב קשה לי
קשה. ישבנו כאן לדעתי איזה שעה וקצת ושמענו 
כמה טוב לנו להצטרף לתאגיד ובכל זאת אנחנו 
כולנו עדים לביקורות בוא נגיד נוקבות על תאגידי 

כולל הצעת החוק של מירי רגב, שרצתה  המים
לבטל את תאגידי המים, אני מנסה רגע להיות 
ריאלית אם יש איזה שהיא נקודת תורפה שאנחנו 

 צריכים לשים עליה לב איפה היא נמצאת? 

, אתם יודעים למה? כי אני   :גבי אברז'יל נקודת התורפה זה אני
לא גמיש ויש לי הרבה בעיות להתמודדויות עם כל 
מיני בקשות אני אתחיל מביתר עילית. ביתר 
: 'תשמע, אני רוצה שתוריד לי  עילית אומר לי
, אין דבר  בתעריף אל תגבה פה, אל תגבה שם'
כזה, אני לא גמיש בחוקים. זה לא טוב לראשי 
מועצות, זה לא טוב לא יודע למי. אני לא חורג 

עבוד בשיתוף פעולה אם אני כן אמסמכות, אני 
ב אני יודע למהנדס 'אח שלי כדאי לך עושה קו ביו

, או אם הוא עושה כביש הזדמנות  לעשות כביש'
אני אעשה בור ביוב, אני יודע לעבוד בשותפות 
אני יודע לעבוד בזה, אבל אני לא חורג מהכללים, 

  -זה אחד הדברים שיכולים ל

 תן לי דוגמא.  : אורית שגיא
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רי בר חיים  דה. הוא היה בהרבה בראיונות עבו  :מי

את חושבת? אני גמלאי של הצבא אני בקושי   :גבי אברז'יל
 יצאתי. 

  -שלמה אני רוצה רק להגיד משהו  :דבורית פינקלשטיין

 אבל הוא לא סיים רגע.  : אורית שגיא

 סליחה.   :דבורית פינקלשטיין

תן לי דוגמא לאיזה מחלוקת כזאת שהייתה מול  : אורית שגיא
 רשות מקומית 

  -אורית : שלמה קטן

 לא, אבל זה קריטי שלמה דקה.  : אורית שגיא

: 'תשמע, הבחור הוא   :גבי אברז'יל פנה אליי ראש העיר אמר לי
, לא מתקן לו.   מסכן תסדר לו את המים בבית'

 מה? תסדר לו את המים?  : משה אופיר

 כן.   :גבי אברז'יל

 או תיתן לו הנחה במים?  : משה אופיר

 בפיצוץ, תן לו הנחה. לא נותן הנחה. טפל לו   :גבי אברז'יל

 טפל לו בפיצוץ זו חובתך.  : משה אופיר

 בתוך הבית?   :גבי אברז'יל

 הא בתוך הבית.  : משה אופיר

לא, תן לו הנחה. לא יכול, אני יכול לקחת את   :גבי אברז'יל
אותו מסכן אותו נכה אותה ניצולת שואה להגיד: 

אני מבטל  תקשיבי חמודה, יש לך חוב הרבה זמן
את הריביות ואת ההצמדה עליי אני המנכ"ל, אבל 

 את הקרן את משלמת. 

 איך אתה יכול לקבל החלטה כזו?   :דבורית פינקלשטיין

..   :גבי אברז'יל  אני יכול באישור.

  -אגב יש להם ועדת הנחות משהו : אילן דולב

 באישור רשות המים.  :גבי אברז'יל
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פיצוצים יש נוהל שאם בן אדם דרך אגב אצלנו ב : משה אופיר
. נזילה.  .  היה לו פיצוץ.

  -ביקשתי שאם יהיה עוד שאלות כאלה : שלמה קטן

במה שהוא כתב,  5יש לי שאלה עקרונית, סעיף  : משה אופיר
אתם קונים מים במחיר פחות ממה שהמועצה 

 קונה? 

 לא רלוונטי. א' זה נכון אבל זה לא רלוונטי.   :גבי אברז'יל

רית   תפנה לרשות המים.   :פינקלשטייןדבו

כתוב פה שני שליש, הם קונים את המים בשני  : משה אופיר
 שליש. 

  -לא רלוונטי  :גבי אברז'יל

 זה עוד סוכרייה.   :דבורית פינקלשטיין

 )מדברים יחד(

 מה אכפת לך?   :גבי אברז'יל

  -לא, לא, אני : משה אופיר

 זו עובדה.   :גבי אברז'יל

אופיר, אופיר, שעה ורבע הקדשנו לזה. אני רוצה  : שלמה קטן
לציין שהשאלות היו ענייניות התשובות היו 
ענייניות. כשאתה מגיע אתה יכול להמשיך הלאה 
 תמסור לבסיס שלי לשעבר ד"ש ובהצלחה בתרגיל. 

שלמה, אני רוצה לבקש משהו. בעוד שבועיים   :דבורית פינקלשטיין
בזה ונקבל אמרת שתהיה ישיבה ואנחנו נדון 

החלטה. אני אשמח אם בשבועיים האלה יפתח 
אפילו דף פייסבוק או איזה שהוא פורום שגם 

 התושבים יוכלו לשאול אותנו שאלות. 

.. מי שרוצה שאל אותי שאלות אני פרסמתי כמה  : שלמה קטן .
 תשובות כבר. 

לא, לא, אתה לא נגיש לכול היישוב, אפשר   :דבורית פינקלשטיין
 לנו דף פייסבוק ייעודי לזה.  לפרסם שיש

.. : שלמה קטן להתחיל בפייסבוק כי זה מתחיל טוב ואז אחד  .
  -גם כותב
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 שלמה.  ,לא אמרתי שזה אתה  :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  שלמה, אבל לא חייבים להגיב.   :מי

 אז אנשים יכולים לפנות.  : שלמה קטן

של הישיבה לפני אני רוצה לקבל את הפרוטוקול  : משה אופיר
שעושים את ההחלטות, אני רוצה שאנשים יידעו 

ומה היו על מה דובר פה, מה היו השאלות 
 התשובות שאנשים יוכלו להביע דעתם. 

.. זמינים לכולם, תאמינו לי. למשל כבר מישהו  : שלמה קטן .
: 'איך אתה  שעכשיו אפילו נאלצתי לחסום אמר לי

.. אתה לוקח מעז לדבר עוד את היישוב, ראיתי מ ה.
הלוואה' לפעמים בני אדם לא מבינים ₪ מיליון  8

  -מה שכותבים. אני מציע לכל אחד

 עכשיו אנחנו יודעים מה אתה מקבל מזה.  : משה אופיר

 נכון.  : שלמה קטן

 ₪. מיליון  8אתה מקבל  : משה אופיר

מה שאני מציע באמת גם לאורית גם דבורית גם  : שלמה קטן
כל אחד מאיתנו נגיש, אני נגיש משה גם אלי שי 

יותר מידי אפילו דרך הפייסבוק הפרטי דרך 
, שולחים לי בהודעות   -הפייסבוק שלי האישי

אני מבקש שיעשה מאמץ שפרוטוקול הישיבה  : משה אופיר
 עכשיו יפורסם לציבור שאנשים יוכלו להגיב. 

אני חושבת שאפשר למנוע הרבה התנגדויות   :דבורית פינקלשטיין
צמצם את ה, אולי אפילו להגיע לאיזה שהיא ל

  -הסכמה אולי לתושב

 אבל אנחנו הגוף הנבחר.  : שלמה קטן

 התושבים.   :דבורית פינקלשטיין

 אבל אנחנו הגוף הנבחר.  : שלמה קטן

 מותר לנו להקשיב לתושבים.   :דבורית פינקלשטיין

 מי אמר שלא מקשיבים, אנחנו גוף נבחר.  : שלמה קטן

 אבל אני רוצה שהפרוטוקול יהיה זמין לאנשים.  : פירמשה או

הפרוטוקול ייצא. אנחנו נשתדל להוציא לציבור  : שלמה קטן
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מה שיותר מהר את החלק הזה של הפרוטוקול, זה 
 הכול. 

 בסדר גמור.  : משה אופיר

אבל יעלו שאלות, יעלו שאלות ולא אתה בר   :דבורית פינקלשטיין
מכא לענות והוא לא סמכא לענות ולא אני בר ס

 נמצא. 

  *** מר גבי אברז'יל יצא מחדר הישיבות ***

  -טוב הנושא השני : אוחיון יעקב

.. אחוז של הפחת מים זה כולל הוצאות  : משה אופיר בעניין הזה.
 של המועצה? 

לא, לנו יש במרבית המקומות כן שעונים בניגוד  : שלמה קטן
 למה שהוא אמר. 

מהזה של המועצה הוצאות המועצה?  כמה אחוז : משה אופיר
 אתה תצטרך לשלם על זה. 

 -אין לנו פחת : אילן דולב

אבל מכיוון שתצטרך לשלם על זה, אנחנו נצטרך  : משה אופיר
 לעשות חישוב. אתה מבין למה אתה מתכוון? 

 נדון על זה בישיבה הבאה. שאלה יפה.  : אילן דולב

 שאלה יפה?  : משה אופיר

 . כן : אילן דולב

כל הכבוד. הוא פוליטיקאי הוא אומר לאורית  : משה אופיר
שאלה יפה כבר חימם לה את הזה כאילו הוא, 

 אבל לא קנית את זה. 

 לא שמעתי על מה פספסתי משהו.  : אורית שגיא

 משה, משה, יושב פה בן אדם.  : שלמה קטן

 

המועצה תפרסם לציבור פרוטוקול ישיבת מועצה :     החלטה
ימים קודם לקבלת  7חות פא זה לשדנה בנוש

  החלטה בעניין במליאת המועצה.
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 חידוש ביטוחי הרכוש והחבויות של המועצה. ( 1

, חידוש 1שהוא היה נושא מספר  2נושא מספר  : אוחיון יעקב
ביטוחי הרכוש והחבויות של המועצה. אנחנו 
צרפנו לחברים על מנת לקבל רקע את פרוטוקול 

29ום ישיבת ועדת מכרזים מי .11 , אשר גם 15.
מינתה את שאול קירש יועץ הביטוח של המועצה 
להכין חוות דעת בנושא האם בתחום ביטוחי 
החבות והרכוש ברשויות המקומיות מדובר בספק 

צרפנו את סקירת ביטוחי הרשות וחוות ,וכן יחיד
17.11דעתו של שאול קירש מיום  .15-  

 מי זה שאול קירש? : משה אופיר

 יועץ הביטוח של המועצה.האיש והאגדה.  : שלמה קטן

וצרפנו את פנייתו של יו"ר מרכז השלטון המקומי  : אוחיון יעקב
שהתעורר באיחור רב ועמד על עומק המשבר 
בתחום ביטוחי הרשויות המקומיות, הפנייה שלו 
לשרי האוצר והמשפטים והפנים, ויש לנו פה את 
שאול קירש מכיוון שאנחנו אחרי כבר החלטה 

סוימת בוועדת המכרזים והיו לה התפתחויות מ
  -לאחר מכן, שאול בוא תן לנו תמונת מצב

 אחרי שהיה בוועדת המכרזים התפתחויות?  : משה אופיר

התפתחויות על זה שאנחנו הסמכנו את אילן ואת  : אוחיון יעקב
  -שאול לנהל משא ומתן

 היו התפתחויות במשא ומתן הזה?  : משה אופיר

כן, במשא ומתן כדי לקבל תמונת מצב איפה הוא  : אוחיון יעקב
עומד ואיפה אנחנו עומדים גם בציר הזמן כדי 

 לחדש את הביטוחים האלו. 

 בואו נתחיל מציר הזמן.  : שאול קירש

יפה, אז תתחיל איפה שאתה חושב, תן את  : אוחיון יעקב
 הדגשים שלך. 

, נכון להיום יש לנו אורכה לביטו : שאול קירש חים אוקיי
חודשים, יש  3הקיימים אחרי שמיצינו אורכה של 

15-לנו אורכה נוספת עד ה .1 .16. 

סליחה רגע, אפשר לדעת על מה מדובר על איזה  : אלי שי
 ביטוחים? 
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 ביטוחי מועצה על הכול.  : שלמה קטן

סליחה, בסקירה שלו יש את כל הפעולות של כל  : אוחיון יעקב
 הביטוחים. 

  -צה מבוטחת תאונותמה שהמוע : שלמה קטן

לא, מה ההיקף הכספי של הביטוחים? זה אפשר  : משה אופיר
 לשאול. 

 תכף נגיע גם לזה.  : שאול קירש

 אופיר, תנו לבן אדם לדבר, אני מבקש.  : שלמה קטן

 )מדברים יחד( 

 אל תיתן פירוט רק תגיד כמה זה בסך הכול.  : משה אופיר

א מתחיל בדבר הכי אבל מה זה חשוב כרגע, הו : שלמה קטן
ימים לא נהיה מבוטחים, תמשיך.  5חשוב שבעוד 

 תעשו לי טובה תצביעו. 

אני אתן תשובה לכל שאלה שתעלה שיש לי את  : שאול קירש
 הידע לענות. 

לא, יש לנו מיליון נושאים, וזה נושא חשוב. שמענו  : שלמה קטן
לחודש נגמרים ביטוחי המועצה לאחר כל  15-ב

 הארכות. 

 אוקיי.  : אופירמשה 

אנחנו בסעד של לוחות זמנים, כי אנחנו מיצינו  : שאול קירש
יום שהייתה לנו, ההצעה  90-את הארכה של ה

שהייתה לנו בספטמבר האחרון פגה באיזה שהוא 
15.1-שלב, קיבלנו ארכה נוספת עד ה וקיבלנו  16.

הצעת מחיר מתוקנת פלוס מינוס דומה מאוד 
 להצעת המחיר המקורית. 

 מה זה מקורית? שהייתה לפני שנה הכוונה?  : שה אופירמ

לא. הצעת המחיר לחידוש, המקורית לחידוש  : שאול קירש
שקיבלנו בספטמבר. עכשיו מה שקרה בשוק 

 29-ביטוח של רשויות מקומיות ואני יועץ ל
 תאגידי מים וביוב, טוב שהוא הלך.  9רשויות, 

 למה הוא יהיה העשירי?  : אלי שי

 לא, לא, היום ישבתי עם הגיחון.  : רששאול קי
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 גם לתאגיד שהופיע בפנינו?  : משה אופיר

 לא, לא. לא, אחרת הייתי אומר את זה בפתיח.  : שאול קירש

, תעשו טובה.  : שלמה קטן  אני ביקשתי תעשו טובה רבותיי

רי בר חיים  שלמה אבל סתם, בסדר זה זורם.   :מי

 מה אי אפשר לדבר?  : משה אופיר

זה לא זורם, אני רוצה שהבן אדם יציג שלא  : מה קטןשל
דקות וכל אחד שמגיע מומחה  5ייקטע, תנו לו 

, אני מבקש.   לפה, אחרי זה תעשו

מה שקורה בשוק הביטוח לרשויות מקומיות הוא  : שאול קירש
 שאין מבטחים. 

רי בר חיים  אין מבטחים?   :מי

עשיתי פרוצדורה יש יחיד. אני בעיריית קריית גת  : שאול קירש
שנקראת הכרזה על מציע יחיד, יש פרוצדורה 
משפטית מסודרת עם פרסום בעיתון בקשה 
לתגובות וכדומה, הגענו להחלטת מליאה 
שבעיריית קריית גת שיש מציע יחיד במדינת 
ישראל לביטוחי רשויות, אפילו התנגדות למודעה 
שלנו לא קיבלנו. שתבינו כמה זה מטורף, אמתי 

המציע היחיד הוא גם המציע שמבטח מטורף. ו
 נכון להיום את המועצה. 

 אני מבין. ,חברת איילון  : משה אופיר

היא גם זו ששילמה  .איילון חברה לביטוח בע"מ : שאול קירש
השנים  3-נזקי טבע שהיו לנו ב 2-את ה

האחרונות ועוד כמה תביעות קטנות, לא אין לי 
  -את דו"ח התביעות מול העיניים

 יש הסיפור של התמוטטות הקיר כל מיני.  : קטןשלמה 

היו כל מיני תביעות כאן ושמה, אנחנו לא ממש  : שאול קירש
בטראומה של תביעות אנחנו בטראומה של אין 
מבטחים. וכתוצאה מכך איילון חברה לביטוח 
החליטה שהיא מיישרת את שוק הביטוח לשביעות 

, שנים שהשוק יהיה ישר יע 5, 4רצונה, ובעוד  וטו
נסחפתי קצת אבל חברות הביטוח האחרות אולי 

 תחזורנה לשוק. 

 הכוונה מעלה תעריפים.  -,מיישרת : משה אופיר
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 אלא מה?  : שאול קירש

 לא, שאנשים יבינו.  : משה אופיר

לא, תעריפים מצד אחד והשתתפות עצמיות מצד  : שאול קירש
 שני ותסתכל על הדלתא. 

רי בר חיים  ת חוק ההגבלים העסקיים?זה לא נוגד א  :מי

זה לא מונופול זה מציע וולונטרי. אוקיי? לא, כי  : שאול קירש
אין מה לעשות, אין אפשרות לפנות לממונה על 
ההגבלים העסקיים כי ירצה יבטח לא ירצה לא 
חייב לבטח, יש עוד חברות ביטוח בשוק שלא 
רוצות ולא מגישות הצעות. את מבינה? ומכאן 

 נובעת הדילמה. 

 מה הדילמה?  :דבורית פינקלשטיין

  -מה הדילמה? הדילמה אומרת : שאול קירש

 שרק חברה אחת שמבטחת.   :דבורית פינקלשטיין

יש רק חברה אחת שמבטחת והיא קובעת לך  : שאול קירש
 תנאים שהם תנאים בעייתיים. 

  זה רק לשוק המוניציפאלי אני מבין.  : משה אופיר

 דים דרך אגב, זה אותה חברה. ובשוק התאגי : שאול קירש

 ומה האופציה?   :דבורית פינקלשטיין

  -אין. האופציה היא לקחת סיכון : שאול קירש

רי בר חיים  גם לא בחו"ל?   :מי

 גם לא בחו"ל.  : שאול קירש

 למה לא בחו"ל?  : משה אופיר

 ?מותר לנו בחו"ל  :דבורית פינקלשטיין

  מותר לך איפה שאת רוצה. : שאול קירש

 לבטח מותר לנו בחו"ל?   :דבורית פינקלשטיין

כן. לא חל עליך חובת ביטוח בכלל כרשות, בשום  : שאול קירש
מקום לא כתוב שרשות חייבת לבטח את האחריות 
שלה או את נכסיה. יש לי לקוח בלי לנקוב 
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  -בשמות

 תל אביב.   :דבורית פינקלשטיין

קטנה.  לא, לא להיסחף הרבה הרבה יותר : שאול קירש
שהחליטה שהיא לוקחת השתתפויות עצמיות 
מאוד מאוד גבוהות, יותר גבוהות ממה שהוצע 
לכם בפוליסה וכנגד זה היא הקימה תב"ר 

מיליון  1.5שמתנהל כמו חברת ביטוח, יושב שמה 
כסף, לא רישומית כסף, והוא מתנהל כמו חברת ₪ 

  -ביטוח וכשיש נזק בחינוך

 ביטוח עצמי.  : משה אופיר

הוא משלם את הנזק של החינוך בניכוי השתתפות  : אול קירשש
 עצמית נורמטיבית שהיית האמורה להיות. 

 משלם השתתפות עצמית זה הרשות. לא הוא ו : משה אופיר

$ בצד שלישי והם לקחו  25,000הם לקחו  : שאול קירש
 $ בביטוחי רכוש. 100,000

עצמית אבל מישהו צריך לשלם את ההשתתפות  : משה אופיר
 הזאת. 

  -מי? העירייה היא חוסכת : שאול קירש

  -כשיש לך תביעה : משה אופיר

היא חוסכת מצד אחד בפרמיות, מצד שני היא  : שאול קירש
 משלמת מהתב"ר. 

 נכון. : משה אופיר

  -התב"ר מתנהג כמו : שאול קירש

הם צריכים ללכת לחברת  25,000אבל עדיין מעל  : משה אופיר
 ביטוח. 

, זה ניהול סיכונים מושכל.  : ל קירששאו  נכון

 בסדר.  זה : משה אופיר

זה מהלך נכון. הדילמה שלנו היא שאנחנו לא  : שאול קירש
 מספיק גדולים בשביל לעשות את זה. 

? : משה אופיר  למה מרכז שלטון מקומי לא לוקח על עצמו
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רי בר חיים  בשביל לעשות את זה.  עשירים לא מספיקאנחנו   :מי

 זה לא משנה.  : ול קירששא

למה מרכז שלטון מקומי אם זה בעיה של הזה לא  : משה אופיר
עושה את הביטוח עצמי? פעם היה להם סוכנות 

 ביטוח במרכז שלטון מקומי. 

 יש להם.  : שאול קירש

?  : משה אופיר  אז למה הוא לא לוקח על עצמו

  -2014כי קיבלו פסק דין במאי  : שאול קירש

 ראיתי שכתבת משהו.   :משה אופיר

  -שקבע : שאול קירש

 שנה צריכים להחזיק רזרבות, בגלל זה?  25-ש : משה אופיר

. במאי זה לא מה שכתוב. בוא נעשה הפרדה לא : שאול קירש
יצא פסק דין בדיון מנהלי שאומר שלמרכז  2014

השלטון המקומי אסור להתקשר עם חברות ביטוח 
למכרזים  9סעיף  ללא מכרז. אין להם פטור על פי

 3משותפים. למה? כי א' לא היו להם לפחות 
ב' זה לא היה מכרז, כי כל מכרז שהם -מציעים ו

נפסל בגלל הסתייגויות הם ניהלו  ויצאו על פי
משא ומתן עם מציע יחיד, וקיבלו ארכה מהיועצת 
המשפטית של משרד הפנים ואחרי זה התחלפה 

רי זה ואח ,היועצת המשפטית והיה יועץ משפטי
היה מנכ"ל משרד הפנים מרדכי מרדכי נתן עוד 
ארכה של שנה שנתיים, ומישהו החליט לקחת 
אותם לבית משפט. בית המשפט קבע זה לא סעיף 

לחוק חובת מכרזים, זה לא מכרז משותף, אין  9
 מספיק מציעים חבר'ה נפסל. 

אז מה שמותר לרשות מקומית בודדת אסור  : משה אופיר
 מקומי. למרכז השלטון ה

לא, גם לרשות מקומית בודדת אסור לעשות,  : שאול קירש
 להתקשר ללא מכרז. 

לא להתקשר ללא מכרז, אני יכול להתקשר למכרז  : משה אופיר
 עם מציע אחד. 

אין פרוצדורה  9לא, לרשות יש פרוצדורה לסעיף  : שאול קירש
 כזאת. 
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 הבנתי.  : משה אופיר

מתוך הנחה שאת עורכת  את מהנהנת אני יוצא : שאול קירש
 דין. 

רי בר חיים  לא, ממש לא.   :מי

לא נכנס לסעיפי  9יש פרוצדורות לנושא, סעיף  : שאול קירש
 הפטורים. 

 מה ההמלצה שלך?  : שלמה קטן

  -קונקרטית יש לנו הצעת מחיר לחידוש : שאול קירש

 איך זה יחסית למה שהיה לנו בשנה שעברה?  : משה אופיר

 כף תקבל תשובה. ת : שלמה קטן

רי בר חיים  הוא אמר זה כמעט אותו דבר.   :מי

 ההצעה התייקרה.  : שאול קירש

 הכנסנו את גם לתקציב שתראו.  : שלמה קטן

 . 60%-ההצעה התייקרה בכ : שאול קירש

 יותר.  60% : משה אופיר

 כן.  : שאול קירש

 והשתתפויות עצמיות.  : משה אופיר

  -בזיכרונךטבלת השוואה  : שאול קירש

 סדר גודל.  : משה אופיר

₪  30,000-ניגע בנקודות העיקריות, ברכוש עלה מ : שאול קירש
  -₪ 50,000-ל

 אתה רוצה שנביא את טבלת ההשוואה אני אביא.  : אוחיון יעקב

 אני לא זוכר.  : שאול קירש

, כן.  : אילן דולב  כן

  -2זה לא פי  : שאול קירש

 . 60% : שלמה קטן
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. זה הרעיון הוא שאתה 2זה לא הרעיון של פי  : ששאול קיר
 מתמודד עם התביעות מתחת. 

אני יודע מה, אני יודע מה הפירוש השתתפות  : משה אופיר
 עצמית. 

-ל₪  20,000-כי בביטוח צד שלישי זה עלה מ : שאול קירש
א' אתה מטפל -שהמשמעות היא ש₪  50,000

ות ב' שהעלוי-ביותר תביעות שעולות לך כסף, ו
 המשפטיות שלך הנלוות לזה גם מתייקרות. 

, וראיתי שכתבת.  : משה אופיר  נכון

? זו דילמה זו בעיה שבגלל זה מי שהחליט  : שאול קירש אוקיי
להביא את זה לידיעת המליאה, כי יש כאן בעיה 
אמתית. אופציות למצוא ביטוחים חלופיים אין 
, נכון לשנה ואולי גם שנה הבאה קרוב לוודאי  לנו

  -שלא יהיו

 כמה עולים לנו כל הביטוחים האלה?  : משה אופיר

אנחנו לא מביאים את לידיעת המליאה, אנחנו  : אוחיון יעקב
 מביאים את זה לאישור המליאה. 

לשנה הקרובה זה יעלה לנו לאישור המליאה.  : שאול קירש
 מעוגל. ₪  291,000

 הפרמיות.  : משה אופיר

 הפרמיות.  : שאול קירש

 ₪.  130,000כאשר לפני שנה זה עלה  : אופיר משה

אנחנו ₪  210,000-זה עלה לנו מ₪,  200,000לא,  : שלמה קטן
300כתבנו בתקציב  ,000  .₪ 

 . 50%-הוא אמר שעלה ב : משה אופיר

 . 50%-זה עלה לא ב₪  230,000 : אילן דולב

 . 50%לא בדיוק  : שלמה קטן

רי בר חיים השתתפות עצמית היו משהם פחות  כמה תביעות  :מי
 לנו? 

 ₪.  210,000עכשיו זה  : משה אופיר

 ₪.  291,000לא, עכשיו זה  : שאול קירש
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 ₪.  200,000מקודם היה ₪  290,000עכשיו  : משה אופיר

 . 50%משהו כזה, זה כמעט  : שאול קירש

אני יודע ₪,  290,000-עלה ל₪  200,000היה  : משה אופיר
 חשבון. 

אני רוצה לשאול שאלה אילן, אחד אנחנו לא   :יןדבורית פינקלשטי
 חייבים לבטח נכון? 

  , זה שאול לא אליי. נכון : אילן דולב

לא, אני לא מתכוונת לא לבטח. אבל אולי כן   :דבורית פינקלשטיין
 אפשר לעשות סדרי עדיפויות מה לבטח. 

 את זה עשינו הצוות תפרט.  : אוחיון יעקב

שאלה היא אם אנחנו עושים באמת סדרי וה  :דבורית פינקלשטיין
 עדיפויות אם משמעותית יורדים המחירים? 

רי בר חיים כשהשתתפות עצמית עולה כל כך כמעט כל   :מי
 התביעות הם תחתנו. 

שאול אני מבקש, הצוות ישב עשה עבודה עבר  : אוחיון יעקב
פוליסה פוליסה, אמרנו מה כן מה לא, מה אנחנו 

  -מוותרים על

 זה אחרי העבודה שלכם. ₪  290,000-אז ה : פירמשה או

 אז בוא תציג את כל זה.  : אוחיון יעקב

זה אחרי ₪  290,000-מה? אני רוצה להבין ה : משה אופיר
 העבודה של הצוות? 

 אחרי העבודה של הצוות.  : שאול קירש

זאת אומרת שצריכים להשוות את זה לא לשנה  : משה אופיר
  -שעברה

₪  320,000-רקטית עשוי לעלות לנו בסביבות הפ : שאול קירש
 ש"ח.  330,000

 290,000-זאת אומרת שגם התכולה היא פחות, ב : משה אופיר
 זה תכולה פחות ממה שהיה מקודם. ₪ 

 לא, ענפים מסוימים צמצמנו.  : שאול קירש

 תפרט להם.  : שלמה קטן
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 ביטלנו למשל את ביטוח כספים בהעברה ובקופה.  : שאול קירש

  -אין לנו כספים, אנחנו נותנים משכורת : משה אופיר

לא זו הנקודה, מאחר והתהליך עם השנים השתנה  : שאול קירש
ואנשים משתמשים פחות במזומנים ויותר 

  -בכרטיסי אשראי או המחאות

 יש בזה מן הצדק.  : משה אופיר

וההמחאות העלות היא עלות השחזור של  : שאול קירש
  -חאה לא שולמהההמחאה, כי אם המ

רי בר חיים  מה הדבר הבא?   :מי

  -הדבר הבא שצמצמנו היה ביטוח : שאול קירש

 כל סוכני הביטוח שיושבים בצד נהנים מזה.  : משה אופיר

 ה סוכני ביטוחי שיושבים בצד. פאי : שאול קירש

 טוב, טוב, חבר'ה.  : שלמה קטן

ם של יש לי שאלה אפשר? יש לי שאלה. כל הנכסי : אלי שי
אלפי מנשה יש להם סעיף של רעידות אדמה. 

 חייבים את הסעיף הזה? 

 לא.  : שאול קירש

זה מייקר את הפוליסה בהרבה מאוד כסף. אני  : אלי שי
 בבית אין לי רעידות אדמה. 

 רעידות אדמה זה לא יקר.  : משה אופיר

 לא עשיתי רעידות אדמה זה יקר מאוד.  : אלי שי

 קר, רעידת אדמה זה החלק הכי זול. זה לא י : משה אופיר

 זה יקר מאוד, יקר מאוד.  : אלי שי

 יועץ ביטוח אומר לך לא.  : משה אופיר

 לא, אתה טועה.  : שאול קירש

 אני טועה?  : משה אופיר

 יקר מאוד.  : אלי שי

 כן.  : שאול קירש
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רעידות אדמה זה יקר? איזה אחוז מהפרמיה זה?  : משה אופיר
 .10%אולי 

..  50%איזה אחוז מהפרמיה? משהו כמו  : ל קירששאו מהפרמיה.
 הרכוש. 

  -אני באמת מבקש : שלמה קטן

 בגלל השתתפות עצמית הגבוהה שיש לנו.  : משה אופיר

 ללא כל קשר.  : שאול קירש

 אי אפשר להוריד את הסעיף הזה?  : אלי שי

 הכול אפשר אבל אי אפשר ככה בזריקות.  : שלמה קטן

  -שאלה  :משה אופיר

 שנייה אני מבקש באמת.  : שלמה קטן

 שואלים שאלות לעניין למה אתה זה.  : משה אופיר

, אני לא הערתי לך אני הערתי  : שלמה קטן לא, אני הערתי שלו
 לו. 

 רק לי מעירים אתה יודע, לך לא מעירים.  : אלי שי

חבר'ה תעשו טובה. תזרום עם החומר, שוב אני  : שלמה קטן
  -כל אחד יש לו הערות חלקם חדשותמבקש הנה 

 שואלים שאלות לעניין.  : משה אופיר

לא, אבל את השאלות אני מבקש, תנו לבן אדם  : שלמה קטן
, אי אפשר ככה אי אפשר.   להציג

 שאול דבר. מה אתה מציע?  : משה אופיר

 מה אני מציע? : שאול קירש

אני מבקש שלא יעשו את ההערות האלה, אלא  : שלמה קטן
שאול תסיים כל אחד ירשום כמה שאלות להמלצה 

  -כמו ששאל אלי

 ביטוחים בסיסיים.  5נכון להיום אנחנו נותרנו עם  : שאול קירש

 מהם?  : שלמה קטן

הביטוח הראשון הוא ביטוח רכוש המועצה. אנחנו  : שאול קירש
מבנים ותכולות, אנחנו ₪ מיליון  48-מבטחים כ
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צד שלישי גבול  נשארנו עם ביטוח אחריות כלפי
₪ מיליון  18-לאירוע ו₪ מיליון  9אחריות של 

 לתקופת הביטוח. 

רק תגיד השתתפויות עצמיות בכל אחד אם אתה  : משה אופיר
 יכול. 

אני קורא לך את גבולות האחריות לא את  : שאול קירש
ההשתתפות העצמית. אנחנו נשארנו עם ביטוח 

מיליון  20חבות מעבידים בגין תאונות עבודה עם 
לתקופה. ביטוח אחריות ₪ מיליון  40-לאירוע ו₪ 

מקצועית עבור עובדי הרשות בגבול אחריות של 
  -₪מיליון  4.5

 כולל חברי מועצה?  : משה אופיר

אחריות מקצועית, לחבר מועצה אין רשלנות  : שאול קירש
 סליחה.  ,מקצועית

 אחריות דירקטורים אין לך פה.  : משה אופיר

זה לא מה שמדובר בשלב הזה. אחריות נושאי  : שאול קירש
משרה זה ביטוח שונה לחלוטין ולא נכלל 
במכרזים האלה בגלל הבעייתיות של ביטוחי 

 רשויות. 

 לא נכלל?  5סעיף  : משה אופיר

 ? 5מה זה  : שאול קירש

 ביטוח אחריות נושאי משרה.  : משה אופיר

  -לא, זה סקירה של כלל ביטוחים : שאול קירש

 אין לנו את זה, אין לנו את זה.  : ה אופירמש

 יש לך את זה, זה לא מה שעל הדיון.  : שאול קירש

 זה בשלטון המקומי ממשיך.  : שלמה קטן

 אנחנו כרגע דנים על ביטוחי רכוש וחבויות.  : שאול קירש

 הא באמצעות החברה למשק וכלכלה.  : משה אופיר

 לך תקראו. למשק והכלכלה, זה מה שכתוב  : שלמה קטן

אנחנו מבטחים ביטוח אחריות מקצועית לעובדים  : שאול קירש
מקצועיים במועצה ואנחנו מבטחים ביטוח 
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, בגין העבודות הקטנות  אחריות קבלנים קטן
 שהמועצה עושה. 

רי בר חיים   -אין לקבלים ביטוח  :מי

 זה מחלקת הנדסה מה שכתוב פה?  : משה אופיר

 קבלנים. לא, זה לא של ה : שאול קירש

זה עבודות מה שאנחנו רואים בתקציב עבודות  : שלמה קטן
 קבלניות. 

 כמה אנחנו משלמים על הביטוחים?   :דבורית פינקלשטיין

 הוא אמר לך.  : משה אופיר

 כמה שילמנו בשנה שעברה?   :דבורית פינקלשטיין

  יחד( מדברים)

 אתם לא מקשיבים זו הבעיה כולם.  : שלמה קטן

 ביטוח הוצאות משפטיות.   :משה אופיר

ביטוח הוצאות משפטיות באמצעות החברה למשק  : שאול קירש
 וכלכלה. 

 תאונות אישיות לתלמידים.  : משה אופיר

 באמצעות החברה למשק וכלכלה.  : שאול קירש

זה משהו אחר. חבר'ה תנו לו לסקור אתם עושים,  : שלמה קטן
 באמת הנה סוף סוף התקדמנו יפה. 

 זה רק הרכש והחבויות? ₪  290,000-ה : יאאורית שג

 הרכוש וחבויות.  : שאול קירש

 ₪?  290,000-סליחה רכוש וחבויות זה ה : אורית שגיא

 כן.  : שאול קירש

חבר'ה יש כמה דברים נוספים כתוב לכם במשק  : שלמה קטן
  -וכלכלה זה התלמידים זה נושאי משרה

שתקות האלה לוקח שלמה תקשיב הזמן שגוזל הה : אורית שגיא
 יותר זמן מהשאלות שאנחנו שואלים. 

 אבל תקראי זה כתוב שם.  : שלמה קטן
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 זה בסדר.  שואלים אני מבינה אבל אנחנו : אורית שגיא

 אני אענה על כל שאלה.  : שאול קירש

 אבל עניתי לו לא לה.  : שלמה קטן

 כן, אבל הבאתם לנו מסמכים אחרים, אנחנו  :דבורית פינקלשטיין
 מנסים ליישר קו. 

לא, לא, תעצרי שנייה. מסמך הסקירה שלי  : שאול קירש
 מתייחס לכלל ביטוחי הרשות. 

 בדיוק, אז אנחנו רוצים לעבור סעיף סעיף להבין.   :דבורית פינקלשטיין

אני במכרז הביטוחים שמתחדש אחת לכמה  : שאול קירש
  -שנים

 החליטה. זה אחרי שהוועדה ישבה ו  :דבורית פינקלשטיין

, זה מה שנשאר מתוך הביטוחים האלה.  : שאול קירש נכון
, ביטוח  ביטוח אחריות נושאי משרה נותר בעינו
, ביטוח  הוצאות משפטיות מסוימות נותר בעינו
תאונות תלמידים הוא עוד ביטוח חובה שאף אחד 
לא ממש מבין שהוא ביטוח חובה, כי חוק לימוד 

  -חובה חינם מחייב אותו

, אנחנו גובים שנים בסדר, זה נכנס ויוצא.  : ןשלמה קט  כן

 אז למה אנחנו עשינו עוד אחד?   :דבורית פינקלשטיין

 למה עוד אחד?  : שאול קירש

  -זה לא מה ש  :דבורית פינקלשטיין

 זה לא פה.  : שאול קירש

 שעות.  24התלמיד מבוטח   :דבורית פינקלשטיין

 זה זה.  : שלמה קטן

 זה לא פה. לא,  : שאול קירש

 זה מה שפעם קראו לזה ענבל.  : שלמה קטן

הוא ביטוח חובה, אני בסך הכול עכשיו סקרתי לך  : שאול קירש
.. שיש.   במהירות את הביטוחים.

?  : משה אופיר  הא זה בנפרד מהביטוח שהיא מדברת עליו
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 כן.  : שלמה קטן

רי בר חיים  לא.   :מי

למידים שאיננו מופיע יש ביטוח תאונות אישיות ת : שאול קירש
, שהוא ביטוח חובה. מה לעשות, ביטוח  במכרז
חובה יש לך ברכב, יש לך בתלמידים, יש לך בכלי 

  -שיט

 מי משלם אנחנו משלמים אותו?  : משה אופיר

 ההורים משלמים לנו אנחנו מעבירים.  : שלמה קטן

 ההורים משלמים, אוקיי.  : משה אופיר

מי שקובע את המחיר זה ועדת  ההורים משלמים. : שאול קירש
 החינוך של הכנסת. 

 ומה זה פה?  : משה אופיר

זה הביטוח שצוין שמה כתאונות אישיות  : שאול קירש
 תלמידים. 

רי בר חיים  זה אותו אחד.   :מי

 אז זה אותו אחד.  : משה אופיר

 אחד, אין כפל.  : שאול קירש

 אנחנו לא משלמים את זה בסדר.  : משה אופיר

 אתה לא משלם את זה ממילא.  : קירש שאול

, אז לא אכפת לי.  : משה אופיר  אוקיי

אסור לך לגבות יותר ממה שאתה משלם. יש אחד  : שאול קירש
כזה, אבל הדיון שלנו כרגע מתרכז בחמשת 
הפוליסות שציינתי עד עכשיו. הרבה אלטרנטיבות 
, לפיכך אנחנו באנו הנה ואמרנו אלה  אין לנו כאן

יש לנו כרגע, דעו לכם אנחנו מבקשים התוצאות ש
 אישור. 

, עכשיו אני רוצה לשאול לאור, אני הבנתי  : משה אופיר אוקיי
 מה שהוא אומר. 

אני שאלתי שאלה לגבי העניין של רעידות אדמה.  : אלי שי
אם אנחנו נוריד את ₪, מיליון  40אם זה בפנים על 

הסעיף של רעידות אדמה אני מניח שזה יוזיל 
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 במחיר. הרבה 

הבעיה שלי כיועץ הביטוח שלך לנושא רעידות  : שאול קירש
אדמה זה שאין לאף אחד במדינה או בעולם יכולת 
לחזות את הכדאיות או מועד האירוע של רעידות 

 אדמה. 

 אני לא הייתי מוריד.  : שלמה קטן

גם רח"ל את רח"ל אתה מכיר? שמעת את השם  : שאול קירש
 רח"ל? 

 חירום לאומית.  רשות : שלמה קטן

סולם  7.5-עשתה ניסוי והלכה על רעידת אדמה ב : שאול קירש
ריכטר ונבהלו מהתוצאות, עשו את התרגיל מחדש 

בסולם ריכטר, ואז הם אמרו עם זה אנחנו  6.5לפי 
 80,000-הרוגים כ 20,000-יכולים לחיות עם כ

ומשהו פצועים, עם כבישים ממרכז הארץ וכל 
  -עמק יזרעאל הרוס

6 : שה אופירמ .5 ? 

6 : שאול קירש .5. 

רי בר חיים ? זה רק החלק   :מי רגע, זה רק חלק מביטוח רכוש, נכון
היחסי מתוך ביטוח רכוש. כמה כסף זה שווה 

 רעידות האדמה? 

  -רעידות אדמה שווה משהו כמו : שאול קירש

2 : שלמה קטן  לדעתי. ₪  400,

מתוך ₪.  40,000לא פחות ₪,  60,000כמו משהו  : שאול קירש
 שזה ביטוחי הרכוש. ₪  113,000-ה

  -מתוך₪  40,000זה ₪,  291,000ובכלל  : שלמה קטן

רי בר חיים , זה היה חשוב בשבילך.   :מי  אתה הפסדת את זה אלי

 שלמה, כל שנה מחדשים את זה?   :דבורית פינקלשטיין

 כן.  : שאול קירש

 כל שנה מחדשים את זה?   :דבורית פינקלשטיין

 כן.  : אול קירשש
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 בשנה שעברה לא הייתה ישיבה על זה.   :דבורית פינקלשטיין

.. פתאום זה  : שלמה קטן כי כל שנה חידשנו ולא הייתה.
 הקפצה.  

 בגלל העלאה במחיר.   :דבורית פינקלשטיין

לפני שנה לא היו צריכים להביא את זה לפה, כי  : משה אופיר
ה במציע היו כמה מציעים וועדת מכרזים החליט

 הכי זול, עכשיו זה ספק יחיד אז זה סיפור אחר. 

 בגלל הבעייתיות שנוצרה זה הובא לדיון פה.  : שאול קירש

 שאלות.  2אני יכול לשאול משהו?  : משה אופיר

 בבקשה שתי שאלות.  : שלמה קטן

אחד זה אולי הגזבר יענה לי וגם חייקין יכולים  : משה אופיר
בשנה קודמת או לפני  להשתתף. כמה עלה למועצה

שנתיים, מתי שיש לך סטטיסטיקה אני לא בא 
לתפוס אתכם בזה, כמה עלו הנושא של 
ההשתתפות העצמיות בתביעות של האנשים שהיה 

  -לפני שנה, כמה המועצה שילמה בגין ההשתתפות

רי בר חיים  זה מה ששאלתי אותו מקודם.   :מי

מה המועצה אני לא יודע מה שאלת סליחה. כ : משה אופיר
שילמה בגין כל התביעות שהיו פחות מסכום 
ההשתתפות העצמית, זה מה שרציתי לשאול, 

₪  100,000בשנה שעברה או לפני שנתיים, 
  -מיליון דולר ₪ 200,000

 לא, לא, לא היה סכומים כאלה.  : שלמה קטן

 עשרות אלפי שקלים בודדים.  : אילן דולב

 שקלים בודדים?  : משה אופיר

 עשרות אלפי שקלים.  : דולבאילן 

 עשרות אלפי שקלים בודדים.  : משה אופיר

 ₪.  100,000-זה מה שאני אומר, לא הגענו ל : שלמה קטן

 ₪.  100,000-לא הגענו ל : משה אופיר

 לא, לא.  : אילן דולב
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עכשיו אני אשאל אותך לאור התשובה שאני פחות  : משה אופיר
  -או יותר

אני מסכים עם  ,לפי המידע שלי יש אני מסכים : שאול קירש
 התשובה. 

  -₪ 100,000משהו כמו  : משה אופיר

 בערך.  : שאול קירש

המועצה שילמה בגין תביעות שהיו פחות  : משה אופיר
מההשתתפות העצמית בזה. היו תביעות לחברות 

 הביטוח? 

 כן.  : שאול קירש

 כן.  : שלמה קטן

 ? כן. כמה תביעות היו לנו : משה אופיר

 כל תביעה אנחנו מעבירים לחברת הביטוח.  : אילן דולב

 כמה תביעות היו לחברות הביטוח סדר גודל?  : משה אופיר

 -היו כ : שאול קירש

ההתמוטטות של קיר למה המועצה שילמה את זה,  : משה אופיר
 זה קיר פרטי? 

 זה הוגש נגד המועצה גם.  : שלמה קטן

 אבל זה קיר פרטי.  : משה אופיר

 לא משנה.  : שלמה קטן

 אז עושים שיבוב מה?  : משה אופיר

 תענה לו.  : שלמה קטן

  -אני לא מכיר את המקרה של הקיר : שאול קירש

אתה רוצה שאני אנתח את המקרה שאני הופעתי  : אוחיון יעקב
 בהליך הגישור? 

 כן.  : משה אופיר

ך אצל עורך דין עמוס גבריאלי. מה לעשות ברו : אוחיון יעקב
אז מי  מכיר את זה, כשאתה מגיש תביעת נזיקין

שניזוק כולל את כל מי שעורך הדין חושב שיש לו 
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אחריות כזו או אחרת לקרות האירוע. המגשר 
ואני  ,ידיד אישי שלי ,יותר מרמז לעמוס גבריאלי

  -מעריך את היכולות שלו

  -שהמועצה כדאי לה : משה אופיר

ה, אגב אילו חברת הביטוח שלמועצה הייתה בעי : אוחיון יעקב
הייתה חושבת אחרת שנושאת בתשלום,שהיא זו 

היא לא הייתה מסכימה לשלם את החלק שהציע 
 -המגשר. שיש לה חלק בנושא של בוא נאמר

 אחריות מקצועית של המהנדס.  : משה אופיר

  -על העבודות פיקוחבנושא של רמת ה : אוחיון יעקב

 מהנדס. אחריות מקצועית של ה : משה אופיר

ואז החלק של המועצה היה מתוך הסכום הכולל  : אוחיון יעקב
החלק של ₪,  850,000שכל הצדדים חויבו לשלם 

המועצה שילמה רק את ₪,  100,000המועצה היה 
ההשתתפות העצמית, אל כל היתר שילמה חברת 

 הביטוח. 

 כמה השתתפות עצמית הייתה פה?  : משה אופיר

 ₪.  20,000אז היה  : אוחיון יעקב

 ₪.  80,000וחברת הביטוח שילמה לנו ₪  20,000 : משה אופיר

 ₪.  50,000היום תביעה כזו הייתה עולה לך  : שאול קירש

, אני יודע מה פרוש העלאת  : משה אופיר , ברור לי , כן כן
 השתתפות עצמית. 

 לצערנו.  : שאול קירש

אם אני קצת מתמצא בעניינים. עכשיו תגיד לי ה : משה אופיר
אתה ממליץ לאור מה שאתה אמרת על הרשות 
המקומית שאני לא יודע מי היא וזה לא מעניין 
אותי גם, לבחור שינוי בהשתתפויות העצמיות 

.. למה?   ולהגיד עלינו.

כי הפרמיה שלך לא מספיק גדולה. שיעור ההנחה  : שאול קירש
שתקבל ברב שנתי לא יכסה את הסיכון. אני 

עיריית חדרה בין השאר,  במקרה יועץ הביטוח של
 ₪. מיליון  53אנחנו שותפים לתביעה של 

 על המרפסות שנפלו?  : משה אופיר
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 נכון. על מה התביעה?  : שאול קירש

 של הפיקוח.  : משה אופיר

 . 4לא. על זה שניתן טופס  : שאול קירש

 זה מה שאמרתי.  :דבורית פינקלשטיין

 רישיון אכלוס.  : שאול קירש

נ  וגם הקיר נכון?   :קלשטייןדבורית פי

 גם הקיר.  : שלמה קטן

 הקיר זה אותו סיפור.   :דבורית פינקלשטיין

 לא, הקיר זה משהו אחר פיקוח.  : משה אופיר

 גם, גם.  : שלמה קטן

ונפל לי הקיר גם  4קיבלתי על הבית טופס אם   :דבורית פינקלשטיין
 המהנדס אשם. 

.  fun shine-אתה רוצה את ה : שאול קירש .  4.5%שמירי תחייך, .
 על המפקח הצמוד, זה הכול. 

.. ברחוב עצמון יש לנו  : אורית שגיא שלמה אם יקרה משהו.
 אחריות ביטוח על זה? 

יש אישור של מועצה על בטח.  100%בטח בטח,  : משה אופיר
 זה? 

.  : אילן דולב .  כל מה שזז פה במועצה יש לך.

 ישור זה אחריות שלו. כל דבר שמהנדס נותן א : משה אופיר

 איזה אופציות יש? זה רק לידע אותנו.   :דבורית פינקלשטיין

  -לא, לא, החלטה צריך : שלמה קטן

 החלטה של מה? מה האופציות?   :דבורית פינקלשטיין

בגלל שאין לך אופציה, מה שאני אמרתי הסיכום  : שאול קירש
שלי היה כאן כזה, זו הצעה שקיימת על השולחן 

הבאנו את זה לידיעתכם עליכם לקבל  בילתה,אין 
  -החלטה

לא, לא, אני רוצה להגיד התהליך לא בגלל שאין  : אוחיון יעקב
אופציות. שיהיה ברור התהליך לא רק בגלל שאין 
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אופציות מביאים למועצה. כשנותנים פטור 
מהליכי מכרז זה טעון אישור של המליאה, זה 

כללי  יםחובה של המליאה לאשר, ככה קובע
  -מכרזיםה

 תנסח את ההחלטה.  : שלמה קטן

אבל אנחנו נותנים את הפטור הזה על בסיס  : אורית שגיא
האמירה שיש בארץ ספק אחד ויחיד שמציע את 

 השירות הזה?

 כן.  : שלמה קטן

אבל יחד עם זאת בישיבה של הצוות של שאול של  : אוחיון יעקב
את אילן ואני ניסינו כמה שיותר לנסות לצמצם 

הוצאות המועצה תוך תעדוף של פוליסות כאלו 
ואחרות והורדת סיכונים כאלו ואחרים והוא 
מביא את ההצעה. נכון בגלל שמציע יחיד יש לנו 
עלייה בפרמיות, עליה משמעותית, ומאידך גם 
השתתפות עצמית גבוהה יותר, הרבה יותר גבוהה, 

 אבל זה כוחו של מציע יחיד, כלומר זה המצב. 

אנחנו יודעים שיש מציע יחיד כי היה איזה ניסיון  : שגיאאורית 
 לצאת למכרז? 

.  : אוחיון יעקב .  לא רק אנחנו כרשות גם.

 יצאו מכרזים.  : אורית שגיא

יצאו מכרזים של רשויות אחרות, מרכז השלטון  : שאול קירש
המקומי מודע לנושא שאין מציעים. המכתב 

ה שאדון הראשון יצא לפני כשנה ומשהו כמעט שנ
ראש עיריית מעלות תרשיחא, בוחבוט כתב לחיים 
ביבס בפעם הראשונה שיש בעיה עם הביטוח, לא 

  -המכתב הזה יש מכתב קודם

 אבל מתי ניסו פעם אחרונה לבדוק את השוק?  : אורית שגיא

 גם עכשיו.  : אוחיון יעקב

לסיטואציה שאין כיסוי יש רשויות שנקלעו  : שאול קירש
 ביטוחי. 

 ויצאו למכרז?  : ית שגיאאור

לא, הם יצאו לקול קורא. הם יצאו לקול קורא ולא  : אוחיון יעקב
 קיבלו שום הצעה. 
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בכמה אתה מעריך את העלייה בהוצאות  : משה אופיר
  -המשפטיות ש

. זה לא חייב  : שאול קירש . לא יודע לענות לך. אני אומר לך.
  -להיות

 ברוך זה אתה עליך.  : משה אופיר

הוא לא נזיקיסט אני אגיד את זה פעם שלישית,  : ל קירששאו
המשרד שלו הוא משרד של רשויות ומסחרי הוא 

 לא נזיקיסט אז הוא לא יטפל לך. 

 מה השאלה.   :עו"ד חייקין ברוך

 אתה מודע לתמונת המצב.  : אוחיון יעקב

  -שאלו אם אתה יודע כמה תעלה העלות : שאול קירש

 לא יכול לדעת.  לא, הוא : אוחיון יעקב

הוא כתב אפילו סיכום שצריכים גם לקחת  : משה אופיר
בחשבון שעקב העלאת השתתפות העצמית אז גם 

 -יהיה יותר תביעות שהמועצה צריכה לטפל בהם

 100,000-אז אם אמרנו בשנה שעברה לא הגענו ל : שלמה קטן
₪-  

 רציתי לדעת על איזה סכום מדובר.  : משה אופיר

.. וזה לא בגלל שאנחנו לא נזיקיסטיים אלא   :ברוך עו"ד חייקין .
מטפלים בתביעות נזיקיות, אבל אני לא יכול 

 ..  לאמוד את זה כי אני לא יודע מה.

 אתה מטפל בתביעות של אלפי מנשה בעניין הזה?  : משה אופיר

 הוא מקבל את החומר.  : שלמה קטן

ת אני לא יכול, אם זה בבית משפט לתביעות קטנו  :עו"ד חייקין ברוך
אם זה תביעות אחרות אני יכול לטפל אנחנו 
מטפלים גם בתביעות כאלה, אבל לא מופיע 
בתביעות קטנות, יש לכם מנכ"ל שהוא גם עורך 

  -דין אז זה

 חוסך למועצה הרבה.  : שלמה קטן

זה עוזר למועצה. ורק מילה אחת למה שאת   :עו"ד חייקין ברוך
  -אמרת
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 שאמרתי מה אמרתי?  מכל מה : אורית שגיא

רק מילה אחת למה שאת אמרת יש פה באמת   :עו"ד חייקין ברוך
סיטואציה של מציע יחיד, קירש ואני מבלים גם 
ברשויות אחרות ויש לנו לפחות עוד רשות אחת 

  -משותפת שגם חתמה בפטור ממכרז

..  : שאול קירש  אני.

, אני מדבר משותפות.   :עו"ד חייקין ברוך  כן

 זה כל הרשויות בארץ זה מציע אחד.  : ירמשה אופ

ועכשיו לכולם אנחנו באותו מצב אז זה באמת   :עו"ד חייקין ברוך
 סיטואציה של מציע יחיד. 

  )מדברים יחד(

, נוסח החלטה.  ני היועץאדו : אוחיון יעקב  המשפטי

המועצה מחליטה להתקשר עם חברת איילון על פי   :עו"ד חייקין ברוך
  -טור ממכרזחוות דעתו, מפ

  -הוא עורך דין : שאול קירש

, זו בעיה חמורה במועצה הזאת. על פי חוות   :עו"ד חייקין ברוך כן
  -דעתו של יועץ הביטוח המומחה מר שאול קירש

 ועל פי תוצאות משא ומתן.  : אוחיון יעקב

 ועל פי תוצאות המשא ומתן.   :עו"ד חייקין ברוך

 רשמת את ההחלטה?  : שלמה קטן

.  : חיון יעקבאו .  של כל ביטוחי החבות והרכוש של המועצה.

המועצה מחליטה להתקשר עם חברת איילון  : שלמה קטן
  -בפטור ממכרז על פי חוות דעת

  -בביטוחי חבות ורכוש : אוחיון יעקב

במכרז בביטוחי חבות ורכוש על פי חוות דעת יועץ  : שלמה קטן
 ביטוח מומחה שאול קירש. מי בעד? 

 בתוצאות המשא ומתן.  : ן יעקבאוחיו

 בתוצאות המשא ומתן.  : שלמה קטן

 מי בעד?   :עו"ד חייקין ברוך



   

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

78 

 מי בעד? פה אחד. תודה.  : שלמה קטן

 

מאשרים פה אחד למועצה להתקשר עם המציע :      החלטה
היחיד, איילון חברה לביטוח בע"מ, בחוזה 
ביטוח חבויות ורכוש ללא מכרז בהתאם להצעת 

הביטוחים שהוגשה למועצה בתום מו"מ חידוש 
 בין הצדדים. 

 

 דו"ח מצב.  –תכנית הפיתוח של המועצה ( 3

נושא הבא, על פי בקשה של דבורית אמרנו לה  : שלמה קטן
 שנעשה דיון עם הצגה יותר רצינית בבקשה. 

לא צריך להשוות הצעות. לא, אבל אתה לא צריך  : משה אופיר
 להשוות הצעות כבר. 

שלמה האמת נראה לי שזה עומס מטורף לישיבה  : גיאאורית ש
  -אחת של נושאים

כי אנחנו לא מספיקים בישיבות הרגילות, כי כל  : שלמה קטן
, אז  הזמן מבזבזים שעה על ויכוחים וכל מיני

דקות חבר'ה  20לפחות היום, אז מתי נעשה? למה? 
 ביקשה סקירה. 

 בסדר אין בעיה.  : אורית שגיא

ק סקירה מה מצב, זה אפילו לא דיון זה רק ר : שלמה קטן
 סקירה. היא ביקשה סקירה לא נעשה דיון על זה. 

רי בר חיים לא, אבל פעם הבאה אנחנו חייבים להתארגן   :מי
 להביא ארוחת ערב, זה לא עובד ככה. 

 אז אולי נשנה את זה קודם כל החברה הכלכלית.  : משה אופיר

 ? לא, לא. למה מה הבעיה : שלמה קטן

  -סקירה נשאיר לסוף, מי שרוצה : משה אופיר

 לא, לא. זה נושא חשוב.  : שלמה קטן

 למה? אני לא מעוניין לראות את הסקירה.  : משה אופיר

 לא, לא, אנחנו קבענו סדר.  : שלמה קטן
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 מה יש לי להגיד בסקירה, יגידו לי שהכול זהב.  : משה אופיר

 בי. קו ,הכול גרוע. טוב קדימה : שלמה קטן

בסדר היום תכנית הפיתוח של המועצה.  3סעיף  : אוחיון יעקב
אם אתם זוכרים בתקציר אישרנו לפני למעלה 
משנה תכנית פיתוח דו שנתית שהסתמכה על איזו 
תחזית של הכנסות, שאמרנו שהביצוע המימוש 
שלה תלוי שההכנסות שחזינו אותם אכן יתקבלו. 

פרויקט אנחנו רוצים להציג מה הסטטוס של כל 
 ופרויקט. 

 למשה קשה לשמוע שדברים זזים? ,מה   :דבורית פינקלשטיין

  לא, הוא רוצה בלי ויכוחים. : שלמה קטן

טוב, היעדים והפרויקטים המרכזיים אלו  : אוחיון יעקב
 4התחומים העיקריים בחינוך וקהילה יש לנו 

. חינוכי יישובי  . פרויקטים, פיתוח והטמעה של.
עומד מולכם הוא תלוי על הלוח בוצע, החזון גם 

 מולכם פה מצד שמאל. 

זה  ,חברי מועצה היו שותפים לזה גם 2לפחות  : שלמה קטן
 דבורית ודליה. 

מעבר לבתי ספר בניהול עצמי בוצע, איפה שירוק  : אוחיון יעקב
 זה בוצע. 

 בוצע חלקית אני מבינה, לא?  : אורית שגיא

 לא, מלא למה?  : שלמה קטן

 לא מלא.   :נקלשטייןדבורית פי

 מאיזו בחינה?  : שלמה קטן

 לא כל הסמכויות הועברו אליהם.   :דבורית פינקלשטיין

אז בסדר זה לפי התוכנית, זה לפי התוכנית. כל  : שלמה קטן
 שנה יש הרי התקדמות אבל זה התוכנית. 

מעבר לבתי ספר בניהול עצמי בוצע. אנחנו גם  : אוחיון יעקב
מאוד מפורט והטמענו אותו  בנינו ספר נוהלים

 בקרב כל בעלי התפקידים. 

 גם אישרנו קו בתקציב כמעט איתם.  : שלמה קטן

בהמשך תקצוב מערכת החינוך אנחנו נראה עוד  : אוחיון יעקב



   

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

80 

חינוך אתם זוכרים מעט. תקשוב מערכת ה
, לא רק אפילו להעלות את  אישרתם לא מזמן

₪  150,000-התקציב המקורי שהיה בתוכנית מ
גם את המקור התקציבי שיניתם ₪  380,000-ל

מקרנות הרשות להקדמת מימון של מענקי מפעל 
 . פרויקט השאלת ספרים בוצע. 2016הפיס לשנת 

 הוא יבוצע גם בשנה הבאה?   :דבורית פינקלשטיין

, כן.  : שלמה קטן  כן

  -אני חושב שכן. אתם רואים עכשיו : אוחיון יעקב

ל השאלה הזאת. תקציבית מסתבר סליחה רגע ע : שלמה קטן
שזה אפילו פחות ממה שציפינו. קיבלנו את 

 ההשלמות והעברנו לבתי ספר שבוע שעבר. 

  כולם קיבלו שכר והכול.  :דבורית פינקלשטיין

, כאילו מישהו ספג את זה  : שלמה קטן שכר כל הזמן קיבלו
אבל קיבלו בתי הספר כל מה שקיבלנו ממשרד 

 החינוך. 

הנה זה מולכם גם בתיעוד בתמונות, התהליך  : באוחיון יעק
שהיה. זה חזון חינוכי יישובי. בתי ספר בניהול 
.. בהתאם לזה  עצמי. תקשוב מערכת החינוך הנה.
עדכנו את הלו"ז החדש. אם אתם זוכרים בישיבה 

בתי  ןהצגנו גם את התוכנית ואת חלוקת הזה בי
 -הספר. הלאה אתה יכול לעבור ל

רי בר חיים פיתוח והטמעה של חזון רגע, אני לא הייתי פה.   :מי
 חינוכי יישובי, מה זה אומר חוץ מהנייר? 

זה אומר שמהחזון החינוכי היישובי כל מוסדות  : אוחיון יעקב
  -החינוך גזרו את החזון החינוכי הבית ספרי

 לא רק בחינוך הפורמלי גם בבלתי פורמלי.   :דבורית פינקלשטיין

  -ל המתנ"ס כולל כל בתי הספרכול : אוחיון יעקב

  -זה היה מערך מאוד מאוד רחב  :דבורית פינקלשטיין

 כולם היו שותפים.  : אוחיון יעקב

 עם מורים גם.   :דבורית פינקלשטיין

 החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.  : אוחיון יעקב



   

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

81 

מה היה עדיף שאנחנו רוצים להציג בחינוך נקרא  : שלמה קטן
 לזה. 

הורים, אנשי חינוך, ילדים כולם היו מעורבים   :נקלשטייןדבורית פי
 בהרבה מאוד שולחנות עגולים. 

 היו דיונים.  : שלמה קטן

  -דיונים  :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  מעולה, יש ניסוח אנחנו יודעים מה החזון.   :מי

, ועכשיו  :דבורית פינקלשטיין   -נכון

רי בר חיים  לפועל? איך מוציאים אותו   :מי

ועכשיו בעצם גוזרים תכניות עבודה לפי החזון   :דבורית פינקלשטיין
 הזה. 

רי בר חיים  איך זה עובד?   :מי

, כל התוכניות מאוד לדוגמא במתנ"ס זה עובד  :דבורית פינקלשטיין
 נגזרות מהחזון הזה.  2016שגזרנו לתוכניות 

  -אני מציע שבאחת מישיבות המועצה הבאות : אוחיון יעקב

 נזמין את פרי.   :דבורית פינקלשטיין

  -נקדיש לסעיף של : אוחיון יעקב

 בסדר. צודקת מירי בשאלות פה.  : שלמה קטן

רי בר חיים .. מעניין אותי.   :מי  זה מאוד מעניין אותי.

בינוי פיתוח ותשתיות, קודם כל יש לכם שקף של  : אוחיון יעקב
תמונת המצב הכללית, אתם מקבלים תמונה את 
ההתרשמות הכללית. עכשיו תעבור לכל אחד 

  -בנפרד. אתם מקבלים גם

 מה זה צהוב?   :דבורית פינקלשטיין

הכול בסיועו האדיב של שי רוזנצוויג ואני מודה  : אוחיון יעקב
לו על העזרה הזאת. אתם רואים את ההתפלגות, 
אבל בואו נעבור בפועל לכול פרויקט בגדול. מהר 

 וסה. אנחנו רצים לישיבה עמ

מה שחשוב אם שמתם לב פה דווקא  ,דרך אגב : שלמה קטן
, פה זה  הדברים שמומשו הם הרבה פחות מומשו
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 מותנה תקציב. 

 כן.   :דבורית פינקלשטיין

 מותנה תקציב שידעו.  : שלמה קטן

אנחנו אומרים את זה אחר כך. האגף החדש של  : אוחיון יעקב
ינוי חטיבת ביניים חצב בוצע, יש רק מבחינת ב

 בוצע פה ושם השלמות הצטיידות. 

  -הייתה בעיה של נזילות  :דבורית פינקלשטיין

  -הייתה אז פתרו אותה : שלמה קטן

.. של כל בניין.  : אוחיון יעקב . 

גילו את התקלה, אבל המים עוד חלחלו אז זה  : שלמה קטן
 טופל. 

  -ולגבי הכניסות? הכניסה מרחוב  :דבורית פינקלשטיין

נשאר כמו עכשיו. זה לוקח עוד שתי דקות תאמיני  : טןשלמה ק
, אני בן   דקות.  2הלכתי  68לי אני הלכתי

 דקות.  2איזה   :דבורית פינקלשטיין

 דקות.  2זה היה  : שלמה קטן

חט"צ בבית ספר נופי שלמה ביקשת לעדכן בנושא  : אוחיון יעקב
 החורש. 

  -הנה חט"צ : שלמה קטן

  -רציתבקיצור  : אוחיון יעקב

מיליון  2.4קודם כל החט"צ זה אפילו כתוב אומדן  : שלמה קטן
היום ₪. מיליון  3האומדן כרגע הוא בסביבות ₪ 

הייתה לי פגישה, בפגישה הזאת יש בעיה שאתם 
 חייבים לדעת אותה. 

 עם מי הפגישה?  : אלי שי

הייתי במשרד החינוך אצל זאת שאחראית על  : שלמה קטן
ו את בית ספר נופי נשני. כשבההקצאות אילנית שו

החורש, מי זוכר את השיחה? היישוב אמר אנחנו 
 , ' נוסיף, כאילו הגדילו כל מיני דברים במטראז
ואז כשהיישוב הגדיל את המטראז' אכל 

מ"ר שזאת הפרוגרמה של  2200מהפרוגרמה של 
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 14כיתות הפרוגרמה כרגע לבית הספר הזה זה  14
חדרי ספח כיתות יש  14כיתות. כשאומרים 

לשכבה. לפי התחזית  2, 14ספרייה אבל 
משפחות שתהיה גבעת  500הדמוגרפית שלהם גם 

 2-טל בעוד שנה וחצי הכי מוקדם עדיין יהיה ב
כיתות, כי כבר גדלים גם ילדים, ובינתיים הם 
צודקים אנחנו סוגרים גנים בינתיים כולל בגבעת 

 טל. 

רי בר חיים  ומה קרה בעצם?   :מי

עכשיו היא אומרת, ואז לוקחים את היתרה   :שלמה קטן
שנשארת והיתרה הזאתי היום הצליחה להגדיל לי 

, אם עד עכשיו היה אישור בפיס אישור 4%עוד 
שפג והיא אמרה לי טוב שפג אל תאריך אותו אני 

היה  1.560עושה לך חדש, באישור החדש במקום 
 זה שבוטל. 

1 : אוחיון יעקב .590 . 

1 : שלמה קטן 1-והגעתי איתה היום קרוב ל 590. רבע  8.
: 'מה  מיליון, אבל עדיין זה רחוק. היא אומרת לי
 , אני יכולה לעשות? יש פה נוהל של משרד החינוך'
שאני עכשיו נלחם עליו. היישוב א' בזה שהוא בנה 
 , ' יותר הכניס אותנו לגרעון את אותם מטראז
, נשאר  אתם יודעים שעוד לא סיימתי לשלם אותו

שילמנו כבר כל חודשיים ₪,  130,000 לנו עוד
חובות ₪ מיליון  3-מיום שנכנסתי לתפקיד חוץ מ

שילמנו למשק ₪  81,500ולעיריית כפר סבא עוד 
וכלכלה בצ'קים כל חודשיים, מהם נשאר עוד 

שאני אגמור אותם. עכשיו זה מצד ₪  130,000
,אחד הוא  אנחנו כמועצה. ואני אומר מי שעשה  כן

את זה לשם שמיים לא לאיזה  את זה קודם עשה
' שהמועצה מימנה מבחינת  בילוי. אבל המטראז
' שבוצע,  החוק של משרד החינוך זה כבר מטראז

מ"ר נשאר  1,900ואז הם לוקחים בנגזרת אם בנית 
  -מ"ר 300לך רק 

 למרות שבנינו את זה על חשבוננו?  : אורית שגיא

 כן.  : שלמה קטן

 למה?  : אורית שגיא

כי הפרוגרמה היא צרכים, הפרוגרמה היא לא איך   :שלמה קטן
השגת את הצרכים, כי אם קיבלת תרומה אתה לא 
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יכול להגיד תבנו לי עוד כיתה, ככה זה החוק 
 שלהם. 

רגע שנייה שלמה, אם היית משלים את בניית בית  : אורית שגיא
  -הספר במכה הראשונה

 אז.  : שלמה קטן

  -אז והיית בונה : אורית שגיא

היינו מקבלים ₪ מיליון  2אז לא היה לנו גרעון של  : למה קטןש
 ₪. מיליון  3גרעון של 

מה שאישרו לנו משרד  on topרגע, והיית בונה  : אורית שגיא
החינוך עוד מטראז' על חשבון המועצה, אף אחד 

 לא היה מתחשבן איתך על המטראז' הזה. 

 לך.  נכון, אבל אתה שילמת אותו, מה אכפת : שלמה קטן

 אבל בפועל אין מקום.   :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  כן התחשבנו איתו לפי מה שהוא אומר.   :מי

  -כי הוא לא השלים, עכשיו הוא רוצה להשלים : אורית שגיא

לא, בפועל לא שאין מקום, בפועל אם היה נבנה  : שלמה קטן
  -גם חטיבת ה

 ראש לא נכון? אבל אולי זה תוכנן מ  :דבורית פינקלשטיין

לא, מה שקרה המועצה בגלל שהחליטה להכניס  : שלמה קטן
  -את החטיבה הצעירה בבניין הרי הגדילה

 למה? איפה היא חשבה לפני זה?   :דבורית פינקלשטיין

, כי לא היה כסף  : שלמה קטן הרי לא בנו להם את השלב השני
 לכולם. 

 נכון.   :דבורית פינקלשטיין

-הם הכול יעשה בשלב א' מה שנקרא א' ואמרו ל : שלמה קטן
 ב. 

 הייתה הסבה של כיתות כאלה.  : אוחיון יעקב

 ואז את הכיתות למטה הגדילו הרי.  : שלמה קטן

אבל התכנון המקורי לא היה מט"צ בתוך בית   :דבורית פינקלשטיין
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 הספר? 

כן, אבל לא יודע למה עשו את זה, מה שעשו לקחו  : שלמה קטן
מ"ר  200מו והגדילו כיתות, נוספו את הבניין עצ

מ"ר. לא משנה הפועל היוצא שעכשיו  200אותם 
היא ביקשה, הם מנסים לעזור לי. קודם כל 

נוסף למה שנתנו יהיה שזה מקטין את ₪  200,000
 3אבל עדיין  2.4הצורך שלנו מקודם, פה זה 

, כרגע. היה חסר ₪ מיליון  היה הכי נמוך שקיבלנו
  -לנו

רי בר חיי   לבנות.  רוציםעוד כמה אנחנו   :םמי

אני מזכיר לכם, אנחנו  715אנחנו הקצנו לזה  : שלמה קטן
 2כיתות מה שנקרא, זה נקרא  2רוצים לבנות 

 כיתות, זה א' גן וחלל משותף זה נקרא כיתה. 

רי בר חיים '   :מי  כמה במטראז

 זה בית.   :דבורית פינקלשטיין

' שלנו מתקרב בא : שלמה קטן מ"ר יותר,  150יזה המטראז
 יותר. 

רי בר חיים  מ"ר?  450מה   :מי

 משהו כזה.  : שלמה קטן

  -תמונת המצב : אוחיון יעקב

חכה רק שאני אגיד משהו אחרון ואני מסיים.  : שלמה קטן
קבעתי כבר עם משרד בר לב, היא ביקשה שנבוא 
עם משרד בר לב, זה המשרד שתכנן את הכול. 

..טיח לי לנסות ותוגש מפת שטחים, הוא הב  אם .
, זה  כדי להגדיל לי את היתירות שנשארת לי

, 2-מאבק אחד. אני מאמין שנצליח לעגל את זה ל
, אז פה אני אביא למועצה הצעה אנחנו  2 משהו

חסכנו קצת פה, גם הקרוון לא צריך אותו פתאום 
 -שרציתי להביא

 לא צריך?   :דבורית פינקלשטיין

 יתה חטיבה צעירה אחת. כי כשאת סוגרת כ : שלמה קטן

 אוקיי.   :דבורית פינקלשטיין

אז התפנתה לי כיתה ששנה הבאה נוכל לספוג את  : שלמה קטן
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 התוספת. 

  -תגיד שלמה יש תכנית הנדסית לבית ספר הזה : אורית שגיא

 בטח.  : שלמה קטן

  -איך הוא צריך להיראות : אורית שגיא

  הנה זה מה ששאלתי.  :דבורית פינקלשטיין

 מוכן יש.  : שלמה קטן

 בסוף?  : אורית שגיא

, כן. כרגע מדובר שחטיבה צעירה תוקם על יד.  : שלמה קטן  כן

רי בר חיים אבל אם עלו כיתות גדולות אז אי אפשר עכשיו   :מי
 להקטין אותו? 

לא, כי זה חטיבה צעירה. מה שצריך לקרות אחרי  : שלמה קטן
מה שנגמור להקים את החטיבה הצעירה את 

שקיים נחתוך לעוד חדרי ספח, זה אחרי. אבל אני 
  -כרגע

..   :דבורית פינקלשטיין  יהיה להם אולם? יהיה להם.

זה לא קשור לאולם זה לא קשור למשרד החינוך,  : שלמה קטן
 זה מירי רגב. 

 האולם לא קשור לפה.  : אוחיון יעקב

 חדר אומנויות?   :דבורית פינקלשטיין

ככה ספטמבר בית הספר ייפתח באותו  הם קבעו : שלמה קטן
מצב של היום, לא מחמיר כמו שחשבתי. אני 
מקווה שתוך חודש וחצי אני גומר איתה את 
, עם משרד בר לב אני יושב איתה  התפירה הזאתי
עם פירוט שטחים, יושב עם קוטנר שיוסיף לנו מה 
שהוא יכול. אחרי שנגבש את התמונה היא תוסיף 

והר ואדמה זה ואדמת  2% הבטיחה לי ופה 4%פה 
אנחנו הקצנו ₪. מיליון  2-שם ננסה להגיע ל

שמתפנה ₪  300,000-את ה₪  700,000
מהקרוונים גם אני אמליץ, נשב פה נמליץ למועצה 

 להעביר את זה לתב"ר ונצא לדרך. 

רי בר חיים  ₪.  100,000זאת אומרת יהיה לך רק חסר   :מי

יתה כי היא עוברת שלמה רק תזדרז לסגור א : אורית שגיא
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 לכלכלה. 

 לאן?  : שלמה קטן

 היא כנראה עוברת לכלכלה.  : אורית שגיא

 מי עובר?  : שלמה קטן

 מירי.  : אורית שגיא

רי בר חיים  לא מירי רגב זה משרד החינוך.   :מי

 לא, לא דיברת עכשיו על התקציבים של מירי רגב?  : אורית שגיא

 , האולם זה מירי. לא, היא שאלה על האולם : שלמה קטן

  -אני אומרת תזדרז לפדות את הצ'קים : אורית שגיא

לא התכוונתי לאולם הספורט הגדול שהתכוונו.   :דבורית פינקלשטיין
..  התכוונתי בתוך בית הספר איפה שהם.

אז כרגע איפה התוכניות, קודם כל תבני את  : שלמה קטן
 החטיבה הצעירה זה יפנה לנו מקומות. 

נ , התכנון   :קלשטייןדבורית פי לא מצליחה להבין את הפער בין התכנון
 -היה בעייתי או ש

הפער נבע מזה שהיו צריכים אז להתעקש שחטיבה  : שלמה קטן
צעירה תבנה ולא להכניס אותה למטה שם. אבל 

  -לא היה ברירה

 לא, לא, זה אי אפשר היה.  : אוחיון יעקב

יו צריכים אני יודע אי אפשר. אני אומר ה : שלמה קטן
 להתעקש, לא תמיד התעקשות הייתה עוזרת. 

..  : אוחיון יעקב  גם לא הייתה כמות ילדים.

 מה זה שאמרנו בלי חלון עם חלון זה הסיפור?  :דבורית פינקלשטיין

, זה הגן. תהיו מעודכנים, בשבועיים  : שלמה קטן לא, זה הגן
 הקרובים אני אבוא עד לישיבה הבאה. 

 לעבור לסעיף הבא? אפשר  : משה אופיר

 לא.  : אוחיון יעקב

אפשר היה להעלות פרטנית את נופי החורש לדיון  : אורית שגיא
 יותר מעמיק. 
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 מה?  : שלמה קטן

 לא, אנחנו לא סוגרים עד הסוף.  : אורית שגיא

  -שנגמור עם משרד החינוך : שלמה קטן

.. צריך לעשות בחינה מחדש  : אוחיון יעקב אגף חדש לבית ספר.
של הנושא לאור מגמת ירידה בכמות התלמידים 

 ונחיצות הפרויקט היום. 

 בשנה הבאה הולך להיסגר עוד גן ילדים  : שלמה קטן

.. לקיים דיון על זה כדי להקים אגף חדש.  : אוחיון יעקב . 

שדנו בזה שזאת האופציה שדיברנו עליה, כרגע,  : אורית שגיא
נוסף כי אמרנו שאין צורך בהקמה של בית ספר 

בגלל הירידה של התלמידים ואמרנו שזה פשוט 
 יעשה סדר בבית ספר ויחליף את הקרוונים. 

..  : שלמה קטן 6נכון, אבל כרגע. .. שהם ₪, מיליון  5. קודם כל.
בוחנים הם רואים את הירידה, שסגרתי גן ילדים 
אחד השנה ובספטמבר אנחנו סוגרים עוד גן ילדים 

, והם בודקים  את הצרכים. וכרגע פה ביישוב הישן
המאבק שלי סליחה לסגור את החטיבה הצעירה 
והאולם, אחרי זה אנחנו נלחם על זה, לא אמרתי 
שזה יורד לנצח. מה שאמר קובי כרגע בנחיצות 

בשנה הבאה  840תלמידים והשנה  950שהיינו אז 
 ..  אנחנו נרד עוד, גם אחד מהגנים והבתים.

 שיטה של משרד החינוך.  זה נראה לי כמו  :דבורית פינקלשטיין

אז אני חוזרת לשאלה ששאלתי גם כשדיברנו על  : אורית שגיא
זה בפעם הקודמת, האם יש לנו כיישוב נתונים 

  -שלנו שאנחנו אספנו על תחזית דמוגרפית

 יש לנו.  : אוחיון יעקב

 אפשר להראות לנו גרף כזה?  : אורית שגיא

, אין בעיה.  : שלמה קטן  כן

אז אני אשמח שנעשה דיון על שני הדברים האלה  : אורית שגיא
  -בישיבה הבאה

 בסדר אין בעיה.  : שלמה קטן

 אבל שנבוא עם נתונים שיהיה לנו גרף.  : אורית שגיא
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  -לא, נבחן את תכנית הפיתוח מחדש יכול להיות : שלמה קטן

אין בעיה, אבל רק אנחנו רוצים נתונים מול  : אורית שגיא
 העיניים. 

 בדיון שנזמין את פרי גם זה יעלה, אין בעיה.  : טןשלמה ק

 אוקיי.   :דבורית פינקלשטיין

הלאה מעון יום בגבעת טל בוצע אנחנו לפני  : אוחיון יעקב
אכלוס, אנחנו מקווים שעד אמצע, אנחנו מקווים 

, עד אמצע פברואר   -לפני כן

אני חייב שתדעו פה שני דברים, במשרד הכלכלה  : שלמה קטן
שנה בגלל שלא היה תקציב לא מינו במשך 

בודקים, עכשיו אושר תקציב המדינה, כל יום 
אנחנו פונים סבלנות ימונה בודק הוא יבוא לבדוק 
, הנגישות תבוצע תוך  אותנו יגיד שזה תקין
שבועיים תגמר, נגישות ומגרש חנייה. בחרנו 

  -קבלן

  -השביל הזה שאתם מדברים עליו  :דבורית פינקלשטיין

 כן.  : קטןשלמה 

עכשיו יש פרויקטים שלא יצאו לפועל בגלל  : אוחיון יעקב
החלטות מדיניות. אנחנו מדברים על עבודות 

יחידות דיור,  700-תשתית ופיתוח בגבעת טל ל
טויטת הסכם כבר הייתה מוכנה עם חברת ערים, 
חברה מפתחת של משרד הבינוי. אפילו בחנו 

א את חלופה של ביצוע עם הוזלה ואפילו למל
הקופה יותר עם משכ"ל, פשוט משרד הבינוי לא 
יכול לצאת לדרך מכיוון שיש החלטה להקפיא, 

  -להקפיא את הפרויקט

.. שהולכים להשקיע  : אורית שגיא באיזה ₪ מיליון  50עכשיו.
 55כביש פה בשטחים, אני לא זוכרת מה זה היה 

  , אז על איזה הקפאה אנחנו מדברים?או מה

יש הקפאת בנייה מדינית שהם לא נותנים. אנחנו  : אוחיון יעקב
  -היינו גם אצל הבן של דוד לוי שהוא סגן

אבל אני אומרת לך שפרסמו עכשיו השקעה של  : אורית שגיא
 בכביש עוקף עזון. ₪ מיליון  49

 זה לא קשור, מה זה קשור.  : שלמה קטן
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..  : אוחיון יעקב  כבישים זה לא שייך לעבודות של הקמת.

לכבישים יש הסכם, עושים עוקף תחנת דלק של  : קטן שלמה
 ..  עזון ונבי אליאס יהיה כביש.

  -49פרסמו עכשיו  : אורית שגיא

..  : משה אופיר  איפה שיש תחנת הדלק.

 כן. בגלל האבנים בנבי אליאס.  : שלמה קטן

.. אז האיצו את כל הנושא : אוחיון יעקב  -בגלל אינתיפאדה.

 יעבור בנבי אליאס?  איפה הוא : משה אופיר

 עכשיו אנחנו לא מפתחים את זה.  : אוחיון יעקב

 לא, לא, לא משנה עזבו.   :דבורית פינקלשטיין

 לא, אני שואלת ברמה העקרונית אם יש הקפאה.  : אורית שגיא

בואו נתקדם, אנחנו לא דנים בכבישים. מקווה  : אוחיון יעקב
ול בגבעת טל, אנחנו הגשנו בקשה חדשה על פי ק

קורא שנפתח למשרד הדתות עם התקצוב הריאלי 
מ"ר, אנחנו מחכים להחלטת הוועדה,  90עם 

 בסדר? 

הוא כבר לא ₪  800,000רגע, האומדן הוא   :דבורית פינקלשטיין
800,000  .₪ 

₪,  1,400,000אנחנו דיברנו על ₪  1,150,000אבל  : אורית שגיא
 לא? 

1 : אוחיון יעקב . אנחנו אמרנו שאנחנו מ"ר 90לפי ₪  150,000,
שומרים על העיקרון בנושא המקווה שהתקציב 
יהיה חיצוני של משרד לשירותי דת ולא ייפול על 

 קופת הרשות. 

 מתי יעלו טרקטורים?   :דבורית פינקלשטיין

לא יודע שאנחנו נקבל את ההחלטה של הוועדה  : אוחיון יעקב
  -והרשאה תקציבית

 ה? איזו ועד  :דבורית פינקלשטיין

 ועדה במשרד לשירותי דת של אגף המבנים.  : אוחיון יעקב

 יש לנו חלק מהסכום?   :דבורית פינקלשטיין
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 מה?  : אוחיון יעקב

 חלק מהסכום כבר יש?   :דבורית פינקלשטיין

החלק שאושר לנו אנחנו מדברים על הרשאה  : אוחיון יעקב
חדשה, אחרי שהסכום של ההרשאה הקודמת היה 

, הם הנחו אותנו ללכת במסלול של ש"ח 800,000
 90בקשה חדשה לאור קול קורא שנפתח להגיש על 

מ"ר, והם אמרו שגם השיטה שלהם של תקצוב של 
 ₪.  1,150,000-מ"ר תגיע ל 90

רגע, כמה היה לפני זה? כמה מ"ר היה לפני זה?  : משה אופיר
 לא הבנתי. 

 מ"ר.  70 : אוחיון יעקב

 1,400,000שזה ערכה שלנו הייתה מ"ר ה 70-אז ב : משה אופיר
מ"ר זה צריך להיות יותר  90-עכשיו הגדילו ל₪, 
 ₪.  1,400,000-מ

זה התקצוב שלהם של המשרד לשירותי דת והם  : אוחיון יעקב
.. ולקיים את זה ב  ₪.  1,150,000-אומרים שאפשר.

  -כנראה שהפזרנו  :דבורית פינקלשטיין

 מ"ר?  90-את ה : משה אופיר

כן. אנחנו נעמיד את זה אחרי שנקבל את  : יעקב אוחיון
 ההרשאה התקציבית נצא למכרז למבחן ההצעות. 

 לא יספיק אנחנו בינתיים לא הוצאנו.  : שלמה קטן

  -בית כנסת בגבעת טל : אוחיון יעקב

 מ"ר זה רק הבריכה או כל המבנה?  90 : משה אופיר

 הכול, הכול.  : שלמה קטן

 ת בגבעת טל בוצע. בית כנס : אוחיון יעקב

  -אני מזכירה רק למקווה : אורית שגיא

 בית הכנסת הוא עדיין בקרוון נכון?   :דבורית פינקלשטיין

 כן.  : שלמה קטן

.. לא יכולנו להעביר.   :דבורית פינקלשטיין . 
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אני רק מזכירה עם המקווה שאנחנו סיכמנו פה  : אורית שגיא
בנייה בישיבת מועצה שאנחנו לא נתחיל תהליך 

לפני שתהיה לנו הצעה קונקרטית מקבלן ונדע את 
 עלויות הבנייה. 

 הצעה קונקרטית אפשר רק אחרי יציאה למכרז.  : אוחיון יעקב

  -אתה יכול גם לבקש לפני כן הצעות : אורית שגיא

 לא, לא.  : שלמה קטן

 מה הבעיה?  : משה אופיר

 אסור.  : שלמה קטן

 רז לא הבנתי. מה הבעיה לצאת למכ : משה אופיר

, אבל אם אנחנו נקבל הצעות  : אורית שגיא בסדר תצא למכרז
  -שהם גבוהות מהתקצוב שיש לנו

 אז לא הולכים לעשות.  : שלמה קטן

 אז לא נוכל גם אסור לנו.  : אוחיון יעקב

 אסור לנו לפי החוק, אסור לי.  : שלמה קטן

.. לתב"ר מאושר ויש לו מסגרת תק : אוחיון יעקב ציבית. אסור.
בית כנסת בגבעת טל, אנחנו מימנו את זה אבל 
לאור הקול הקורא החדש של מבנה דת הגשנו 

 בקשה גם לתקצב זה. 

 את מה לתקצב?  : משה אופיר

  -ולקבל את זה : אוחיון יעקב

 את המבנה היביל? : משה אופיר

.  : אוחיון יעקב .  נקבל תקציב.

 מבנה יביל?  : משה אופיר

 . כן : אוחיון יעקב

  -מה שהוצאנו : שלמה קטן

 זה היה על חשבון המועצה.  : משה אופיר

 -כן. אז אמרתי הגשנו בקשה : אוחיון יעקב
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 ₪? 250,000המבנה יביל הזה עלה  : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב

.. ועוד עבודות הפיתוח.  : אילן דולב . 

הנגשת מבני ציבור, אנחנו עומדים בפני סיור  : אוחיון יעקב
מסכם במבנה המתנ"ס והכול, יש לנו כתב כמויות 

 מפורט ואנחנו מקווים לקבל הוצאת מכרז. 

רי בר חיים  מה בעצם צריך?   :מי

 ₪.  200,000הסכום הוא  : אוחיון יעקב

אבל זה כול התוכנית שנמצאת אצלך במדף או   :דבורית פינקלשטיין
 לא? 

כנית הזאת זה לא תכנית. לא, היא נגזרת מהתו : אוחיון יעקב
אבל זה תקצוב מיוחד של משרד הפנים להנגשת 
 3מבני ציבור. תזכרו שבתחום ההנגשה יש 

תחומים מבנה ציבור סביבת רחוב ושירות. הם 
נתנו רק למבנה ציבור ואנחנו גוזרים את הצרכים 
הכי חיוניים במבנה המתנ"ס והמועצה בתחום 

 הזה. 

 גם המעלית זה בנפרד?  : שלמה קטן

..  : עקבאוחיון י  המעלית.

 צריך להזכיר שהמעלית תופעל עכשיו.  : שלמה קטן

..  : אוחיון יעקב  יש שם מספיק.

 מה במתנ"ס?   :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  להנגשה?   :מי

 כן.  : אוחיון יעקב

בטח, הם לא יכולים להעלות נגיד לקומה של   :דבורית פינקלשטיין
 אומנויות לחימה. 

רי בר חיים  בטח שהם לא יכולים.   :מי

שיפוצי קיץ בוצע. שיקום תשתיות צנרת לא בוצע,  : אוחיון יעקב
אנחנו כאן נעכב את ההחלטה על תב"ר חדש פה 
עד שהמועצה הזאת תקבל החלטה האם להצטרף 

 לתאגיד כן או לא. 
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 כמה מהמועצה זה מתוך המיליון?  : משה אופיר

 מה?  : אוחיון יעקב

ך המיליון זה מקרנות של המועצה צריך כמה מתו : משה אופיר
 להיות? 

 הכול, הכול.  : אילן דולב

 בזמנו דיברנו שהכול.  : שלמה קטן

במימון  זה מימון עצמי, אם אתה לא בתאגיד : אוחיון יעקב
עצמי. שדרוג קו הביוב אלפי מנשה חבלה אם אתם 
זוכרים זה אמור להיות כחלק מההסכם הכולל עם 

ינוי כאשר הם לוקחים חברת ערים שמשרד הב
חלק היחסי בעקבות התוספת של העליהם אתה 

יחידות דיור, זה בהקפאה מדינית כמו  700
 התשתיות. 

מאיתנו כל  יםברגע שזה תאגיד אנחנו מוריד : משה אופיר
 הדאגות האלה? 

 כן.  : שלמה קטן

את שלושת הסעיפים האלה נכון? סילוק ביוב   :דבורית פינקלשטיין
 ם. המט"ש והמי

הקודם זה התחייבות של חברת ערים לממן את  : אוחיון יעקב
 יחידות דיור.  700חלקנו היחסי עקב תוספת של 

 בסדר, את זה מעבירים לתאגיד.  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

בין אם זה חברת ערים או התאגיד זה לא יעלה  : אוחיון יעקב
אתם יחידות דיור.  68-לנו. קו סילוק ביוב ל

רים הפרויקט החדש של הקבלן הירושלמי של זוכ
יחידות דיור מול בית ספר נופי החורש לא יכול  78

לצאת לדרך אם בד בבד לא נקדם תשתיות ביוב 
  -ישבנו עם₪,  1,900,000שם, משרד השיכון נותן 

רי בר חיים  רגע, גם זה מוקפא?   :מי

  -זהו זה מה שרציתי  :דבורית פינקלשטיין

 לא, לא, אל מוקפא. זה משרד הבינוי לא קשור.  : אוחיון יעקב

 הוא קבלן בונה הוא לא מוקפא.   :דבורית פינקלשטיין
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 לא, לא, זה תקציב עצמאי.  : אוחיון יעקב

 ₪. מיליון  1.9-תקציב שהמועצה אישרה את ה : שלמה קטן

זה הכול תב"ר מאושר, אנחנו רוצים לעשות את  : אוחיון יעקב
שק וכלכלה, ישבנו עם זה באמצעות החברה למ

הרפרנט יובל ואני של החברה למשק וכלכלה הם 
מקבלים את זה מקדמים את זה ואני מקווה 
שאנחנו נהיה לפני התמכרות והתקשרות עם קבלן 

 זוכה שם. 

ר משרד השיכון בכל מקרה אם זה יעלה יות : שלמה קטן
 התחייבו להגדיל.

  -חידשנומגרש מיני פיץ' במרכז היישוב  : אוחיון יעקב

 זה על חשבון הקבלן נכון?  : משה אופיר

מגרש מיני פיץ' במכרז לא, משרד השיכון אמרתי.  : אוחיון יעקב
היישוב המגרש אמור להיות מוקם בצמידות 

  -למועדון הצופים שאמור לשרת

 אה מה שהצבענו עליו לפניו שנתיים.   :דבורית פינקלשטיין

את זה לפי וינר בקהילה  כן. אז אנחנו ביקשנו : אוחיון יעקב
2014 . 

 . 2016 : משה אופיר

בקהילה שהמימון שלו יכול להיות  זה וינר 2014 : אוחיון יעקב
 . 2016עד 

רי בר חיים  לא?  ,זה מה שמירי רגב דיברנו  :מי

יובל כבר יושב, אנחנו רוצים לבצע את זה  : אוחיון יעקב
באמצעות החברה למשק וכלכלה כפי שביצענו את 

ש המיני פיץ' בגבעת טל. יובל מתקשר עם מגר
  -הרפרנט לחברה למשק וכלכלה

, זה ייצא לפועל בסוף?   :דבורית פינקלשטיין  כן

אנחנו מחכים להרשאה תקציבית, ובמקביל יובל  : אוחיון יעקב
מקדם את הנושא של ההתמכרות בחברה למשק 
וכלכלה. פה כמובן בהעדר תקציב הלכנו לחלופה 

, הושקעו פה  של שדרוג הדשא גם ₪  70,000עתידי
בנושא של איכות משטח הדשא ומערכות 

 ההשקיה. 
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 מה שכן גם עשית אישור וזה הכי חשוב.  : שלמה קטן

אז מה קורה עם המגרש הזה? רק המתנ"ס  : משה אופיר
  -משתמש בו? היה הרבה בלגן

.. רק המתנ"ס.  : שלמה קטן  לא, .

 רק המתנ"ס?  : משה אופיר

 כן.   :שלמה קטן

 ולא פותחים את זה לתושבים.  : משה אופיר

 לא, לנוער פותחים בקיץ.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 המתנ"ס פותח לנוער בקיץ  : שלמה קטן

, כי המתנ"ס היום   :דבורית פינקלשטיין שלמה אבל זה לא כל כך נכון
 בוחן יחד עם אלה ששודרגו. 

  לשעתיים לשלוש? פותחים ביום שישי למה לא : משה אופיר

הוא בוחן אפשרות כזאת. אנחנו מחכים בגלל   :דבורית פינקלשטיין
 הצמיחה של הדשא. 

 אנחנו לא מקיימים עכשיו דיון על המגרש.  : אוחיון יעקב

? : משה אופיר  כמה שעות המתנ"ס מתאמן

 אנחנו לא נפתח את זה עכשיו.  : אורית שגיא

 שעתיים בשבוע?לא נותנים לתושבים למה  : משה אופיר

 אבל הסברתי לך ואתה לא מקבל.   :דבורית פינקלשטיין

 זה נהרס.  : שלמה קטן

 תעלה את זה לנושא.  : אורית שגיא

 יש לי נושאים הרבה יותר חשובים מהדשא הזה.  : משה אופיר

 אולם הספורט בגבעת טל.  : אוחיון יעקב

  -למה לא נותנים לתושבים : משה אופיר

 לא לדיון עכשיו נו באמת.  זה : שלמה קטן
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אולם הספורט בגבעת טל, אנחנו מקווים  : אוחיון יעקב
שבעקבות, זה לא רק בעקבות הביקור של מירי 

  -רגב אלא על ביצוע

 כדאי לבזבז על זה נושא על סדר היום?  : משה אופיר

שנייה, אמרת שאתה לא רוצה להשתתף בזה.  : אוחיון יעקב
יטריונים לתקצוב על הביצוע מותנה בשינוי הקר

ידי משרד התרבות והספורט, היה ביקור פה של 
מירי רגב וכל הצוות שלה, בוא נאמר שמצאו דרך 

, 8מתוחכמת איך לתקצב יישובים שיש להם רמה 
ואיך בכל זאת גם  כי בכל זאת המועצה ענייה

לתקצב יישובים ביו"ש תחת הקריטריונים של 
  -ת סיכוןרמת סיכון ביטחוני. אז אם אנחנו רמ

 היא לא סתם הגיעה להיות שרה.   :דבורית פינקלשטיין

אנחנו מקווים שבעקבות שינוי הקריטריונים  : אוחיון יעקב
  -שיהיו תוך חודשיים

 תקצוב.  70%הוא מדבר על  : שלמה קטן

, העלות של הפרויקט היא 70%על התקצוב יש  : אוחיון יעקב
ים אם קודם היו אמור₪, מיליון  6כמעט עד 

טריבונות על עלות  3כולל ₪  1,900,000לתקציב 
ומשהו היו נופלים על ₪ מיליון  ₪4 מיליון  6של 

קופת המועצה, אני מקווה שיהיה שינוי במצב. 
תשתיות תחבורה ובטיחות בדרכים, זה קודם כל 
שקף שנותן תמונת מצב כללית בבחינת פירוטים 
עם התפלגויות. עכשיו תעבור לפירוטים. אזהרה 
צומת גליל הערבה, חבר'ה אנחנו פה אחרי 
הרשאה תקציבית, אחרי אישור תב"ר, אחרי 
מכרז, אחרי קבלן זוכה, אחרי התקשרות עם קבלן 
חוזה, אנחנו מעכבים אותו מכיוון שיש אתר בנייה 

  -סמוך שיש בו פעולות חציבה

?   :דבורית פינקלשטיין  זה המרכז המסחרי

ידות דיור של צמח המרמן הוא יח 130-לא, זה ה : אוחיון יעקב
  -מתחיל ב

 איפה שאילן רמון העצור הזה.  : שלמה קטן

 אז זה המרכז המסחרי.   :דבורית פינקלשטיין

 לא, הצומת של המעון החדש.  : שלמה קטן
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אנחנו מדברים על צומת ערבה גליל הוא ממש  : אוחיון יעקב
בניינים של  2-יחידות ה 130-נושק לפרויקט של ה

, פשוט לצאת לדרך 130-יחידות דיור ה 52-ה
היום עם לעשות את כל מבנה הכיכר אבני השפה 
והכול עם כל הרכב הכבד שעובר והכול זה להרוס 
את הזה ועדיף להמתין ולעכב את זה שהם יסיימו 

 את העבודה. 

.. לציין את החנייה ואת  : שלמה קטן אותו קבלן לעשות את.
 ההנגשות של המעון. 

שדרוג כביש הגישה לגבעת טל, זה חלק מההסכם  : אוחיון יעקב
הכולל עם חברת ערים, אותה סיבה של הקפאה 

 מדינית. 

 מה בעצם הם רוצים לעשות?   :דבורית פינקלשטיין

.  : אוחיון יעקב . לשדרג את כל ₪ מיליון  15יש תכנית שלמה של.
  -כביש הגישה

 להרחיב.  : גבי סויסה

 להרחיב אותו?  : אלי שי

 להרחיב אותו?   :ית פינקלשטייןדבור

 חלק הרחבה חלק לחתוך.  : שלמה קטן

מדובר בשוליים ובמדרכות וחלק איפה שיש איזה  : אוחיון יעקב
 פיתול שכן אפשר ותמרון מחדש והכול. 

שלמה יש לי שאלה עקרונית. איפה אנחנו עומדים  : אורית שגיא
בכל הסיפור הזה של הסכמי גג עם רשויות 

 מקומיות. 

 למה הכוונה?  : שלמה קטן

יש היום הרבה רשויות מקומיות שחותמות על  : אורית שגיא
הסכמי גג עם המדינה בעצם שכאילו מתחייבות 

  -לבנות יחידות דיור תמורת

5, 10,000מדובר על פרויקטים של  : שלמה קטן זה לא חל  000,
 -ב

 זה מה שאני שואלת.  : אורית שגיא

 . לא חל, לא חל : שלמה קטן
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 אתה בטוח?  : אורית שגיא

 גם מחיר מטרה לא חל.  : שלמה קטן

 זה לא מחיר מטרה.  : אורית שגיא

 לא, גם אמרתי.  : שלמה קטן

  -זה רשויות חזקות מקבלות את זה : אורית שגיא

 אני יודע מה את מדברת לא חל.  : שלמה קטן

 אפילו בבני שמעון.  : אורית שגיא

 על הנושא. אמריקה יושבת  : שלמה קטן

רי בר חיים .  :מי .  למי.

, מה את מדברת, את מועצה אזורית בני שמעון : אורית שגיא
 יודעת איזה יישובים חזקים שם. 

אמריקה לא נותנת, אין זה לא חל. אני יודע למה  : שלמה קטן
 התכוונת, בראש העין יש עכשיו. 

 הסדרת מעלה רחוב גולן בוצע.  : אוחיון יעקב

?   :טייןדבורית פינקלש  זה תמונה עדכנית קובי

 תחזור אחורה.  : אוחיון יעקב

  -זה הקטע הזה של : שלמה קטן

 זה איפה שחן שובל גרה נכון?   :דבורית פינקלשטיין

, זה לא רק פה יש גם המשך שמה למעלה.  : שלמה קטן  כן

רי בר חיים  למה לא עדכנית.   :מי

ד לכם, התמונה היא לא תמונה עדכנית אני אגי : אוחיון יעקב
 העדכנית כוללת גם את כל מערך החניות שמה. 

 חניות נוספו.  30בערך  : שלמה קטן

 ? 30  :דבורית פינקלשטיין

 כן.  : שלמה קטן

 האמת שמאז לא שמענו כלום.   :דבורית פינקלשטיין
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הסדרת צומת ארבל גלבוע, הצומת החשוב פה של  : אוחיון יעקב
  -ייתיותקרית החינוך שיש בו הרבה בע

 זה סדר עדיפויות.   :דבורית פינקלשטיין

 והשתלבות לתוך החניון של המרכז המסחרי.  : אוחיון יעקב

רי בר חיים  אבל הצבענו לתב"ר הזה כבר.   :מי

 זה ראש סדר העדיפויות.   :דבורית פינקלשטיין

יש תב"ר מאושר, יש הרשאה תקציבית ועכשיו  : אוחיון יעקב
ת תנועה מאושרת על ידי המתכננים. ויש תכני

קמ"ט תחבורה, אנחנו מקדמים עכשיו את 
העבודה של המתכננים ונצא למכרז ונבצע גם את 

 הפרויקט הזה. 

אנחנו יכולים להיפגש עם המתכננים שיספרו לנו   :דבורית פינקלשטיין
 מה הולך להיות שם? 

מי שרוצה, מה זה מתכננים? המתכננים הם  : אוחיון יעקב
 לא עובדי מועצה.  חיצונים הם

  -אז אולי מישהו שיסביר לנו  :דבורית פינקלשטיין

 אנחנו נעביר לכם תכנית עבודה.  : אוחיון יעקב

  -כמה זה יאכל מגן השעשועים, כמה זה  :דבורית פינקלשטיין

 אנחנו נעביר לכם תכנית לצומת.  : אוחיון יעקב

 אוקיי.   :דבורית פינקלשטיין

צומת כרכום משרד התחבורה אישר לנו הסדרת  : אוחיון יעקב
, אנחנו שכרנו שירותים של מתכננים  תקציב תכנון

  -והם מקדמים

 הפנייה למתנ"ס.  : שלמה קטן

 כן.   :דבורית פינקלשטיין

.. אישור של תכנית תנועתית, בסדר? : אוחיון יעקב . 

אבל יהיה שם גם בהמשך איפה שהצופים? הכניסה   :דבורית פינקלשטיין
 יה וזה. לחני

  -לא, אנחנו מדברים על הצומת : אוחיון יעקב
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 הסדרה זה כרגע תכנון.  : שלמה קטן

  -לא, אבל הצומת הזה איפה שאני אומרת  :דבורית פינקלשטיין

 הצומת של כרכום.  : אוחיון יעקב

 הכניסה לצופים.   :דבורית פינקלשטיין

 ליד אולם הספורט.  : אוחיון יעקב

  -אני מבינה אבל הכניסה לצופים  :דבורית פינקלשטיין

 לא, זה לא מגיע עד הצופים.  : אוחיון יעקב

אני מבינה, אני רק אומרת שהכניסה לצופים זה   :דבורית פינקלשטיין
מקום מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. קשה שם 
לחצות את הכביש, הורים עוצרים באמצע הכביש 

  -ומורידים את הילדים שלהם מאוד מאוד

  -בינתיים קיבלנו תקציב רק לזה, אפשר לבדוק : קטןשלמה 

יכול להיות שאפשר אפילו לשרטט על הכביש,   :דבורית פינקלשטיין
 צריך לחשוב. 

רי בר חיים  מתייחסים לשרטוט. לא אנשים ממש   :מי

 את צודקת.   :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים אנחנו ביום שישי בערב רואים את האנשים פשוט   :מי
  -סעים על פסים לבנים כאילונו

 צודקת.   :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  אפילו לא המלצה.   :מי

, זה תמונת המצב השקף הכללי לפני איכות סביבה : אוחיון יעקב
שעוברים לפירוטים, הלאה. התייעלות אנרגטית 

התהליך הן ותאורת רחוב, אתם ראיתם את כל 
עומד על במועצה בהן בחברה הכלכלית וגם זה 

סדר היום של הישיבה היום, ברגע שזה יאושר 
 אנחנו נצא למכרז. 

רי בר חיים אם אתם לפני מכרז איך אתם יודעים כמה זה   :מי
 הולך לעלות.  

 יש הערכה אומדן.  : אילן דולב

יש הערכות גם לרשויות אחרות שעשו את זה. חוק  : אוחיון יעקב
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ין אנחנו עזר לאיכות הסביבה אנחנו מקווים, חייק
מקווין סוף סוף שאגד חוק עזר לאיכות סביבה 
יקודם ויאושר על ידי משרד הפנים, אני מכיר את 
הבעייתיות שלו, אתם מחכים לאישור של רשות 
אחרת כדי שיהיה קל לנו על אותו מודל לאשר את 

 אגד החוקים האלו. 

 אנחנו קרובים לסיום שם.   :עו"ד חייקין ברוך

  יפה. : אוחיון יעקב

.  :עו"ד חייקין ברוך .  אנחנו מאוד מקווים שזה.

הפרדת פסולת במקום והגדלת המחזור, חבר'ה  : אוחיון יעקב
אנחנו דנים בינתיים על תכניות אב ותכנית 
המפורטת, אתם רואים שמנכ"ל המשרד להגנת 
הסביבה רוצה לעשות חשיבה מחדש על כל נושא 

 הפרויקט הזה. 

  איכות הסביבה?מי זה   :דבורית פינקלשטיין

 היום גבאי.  : שלמה קטן

 טוב.   :דבורית פינקלשטיין

, הוא הראשון שהסכים אחרי שאדון פרץ אמר  : שלמה קטן כן
, הוא לא הסכים כלום.   הוא לא סופר אותנו

יש חשיבה מחדש על הפרויקט הזה. אגב כל  : אוחיון יעקב
הרשויות של יו"ש שכבר עשו תכנית אב כללית 

רטת שלב הביצוע אצל אף אחד מהם ותכנית מפו
לא הגיע אפילו שהתוכניות האלה אושרו לפני 
שנה וחצי. חזות היישוב ושדרוג תשתיות מתבלות 
אנחנו נביא תכנית מפורטת גם באמצעות תב"ר 

 איך לשדרג את חזות היישוב. 

 זה מה שאתם חושבים שזה? ₪?  500,000  :דבורית פינקלשטיין

 בינתיים.  : שלמה קטן

לא, בתוכנית המעודכנת שלנו אנחנו רוצים לעשות  : אוחיון יעקב
תכנית תלת שנתית שכל שנה יאושר תב"ר של 

300,000  .₪ 

טיפוח חזות היישוב שדרוג תשתיות פיזיות   :דבורית פינקלשטיין
חיוניות, כל הדברים האלה כבישים מדרכות 

500,000  ?₪ 
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של חזות היישוב אנחנו עכשיו מתוך הפרק הזה  : אוחיון יעקב
ושדרוג תשתיות מתבלות, אני מדבר על חזות 
, אנחנו רוצים להקדיש תב"ר  יישוב בנושא גינון

פינות ₪.  300,000כמעט תלת שנתי שכל שנה של 
משחקים אם אתם זוכרים אישרנו תב"ר נפרד של 

חלופות בצוותא ב'  3ויש לנו כבר ₪  150,000
ין הזה, ואנחנו מחכים להתמכרות של משכ"ל בעני

תקציב מפעל הפיס. גינות כלבים, אנחנו רוצים גם 
אם זה יהיה מקרנות הרשות להוציא גינת כלבים 

  -לפחות אחת

 יופי.   :דבורית פינקלשטיין

הגינה הזאת בסוף רחוב אדיר, יש לנו גם את  : אוחיון יעקב
החלופה של רחוב הזית. אנחנו רוצים להוציא את 

 זה לפועל. 

גם רצית למטה לעשות ליד תחנת הדלק, זה כבר   :ייןדבורית פינקלשט
 לא רלוונטי? 

בסדרי עדיפות זה בסוף רחוב אדיר ורחוב  2-ה : אוחיון יעקב
הזית איפה שמתקן המשחקים שפורק, כל המתחם 

 הזה. 

רי בר חיים כלבים אמרנו שאתם בודקים כמה אפרופו   :מי
 -מתקנים

שלמה לפלוטו שרון אנחנו רוצים לאחל רפואה  : אוחיון יעקב
גונן אחרי חודש ומשהו שנעדרה מסיבות רפואיות, 
ממחר היא תהיה לרשותנו. עיקור וסירוס חתולי 
רחוב אנחנו מחכים לקול הקורא של משרד 
החקלאות כפי שעשינו בשנה קודמת. אנחנו 
מאמינים שמשרד החקלאות יוציא קול קורא גם 

  -השנה, ואני מקווה שנגיע

 לי שיצא עכשיו.  נדמה : שלמה קטן

, אני 2015עוד לא יצא, אני עוכב אני רואה של  : אוחיון יעקב
כל הזמן גם באתר משרד החקלאות מחכה לקול 

 הקורא, ואנחנו נגיש בקשה לתקצוב. 

האמת היא שבעניין הזה אני חייבת להגיד  : אורית שגיא
שלדעתי צריך לשמור על רצף. הייתה תקופה שהיו 

, זה היה משהו  מטורף חתולי הרחוב כאן
, זה ירד בצורה משמעותית ועכשיו יש  שהסתובבו

  -עוד פעם עלייה
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 אישרו.  בוודאי כי לא היה תקציב מדינה אז לא : שלמה קטן

  -תקשיב שלמה זה סכנת נפשות, זה ממש : אורית שגיא

 הגזמתם עכשיו.  : שלמה קטן

גיע תקשיב, אנחנו ישבנו יום אחד בחצר, חתול ה : אורית שגיא
 ושרט את הבת שלי. 

 כי מדינת ישראל עצרה את זה.   ,הסברתי לכם למה : שלמה קטן

 תקשיב זה מסוכן שלמה זה כמויות אדירות.  : אורית שגיא

אבל בהמשך למה שאורית אומרת נראה לי ששווה   :דבורית פינקלשטיין
אחד שלנו ואחד של המדינה בשנה ולא  לתקצב

  -רק

 נו. זה מה שעשי : שלמה קטן

 -אנחנו צריכים לשמור על ה : אוחיון יעקב

 לא, כשאני שאלתי אמרו לי לא מתקצבים.   :דבורית פינקלשטיין

למה? בשנה שעברה לא היה. תקצבנו והמדינה לא  : שלמה קטן
 נתנה. 

  -שזה מהמדינה המדינה  :דבורית פינקלשטיין

 לא, לא, זה לא הולך ככה.  : שלמה קטן

 יש גם השתתפות שלנו. לא,  : אוחיון יעקב

 . 2014-אנחנו נתנו שקל מול שקל ב : שלמה קטן

כי תוצאות רק החלק של המדינה יותר גדול  : אוחיון יעקב
המדינה בכל מקרה נותנת כאלה,  המכרז שלנו היו

  -תעריף לכל

אז צריך לעשות את זה פעמיים בשנה, זה מה   :דבורית פינקלשטיין
 שאני אומרת. 

נעשה  2016-אנחנו נעשה גם השנה את זה. גם ב : אוחיון יעקב
 ונשתדל לשמור על רציפות. 

 כי כאילו אנחנו לא עושים כלום בעצם.   :דבורית פינקלשטיין

.. חתולי רחוב וצריך להתמיד ולשמור.  : אוחיון יעקב . 

 בדיוק.   :דבורית פינקלשטיין
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שמנו תקציב ואז המדינה עד שהיה  2015-ב : שלמה קטן
18.11מדינה תקציב  .15 . 

בואו נתקדם רצית שאני אסיים. שיפור השירות  : אוחיון יעקב
 והתרבות הארגוני. 

 עוד כמה זמן יש לסקירה הזאת? כמה זמן?  : משה אופיר

 מה זה משנה? : שלמה קטן

 אני חושב שהסקירה חשובה מאוד.  : אוחיון יעקב

לא נעים לך סליחה, זאת הסקירה הכי חשובה,   :דבורית פינקלשטיין
 לראות. 

 זה לא מעניין אותו כי המנכ"ל מציג את זה.  : אוחיון יעקב

.. עכשיו זה כבר : משה אופיר .- 

..  : אורית שגיא  אתה יכול.

 אז אני שואל כמה זמן עוד יש?  : משה אופיר

 עוד כמה דקות.  : שלמה קטן

כשכל  האנשים אומרים שלא קורה פה כלום,   :דבורית פינקלשטיין
 ווה ללמוד את זה. ש

 אני ביקשתי שזה יהיה בסוף.  : משה אופיר

  -הוא לא אוהב שקורים : אוחיון יעקב

..  : שלמה קטן  למה זה חורה לך שמראים.

 לא כואב לי שום דבר.  : משה אופיר

 לא חורה אז תמשיך.  : שלמה קטן

כשאני שואל למה לא נותנים את הדשא, אתה  : משה אופיר
 משתיק אותי. 

 -הלאה, שיפור השירות והתרבות : וחיון יעקבא

.. אתה נותן להם לדבר.  : משה אופיר  כשפה מדברים.

שיפור השירות והתרבות הארגונית, אתם רואים  : אוחיון יעקב
את תמונת המצב הכללית בשקף. עכשיו בואו 
נעבור לפירוטים בקצרה. אני רוצה פה באמת 

שהיה  לציין את חבר הסיעה שלכם שי רוזנצוויג
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  -שותף איתנו

אני רוצה שתזכור שבהתחלה התחיל אמיר גם  : שלמה קטן
 איתו. 

  -אמיר לא בנושא : אוחיון יעקב

 אבל שי בעיקר.  : שלמה קטן

אמיר שייך לנושא של התייעלות אנרגטית, לא  : אוחיון יעקב
 שייך לפרויקטים האלו. 

 טוב, טוב, לא משנה, אני אומר שי בעיקר.  : שלמה קטן

שי ליווה אותנו גם עם העצות החכמות שלו בתחום  : אוחיון יעקב
= ובתחומים אחרים. שדרוג  GISהמוקד, בתחום ה

, חבר'ה פרסמנו מכרז משולב  המוקד העירוני
שהמועד האחרון להגיש את ההצעות אחרי אורכה 

17-שנתנו זה ה .1 דהיינו יום ראשון הקרוב,  16.
, הן המכרז הזה משלב הן שדרוג של מוקד ע ירוני

והן אפליקציה  GISשל מערכת מידע גיאוגרפית 
ייעודית למוקד עירוני. מכרז שנבנה על ידי יועץ 
מלווה, נבנה אחרי עבודה מדהימה של צוות של 

סי של שי רוזנצוויג ועל כל המפרט הטכני אבי מ
באופן דקדקני אנחנו הולכים להתקין מערכת 

  -מוקד עירוני חדשה

?  SMSזה שהתושב יכול לשלוח   :דבורית פינקלשטיין  נכון

, כפי שהצגנו בשעתו שאפשר גם באמצעות  : אוחיון יעקב נכון
הסמארטפונים והכול גם באמצעות ממשקים 

 לאינטרנט ואפליקציה. 

 מתי קיבלנו תקציב משרד הפנים לטובת העניין?  : אורית שגיא

זה לא תקציב משרד הפנים אמרתי בשחור זה  : אוחיון יעקב
, אנחנו הגענו והמק ר התקציבי המקורי שחשבנו

משאבים של תקציבים, אילן אתה היית שותף ל
לישיבות התקציב, התקציבים בעיקר של אריה 

.. וכיוצא בזה זיסמן בתחום הביטחון  אחזקת.
רוני שנים. שדרוג אתר האינטרנט העי 3-וחלוקה ל

של נגישות זה  זה בהליך, עד עמידה בתקן אירופי
נה להציע הצעות, אנחנו סיימנו בהליך של הזמ

עכשיו את התהליך של לאשר את המפרט עם כל 
המעטפת של הזמנה להציע הצעות, אנחנו עוד 
מעט נשלח את זה לספקים כדי להציע לנו הצעות 
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מחיר ונתקדם גם עם שדרוג אתר האינטרנט 
 העירוני. 

 איפה זה מתפרסם הבקשה להצעה?  : אורית שגיא

ך הזמנה להציע הצעות את שולחת לקבלנים בהלי : אוחיון יעקב
70ייעודיים. הליך הצעות מחיר הוא עד  ,000  +  ₪

מע"מ זה לא בהליך לא מכרז זוטא ולא מכרז 
, בסדר?   פומבי

  ?אז לאיזה ספקים אתה פונה : אורית שגיא

אני פונה לספקים שבעיקר מומלצים על ידי אנשי  : אוחיון יעקב
ידי היועץ המלווה  מקצוע מסביב כמו שי אבי ועל

 שלנו עזרא דיין. 

 שהוא יקים את האתר?   :דבורית פינקלשטיין

 לא.  : אוחיון יעקב

רי בר חיים  הוא ממליץ למי לפנות.   :מי

.. לאיזה ספקים להחליט אנחנו נפנה ליותר  : אוחיון יעקב הוא.
הצעות. תכניות עבודה מקושרות תקציב  3מאשר 

מאוד לכתיבת  רבותיי זה תהליך ארגוני חשוב
 .. תכניות עבודה מקושרות תקציב על פי מטרות.
אנחנו שכרנו את השירותים של ציפורית גליק 
שהיא יועצת ארגונית ברמה גבוהה, אנחנו 
בעיצומו של התהליך. שבוע שעבר היה הצגה של 
קבוצה א' של מנהלים של תשתיות של התוכנית, 
 זו תכנית דו שנתית אנחנו מתקדמים בתחום הזה.

 GISמערכת מידע גיאוגרפית מה שנקרא מערכת 
שהיא גם כלי לשליטה ובקרה ותומך לקבלת 
החלטות וכלי עבודה למנהלים, ההקמה שלה 

 שלובה במכרז של מערכת המוקד העירוני. 

 אנחנו מחוברים כאן למפ"י בדבר הזה.  : אורית שגיא

 אנחנו גם נתחבר.  : אוחיון יעקב

 למפ"ם לתוכנית הארגון.  אנחנו מחוברים : אילן דולב

לא, אבל למפ"י יש פרויקט כזה בארץ והם עושים  : אורית שגיא
והם מתקצבים את זה  פיילוט בכל מיני מקומות

 גם. 

 כן, המכרז מחייב גם ממשקים.  : אוחיון יעקב
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רי בר חיים  אבל יישובים מעבר לקו הירוק מסווגים.   :מי

ליצור ממשקים  המכרז מחייב את הספק גם : אוחיון יעקב
 להתחברות. 

  -י ולנסות"אבל ניסינו לשבת עם מפ : אורית שגיא

 אני באמת לא יודעת לענות לך.  : שלמה קטן

 לא, הם לא מתקצבים.  : אוחיון יעקב

אני אומרת לך שהם כן מתקצבים, יש יישובים  : אורית שגיא
 שהם מתקצבים זה שווה בדיקה. 

חבר'ה מכל מלמדנו לשאול את זה לשאול,  : שלמה קטן
 השכלנו. 

.. מוכנים כל דבר לבדוק, אנחנו ידענו על  : אוחיון יעקב .
האפשרות הזאת הוא בדק את זה, אבל נראה אם 
יש איזה חדש והתפתחות בנושא, נבדוק את זה. 
, אנחנו עשינו מהפכה  עדכון קובץ חוקי עזר עירוני
בכל הנושא של יצירת קובץ חוקי עזר חדשים 

ר'ה לא היו פה אפילו חוקי עזר בתחום ליישוב. חב
התשתיות. נכון אדוני היועץ המשפטי? לא היה 
חוק עזר בתחום היטל שצ"פים, לא היה פה סלילת 

  -רחובות

 הכול יש.   :עו"ד חייקין ברוך

 מה?  : אוחיון יעקב

 הכול יש.   :עו"ד חייקין ברוך

בץ חדש, ויותר לא היה במיוחד גם אנחנו יצרנו קו : אוחיון יעקב
חוק עזר חוקים נותרו כדי להשלים את הקובץ.  3

אגד איכות סביבה, מודעות ושלטים והעמדת רכב 
 בחנייתו ששלושתם בטיפול של משרד חייקין. 

אני רק רוצה לשאול, עכשיו שיש חוקים אפשר גם   :דבורית פינקלשטיין
לאכוף אותם? כלומר הפקחים מכירים את החוקים 

 יודעים את הנהלים? 

אני אומר, שני החוקים העיקריים שבתחום אכיפת  : אוחיון יעקב
, זה אגד חוקי  חוקי עזר זה החוקים שטרם אושרו
איכות סביבה והעמדת רכב וחנייתו. יש פה חוק 

 . 1987ארכאי של העמדת הרכב וחנייתו משנת 
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 כן.  ,אמרת לי  :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  רכב? אבל יש חוק משטרה להעמדת   :מי

 לא קשור.  : אוחיון יעקב

יש לי שאלה, חוק עזר זה בסדר, מה סמכויות  : אורית שגיא
 האכיפה שלנו בתוך היישוב? 

 מאיזה תחום?  : אוחיון יעקב

 בתחום העמדת רכב וחנייתו.  : אורית שגיא

רי בר חיים  למשל.   :מי

 מה זאת אומרת מה סמכויות האכיפה?  : אוחיון יעקב

 איך אנחנו אוכפים את זה?  : אורית שגיא

 יש שוטר קהילתי.  : אלי שי

  -השוטר הקהילתי : אורית שגיא

 לא, לא.  : אוחיון יעקב

 הוא לא רלוונטי.  : אורית שגיא

למשטרה לא  לזרוק סתם משפטים. יש מדיניותלא  : אוחיון יעקב
אלא בתוך , לעסוק באכיפת חוקי החנייה

ת קשות של אלא אם כן דובר בעבירו ,היישובים
חנייה בתחום הצומת, חנייה במפרץ אוטובוס או 
חניה על נתיב נסיעה, כל יתר החניות על אדום 

 -לבן

 מה עם רכבים נטושים?  : משה אופיר

 )מדברים יחד( 

לפני רכבים נטושים אני רוצה אבל רגע שלמה  : אורית שגיא
, אני יודעת שאתם לא  רגע את השאלה שלי

חוב גלעד אבל זה פשוט אוהבים את הדוגמאות מר
  -ברוב שעות היממה מה שאני רואה

 את גרה שמה?  : משה אופיר

כן. אבל ברחוב גלעד יש רכבים קבועים שעומדים  : אורית שגיא
על מדרכות ופעם אפילו אחד מהם נפתלי הזמין 
להם משטרה וקיבלו דו"ח והם כתבו שהם הגיעו 
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קשקשת, קבוע הם חונים על שער הבית  2-ב
  -שלהם

 צריך לבדוק את זה.  : שלמה קטן

לא, אני לא רוצה שתבדקו את זה, זה קורה בכל  : אורית שגיא
 היישוב, זה קורה ביובלים זה קורה בכל היישוב. 

רי בר חיים  אבל זה קשור למשטרה לא?   :מי

השאלה שלי איך אוכפים, האם יש לנו סמכות, כי  : אורית שגיא
עד מחר השאלה חוקי עזר אנחנו יכולים לחוקק 

 מה יכולת האכיפה שלנו. 

 זה יניב הרבה כסף, אני אומר לך.  : גבי סויסה

בדרך כלל רוב האנשים גם לא משלמים וזה מגיע  : שלמה קטן
 לאריאל, אריאל מרוויחה אבל לא משנה. 

יכול להיות שצריך להקים כאן רשות חניה, יכול  : אורית שגיא
 ה. להיות שצריך לעשות איזה שהוא מעש

טוב אני חושב שאין הצדקה כלכלית להקים פה  : אוחיון יעקב
  -רשות חניה

 בדקנו את זה?  : אורית שגיא

, אני חושב שאין הצדקה, להקים רשות חניה : אוחיון יעקב  .כן
אל תשכחו שכל הזמן הייתה מדיניות פה שמדובר 
ביישוב קהילתי שאנחנו רוצים לאכוף את החניות 

ת ידנו על התושב, והמטרה הקשות ולא להכביד א
 ..  גם.

.. זה מפגע בטיחותי  : אורית שגיא אין בעיה, אבל חנייה על.
שחונים על חנייה וחוסמים את המעבר ילדים 

  -צריכים לרדת לכביש

  -אנחנו נעביר את זה ל : שלמה קטן

לא, לא צריך להעביר, את רוצה תשובה? אני צריך  : אוחיון יעקב
 לתת לך תשובה. לעצור את ההקלטה כדי 

 אז אולי אחר כך בסוף הישיבה.   :דבורית פינקלשטיין

 תעצור את ההקלטה.  : אורית שגיא

 תעצור את ההקלטה תיתן לי תשובה.  : אורית שגיא
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על פי חוק עזר הקיים כל המיפוי שלנו הוא על פי  : אוחיון יעקב
 .. התוכנית ובגלל זה בוצע חלקית, אין לנו.

  -תקציביים

המיפוי שלנו כולל כל גני השעשועים וכל  : שגיאאורית 
  -המקומות של ההתקבצות של

, כן.  : אוחיון יעקב  כן

 לא כל גני השעשועים.  : שלמה קטן

מיפוי יש יש מיפוי על פי תכנית עיר ללא אלימות.  : אורית שגיא
אזורים עיקריים שעשו על פי תכנית תצפיות  3של 

 והכול ויש שם. 

 פארק בשובל בתוך המיפוי? ה : אורית שגיא

 אני חושב שלא.  : אוחיון יעקב

רי בר חיים  מי התקין את המערכת?  :מי

  -הגן שעשועים בשובל : אורית שגיא

.. הצעות מחיר אני לא זוכר.  : אוחיון יעקב . 

 הגינה בשובל.  : אורית שגיא

 ביובלים.  : שלמה קטן

 ביובלים.  : אורית שגיא

 מופיע במיפוי ברמת עדיפות. זה לא  : אוחיון יעקב

..   :דבורית פינקלשטיין  לא, היא צודקת הרבה פעמים אנחנו מקבלים.

 שובל זה מוקד שווה לבדוק את זה.  : אורית שגיא

מצלמות אבטחה בחצרות גני ילדים לא קיבלנו  : אוחיון יעקב
את התקציב הדרוש וזה לא בוצע. הקמת מחסן 

ו שלבית הייתה חירום נוסף בגבעת טל לתוכנית ד
בעיה של תב"ע, אותר השטח והוכשר. יש הרשאה 

עבודות תשתית, אנחנו ₪  100,000תקציבית של 
₪  700,000מקווים שרשות רח"ל תתקצב אותנו 

 על כל נושא הבינוי מסביב. 

 אז מה זה אומר בוצע חלקית.   :דבורית פינקלשטיין

.. אני רואה את ה : אוחיון יעקב פרויקט מבחינת איתור שטח.
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הזה ברמת עדיפות גבוהה מאוד, אמרתי את זה 
לקב"ט הביתן שמירה בכניסה ליישוב הפרויקט 
שאחריו שער הכניסה ליישוב והכול יהיה ברמת 

  -עדיפות עליונה כדי לבצע

  -פיקוד העורף כל שנה מודיעים שהוא בתוכנית : שלמה קטן

 בצע. ל 2016אנחנו רוצים עד הרבעון השני של  : אוחיון יעקב

אני חייבת לשאול שאלה על הכניסה ליישוב. למען  : אורית שגיא
האמת אני חייבת להגיד שכל פעם שאני נכנסת 

אני מסתכלת ואני אפילו נחרדת מהמראה  ליישוב
הכללי של הכניסה ליישוב, אני חושבת שהכניסה 
ליישוב נראית בלשון המעטה אני עדינה זוועה. 

הים אותי אגב זה עכשיו לא משנה מה זה, מה שמד
כשהעלנו לדיון את נושא הצבת הפסל בכיכר היה 

  -כאן דיון פילוסופי מעמיק

  -מה אומר הפסל  :דבורית פינקלשטיין

מה אומר הפסל מה זה בעוד שקורים שם דברים  : אורית שגיא
אחרים שאני בהלם שלא אישרנו את הפסל. אני 
שואלת האם יש איזה שהיא תכנית כללית של בן 

  -מקצועי על המראה הכללי אדם

 זאת הכוונה.  : שלמה קטן

 של הכניסה ליישוב.  : אורית שגיא

  -זה התוספת תקציבית : שלמה קטן

  -היה דיון בלשכתו : אוחיון יעקב

 כל הכבוד.  : משה אופיר

 מזעזע.  : אורית שגיא

רוצים תשובה, היה דיון בלשכתו של ראש המועצה  : אוחיון יעקב
ם איזו תכנית כללית שלו שדיברה על גבי גם בא ע

כל נושא של לקחת את חזות היישוב בכלל וגם את 
פרמטרים: א'  3-הכניסה בפרט, ולקדם את זה ב

, דבר שני לשכור  לשכור שירותים של יועץ גינון
.. לפחות פעמיים בשבוע  שירותי פיקוח על הגינון.

+  1,500שעות כל פעם, יש איזה אומדן של  3  ₪
  -ש, דבר שלישימע"מ בחוד

אבל שלמה עדכן אותנו שיהיו שני פקחים, שאני  : אורית שגיא
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עובדים שעובדים. לא שווה  2מבינה שיש פה איזה 
 להגדיל את מספר העובדים? כמה עובדים יש? 

 )מדברים יחד( 

לא, אני מדברת על איפה שמשקיעים את  : אורית שגיא
המשאבים, האם לא נכון להגדיל את מספר 

 ים גם? העובד

  -לא, כי הפקחים לא מבינים בגינון : שלמה קטן

להגדיל את מספר העובדים זה להגדיל את  : אוחיון יעקב
.. תקציב. התקציב השוטף של הגינון  ו.

 שגם את זה עשינו.  : אורית שגיא

, מזה זה נועד : שלמה קטן   -כן

 גם את זה הכנסנו.  : אורית שגיא

. : שלמה קטן .  זה נועד.

  -אני לא רואה שום גידול בתקציב : יעקב אוחיון

מה זאת אומרת אתה  2016תסתכל בתוכנית של  : אורית שגיא
 לא רואה? 

 התב"ר לא קשור להגדלה בכוח אדם.  : אוחיון יעקב

עוד לא  2016לא קשור לתב"ר אבל בתקציב של  : אורית שגיא
סגרנו אותו אמנם, אבל הכוונה היא להגדיל את 

 -תקציב ה

 אני לא ראיתי גידול בתקציב כוח אדם של הגינון.  : ן יעקבאוחיו

 בוודאות יש גידול.  : אורית שגיא

 לא כוח אדם.  : שלמה קטן

.. אנחנו  : אוחיון יעקב באמצעות תב"ר תלת שנתי של רוצים .
בכל שנה לעשות תב"ר פיתוח ושיקום ₪  300,000

כדי להראות שזה תב"ר של שיקום כי תחזוקה 
..  אסור.

אבל כשאתה לוקח חברה גינון אני לא אומרת   :בורית פינקלשטייןד
 להם מספר האנשים שהם יביאו. 

  -אני אומר התב"ר הזה : אוחיון יעקב
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.. תקציב מסוים.  : שלמה קטן . 

אז אם תקציב גינון גדל אז הוא יכול להביא עוד   :דבורית פינקלשטיין
 בן אדם. 

בנה על ידי איש מקצוע באמצעות התב"ר הזה ת : אוחיון יעקב
רוצים לגייס  ,בתוכנית עבודה במקביל גם יחשבו
.. לפה כוחות מקומיים של אדריכ י גנים ונוף.

שיעבדו על בסיס התנדבות אם אפשר, אם לא 
  -גנים ונוףהל שאנחנו נצטרך לשכור שירותים 

 יש פה כמה ביישוב.   :דבורית פינקלשטיין

הכיכרות הם ברמת ושא כדי שנמצא גם לכל נ : אוחיון יעקב
עדיפות למצוא איזה חוט שזור או איזה רעיון 
מוביל בכל הכיכרות כדי לפתח אותם ולהביא 
איזה תכנית כוללת עם תכנית בשלבים ברמת 

  -עדיפות כמובן כיכר בכניסה ליישוב תקבל

אבל הכניסה ליישוב זה לא רק הכיכר קובי זה כל  : אורית שגיא
 הכניסה. 

 לא, לא, מסביב.  : אוחיון יעקב

, אני לא יודעת אם זה חייב  : אורית שגיא השאלה אם יש עין
  -להיות עניין של גינון

  -עין ,את לא הקשבת : שלמה קטן

 הכול כולל עיצוב.  : אוחיון יעקב

כרגע מי שנותן כאילו את ההנחיות היה בשנים  : שלמה קטן
האחרונות זה מאיר. מאיר אומר לו תגזום וגם 

 האיש. 

 לא אבל גם יש לו ראייה אסטטית.   :דבורית פינקלשטיין

, לא, אז אנחנו אומרים צריך מישהו יותר  : שלמה קטן נכון
 מקצועני. 

, גבי בסדר גמור.  : משה אופיר  גבי

רי בר חיים .. להגיד לכל אלה שמחנים שמה על הגדר.   :מי . 

 אז אלה, מי אמר שזה לא מקובל?  : שלמה קטן

רי בר חיים  לא, אני לא אמרתי שלא מקובל.    :מי
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 אני לא ידעתי שאסור.   :דבורית פינקלשטיין

אתה אמרת את זה עם על תכנת פיתוח, לא היית  : אוחיון יעקב
פה כדי לשמוע כמה מהדברים יצאו לדרך זה לא 
מעניין אותך, אבל יצאו לדרך רוב הדברים מה 

 לעשות.

 ממני? על מה אתה מדבר? מה אתה רוצה  : משה אופיר

 לא, לא דיברתי כלום.  : אוחיון יעקב

 אמרתי שגבי בסדר גמור, מה אתה רוצה ממני.  : משה אופיר

לשכור אנשי מקצוע כדי שיתנו אנחנו רוצים  : אוחיון יעקב
  -, כיכרות והכולתכנית לעצב כניסה של יישוב

, כיכר  :דבורית פינקלשטיין   -הביתן

  -לא יעזור, זה לא איזהגנים ונוף אדריכלי  : אוחיון יעקב

 הביתן יהיה במקביל?  : אלי שי

, זאת התוכנית. אנחנו בשנה שעברה הייתה  : שלמה קטן כן
הבטחה לא היה תקציב מדינה, כמה משרדי 
ממשלה הרוויחו אותה, למה נשארו עודפים 

 הרוויחו בתרגיל. 

אנחנו רוצים לבוא עם בשורה חדשה בנושא החזות  : אוחיון יעקב
שא הכניסה ליישוב, אנחנו בד בבד בכל נו

מטפלים באכיפה נגד כל כלי הרכב כולל 
  -הטרקטור

 למה אסור להם להחנות שם?  :דבורית פינקלשטיין

 דבורית, את ראית את הטנדר הזה שתקוע?  : אורית שגיא

 אני שואלת אבל לא ידעתי שאסור.   :דבורית פינקלשטיין

ם מרביתם הם ללא טסט כל כלי הרכב והטרקטורי : אוחיון יעקב
 -וביטוח

 קיבלו עכשיו קנסות.  : שלמה קטן

חלקם קיבלו קנסות, גם אמרנו להם שזו עבירה  : אוחיון יעקב
נמשכת שכל יומיים שלושה נטיל עליהם קנסות 
הם יוזמנו לבית משפט אנחנו נטפל בהם עד 

: רוצה אני.   שיגידו



   

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

116 

 . כי יש משאיות שהן חונות שם  :דבורית פינקלשטיין

 כולם בטיפול ולא נניח לזה.  : אוחיון יעקב

  -תסגרי את זה בגדר חיה : אורית שגיא

 ברור, ברור, אבל זה חייבים מהר.   :דבורית פינקלשטיין

 אבל אין מהר יש חוקים.  : שלמה קטן

 -חבר'ה אחרי שנפנה אותם : אוחיון יעקב

  -לא, לא, בכלל כל הכניסה  :דבורית פינקלשטיין

נפנה אותם מהכניסה, קודם כל כדי למנוע עד  : עקבאוחיון י
.. כדי  שתהיה תכנית סופית אנחנו נגדר את זה.
שלא יוכלו להיכנס ואחר כך נתחיל לתכנן את 

 המקום הזה. 

, כי זה מכניס מצב רוח.   :דבורית פינקלשטיין  אוקיי

 אני מסכים.  : אוחיון יעקב

 מצב רוח.  כניסה ליישוב זה מכניס  :דבורית פינקלשטיין

.. כחלק מביתן שמירה זה  : אוחיון יעקב שער כניסה ליישוב.
להשיג את מקווים ברמת עדיפות גבוהה ואנחנו 

  -התקציבים על זה

  -אנחנו כבר מדברים על זה שנים : אורית שגיא

, קודם כל לא היה תקציב מדינה אז הם לא  : שלמה קטן נכון
גם הם גם  15אישרו, הם עכשיו דיברו על 

 החתולים כולם. 

 אז מתי יהיה תקציב לדבר הזה?  : אורית שגיא

אנחנו רוצים להוציא את זה מקסימום ברבעון  : אוחיון יעקב
 . 2016השני של 

 ? 2000איזה  : אורית שגיא

רבעון שני. שער הנגרר אם אתם רוצים  2016 : אוחיון יעקב
לראות דוגמא, זה הדוגמא של בית אריה שעשו 

ועצמאות כלכלית, אנחנו לא  את זה. יזמות
מדברים על פרויקטים חדשים, אנחנו הולכים 
להציג לכם עוד מעט בסיוע של חבר שלי מנהל 

בעיריית כפר סבא על פרויקטים  ...מחלקת 
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 וספים שקשורים להתייעלות אנרגטית.נ

 באמת זה מוגזם.  : משה אופיר

 גם במבנים והכול.  : אוחיון יעקב

ם, כמה זמן יש פה על התוכנית הזאת, זה מוגז : משה אופיר
 שלמה? 

 זה פרק אחרון.  : שלמה קטן

  -יזמות ופארק התעשייה החדש, אתם יודעים : אוחיון יעקב

 אני מבקש שתקרא לי מבחוץ כשזה יסתיים.  : משה אופיר

פארק התעשייה החדש התוכנית אתם יודעים  : אוחיון יעקב
וות הפרויקטור עם צ ,קיבלה תוקף סטטוטורי

המתכננים שלו כבר עובדים על הכנת תכניות 
מפורטות להגיש את זה לגוף החיצוני של המינהל 
שיאשר את האומדן ויציאה למכרז פיתוח 
, אנחנו רוצים לצאת מקסימום  ותשתיות. צפי

 למכרז.  2016ביולי 

 טוב, להגיד בוצע זה קצת,   :דבורית פינקלשטיין

.. שכונות מגורים  : אוחיון יעקב קיימות, הכנו מצגת יש לי .
הערות עליה עם הפרויקטור וצוות המתכננים, 
אנחנו צריכים לקיים אתכם פגישה באחד מימי 
השישי או הקרוב או יום שישי הבא שיהיה מפגש 
פה של הצגת כל התב"עות, שלושת רבעי פוסט 
במצגת ואחר כך על פי תכנית סדורה מראש מעבר 

מראש עם לשטח, כל שטח יהיה ערוך ומוכן 
והכול עם מבט אל השטח איפה שאתם  טנקים

צריכים לקבל החלטות במספר חלופות אתם 
תקבלו החלטות ואתם תראו את הכול כל פעם 

 בנקודת תצפית שצופה לפרויקט. 

 לא בשישי הקרוב בסדר?  : אורית שגיא

לא, הקרוב לא. תקדישו לזה את אחד מימי  : אוחיון יעקב
.. סיור תב"ע , זה.  3ות אתם תקדישו לזה השישי

 שעות. 

? עיבוי מבחינת מה? מבחינת   :דבורית פינקלשטיין אבל מה זה עיבוי
 עוד מבנה מגורים? 

 לא, זה אותם שכונות.  : שלמה קטן
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 דבורית זה מה שדיברנו. : אורית שגיא

 זה הפרטיים.  : שלמה קטן

 ון? עהש  :דבורית פינקלשטיין

 . פיהאחד זה נוון ועכן, אחד זה הש : אורית שגיא

אתם קיבלתם דו"ח סטטוס בישיבת  : אוחיון יעקב
.. להמשך נופיה אל כרכום מערב   -הדירקטוריון.

 חניות שלו למטה.  100-עם ה  :דבורית פינקלשטיין

 כן.  : אורית שגיא

 בינתיים הכול תקוע במינהל.  : שלמה קטן

, יש פרויק : אוחיון יעקב ט יש גם פרויקט איפה שבית העלמין
מתחת לשער איפה שכביש הגישה לגבעת טל, 
הכול תקבלו ובמבט אל השטח, תפנו את יום 

הכול עם שעות יהיה משהו עם כיבוד  3שישי 
 ועמדות. 

מה שחשוב בתוכניות האלה שלצד העיבוי של  : אורית שגיא
השכונות אנחנו חייבים להבין את המשמעויות של 

ב הזה התשתיות, כי אחד הרעות החולות של היישו
זה שבנו בתים בלי לחשוב על תשתיות, אז צריך 

 לדבר על זה כבישי גישה, יציאות, כניסות. 

צוות המתכננים של הפרויקטור פרט ליורם רז  : אוחיון יעקב
המתכנן כולל מתכנן תחבורה שהוא בין המובילים 
אפילו ביו"ש בכלל ובארץ בכלל. הוא לקח את 

 זה. הטובים ביותר אני חייב להגיד את 

, זה אנחנו דיברנו אנחנו מכירים, רק אתה   :דבורית פינקלשטיין אוקיי
 -ט לליכול להגיד לנו מתי יועבר הש

 הוא אמר לי עד יום שלישי.  : אוחיון יעקב

 בסדר.   :דבורית פינקלשטיין

 -דרך אגב אני מסתכל אני כל פעם נוסע : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

, איפה ש : אורית שגיא   -אתה עוצרתקשיבי

 מבית הספר נכון?  : גבי סויסה
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לא, לא מבית הספר הבת שלי בצהרון שם, איפה  : אורית שגיא
שאתה עוצר, אני לא מדברת איפה שמו את קו 

במקום אתה לא רואה, אתה  העצירה, אתה עוצר
 לא רואה את הכביש. 

 קיבלנו החלטה. כבר חבר'ה  : אוחיון יעקב

ברגע שאמרו לי שיש אנשים שלא קיבלנו החלטה,  : שלמה קטן
 רואים לא ניקח סיכון. 

 בסדר, גם כתבתם מאוד יפה.   :דבורית פינקלשטיין

אתם לא רואים עדיין את שלטי ההכוונה החדשים  : אוחיון יעקב
  -שעומדים להיות על חלק

רי בר חיים  אנחנו רואים למה לא.   :מי

, וחלק רק הכינו את התשתית  : אוחיון יעקב והכול עם אוקיי
 העיצוב מחדש והכול. 

רי בר חיים   -כל אלה עם המוטות עץ שלא היה  :מי

 לא, זה היה בגלל האיזון.  : שלמה קטן

רק שתבינו בתוכנית יתחיל שלט טוטם מואר  : אוחיון יעקב
בכניסה זה היציאה לאזור התעשייה המרוכז שהם 
צריכים לרכז את כל בעלי העסקים. אתם יודעים 

 לט טוטם? ראיתם? איך נראה ש

 כן.   :דבורית פינקלשטיין

  -יש שלט ראשון : אוחיון יעקב

  -כמו בכניסה לקיבוץ למשל שיש צימרים  :דבורית פינקלשטיין

השלט ההכוונה הראשון, הראשון אחר כך מתחיל  : אוחיון יעקב
לפני הכניסה לאזור התעשייה והוא מכוון לאזור 

המואר  התעשייה ולמרכז היישוב, השלט הבא
שראיתם על האי תנועה לפני שער הכניסה הוא 

לבית ספר כבר מכוון גם לגבעת טל, מכוון כבר 
נופי החורש. יש שלט נוסף שכבר התקינו אותו בלי 
עוד הפרסום והכול שמכוון גם לבית העלמין מנחת 
המטוסים. השלט הבא לפני צופית, השלט הבא 

צוב לפני דרור, וכן הלאה השקנו את הכול עם עי
שלט  ,מחדש כולל שלטים לפני צומת ערבה גליל

הבילבורד הגדול שאנחנו נדע את תחום הצומת של 
ארבל גליל נדע למקם אותו. רוב השלטים ידעתם 
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גם מה התשומות ליישוב מעבר להכנסות גם יש 
לנו זכות למסרים באחד הצמתים לרבות במיוחד 
שלטים של הבילבורדים. אז אתם ראיתם שלט של 

  -שי"ל

 שניים של הצופים.   :דבורית פינקלשטיין

אפילו של הצופים מותר כי הוא הוריד את השלט  : אוחיון יעקב
, הוא יחזיר את זה לא משנה.   של הקבלן

 אבל הצופים משלמים לנו על השלטים?  : אורית שגיא

 מה פתאום.   :דבורית פינקלשטיין

 לא, זה מסרים עירוניים.  : אוחיון יעקב

 אל תעלי את זה.  : לבאילן דו

 זה בתחום של המסרים העירוניים.  : אוחיון יעקב

,  : אורית שגיא לא, אני לא מעלה את הזה אבל אני לא הבנתי
  -אתה מדבר על התשואה שיש לנו מהפרויקט הזה

..   :דבורית פינקלשטיין  לא, הוא אמר יש לנו עוד.

.. שכבר שולמו לנו ואג : אוחיון יעקב רות שילוט מעבר לתשואה.
למפרסמים המסחריים יש לנו את הזכות לשטחי 

 פרסום למסרים עירוניים. 

 בסדר גמור.   :דבורית פינקלשטיין

אני עכשיו אגב כדי לרכז את זה בידי אדם אחד  : אוחיון יעקב
בקורת גג אחד שייראה את כל הכספים אני 
העברתי למתנ"ס את הניהול של כל שלט עם 

ים והוא ירכז את כל המיקומים שלו עם המסר
 הבקשות והכול, עיקר המסרים הם שלו.

רי בר חיים מה עושים בשלט המואר של בכניסה? ראיתי   :מי
 שמפרקים אותו. 

 השלט הדיגיטלי אנחנו נוריד אותו.  : אוחיון יעקב

רי בר חיים  כי ראיתי שמפרקים אותו.   :מי

 אנחנו מפרקים אותו.  : אוחיון יעקב

 שחרר את גבי אשתו לא מרגישה טוב.אני מ : שלמה קטן
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 *** מר גבי סויסה יוצא מחדר הישיבות ***

  -תמונת המצב זה : אוחיון יעקב

 אנחנו לא מצביעים על זה היום.  : אורית שגיא

.. בסיועו האדיב של שי שעבד על זה  : אוחיון יעקב לא. תודה.
, רואים שזה ערוך בצורה מקצועית.   בזמנו הפנוי

 ל מה? ע : שלמה קטן

 על הנושא הבא.  : אורית שגיא

 על הדו"ח כספי?  : שלמה קטן

 לא, לא עד הדו"ח הכספי.  : אורית שגיא

 למה?  : שלמה קטן

למה, כי חסרים פה הרבה חברי מועצה, חסרים  : אורית שגיא
 ואני חושבת שצריך לקיים על זה דיון. 

 כמה דיונים?  : שלמה קטן

 זה דיון. צריך לקיים על  : אורית שגיא

 אנחנו נקיים דיון היום.  : שלמה קטן

אני אציע להוריד את זה מסדר היום. שלחתי לכם  : אורית שגיא
 שאלות ביום חמישי למה לא עניתם עליהם. 

 תקבלי תשובות.  : אוחיון יעקב

  -למה לא לשלוח לי לפני? כאילו מה זה : אורית שגיא

 בות. שלחת ביום חמישי הכינו לך תשו : שלמה קטן

 אפשר היה לשלוח לי אותם.  : אורית שגיא

 אני מודה לקובי, תקראו לאופיר.  : שלמה קטן

 

ירה במצגת על הסטטוס מנכ"ל המועצה נתן סק:      החלטה
של כל פרויקט ופרויקט, שנכלל בתוכנית הפיתוח 

 .2016-ו 2015של המועצה לשנים 
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 .2015דו"ח כספי חצי שנתי לשנת ( 4

 

 .2015לשנת  3י רבעון דו"ח כספ( 5

, כידוע לכם 2015דו"ח כספי חצי שנתי לשנת  : שלמה קטן
בעודף של  2015סיימנו את המחצית של שנת 

הדו"ח גם מראה ומי ששם לב בהרבה ₪,  44,000
קריטריונים גם היום אם אני מסתכל, שנכנסנו 
לתוכנית הזאת המועצה הזאת והמועצה הקודמת 

.. גדולות מאוד 2שגם עמדתי בראשה היה לנו  .
+ מיליון  14האחת חוב לבנקים של  חוב ₪ 

שהסתכמו יחד ₪ מיליון  6לעיריית כפר סבא של 
היום אנחנו עומדים בשני הדברים ₪, מיליון  20-ב

₪10, מיליון  15האלה בחוב של  ₪ מיליון  5.
4-לבנקים בערך ו לכפר סבא שאנחנו ₪ מיליון  5.

בשני כל חודש יורדים במאות אלפי שקלים 
הדברים האלה, עיריית כפר סבא כל שנה אנחנו 

 , 193נרד במיליון כל חודשיים צ'קים ₪  000,
יורדים דבר יום ביומו. אני מדבר נכון לבוקר עוד 
סימן לשיפור הגדול, אין לנו כמעט חובות 

, ושהיה צריך לשלם 2015לעבודות שבוצעו עד יוני 
בהנחה אם זה שוטף  2015אותם החל מאוגוסט 

. אני אומר אין לנו 90או שוטף  60שוטף  30
כמעט חובות ואנחנו נחסל אותם בקרוב מאוד, 
אין לנו כמעט חובות עד אוגוסט פחות מחצי 

יש לנו חובות עד אוגוסט עבודות ₪ מיליון 
וצריך לשלם אותם החל  2015שבוצעו באוגוסט 

מאוקטובר שזה שני הסימנים הכי גדולים לשיפור 
. אנחנו גם לספטמבר מעט הגדול שהגענו אליו

מאוד חייבים לעבודות, אני חושב שלא היה כמצב 
הזה הרבה זמן. זה נובע מכמה דברים תהליכי 
, תהליכים של  הייעול מגיעים יותר ויותר לביטוי
כספים ממשרדי ממשלה של עבודות שבוצעו או 
תוספות שקיבלנו בסוף השנה יותר ויותר מגיעים 

צה להגיד משהו וגם וההזרמה מהקבלנים. אתה רו
 אורית לגבי הדו"ח חצי שנתי? אורית משהו? 

, אני רוצה להגיד משהו.  : אורית שגיא  כן

חודשים ואחרי זה  9-על החצי שנתי אחרי זה על ה : שלמה קטן
 נגמור את שניהם במכה. 

אני אתחיל קודם כל מהטוב, אני אומרת את זה  : אורית שגיא
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חלחל וצריך להגיד כל הזמן וזה לא ברור וגם לא מ
את זה, אני חושבת שהמועצה עברה כברת דרך 
מאוד ארוכה בשנתיים האחרונות בנושא 
, ועצם העובדה שאילן יכול לעמוד על  התקציבי
, אני חושבת שיש בזה  ' הברז ולהגיד כן לא וכו
איזה שהיא אמירה זה ברור לכולם שאנחנו 
נמצאים בתהליך שאנחנו חייבים להתכנס אליו. 

מעתי כאן אנשים שלפעמים אומרים וגם אני ש
טועים וגם מטעים שאוטוטו החובות ייגמרו 

  -ואוטוטו אנחנו

 לא אמרנו את זה.   : שלמה קטן

  -שנייה, לא אמרתי עליך : אורית שגיא

 לא, לא אמרו את זה.  : שלמה קטן

 הוא אמר את זה עכשיו.  : משה אופיר

  אני אמרתי גמרו? איזה חובות? : שלמה קטן

 תנו לי רגע לסיים.  : אורית שגיא

 עיריית כפר סבא אמרת עוד מעט נגרמים.  : משה אופיר

  -לא, לא, שנייה : אורית שגיא

ומיליון ₪, מיליון  4.5לא אמרתי כזה דבר אמרתי  : שלמה קטן
 שנים, סליחה.  4.5לשנה זה ₪ 

שלמה תתנו לי לסיים, אי אפשר ככה. שהגירעונות  : אורית שגיא
, אז אני חושבת ואני כתבתי את זה הסת ' יימו וכו

ואני חוזרת על זה, צריך לעשות הפרדה בין 
הגירעונות שהצטברו כאן לאורך השנים לבין 
התקציב השוטף השנתי שהוא במבנה הקיים שלו 
של הכנסות הוצאות יישאר תמיד או גרעוני או 
כזה שמאפשר לנו פעולות ברמה שאנחנו מספקים 

סות של המועצה היום אנחנו לא היום. נכון להכנ
נוכל להגדיל את ההוצאות בשנים הקרובות עד 
, אם זה מאזור התעשייה  שיהיה כאן שינוי דרמטי
או מכל מיזם כלכלי אחר, לא נוכל לשנות כאן 
כלום, אוקיי? וצריך לשים את זה על השולחן 
ולזכור את זה ולא להבטיח הבטחות שווא 

ה שבנושא של לתושבים. אני חייבת להגיד שלמ
 -ספקים אני קצת פחות מאושרת ואופטימית ממך

.. לפני חודש וחצי. חל מהפך את יודעת את זה  : שלמה קטן .
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  -בחודש וחצי האחרון

 שנייה רגע, דקה אני אסיים ותתייחס.  : אורית שגיא

 אני אראה את זה.  : שלמה קטן

כשאני ישבתי עם אילן וניתחנו את חובות  : אורית שגיא
קים שעומדים במספרים הכתובים עכשיו הספ

  -₪מיליון  18-בדו"ח על כ

הדו"ח החצי שנתי? איזה דו"ח? את מדברת על  : משה אופיר
 איזה דו"ח?

לא משנה, זה פחות או יותר המספר, אנחנו  : אורית שגיא
לחובות לספקים, שזה ₪ מיליון  18עומדים על 

ח כולל את כל החובות. כשישבנו וניתחנו את הדו"
מיליון  18-מתוך ה₪ מיליון  10אז ראינו שבערך 

זה בעצם חובות שנפרסו ואנחנו כבר בהסדרים ₪ 
₪ מיליון  8-ומשלמים אותם, ויש לנו קצת פחות מ

7נדמה לי  היה המספר היותר מדויק ₪ מיליון  8.
של חובות של ספקים שהם שוטפים והם עדין 
מתגלגלים, ולכן כשאתה אומר אין לנו חובות 

קים, אני גם מכירה מהשיחות שלי עם אילן לספ
את ההתמודדות היום יומית שלו מול ספקים, 
במיוחד הספקים הקטנים שהם גם יכולים לקרוס 
מזה שאנחנו לא משלמים להם בזמן כסף, אני לא 

  -בטוחה כמה זה

 אז אני יכול לענות לך.  : שלמה קטן

 כמה זה נכון שבאמת אין לנו חובות.  : אורית שגיא

 ואני אסביר לך מה קורה.  זה נכון מאוד : שלמה קטן

 אני הייתי נכנסת לזה יותר לעומק.  : אורית שגיא

, זה נכון מאוד.  : שלמה קטן  כן

₪ מיליון  8-זה חובות שעבר זמנם ו₪ מיליון  10 : משה אופיר
 חובות שלא עבר זמנם? 

 לא, לא, הכול זה חובות שעבר זמנם.  : אורית שגיא

  -₪מיליון  10חבר'ה משלמים  : שלמה קטן

 לא, אבל עדיין במסגרת השוטף פלוס.  : משה אופיר

  -זה נחשב₪ מיליון  10חבר'ה כשאומרים  : שלמה קטן
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כבר עברו את השוטף ₪ מיליון  18-או שכול ה : משה אופיר
  -פלוס

 לא, לא הכול אבל חלק גדול.  : אורית שגיא

 ₪. מיליון  10-מעבר ל : משה אופיר

ראשית, מה שדיברת אותם חובות בחודש וחצי  : שלמה קטן
האחרון חל מהפך גדול מאוד, אנחנו קידמנו 
חובות שהיו של ספקים גם קטנים. עבודות 
שנעשות באפריל במאי ביוני ביולי באוגוסט, 

ומשהו חובות כאלה ₪ מיליון  2-אנחנו קרוב ל
 חיסלנו. 

 אז כמה עומד החובות לספקים?  : משה אופיר

שנייה, שיהיה הדו"ח הכספי הקרוב עובדת עליו  : שלמה קטן
עכשיו בחורה הרי אורית איננה לצערנו, תקבל 

 ..  תשובה.

₪ מיליון  16אתה אומר  ₪מיליון  18היא אמרה  : משה אופיר
 עכשיו?

 18-, לא, חבר'ה אני רוצה להסביר מה זה הלא : שלמה קטן
 ₪. מיליון 

ומר, לא, לא, צריך להבין את זה לא מה שהוא א : אורית שגיא
זה. אם פרסנו את התשלומים הם עדיין מופיעים 

 בחובות ספקים. 

לא, לא, עכשיו זה לא אפריל זה קיבלו תשלום  : שלמה קטן
 מידי. 

  -₪מיליון  18זה היה  : משה אופיר

 ₪? מיליון  16-זה היה תשלום אז זה ירד ל : אורית שגיא

  זה מה שאני שואל. : משה אופיר

היה נכון לפני חודש ₪ מיליון  18שנייה, כן. אם  : שלמה קטן
 ₪. מיליון  16-וחצי אז זה ירד ל

  -אבל הדו"ח שישבנו עליו : אורית שגיא

ישבתם על ספטמבר. הדו"ח שלכם ₪ מיליון  18-ה : שלמה קטן
  -היה

, אני אסתכל : אורית שגיא   -אוקיי
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אנחנו בינואר ₪  מיליון 18שהיה  2015מספטמבר  : משה אופיר
זה מה שאני רוצה להבין מכל ₪? מיליון  16זה 

 הסיפורים האלה. 

 להערכתי כן.  : שלמה קטן

 לא, אבל גם גדלו הצטברו עוד חובות.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 אנחנו נבדוק את זה.  : אורית שגיא

הפרוסים ₪ מיליון  10-תני לי לענות. בתוך ה : שלמה קטן
גדול מהם זה עיריית כפר סבא, חלק  חלק ,שתבינו
שיש בחברה למשק וכלכלה, ₪ מיליון  1.5מזה זה 

זה מכל מיני עבודות שאנחנו צריכים לקבל, 
צריכים לקבל על גני ילדים בינתיים זה חוב שם, 
כספים שמגיעים מהפיס או לחטיבת ביניים 

₪  1,850,000אליהם, מתוך החוב הגדול של 
 135,000-נשאר קרוב לשהשאירו על נופי החורש 

כוללים גם חובות כאלה. ₪ מיליון  10זה אותם ₪, 
כשאומרת חובות פרוסים למשל קבלן האשפה 
מקבל צ'ק נניח עושה עבודה בספטמבר ומקבל 

 צ'ק לפברואר הוא יופיע בתור חוב לספקים. 

 עד מועד הפירעון של הצ'ק.  : אורית שגיא

  -עד הצ'ק לא נפרע : שלמה קטן

 בסדר.  : גיאאורית ש

חשבונות, איחרנו  2אנחנו גם צברנו בשלב מסוים  : שלמה קטן
חודשים בדיוק  4, 3תשלומים, כי לפני  2-ב

ולא כמו  2-כשישבתם איחרנו בזכויות עובדים ב
, ואנחנו היום לא רק לא חייבים לזכויות  שסיפרו

לחודש כבר יצאו  15-גם הזכויות שצריך לשלם ב
  -ביום חמישי

  -אבל היא שאלה שאלה פשוטה : רמשה אופי

  -₪מיליון  8-שלמה אגב לקחנו את ה : אורית שגיא

 אתה תקבל מדויק.  : שלמה קטן

  -₪מיליון  18פשוטה היה היא שאלה שאלה  : משה אופיר

 הוא לא יודע להגיד צריך לבדוק את זה.  : אורית שגיא



   

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

127 

 אי אפשר להגיד לך תשובה כזאתי.  : שלמה קטן

ומיפינו את זה ₪ מיליון  8-שלמה לקחנו גם את ה : אורית שגיא
  -וניכינו אפילו עוד כל מיני דברים כאלה

 הרבה מאוד ירדו הקטנים.  : שלמה קטן

של ₪ מיליון  5-תקשיב, הגענו לסכום של קרוב ל : אורית שגיא
ספקים קטנים שנותנים לנו שירותים ומגיע להם 

 כסף. 

מספר כזה. ספקים שמגיע  אז אין כזה מספר, אין : שלמה קטן
 -להם כסף קטנים

.. אתה אומר את זה בביטחון : אורית שגיא . 

..  : שלמה קטן  אז אני.

 אילן.  : אורית שגיא

בואו נשים רגע את הדיון הזה, אתם מתווכחים על  : אילן דולב
  -מספרים של ספטמבר

  -אנחנו מדברים : אורית שגיא

 י מדבר על דצמבר. את דיברת על ספטמבר ואנ : שלמה קטן

 היא מדברת על ספטמבר, עכשיו המספרים שונים?  : משה אופיר

 בהרבה, בצורה דרסטית.  : שלמה קטן

-לדצמבר אפילו עד ה 31שנייה, שלמה מדבר על  : אילן דולב
5 .1 .16-  

 ינואר כן.  : שלמה קטן

1.10-בתקופה הזאתי מה : אילן דולב עד היום נכנסו  15.
  -כספים גדולים

 ₪. מיליון  4-כ : למה קטןש

שהגיעו מכל מיני מקומות, ממשרדי ממשלה  : אילן דולב
מקבלנים שבנו ומאנשים פרטיים שגם בנו וגם 
 שילמו את הפרשי הארנונה שהיו בתחילת השנה. 

 כתוצאה מסקר הארנונה.  : שלמה קטן

אז נכנסו כספים, כמה כספים נכנסו אורית, צריך  : אילן דולב
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, אי אפשר לעשות על זה די לשבת על זה, ון עכשיו
  כי המספרים עדיין לא קיימים. 

  .זה מה שאמרתי : אורית שגיא

 נכון לספטמבר.  : משה אופיר

..  : אילן דולב  נכון שאת אמרת.

 נכון.  : אורית שגיא

 אבל אתם אוהבים להתווכח.  : אילן דולב

דו"ח, אורית אני רוצה להגיד לך עניינית, יש את ה : שלמה קטן
הזרימה עד אוקטובר את כל העבודות, עד 
אוקטובר ונובמבר הזרימה רעיה והוציאה לי 
תדפיס, את כל החובות לספקים שאמורים להיות 
על עבודות שבוצעו ועוד לא שחררו להם כספים. 
היום אני הסברתי לכם שוב שעד אוגוסט יש חצי 

בלבד עבודות שהיינו צריכים לשלם ₪ מיליון 
ומחר ₪ טובר ונובמבר רק חצי מיליון עליהם באוק

מהם מתחסלים, איך זה קרה? כי ₪  200,000עוד 
כמעט מענקי שר כל מיני ₪  1,250,000קיבלנו 

מה זה? אומרים לי  54מענקים, שלשום אני רואה 
: 'אני מוכן להיות מעוות  מענק עיוותים, אמרתי
רק תנו לי עוד'. נתנו הרבה מאוד מענקים שר 

 שמסיים את תפקידו היום.  הפנים הנוכחי

על הכספים מעבר לספטמבר יש מחלוקת אי  : משה אופיר
 ..  אפשר.

  -אין מחלוקת, אני אראה לה גם, אם היא תבוא : שלמה קטן

 לא, זה עוד לא סגור.  : משה אופיר

 בסדר אנחנו נשב על זה.  : אורית שגיא

.. גם שלמה לא אומר : אילן דולב .-  

אז עזוב מה שאנחנו יודעים, בוא נדבר על בסדר,  : משה אופיר
 ספטמבר. 

.  : אורית שגיא .  אילן בכל מקרה רשמנו לנו שבסוף שנה נדון על.

 בוא תדבר על ספטמבר.  : משה אופיר

  -אז הוא דיבר על ספטמבר בהתחלה והוא הוסיף : אילן דולב
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  -שלא יגיד כבר שיהיה וזה וזה : משה אופיר

 -לא רק שיהיה : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

יש לי מהגזברות עובדת שהזרימה את כל החובות  : שלמה קטן
עד נובמבר של ספקים שעשו עבודות עד נובמבר, 
ולקחנו את התדפיס הזה ישבתי עם אילן וראינו 

שצריך לשלם  2015שעבודות שבוצעו עד אוגוסט 
 ..  אותם באוקטובר נובמבר דצמבר תלוי איך.

 תמונה עד סוף דצמבר?  רגע, לך יש : משה אופיר

 לא.  : אילן דולב

אין לך תנועה שלי עד שוב אני מסביר לך, לא.  : שלמה קטן
אמצע אוקטובר עבודות שבוצעו ואנחנו מראים 

  -ירידת דרסטית

  -אז בוא נדבר על אוקטובר : משה אופיר

בוועדת הכספים הבאה בכול מקרה סיכמנו  : אורית שגיא
בות ספקים לאור נתוני שאנחנו נדון בנושא של חו

 דצמבר ונדבר על זה. 

אורית אני אגיד לך עוד דוגמא יפה, סיפרתי את  : שלמה קטן
זה גם לקובי וגם לזה, לפני חודש וחצי קיבלתי 
מרעיה חובות הספקים הרי הם שורות שורות, נגיד 

באפריל של ₪  8,000אור ציון עשה עבודת רווחה 
עמודים,  36של שנה שחלפה זה היה שנה שעברה 

 18-ימים ירדנו ל 10אחרי השחרור שהיה עד לפני 
עמודים, זה מראה ירידה דרסטית בחובות האלה, 

  -ומשהו. עכשיו₪ מיליון  4כי נכנסו 

  -אפשר לדבר על הדו"ח החצי שנתי : משה אופיר

 זה החצי שנתי.  : שלמה קטן

 לא, זה חצי שנתי אני מדבר על מה שבסדר היום.  : משה אופיר

 אז אוקיי בסדר תשאל.  : שלמה קטן

  -מה אתה עכשיו מספר לנו על מה היה : משה אופיר

, כי הוא דיבר על חובות  : אורית שגיא אבל אני שאלתי אותו
 ספקים. 
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 בסדר אבל זה לא רלוונטי עכשיו.  : משה אופיר

 זה מאוד רלוונטי.  : אורית שגיא

.. זה חצי שנתי וספטמבר : משה אופיר .-  

 בסדר גמור.  : ת שגיאאורי

 אז על זה נדבר.  : משה אופיר

 אבל חובות ספקים זה חלק מהדו"ח השנתי.  : אורית שגיא

מה שהוא אומר זה מה שיהיה אני לא יודע אם זה  : משה אופיר
, אין לנו ניירת על זה?  נכון או לא נכון

  -היום זה יום קשה אני מבין : שלמה קטן

 דברים?אז מה אנחנו מ : משה אופיר

  -גם עשינו כסף וגם עבדנו : שלמה קטן

אבל בסדר עשית כסף, כל הזמן אתה עושה כסף,  : משה אופיר
 אבל בוא נדבר על מה שעל סדר היום. 

 בסדר, שאלות על הדו"ח החצי שנתי.  : אורית שגיא

 בוא נדבר על מה שיש לנו.  : משה אופיר

אלות על עכשיו שאלות על חצי שנתי. יש לך ש : שלמה קטן
 החצי שנתי? 

 לא, אתה סתם מבזבז לנו את הזמן.  : משה אופיר

 זה לא מבזבז שום זמן.  : שלמה קטן

 שאלות על הדו"ח החצי שנתי.  : אורית שגיא

, יש לך שאלות תשאלי.  : משה אופיר  אוקיי

 לא, אני מכירה את הדו"ח החצי שנתי.  : אורית שגיא

 השאלות.  היא צריכה לענות על : אוחיון יעקב

 אפשר לאשר? יש שאלות?  : שלמה קטן

, על החצי שנתי או אפשר גם  : משה אופיר אז אני רוצה להבין
  -לדבר על הדו"ח

 כרגע זה החצי שנתי.  : אורית שגיא
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 נדבר על שניהם במכה.  : שלמה קטן

 אפשר לדבר על הכול ביחד.   : משה אופיר

 דבר, תשאל.  : שלמה קטן

יש לי שאלה אחת פשוטה, הדו"ח החצי שנתי אני  : משה אופיר
44הראה עודף של  חודשים  9-הדו"ח ה₪.  000,
  -הראה גרעון של

 ₪.  770,000 : אורית שגיא

 הוא פשוט להסבר.  : שלמה קטן

כמה שיוצא. אני רוצה להבין איך ₪  770,000 : משה אופיר
  -עלינו

 אני אגיד לך איך.  : שלמה קטן

 ני רוצה להבין. זה מה שא : משה אופיר

  -הסבר פשוט, בחודשים יולי אוגוסט : שלמה קטן

 ואל תספר לי מה קרה באוקטובר.  : משה אופיר

חודשים יולי אוגוסט כידוע לך זה חודשים  : שלמה קטן
שמועצה מקומית בדרך כלל משלמת הבראה, 
ביגוד, ובספטמבר היא משלמת גם לפנסיונרים 

משלמת  מה שנקרא מענק יובל בנושא שכר,
  -לסייעות

 הבדל? ₪  800,000-זה ה : משה אופיר

לא, תן לי לענות, תן לי לסיים אני מבקש. משלמת  : שלמה קטן
לסייעות, משלמת לעוזרות גננות, משלמת לכל 

  -מיני גופים

 הסעות לא משלמת אבל.  : משה אופיר

  -מדינת ישראל : שלמה קטן

 הסעות לא משלמים בקיץ.  : משה אופיר

משלמים, מי שעובד משלמים, אנחנו לא מפטרים  : ה קטןשלמ
 אף אחד. 

 הסעות משלמים? אין הסעות בקיץ.  : משה אופיר
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  -סייעות : שלמה קטן

 יש חינוך מיוחד.  : אילן דולב

  -רק חינוך מיוחד אבל הסעות : משה אופיר

 סייעות אמרתי.  : שלמה קטן

 אני אומר על הסעות.  : משה אופיר

 אין הסעות אני מדבר על סייעות.   :שלמה קטן

 אני מדבר על הסעות.  : משה אופיר

, אני עוד לא גמרתי לדבר,  : שלמה קטן תן לי לגמור את שלי
איך אתה יכול להגיד. אנחנו משלמים על סייעות, 
עוזרות גננות, מלווים וחינוך ומיוחד שכן מתנהל 
ביולי ובמחצית אוגוסט, זה לא מדויק מה שנאמר, 

אתה מוציא יותר מאשר הכנסות, זאת  ולכן
 -אומרת החודש הזה זה כך. דבר נוסף

למה מוציא יותר מהכנסות? סייעות אתה משלם  : משה אופיר
 כל השנה שוטף. 

, כי אנחנו לא מקבלים כסף ממדינת ישראל  : שלמה קטן כן
 עבור יולי אוגוסט. 

 לסייעות?  : משה אופיר

. דבר נוסף שקרה משרדי כן. ולכן אלה ההפרשים : שלמה קטן
ממשלה יולי אוגוסט ספטמבר בשל העובדה 
שטרם אושר התקציב זרם ההכנסות היה יותר 
קטן. אנחנו החל מאוקטובר ואת זה אפשר לבדוק 
מי שירצה, קיבלנו החזרים מאוד גדולים על 

  -הסעות על דברים כאלה ואנחנו

 אל תדבר איתי על מה שלא בדו"ח.  : משה אופיר

לא שנייה, אני מדבר איתך שדברים של ספטמבר  : ןשלמה קט
למשל הסעות תלמידים שילמנו את מלוא 
ההסעות, ספטמבר עוד היה במקדמות. את 
ההשלמות התחלנו לקבל החל מנובמבר, זה הכול 

 זו הסיבה. 

זאת אומרת שהסיבה שאתה אומר שזה היה  : משה אופיר
  -גרעון₪  800,000

 . כן₪  780,000-כ : שלמה קטן
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או קצת לא יודע לא משנה, גרעון ₪  800,000 : משה אופיר
 , ברבעון אחד נבע מכל הדברים שפרטת עכשיו

 אבל זה אמור להתאזן עד סוף השנה? 

 כן. אנחנו מצפים לאיזון בסוף השנה.  : שלמה קטן

, עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה בעניין.  : משה אופיר אוקיי
לא נכנסתי יותר אני קראתי פה את הדו"ח וזה 

מידי למספרים, כי לפי דעתי זה לא כמו שאמרת 
זה לא לינארי ולא זה ולא כלום. אבל יש לי שאלה 
אחת פשוטה בפרוטוקול ישיבת ועדת כספים שאת 
חתומה עליו. כתוב פה שאת היית בדיון עם אילן 
הכול טוב ויפה בסדר גמור. עכשיו כתוב פה 

, "על פי מצב קיים  משפט שאני לא הבנתי אותו
ותחזית לסוף השנה נראה כי נעמוד ביעד הגרעון 
על פי תכנית התייעלות". אני באמת לא מבין מה 

  -זה יעד גרעון לי תכנית התייעלות, אני לתומי

 איפה? איפה זה כתוב?  : אורית שגיא

 . 1הנה כתוב את זה בסעיף  : משה אופיר

 כנראה רצית הורדת גרעון התכוונתם.  : שלמה קטן

 גרעון.  0לא, לא, יעד גרעון זה  : אילן דולב

יעד גרעון על פי תכנית התייעלות. אני רוצה  : משה אופיר
 ? 0-להבין האם מדובר בגרעון או ב

 ראית את תכנית ההתייעלות?  : אילן דולב

 מה?  : משה אופיר

 פתחת את תכנית ההתייעלות?  : אילן דולב

 . 0ל תכנית ההתייעלות מדברת ע : משה אופיר

 אז זה הגרעון.  : אילן דולב

יעד גרעון זה מונח שאילן משתמש בו ואני נדבקתי  : אורית שגיא
, זה כנראה זה.   בו

 ? 0לא משנה, אני שואל המספר הוא  : משה אופיר

 . 0הכוונה היא ליעד  : אורית שגיא

0 : אילן דולב ,0 . 
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 , זה מה שרצית לדעת. 0יעד  : משה אופיר

אגב גם בתוכנית ההתייעלות כשאתה מדבר  דרך : שלמה קטן
  -עליה

  -זאת אומרת שאת מעריכה שבסוף השנה : משה אופיר

 אני מעריך, אני מעריך.  : אילן דולב

 לא יהיה גרעון שוטף.  : משה אופיר

על בסיס הנתונים שהוא הציג זאת אומרת שאילן  : אורית שגיא
בפני הוועדה מעריך שיהיה איזון תקציבי בדו"ח 

 השנתי. 

 זה מה שרציתי לדעת.  : משה אופיר

ואני אוסיף שגם אם יהיה גרעון קטן באופן אישי  : אורית שגיא
 אני אהיה מרוצה. 

 Xלפי מה שזה נכתב שכאילו יש יעד לגרעון  : משה אופיר
 שקלים. 

 . 0 : אורית שגיא

, זה מה שרציתי 0-אז בסדר, אז זה יעמוד ב : משה אופיר
בסוף השנה.  0ת היא שיהיה להבין. אז התחזי

 נראה מה יהיה בסוף השנה. 

 -ראינו את הדו"ח החצי שנתי : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

והדו"ח  2015-לפרוטוקול הדו"ח החצי שנתי ל : שלמה קטן
הונח בפני המועצה  2015הכספי לרבעון שלישי 

 ונידון על ידה. 

, זה הכול.  : משה אופיר  כן

 א מצביעים? ל  :דבורית פינקלשטיין

 לא, לא מאשרים. : משה אופיר

  

מאשרים פה אחד כי הדו"ח הכספי החצי שנתי :      החלטה
נידון והונח לעיונם של חברי  2015לשנת 

 המועצה. 
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 3מאשרים פה אחד כי הדו"ח הכספי רבעון  החלטה:
נידון והונח לעיונם של חברי  2015לשנת 

 המועצה. 

 

 .2014לשנת  דו"ח כספי של חכ"ל אלפ"ש( 6

אני יוצא עכשיו דו"ח כספי חברה כלכלית.  : שלמה קטן
 תתחיל, דבורית תנהלי את הישיבה. 

  יצא מחדר הישיבות *** *** מר שלמה קטן

אני מציג את הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית  : אילן דולב
שהוצג בדירקטוריון של החברה הכלכלית שרובכם 

, אני חושב שכולכם. לא?   הייתם בו

 אני לא הייתי.   :דבורית פינקלשטיין

 רובכם הייתם בו.  : אילן דולב

 אני לא הייתי.  : משה אופיר

 2014זה לא ממש משנה. סוקר את הנתונים  : אילן דולב
הם  2013של  כנסותהההכנסות היו מעט פחות מה

הירידה נבעה בחלק ₪  1,960,000-הסתכמו ב
  -התמלוגים שזה סגירת אתר מסוים

 מה זה תמלוגים בכלל?  : אופירמשה 

  -תמלוגים זה הכנסות שאנחנו מקבלים : אילן דולב

 ממי?  : משה אופיר

  -מתחנת הדלק : אילן דולב

 דלק ו?  : משה אופיר

 משתי תחנות הדלק או זאת שלמטה?  :דבורית פינקלשטיין

 תחנה אחת, תחנה אחת. : אילן דולב

 ומהמרכז המסחרי?   :דבורית פינקלשטיין

 המרכז המסחרי הוא לא שלנו.  : אילן דולב

 מקופת חולים?   :דבורית פינקלשטיין
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 קופת חולים גם לא שלנו.  : אילן דולב

 מה זה תמלוגים?  : משה אופיר

תמלוגים זה רק מתחנת דלק ויש לנו עוד אתר אחד  : אילן דולב
 ..  של אנטנות שהוא.

 זה רק תחנת דלק ואנטנות.  : משה אופיר

רי ב  איזה אנטנות?   :ר חייםמי

, סלקום וכאלה.  : אילן דולב  פלאפון

 מה זה שירותים למועצה מקומית?  : משה אופיר

שירותים למועצה המקומית זה שירותים שהחברה  : אילן דולב
  -הכלכלית מספקת ל

 איזה שירותים?  : משה אופיר

 ניקיון, שמירה ופיקוח.  : אילן דולב

 זה שירותי אבטחה לא?  שמירה? שמירה : משה אופיר

, נכון. זה שירותים שהחברה הכלכלית  : אילן דולב , נכון כן
  -מספקת מחולקים לשמירה, שירותי אבטחה

, רגע  : משה אופיר זאת אומרת החברה הכלכלית נותנת שירותי
אני לא מבין ההכנסות, אני פשוט רוצה להבין מה 
ההכנסות, לא רוצה לעשות מזה סימפוזיון. כתוב 

,  פה בהכנסות שירותי אבטחה, תמלוגים זה הבנתי
שירותים למועצה המקומית, השכרה ואחרות. אני 

 רוצה להבין ממה ההכנסות. 

, שירותים למועצה המקומית זה שירותי  : אילן דולב אוקיי
  -הניקיון שניתנים

 ניקיון.  : משה אופיר

 עובדים בעצם.  3כן. ניקיון ופיקוח זה  : אילן דולב

החברה הכלכלית מעסיקה פועלי ניקיון והיא  : רמשה אופי
מוכרת את השירותים שלהם למועצה. אוקיי בסדר 

 הבנתי. 

 פחות או יותר. שירותי אבטחה הבנתם?  : אילן דולב

  -שירותי אבטחה זה כל : משה אופיר
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 שומרים של אריה.   : אילן דולב

 שומרים כן.  : משה אופיר

רי בר חיים  אלה שבשער? של אריה או גם   :מי

אלה שבשער חלקם עובדים דרך חברה חיצונית  : אילן דולב
 שהמועצה משלמת ליישוב. 

 אז זה לא קשור כאן?  : משה אופיר

חלקם כן וחלקם לא. עובדי חברה כלכלית היא  : אילן דולב
עובדי החברה הכלכלית ועובדי החברה החיצונית 

  -קבלן

 קבלן זה לא מופיע פה?  : משה אופיר

 לא, לא מופיע פה, לא.  : ן דולבאיל

איך זה קבלן? קבלן הולך דרך התקציב במועצה  : משה אופיר
 ישירות? 

 כן.  : אילן דולב

  *** מר שלמה קטן נכנס לחדר הישיבות ***

, שירותים למועצה המקומית הוא  : משה אופיר תמלוגים הבנתי
 אמר שזה ניקיון. 

 זה ניקיון ופיקוח.  : אילן דולב

 השכרה מה זה?  : ופירמשה א

השכרה, המבנה כאן מושכר, המבנה כאן שייך  : אילן דולב
 לחברה הכלכלית. 

 כולו?  : משה אופיר

, יש את ההסכם : אילן דולב   -חלקו

 השכרת מבנה המועצה?  : משה אופיר

 כן.  : אילן דולב

 זהו? זה הדבר היחיד בהשכרה או שיש עוד?  : משה אופיר

 ותר מבנים בהשכרה. אין י : אילן דולב

זאת אומרת המועצה משלמת לחברה הכלכלית  : משה אופיר



   

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

138 

 עבור השכרת המבנה? ₪  137,000

, נכון.  : אילן דולב  לשנה, נכון

זה בזמנו מי שזוכר עשו לנו ביקורת מע"מ  : שלמה קטן
 בתקופתי הישנה. 

, אני זוכר משהו.  : משה אופיר  כן

באו פה ביקורת מע"מ תתנו לי רגע להסביר,  : שלמה קטן
  -התחילו להתווכח

 למה? למה?   :דבורית פינקלשטיין

באו אמרו מה פתאום אתם עושים כזה דבר, זה  : שלמה קטן
לא זה, לא רווחים, אני מדבר עוד היה עמי שפיר 

מ"ר מהמבנה הזה שייך  400הגזבר, ואז הם קבעו 
לחברה הכלכלית, אתה זוכר את זה, וזה ככה 

דרים קבעו איזה שהוא סכום, הם ומאז נעשו הס
משלמים לנו ארנונה על השטח שלהם, הם. ומצד 
שני הם מקבלים סכום שנקבע, כבר סיפור של 

 שנים. 

 אוקיי בסדר, מה זה אחרות בגדול.  : משה אופיר

כל מיני הכנסות אחרות, באמת שלא שווה  : אילן דולב
 להתעכב עליהם. 

מ"ר מול  400, זה היה 2/3 1/3קובי אומר זה היה  : שלמה קטן
זה ערטילאי  780-מ"ר, ככה החליטו. איפה ה 780

 לא קבעו השטח הזה הוא זה, זה לא. 

סליחה, אני רוצה לשאול, בשירותים למועצה  : משה אופיר
המקומית יש גם עובדים שהם עובדי מועצה שהם 
מועסקים דרך החברה הכלכלית, או שכבר אין את 

 הסיפור הזה? 

אנחנו הולכים ויורדים בכמות העובדים. להזכיר   :אילן דולב
  -לכם

 כמה עובדים נשארו בסידור הזה?  : משה אופיר

 לא?  4נדמה לי  : אילן דולב

  -עובדים 2אני אגיד לך ככה, היו  : שלמה קטן

 בלי שמות.   : משה אופיר
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,  3 : שלמה קטן הועברו  2עובדי אחזקה היו, אחד פוטר בזמנו
ר. היה עובד באחד מבתי הספר אין יותלמועצה 

  -שהועבר למועצה. נשארו

 כמה נשארו?  : משה אופיר

מהם עוברים  2, 3שנייה, נשארו כרגע לדעתי  : שלמה קטן
 השנה. 

 עוברים מה?  : משה אופיר

 השנה.   :דבורית פינקלשטיין

 אחד מהם.  3אחד מהם עובר השנה, נשארו  : שלמה קטן

 צה. עובדים במוע 3 : משה אופיר

 , תן לי לבדוק את זה. בסדר? 1או  2לא, יישאר או  : שלמה קטן

, בסדר.  : משה אופיר  אוקיי

כמעט נגמר הסיפור הזה שלדעתי גם היה לו  : שלמה קטן
 עלויות למועצה, כי המועצה שילמה על זה מע"מ. 

, אני זוכר את הסיפור. אז זה סך הכול  : משה אופיר , כן כן
צאות אוקיי בסדר. בסדר ההכנסות וסך הכול ההו

, עכשיו אני רוצה לשאול משהו בסעיף.  זה הבנתי
 אני רואה שיש פה בירור על התקשרויות. 

 איזה עמוד?  : שלמה קטן

 . 7בבירור  : משה אופיר

 הנה.  : שלמה קטן

לא צילמתי את הכול, רק את הבירור שלא הבנתי.  : משה אופיר
 עות. תב" 6יש פה אני רואה כל מיני תב"עות, 

, זו ההתקשרות עם משה יחיאל.  : אילן דולב  כן

  -כן. אז הוא עכשיו הפרויקטור של כל : משה אופיר

  -אזור התעשייה : אילן דולב

של התב"עות האלה, והוא אמור לקדם אותם  : משה אופיר
 איפה שצריך לקדם אותם. 

 לא את כולם.  : שלמה קטן
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 תב"עות.  6כתוב פה  : משה אופיר

לא, זה ההסכם, לא כולם. אני יכול להזכיר לכולם  : טןשלמה ק
  -שתב"ע

, כתוב שהמועצה העבירה לחברת  : משה אופיר לא הבנתי
  -הפרויקטים הבאים

, זה נכון, אבל לא מקדמים את כולם, מספר  : שלמה קטן  6נכון
אני לא מקדם, הייתה החלטה שלנו בזמנו לא 

  -לבנות

 לא מקדמים?  6את  : משה אופיר

 כרגע לא.  : שלמה קטן

יוסף מה זה? זה בשטח יחידות דיור בכפיר  8 : משה אופיר
 ההוא? 

, כן. הייתה החלטה כשנכנסתי לתפקיד אני  : שלמה קטן כן
 מזכיר. 

 אזור לוטם.  : אוחיון יעקב

, זה לוטם גם אני התנגדתי לזה.  : משה אופיר  לוטם כן

 אני ואתה.  אני יודע פעם ראשונה שלא הסכמנו : שלמה קטן

אני התנגדתי לזה, אוקיי אני חושב שצריך להיות  : משה אופיר
 5-אזור ציבור שם, לא משנה. זאת אומרת ש

  -התב"עות

. זה שמולו : שלמה קטן .   -איך שנכנסו.

זה של כפיר יוסף שכאילו היה אמור להיות אזור  : משה אופיר
 ציבורי של כפיר יוסף, פתאום רצו לבנות גם שם. 

 היום אין שם כלום, זה שטח בור.   :ית פינקלשטייןדבור

 זה שטח בור כן?  : משה אופיר

 חלק הוא שטח חום.  : שלמה קטן

רי בר חיים  בור, בור.   :מי

, מי  אוריםבזמנו חשבנו שמה על כפר  : שלמה קטן הראשון
 שזוכר. 
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חלק מהתהליך זה היה לשנות ייעוד, אפשר להקים  : אוחיון יעקב
 ים. שם גני ילד

 בדיוק.   :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  אנחנו נצטרך גני ילדים?   :מי

  -אם יהיה צורך אי אפשר לדעת : שלמה קטן

שטח חום זה כל רשימה של ייעודים ציבוריים,  : אוחיון יעקב
 יכול להיות... 

, אני רוצה להזכיר לכם שחיסדאי נכנס סגר  : שלמה קטן מירי
ר גנים, גבעת טל מיהרנו גנים, אחרי זה היה חוס

גנים סגרנו אחד השנה, שנה שעברה  3לבנות 
סגרתי ביישוב שני גנים ואני נאלצתי לסגור עוד 

 גן אחד ואולי גם גן דתי עכשיו. 

שנה אולי אפילו טיפה יותר,  25אבל אנחנו לפני   :דבורית פינקלשטיין
הייתה ישיבה על העניין הזה אם אתה זוכר 

  -ות מבוגרשהיישוב מתחיל להי

 ואז פתאום שוב.  : שלמה קטן

 בדיוק, ואז התחלנו עוד פעם.   :דבורית פינקלשטיין

רי בר חיים  שנה.  25אבל לא היית כאן לפני   :מי

לא, לא, אני זוכרת את זה. אני לא יודעת אולי   :דבורית פינקלשטיין
 הייתי בשנת שירות שלי. 

האלה הוא כן  התב"עות 5אני רוצה להבין אז  : משה אופיר
 מקדם? 

 כן.  : שלמה קטן

 יפה.  : משה אופיר

מהם שוכבות כבר במינהל  2מה זה מקדם?  : שלמה קטן
 ממתינות לאישור של ביבי להעלות אותם. 

 בסדר.  : משה אופיר

יש הבטחה שיעלו החל מעוד חודשיים כל אלה  : שלמה קטן
 יחידות בואו נראה.  40שעד 

מהעבודות  3%ועצה משלמת לחברה אז עכשיו המ : משה אופיר
  -כפי שישולמו לקבלנים ובנוסף לזה ה
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, זה בסדר.  : אילן דולב , כן  כן

 ? 18%קבל היזם מ : משה אופיר

 נכון מאוד.  : אילן דולב

 בסדר, רוצה להבין.  : משה אופיר

ההסכמים בין החברה הכלכלית למועצה הם סדר  : אילן דולב
 . דמי ניהול 3%גודל של 

בסדר אוקיי. כתוב פה אנטנות של שגריר על גג  : אופירמשה 
 -המועצה, מה זה הסיפור זה אנטנות קשר של

 פוינטר. : אוחיון יעקב

 סלקום?  : משה אופיר

 זה רק קליטה מירס.  : אוחיון יעקב

 זה רק קליטה, זה לא עושה לנו פה בלגן?  : משה אופיר

 לא, לא.  : אוחיון יעקב

סעיף ה' שהחברה תשכיר למועצה את אוקיי.  : משה אופיר
 דולר, מה זה הסיפור הזה?  1,000המבנים תמורת 

 כל שנה זה ככה.   :דבורית פינקלשטיין

 מה?  : משה אופיר

 איזה?  : אוחיון יעקב

התקשרה החברה  2016בחודש ינואר " :כתוב פה : משה אופיר
  -"בהסכם שכירות

  -יש נכסים, בניין המועצה : אוחיון יעקב

  -כתוב : משה אופיר

  -אז אני אומר : אוחיון יעקב

 כל שנה זה ככה משה.   :דבורית פינקלשטיין

שייכים  2/3הסכם רשויות המס זה  בניין המועצה : אוחיון יעקב
לחברה הכלכלית ובהתאם המועצה  1/3למועצה 

משלמת דמי שכירות לחברה הכלכלית. הספרייה 
גם שם  הציבורית היא בבעלות החברה הכלכלית

  -יש הסכם
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  -לב היישוב זה בחברה : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב

 אז זה הספרייה.  : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב

, אוקיי בסדר. ומה זה קומה ב'  : משה אופיר הבנתי הבנתי
 , במכרז המסחרי, מה זה קומה ב' במרכז המסחרי

 איפה זה? 

 זה הספרייה.  : שלמה קטן

, אני רוצה להבין מה זה  : משה אופיר ' יש פה סעיף ה' וסעיף ו
 אם אפשר. 

' זה ה : שלמה קטן מ"ר זה  200-שנייה, אני קודם כל אומר ו
 הספרייה. 

' זה ספרייה אוקיי.  : משה אופיר  ו

 כן.  : שלמה קטן

  -יש חוזה שכירות : אוחיון יעקב

? -ו : משה אופיר  ה' מה זה? מה זה ה'

 שלנו פה. זה הבניין  : אילן דולב

  -פה, הבניין פה. אנחנו משלמים : שלמה קטן

 כתוב בבניין לב היישוב.  : משה אופיר

 זה לפי מטר.  : שלמה קטן

 לב היישוב זה אנחנו או לב היישוב זה שם?  : משה אופיר

, לב היישוב זה אנחנו.  : אילן דולב , כן  כן

 דולר למ"ר, נכון?  1,608זה אנחנו. זה  : שלמה קטן

 לחודש.  : אופירמשה 

 כמה אתה משלם?  : שלמה קטן

 לחודש כתוב פה.  : משה אופיר

 לשנה. ₪  100,000אני משלם בסביבות  : אילן דולב
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 משלמים שנתי. ₪  100,000 : שלמה קטן

  -₪ 4.4היה ₪  4דולר כפול  20,000שקל. זה  : אילן דולב

, סליחה.  : משה אופיר  על מה זה לא הבנתי

 ה המבנה שלנו. ז : אילן דולב

 המבנה שלנו פה?  : משה אופיר

 כן.  : אילן דולב

על זה משלמים, המועצה משלמת לחברה  : משה אופיר
דולר על החלק של החברה  1,608הכלכלית 

 הכלכלית במבנה הזה? 

 כן.  : אילן דולב

 זה חלוקה משהו כזה, זה הסכם שנקבע בזמנו.  : שלמה קטן

1 יותראני מוכן לשלם  : משה אופיר דולר על כל המבנה  600,
 הזה, אני מוכן לשלם יותר. 

, זה לא על כל המבנה.  : אילן דולב  זה על חלק קטן

 על כמה אחוז?  : משה אופיר

 הסבירו במקור.  : אילן דולב

 . 1/3-ו 2/3 : אוחיון יעקב

דולר  1,600-מהמבנה אני מוכן לשלם יותר מ 2/3 : משה אופיר
2יותר על בחודש. אני מוכן לשלם  מהמבנה  3/
 הזה. בסדר הבנתי את זה. 

 לוי נכנסה לחדר הישיבות ***-*** גב' דליה נחום

22-דליה הודיעה שתגיע ב : שלמה קטן : להזכיר לכם. קבענו  30
את הישיבה שי הודיע שהוא לא יהיה בכלל דליה 

22-הודיעה שהיא יכולה מ . יש עוד שאלות על 30:
 החברה הכלכלית? 

בחברה כלכלית צריך לאשר את הדו"ח, נכון   :אוחיון יעקב
  ברוך?

 חברה כלכלית צריך לאשר את הדו"ח.   :עו"ד חייקין ברוך

 זה כמו אסיפה כלכלית. טוב, המועצה מאשרת : שלמה קטן
את הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית כפי שהוצג 
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 . מי בעד?2014למועצה בשנת 

רי בר חיים  צריכים להצביע?   :מי

 כן.  : שלמה קטן

 כי אנחנו האסיפה הכללית של החברה.   :דבורית פינקלשטיין

 פה אחד כולל דליה שהצטרפה.  : שלמה קטן

 

מאשרים פה אחד את הדו"ח הכספי של חכ"ל :      החלטה
 .2014אלפ"ש לשנת 

 

 ₪.  200,000תב"ר בטיחות מתקני ספורט ושיפוץ מבנים ע"ס ( 7

 ים לתב"ר. טוב, עכשיו אנחנו עובד : שלמה קטן

. התב"ר הוא בטיחות 2-התב"ר הזה מורכב מ : אוחיון יעקב
מתקני ספורט ושיפוץ מבנים. הסכומים מבוססים 
על סמך דו"חות בטיחות של יועץ בטיחות של 
מתקני ספורט ואומדנים שהוא ערך. בעיקר אנחנו 
מדברים על מתקני ספורט בעיקר בבתי הספר נופי 

ניים חצב וחלק החורש, צופי שרון, חטיבת בי
 במגרשי הספורט הפתוחים. 

אפשר להגיד לנו איפה שנדע שאנשים שואלים  : משה אופיר
 .. , איזה מגרשי ספורט פתוחים.  אותנו

  -אנחנו מדברים על תיקון ליקויים : אוחיון יעקב

 איפה?  : משה אופיר

 ליקויי בטיחות במתקני הספורט.  : אוחיון יעקב

, איפה?  : משה אופיר  כן

 300,000מי שזוכר בזמנו גם עשינו מבצע באיזה  : שלמה קטן
₪-  

יש לנו בבית ספר נופי החורש יש לנו ליקויי  : אוחיון יעקב
 בטיחות בשני מתקני הסל במגרש הספורט. 

 200,000-כמה כסף מושקע בנופי החורש מתוך ה : משה אופיר
 ?₪ 
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זה לא הולך לפי זה הולך איפה שיש ביקוש  : שלמה קטן
 שהחברה מצביעה. 

אני רוצה לדעת כמה כסף, איפה הולך הכסף. אתה  : משה אופיר
רוצה לתת לי דו"ח תן לי דו"ח, אתה רוצה להגיד 

 לי בעל פה תגיד לי בעל פה. 

 זה לא הולך לפי זה.  : שלמה קטן

 ₪.  30,000על זה יש אומדן של  : אוחיון יעקב

 ₪.  30,000בנופי החורש  : משה אופיר

במגרש החיצוני ברחוב הערבה יש אומדן על  : ן יעקבאוחיו
מתקני הסל ושני שערי קט רגל, יש אומדן של 

אחר כך יש ליקויי בטיחות במתקנים של ₪.  2,419
 בצוותא ב' רחוב חוחית.

  מגרש הגדול? רחוב חוחית ב : משה אופיר

שערי קט רגל במגרש הספורט. יש ליקויי  2 : אוחיון יעקב
.. באולם  בטיחות במתקני הסל טבעות וסולמות.

 הספורט בצופי שרון. 

 אולם הספורט כן. תן את הסכומים הגדולים שנדע.  : משה אופיר

 הרוב קטנים.  : שלמה קטן

 הרוב קטנים שמצטברים.  : אילן דולב

זה ₪  30,000אמרתי לו את הסכומים הגדולים,  : משה אופיר
 אני רוצה לדעת. 

 בסדר.  : אוחיון יעקב

ישאלו אותי מה עושים בנופי החורש אני אגיד:  : אופיר משה
30'הנה, עכשיו השקיעו בכם  ,000  .'₪ 

 בסדר.  : שלמה קטן

אנחנו מדברים על חטיבת הביניים חצב בכל  : אוחיון יעקב
  -מתקני חבלים הטבעות מתקני הסל

 בחצב.  : משה אופיר

, זה כמעט  : אוחיון יעקב ני הסל יש לנו גם במתק₪.  14,000כן
 ₪.  30,000במגרש הספורט עצמו 
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 בחצב שם. ₪  30,000הפתוח?  : משה אופיר

  -כמעט ליקויי הבטיחות הסתכמו : אוחיון יעקב

זאת אומרת אין שום מתקני רחוב, זה הכול  : משה אופיר
 מתקנים של בית ספר מה שאמרת. 

 למה הוא הזכיר חוחית קודם.  : שלמה קטן

 חוחית.  : משה אופיר

זה לא הלך ככה, זה הלך חברה שעושה פה באה  : מה קטןשל
 והציגה ליקויים ומטפלים. 

 רוב רובו ומניינו של הסכום זה בבתי הספר.  : משה אופיר

 נכון.  : אוחיון יעקב

 אוקיי הבנתי.  : משה אופיר

 -בנוסף אנחנו₪  120,000זה כמעט  : אוחיון יעקב

  שיפוצים גם.₪  200,000לא,  : משה אופיר

גם השיפוצים אנחנו מדברים בעיקר על תיקוני  : אוחיון יעקב
  -נזילות והכול על גג אולם הספורט אולם הפיס

 חשוב מאוד.   :דבורית פינקלשטיין

 שנים את זה.  3עשינו לפני  : שלמה קטן

 80,000-ומבנים נוספים שאנחנו אומדים אותם ב : אוחיון יעקב
ילו לא נעמיד זה תב"ר חיוני מאוד, אנחנו אפ₪. 

את מנהלות בתי הספר בניהול עצמי אפילו 
 בסיכון כלשהו, בטח לא את הילדים. 

רגע הנזילות שם זה לא באחריות הקבלן שעשה  : משה אופיר
  -אותם. הלוא זה לא גג בטון 

 שנים או משהו כזה.  5זה נעשה לפני  : שלמה קטן

 תקופת אחריות חלפה.  : אוחיון יעקב

 שנים בערך.  5ה האחריות חלפ : שלמה קטן

רי בר חיים  איפה?   :מי

 באולם ספורט. : שלמה קטן
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 אולם ספורט הפיס.   :דבורית פינקלשטיין

עשו זיפות פעם, הוא שואל אם עושים זפת, זו  : שלמה קטן
  -שאלה נכונה

 זה לא גג שעושים עליו זיפות.  : משה אופיר

 5תבלו חבר'ה עשו שמה מין יריעות כאלה, נגמר ה : שלמה קטן
שנים תחשבו. דרך אגב עכשיו השקענו בלי קשר 
לזה, את כל התאורה החלפנו גם במגרש המקורה 
בחטיבת ביניים וגם באולם עצמו זה חלק מאותו 

 הזרמה כספית שקיבלנו. 

 אפשר לאשר את התב"ר הזה פה אחד?  : אוחיון יעקב

 אפשר לאשר. רגע, מה מקור התב"ר?  : משה אופיר

 קרנות הרשות.  : ןשלמה קט

 רשות? יש כסף לרשות?  : משה אופיר

 יש כסף ברשות.  : אילן דולב

?  : משה אופיר  לא הצלחת להשיג משהו ממישהו

 אנחנו נשים אחרי זה.  : שלמה קטן

 על זה אין מקור חיצוני.  : אוחיון יעקב

, ולא  : אילן דולב כמו שראינו אין קולות קוראים בעניין
 ..  הצלחנו.

רי ..   :בר חיים מי  מירי רגע לא יכולה.

 אנחנו הגשנו.  : שלמה קטן

 מה קיבלנו ממירי רגב?  : משה אופיר

 לא, לא עכשיו.   :דבורית פינקלשטיין

שנייה חבר'ה, הגשנו שיפוצים במתקני ספורט זה  : שלמה קטן
  -בתהליך רגיל אצלם, חלק נקבל. אז אם נקבל

 למה היא באה לפה?  : משה אופיר

 לאולם, סיפר לך על האולם כשיצאת.  : קטן שלמה

 )מדברים יחד( 
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 טוב, מי בעד אישור התב"ר? אושר פה אחד.  : שלמה קטן

מאשרים פה אחד תב"ר בטיחות מתקני ספורט  : אוחיון יעקב
מקור תקציבי ₪.  200,000ושיפוץ מבנים ע"ס 

 קרנות הרשות. 

 אושר פה אחד.  : שלמה קטן

רי בר חיים  תעדוף לקבלנים תושבי היישוב?  יש לנו  :מי

 מה?  : שלמה קטן

רי בר חיים  בעבודות כאלה.   :מי

אנחנו פונים תמיד בקדימות אליהם. דוגמא למשל  : שלמה קטן
 אלמברג זכה ברוב השנה. 

  )מדברים יחד(

 משהו כזה?  3%-אין אחוזי עדיפות ל : משה אופיר

 לא, זה בעיקר מחיר.  : אילן דולב

.. לעדיפות מסוימת יש איזה שהוא פסק דין   :ברוךעו"ד חייקין  יש.
בצפון שנתן איזה שהוא עדיפות אבל הרוב לא 

 עושים את זה. 

 אם אני לא טועה.  3% : משה אופיר

 לא, זה במכרזים ממשלתיים.   :עו"ד חייקין ברוך

  )מדברים יחד(

  

מאשרים פה אחד תב"ר בטיחות מתקני ספורט  החלטה:
 ₪. 200,000ס ושיפוץ מבנים ע"

 מקור תקציבי: קרנות הרשות.  

 

 חכ"ל אלפ"ש )תאורת רחוב לדים(. –אישור הסכם מועצה ( 8

אישור הסכם המועצה חברה כלכלית אלפ"ש  : שלמה קטן
 בנושא תאורת הלדים. בבקשה תציג את זה. 

את כל השתלשלות העניינים.  אני רוצה להציג : אוחיון יעקב
  -ראשית אתם זוכרים אישרנו
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רי בר חיים 22  :מי  בלילה.  50:

שלמה האמת אני חושבת שנושא כזה, הוא לא  : אורית שגיא
היה צריך להיות בסוף הסדר, ואני חושבת שזה לא 
, גם חסרים כאן חברי  הזמן ולא המקום לדון בו

  -מועצה

  -אני לא חושב ש : שלמה קטן

ה לא הזמן. אני חושבת שצריך לדון בזה בישיב : אורית שגיא
 הבאה. 

 אני מסכים עם אורית.  : משה אופיר

  -אנחנו כבר עברנו : אוחיון יעקב

, אנחנו לא רוצים  : אורית שגיא אם יש החלטות אז אל תציגו לנו
 לשמוע אם יש החלטות. 

  )מדברים יחד(

אז אם אנחנו רק לבוש פרקטי אז בואו נעשה  : אורית שגיא
 בישיבה הבאה. 

 אבל אתם יכולים להצביע נגד. לא, זה לבוש  : שלמה קטן

 אבל אנחנו לא רוצים להצביע על רגל אחת.  : אורית שגיא

  -שעות של ישיבה צריכים 4שלמה, אחרי  : משה אופיר

 . 4עוד לא עברו  : שלמה קטן

 שעות.  4אין  : אוחיון יעקב

 אנחנו בשבע ורבע התחלנו.  : שלמה קטן

-נכנסתי לכאן ב , אני7-התחלנו את הישיבה ב : אורית שגיא
19 :09-  

 לא, כולם אמרו רגע רגע רגע.  : שלמה קטן

19-סליחה, אני נכנסתי לכאן ב : אורית שגיא והבן אדם היה  09:
 כבר בשיאו של הדיון. 

19-ו : שלמה קטן בדיוק. אני לא מבין כל הזמן לדחות   09:
 דברים, לא מבין את זה. 

לתות שלנו שלמה, כשאתה דחית את כל השאי : אורית שגיא
לישיבה הבאה לא אמרנו לך כל הזמן שאתה דוחה 
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  -דברים

 הייתה ישיבה שלא הצלחנו להתקדם בדברים.  : שלמה קטן

אז גם לנו יש סיבה, הייתה ישיבה שאי אפשר  : אורית שגיא
להתקדם. אני חושבת שצריך לדון בזה בישיבה 

 הבאה. 

נשים היו שני דיונים היו בחברה הכללית שרוב הא : שלמה קטן
  -בהם ואני

..  : אוחיון יעקב  אני חושב שאת הפרויקט הזה מה זה לעסנו.

 אורית זה דברים שדנו בחברה הכלכלית.  : לוי-דליה נחום

, אני לא  : אורית שגיא אין בעיה הם גם רוצים את האישור שלי
 רוצה לאשר את זה ככה. 

.. עד שעה  : משה אופיר 23לפי התקנון. 23-ב 00: צריך אתה  00:
  -לעשות הצבעה

..  : שלמה קטן  מותר לי להצביע גם.

  -שעות 4אם אחרי  : משה אופיר

 אנחנו נצביע, מותר להצביע שמאריכים.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 מותר להצביע שמאריכים.  : שלמה קטן

נו תעשה, תעשה הצבעה שבמאריכים, צריכים רוב  : משה אופיר
 מיוחד. 

 . 23:00אבל עוד לא  : לוי-דליה נחום

 אני יודע מה השעה, אני יודע מה השעה.  : משה אופיר

 אז למה למשוך את הזמן?  : לוי-דליה נחום

 אני יודע מה השעה. צריכים רוב מיוחד להארכה.  : משה אופיר

  -רגע, רגע, למה אנחנו בכלל דנים על : אורית שגיא

 צריכים רוב מיוחד להארכה.  : משה אופיר

שנייה רגע משה, למה בכלל אנחנו לוקחים את  : שגיאאורית 
  -השיחה הזאתי לחוק, לדקות, למותר, כן מותר
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לא יודע, כי אתם אומרים לה את זה, אני  : שלמה קטן
  -העליתי

  -אני באה ממקום שזה נושא שהוא חשוב : אורית שגיא

  -אבל דנו כבר : שלמה קטן

 ה דן. שנייה רגע, מי זה דנו? את : אורית שגיא

 לא, גם פה סביב השולחן הזה היו דיונים.  : לוי-דליה נחום

 סליחה, סביב השולחן הזה לא דנו בו.  : אורית שגיא

 עוד שאמיר היה פה.  : לוי-דליה נחום

סביב השולחן הזה לא דנו בו. לא דנו, את לא  : אורית שגיא
  -יודעת מה ההסכם, סליחה

 הנה ההסכם פה.  : שלמה קטן

את לא יודעת מה ההסכם, את לא יודעת מה  : גיאאורית ש
, את לא יודעת מה החסרונות שלו   -היתרונות שלו

 אז יגידו לך.  : שלמה קטן

את לא יודעת מה מכסות העלויות, את לא יודעת  : אורית שגיא
  -מה איכות המוצרים

 את לא יודעת?  : שלמה קטן

דיון מלא לא דנו בשום דבר, אני רוצה לקיים  : אורית שגיא
ואמתי ואני חושבת שבשעה כזאת זה יהיה דיון 
, אז אם המטרה היא שנרים  לא מקצועי ולא נכון

 -אצבע

 אבל החברה הכלכלית דנה בזה.  : לוי-דליה נחום

, זה מובא לאישורנו.  : אורית שגיא  אבל זה מובא לאישורנו

  -אבל אם החברה הכלכלית ממליצה : לוי-דליה נחום

  מה. אז : משה אופיר

 אז מה. : אורית שגיא

אז אולי החברה הכלכלית תחליט, בשביל מה  : משה אופיר
 מביאים את זה לישיבת מועצה. 

 אז מה? בדיוק.  : אורית שגיא
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 רק לאשרר.  : לוי-דליה נחום

 אין דבר כזה לאשרר.  : אורית שגיא

 הא רק לאשרר.  : משה אופיר

 אין דבר כזה לאשרר.  : אורית שגיא

 אז בשביל מה יש את החברה הכלכלית סליחה?  : לוי-נחוםדליה 

 -אני מציע שנעשה פה ביטוח דירקטורים : משה אופיר

..  : לוי-דליה נחום .. בחברה הכלכלית זה דיונים.  דיונים.

  -כן : אורית שגיא

 כי דבר כזה עלול לסבך אותך.  : משה אופיר

 ה תשובות. כשאני מצביעה יש לי שאלות ואני רוצ : אורית שגיא

האמת כשאני אומר את זה אני חייב להגיד את  : שלמה קטן
יש אנשים שלא רוצים את שזה, יש תחושה 

 הפרויקט הזה. 

  -אתה צודק שלמה : אורית שגיא

 זאת התחושה שלי.  : שלמה קטן

אני אמרתי לך מלכתחילה שהדיון ששעתיים  : משה אופיר
יו שאתה נתת לו להציג את העניינים שלו לא ה

במקום. אני לא רוצה לריב איתך אני יצאתי 
 החוצה. 

.. זה לא משנה משה זה לא : אורית שגיא   -לא, אבל.

 היית צריך לעשות את זה בהתחלה.  : משה אופיר

שלמה אני רוצה לענות לך בסדר? אני מאוד  : אורית שגיא
  -רוצה

אני חושב שהנושא שהוצג פה היה החשוב, ביצוע  : שלמה קטן
  -קטים האלההפרוי

..  : אוחיון יעקב  הצגת הסטטוס.

אתה יודע מה זה כל כך חשוב שאם זה היה בסוף  : משה אופיר
 הייתי יוצא. 

, אנחנו לא  : אורית שגיא בסדר, אנחנו לא מסכימים איתו
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מסכימים על זה, אבל אני חייבת להגיד לך שלמה 
שזה לא יכול להיות שכל פעם שיש שאלות ורוצים 

אז אתה אומר שלא רוצים את  לנהל דיון,
, אני לא  הפרויקט. אני אענה לך אני על עצמי
יודעת להגיד על האחרים. אני חושבת שאם 
הפרויקט הזה ישפר את איכות השירות שאנחנו 

  -נותנים לתושבים

 אני חושב שכן.  : שלמה קטן

בנושא של התאורה ויעשה התייעלות באיזה שהיא  : אורית שגיא
 פרויקט מבורך.  רמה ביישוב הוא

 זה מה שהולך להיות.  : שלמה קטן

אני חושבת שבדרך שבה אנחנו צועדים אליו  : אורית שגיא
כרגע, אנחנו שוגים. אולי אני טועה, אולי אני 
טועה, אבל יש לי המון שאלות ויש פה דיון רציני 
, אני לא גורם מאשרר,  שצריך לקיים ולנהל אותו

תשובות ואני אם אני צריכה לאשר אני רוצה 
רוצה דיון. ואני חושבת שלא ראוי לדון בנושא כזה 

 שעות של ישיבה.  4אחרי 

 אני רוצה להתחיל את הדיון.  : שלמה קטן

אז אתה יכול להתקשקש עכשיו על החוק מה מותר  : אורית שגיא
  -מה אסור

לא, השאלה אם זה דחוף כאילו לנהל את זה  : אלי שי
  -ננהלדווקא היום. אם יש דחיפות 

 אני ביקשתי ממנו להגיד.  : שלמה קטן

לא, כל הנושא הזה מיותר מכיוון שאנחנו כבר   :עו"ד חייקין ברוך
23-קרוב ל , צריך שלושת רבעי כדי להעביר 00:

את זה, אם שלושת רבעי אז ממילא אי אפשר לדון 
 בזה. 

מה את אומרת דבורית? אני רוצה לשמוע את  : שלמה קטן
 ומרת. דבורית מה היא א

  -אני לא מכירה את הנושא, אני לא הייתי  :דבורית פינקלשטיין

  -לא, אבל לגבי עצם הדיון, אם יש לך רצון לדון : שלמה קטן

את  19:00-אם אנשים פה סחוטים, קבענו ב  :דבורית פינקלשטיין
  -הישיבה
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 נכון.  : שלמה קטן

20-לא קבענו ב  :דבורית פינקלשטיין 19-נו בכמו תמיד, התחל 30: :00 .
אני שמתי לב שישיבות נקבעות כל שבועיים 

 עכשיו. 

תמיד סוף שנה זה ידוע. קודם כל את התקציב  : שלמה קטן
17-חייבים להעביר עד ה .2 .16  . .  אחרת.

 אין בעיה, אז בואו נקבע עוד שבועיים.   :דבורית פינקלשטיין

17-לפי החוק, ב : שלמה קטן .2 אם אין לנו תקציב אני  16.
 אר כולכם הולכים הביתה. נש

 )מדברים יחד( 

  -שלמה, אני רוצה להקדים משפט לפני : אוחיון יעקב

 גם ככה אתה עושה הכול לבד.  : משה אופיר

 לבד, לבד. אולי אחרים לא מרגישים ככה.  : שלמה קטן

  -שלמה ברשותך : אוחיון יעקב

 אני מרגיש ככה.  : משה אופיר

  אתה מרגיש בסדר. : שלמה קטן

אני רוצה לשאול למה לא נותנים דשא שעתיים  : משה אופיר
  -בשבוע לתושבים

 אבל לא שאלת במקום.   :דבורית פינקלשטיין

 לא במקום.  : שלמה קטן

 למה במקום?  : משה אופיר

 כי זה לא היה במקום הנכון.   :דבורית פינקלשטיין

אבל כל השאלות שלכם לגבי הפרויקטים תמיד  : משה אופיר
 ו במקום. הי

 אנחנו תמיד מדברים לעניין.   :דבורית פינקלשטיין

. : אוחיון יעקב .  אני רק רוצה לתת סקירה מה היה.

אפשר לתת סקירה רק כמה מילים של קובי איפה  : שלמה קטן
 זה עומד רק. 
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 . 23:00עד שעה  : משה אופיר

 זה לא יעלה להצבעה.  : שלמה קטן

 התקנון. , לפי 23:00עד שעה  : משה אופיר

 אז אני אצביע שישמעו את קובי לפחות.  : שלמה קטן

 בסדר תצביע תעשה הצבעה.  : משה אופיר

. : אורית שגיא .  אבל למה לתת סקירה אם לא.

 )מדברים יחד( 

אם אנחנו לא מדברים על זה עכשיו למה לתת  : אורית שגיא
 סקירה? 

כל  דקות מה קרה? 5דקות איפה זה עומד.  5אבל  : שלמה קטן
 דבר אנטי אנטי אנטי. 

    -אבל אם אנחנו לא מצביעים על זה עכשיו : אורית שגיא

 )מדברים יחד( 

:23דקות, קודם כל זה  5 : שלמה קטן  דקות איחרנו.  6-ו 00

 שלמה אתה סתם מתעקש באמת.  : אורית שגיא

 דקות תנו לו לדבר.  5-אבל ב : שלמה קטן

שיו, ממילא אנחנו נדון מה זה נותן לו לדבר עכ : משה אופיר
 בזה עוד פעם. 

 אני רוצה שהוא ידבר.  : שלמה קטן

אנחנו לא נזכור את מה שהוא אומר עכשיו  : אורית שגיא
 כשנדבר על זה בדיון. 

 יהיה כתוב בפרוטוקול.  : שלמה קטן

 הכול מוקלט.  : אוחיון יעקב

 בסדר.  : אורית שגיא

אנרגטית בתאורת  הפרויקט הזה של התייעלות : אוחיון יעקב
רחוב לדים כבר מתגלגל כמעט מעל שנה. תחילה 
המועצה הסמיכה את החברה הכלכלית, הסמיכה 
פה אחד, את החברה הכלכלית לטפל ולקדם את 
הפרויקט. לאחר מכן היה דיון ראשון בחברה 
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הכלכלית שהחברה הכלכלית הופיעו בפניה 
והוזמנו גם חברי מועצה שאינם חברים 

החברה הכלכלית, הופיעו בפניה בדירקטוריון 
 ,התאורה שמלווה את הפרויקטו יועץ החשמל
שנתן פה מצגת מאוד מפורטת,  ,אריאל מלכה

פירט את כל היתרונות במעבר לתאורת לדים, 
פירט את המפרט הקשיח שאנחנו מתכוונים לכלול 

 האפשריות. במכרז וענה על כל השאלות 

  נדבר על זה בישיבה הבאה. : אורית שגיא

בסדר. הגזבר נתן סקירה על היתרונות הכלכליים  : אוחיון יעקב
  -במעבר לתאורת רחוב לדים

 לא, לא, זה הכול חברה כלכלית מה שהוא אומר.  : אורית שגיא

 אבל אז זימנו את כל חברי המועצה.  : שלמה קטן

 זימנו את כל חברי המועצה.  : אוחיון יעקב

 היית אז. את לא היית אז, את לא  : שלמה קטן

 אמיר היה פה.  : לוי-דליה נחום

 היה אמיר.  : שלמה קטן

נו את החברה הכלכלית לטפל מכברגע שהס : אוחיון יעקב
בפרויקט הסמכנו אותה, אנחנו סומכים על שיקול 
הדעת של הדירקטוריון של החברה הכלכלית 
שיקבל את ההחלטות הנכונות ואנחנו צריכים 

יבה לפני לתרגם אותם לשפת המעשה. ביש
אחרונה של דירקטוריון החברה הכלכלית הוחלט 
בתום הישיבה שהם מבקשים למען הזהירות 
לראות גם תכנית עסקית. שכרנו שירותים של יועץ 

  -כלכלי

 מה זה למען הזהירות.  : משה אופיר

 איזה שירותים שכרת? זה לא אותו יועץ?  : אורית שגיא

תכנית  תכם להכנתלפי בקששכרנו שירותים  : אוחיון יעקב
.. את לא היית, שכרנו שירותים של יועץ  עסקית.
כלכלי והוא היה בישיבה הנוספת לדירקטוריון 
החברה הכלכלית ונתן סקירה וערך מצגת מאוד 
מפורטת של כל ההיבטים הכלכליים למעבר 
לתאורות רחוב לדים תוך ניתוח החלופות השונות 

ב של השארת המצב הקיים, המעבר לתאורת רחו
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. ובסופו .B.O.Tלדים הן על פי רכישה והן על פי 
הייתה הצבעה פה אחד כמעט למעט התנגדות של 
משה אופיר, א' שהדירקטוריון מסמיך את החברה 

ודבר  ,ולקדם אותו ולצאת למכרז פרויקטלטפל ב
 .T.O.Bשני ללכת במסלול של רכישה ולא של 

בעקבות החלטות של המליאה ושל המועצה, 
קטוריון של הישיבה האחרונה כלומר בדיר

  -התקבלה גם החלטה

23שעה  : משה אופיר  עכשיו.  00:

₪  1,862,000התקבלה החלטה ליטול הלוואה של  : אוחיון יעקב
  -כדי לממן את הפרויקט

23שעה  : משה אופיר . לפי התקנון.  00: .  אני מבקש.

בעקבות זה נערך הסכם, בעקבות ההחלטות של  : אוחיון יעקב
  -גופים האלהשני ה

 משפט נו באמת.  : שלמה קטן

 אני מוכן לחכות דקה אחת.  : משה אופיר

היועצים המשפטיים ערכו הסכם בין המועצה לבין  : אוחיון יעקב
החברה הכלכלית כדי לתת לבוש פרקטי להסכם. 

 אז לא דרושות החלטות נוספות. 

טוב, אני רוצה להגיד משהו לא קשור. הישיבה  : שלמה קטן
24.1-אה תהיה בהב   -. אני מאוד מבקש16.

רי בר חיים  לא בנוכחותי אני לא פה.   :מי

 אני יודע.  : שלמה קטן

 לא, גם אני.  : לוי-דליה נחום

31 : שלמה קטן .1  סליחה.  16.

 זהו.  : לוי-דליה נחום

31 : שלמה קטן .1 זה ישיבת התקציב. אם לפני זה נעשה  16.
18-ישיבה, ב .1 ישיבת הנהלה אני מזכיר יש  16.

31-על התקציב. אנחנו ב .1 24-לא ב 16. .1 .16 ,
24-היה מתוכנן ב .1 דחיתי לפי בקשות של  16.

31.1-כמה שלא יכולים ל 31-. ב16. .1 הכוונה  16.
שלי מאוד להיות יעיל לגמור את התקציב 
בשעתיים, כי סך הכול אנחנו לוקחים את התקציב 
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 תר. הקודם תראו את השינויים, ירצו יותר ירצו יו

.. לסוף השנה או על סמך  : משה אופיר לקראת הישיבה הזאת.
 התוצאות בספטמבר. 

 לא, אתה לא יכול.  : שלמה קטן

 אני שואל.  : משה אופיר

הדו"ח מראה את ספטמבר הדו"ח המפורט כמו  : שלמה קטן
עכשיו. אנחנו נוכל לתת נתונים מודפסים לפי 

ני המצב שיהיה רק בנובמבר לדעתי. דבר שני א
רוצה לאשר שם את הסכם הלדים, אם לא יאושר 
 עד לפני כן בישיבה, אם לא יהיה ישיבה לפני כן. 

רי בר חיים רגע, אז אני הבנתי שהחברה הכלכלית מטפלת   :מי
 בזה. 

 אנחנו צריכים לתת אישור.  : שלמה קטן

 אנחנו האסיפה הכללית של החברה.   :דבורית פינקלשטיין

 תסביר לנו בישיבה הבאה.  .א מביניםאנחנו ל : אורית שגיא

  !אני מבטיח לכם .אבל הפרויקט ייצא בסוף : אוחיון יעקב

, הפרויקט חיובי היא אמרה.  : משה אופיר  הפרויקט חיובי

, תנו לי דקה להשלים : שלמה קטן   -נושא נוסף שנדון

  -אבל הדרך שעושים אותה : משה אופיר

כי אתה לא מקשיב למה  אני מקשיבה בניגוד לך, : אורית שגיא
שאני אומרת. אתה כל מה שחשוב לך זה להראות 
לי שאני טועה ואתה צודק. אתה יודע מה במקרה 

 הספציפי הזה אני מקווה שזה המצב. 

 אני מכיר את אלה שכן תומכים ולא תומכים.  : אוחיון יעקב

, אני מזכיר לכם  : שלמה קטן טוב, תנו לי להגיד עוד משהו
נו אני מבקש תחשבו על כל מה שהשארנו לעצמ

שהציגו על תאגיד המים את כל הנושאים, אם יהיו 
 -לי עוד שאלות גם לי יש כמה דברים שאולי

אני מבקש לקבל את הפרוטוקול. אני רוצה  : משה אופיר
 לפרסם לציבור את הפרוטוקול. 

 אתה לא מפרסם אנחנו מפרסמים.  : שלמה קטן
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 אעשה איתו מה שאני רוצה.  אתה תעביר לי ואני : משה אופיר

 לא, אנחנו מפרסמים, אנחנו מפרסמים לציבור.  : שלמה קטן

תפרסם אתה לציבור, אבל שזה יהיה לפני  : משה אופיר
 הישיבה. 

אנחנו נשתדל להוציא את הקטע של תאגיד המים  : שלמה קטן
שבועות. הכוונה שלי בישיבה  3עד לישיבה, יש לנו 

ה לשתי ישיבות לא מן שעות, לחלק את ז 4ההיא 
השנייה לגמור את  2016המניין הראשונה תקציב 

הסכם הלדים ואת תאגיד המים. אני חושב ששי 
 מאוד יכעס לשמוע שלא אישרו. 

שלמה אני מבקשת רגע עכשיו שלא מוקלט, אני   :דבורית פינקלשטיין
, הוא נעל את הישיבה.   קיבלתי

 אמרתי נעלתי את הישיבה.  : שלמה קטן

נינעלה         טה:החל הנושא לא נדון מאחר וישיבת המועצה 
משום שנמשכה יותר מארבע שעות ולא נמצא 
הרוב הדרוש של חברי המועצה הנוכחים 

 להמשיכה מעבר לכך. 
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 המועצה  מנכ"ל

 שלמה קטן 
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