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 מועצה אזורית לב השרון

 74מליאה מספר ישיבת 

 42027377 םישיבה מיו

 

 : נוכחים

 ראש המועצה -   עמיר ריטוב

 סגן ראש המועצה -   יצחק יצחק

 ינובחבר מליאה,  -   אורי בכרך

 חבר מליאה, תנובות -   ארנון מינס

 חבר מליאה, פורת -   אפרים חג'ג'

 חבר מליאה, גנות הדר -   רעם שאול

 בני דרורחבר מליאה,   -    ובי רייךק

 חברת מליאה, כפר הס -   גלית ברגר

 חבר מליאה, יעף -   לביא זמיר

 חבר מליאה, צור משה - יצחק סלובודיאנסקי

 חבר מליאה, שער אפרים -   שאולי בן דוד

 חבר מליאה, עין שריד -  רוני פרידמן פלומן

 חבר מועצה, עין ורד -   רן להב

 חבר מליאה, עזריאל -   נתנאל יהודה

 חבר מליאה, ניצני עוז -   רונן חיון

 

  : נוספים משתתפים

 עו"ד רונית עובדיה

 עו"ד אלי וילצ'יק

 גזבר המועצה -   מאיר שביט

 ועדת בחינה, נציג הרשות -   יאיר מדר

 עוזרת מנכ"ל -    שרפי-חרזסיון 
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 עו"ד אבנר כהן

 עו"ד עידו עינת

 יצחק להב

 משה -יאל גב' פנינה אמו

 

 סדר יום:

 דו"ח ראש המועצה – 1סעיף 

 עדכון בנושא אורהייטק – 2סעיף 

 000כביש  – 9סעיף 

 יםר"תבאישור  – 0סעיף 

 אישור דו"ח כספי שנתי – 5סעיף 

 אישור דירקטורים תאגידים – 6סעיף 

 ינוב  –תביעות ועד מקומי  – 7סעיף 

 מינוי ועדת שצ"פים – 8סעיף 

 רי ועדה להנצחת נפגעי טרור ופעולות איבהמינוי חב – 3סעיף 

 ינוב  –אישור רחובות  – 14סעיף 

 אישור שכר בכירים – 11סעיף 

 גנות הדר -מינוי חברי ועדת ביקורת  – 12סעיף 

 מינוי חברי ועדה למרכז קהילתי עין שריד – 19סעיף 

 שונות - 10סעיף 

 

 פרוטוקול
 
 

 ולם. ערב טוב לכ ,טוב :עמיר ריטוב, ראש המועצה

 ?הנה, איפה ...מר יצחק יצחק: 

 איציק תרים יד. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()

 הוא היה באמצע. משה:  -פנינה אמויאל  'גב
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  מדברים יחד()

 ערב טוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 חברים ערב טוב לכולם. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 ...,נפרדים ממשרד עורכי דין  ,חברים. אנחנו בתחילת הערבריטוב, ראש המועצה: עמיר 

 . קנמצא כאן אחד הבעלים אלי וינצ'י

 תוריד את המסך, אתה לא יכול? מר מאיר שביט: 

 בטח. חם לי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ... לא שומעים אותך.  דובר:

נמצא כאן והוא לא רק אחד הבעלים אני סליחה, אחד הבעלים עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

מודה, חבר טוב שלי, ולי, לי קצת קשה הערב אבל יש במדינה הזאת חוקים, 

נמצאת איתנו נציגת . כללים, מכרז. במכרז זכה משרד עורכי דין הררי

 רונית.  ,המשרד פה

 קובי. אין הוא חייב להיכנס עם פול רעש, זה לא יעזור. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לפחות שיביא קלמנטינות. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 הביא, הביא, הוא עם הארגז ביד. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 עזבי אז שיעשה רעש. תודה קובי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 לא, הוא אמר זה אור. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

ם קובי, נפרדים. בואו, בואו, תהיו איתי רגע, נפרדים, נפרדיעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

תהיו איתי. תהיו איתי רגע חברים. קשה לי עם כל הרעש. אלי וילצ'יק לא 

צריך שאנחנו נשבח אותו בפני הזה, מספיק לקרוא עיתונים, מועמד לעליון 

פה, מועמד לעליון שם. אלי יש לי את שלו, הוא לא צריך שאני ישבח ויהלל 

שנה.  02רוצה להגיד מילה. אני נהניתי מהשירות שלו, בקרוב אותו. אבל אני 

אני התחלתי איתו עוד כשהיה יועץ משפטי של הוועדה המקומית שהייתי 

היושב ראש לה. עכשיו איך אלי הגיע לכאן. זה גם סיפור. הוא בכלל היה נגד 

המועצה והוא ייצג את, איך קוראים, מגידס. מי שעמד מולו היה סגן ראש 



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

4 

ה, יאיר מדר, יאיר מדר אמר לנו זה עורך דין טוב. לא לי, לשיר. ומאז המועצ

 חתונה קתולית עד השנה. 

 זה לא יאמן איך הוא זוכר את זה. כל הכבוד.  דובר:

  ,זוכר. יש ...עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לעמיר יש זיכרון טוב. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מה.  לא, זה תלויעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 השאלה אם הוא רוצה.  מר רונן חיון: 

 מה שהוא רוצה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מה שהוא רוצה.  מר רונן חיון: 

 מה שהוא רוצה לזכור יש לו זיכרון טוב. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

ל. ועכשיו במשך השנים האלה, שבהן אנחנו ביחד, עברו הכעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ים, דברים פחות טובים והנה הגיע הרגע להיפרד. עכשיו הרגע דברים טוב

להיפרד הוא רגע, אמרתי לאלי, אתה אכלת אותה כי גם לא זכית במכרז וגם 

 אני אעסיק אותך בלי לשלם לך. הוא יודע. כל מה שאילנה תגיד לי לא יודעת. 

 רונית.  דובר:

 רונית. רונית. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לא. היא יודעת למה התכוונתי. ראש המועצה: עמיר ריטוב, 

 כן, כן, כן.  ד רונית עובדיה: "עו

 . או קיימשה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

 אילנה היא, אותה אני מכיר ... התכנון. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . או קייד רונית עובדיה: "עו

עיל אותי. ... התכנון, אנחנו נמשיך אבל גם הוא ימשיך להפעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

להיות בקשר, אנחנו נפרדים ולא נפרדים. זה הזמן להעניק לך ... למשרד, 

 אנחנו נבוא לבדוק שזה עומד אצלך. 

 איפה?  דובר:

   מי מצלם אותנו?עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני אצלם. אני, אני, זה התפקיד שלי.  דוברת:

   מדברים יחד()
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 זה לעידו ולאבנר ולאלי. משה:  -מויאל פנינה א 'גב

 הוא ייקח, הוא ייקח. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני אקח לו.  דובר:

 הוא ייקח, הוא ייקח. איציק תיכנס לתמונה.  דובר:

 סליחה.  דובר:

 עידו אתה ברקע. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 תסתכלו גם לכאן, תאמינו לי.  דובר:

  ?א מכניס ...ליאור, איך הו דוברת:

 פנינה אני רוצה עם אלי לבד. מר מאיר שביט: 

 אתה עם אלי לבד.  ,יאללהמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מאיר תוריד את המסכה.  דוברת:

 אומרים שאנחנו דומים בשיער לפחות. יק: 'ד אלי וילצ"עו

  ,מזל שלא בקול דובר:

 ובקול.  דובר:

   מדברים יחד()

 אתם באמת דומים.  ,נכוןה: מש -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

 עמיר טיפה הצידה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אני אומר מה שבא לי.  ,אני דובר:

 אני רוצה להגיד משפט גם אני. מר יצחק יצחק: 

 בטח, אז תגיד לפני אלי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לפני אלי. מר יצחק יצחק: 

 ן. כעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

ציין עמיר את תחילת דרכו של אלי במועצה האזורית לב השרון, אז לפחות מר יצחק יצחק: 

 . 20-כמי שמכיר אותו כמעט מ

 . או קייעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ', עוד כשהוא היה יועץ משפטי של פרדסיה. 20-ממר יצחק יצחק: 

 שנה.  02עמיר ריטוב, ראש המועצה: 
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 שלושה עשורים. יצחק:  מר יצחק

 שלושה עשורים.  דובר:

 . 02, 02 :עו"ד אלי וילצ'יק

   מדברים יחד()

אני יכול להעיד, אני יכול להעיד לפחות גם בתפקיד שלי כמזכיר מועצה וגם מר יצחק יצחק: 

בתפקיד גם כסגן ראש מועצה, בטח יאיר גם כן יסכים איתי, אלי אני חושב 

המבריקים, אני  יים המבריקים בארץ, בסדר?שהוא אחד מהיועצים המשפט

לא סתם אומר את זה, איך אומרים, לא למצוא חן בעיני אלי, יש לו חוכמה 

 יתרה כמו שאומרים חכמינו. 

 גנטית.  :עו"ד אלי וילצ'יק

גנטית. ולמרות שגם היינו הייתי לפעמים שלוח מטעם המועצה במשרד של מר יצחק יצחק: 

גם כועס, אבל תמיד ידענו לשמור על החברות. אלי ככה והיה גם מטיף ו

מעבר לזה, זו גם חברות, אני חושב שהמועצה זכתה לשירות מהמשרד של 

וילצ'יק לאורך שנים בכמה וורסיות כי היו גם הפסקות באמצע הדרך. ואיך 

אלי היה נוהג להגיד לי, אני מרגיש שאנחנו כבר כמו בית אחד. אז באמת 

אופן אישי להודות לך על כברת הדרך. אנחנו עוד אלי, זה המקום שלי גם ב

לא מסיימים, אני מתאר לעצמי שבדרך כזאת, בדרך אחרת גם נידרש לייעוץ 

שלך. אבל תדע לך שגם יש לך פינה חמה אצלנו בלב השרון וגם אנחנו ברמה 

 האישית מאוד מעריכים אותך. 

 אלי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 איציק תעביר לעמיר. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

לא כולם יודעים אבל, אולי עמיר אמר את זה לאיציק, אולי אמר את זה מר מאיר שביט: 

ככה בזה, אבל עם אלי עצמו, סליחה, עם אלי עצמו ידענו ימים שמחים 

וכאבנו ימים עצובים. ואנחנו כבר יותר, אני לפחות מרגיש שאיך הוא אמר, 

אילו זה כמו אח. ומעבר לכל הכתרים שקשרו אליך פה זה כמו משפחה, כ

ברמה המקצועית ובתבונתית. אני יכול להגיד שאתה איש טוב, איש טוב. וזה 

לא כולם, את זה לא כולם יכולים לזקוף לעצמם. אז באמת תודה רבה. אני 

 ? -לא כמו איציק מאלף תשע מאות תשעים ו
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 . 0 דובר:

 . 9222-. אני רק מ0מר מאיר שביט: 

 '. 29'. 20' לא 29לא, זה  מר יצחק יצחק: 

 , הגעתי איתך כמעט כמו ילד והנה אנחנו יוצאים. 9229-רק ממר מאיר שביט: 

 יוצאים כמעט ביחד, כן. יק: 'ד אלי וילצ"עו

 זקנים כמעט. מר מאיר שביט: 

את  טוב, חברים, אלי מבקש לומר גם כמה מילים, בואו תנו לועמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 הכבוד שמגיע לו, בבקשה. 

 רגע, רגע, נמצאים איתנו גם אבנר וגם זה. מר יצחק יצחק: 

 וגם נציג גם אותם. דוברת:

 כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 טוב ערב טוב. יק: 'ד אלי וילצ"עו

רק הערה קטנה לפני שהוא מדבר, ומעבר לזה היותו שהוא עורך דין באמת  מר יאיר מדר: 

 עליו, הוא גם שחקן תיאטרון, כדאי שתדעו. כמו שאמרו 

 נכון.  דוברת:

 אולי השילוב של שניהם עושה אותו מיוחד.  מר יאיר מדר: 

 כנראה.  דובר:

 תודה.  דובר:

אבא שלי שיחיה, אומר, שני דברים אני רוצה להגיד לכם, שחוכמה, מי יק: 'ד אלי וילצ"עו

 הוא אומר ככה. שהיה האיש החכם באמת במשפחה זה אבא שלי, אז 

 מדען.  דובר:

כן, חתן פרס ישראל וכל זה. אז הוא אומר ככה, מה ההבדל בין לוויה יק: 'ד אלי וילצ"עו

לבין יום הולדת, גם בלוויה וגם ביום הולדת משבחים את הבן אדם. אבל 

ביום הולדת יש אחד שמאמין במה שאומרים. אז זה קודם זה זה. אז אני 

 . שמעתי מה אמרתם אז אני

 כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ודבר שני שהוא אומר, שכתוב שמי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח יק: 'ד אלי וילצ"עו

ממנו. ומי שבורח מהכבוד, הכבוד משיג אותו. אבל אומר אבא שלי, אבל מתי 

זה קורה, כשאתה נהיה זקן, אין לך כבר כוח לרוץ ולברוח. ואז הכבוד משיג 
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אתה צעיר עדיין, אז כנראה שהגעתי לגיל שבו אתם נותנים לי אותך. אבל כש

כבוד כזה, אז כנראה שאני כבר מגיע לגיל שקשה לי לברוח ממנו. אז באמת 

תודה, אנחנו באמת, אני מלווה את המועצה הזאת באמת, המון המון שנים. 

אני תמיד אומר, זה לא  הסיפור עם יאיר מדר. כי יאיר מדר שנתיים של שכר 

חה הוא חייב לי. לא, כי הוא אמר לי אני אדאג לכך שאתה תהיה היועץ טר

המשפטי שלנו, יאיר נו מה קורה, יאיר מה קורה, יאיר מה קורה. אחרי 

 שנתיים הוא קיים את ההבטחה שלו. 

 אתה קיבלת שירות שנתיים, מה לא אמרנו.  מר יאיר מדר: 

   מדברים יחד()

 טוב. טוב.  דוברת:

 אבל כן, אנחנו באמת. יק: 'ד אלי וילצ"עו

 היו ימים קשים.  דובר:

המון המון שנים. זה היה יאיר נכון? זה לא היית אתה, אתה תמיד אומר יק: 'ד אלי וילצ"עו

 שזה לא אתה. 

 לא. יאיר, יאיר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא, אני יודע שזה הוא היה. מר יצחק יצחק: 

   מדברים יחד()

אז באמת, הרבה, רק אגיד מילה. אז באמת הרבה מאוד שנים אנחנו, אני : יק'ד אלי וילצ"עו

ומשהו שנים. הייתה איזו הפסקה קטנה של  02-במועצה הזאת למעלה מ

 שנים באמצע או שנתיים.  3איזה 

 , הרבה יותר, על מה אתה מדבר. 02מה  מר יאיר מדר: 

 בוא, בוא, בוא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 טוב לא חשוב.   מר יאיר מדר:

 . 02, לא אמרתי כמה, אמרתי מעל 02מעל יק: 'ד אלי וילצ"עו

 כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ובאמת ליוויתי אותה באש ובמים והיו תקופות קשות והיו תקופות יק: 'ד אלי וילצ"עו

אותו מתחילת הדרך ואני חשבתי  ישליווית ,...טובות. עוד מהתקופה של 

הדברים שהמועצה הזאת התפתחה ואיך היא גדלה, אז בדרך לכאן על כל 

להרבה מהדברים אני גם ככה בצד המשפטי קצת עזרתי קצת סייעתי. והדבר 
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הבאמת מיוחד במועצה, אני חושב שמכל הקליינטים שלי ויעידו מי שהיו 

באירועים שלי שאין לי קליינטים באירועים שלי חוץ מכם. באמת הייתי 

 גם אותך, את מאיר, את יאיר, את כולכם הייתם.  תמיד מזמין גם את ...,

 נכון.  מר יאיר מדר: 

נכון, כי באמת הייתם יותר מקליינט. הייתם לקוחות, הייתם חברים יק: 'ד אלי וילצ"עו

טובים ושמחתי באמת לתת ייעוץ והרגשתי שמה שקורה במועצה הזאת, זה 

אצלי במשרד חלק ממני. הזכרתם את הקלסרים, אז יום אחד איציק ישב 

ומרוב שהתעצבנתי עליו, התחלתי לזרוק עליו קלסרים. אמיתי זרקתי עליו 

 קלסרים. 

 איך אתה זוכר.  דובר:

הוא אמר לי מה זה איך זה יכול להיות, אמרתי לו תשמע אני רק על יק: 'ד אלי וילצ"עו

חברים שלי אני יכול לכעוס, מי שלא חבר שלי אז תעזוב אותי מה אכפת לי. 

 י שחבר אז אני יכול זה. אבל מ

 חבר'ה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

כמובן כמו שאמרתם ליוויתם אותי גם בתקופות הקשות שלי, השמחות יק: 'ד אלי וילצ"עו

שלי והקשות שלי. ועל כך אני מודה ועמיר באמת, אותך אני גם פה מלווה 

כר איך קראו וליוויתי אותך גם בוועדות ... וכשהם היו ביחד. אני כבר לא זו

להן. ובאמת אנחנו הולכים המון המון שנים ביחד ונהיינו ממש חברים מאוד 

מאוד טובים, מכירים אחד את השני את המשפחות. וכן, ... שיש לכל דבר 

טוב, צריך ללכת הלאה ולהתקדם. יש לכם משרד מצוין שבחרתם ואני חושב 

דע אם צריך שתקבלו שירות מצוין. מאמין שלא תזדקק לי אבל אתה יו

ובדברים האחרים, לא רק במועצה ... דברים אחרים אז בשמחה רבה. וזהו 

 תודה, תודה לכולכם, תודה לכולכם. 

 יישר כוח.  מר יאיר מדר: 

 תודה אלי, תודה.  דובר:

 תודה רבה, תודה אלי.  דוברת:

 תודה. יק: 'ד אלי וילצ"עו

 ך. משוחרר, קח את המתנות שלעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   ,: ...,יק'ד אלי וילצ"עו
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 כן.  דוברת:

 תודה רבה. יק: 'ד אלי וילצ"עו

 הספרים וזה, יופי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תודה רבה. יק: 'ד אלי וילצ"עו

 תודה אלי.  דוברת:

 ביי אלי, תודה רבה.  דובר:

 תודה רבה בהצלחה. דוברת:

 תודה. יק: 'ד אלי וילצ"עו

 

 מועצהדו"ח ראש ה – 1סעיף 

חברים, היה פה קצת בקבוצות משהו עם קדימה צורן. לא קרה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

שום דבר חדש שלא עודכנתם פה. אנחנו העברנו לקדימה צורן את שטחי 

 גאולים. 

 רגע שנייה. אני אביא לך אותו.  דובר:

 אני אראה לך את המפה, שנייה. ד רונית עובדיה: "עו

, אז שימו לב, אנחנו עכשיו לומדים את המפה שהגיעה ... או קייעצה: עמיר ריטוב, ראש המו

, פורסם ברשומות החתימה שהיא כבר חתמה אבל זה לוקח -מה שראיתם ב

ל, בודקים וזמן ברשומות, הגיע אלינו, בודקים את זה, לא אוהבים את הכ

 ל שאין טעויות, כשייגמר נספר לכם. בעיקר מה שמעניין אותנו. ואת הכ

עמיר. איציק, מאיר, מאיר תעביר שקף. מאיר. יהיה יותר נוח משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 בשקפים הבאים. זו מפה כללית. תעביר שקפים. 

 . יאיר, יאיר מומחה לזה. או קיימר מאיר שביט: 

 כן, תעביר שקף. לא, לא, איציק, עמיר, דקה. הנה תסתכל. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 ז קצת הצידה רגע עמיר. יש לו שם, יש לך שם יאיר. זומר מאיר שביט: 

 רגע, רגע, את רוצה את הכותרת או את זה?  מר יאיר מדר: 

 . 0כן, תיכנס לשקף משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  קודם? 0 מר יאיר מדר: 

כן. יש כאן את ההסבר של השטחים שעוברים ובהמשך אפשר משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לראות את זה. 
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 לא צריך, לא צריך. ... העיקר הוא. מיר ריטוב, ראש המועצה: ע

   ,... מר יאיר מדר: 

העיקר הוא תיקונים קטנים, לדוגמה, איפה שאזור התעשייה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

שלנו, יש שם כמה בתים שנכללים בתוך אזור התעשייה. ברור שאנחנו 

ים לי ארנונה, הם לא הסכמנו להעביר אותם לקדימה צורן. הם לא משלמ

 מקבלים ממני שירות. 

   ,: ...,מר מאיר שביט

 לא, זה לא זה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ,... מר יאיר מדר: 

 . 9-רגע, תעביר למשה:  -פנינה אמויאל  'גב

  ,... דובר:

 לא, זה זה.  מר יאיר מדר: 

 ,...יאיר בשקף הראשון רואים את המובלעות מר יצחק יצחק: 

 לא.  יאיר מדר:  מר

 הנה רואים גם פה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 ל, פשוט זה מסובב. ופה רואים את הכ מר יאיר מדר: 

 ... את השקף הראשון, עמיר רצה את השקף הראשון.  מר רונן חיון: 

 אפשר לסובב?  מר יאיר מדר: 

 . הראשון למעלה. הנה זה בדיוק, זה. הנה עמיר בבקשה מר רונן חיון: 

 עמיר זה המובלעות. מר יצחק יצחק: 

 זה הכביש. מר מאיר שביט: 

 בואו, בואו תראו. בואו תראו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 איפה הכביש לגאולים? זה? מר מאיר שביט: 

 ,...אתה רוצה לבוא לזה  מר יאיר מדר: 

 לא, לא צריך. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 גאולים. זה, זה הכביש למר מאיר שביט: 

 כן, כן, זה הכביש לגאולים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה השטח שעובר.  מר יאיר מדר: 

 לא, זה לא הכביש לגאולים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 
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 ,לא, זה השטח מר יאיר מדר: 

 ,...זה השאירו לנו, זה שלנו. בית ספר עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 השטח של גאולים שעובר.  עמיר, עמיר, זה מר יאיר מדר: 

 כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה החלק הדרומי, פה הבית ספר נמצא.  מר יאיר מדר: 

 זה נשאר שלנו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 נכון. זה השטח שעובר כאן, השטח הזה שעובר כאן.  מר יאיר מדר: 

 המובלעת. מר יצחק יצחק: 

 ה. ומשהו פעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 והשטח הזה.  מר יאיר מדר: 

 לאן זה עובר?  דובר:

 שנייה, שנייה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 קדימה צורן. מר יצחק יצחק: 

 קדימה צורן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

עמיר, השאלה היא לא השטחים החדשים, בתוך אזור התעשייה הם קיבלו  מר קובי רייך: 

 שינוי כלשהו?  

 כן.  דובר:

 לא. ר מאיר שביט: מ

 ,לא, לא, רק החלק הקטןעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא ברמת השטח, ברמה הכלכלית. מר יצחק יצחק: 

 ,חשוב... מה זה  דובר:

 הכלכלי.  דובר:

 כלכלי, סליחה הכלכלי ... החלטה. מר מאיר שביט: 

 עדיין אין החלטה. מר יצחק יצחק: 

 שר. אין חתימת משה:  -פנינה אמויאל  'גב

חברים, אתם, סבלנות. השטח נשאר אצלנו, כשבאתי לשרת עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

הפנים שקוראים לה איילת שקד, בישיבה היא שאלה אותי מה אתה רוצה. 

אמרתי לה אזור התעשייה נשאר בלב השרון, הוא של לב השרון. היא אומרת 

. אני דיברתי 92-אחוז ילך לקדימה ו 02-לי קיבלת. אבל קבע אריה דרעי ש
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ואנחנו רק  2האוצר, אמרתי מה פתאום, הם כמעט  ל"מנכ...  ,י"עם רמ

. לא מוכנים להעביר אליהם כסף. בודק לי את העניין הזה, במידה 8באמצע 

והם יחליטו להעביר, אני אבקש תנו לי כסף לעבור את השלב הזה של בין 

 אין.  ,נכון לכרגע ,...מיליון  2להיות עם עוד 

 ... הוויכוח שלך עכשיו מול הרשויות.  ובי רייך: מר ק

 שלי השטח. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני שואל מבחינת החתימה.  מר קובי רייך: 

 שלי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 עברו אליהם שטחים.  מר קובי רייך: 

 כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 של מיסוי כלכלי.  מר קובי רייך: 

 כן. לא, לא, השטחים שמול. ב, ראש המועצה: עמיר ריטו

 בתוך אזור התעשייה?  מר קובי רייך: 

 גאולים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מה?  מר קובי רייך: 

 לא שטחים כלכליים. שטחים חקלאיים עברו אליהם. בסדר? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זוכרים כן? שיש. , אתם -אבל יש. לא עברו שטחים, אבל יש במר מאיר שביט: 

 מיליון.  0 דובר:

משרד הפנים לחלק שונה את ההכנסות ביחס לאזור  ל"מנכהמלצה של מר מאיר שביט: 

 תעשייה פארק השרון. 

 כן. כן.  דובר:

 זה עוד לא קרה, עוד לא נחתם, עוד לא זה, זה ברקע. מר מאיר שביט: 

 . 92-02-ל 02-92-מ דובר:

 ואחר כך תחזור לדוח ראש המועצה.  82ר מסעיף לעבומשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 טוב חברים, שנייה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 תחזור לזום.  דוברת:

השטחים ... של גאולים, שעברו לקדימה צורן, הם בעצם מחברים את צורן   מר קובי רייך: 

   קדימה?
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   ,...תה יודע יש שם אי אפשר לחבר ביניהם, אעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 יער.  דובר:

לא ממש. השטחים מול רמת עמיר. חברים, נמצאים איתנו עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

בזום עורכי דין ממשרד וילצ'יק, גם אחד השותפים וגם ... העורך דין שטיפל 

 בנו בקטע של אורהייטק. בואו נשחר אותם, נחזור לסדר יום הרגיל. סליחה. 

 

 ון בנושא אורהייטקעדכ – 7סעיף 

 עידו? אבנר? משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אבנר? אנחנו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 כן. טוב, אנחנו. ד עידו עינת: "עו

 שנייה רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 שנייה, הוא לא רואה אותך. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לא, רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ערב טוב לכולם קודם כל. עינת: ד עידו "עו

 לא, עידו רק רגע. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 שנייה הוא לא רואה אותי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 לא צריך. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מאיר זה מוקלט, תקליט את זה, למה אתה לא מקליט? דובר:

 ברור.  ,לטל מוקוהכעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ל מוקלט. והכמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 יש הקלטה שם. מר מאיר שביט: 

 לא אבל גם את הזום אולי נקליט.  :עו"ד עידו עינת

שנייה. עידו רק שנייה. חברים שנייה. עידו מלווה אותנו במשפט עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ר עם אורהייטק, הזה כבר תקופה ארוכה, אני רוצה כמה מילים לפני. הסיפו

 זה סיפור רע. היה זוכה יחיד, טוב, היה זוכה יחיד במכרז. 

 מוקלט מכל הכיוונים.  דוברת:
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מוקלט. אני משתדל להיות מאוד מאוד ואני גם מבקש מכם, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

לפחות בדיון הפומבי היום, אני לא יודע אם נגמר עם לארי או עם אורהייטק, 

 ם לא, אני רוצה להגיד לכם, הוא משתמש בכל דבר. או לא נגמור. א

 בארי.  דובר:

בארי. כל דבר שיש, הוא משתמש, זאת אומרת אם אתם תגידו עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

המועצה מטומטמת, הוא משתמש. אז בואו תהיו היום לויאליים ללב השרון, 

ה אין שום תנו לנו לנהל את הדיון הזה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצ

בעיה. בכל אופן, הדיון בעצם ותיכף יסבירו את הקושיות ואת הבעיות שיש. 

מבחינתי כראש ראשות, אני רוצה להעביר את המפתחות עוד שנה וחצי 

 שנתיים, כמה שזה לא ייקח. 

 שנה ושמונה.  דובר:

יודע מיליון שקל שאף אחד לא  02נקי. לא עם איזו תביעה על עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

מה קורה איתה. זו התחושה שלי. יחד עם זאת, אם מליאת המועצה, אני לא 

שמעתי אתכם, לא עשיתי סקר לא כלום, תחליט שזה לא נכון או לא כדאי, 

 זה יעבור כמו שזה לבאים אחרים שימשיכו להתמודד. 

 למה חיכית עד עכשיו, לפני שנה המחיר היה יותר נמוך. מר אורי בכרך: 

 אני לא חושב שאתה צודק. אבל בואו נשמע. , ראש המועצה: עמיר ריטוב

 רגע, לא, לא. מר מאיר שביט: 

 בואו נשמע, בואו נשמע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 יש תשובות גם לדבר הזה. מר מאיר שביט: 

בואו נשמע, בואו נשמע. לא, כי יש. אורי אנחנו לא ניכנס עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

שקורה עכשיו הוא התחיל גם עם משהו חדש, עם זכויות  לוויכוחים. מה

, תצביע. תמצא מצפונך כמו את הכול. תלמד את הכוליוצרים, תיכף תשמע 

 שאתה אוהב להצביע. עידו הבמה שלך. 

 שב עמיר. מר מאיר שביט: 

. התביעה 0290טוב, התביעה, התביעה של אור הייטק, מתנהלת כבר משנת ד עידו עינת: "עו

ערכים של היום כולל הפרשי הצמדה וריבית, היא כבר זזה לסדרי הזאת ב

מיליון ש"ח, במונחים של כתב התביעה. ואני אסקור  92 - 98גודל של 

בקצרה את מה שעומד בבסיסה. הסכם התקשרות של מכרז שפורסם בשנת 
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. במסגרתו אורהייטק, התבקשה לעשות שני 0290ויצא לדרך בשנת  0299

, למחשב למעשה את המועצה ולהקים פלטפורמה, דברים, אחד, להקים

-ג'יי.איי.אס, מערכת מידע גיאוגרפי שאמורה להצעיד את המועצה למאה ה

. למחשב למעשה את כל הגופים במועצה, באופן שגם ידברו זה עם זה, 09

מידע שעובר מגוף לגוף, ממחלקה למחלקה, כשהדרך, מכיוון שהמועצה לא 

מקורותיה פרויקט כזה מורכב, המנגנון יכולה להרשות לעצמה לממן מ

שנבחר במסגרת ההתקשרות, במסגרת המכרז, היה מנגנון של תשלום 

באחוזים מתוצאות סקר ... כלומר, המתמודד שאמור היה לספק את 

המערכות הללו, אמור היה במקביל לבצע סקר נכסים ביישובי המועצה 

הוא יהיה בתמורה ובהתאם לתוצאות הסקר, אחוז שייגזר מתוצאות הסקר, 

בעצם שתשולם למי שיקים את המערכות במועצה והתמורה הזאת תהיה 

אחוז מתוספת החיוב השנתית. אורהייטק הייתה המציע היחיד במכרז. היא 

 אחוז מתוספת חיוב שנתית.  49זכתה עם תמורה של 

 . מכולל מע"מר מאיר שביט: 

. והיו קשיים בשני 0290לדרך בשנת והמכרז הזה, ההתקשרות הזאת יצאה ד עידו עינת: "עו

המישורים. היו קשיים גם במישור סקר הנכסים. בסופו של דבר על פי הטענה 

 9471של אורהייטק, הם מצאו תוספות חיוב בסדר גודל של, סדר גודל של 

מיליון שקל לשיטתם. תוספות חיוב בנכסים שונים במועצה. חלקם 

הכירה בתוספות הרבה יותר בשימושים, חלקם בגדלים. בעוד שהמועצה 

נמוכות. אנחנו בתחילת הדרך כשעשינו את הבדיקה, מבחינת קוד החיוב 

בסעיפים התקציביים של ספרי המועצה, עשינו, בדקנו מה קודד בתור תוספת 

וחצי מיליון שקל, תוך כדי התגלגלות  6-השל סקר נכסים, מצאנו שזה אזור 

הם אנחנו כן קודדנו, זאת בדקנו, לפעמים יש מקרים כאלה ואחרים שב

אומרת כן נרשמה תוספת חיוב, כן חייבנו נכס פלוני אבל מסיבה כזאת או 

אחרת, זה לא נצבע לטובת אורהייטק, אז בפועל אין מחלוקת שאנחנו הכרנו 

מיליון שקל תוספת חיוב בגין סקר הנכסים. ואת הכספים  8בסדר גודל של 

גובה. זה צד  0291למעשה,  0299האלה המועצה גובה מידי שנה מאז שנת 

אחד של המטבע, סקר נכסים. הצד השני, זה הצד של יישום המערכות 

והטמעת המערכות. התהליך הזה, היה תהליך מאוד מקרטע די מתחילת 
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הדרך. אני חייב להגיד, גם מבחינת אורהייטק שזזה בעצלתיים בדבר הזה 

ב להכניס מערכת וגם מבחינת הגורמים והמתפעלים במועצה, תהליך מורכ

כזאת ולהטמיע אותה. זה גם היה באיחור גדול. בסופו של דבר עלתה לאוויר 

מערכת והמערכת הזאת לא תפקדה. אנחנו בדקנו גם תוך כדי ההליך 

המשפטי מה זה אומר לא תפקדה, אני יכול לתת לכם דוגמה אחת, גם אם 

עת במבנה פונקציה מסוימת במערכת, עובדת ואפשר על מפה גיאוגרפית לג

מסוים, אז לפעמים כשרוצים לדעת מה היתר הבנייה שצמוד למבנה הזה, אז 

מגיעים להיתר בנייה של מבנה אחר. אלו סיטואציות שכמובן הקשו מאוד על 

יכולת המועצה לעבוד. והתגלגלנו להליך המשפטי שבמסגרתו אורהייטק 

יה צריך טענה שלשיטתה את סקר הנכסים היא ביצעה באופן מלא וטענה שה

מיליון שקל תוספת חיוב וגם טענה שאת המערכות  98 - 92לחייב את אותם 

היא סיפקה באופן מלא ואנחנו כפרנו בטענות האלה. ובעקבות הדברים, בית 

המשפט מינה שני מומחים. מומחה אחד היה מומחה שאמור היה לבדוק מה 

לשנתיים.  קרה מבחינת המערכת. זה היה צביקה אלפי, הוא עבד במשך קרוב

עבר על כל המערכות, היה נוכח גם אצל אורהייטק וגם אצלנו. והגיש דו"ח 

, 0202לבית המשפט, הדו"ח שלו הוגש כבר לפני סדר גודל של שנתיים. במרץ 

כבר הוגש הדו"ח הראשוני שלו. בשורה התחתונה של הדו"ח, הייתה 

ל להציג שהמערכת לא סופקה באופן מלא והוא דירג את המערכת, אני יכו

 לכם את זה אם יש אפשרות לשתף מסך. 

 לא, לא צריך עידו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

לא צריך. אז אני אומר בקצרה, הוא קבע שאם מנטרלים כל מיני, נניח אשם ד עידו עינת: "עו

תורם של המועצה, אם היו כל מיני עיכובים שקשורים לדברים, נניח אם 

זשהו מידע והמידע הזה התעכב. אם המועצה הייתה צריכה לספק אי

מנטרלים את הדברים הללו ומסתכלים רק על האשם של אורהייטק, או 

אחוז. הפרויקט  41-האחריות של אורהייטק, אז מבחינתי הפרויקט הושלם ב

אחוז. זו הייתה הקביעה שלו. מן העבר  4170נקודה משהו,  41קיבל ציון של 

בדוק את תוספת החיוב בסקר השני, מונתה מומחית שאמורה הייתה ל

מיליון בפועל שאנחנו הכרנו כתוספת חיוב,  8-הנכסים. את אותו פער בין ה

 8מיליון שאורהייטק סברה שיש לחייב. והיא סברה שחוץ מאותם  92-לבין ה
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מיליון  1-מיליון, היה על המועצה לשיטתה, לחייב נכסים בעוד היקפים של כ

למעשה ניסיונות של אורהייטק לחייב כל שח. ומן העבר השני לדחות, דחתה 

מיליון ש"ח. היא קבעה פחות או  971מיני נכסים בהיקף דומה. היקף של 

יותר פער, פחות או יותר באמצע בין שני הצדדים. אני לא יודע אם את הדו"ח 

 הוצג. 

אבל הייתה לה גם רשימה נוספת של כל מיני נכסים נוספים שהם לא היו  מר רן להב: 

הקבוצות שאתה מדבר עליהן. אלא נכסים שהיא חשבה שגם לגביהם בשתי 

צריך היה לגבות ארנונה ולא נעשה ככה מצד אורהייטק והם פשוט לא 

 הצביעו על זה. אבל היא הצביעה על זה שיש שם עוד. 

לא. אז מה שאני מתאר כרגע, אז אני מתאר את כל הדו"ח של המומחית, ד עידו עינת: "עו

 כרגע נמצא בפני. אז אני, הדו"ח 

 אולי בסוף כדאי.  מר רן להב: 

 הדו"ח בעצם. אני אחזור ואני אבהיר ואז אולי זה יחדד את הדברים. ד עידו עינת: "עו

 מדברים על אותו דו"ח.  אתם מר רן להב: 

היא ציינה שהנכסים שאינם שנויים במחלוקת מסתכמים בסדר גודל של ד עידו עינת: "עו

 מיליון ש"ח. בנוסף.  8ל תוספת חיוב שנתית ש

אבל זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שהייתה רשימה  ,...זה לא מה  מר רן להב: 

שלישית של נכסים, שהיא אפיינה אותם כנכסים שהמועצה הייתה צריכה 

להתחיל לגבות עליהם ארנונה ולא עשתה כן מאחר ואורהייטק לא הצביעו 

טק בכלל, זה מעבר לשתי הרשימות עליהם. זה לא היה ברשימות של אורהיי

 שאתה עכשיו מדבר עליהן, יש רשימה שלישית. 

 ייבדק. הלאה, בוא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

יש נכסים ותוך כדי תהליך הבדיקה. תהליך הבדיקה היה מאוד מורכב. ד עידו עינת: "עו

הליך הבדיקה דרש בעצם גם מאורהייטק וגם מהמועצה לבוא ולהתייחס 

רטנית ברמת נכס, נכס, להציג נתונים ויש מקומות שבהם, כשעושים ממש פ

את הבדיקה הפרטנית הזאת והמועצה טוענת לגבי נכס פלוני שהיא הוסיפה 

חיוב מסוים ואורהייטק בכלל לא תבעה אותו במסגרת התביעה. אז יש 

אלף שקל, לפי הדו"ח של עורכת דין ... שלגביו  122רשימה בסדר גודל של 
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ה, יש פה תוספת חיוב שהמועצה סברה שיש מקום לחייב היא טענ

 ואורהייטק לא תבעה בכלל. בסדר? עונה לשאלתך? 

 חלקית אבל כן.  מר רן להב: 

אחרי כל זה ואחרי שהתנהלנו במשך, ההליך הזה התנהל במשך תקופה ד עידו עינת: "עו

מאוד ארוכה ואני אומר לכם ההליך הזה בעצם במהות נמצא בראשיתו. 

חנו נמצאים אחרי שלושה קדמי משפט בלבד, השופט זז מאוד לאט, לא אנ

מראה סימנים שהוא מבקש לקדם את התיק ברמה של ההליך בבית המשפט 

ומצד שני דחף בהזדמנויות המעטות שהיו לו בקדמי המשפט את הצדדים 

להגיע לגישור. הגישור הזה התנהל אצל המגשר, עורך דין עמוס גבריאלי. 

הליך הגישור, המגשר הביא את הצדדים להסכמה שמבוססת, אני ובסופו של 

לא נכנס כרגע לטענות, יש טענות גם לפה וגם לפה, גם לגבי המומחה, 

אחוז ומה המשמעות שלה וגם לגבי הדו"ח של  41-הקביעה שלו של ה

המומחית. אבל המגשר הניח איזושהי, נקרא לה אקסיומה של הליכים 

טעם בית המשפט לבית המשפט דו"ח, לא כל משפטיים. כשמגיש מומחה מ

שכן דו"ח מאוד מאוד מפורט, הסבירות שבית המשפט מבטל דו"ח כזה, 

מתעלם ממנו, במציאות היא סבירות לא גבוהה ולכן יש לנו פה שני דוחות 

שיש להניח שבית המשפט, לפחות לצורכי הדיון שלנו בהליך הגישור, יקבל 

מזה שמצליבים את הדוחות האלה כפי  אותם כפי שהם. והמשמעות שנגזרת

שהם, היא התוצאה שאליה הגענו בסופו של דבר במסגרת הליך הגישור, 

משום שבעצם הוא לקח את תוספת החיוב שהמומחית קבעה שהיה על 

מיליון  8-מיליון שקל. זאת אומרת ה 93המועצה לחייב. שזה סדר גודל של 

טת המומחית היה גם מקום שקל שהמועצה מכירה בפועל ועוד הנכסים שלשי

מיליון שקל. ואז הוא הפעיל על המספר הזה  93738 סך הכוללחייב. זה יצא ב

שני מקדמים. מקדם אחד, זה המקדם של החוות דעת של המומחה השני, 

  ה,אחוז, אז אם  41-המומחה השני קבע שהמערכת סופקה ב

  ,: ...,מר יצחק יצחק

 אחוז.  41, הוא הוסיף 93738של  הוא נתן למספר הזהד עידו עינת: "עו

 זה לא נכון מתמטית. מר יצחק יצחק: 

  ,: ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה
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 מתמטית לא נכון. מר יצחק יצחק: 

  ה,בסדר, בוא, שמעו את עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ,: ...,מר יצחק יצחק

 תרשום.לא, לא, רגע, לא, לא, לא סליחה איציק, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 .  2זה לא מר יצחק יצחק: 

 איציק תרשום. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . 2-. תיכף תשמע למה מוכנים ל2, נכון. זה עוד לא 2אז זה עוד לא ד עידו עינת: "עו

 : ...,מר יצחק יצחק

 איציק תרשום. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ונחזור אליך. נברר ונחזור אליך. , ... מר רונן חיון: 

 בואו, בואו, סליחה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני עוזר לו.  מר רונן חיון: 

אחוז, כי  49אחוז. ועל זה, על התוצאה  41-מיליון הוא הוסיף את ה 93על ד עידו עינת: "עו

אחוז, כפול  41מיליון כפול  93זו התמורה שנקבעה בחוזה. וכשאתה עושה 

 אחוז.  49

  ,לאתה מגיע מר יצחק יצחק: 

 אתה מגיע. סליחה? ד עידו עינת: "עו

 מיליון, מה לעשות.  0-מגיע למר יצחק יצחק: 

 לא, בוא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  471. 471-מגיע לד עידו עינת: "עו

 בוא, בוא, רק שנייה, חברים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

מיליון  471-הזמן, כי המבלי להביא בחשבון את חלוף  471-ואתה מגיע לד עידו עינת: "עו

 0291האלה, מגלמים את מועד התגבשות העילה והעילה הזאת חיה משנת 

למעשה, אז צריך להוסיף לזה, שמחשבים את הפרשי ההצמדה והריבית, 

כהנחה שתביעה כזאת, זאת אומרת נניח שזה מה שבית המשפט קובע, אז 

נכון לשנת הוא קובע שזה הסכום שהמועצה צריכה לשלם לצורך העניין, 

, ומזה להוסיף הפרשי הצמדה וריבית. לצד כל זה, ... הליך הגישור, 0291

עלתה, עלו טענות של אורהייטק שקשורות לאירוע שקרה או לא קרה, אנחנו 

 לא יודעים, בוודאי שהמועצה לא קשורה אליו, העלו טענה שנפרצו. 
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  ,... דובר:

ואלגוריתמים של מערכת אורהייטק והגיעו העלו טענה לפיה נפרצו קודים ד עידו עינת: "עו

שזו המערכת שהיום המועצה עושה בה שימוש, הוועדה  ל,על פי הטענה 

לתכנון ובנייה. אנחנו, בוא נגיד אנחנו לא ראינו כתב תביעה. ... טוען שיש 

כתב תביעה מוכן. אני מניח לאור ההתנהלות והנקודה שבה אנחנו נמצאים 

ה כזה הולך להיות מוגש, בוודאי כנגד קומפלוט. היום, אני מניח שכתב תביע

אנחנו עוד לא ראינו אותו. אבל אנחנו מכירים לפחות חלק מהטענות. 

במסגרת הסדר הגישור שהוצג לפניכם, אורהייטק למעשה מוותרת על כל 

טענה כנגד המועצה ומתבססת וממשיכה לטעון את הטענות שלה כנגד 

רגע בפניכם. החלופה אחת זה לאשר קומפלוט. יש שתי חלופות שעומדות כ

 את הסדר הגישור הזה כפי שהוא, זה מה שאנחנו ממליצים. 

 כן, כן, כן.  מר רונן חיון: 

בנקודה שבה אנחנו נמצאים, אפשר להמשיך לנהל את ההליך, להגיע למצב ד עידו עינת: "עו

שבו המועצה לא משלמת, אני לא מעריך שאנחנו שם. אפשר לנהל את ההליך 

גרור את זה מיליון לכאן, מיליון לשם, אבל מצד שני, יש גם הליך ול

שמתמשך גם הרבה זמן, יש עלויות כבדות להליך הזה. המועצה נושאת 

 בעלויות כבדות גם היום בהליך הזה. גם אורהייטק שרפה, אין לי מושג כמה. 

 שנים.  3מה קרה לפני  דובר:

 אבל.  מר רונן חיון: 

 השורה התחתונה.  זו ד עידו עינת: "עו

 רגע, רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 שנים.  3תשאל אותו אם זו הייתה ההמלצה שלו לפני  מר רונן חיון: 

 אני ברשותכם. רבותיי.  ד אבנר כהן: "עו

 שנים.  3איפה הוא היה לפני  מר רונן חיון: 

 עורך דין אבנר כהן. ד אבנר כהן: "עו

 ו. ... פרס עכשי מר רונן חיון: 

 חבר'ה תמתינו עוד רגע. ד אבנר כהן: "עו

 אי אפשר ככה לנהל שהם בזום ואתם צועקים.  דובר:

 ... לשמוע.  מר רונן חיון: 
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 רונן, רונן.  דובר:

 שקט. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 רבותיי. ד אבנר כהן: "עו

 תקשיבו, תקשיבו.  דובר:

 כן, אבנר יש פה  עוד. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תמתינו עוד רגע. ד אבנר כהן: "עו

 אבנר יש פה עוד שאלה, תתייחס אליה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מה יש להקשיב לחלמאות.  מר רונן חיון: 

 לא, אני רוצה לשמוע אותו.  מר יאיר מדר: 

 שנים?  3איפה המשרד הזה היה לפני  מר רונן חיון: 

 אתה צודק, אבל.  מר יאיר מדר: 

 עכשיו הוא אומר?  חיון: מר רונן 

  ,: ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

 בכזה, בכזאת מחשבה של חוכמה ואלגנטיות?  מר רונן חיון: 

 רונן, רונן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 שנים?  3הוא מסביר לנו שהיום צריך. איפה הוא היה לפני  מר רונן חיון: 

 ,כולרונן דקה. אתה לא יעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  איפה הוא היה? מר רונן חיון: 

אבל אתה לא מנהל את הדיון? מה אני אעשה? אולי תנהל פעם, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אולי פעם תנהל דיונים. 

 בעזרת השם, בעזרת השם אני אנהל יום אחד.  מר רונן חיון: 

 אבל אז אני לא אפריע לך. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בותי, אפשר רגע. רד אבנר כהן: "עו

 מבטיח לך שזה לא יקרה.  אני מר רונן חיון: 

 אנחנו בזום, קשה לי לריב עם הצעקות. ד אבנר כהן: "עו

 אני לא אפריע לך אני מבטיח לך. אל תפריע לי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בכבוד, בכבוד.  מר רונן חיון: 

 ו, לא עכשיו. טוב, חבר'ה תנו לשמוע אותעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

    מדברים יחד()
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 כן אבנר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

חבר'ה אני רוצה להסביר, עוד מספר דברים. המומחים שמונו, שני ד אבנר כהן: "עו

המומחים שמונו, מונו על ידי בית משפט. זה לא מומחים שנבחרו על ידינו 

אנחנו היינו וזה לא מומחים שנבחרו על ידי הצד השני. כמובן שכל אחד ש

מציעים או שהצד השני היה מציע, היה נפסל מיד ולכן בית המשפט הוא זה 

שבחר את המומחים. זה דבר אחד. ברגע שהמומחים האלה הוציאו את חוות 

דעתם, אנחנו יכולים בעתיד לתקוף את חוות הדעת שלהם. מהיכרות את 

מחוות דעתו השופט הספציפי הזה, הסיכוי שנצליח לגרום למומחה לחזור בו 

או לקעקע את חוות דעתו, הוא סיכוי נמוך. גם מהיכרות את השופט הזה אני 

יכול לומר לכם שיש סיכוי סביר שהוא יאמץ, הוא יאמץ את קביעות 

המומחים. יש בעיה מסוימת בחוות הדעת של המומחה שקבע שביצענו את 

ה אחוז, והבעיה היא שהוא קובע, אחת הקביעות שלו, ז 49-העבודה ב

והיה צורך במספר שבועות נוספים כדי להשלים  סלובושהעבודה כמעט הו

את העבודה. עכשיו זו קביעה מאוד בעייתית, כי מה שמשתמע ממנה, זה 

שבעצם ברגע שהמועצה בחרה לנתק את המחשבים מאורהייטק ולחזור 

לקומפלוט, בעצם היא גזרה את הדין והפסיקה אתה הקשר שלה עם 

ועל יוצא מכך, לא אפשרנו לאורהייטק לשלים את אורהייטק בשעה שכפ

העבודה, כשהמומחה ששוב אני מדגיש, זה מומחה מטעם בית משפט, זה לא 

. המשמעות של קביעה כזאת קמומחה שלנו, זה גם לא מומחה של אורהייט

אם הוא תאומץ, אם בית משפט יחשוב שהמועצה בהתנהלותה, היא זו 

דה, המשמעות שיכול להיות שיתייחסו שמנעה מאורהייטק להשלים את העבו

. כי אם אנחנו מנענו את זה בעצמנו, אז בעצם זה סלובולזה, כאל עבודה שהו

אנחנו אלה שאשמים בכך שמנענו את השלמת העבודה. עכשיו אני יכול לומר 

לכם שאני ממש לא סבור שזה נכון הקביעה הזאת שלו. וכמובן שאם התיק 

... ננסה לפגוע במהימנות שלו ובאמינות שלו.  ימשך אנחנו נחקור אותו על זה

בפועל, הסיכויים לקעקע עדות של מומחה, הם לא סיכויים גבוהים. משום 

שמומחה שבית המשפט בחר אותו ובדרך כלל בית המשפט היות והוא לא 

מבין בדברים האלה, הוא מאמץ את חוות הדעת של המומחים שניתנו לו. 

ומדים בפניי סיכונים משמעותיים, בלי שנדבר עכשיו בהינתן כל זה, אנחנו ע
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בכלל על כל הנושא של הקניין הרוחני, שככל הנראה, אם אנחנו לא נסיים את 

התיק, הם לקחו את אחד המשרדים הכי רציניים בארץ שמתעסקים בקניין 

שתובעת בנושאים האלה.  הרוחני, זה משרד שגם יש לו מחלקה של ליטיגצי

אחוז שאף אחד במועצה, לא מאיר, ולא אף  922-ולמרות שאני משוכנע ב

אחד לא בא ונתן איזושהי הוראה להעתיק קוד מקור, לפרוץ לתוך תוכנה, 

לעשות כל מיני פעולות כאלה, עצם העובדה שצריך עוד במשך שנים לנהל גם 

תביעה כזאת, היא עובדה שהיא לא רצויה מבחינת המועצה והיא מעמידה 

מדת היום, עידו מה, מה החשיפה במקרה את החשיפה של המועצה שעו

 שנים?  4שהתביעה מתקבלת, מה סכום התביעה ההיסטורי לפני 

 מיליון ש"ח.  94ד עידו עינת: "עו

 מיליון ש"ח. כמה זה עם הצמדה וריבית להיום?  94ד אבנר כהן: "עו

 . 02עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . 02משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 . לאמר מאיר שביט: 

 . 02משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 טוב עכשיו מה זה משנה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 יותר? משה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

נתון, יש תחשיב. לזה מצטרפת גם, לזה מצטרפת גם אותה תביעה ככל  : ...,ד אבנר כהן"עו

טוענים שהם לא  שתוגש, גם אם היא תוגש רק נגד קומפלוט, היות וקומפלוט

עשו שום דבר כזה ולא פרצו לשום דבר. סביר להניח שקומפלוט תגיש הודעה 

לצד שלישי, נגד המועצה ותטען שמי שסיפק להם את הנתונים ומי שנתן לה 

גישה לתוכנה, זו המועצה ולכן ככל הנראה יגררו אותנו. עכשיו אני, בואו 

ה ולא מנסה לעשות לעצמי תבינו טוב, אני הרי לא מנסה לחסוך לעצמי עבוד

חיים קלים. אני לא יודע אם אתם מודעים לכך אבל אתם משלמים לנו לפי 

שנים אז כנראה שגם הנכדים  92שעות ואם נמשיך לנהל את התיק הזה עוד 

שלי יתפרנסו מהתיק הזה. אבל יחד עם זאת, זו ממש לחלוטין לא השאיפה 

סיכוי כזה או אחר, לא גבוה שלנו. ולא הרצון שלנו. גם אם אני חושב שיש 

במיוחד, להדוף את התביעה. משום שאין ספק רבותיי, שהעבודה שעשתה 
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אורהייטק הניבה למועצה פירות. בעקבות סקר הנכסים שהם עשו. בעקבות 

כל הנתונים שהם אספו והם מוטמעים היום בתוך המערכות שלנו, המועצה 

 המספר שאין עליו מחלוקת. גובה סדר גודל בשנה, עידו תגיד לנו בבקשה מה 

 מיליון ש"ח בשנה.  8-כד עידו עינת: "עו

מיליון שח בשנה, כך שלבוא ולהגיד שלא מגיע לאורהייטק שום דבר,  8-כד אבנר כהן: "עו

 בשעה שההסכם בינינו מגדיר את התמורה שלהם, כתמורה. 

   מדברים יחד()

 אני שומע גם אותם וגם אותך. ואי אפשר ככה.  דובר:

 בסדר.  ובר:ד

 אל תגיד בסדר. זה מפריע  דובר:

   מדברים יחד()

 רבותי. מישהו מקשיב לי? ד אבנר כהן: "עו

 כן, כן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מישהו שומע אותי? ד אבנר כהן: "עו

 כן, כולנו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אנחנו מקשיבים. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

 ?מישהו מקשיב לי ,רבותיד אבנר כהן: "עו

 כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 כן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 . או קייד אבנר כהן: "עו

 שנים.  0-4אנחנו כבר מקשיבים  מר רונן חיון: 

 סליחה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא אנחנו, החברים.  מר רונן חיון: 

  ה?יש לך איזו טענד אבנר כהן: "עו

 כן בוודאי.  מר רונן חיון: 

   יש לך איזו טענה?ד אבנר כהן: "עו

 טענה גדולה מאוד.  מר רונן חיון: 

 רגע רונן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב
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 הבנתי, אז תעלה אותה בכתב. ד אבנר כהן: "עו

 טענה גדולה מאוד.  מר רונן חיון: 

 תעלה אותה בכתב. ד אבנר כהן: "עו

יפה האחריות המקצועית שלכם? אתה מסביר לנו בצורה כל כך מלומדת. א מר רונן חיון: 

 איפה האחריות. 

 מאשים אותי. אתה יכול לבכות עד מחר.  : ...,ד אבנר כהן"עו

 המקצועית שלך? גם אתה, אני מדבר בסגנון שלך.  מר רונן חיון: 

 תעשה תנועות עם הידיים.  : ...,ד אבנר כהן"עו

 דע לדבר קצת יותר חזק ממך. אני יו מר רונן חיון: 

 זה מאוד מרשים, תנועות עם הידיים. ד אבנר כהן: "עו

 אתה לא מרשים אותי, כי איפה האחריות המקצועית שלך אדוני? איפה?  מר רונן חיון: 

 רונן.  דובר:

 איפה אדוני?  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

 ם כאלה. בואו נמשיך, מאוד נעים לשמוע דבריד אבנר כהן: "עו

 די. די. די. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תרבות תרבות, חשוב תרבות.  מר רונן חיון: 

 אני לא צריך אותך כמליץ יושר שלי. ד אבנר כהן: "עו

 אני גם לא צריך אותך.  מר רונן חיון: 

 אבל די, די. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 הביקורת שלך עלי. ד אבנר כהן: "עו

 אתה נכשלת בתפקידך.   מר רונן חיון:

 לא מעניינת אותי כקליפת השום. ד אבנר כהן: "עו

 גם אתה לא מעניין אותי כקליפת השום.  מר רונן חיון: 

  ,: ...,ד אבנר כהן"עו

 טוב רונן די. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 השום. עמיר. עמיר. זה מה שמעניין אותו, שהנכדים שלו יתפרנסו. כקליפת  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()
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 בינינו המשרד נכשל, המשרד נכשל עמיר.  מר רונן חיון: 

 בסדר. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אי אפשר לטאטא כל דבר, אי אפשר לטאטא, המשרד נכשל כישלון חרוץ.  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

 רבותי שקט, שקט. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   ם יחד(מדברי)

 תנו לי להמשיך.  ,רבותיד אבנר כהן: "עו

   מדברים יחד()

 ננתח את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. ד אבנר כהן: "עו

 לדעתי במצב שאתה נמצא בו, אתה לא יכול לנתח כלום.  :מר רונן חיון

   מדברים יחד()

המליאה, עם כל כולם פה תוססים, אתה לא אמור להגיב בצורה כזאת לחבר  :מר רונן חיון

 הכבוד. יש טיפה כבוד. 

 שנייה רגע, גם לחברי המליאה צריך להיות כבוד לעורכי הדין. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא, אין בעיה אבל עדיין.  :מר רונן חיון

   מדברים יחד()

אבל הוא לא יכול להגיד לא מעניין אותך כקליפת השום. זה פוגע. אנשים פה  :מר רונן חיון

 דבים. מתנ

 עמיר בוא נסכם את זה.  מר יאיר מדר: 

   מדברים יחד()

 רבותי לבוא ולהגיד. ד אבנר כהן: "עו

 שניה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

רבותי לנפנף לי בידיים ולהגיד לי שנכשלנו כישלון חרוץ בכל הכבוד זו ד אבנר כהן: "עו

 עמירה לא אחראית. לא נכונה. 

   מדברים יחד()

 לא מבוססת על כלום. כהן:  ד אבנר"עו

שנייה, רגע בואו ניתן לו לסיים. שנייה, אורי, שנייה. בוא, אבנר, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בוא תסכם, בוא, עזוב, תסכם בבקשה. 
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שנייה, בואו רגע נסכם. התיק רבותיי, התיק, ההוכחות עוד לא התחילו ד אבנר כהן: "עו

ואף אחד עוד לא הצליח בכלום משום  בכלל. בינתיים אף אחד עוד לא נכשל

ששום דבר עוד לא התחיל. הדבר היחיד שקרה זה שהיו מומחים, המומחים 

האלה עבדו מול אנשי המועצה. לקח לאחד המומחים יותר משלוש שנים 

להכין את חוות דעתו למומחית מול אנשי המועצה, כשאנחנו מנסים בכל דרך 

כל החומר והיא בכתובים מודיעה אפשרית לגרום לכך שהמומחית תקבל את 

לבית המשפט ללא הרף שאין לה שיתוף פעולה והיא לא מצליחה לקבל כל 

חומר. עכשיו החומר הזה לא מצוי בידינו, הוא מצוי רק בידי המועצה ככל 

שהוא מצוי בידי המועצה והמומחית הזאת עדיין לא קרובה לסיים את חוות 

ת דעת, חוות הדעת הזאת עוד לא דעתה. עם כל זה שהיא כבר הוציאה חוו

שאלות הבהרה לכל מיני נקודות  12הסתיימה משום שאנחנו הגשנו לה 

בעייתיות בחוות הדעת. והשופט בעצמו אמר שעד שהיא תסיים את חוות 

הדעת, כנראה שהנכדים שלו ינהלו את התיק הזה. זה מה שאמר השופט. וזה 

נחנו כעורכי דין עוד לא רבותיי, ביחסים בין המומחית לבין המועצה. א

שחקנים בסיטואציה, משום שאנחנו, זו לא סיטואציה שמתרחשת בבית 

משפט. היא מתרחשת בין המומחית שמנסה לאסוף חומרים לבין המועצה 

שמנסה לספק לה את החומרים. וזה לא קל משום שמדובר בכמות אדירה של 

בת בחוות הדעת חומר, לא תמיד יש תיעוד, לא תמיד יש צילומים, היא כות

שהיא לא קיבלה שיתוף פעולה, שהיא לא קיבלה צילומים משום שאין 

צילומים, משום שהפקחים לא צילמו וכן הלאה וכן הלאה. וחוות הדעת 

הזאת עדיין לא נגמרה. עכשיו השאלה, היא שאלה פשוטה, אנחנו סבורים 

ר עמוס בנסיבות העניין. לא רק אנחנו, גם אנחנו גם בית המשפט וגם המגש

גבריאלי, שהוא אחד המגשרים הטובים ביותר בארץ, סבורים שהפתרון הזה 

שבעצם מגדר את המחויבות של העירייה בערך, בסדר גודל של הגידול בגבייה 

לשנה אחת. זה בערך סכום פסק הדין שאמור בסופו של דבר להינתן 

ל בהסכמה. שזה סיכון שהוא סיכון סביר בנסיבות העניין והוא עדיף ע

הסיכונים של להמשיך לנהל את התיק הזה עוד שנים ארוכות. אבל, יחד עם 

זאת, אני אומר לכם שאין לנו שום בעיה, אם אתם כמועצה תחליטו לקבל 

החלטה לא לגמור את התיק. המשמעות תהיה לחזור לבית המשפט ולהמשיך 
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לנהל את התיק עד תומו. זה ייקח עוד שנים, התוצאה לא ברורה. לאחר 

היה תוצאה, לא משנה מה היא, הצד שיפסיד יערער לבית המשפט העליון, שת

זה ייקח עוד כמה שנים ובסוף אני לא יכול להבטיח לכם מה יהיה. אבל זה 

כרגע המצב לגבי התיק הזה. ולכן ההמלצה שלנו, עוד שנייה אחת עמיר עוד 

אמנה שנייה. אבל ההמלצה שלנו כעורכי הדין שלכם, שלטעמי עושים עבודה נ

שנה עבור המועצה הזאת. ומחלצים אתכם מכל מיני מצבים  02כבר 

ותסבוכות. ההמלצה שלנו היא לקבל את ההסכם המוצע ולאמץ אותו בחום. 

 ויחד עם זאת, ההחלטה היא שלכם. 

 תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בזאת סיימתי. ד אבנר כהן: "עו

 לשאול אותו שאלה.  לא, לא תודה, רוצה מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 רגע, עכשיו שלב השאלות.  :מר יצחק יצחק

 תודה רבה. תודה רבה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני רוצה לשאול את העורך דין שאלה.  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 כן בבקשה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

התקופה היה איזה  אדוני העורך דין, אני רוצה לדעת אם במשך מר יצחק סלובודיאנסקי: 

  מיליון שקל? 0מצב של גישור שהסכימו על 

 לא. מר מאיר שביט: 

  אם היה?העמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מעולם לא. ד אבנר כהן: "עו

 מעולם לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מעולם לא. ד אבנר כהן: "עו

 לא נכון. אנחנו היינו בפגישה.   :מר יצחק יצחק

 לא, לא, זה היה בפגישה שלך.  :אנסקימר יצחק סלובודי

 זה היה בפגישה.   :מר יצחק יצחק

 לא, לא, ... בוא, זה לא בגישור.  :מר יצחק סלובודיאנסקי

  ,...  :מר יצחק יצחק

 בוא נדייק.  סלובו, :מר יצחק סלובודיאנסקי

 ... אצלך במשרד. לא בגישור.   :מר יצחק יצחק
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 . סלובורגע  דובר:

   מדברים יחד()

 לא בגישור.   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 זה לא נכון, זה לא מדויק מה שאתה אומר. מר יצחק יצחק: 

 לא בגישור.   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 לא בגישור. מר יצחק יצחק: 

 לא בגישור.   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 אז רגע, אז רגע. מר יצחק יצחק: 

 ישבנו בפגישה.   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 תן לי להשלים. ר יצחק יצחק: מ

  ,...שאפשר לסגור   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 לא, זו הייתה הצעה שלך ושלי. מר יצחק יצחק: 

  ,...ושל   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 ואמר. רגע. מר יצחק יצחק: 

 ... קיבל אותה.   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 ואלירן אמר אין שום סיכוי בעולם. מר יצחק יצחק: 

 לא נכון.   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 שאני אצליח לשכנע אותם. מר יצחק יצחק: 

 לא נכון.   :מר יצחק סלובודיאנסקי

 אתה צודק שבאנו. רגע. מר יצחק יצחק: 

 תקשיבו אני רוצה להגיד. אני רוצה שנייה. ד אבנר כהן: "עו

 איציק, איציק אני הייתי איתך שם בישיבה. מר יצחק יצחק: 

 נכון היינו ביחד.  : 777,ק סלובודיאנסקימר יצח

 אני הייתי איתך בישיבה. לא אז בוא נדייק. מר יצחק יצחק: 

  : 777,מר יצחק סלובודיאנסקי

 אני רוצה להגיד לכם. ד אבנר כהן: "עו

   מדברים יחד()

 לא היו דברים מעולם רבותיי. ד אבנר כהן: "עו

 לא היה ... לא היה.  מר יצחק יצחק: 
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     ים יחד(מדבר)

שנייה רגע, ברשותכם, ברשותכם. אבנר, אבנר, אבנר? אנחנו, יש עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מישהו. 

 כן עמיר. ד אבנר כהן: "עו

 יש משהו לשאול מישהו לפני שאני משחרר אותו? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 כן.  דובר:

 ה. כן בטח, תן לו לשאול אותו רק הוא לא ענ מר רונן חיון: 

 לא עמיר אבל רצו לשאול אותו. מר יצחק יצחק: 

אחת השאלות שאנחנו מבקשים לשאול, מה הייתה חוות הדעת שלהם לאורך  מר רונן חיון: 

שנים, הרי עברנו איזשהו תהליך. מדוע היום הוא אומר להגיע  0-כל ה

 לפשרה. 

 הוא הסביר. הוא הסביר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא, הוא לא הסביר. ומדוע לפני.  מר רונן חיון: 

  ,: ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

 הוא אמר ללכת לזה, לצאת למאבק משפטי.  מר רונן חיון: 

 זו שאלה מעניינת.  דובר:

 זו שאלה מאוד חשובה.  מר רונן חיון: 

 מה מעניין מה מעניין. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לקבל את השתלשלות חוות הדעת. אני אשאל את זה עוד הפעם, אפשר  דובר:

 הוא סיפר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני לא שמעתי את השאלה. ד אבנר כהן: "עו

   מדברים יחד()

 לא שמעתי את השאלה. ד אבנר כהן: "עו

 אני אענה, אני הבנתי את השאלה. ד עידו עינת: "עו

נו כחברי מליאה, מעת אני אדייק את השאלה אני אדייק את השאלה. אנחמר אורי בכרך: 

לעת ובמיוחד לפני שאנחנו בונים את התקציב, אנחנו רוצים לדעת מה רמת 

הסיכון שיש לנו בתביעות מול המועצה. ואנחנו פונים מעת לעת למשרד 

שלכם, דרך אגב לעוד משרד שעבד במקביל והם כל שנה נתנו לנו תשובות 

וגם בזה, התשובה התיקים  91מאוד מדויקות. אבל אצלכם בכל התיקים, 
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הייתה אי אפשר לדעת, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג. לחיוב, לשלילה, 

האם זה טוב, האם צריך להתפשר, לא צריך להתפשר, מה קורה, כלום. 

גורנישט מן גורנישט. זאת הייתה תשובה די אוטומטית. והשאלה מה קרה 

אום האמת שפתאום, אחרי כל כך הרבה שנים שאתם מגששים באפילה, פת

 ברורה לכם כל כך. 

 אני אענה לך, התשובה היא מאוד פשוטה דווקא. ד עידו עינת: "עו

 . או קיימר אורי בכרך: 

אנחנו עד שלא קיבלנו את הדו"ח של המומחה אלפי, לא ידענו להתייחס ד עידו עינת: "עו

בכלל למה עשוי בית המשפט לסבור לגבי המערכת. ואז הדו"ח של אלפי מונח 

ינו מזה שנתיים. אבל גם אחרי שהוגש הדו"ח של אלפי, יש הבדל בפנ

משמעותי אם הדו"ח של אלפי קובע את שקובע ואנחנו נמצאים בתוספת 

מיליון שקל, שקובעת  91מיליון שקל או  8מיליון שקל או  0חיוב של 

המומחית. והמומחית הגישה את הדו"ח שלה, מה לעשות, השנה. אנחנו 

שלנו, לפני שהמומחית הגישה את הדו"ח שלה והיה לנו התחלנו את הגישור 

קושי אמיתי לסייע את הגישור אחרי הפגישה הראשונה, בגלל שהמספר של 

המומחית לא היה עדיין מונח בפנינו. ואז אפשר לטעון טענות באוויר כי אתה 

 לא יודע איזה מספר זוכה, במירכאות. 

 מה שאתה רוצה להגיד. מר אורי בכרך: 

 אני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר מזה. ידו עינת: ד ע"עו

 לא, לא, אני רוצה. אני רוצה רק לדייק, אני רוצה להבין. מר אורי בכרך: 

 עוד שנייה, עוד שנייה. ד אבנר כהן: "עו

 תן לו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא, לא, אני רק. מר אורי בכרך: 

 . תמתין רגע, תן לו להשליםד אבנר כהן: "עו

הוא ישלים, הוא ישלים, אני רק רוצה לכוון אותו. מה שאתה רוצה להגיד מר אורי בכרך: 

זה שבעצם אתה נסמכת אך ורק על מה שאמרה המומחית, כלומר לא ניסית 

לעשות פה בדיקה נגיד עם מאיר, האם באמת ייתכן ויש עוד איזה שלושה 

, לא בדקת מיליון שקל, זאת אומרת חיכית רק למה שאומרת המומחית

 מהצד שלנו. 
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אני, אז אני אענה לך גם על הדבר הזה. אני סבור, אם אתה שואל אותי, אני ד עידו עינת: "עו

סבור שבדוח המומחית, יש הרבה כשלים. ואם נצטרך ואנחנו נכונים לעשות 

את זה, אם צריך עכשיו לעבור נכס נכס עם המומחית, אם בית המשפט 

אז אני אומר לך שבדוח המומחית יש הרבה  מאפשר לנו וזה הקושי האחר,

כשלים. כשמומחית מצביעה ומצרפת תמונה ואומרת כאן יש מעבדת 

אלקטרוניקה והתמונה שהיא מצביעה עליה כדי להגיד כאן יש מעבדת 

אלקטרוניקה, זה האנגר של נכס חקלאי, שמונח עליו שרפרף שבור ועליו 

אז אני חושב שיש לי מה עם שתי אנטנות כאלה,  82-טלוויזיה משנות ה

לטעון גם כלפי המומחית. אבל מה לעשות המומחית קובעת שאת הנכס הזה 

היה צריך לחייב כמעבדת אלקטרוניקה, זו דוגמה אחת. יש עשרות אם לא 

ל, ואנחנו לא יכולים בלי שקיבלנו את דו"ח את הכוליותר. אבל זה עדיין יש 

מה תוספת החיוב. אז זה יכול המומחית הכללי, לקבל איזשהו קנה מידה על 

היה להיות כל מספר ואני יכול להגיד לך גם עוד דבר, אחרי ישיבת הגישור 

הראשונה, כי זה טיבם של מגשרים, הם מנסים לפעמים גם להלך אימים על 

הצד שמתגשר ואמרו תקשיבו, אנחנו סבורים שהמומחית עלולה אפילו להגיע 

טק וטענים מלכתחילה, אנחנו להיקפים שמאוד מתקרבים למה שאורהיי

 1אמרנו בחלום הלילה. עכשיו בסופו של דבר, המומחית הורידה מאורהייטק 

מיליון שקל. ואני סבור שיש הרבה פגמים בחוות הדעת הזאת של המומחית. 

אבל בסופו של דבר, בית המשפט הוא זה שיצטרך לקבוע האם הוא מאמץ 

ל סעיף וסעיף בחוות הדעת של אותה. ובית המשפט בשביל להידרש עכשיו לכ

המומחית, אני מחזיק אותה פה, זו חוות דעת שכל פסקה בה מחזיקה נכס 

ויש פה אלפים כאלה, כמספר הנכסים במועצה. בית המשפט לא ייתן לזה 

לקרות. ולכן אנחנו נמצאים בסופו של דבר עם מצב נתון ועם מספר שהתקבל 

 לפני מספר חודשים לא לפני. 

 תסלח לי אדוני.  ן: מר רונן חיו

 זהו.  ,טובעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

שאלה אחת נוספת בבקשה. מה הייתה אסטרטגית העבודה שלכם ברגע שבו  מר רונן חיון: 

ידעתם שכבר יגיע מומחה של בית המשפט ולאחר מכן המומחית. א', האם 

הייתה אסטרטגיית עבודה, אני רוצה לשמוע מהי. והאם הייתם מעורבים 
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כל התהליך, לאורך כל זה. כי התהליך היה, המעורבות הייתה מאוד מאוד ב

 חשובה. אני רוצה להבין את שתי השאלות האלה בבקשה. 

אני לגבי תהליך של מומחים, אסטרטגיית העבודה, מינוי של מומחים ד עידו עינת: "עו

בהליכים כאלה זה דבר מקובל. זה דבר נפוץ. אתה לא יכול לדעת איך 

  ,...ההליך מבחינת המומחה  יסתיים

 ,שאלתי מה האסטרטגיה של המשרד. לא מה מר רונן חיון: 

 לא מבין את השאלה שלך. ד עידו עינת: "עו

 מה האסטרטגיה כמשרד.  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

   אתה רוצה לשאול או לשמוע את התשובה?ד אבנר כהן: "עו

 אתה כועס.  לא, לא, אני שואל. למה מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

 אבנר, אל תקבע לי מה לעשות.  מר רונן חיון: 

 תקשיב לתשובה. ד אבנר כהן: "עו

אתה גם עורך  אני אשאל את השאלה ואתה תהיה רגוע ותענה בנימוס. בסדר? מר רונן חיון: 

 דין מאוד מכובד. 

   מדברים יחד()

 תה האסטרטגיה של המשרד. אז תענה, אני שואל שוב. מה היי מר רונן חיון: 

 לא צריך שוב. לא צריך שוב. ד אבנר כהן: "עו

 אני חושב שכן כי נראה לי שאתה לא מבין.  מר רונן חיון: 

  ,: ...,ד אבנר כהן"עו

 אני חושב שאתה לא כל כך מבין.  מר רונן חיון: 

 אנחנו מבינים בפעם הראשונה. ד אבנר כהן: "עו

 סטרטגיה. מה הייתה הא מר רונן חיון: 

 בידיים.  : ...,ד אבנר כהן"עו

 אני אדבר איך שאני רוצה.  מר רונן חיון: 

 בידיים.  : ...,ד אבנר כהן"עו

 אתה מדבר עם הידיים לא אני, יקירי אתה מדבר עם הידיים.  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()
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 אני רק מחקה אותך. ד אבנר כהן: "עו

אותי אם זה לא כל כך יפה, אז אל תחקה, תחקה דברים  אתה לא, אל תחקה מר רונן חיון: 

 טובים. אל תחקה דברים שליליים. בסדר? בתור מישהו שרוצה להטיף לי. 

 אתה רוצה רגע להקשיב? ד אבנר כהן: "עו

 אני רוצה לשאול שאלה. למשרד מכובד.  מר רונן חיון: 

  ,... דובר:

גיה, מה הייתה האסטרטגיה של אדוני, למשרד מכובד צריכה להיות אסטרט מר רונן חיון: 

אני רוצה לשמוע בצורה מלומדת ומנומסת. ספר לי מה הייתה האסטרטגיה 

שלכם ומה עשיתם. חוץ מלהסביר לנו דברים מאוד יפים. זה מאוד נחמד אבל 

 אני רוצה להבין מה האסטרטגיה. 

להגיד מה  אני ראשית, אני אענה על השאלה השנייה שלך. כי ,אניד אבנר כהן: "עו

 האסטרטגיה שלך, אני, אתה יכול. 

 מה אתם עובדים ככה בלי תכנית עבודה? ככה?  מר רונן חיון: 

 תן לו לענות לך.  ,רונן דובר:

 אני לא מתייחס לשאלה שלך מכיוון שהשפעות ד אבנר כהן: "עו

   מדברים יחד()

ידי המשרד, לא צריך מאוד השפעות, אלפי השפעות, הושפעו בתיק הזה על ד אבנר כהן: "עו

  ,...ללמד על עצמי. ואני לא מתכוון לענות 

 מה הייתה האסטרטגיה, פשוטה. אסטרטגיה וטקטיקה של עבודה.  מר רונן חיון: 

 טוב, תודה, תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה א' ב' של משרד עורכי דין.  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

 ורכת דין מלומדת. יושבת פה ע מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

 תודה רבה לך. תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אתה מחפש רק תרבות. אתם מחפשים רק תרבות, אתם מפסידים מיליונים  מר רונן חיון: 

כי אנחנו לא מקצוענים. אנחנו חובבנים יאיר, תאמין לי כואב לי, אני יכול 

. חובבנים, המשרד הזה, מיליונים לשבת בשקט. חובבנים. רק לחלק תעודות

 הפסדנו בגללו. זו האמת. זאת האמת חברים. 
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 חד משמעית.  דובר:

זה לא משנה, זאת האמת, המשרד הזה חובבנים, מיליונים הפסדתם פה,  מר רונן חיון: 

 מיליונים. 

 תודה לך רונן.  דובר:

 לא חבל? מה להיות מנומס רק?  מר רונן חיון: 

 לא, לא.  דובר:

 זה מה שחשוב? רק הנימוס?  ר רונן חיון: מ

  ש,אם היית משכנע אותי, או  דובר:

הנה אני שואל שאלה מלומדת, מה האסטרטגית עבודה. א' ב' מי מנהל פה  מר רונן חיון: 

 חברה? 

   מדברים יחד()

א' ב' של משרד שמכבד את עצמו, יש לו -תשאל את הגברת המלומדת, מה ה מר רונן חיון: 

 יית פעולה. אין אסטרטגיה אפילו. תאמינו לי כואב לי הלב. אסטרטג

 תודה רבה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ב,בבקשה עמיר תמשיכו  מר רונן חיון: 

 יפה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ל בסדר. והכ מר רונן חיון: 

 רגע, רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

הבנתי, אל תענה אדוני. אין צורך, רק תבייש את עצמך וגם אבנר  אני כבר מר רונן חיון: 

 יבייש את עצמו, רק תביישו את עצמכם. 

 אתה צריך משהו לשאול אותו? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מישהו מבייש את עצמו זה רק אתה. שמעת? ד אבנר כהן: "עו

 אוי נו באמת.  מר רונן חיון: 

 אתה עובד שלנו.  דובר:

 אתה היחיד שמבייש את עצמו. בנר כהן: ד א"עו

    מדברים יחד()

 אני משלם לך אידיוט.  מר רונן חיון: 

  ,: ...,ד אבנר כהן"עו
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 אני משלם לך אידיוט.  מר רונן חיון: 

 היי, היי. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 יש גבול תראי איך הוא מדבר.  מר רונן חיון: 

 ון? יש לי שאלה לעידו, נכ מר רן להב: 

 מה השאלה? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 עורך דין עידו?  מר רן להב: 

 כן. עידו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 כן. ד עידו עינת: "עו

לא יודע, אני קצת פחות מעורה אבל למה נוצר הפער המטורף הזה בין מה  מר רן להב: 

שאלה  שהמועצה טוענת למה שאורהייטק טוענת, ואיך זה נוצר מראש, זו

 אחת. שאלה שנייה. 

   אתה מדבר על תוספת החיוב?ד עידו עינת: "עו

כן, כן, כן. איך נוצרים פערים כאלה מטורפים, מראש קודם כל. זאת שאלה  מר רן להב: 

אחת. ושאלה שנייה וזה לא יודע כמה זה אליך אבל אתה כנראה הכי בקיא 

בדת, בחן אותה, בסיפור. מי מראש ידע שהמערכת הזאת של אורהייטק עו

  ש,בדק אותה, כי לדעתי שמעתי 

 עידו.  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 באיזשהו שלב ניסו את המערכת, היא לא עבדה, היא לא הוטמעה.  מר רן להב: 

 זה מה שעידו הסביר. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

   איפה זה נבדק? איזה מועצות אחרות? מר רן להב: 

 תודה, תודה. : עמיר ריטוב, ראש המועצה

   מדברים יחד()

 בתוך הבית, כמו שאתה רואה את התיק הזה.  מר רן להב: 

 עידו, עידו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 כן. ד עידו עינת: "עו

מאיר יענה לו על כל השאלות שיש לו. אלה לא שאלות עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

דיון פנימי. אבנר, אבנר, מיוחדות, תודה רבה לו ולך. אנחנו רוצים להיכנס ל

 תודה רבה. עידו תודה רבה. 

 תודה רבה. ד עידו עינת: "עו
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אנחנו נשב ונקבל החלטה ונעדכן אתכם. רוצים להגיע לפשרה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 או נמשיך הלאה. בסדר? 

 כואב הלב, אתם לא מבינים זה מיליוני שקלים. חלמאים.  מר רונן חיון: 

 אנחנו נעשה עכשיו דיון ונקבל החלטה. ש המועצה: עמיר ריטוב, רא

  מדברים יחד()

 ,משרד שמכבד את עצמו, יש לו תוכנית מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 חברים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  אז כל הזמן לקבל את זה יאיר? מר רונן חיון: 

 לא.  מר יאיר מדר: 

   כל דבר לקבל? מר רונן חיון: 

 יר, יאיר, הוא מתכוון, המקרה הזה גמור. יא דובר:

 ,המקרה הזה גמור. אבל בוא מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

 חברים, בואו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 אתם אחרי שגירשתם את עורכי הדין, אתם יכולים לענות?  מר רן להב: 

 כן. כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  אני אנסה, בסדר? מר מאיר שביט:

 כן. אתה רוצה לענות לו? בבקשה בקצרה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני אנסה. אני לא יודע בקצרה, אני יודע. מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

אני יודע לענות אך ורק, אם יתנו לדבר בשקט, כי אני לא יכול להתחרות מר מאיר שביט: 

יון הזה, דיון קודם בזה נערך בוועדת בכולכם. אני חייב לומר לכם שהד

כספים. עניתי את כל השאלות, לא אמרתי את כל הדברים שיש לי להגיד, 

אבל כי זה מסכת מורכבת מאוד. אבל אני אומר לכם כך, תראו. בסוגיה של, 

ג'י.איי.אס שאותה היינו אמורים לקבל כפועל יוצא -בסוגיה של המערכת ה

 ת ההכנסות.  מזה שאנחנו משלמים בגין הגדל

 מקשיבים לנו פה? סליחה שאני קוטע. מי מקשיב לנו בזום? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 
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 איציק, איציק.  דובר:

 לא, כתוב שם אבנר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אבנר, הוא מקשיב. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 שיקשיב.  דוברת:

 . או קייעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בסוגיה הזאת של המערכת.  ט: מר מאיר שבי

 תקצר מאיר, תקצר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני לא יודע לקצר. מר מאיר שביט: 

  ,: ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

 אז אני מוכן לוותר על הדיבור, תקימו וועדה. מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

 אני אשב עם הוועדה כמה זמן שתרצו. מר מאיר שביט: 

 ,: ...,יר ריטוב, ראש המועצהעמ

עמיר, עמיר, עמיר, אי אפשר ככה, אני לא יכול שאתה מאיץ בי ואם הם מר מאיר שביט: 

מתפרצים. אני מציע שנקבל את הצעת החברים שעלתה בוועדת כספים, 

הסבר על כל התהליך. אני יכול לענות על  ןתמונה וועדה, בוועדה הזאת יינת

 יר. אבל אני לא יודע לקצר. הדברים איך שהם קרו. להסב

 אתה יודע מה, בוא, בוא אולי זה יפתור לנו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אנחנו יכולים לקבל את חוות, לראות את חוות הדעת של המומחים של בית  דובר:

 המשפט? 

 אתה ראית, זה כזה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

ת הדעת של המומחית זה שצריך להטיל על גם אני אגיד לך יותר מזה, חוומר מאיר שביט: 

 גזבר המועצה חיוב אישי בגובה הפער. 

   לא, אמיתי? דובר:

 אמיתי, כן, כן. מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

עכשיו. כן, אמיתי. עכשיו אני אומר לך. אני אומר לך שלא רק שעשיתי את מר מאיר שביט: 

הנחה לאף אחד בכלום, עבדותי נאמנה. עשיתי סופר נאמנה, לא עשיתי 

לעניינים שהגיעו אלי. כי אתם יודעים אני לא מנהל, אני לא מחלקת הגבייה, 
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אני מנהל הארנונה. כשמועלות אלי סוגיות, אני נותן תשובות בהתאם ליכולת 

שלי. אני יכול להגיד בפניכם שלא ויתרתי לאף אחד, חלקכם מכיר אותי, 

אני לא עושה הנחות לא להם ולא חלקכם לא מכיר אותי בעניין הזה. אבל 

לאף אחד אחר. בסדר? אז אני שלם לגמרי. עכשיו אם הייתה לי האפשרות 

לתת את התשובות ולהילחם בחוות הדעת של המומחית הזאת שמונתה 

מטעם בית המשפט, לגבי סוגית הארנונה, היה לי מה להגיד על כל נושא 

ישה הראשונה שנפגשתי ונושא. אני לא ישבתי עם המומחית מאחר ואני בפג

איתה, פגישת ההיכרות, היא כבר אמרה לי מה תהיה התוצאה ומה שאתם 

קוראים בדוח, בהרבה מאוד ניירות היא אמרה לי את זה ביום הראשון. 

עכשיו אני מצטער לומר לכם, הכלים שלי כגזבר אינם הכלים שיש לחברה, 

ש בהם. אני לא לאורהייטק. וגם אם היו לי כלים כנראה לא הייתי משתמ

יודע מה הלך, איך הלך ולמה הגיעה למסקנה שלה. בפגישה הראשונה מה 

שאתם קוראים היום, אני רק יודע דבר אחד, אני יודע לתת תשובות ביחס 

 לנכסים, אם ומה קיבלנו החלטות. 

תודה מאיר. אי אפשר, אתה פותח עכשיו דיון ארוך. לא, בואו, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 חברים. בואו 

 רגע, רגע.  דובר:

 חברים בואו, אנחנו רוצים להתכנס. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

, זה 0299עכשיו לעניין ההנדסי. היה תהליך, חבר'ה העסק הזה בשנת  ,רגעמר מאיר שביט: 

 לא במליאה הזאת. 

 אי אפשר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ,י אפשר לגמור את זה, להשאיר חצי ...עמיר אל תאיץ בי כי אתה יודע אמר מאיר שביט: 

 אפשר, אפשר, אפשר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,אי אפשר. לא, אי אפשר חצימר מאיר שביט: 

 אפשר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 עבר תקציב.  דובר:

 לא, לא, יש משהו במה שהוא אומר מאיר.  דובר:

   מדברים יחד()

 שולחן. להניח את הדברים פה על ה דובר:
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 בואו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 התהליך, תקשיבו. מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 עמיר תן לו להשלים, עמיר.  דובר:

   אה?עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תן לו להשלים.  דובר:

 שישלים אבל אני יודע, שיקצר. מה ביקשתי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ודע להסביר, אני לא יודע לקצר. ההליך הזה של בחירת הספק, אני י ,בסדרמר מאיר שביט: 

-אורהייטק, הוא נעשה לא בגלל סקר הנכסים, הוא נעשה בגלל מערכת ה

ג'י.איי.אס. היה הליך מוקדם שבו רצינו לבחור מי, מי האנשים שמסוגלים 

להתמודד במכרז. היו שלושה מתמודדים, שאנחנו סברנו שהם יכולים להיות 

גשת הצעה. תאכלס, במכרז עצמו, למכרז עצמו הגישה הציעה רק כשירים לה

חברת אורהייטק. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שחברת אורהייטק הייתה 

המציע היחיד, והייתה למליאה בשעתו הדילמה, האם לקבל הצעת מציע 

 יחיד. אנחנו ראינו מצגות של התוכנה, ראינו מצגות של התוכנה. 

 י כדאי. מאיר אול מר רן להב: 

 רגע, אבל אל תפריע לי. מר מאיר שביט: 

אני לא מפריע לך, אני רוצה לעזור לך. אולי כדאי להרחיב פה כי אנשים לא  מר רן להב: 

מכירים. לא דובר פה על בניית תוכנה חדשה. היה מדובר לרכוש תוכנת מדף 

 42-שניתן לעשות בה שינויים, שאם אני זוכר נכון היא עומדת כבר בפתיחה ב

 אחוז מהדרישות שאנחנו רוצים ממערכת עובדת. אני צודק? 

 כן. אבל אני, בגדול. מר מאיר שביט: 

 לא היה פיתוח של מערכת.  מר רן להב: 

 לא היה פיתוח.  דובר:

 בגדול אני יכול להגיד לכם. מר מאיר שביט: 

 ,היו אחרים דובר:

 ל להתחרות פה. שבמצגת. אורי תקשיב לי למה אני לא יכומר מאיר שביט: 

 הם טענו לשתי רשויות אחרות שהשתמשו. משה:  -פנינה אמויאל  'גב
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רגע, רגע, שנייה אחת. אנחנו במצגת שהוצגה לנו, שהוצג לנו הקונספט של מר מאיר שביט: 

התוכנה של אורהייטק, אני אומר לכם שאנחנו נפלנו, נפלנו. נפלה לא הלסת 

אוד התרשמנו ממנה. עכשיו כשאני כאילו זו הייתה תפיסת עולם שאנחנו מ

אומר התרשמנו, מישהו יכול לחשוב שאני התרשמתי אבל זה לא אני, היו 

גורמים מקצועיים, היה מהנדס מועצה, ישבה גם פנינה, אני לא יודע אני לא 

 רוצה להגיד מי עוד, אבל יש לזה תיעוד בכל המקומות. 

 היה מהנדס הוועדה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

א' למערכת הזאת, לא היה -והמצגת הייתה מהפנטת לא זה. מתברר, שמאיר שביט:  מר

מספיק עומק, לא היה מספיק עומק. המצגת שהציגו לנו זו הייתה מצגת 

שמצביעה על איך יכולה המערכת לעבוד, אבל בהגיענו ליישם אותה בוועדה 

ת, חד לתכנון ... התברר שאין בה את העומק, היא לא מקושרת, לא מחובר

 משמעית נפלנו, אני אומר לכם נפלנו. עכשיו אתם, אם אתם שואלים. 

   רק סליחה, היה יועץ? מר רונן חיון: 

 היה יועץ. מר מאיר שביט: 

 היה יועץ.  משה:  -פנינה אמויאל  'גב

לא נעים לי להגיד לך. תשמע אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, מר מאיר שביט: 

י, אם אתה שואל אותי אני לא רוצה, יכולים להגיד שזו אם אתה שואל אות

 הוצאת דיבה. אבל לתחושתי. 

 מאיר אתה מוקלט בוא, מאיר אתה מוקלט, די מספיק. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 בדיוק, אל תענה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא.  ,דימשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אלה היא פה. מאיר השאלה היא פה, השמר אורי בכרך: 

 אורי, אורי אני יכול להגיד לך. מר מאיר שביט: 

 ,כמה כסף ... מר אורי בכרך: 

אני יכול להגיד לך, בסדר? בשלהי כהונתי שהיא לא קצרה, אני יכול להגיד מר מאיר שביט: 

לך שנפלנו מספר פעמים, אבל זאת הנפילה הכי גדולה שהייתה לנו. ואני לא 

פול בעתיד, אני רק יכול להבטיח לך לגבי העבר וגם יכול להתחייב לך שלא ני

 לגבי העתיד, עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי שזה לא יקרה. 

 טוב, בוא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 
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  ,לביא פה לוחש לי שזה בהרבה מקומותמר אורי בכרך: 

 אבל, בוא. מר מאיר שביט: 

 ,כתםשזה מבוצע? הלהלכתם לראות מקום מר אורי בכרך: 

כמו שמאיר, מאיר תן לי, מאיר אני אענה בקצרה. אני אענה משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 בקצרה אורי. 

 אורי תקשיב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,שנייה. זה חוסר על עצמו בכל מיני דבריםמר אורי בכרך: 

 בסדר תודה.  דובר:

 פה במועצה. מר אורי בכרך: 

 להבין. אבל אתה צריך מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

 מאיר תן לי להשיב. מאיר. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 המערכת הזאת היא רב תחומית. מר מאיר שביט: 

 מאיר, מאיר. ... רוצה להגיב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מאיר תן לי להשיב. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

 ענות לך. הבנתי את השאלה אורי, הבנתי את השאלה. תן לי למשה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

 גם יכול להיות, שמעו, גם יכול להיות אני אומר לך מה יכול להיות. מר מאיר שביט: 

מאיר די, תן לי לענות לאורי. אורי, תקשיב, מה שהם הציגו לנו משה:  -פנינה אמויאל  'גב

עשור אחורה. מה שהם הציגו לנו פה ועוד הפעם אנחנו חוזרים כאן כמעט 

 כאן, זו הייתה איזושהי פנטזיה שכולנו נשבנו. 

 חתול בשק. מר אורי בכרך: 

שנייה, לא זה לא היה חתול בשק. כולנו נשבנו בקסמה כי היא משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 דיברה על מערכות שמדברות. 

 הבנו. מר אורי בכרך: 

 דבר עם הוועדה לתכנון בנייה. הגבייה תמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מאוד מרשים. מר אורי בכרך: 

 תדבר עם רישוי עסקים. משה:  -פנינה אמויאל  'גב



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

44 

   איך זה נבדק?מר אורי בכרך: 

רגע. מה שהם הראו לנו, הם הראו לנו את המערכת פועלת בשתי משה:  -פנינה אמויאל  'גב

לא עבדה באותו תכלול רשויות, היא עבדה בקצרין והיא עבדה באריאל. היא 

שאנחנו ציפינו לו, אבל הם כן הראו לנו איך היא עובדת בחלקים בשתי 

הרשויות האחרות. כמו שאמר רן, אנחנו ציפינו לקבל מוצר מדף, אנחנו לא 

ציפינו שימציאו לנו את כל המערכת הזו מחדש. אנחנו הבנו שיש להם את 

ל כרשות ראשונה, והכהיכולת לקחת את כל אותם מרכיבים ולתת לנו את 

 שנתמודד עם זה, שאנחנו נהיה ספינת הדגל שלהם. 

 ל הבנתי. ואת הכמר אורי בכרך: 

 ל אנחנו עושים ביחד, שנייה. ושהכמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אבל מחר זה יכול לקרות בכל נושא. מר אורי בכרך: 

 רגע. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

את מדברת על מוצר מדף, אבל  או קיידבר. והשאלה,  מחר, בדיוק אותומר אורי בכרך: 

מוצר מדף לא היה קיים. ואתם החלטתם לקחת, להשלים אותו בראש שלכם 

 לבד. 

 לא, לא השלמנו אותו בראש שלנו לבד. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לא.  דובר:

  מדברים יחד()

 שנייה, אני רוצה לסכם שנייה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 .... ללכת לעשות פיתוח :דובר

 בואו, בואו רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 רגע, לי יש שאלה.  דובר:

  מדברים יחד()

 איציק מדבר, קובי, קובי, איציק שואל שאלה. מר יצחק יצחק: 

אנחנו רוצים לעשות פה בדיקה לגבי אותם אירועים חריגים,  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 ים שהם דיברנו עליהם. אותם חמישה מיליון שקל

 . או קייעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

שקבעה אותה מומחית שצריך היה לגבות אותם. בהנחה שאנחנו  :סלסובודיאנסקי יצחקמר 

עושים את הבדיקה ואנחנו מוצאים שלא חמישה, לא יודע, מיליון, אחד, חצי, 
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אם יש לנו  או לא משנה. מה האופציות שלנו כמועצה לבוא היום לגבות רטרו,

אם מתברר שהשיקול   אופציה לגבות רטרואקטיבית מהאנשים האלה כסף?

 הזה, לא נכון. 

 מה פתאום.  דובר:

   מדברים יחד()

 בוא, בוא, כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני רוצה לענות לך, אני רוצה. מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

 רגע, רגע, אני אענה. מר מאיר שביט: 

   רים יחד(מדב)

 יאיר אבל. מר מאיר שביט: 

לא, אם היה סקר והיו לך את הנתונים ואתה לא גבית אז אתה לא   ד רונית עובדיה: "עו

 יכול לגבות אחורה, אתה יכול להחליף. 

 כן, תודה רונית. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני חייב להגיד לך. מר מאיר שביט: 

 בוא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

שהיו, אני חושב, אני זוכר לפחות שני מקרים שחייבנו אחורנית, ר מאיר שביט: מ

 שנים והצלחנו לקבל ערך של חצי.  4רטרואקטיבית 

 זה ... רמאות אבל, לא.  ,טוב דובר:

  ,אז בסדר, אז במקום שבו אתה מגלה שמישהו עשה הטעיה אני חושבמר מאיר שביט: 

 כן, כן, כן. ד רונית עובדיה: "עו

 זה לא המקרה אבל מאיר, זו דוגמה לא טובה. ר יצחק יצחק: מ

 כן. כן. מר מאיר שביט: 

 לא, אם אתה מגלה בנייה לא חוקית. ד רונית עובדיה: "עו

   מדברים יחד()

 אם אנחנו מגלים למשל שזה היה משרד ולצורך. מר יצחק יצחק: 

   מדברים יחד()

  .וצה לדייקזו לא השאלה, ואני רק רד רונית עובדיה: "עו

 חברים, חברים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 
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אני רק רוצה לדייק בתשובה כדי שלא ישתמע שמשהו אמרתי, שנייה ד רונית עובדיה: "עו

רגע. שמה שאמרתי, אני דיברתי על מצב שבו היו לך נתונים ואתה מדבר על 

טעות בשיקול הדעת שלך. טעות בשיקול הדעת אתה לא יכול להפיל על 

שהו אחר. אם יש מצב שהנתונים לא מדויקים וגילית את זה בדיעבד, אז מי

 כמו שמאיר אמר אתה יכול לנסות לחייב אחורה. 

 אז אני רוצה להציע. מר יצחק יצחק: 

 חבר'ה יש לנו שתי אפשרויות.עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ם וועדה במסגרת ההצעה, ההצעה פה לאשר את ההסדר, גם שאנחנו נקימר יצחק יצחק: 

ואני גם מקווה שרונית תהיה חלק ממנה, כי היא אשת המקצוע, היא גם 

מבינה, ושבה נבדוק את כל המקרים האלה. ואם נראה שהיו מקרים שהם לא 

טעות בשיקול הדעת, אלא טעות בעובדות שמישהו הסתיר עובדות, שגם נדע 

 לפעול על זה. 

 תודה, תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בל זה לא קשור לענייננו, זה. א דובר:

 זה בנוסף. גם וגם. זה אחד עם השני, זה גם וגם.  דובר:

 לא הבנתי, לא הבנתי אותך.  עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אם לא נפיק לא נלמד.   מר רונן חיון: 

 שמע.  דובר:

 אתה אומר לאשר את זה במקביל? מר יצחק יצחק: 

 עד לאשר את ההסדר. לא, אני ב מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 לאשר את ההסדר. מר יצחק יצחק: 

   ,... דובר:

 להקים וועדה לגבי הפער. מר יצחק יצחק: 

 כן, לראות. ד רונית עובדיה: "עו

 היום אם הייתי אומר לך היום תשמע. מר מאיר שביט: 

 זה היה בוועדת כספים. מר יצחק יצחק: 

  אם הייתי אומר לך היום תשמע.מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 מיליון שקל.  09אני אביא לך מר מאיר שביט: 
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   האם היית לוקח את זה? מר רונן חיון: 

 מיליון שקל?  2היית משלם מר מאיר שביט: 

 אולי אנחנו טועים.  דובר:

 התשובה היא לא. אני אגיד לך למה לא.  מר רונן חיון: 

 מאיר, מאיר, מאיר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אם אתה שואל באמת.  רונן חיון:  מר

 מאיר, רגע רונן. רונן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני לא מאמין לך אבל בסדר. מר מאיר שביט: 

 רונן שנייה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בוודאי שבסופו של דבר בדיעבד כל אחד יגיד לך כן. זו שאלה לא הוגנת.  מר רונן חיון: 

 חברים שנייה. חברים. ועצה: עמיר ריטוב, ראש המ

  ,: ...,מר מאיר שביט

 שנייה רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אתה אומר את זה בדיעבד.  מר רונן חיון: 

 חברים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זו שאלה לא הוגנת.  מר רונן חיון: 

  ,: ...,מר מאיר שביט

ול כי אני רוצה להצביע מי בעד, מי חברים, רם אתה חייב לשאעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 נגד ונמשיך או שלא נמשיך. 

 יש על מה עושים הצבעה?  ,איזה הצבעה דובר:

   מדברים יחד()

 לא, רגע, רגע, עמיר, עמיר, עמיר אני מבין שאתה דוחק.  מר רונן חיון: 

 עוד לא הגענו לסדר יום.   ,מה דוחק תראה מה השעהעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   ברים יחד(מד)

אני יכול רגע לבקש משהו? בצורה מאוד רגועה. יש פה עורכת דין. את  מר רונן חיון: 

 היועצת המשפטית שלנו. 

 נכון. ד רונית עובדיה: "עו
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אולי נשמע את חוות דעתה גם. מה דעתה? האם זה  אפשר להתייעץ איתה? מר רונן חיון: 

אתה אומר בוא נצביע רק על נכון לרוץ או לא נכון. אולי יש חלופה אחרת. 

 חלופה אחת. 

 היא צריכה להכיר את ההליך רונן. מר יצחק יצחק: 

   מדברים יחד()

 לא אומר שנצלול לתוך הפרטים.  מר רונן חיון: 

 רונן, רונן אני חייב להגיד לך. מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

 שקל. מיליון  0-מאיר לא ציינת את העובדה לגבי המר יצחק יצחק: 

   מדברים יחד()

 בוא, אורי, אני לא שומע את רוני. אורי. אורי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני אגיד לך למה.  דובר:

 לא, לא, לא, אתה לא יכול. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 למה לא?  דובר:

אתה לא יכול. כן, תראה, תסתכל על רוני. תסתכל על רוני. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תסתכל על רוני. מצביעה ככה כבר שעה. תודה. 

מאיר, בוועדת כספים שבה מאוד מאוד כעסתי על ההסדר הזה אם  מר רוני פרידמן פלומן: 

 אתה זוכר. 

 זוכר.מר מאיר שביט: 

הייתה, נאמר לי שחלק מסכום הפשרה נובע מפחד שלנו שהם ינצחו מר רוני פרידמן פלומן: 

 בינה מאבנר ומעידו שלמעשה לא הוגשה. בתביעת קניין רוחני, שאני מ

 לא אבל. מר מאיר שביט: 

 אלא היא מן טענה בעלמא, נראית לי מאוד. מר רוני פרידמן פלומן: 

   מדברים יחד()

 מאוד מונפצת. מר רוני פרידמן פלומן: 

 רוני זה לא בעלמא. מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

 ת. אני לקחתי את מה שאת אמרמר מאיר שביט: 
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אני עורכת דין לשעבר, זו הטענה הכי מונפצת ששמעתי בחיי. אני מר רוני פרידמן פלומן: 

חייבת להגיד את זה. כמה מתוך סכום הפשרה קשור לזה? אני חייבת להגיד 

 לכם. זו טענה מגוחכת. 

רגע, רוני אבל אחרי וועדת כספים, תקשיבי, חוץ מזה שרצית להשמיע את מר מאיר שביט: 

 זה בסדר. זה פה ו

 תודה. מר רוני פרידמן פלומן: 

 ואחרי שמה שאמרת לי, אני עשיתי שיעורי בית עם עצמי. מר מאיר שביט: 

 נו. מר רוני פרידמן פלומן: 

חשבתי על הדבר הזה. וחשבתי להציע לפוצץ את הסיפור הזה כדי לסחוט מר מאיר שביט: 

די לעשות את זה ואני עוד מיליון שניים. אמרו לי שאני צריך להיות מטורף כ

 , ואז בדקתי, ביקשתי לבדוק. -אומר לך ש

 מי אמר?  דובר:

 סלובומיליון שקל ש 0-תגידו בואו נניח שעכשיו אנחנו צריכים לשלם את המר מאיר שביט: 

 אמר. 

  כן?מר רוני פרידמן פלומן: 

יביות. אז ומשהו מיליון שקל עם ההצמדות ועם הר 8-אמרו לנו שזה מגיע למר מאיר שביט: 

אם זה המצב, אז בגלל האיום בתביעה הזאת שזה  או קייאני באתי ואמרתי 

רק נזק של חצי מיליון שקל ואנחנו להגן כנגד התביעה הזאת, להגן התביעה 

של הסקר והמדידות, אני מעריך שעלה לנו ועוד לא גמרנו זה רק אנחנו 

 בתחילת הדרך, עלה לנו סדר גודל של שני מיליון שקל. 

 עד עכשיו? ר רוני פרידמן פלומן: מ

כן. אז תארי לעצמך שאנחנו, נגיד שהתביעה הזאת הזויה לחלוטין כמו מר מאיר שביט: 

 שאת אומרת. 

    מדברים יחד()

 ההגנה המשפטית תעלה לנו פי זה. מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

 רגע, אני רוצה. ד רונית עובדיה: "עו

   מדברים יחד()
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תביעה הנוספת הזאת יש הסדר גם בהסכם פשרה שאומר אחד, הם כן אז ב דובר:

יתבעו אותם, אז אנחנו כאילו עשו איזשהו הסכם שיפוי שאנחנו, הם יכסו 

 את העלויות שלנו. 

 בסדר, אז מאיר רק שאני אבין. רק. מר רוני פרידמן פלומן: 

 ,אלינו ישירות ואז אבל יתכן וקומפלוט כן יפנו דובר:

   (מדברים יחד)

  ה, בוועדת כספים דיברת על מר רוני פרידמן פלומן: 

 רגע, רגע, איציק איציק, לא שומעים.  דובר:

 אבל לא ידעתי כמה הערכים המוצמדים. מר מאיר שביט: 

 וחצי.  871ועכשיו אתה אומר  3-ו 0נגיד מר רוני פרידמן פלומן: 

 נכון, בערך משהו כזה. כן. מר מאיר שביט: 

 ם קומפלוט יתבעו את. השאלה א דובר:

 ואם אורהייטק יתבעו את קומפלוט. ד רונית עובדיה: "עו

 ... צד ג', מה קורה אז?  דובר:

קומפלוט בנושא  תתראה, אני ניהלתי שיחה מאוד ארוכה עם מנכ"ליד רונית עובדיה: "עו

הזה. היא ממש לא מתרגשת, היא גם מוכנה לחתום על זה שהם לא נגעו 

  ,אורהייטק בתוך החומרים שהםר לבשום דבר שקשו

   מדברים יחד()

 אני לא יודעת על השאלה הזאת. ד רונית עובדיה: "עו

 חבר'ה אני אומר לכם, שמבחינת המועצה. מר מאיר שביט: 

 אבל מבחינת. ד רונית עובדיה: "עו

 התביעה הזאת, סופר הזויה, אני אגיד לכם למה. מר מאיר שביט: 

 ת אור הייטק. מבחינד רונית עובדיה: "עו

 לא אני לא פנינה ואפילו לא מושיקו, יודעים את מה שהם רוצים. מר מאיר שביט: 

 טוענים. ד רונית עובדיה: "עו

 טוענים שעשינו. לא יודעים, חבר'ה אנחנו לא יודעים לעשות את זה. מר מאיר שביט: 

 למה אתה רוצה להגיע לפשרה? : 'ג'מר אפרים חג

 תעלה לי, רק ההגנה תעלה יותר  רק ההגנהמר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()
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 לא אבל ההצמדה נמשכת. מר מאיר שביט: 

 אפי זה עולה כסף. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

 רק המומחים אלוהים יעזור לנו כמה שילמנו עליהם. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 ה יותר חכם תמיד. מאיר אין ספק שלהגיע לפשרה זה הרב מר רונן חיון: 

 מה אכפת לנו שזה ימשיך? : 'ג'מר אפרים חג

 אבל בסוף.  מר רונן חיון: 

 מיליון.  0אם אתה רוצה לדעת למה לא הגענו לפשרה על מר מאיר שביט: 

   מדברים יחד()

   להיות שהיה איזה דיבור עם  תקשיבו, לא הייתה פשרה כזאת. יכולמר מאיר שביט: 

 ,אלירן

 לא הייתה פשרה, אני יודע שלא. אבל למה לא הובילו לשם?  ן: מר רונן חיו

 שנייה, שנייה.  מר מאיר שביט: 

 ,ניסינו ,ניסינו מר רונן חיון: 

בפשרה של התשעה מיליון שקל. אחרי שאנחנו פה אמרנו וואלק נפלנו אין מר מאיר שביט: 

לך, מה לעשות. ישבנו איציק ואני בכפר סבא אצל המגשר, אני לא מגזים 

וכולם   שעתיים לקבל את התשובה של אורהייטק, שמעת מה אני אומר לך?

אמרו לנו הוא לא יסכים לזה. הוא לא ילך על זה, הוא מטורף. אלירן ... צריך 

לא יודע מה, לקשור אותו לרצפה כדי שהוא לא יעוף לשמיים. עכשיו תראו, 

, אתה יודע, -א באנחנו, אין ספק אין ספק שבניהול של הדבר הזה, כשלנו, ל

 בכוונה. 

 ברור שלא.  מר רונן חיון: 

כשלנו. בא מישהו ששיחק לנו אותה. זה מה שאני אומר לכם, שיחק לנו מר מאיר שביט: 

 אותה חד משמעית. 

 קלט את התמונה ושיחק על זה. זהו.  דובר:

עם תודה רבה חברים. יש הצעה שלי, אני אומר עוד הפ ,טובעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

בעצם אני חוזר על המילים הראשונות. אני לא רוצה להוריש למי שיבוא 

 אחרי, מועצה עם. 

   מדברים יחד()
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... אותו דבר. זה בסדר, כל הכבוד שאתה לא רוצה להוריש אבל אתה עכשיו  מר רונן חיון: 

  ה,לוקח מהכספים של 

 לא, לא, לא, לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 זאת ההצעה שלי.  ,חבריםיר ריטוב, ראש המועצה: עמ

  מדברים יחד()

תקשיבו, ביקשתם, אני חוזר על ההצעה שלי. אנחנו מאשרים עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ? 871כמליאה את הפשרה שהוצעה לנו על ידי עורכי הדין שלנו שהיא בסך 

 . 2 מר רונן חיון: 

 אלף שקל שכבר שילמנו.  042מיליון שקל פחות  2זה מר מאיר שביט: 

 שילמנו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . 8739זה  מר רונן חיון: 

 במספרים האלה. מי בעד בבקשה ירים את היד. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 רוצה במקביל הקמת וועדה. עמיר. מר יצחק יצחק: 

 בלתי תלויה. אם אפשר, בלתי תלויה.  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

 שלא יהיה עכשיו איציק אני ואתה, זה לא חוכמה. שיהיה גם מישהו חיצוני.  מר רונן חיון: 

   מדברים יחד()

  ,וועדת כספים. רן. רן. וועדת כספיםעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תקשיבו.  דובר:

 לא, לא, וועדה לא כספים עמיר. לא וועדת כספים.  מר רונן חיון: 

 . או קייוב, ראש המועצה: עמיר ריט

 רוצים להקים וועדה.  דובר:

   אתה רוצה להיות בוועדה הזאת?עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 שנייה שנייה.  דובר:

   מדברים יחד()

 שתלווה אותנו בפן המקצועי.  דובר:

 היועצת המשפטית גם.  מר רונן חיון: 
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 . יועצת המשפטית, היא המומחית בתחום. אנחנו לא דובר:

אנחנו נבחן את אותם מקרים שעלו, אותם חמישה מיליון שקלים. נבדוק  דובר:

 אותם. 

 אני מציע לצרף גם את יאיר מדר. מר יצחק יצחק: 

 ,ר, איציק, רןיאיעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מי עוד רוצה? דובר:

  גלית רוצה?עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  לא, לא. תשחררו אותי.גלית ברגר:  'גב

 יאיר רן, רן ואיציק. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,אני רוצה מר רונן חיון: 

 רונן רוצה גם. ורונן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אני רוצה להיות בוועדה בבקשה.  מר רונן חיון: 

 רונן רוצה להיות. בסדר ורונן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

. הקמנו וועדה. אחרי שהקמנו וועדה. מי בעד הצעה או קייעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תספור. יופי, זהו, בסדר.  היושב ראש ללכת לפשרה?

 . 90,93משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 פה אחד נו. מר מאיר שביט: 

 לא. אורי לא. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מי נגד? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מתנגד.  אורי. אורימשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אורי ושאולי. מר אורי בכרך: 

 ,שאולימשה:  -פנינה אמויאל  'גב

   מדברים יחד()

 בסדר, תרשמי מתנגד. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

  ,חברים חברים יש לנו הרבה, הרבה נושאים, יש לנו נושאים ...עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

54 

העלנו את הבעיות שיש לנו, נפגשנו בעין ורד עם אנשים מעין מועצה: עמיר ריטוב, ראש ה

ורד, אני מודה, לא דיברתי איתה עד שהר אפרים והבעיה שיש לנו שם. אני 

 עושה, יש סעיף על זה, אני אעדכן בסעיף הזה. 

   עוד הפעם? דובר:

   ,: ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

 וד לשמוע את מה שאתה אומר, והוא לא שמע. נראה לי שאולי רצה מא מר רונן חיון: 

 99... אני רוצה להודות לעמיר שהתקשר אלי והלך יום אחרי הישיבה לכביש  דובר:

 והבין שהפסיקו לעבוד והבטיח לי תוך. 

 נכון. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ... בכל הכוח, אני מודה לו על זה.  דובר:

שעבר. יום שלישי שבוע שעבר, אתם זוכרים שמשבוע  : ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

שאומרים יום שלישי פעמיים כי טוב. שני נושאים ביום שלישי הצליחו לי 

ברמה שזה קריטי. אחד, בני דרור. אני באתי לדיון ובהתחלה זה הלך בקלות 

והם הקדימו את המועד, היה דיון, אני מראש סגרתי שזה יהיה, יוציאו את 

 . חשמל. למרות ההצעה ה,

 עוד הפעם הקו חשמל?  דובר:

 של הגנת הסביבה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 חשבתי זה נפתר מזמן.  דובר:

או במקום הנוכחי.  רההצעה של הגנת הסביבה שאמרה שיישאעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

, חלק יטמינו וחלק ירחיבו לבני דרור. לא הסכמתי, 922? יהיה פה קו קיי

החלטה. הגיע פתאום קרן גרין ראש מועצת קדימה, הצלחתי להעביר את ה

ואתם כבר קיבלתם החלטה  90:22לדיון. אומרת סליחה, הזמינו אותי לשעה 

בלי לשמוע אותי. אמרה היועצת המשפטית, צודקת, קרן. ודלית זילבר אמרה 

בסוף נכניס אותך שוב. ואז מה שקרה, השאירו אותה לסוף ובסוף זה לא 

ים. ופחדתי שיקרה לי שם נזק כי איך שהיא נכנסה היא טוב, למה כולם הולכ

אומרת, משרד השיכון ... פה, פתאום הבנתי שאם היא תופסת אותם בלא 

יודע, לא אגיד במה, כדי שהיא תעשה את השכונה החדשה, שיתמכו ... שלה. 

שעוד נכנס באמצע בני  909והקו  922, זה אחד. והקו 92-3עוד הפעם ניצחתי 

 דרור. 
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 לא, לא, לא, אנחנו לא ניתן לזה, בני דרור.  ובי רייך: מר ק

 אל תיתן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   ,... מר קובי רייך: 

  ש,אתה רוצה, אתה רוצה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

לא, אנחנו לא ניתן בגלל שאתה לא פועל לטובת בני דרור ושום דברים  מר קובי רייך: 

 ל, שאתה תעשה רק את האינטרסים שלך. אחרים. לא ניתן לזה לפעו

   ,: ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

לא, לא, עמיר, אתה לא תעביר החלטה בלי בני דרור. אתה לא תעביר אותה  מר קובי רייך: 

אם אתה לא תעזור לבני דרור לפתור את הבעיות שלה. אתה לא פותר את 

זה בתל יצחק, ועשית הבעיות של בני דרור. שאתה מחויב לה, אתה עשית את 

את זה במקומות אחרים. ואתה לא תומך בבני דרור בדברים שאתה מחויב 

להם. ואנחנו לא נתמוך בך כל הזמן ונעזור לך כל הזמן לטובת האינטרסים. 

 אין לך שום אינטרס פה. 

 איזה אינטרסים? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

תן לזה שזה יעבור אם אתה לא תדאג לבני ואנחנו לא ני  ,...האינטרס הוא  מר קובי רייך: 

דרור פעם אחת. אני מדבר איתך כבר חודשים. חודשים אני מדבר איתך. 

 יצא, היה צריך לצאת מכתב והחליטו במחוזי. 

   מדברים יחד()

 אתה לא מטפל בזה, אנחנו לא ניתן לזה יד.  מר קובי רייך: 

   מדברים יחד()

 לנו, אתה כל הזמן דוחה אותנו. לא, אתה לא עוזר  מר קובי רייך: 

 לא דוחה אתכם. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אתה דוחה, ... במכתב. החלטנו שבמחוזי תתמוך ואתה לא נותן לזה יד.  מר קובי רייך: 

   ,...המכתב לא יוצא. אילן לא מוציא אותו. הסגן שלך 

 צעוק. אין מה להוציא אותו, שב רגע במקום לעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 זה לא ניצחון, זה לא ניצחון. אנחנו לא ניתן שיהיה חטא על בני דרור.  מר קובי רייך: 

 תשאיר אותו איך שזה.  ,...אל תעשה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 פה.  רנכון. שיישא מר קובי רייך: 
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 אין בעיה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 גם לאף אחד שיישאר פה. אם הוא מפריע למישהו, תעזור לנו.  הוא לא מפריע מר קובי רייך: 

 922-רק שתהיה רגוע. שתהיה רגוע. הרעיון הוא לקרב את העמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לבני דרור. אם אתה רוצה יקרבו אותו לבני דרור. 

 לא יקרבו אותו לבני דרור.  מר קובי רייך: 

 זו התוכנית. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה תוכנית, יש מלא תוכניות. הוא יישאר במקום הקיים.  מר קובי רייך: 

   : ...,,עמיר ריטוב, ראש המועצה

 . ר... יישא מר קובי רייך: 

 טוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ... לא יבנה.  מר קובי רייך: 

  מ,מה אכפת לי עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ,...אתה אומר לו  מר קובי רייך: 

  מ,מה אכפת לי עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אם לא תיפתר הבעיה של בני דרור שאתה דאגת לתל יצחק שאתה אומר כל  מר קובי רייך: 

  ,...היום 

 ,לא הלכתיעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ולא, ואתה לא עוזר לתושבים שלך. לא לנו ולא לנורדיה.  מר קובי רייך: 

 בו מה שהוא מדבר. תקשיעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מדברים יחד()

 מה שהוא מדבר בלי להבין. מה שקובי מדבר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מדברים יחד()

 שנייה רגע, תהיו רגע קשובים אלי. מה שמדבר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ,... מר קובי רייך: 

, אני רוצה להסביר לכם בוא רגע, בואו שנייה. מה שמדבר קוביעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

שתבינו כי הוא בעצמו לא לגמרי מבין. יש החלטה שאומרת כמה לכל ישוב, 

 כן שפולדר, כמה לכל ישובים. 

  ,... מר רונן חיון: 
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כן. כמה כל ישוב יכול לבנות. כמה יחידות דיור. בתל יצחק, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ן שלהם בא אחרי ההחלטה להם בנגלה הקודמת מכיוון שהדיור המוג ודאגנ

. אני דואג גם לבני דרור ויש החלטה כבר כתובה רק שרת 322-שיגיעו ל

הפנים לא נותנת להביא אותה. ההחלטה אומרת שבכל מועצה אזורית 

בהתאם לתוכנית הכוללנית, שלנו כבר יש, יהיו לפחות שני דיורים מוגנים. 

מה שהם רוצים. ואם  ואז ברגע שהדיור המוגן יוצא מבני דרור, הם יוכלו

 קובי ימשיך לצעוק אז אני לא מטפל באמת. 

 לא.  מר קובי רייך: 

אבל אני באמת מטפל, אני דיברתי השבוע עם דלית זילבר, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תעבירי את זה כבר, משגעים אותי, לא רק אתם. 

 אבל הם ביקשו מכתב.  מר קובי רייך: 

א רוצים מכתב. צריכה להיות החלטה, מה מכתב. ... מכתב. לעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 איזה מכתב. אתה לא מבין כלום. 

   אני לא מבין? מר קובי רייך: 

 לא. מה אני אעשה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני ... וועדה שם. והם אמרו שהם יתמכו. הם.  מר קובי רייך: 

 הבעיה המרכזית. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 הם רוצים מכתב מהמועצה.  ובי רייך: מר ק

המרכזית. לא רוצים מכתב מהמועצה. הם מה שצריך, כן לא  : ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

. והרבה 31בתמ"א  0צריך מכתב מהמועצה, צריך להחליט שפותחים לוח 

דברים, בין השאר דיור מוגן. עכשיו זה מי שמפריע, שתדע, מי שמפריע זו 

 שרת הפנים. 

 אנחנו עוד לא הגענו לדוח. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

שרת הפנים, נכון, לא הגענו לדוח. שרת הפנים, לוחש לה באוזן עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

. לא אכפת לי שיפתחו את הכולפורום כהלת והיא לא מסכימה, היא תפתחו 

 ,.... אבל שיתנו לי מה שאני צריך. אז זהו קובי, אל את הכול

 לא, לא, זה לא נכון. עמיר, אתה מטעה אותם פה.  י רייך: מר קוב

 בסדר גמור. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה לא נכון.  מר קובי רייך: 
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   אני מטעה, ... מי מטעה?עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אתה כבר חצי שעה מסובב אותנו.  מר קובי רייך: 

 מה אני אעשה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אתה מטעה.  י רייך: מר קוב

 מה אני אעשה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני הייתי בדיון, וביקשו ממך מכתב שאתה תתמוך בזה.  מר קובי רייך: 

לא צריך מכתב. מה אתה לא מבין שהיום גם אם מכתב שלי, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

    יחידת דיור? 92יגידו טוב ... 

דיור עמיר. זה צריך פשוט מאוד להוציא שהחליטו להקים בית  זה לא יחידת מר קובי רייך: 

 אבות בבני דרור או בנורדיה או בתל יצחק. הייתה אז, לא ידעו ... להרחיב. 

 נכון. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ואם היו שנותנים להרחיב לא היינו עושים אולי את הבית אבות.  מר קובי רייך: 

 ן, נכון, תודה, קובי תודה.  נכועמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אז תסביר את זה וכתוצאה מזה.  מר קובי רייך: 

   אז מה הבעיה? מה צריך לעשות? דובר:

הבעיה, צריך לעשות, שזה צריך, הם ביקשו מכתב שמועצה תתמוך ועם זה,  מר קובי רייך: 

 ועם זה נלך, המחוזית הסכימה בדרך לארצית. והוא יושב בארצית. 

 לשלוח אותך הביתה. תודה רבה.  : ...,, ראש המועצהעמיר ריטוב

  מדברים יחד()

 תנו לי, תנו לי לרוץ קצת. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

... להוציא מכתב אם מבקשים מכתב. אם הם צריכים מכתב, מה הבעיה  דובר:

 להוציא מכתב? 

  ה,לא צריך מכתב, צריך לאשר את עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 חד(  )מדברים י

לא מביאים אותו לדיון. שנייה חברים, בנושא בית לין. היינו עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

בדיון במועצה הארצית. קיבלנו אישור להפקדת התכנית של אזור התעשייה. 

גם פה יש מיליונים, אפילו מאות מיליונים, לא נדבר על זה עכשיו אין הרבה 

ית החליטה על הפקדת התכנית. זמן, אבל כן יש לנו מעמד. המועצה הארצ

 חשוב. 



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

59 

 נקווה שנחייה עד אז.  דובר:

אלינו למועצה, ונהיה איתם בכל המקומות כולל כביש  : ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

999 ...,   

 )מדברים יחד(  

   מי זה, רגע, מי זה? מר רונן חיון: 

צי הם חברי ... פחות זה, יש מועצה ארצית, מתוכה כח : ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

מחצי. זו וועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים, היא יושבת כל שבוע פעם 

 ? או קיי  ,...הראשון של אותו החודש  23-בחודש ב

  אז הם באים לפה ומה? או קיי מר רונן חיון: 

 הם באים לסיור פה. כן.  עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

ואמרת,  999ה הקודמת, אתה זוכר דיברנו איתך על אבל עמיר, אתה בישיב מר רונן חיון: 

   ,...עכשיו אתה מבין שזה כבר   ,...מאיר אמרת שאתה חושב שזה לא 

   : ...,,עמיר ריטוב, ראש המועצה

 מה הסיבה?  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

   הזה? ב,מה מציגים  מר רונן חיון: 

 מה? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מה מציגים?  ב, : מר רונן חיון

 ל. ומציגים הכעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 הם באים לסיור, אמרת שהם באים לסיור.  מר רונן חיון: 

 ל. וכן. מציגים הכעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מה אתה מציג? מר רונן חיון: 

 בני דרור למשל. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   רים שאתה הולך להציג?מה, אבל יש רשימה של דב מר רונן חיון: 

 אני, כן, יש רשימה איפה אנחנו נוסעים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ל,אפשר לקבל את הרשימה של הדברים שאתה הולך להציג  מר רונן חיון: 

 תני לו את הרשימה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אין לי את זה פה, אבל אני אשלח לכם. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מעולה, שנדע מה.  :רונן חיוןמר 
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מנחת תנובות, סגרנו אותו, הגיעה אלי בקשה להפעיל אותו עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

מתנגד, רק שתדעו שזה כל הזמן על   ,...מתנגד  ש,מחדש, אמרתי על זמן 

 הפרק, וכדורגל עם קלנסוואה. 

ה, הקודם, היה מטוס זה אני חייב להעיר ולהגיד לכם שביום שבת, לא הזמר מאיר שביט: 

 קל שהתרסק בהרי ירושלים, זה היה המפעיל של מנחת תנובות. 

 באמת?  דובר:

  מדברים יחד()

חברים שני נושאים נוספים בדוח ראש המועצה, קיבלתי היום, קיבלנו היום מר יצחק יצחק: 

מכתב שמופנה על ידי יושב ראש התנהגת ההורים ... דרור. לגבי הנושא של 

ים בהסעות בקריית חינוך דרור. האמת היא שזה עלה פה בפגישה רמיסת ילד

משותפת עם הנהלת הקריה, לעשות פיצול בין החטיבה הצעירה לחטיבת 

 הביניים. אני ביקשתי פעם. 

  מדברים יחד()

היום זה עלה בפגישה הנוספת שהתקיימה עם אילנית שושני ממשרד מר יצחק יצחק: 

הנהלת קריית חינוך דרור. אני לא אכניס  החינוך, בפגישה שהייתה בשטח עם

אתכם לכל הפרטים, יש איזשהו עכשיו ניסיון תהליך של רפורמה, בכלל בכל 

נושא ההסעות במשרד החינוך. אני ביקשתי לבחון מה המשמעויות של 

הפיצול במסוף. כרגע לפחות לפי הנתונים שקיבלתי ממחלקת תחבורה, 

טובוסים כל יום. זה המשמעות של או 93-99מדובר בתוספת של בערך בין 

הפיצול, כן. זה קיבלתי ממשרד. מה שקיבלנו היום החלטה, בשיתוף, זה 

הוצף היום בפגישה שהייתה עם אילנית שושני ממשרד החינוך. והיא הציעה 

איזושהי הצעה שאנחנו ניקח איזשהו יועץ תחבורה חיצוני, נבחן את 

 המשמעויות של כל העניין הזה. 

 חד(  )מדברים י

 לקראת השנה הבאה, לקבוע פגישה. רגע. מר יצחק יצחק: 

  ה,... של ההוא שבודק את  דובר:

כן. לקבוע פגישה אצל. לקבוע פגישה אצל הרפרנט במשרד החינוך של מר מר יצחק יצחק: 

שמעון לביא, שהוא הממונה על כל נושא מערך ההסעים כי לא ... הפרטים 

 שיצא אישור. לפני ולפנים, רק רציתי שתדעו 
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 ,רוצים להפריד את החטיבהלא הבנתי מה ההיגיון איציק. לא  דובר:

 )מדברים יחד(  

 מה ההיגיון פה?  דובר:

 )מדברים יחד(  

  ב,יש איזושהי טענה שנרמסים שם ילדים, זה בעיקר מר יצחק יצחק: 

 אז שישנו את השעות בסיום של החטיבת ביניים.  דובר:

 עיקרית, הבעיה העיקרית. הבעיה המר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

הבעיה העיקרית זה בעיקר בצהריים, ביציאה בצהריים, שמגיעים ... כי מר יצחק יצחק: 

 בטח זה יגיע לשולחנם מחר בבוקר אותו מכתב. 

 המכתב הגיע אליהם. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 

 יםר"תבאישור  – 7סעיף 

ים מאושרים לוועדים ר"תברים, זה אופן העברת נושא נוסף שלבקשת חבמר יצחק יצחק: 

המקומיים. בתוכנית ההשקעות שאושרה על ידי המליאה, וועדת כספים, 

ים. להזכירכם, ר"תבהודענו לבעלים המקומיים על אופן שחרור הכספים ל

לפחות לאלה שישבו בוועדת הכספים, אנחנו נתנו עדיפות בעצם לנושא 

ם ומדרכות, פיתוח. ופנינו לוועדים נושא של כבישי ,בטיחות ונגישות

המקומיים, הודענו להם בהתאם להחלטת המועצה על פי המלצה של וועדת 

כספים. בהליך עצמו לצורך שחרור הכספים, הפרויקטים מבוצעים על ידי 

הוועדים המקומיים, לא על ידי המועצה שיהיה ברור. מה שהם התבקשו זה 

חייבים להגיש הצעות, כתב כמויות,  שזה על פי הנוהל לצורך שחרור כספים,

אומדן ואישור מהנדס על ביצוע הפרויקט כמובן, לצורך קבלת התשלומים, 

כמובן גם חשבון ביצוע, כי אנחנו בלי זה לא יכולים לקבל את הכסף. טוב זה 

  ,אני ,נושא שאתה ביקשת. רגע

 אני ביקשתי אותו כנושא לא בדוח ראש המועצה. מר אורי בכרך: 

 אז כרגע זה בדוח ראש המועצה. חק יצחק: מר יצ

אבל זה לא חוקי מה שאתם עושים. ואני צריך לקבל את הנושא שאני  : ...,מר אורי בכרך

מבקש. ... והנושא הזה, והנושא הזה הוא מאוד חשוב כי יש לך וועד לדוגמה, 
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וועד ינוב שהגיש לך את כל מה שאתה צריך להגיש ואתה מחליט לקחת את 

 אתה רוצה. זה לאן ש

כן אבל הוא הגיש את זה על פרויקט, הוא הגיש את זה על פרויקט מה מר יצחק יצחק: 

 שהוא רוצה. 

   : ...,,מר אורי בכרך

 זה לא נגישות. מר יצחק יצחק: 

זה הפרויקטור שלך. ... תקין. עכשיו זה לא משנה, אני רוצה לפתוח נושא מר אורי בכרך: 

ים באופן כללי. ר"תבות, על אופן העברת אחר. שגם מדבר על כרטסות שונ

שזה לא נכנס לכרטסת של איזשהו וועד ומתקזז עם כל מיני דברים מהעבר. 

זה קודם כל, צריכה להיות כמו שיש לנו תקציב שוטף ותקציב קרנות, יש לנו 

שני תקציבים מופרדים, ככה זה צריך להיות גם בישובים. לצורך העניין יגיד 

כה זה קיים גם בישובים, שיש להם כרטסת קרנות נקרא פה עכשיו הגזבר שכ

לזה, או כרטסת לשם נכנסו כל הכספים. ... לא, יש ישובים שהם כן מכירים 

 את שתי הכרטסות ויש ישובים שלא מכירים את שתי הכרטסות. 

 אין מציאות כזאת אבל לא חשוב. מר יצחק יצחק: 

 ואנחנו. מר אורי בכרך: 

 מכיר מציאות כזאת.  אני לאמר יצחק יצחק: 

דיברתי עם יושב ראש ניצני עוז, הוא מכיר כרטסת שהיא מופרדת ששם מר אורי בכרך: 

 ים, היטלי השבחה וכולי וכולי, ויש לו את השוטף. ר"תבנכנסים ה

  מדברים יחד()

 רק דקה, גם ... לא מכיר, לכן אני מעלה את הנושא. מר אורי בכרך: 

 ה, רק איציק אומר שלא. לא אני אמרתי. לא, אין בעי מר רונן חיון: 

 רגע. מר אורי בכרך: 

 לא. לא. מר יצחק יצחק: 

 ר"תברגע, חברי מליאה שמעלים נושא מסוים שחושבים שהם מאשרים מר אורי בכרך: 

אלף שקלים, הולכים לאותם  022-מסוים, הם בראש שלהם חושבים שה

הנגשה. ואנחנו פרויקטים שלשמם אנחנו מאשרים, אם זה הנגשה פעם, 

? או קייחושדים שאותו באמת יושב ראש וועד מקומי, מקבל את הכסף, 

מגיש את כל הדברים, שזה באמת מנהל תקין, הוא צריך להגיש תוכנית 



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

63 

מסודרת שהוא לא ייקח את זה לביתו או לכיסו או יבזבז את זה סתם לא 

וע. בלי לטובת הציבור. אבל אחר כך הוא מקבל את הסכום כמו שצריך לביצ

תנאים, בלי קשקושים. ככה חושבים כל האנשים שיושבים פה מסביב 

 לשולחן. 

 מה זה בלי תנאים? משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 שזה הנוהל.  דובר:

 )מדברים יחד(  

אנחנו החלטנו בוועדת כספים, תשתיות, עכשיו מי שרוצה לעשות מר יצחק סלובודיאנסקי: 

שתשתית זה כביש, אחד אחר חושב תשתית, עושה תשתית. אתה חושב 

שתשתית זה גם ילדים, גן משחקים. זכותו לעשות מה שהוא רוצה. זה הוועד, 

 ב,הוועד הוא קובע ביישוב שלו. לא טוב הוועד, יש שתי אופציות או ש

הבאות, יחליפו אותו התושבים או שתחליט המועצה שהוועד לא מתפקד 

תערב לוועד המקומי בתוך מה ותפזר אותו, זה בסדר. אבל לא יכולים לה

שהוא עושה בתוך היישוב שלו. אם יש אנשים מישובים אחרים שמתקשרים 

 למועצה ואומרים תשמע למה הוא, הוועד עושה ככה ולמה הוועד עושה ככה. 

  ,... דובר:

 זה הוועד. מר יצחק סלובודיאנסקי: 

   מדברים יחד()

 ד החליט. אם הוועד החליט, הוועמר יצחק סלובודיאנסקי: 

ה לגמרי נכון וזה חלק ממה שהתכוונתי. מה שעוד התכוונתי זה שאותם זמר אורי בכרך: 

האחרון, הם שנכנסים לאותה כרטסת, אם  ר"תבה 382אלף שקלים או  022

קיימת השונה, אני רוצה שנחליט פה שיהיו שתי כרטסות לוועד המקומי. כמו 

ת לתקציב שוטף, כל שאנחנו בעיקרון לא מערבבים בין תקציב קרנו

 ההתנהלות שלנו. 

 אז אל ... למושב. אל ... למושב.  דובר:

 רגע. המושבים. מר אורי בכרך: 

 )מדברים יחד(  

 של המועצה.  ר"תבשל המושבים, אתה טועה זה  ר"תבזה לא מר יצחק יצחק: 

 לא, אבל אתה אמרת.  דובר:
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  מדברים יחד()

 רגע, איציק אתה בחור מלומד.  לא, אבל אני אסביר לך.מר יצחק יצחק: 

 אני מלומד אבל. מר יצחק סלובודיאנסקי:  

  מדברים יחד()

 רגע אני אסביר לך.  אני רק אסביר לך. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

רוב המושבים לא מכירים את העבודה המסודרת הזאת של שתי כרטסות מר אורי בכרך: 

   ?או קייו שצריכים לעשות את זה, נפרדות, זה אחד. הבקשה שלי שכולם יבינ

 מה אתה רוצה שנעשה בשביל זה? מר מאיר שביט: 

 קודם כל לבצע את זה, מה זאת אומרת? מר אורי בכרך: 

  מדברים יחד()

 ליידע את כל ראשי הוועדים שזה קיים.  או קיימר אורי בכרך: 

 טוב מאוד. אורי, אורי ... תאמין לי שהישובים יודעים את זה  מר מאיר שביט:

הם לא. מה אתה אומר לי תאמין לי, אני ישבתי עם ראשי וועדים, הם לא  מר אורי בכרך: 

 יודעים על מה אני מדבר. 

 מי, מי, מי לא יודע?  מר מאיר שביט: 

 גם בינוב לא הכירו את זה.  מר אורי בכרך: 

  ה,... הסיפור הזה עם  מר רונן חיון: 

 אני אומר לך.  מר אורי בכרך: 

  מדברים יחד()

 צריך לעשות הסברה.  מר מאיר שביט: 

 הסברה יפה. אז קודם כל שזה יהיה להצבעה וזאת החלוקה.  מר אורי בכרך: 

 וואה חיממנו אותך מאיר, חיממנו אותך. לאט לאט.  מר רונן חיון: 

   ברגע. אתה שומע איציק? מר אורי בכרך: 

 כן זה לא מצחיק זו האמת.  מר יצחק יצחק: 

לא מתחיל  ר"תב, הר"תבמרגע שיש שתי כרטסות ואנחנו מחליטים על מר אורי בכרך: 

שהוגדר לנו ואנחנו  ר"תבעכשיו לקזז ולהיעלם שם על כל מיני דברים. אלא ה

רוצים לקדם משהו שהוא הנגשה וככה כולם מבינים פה, אתה תיתן את 

-ברור מ הפרויקט הזה, לא תתחיל להגיד לו עכשיו אתה באיזשהו חוב לא
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'. עכשיו מה שעוד עלה מהשיחה. רגע. אחרי תדבר על מה שאתה רוצה. תן 04

זה שפתאום אותם ראשי וועדים שכבר  לי שנייה לסיים. עוד דבר שעלה כן?

כן מכירים את הכרטסת הזאת, הם פתאום רואים שכל הדברים, וזה 

ו מתקשר פה לעוד סעיף תיכף שנגיע אליו, או איזה משהו ששלחתם עכשי

כמה שעות לפני הישיבה. הם פתאום רואים שכל דבר שבוצע באחריות 

המועצה ביישוב, פתאום מקוזז. ואז, וזה חוב, זה נקרא חוב, זה לדוגמה, 

תיקנו את פאצ' בכביש, אותו וועד מקומי פתאום מזהה את זה בשורה 

אלף  022-בכרטסת, אותה כרטסת נהדרת של קרנות. עכשיו הוא בא עם ה

 אלפים 4שקיבלו, עד שנתנו משהו לוועדים ואז פתאום מינוס  שקל האלה

 לזה.  אלפים 1לליאור, מינוס 

 לא נכון. מר מאיר שביט: 

אלף שקל  022של  ר"תבמינוס זה לפה, הוא מוצא את עצמו לא עם  מר אורי בכרך: 

שמאפשר לו ליצור נגישות, אלא עם מינוס. עכשיו כל הגלגולים האלה של כל 

שאף אחד לא יודע עליהן ואף אחד לא מקבל אותן. כי יש לנו  מיני שורות

אחריות כמועצה לעשות דברים בישובים, יש אחריות למושג ויש אחריות 

 למועצה. 

 צודק.  דובר:

 ותיכף זה יתקשר לסעיף הבא שהוא גם כן אבסורדי בכמה. מר אורי בכרך: 

 בואו נעבור לנושא הבא.  עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ר"תברוצים לגלגל, אז אני מבקש שההחלטה תהיה פה ברורה בשולחן. שורי בכרך: מר א

 שעובר לישובים, עובר כמו שהוא בלי קיזוז. 

 : ...,מר יצחק יצחק

 בלי קיזוז. זה לא החלטה שלך. מר אורי בכרך: 

  מדברים יחד()

 לא, לא קשור להצביע, תקשיב רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 איזה קשור מה זה. : מר אורי בכרך

  מדברים יחד()

 אפילו שתלגלג ותגחך. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ל. ואני למדתי ממך הכמר אורי בכרך: 
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אני רוצה להגיד לך שבישוב שלך הייתה לי בעיה חמורה מאוד עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 שאיכשהו התגברתי עליה. 

 עיף. הישוב שלי גם יגיע, יש עוד סמר אורי בכרך: 

 אז התגברתי עליה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אל תדאג, נשמע את הישוב שלי. מר אורי בכרך: 

התגברתי עליה, ואני אסביר לך מהי. החוק אומר שמדרכות עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 וכבישים עושים על סמך גביית היטלים. ואנחנו לא גבינו בינוב היטלים. 

 רק בינוב. מר אורי בכרך: 

 בכל מקום. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אז זה בכל מקום. מר אורי בכרך: 

 אבל עכשיו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא רציתם להעביר פה את זה. מר אורי בכרך: 

 לא. מר מאיר שביט: 

 לא, שנייה אתה לא מבין. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 יה עשירים. תעביר את ההיטל פיתוח במועצה, נהמר אורי בכרך: 

 אתה לא מבין. אני מסביר לך. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא, חשבתי רק בינוב אבל. מר אורי בכרך: 

 לא, לא רק בינוב, הוא אומר בינוב הייתה לו בעיה.  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 רגע אני רוצה להסביר למה עמיר מתכוון. מר מאיר שביט: 

 ,סליחה לא התכוונתיעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 טוב.  לוהכאל תסביר לי מר אורי בכרך: 

 בדיוק. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא להסביר, אז לא אסביר. מר מאיר שביט: 

 טוב, בדיוק, אל תסביר לו כלום. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 .אבל שאלת הרבה שאלותמר מאיר שביט: 

 לא, לא צריך. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא שאלתי, ביקשתי מהמליאה היקרה. ר אורי בכרך: מ

 : ...,,עמיר ריטוב, ראש המועצה
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 ביקשתי מהמליאה היקרה להחליט. מר אורי בכרך: 

 תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ים עוברים כמו שהם לצורך שביקשנו בלי התערבות שלך. ר"תבשמר אורי בכרך: 

 ,הוא לא ר"תבה דובר:

 יצול שלך של הכספים. ונמר אורי בכרך: 

  מדברים יחד()

 אני רוצה שיצביעו על זה. מר אורי בכרך: 

 ,רגע אני רוצה גםמר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 אם הוועד המקומי שואל, אני רוצה פשוט להבין, אתה יודע. מר מאיר שביט: 

 כן. מר אורי בכרך: 

ם הוועד המקומי יודע שיש לו , א-לא בשביל להתווכח, הרי אתה חושב שמר מאיר שביט: 

 . 382, סתם לצורך הדוגמה, לא שזה מדויק, אצלך ר"תבאלף שקל  022

 . 022לא, אצלי  דובר:

 ? 022מר מאיר שביט: 

 כן.  דובר:

-ובא הוועד המקומי ואומר לראש המועצה או לסגנו שמתוך ה 022 או קיימר מאיר שביט: 

אז זה לא בסדר? למה אתה  האלה, הוא מבקש לבצע עשרת אלפים שקל, 022

 מתכוון אני לא מבין. 

 גם הוא לא מבין, עזוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מה אני לא מבין. מר אורי בכרך: 

 הוא מבין טוב מאוד.  מר רונן חיון: 

 אז אני אחזור עוד הפעם. מר אורי בכרך: 

 לא, לא, לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 במליאה  לצורך הנגשה והוועד המקומי מגיש לך.  ר"תבר כשאתה מאשמר אורי בכרך: 

  ,אורי אתה עושה ...עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אבל לצערי הרב זה לא הנגשה אורי. מר יצחק יצחק: 

 אל תגיד לי שאני לא מבין כי אני מבין.  מר אורי בכרך: 

 זה לא הנגשה אורי. מר יצחק יצחק: 
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 ותר טוב ממך. אני מבין קצת ימר אורי בכרך: 

 . מצוין אתה מבין. לוהכאתה מבין עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אלף שקל צריכים לגשת אם הוא הציג פרויקט.  022-, אז האו קיימר אורי בכרך: 

 מצוין, נכון. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אלף שקל, צריך שזה יהיה, ולא שזה ייספג.  022מר אורי בכרך: 

  מדברים יחד()

 אתה טועה. צחק יצחק: מר י

 אז אל תביא את זה למושב. אז אל תביא את זה למושב. מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 בסדר אני לא אביא את זה למושב, אני אעשה את העבודה. מר יצחק יצחק: 

 אל תביא. מר יצחק סלובודיאנסקי: 

ני אגיד לך מה אין בעיה אתה צודק. עכשיו אני אגיד לך מה קורה בינוב. אמר יצחק יצחק: 

 ,קורה בינוב. בינוב

 אבל זה לא קשור לינוב רק. מר אורי בכרך: 

סליחה רגע, תן לי רגע, לא בינוב, מקום אחר. אתה מקבל, על הירח, אני מר יצחק יצחק: 

שנים דרישות מתושבים, הכבישים שם צריך לעשות להם ריבוד  1מקבל ככה 

 קרנות של הרשות.  עשינו, חלק עשינו, עשינו את זה מתוך נכון?

 ... חצי מיליון שקל.  דובר:

שהיטלי השבחה  9דרך אגב, למי שלא יודע, היטלי, יגיד המומחה, מספר מר יצחק יצחק: 

זה של הרשות המקומית, זה נכון אתה עושה תכנית השקעות לעבודות פיתוח 

 בתוך היישובים. זה לא של היישוב זה של הרשות. 

 אחוז.  32מר אורי בכרך: 

 רגע סליחה, רגע. מר יצחק יצחק: 

 אחוז כבר נגמר מזמן.  32מר אורי בכרך: 

 אבל לפי החלטה של המליאה.  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 ב רגע נו. ,אני רוצה להקשי ,רגע דובר:

כשאתה מאשר תוכנית השקעות וזה התפקיד שלך כרשות מקומית, לבוא מר יצחק יצחק: 

עיה שאני נתבע בגינה על ניקוז, על כבישים, על ידי להגיד לי אדוני יש לי ב

תושבים שאפילו יושבים פה מסביב השולחן ואני צריך להתעלם, אני אגיד 
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שצריך לעשות גינה ציבורית ביישוב. זה התפקיד שלך ושלי לבוא להגיד, 

אדוני לפני שאתה עושה את הגחמות שלך, אני צריך לטפל בבטיחות, 

הנגישות עוד לא עלה פה לשולחן הזה. אני לא יודע  בנגישות. דרך אגב נושא

 אם אתם מכירים את הקביעה הזו. רגע. 

 ים. ר"תבאז אל תחלק  דובר:

 שנייה רגע. מר יצחק יצחק: 

 ים. ר"תבאז אל תחלק  דובר:

 לא אני לא אמרתי שלא, דרך אגב. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 שנים.  1-תעשה תוכנית למר אורי בכרך: 

 אני בעד פיתוח כמוך. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 הבעיה היא שאתה לא יודע מספיק. מר יצחק יצחק: 

אבל אם חילקת ונתת, אבל אם חילקת ונתת ויש לך יושב ראש וועד מקומי מר אורי בכרך: 

שהוא עובד ... אז כמו שאיציק אמר זה צריך לעבור לאחריותו ואם הוא 

 יש. יחליט לא לעשות את הכב

 דרך אגב עמיר, נושא הנגישות. מר יצחק יצחק: 

 לא, לא, לא.  עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 רגע, רגע, רגע, לא. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 באישור, אישרת ... לעבודות פיתוח ותשתית. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 בוא זה לא כזה תמים, בוא, אתה יודע. מר יצחק יצחק: 

  ברים יחד(מד)

  ,חבר'ה, יאללה חבל ... דובר:

  מדברים יחד()

 אפי, אפי אי אפשר להתקדם.  דובר:

   איפה שאולי שכל כך רוצה את הכביש. איפה הוא?משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()
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 חברים יש לנו סדר יום שצריך עוד לדון בו, חבר'ה מה נהיה אתכם תגידו. מר מאיר שביט: 

 ...  ן חיון: מר רונ

 בסדר אז בואו נדחה את ההצבעה הזאת לסוף, בוא נגמור את הנושאים. מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 רגע ואז נצביע בסוף, תן ... להעביר פה כמה נושאים. מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

ע אחד. רגע, אין בעיה, אבל עכשיו יש בעיה עם הסכמות. בוא נעביר ... רגמר מאיר שביט: 

 רגע אחד. יש נושאים שהם פשוטים, בואו נגמור איתם, נחזור לה. 

 למה מישהו מתנגד לזה? מר אורי בכרך: 

 לא יודע מאיפה אני יודע. תראה איזה רעש יש פה. מר מאיר שביט: 

 לא, כי הם מדברים פה על חשמל ולא על חשמל. מר אורי בכרך: 

היחידי אני לא נכנס לנוסח איך לכתוב את זה. יש הדבר היחידי, עמיר הדבר  מר קובי רייך: 

אלף שקל, מאיר אומר  022דבר אחד שהוא צודק, שבא יישוב למאיר ויש לו 

 אלף שקל.  12לו חכה, יש לך אצלי חוב של 

  מי אמר את זה?מר מאיר שביט: 

 חכה.  מר קובי רייך: 

 מי אמר? מר מאיר שביט: 

 אתה כזה.  מר קובי רייך: 

 אני כזה. ביט: מר מאיר ש

 מה לעשות. אמיתי.  מר קובי רייך: 

 בסדר. קובי וואלק תעשה לי טובה. מר מאיר שביט: 

אני במקרה בא  מבית עשיר. אבל כשאני יושב בראש שלי בשער אפרים, אתה  מר קובי רייך: 

 ,אלף שקל 12-שוכח להזכיר להם את הלא 

  למה אתה רוצה שאני אשכח?מר מאיר שביט: 

 . ר"תב, תן לו לבנות את הר"תבלא, אבל אם יש  רייך:  מר קובי

  ,אז איך אתה רוצה שאני. איפה ...מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 ,. איך אתה רוצהר"תבומנקה לו את ה מר קובי רייך: 

  ,באיזה מקום אתה רוצה שאנימר מאיר שביט: 



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

71 

 אני לא יודע.  מר קובי רייך: 

 יודע, אז תשאל אני אגיד לך.  אז אם אתה לאמר מאיר שביט: 

 . ר"תב, לא מהר"תבלא מה מר קובי רייך: 

 אין בעיה, תביא צ'קים. לא אקזז את זה מכלום, תביא צ'קים. מר מאיר שביט: 

 . ר"תבאז איזה מן  מר קובי רייך: 

 שנה והיום לא שולם.  91אלף שקל מלפני  12מר מאיר שביט: 

 בסדר.  מר קובי רייך: 

 אז מה אתה רוצה לעשות עם זה? יט: מר מאיר שב

 . ר"תבאבל לא מה מר קובי רייך: 

 022. יאללה. אני נותן לך ר"תבתגיד ממה, אין בעיה, תביא צ'קים, לא מהמר מאיר שביט: 

אלף שקל. נגמור את הסיפור. מה  91אלף שקל, אתה תביא שלושה צ'קים של 

   הבעיה מה. איפה, אתה רוצה לשכוח את זה?

 לא.  רייך:  מר קובי

 נשפך דם על הדבר הזה. מר מאיר שביט: 

 תכניס את זה להצבעה.  דובר:

  מדברים יחד()

 אין לי בעיה, תביא ארבעה צ'קים. מר מאיר שביט: 

 . 999תודה רבה. כביש עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד() 

   פנינה זה יכול להעלות להצבעה עכשיו? דובר:

 לא. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אין הצבעה. זה בסדר היום? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מה ההצבעה?משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 תביא את זה שבוע הבא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   מה ההצבעה?משה:  -פנינה אמויאל  'גב

חבר רגע שנייה. אני רוצה לדעת, זה מותר לשים לו על סדר היום משהו שמר אורי בכרך: 

 מליאה מבקש. 

 אז אנחנו יכולים. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 בכתב. מר אורי בכרך: 
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 כן. כן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מספיק זמן מראש. מר אורי בכרך: 

אם הכנסנו את זה ואנחנו מחליטים וראש המועצה יש לו את משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  ,היכולת אם הוא רוצה את זה

 אם זה בסדר היום או לא. צחק: מר יצחק י

 בתוך ראש המועצה או בסעיף נפרד. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 כן כי יש סעיף לזה. מר אורי בכרך: 

 זו החלטה שלנו, כן. הנה יש כאן את היועצת המשפטית. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

שולח בקשה יועצת משפטית, אפשר לשמוע את דעתך? האם חבר מליאה שמר אורי בכרך: 

בכתב, כמו שצריך ... האם מותר לא לתת לו   ?או קיילנושא להעלות נושא, 

  להעלות את הנושא?

 קודם כל, עד כמה ששמעתי הוא העלה את הנושא. ד רונית עובדיה: "עו

 לא העלה את הנושא, זה היה בדוח ראש המועצה. ואני הוספתי על זה. מר אורי בכרך: 

חייבים להעלות משהו לסדר היום. אתה יכול לבקש להעלות אותו ולא ד רונית עובדיה: "עו

 לסדר היום. 

 לא גברתי.  מר רונן חיון: 

 והם יכולים להחליט להעלות את זה לסדר היום או לא. ד רונית עובדיה: "עו

אתה רוצה להעלות את זה בקיצור. ... תחתים שליש מחברי המליאה, זה  דובר:

 יהיה בסדר היום. 

  חד(מדברים י)

 ... משהו טוב, שנתיים אתה פה, יש משהו טוב במועצה? יש משהו אחד טוב? מר קובי רייך: 

 תגיד פעם משהו טוב. 

לא הבנתי את השאלה, השאלה הייתה אם חייבים להעלות משהו לסדר ד רונית עובדיה: "עו

  היום כשרק אתה ביקשת?

 לא משהו, נושא שביקש חבר מליאה בכתב. מר אורי בכרך: 

 הוא לא. ד רונית עובדיה: "עו

 במועדים לפני הישיבה. מר אורי בכרך: 

 כן. ד רונית עובדיה: "עו

 במועדים שקבועים בחוק. שקבועים בחוק. מר אורי בכרך: 
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 כן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  .האם מותר לא, לנפנף את זה ולא להעלות את זהמר אורי בכרך: 

 נפנפנו, העלנו.  אבל לאמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 כן.ד רונית עובדיה: "עו

 דקות לדבר.  1למיטב זכרוני צריך לאפשר לו  דובר:

 הוא דיבר. זה מה שאמרתי. הוא דיבר. ולא חייבים. ד רונית עובדיה: "עו

  מדברים יחד()

רגע. ולא חייבים להחליט שזה על סדר היום. אתם יכולים להצביע ד רונית עובדיה: "עו

 תם רוצים להעלות אותו על סדר היום. ולהחליט אם א

 כן.  דובר:

, תודה, אם אתה רוצה. לא, לא צריך להצביע, אני אעלה או קייעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 את זה. 

 שזה יעלה לסדר היום?  : ...,מר אורי בכרך

 כן. ד רונית עובדיה: "עו

 אני אעלה לך את זה לסדר היום. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . אפשר להצביע להעלות את זה לסדר היום. או קייורי בכרך: מר א

מתוך  3לא צריך אני מעלה לך. תבקש ... תראה אנחנו בסעיף עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . בואו נרוץ קצת. שבוע, חודש הבא אנחנו מעלים את זה. תרשמי פנינה. 93

 יאללה עוד חודש. מר אורי בכרך: 

 וד חודש בדיוק. עעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 נבדוק את זה. מר אורי בכרך: 

. בואו, רן, רן, בואו תקשיבו 999ואני עוד הפעם אומר. כביש עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 רגע. 

 

 777כביש  – 0סעיף 

 חבר'ה, חבר'ה תנו שנייה.  דובר:

פסיקו את עוונותיי אני מזכיר היום, אני אכן לא הייתי מודע שהעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . מה שאני מכנה עוקף קלנסוואה. 999את העבודות בכביש 

 איך?  דובר:
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 עוקף קלנסוואה. כן. זה עוקף קלנסוואה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,אמורה להעביר לך את זה מזמן, אבלפנינה הייתה  דובר:

זה לא משנה, אני לא הזכרתי את זה לשרת התחבורה, חשבתי שעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

פרט שולי, לא ידעתי שיש בעיה כזאת. הייתה בעיה גדולה ועשינו שם 

תמרורים וחשבתי שפתרנו, התברר שלא פתרנו כלום. הם מספיק ערסים 

להיכנס ליישוב, להמתין באיזו פינה ופותחים לכולם. לכן מה שאני עשיתי, 

פניתי לשרה ואמרתי לה אני מצטער, אבל אחד הנושאים החשובים אם לא 

וב, נמצא בשער אפרים ואני מבקש את עזרתך. אני עוד לא קיבלתי החש

תשובה איך עושים את זה, אבל ... היא כן. רוצים להכניס את זה בינואר, יש 

תכנית חומש, מתחילה תוכנית חומש, זה לא היה מתוקצב. היה להם כסף, 

הם עשו את זה בלי תכנית חומש. ולכן ברגע שעצרו את כל הפעולות שזה, 

. אני עובד על זה שאת עוקף קלנסוואה לא יחכו לתכנית 999רו ישר את עצ

החומש. שיעשו עכשיו. בגלל המצוקה שיש שם. אני בקשר ישיר עם שרת 

התחבורה, רק על זה ואני אומר לך עוד הפעם, אמרתי לך גם בטלפון, אני 

 , תודה. או קיימצטער, לא הייתי מודע לעומק הבעיה. 

  ש,אגב אתה צריך לציין שזה רק מקטע אחד. זה לא  דרך מר רונן חיון: 

 מקטע אחד, אני לא, לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 עוקף קלנסוואה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אתם הייתם מודעים לזה, אני מבקש לשים דגש על זה, אם הוא מר יצחק סלובודיאנסקי:  

 אומר שזה לא היה. 

 בואו. אש המועצה: עמיר ריטוב, ר

על סדר, ואתם מודעים וכל שבוע אתם מקבלים מה הולך בשער מר יצחק סלובודיאנסקי:  

 אפרים. 

 איציק אמר לי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 תגיד שכחתי.  אזמר מאיר שביט: 

 לא, לא, לא, זה לא מדויק. תעזוב מה זה משנה עזוב. מר יצחק יצחק: 

 ים כן. ר"תבים. יאללה אישור ר"תבאישור וב, ראש המועצה: עמיר ריט
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 יםר"תבאישור  – 7סעיף 

נשלח אליכם מסמך של מהנדס המועצה ביחס למבנה היביל למי שמכיר של מר יצחק יצחק: 

מחלקת הנוער שנמצא פה מאחורי, לאור ההגדרה שהוא הפך להיות מבנה 

 מסוכן. 

אנחנו לפני, איפה רוני, ... חצי שנה, חצי שנה לדעתי, הוא לא הפך דרך אגב. מר אורי בכרך: 

היינו פה בישיבה, ישבנו ליד זה, והם הכניסו אותנו לראות, אי אפשר היה 

 לעמוד בפנים. 

 זה אסון.  דובר:

 זה, אמרנו להם אסור. מר אורי בכרך: 

 מבנה באלכסון, נכון. מר יצחק יצחק: 

 כבר ממזמן.  זה לא משהו שקרה היום. זהמר אורי בכרך: 

 נכון. דיברתי איתי גם אני זוכר בזמנו. מר יצחק יצחק: 

 כן. מר אורי בכרך: 

 ושאתה דיברת איתי. מר מאיר שביט: 

 אנחנו בישיבה האחרונה ישבנו בחוץ. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אני אתן לך רק תן לי לסיים אורי. מהנדס המועצה. מר יצחק יצחק: 

 ל מה קרה זה פתאום הפך לדחוף, זה מה שאני שואל. לא, אבמר אורי בכרך: 

רגע, אז אני אגיד לך מה קרה שזה הפך להיות דחוף. מהנדס המועצה סגר מר יצחק יצחק: 

את המבנה בהגדרה כמבנה מסוכן. אני ביקשתי שזה ייעשה אחרי 

 שקונסטרוקטור יהיה שם, יבקר שם במקום, הגיע לפה גם קונסטרוקטור. 

 .תאמין לי לא צריך קונסטרוקטור מר אורי בכרך:

בסדר חבר'ה, מה אני יכול לעשות, אני לא בעל מקצוע, אתה יודע אין לי מר יצחק יצחק: 

פריווילגיה, אני לא בעל מקצוע. ואז נוצר פה איזשהו לחץ, לחץ של מקום גם 

 9של מחלקת הנוער וגם יש לנו פה לחץ מאוד גדול של פונקציות שיושבות 

ר אחד, גם אצל רותם בחדר למי שמכיר. וגם בחדר של פונקציות בחד

כבסיות בחדר אחד. יש פה איזושהי מצוקה מאוד  9הכבסים יושבים שם 

גדולה, אני חשבתי, סברתי שאולי ניגש לתקן את זה, הבאתי לפה גם איזשהו 

 בעל מקצוע שהוא מנופאי שיבוא לראות, אמר לי איציק חבל לך על הזמן. 
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 זה יתפרק.  דובר:

 להניף את זה.  דובר:

 אני מרים אותו, אני מפרק, גם אם תרצה לעשות. מר יצחק יצחק: 

 זה רקוב לגמרי.  דובר:

כן. עכשיו הוא מבנה, בהגדרה שלו הוא לא מבנה קראווני ישראלי, הוא מר יצחק יצחק: 

מבנה אמריקאי, היסוד שלו הוא לא יסוד של בטון. זאת אומרת הרצפה שלו. 

רים אותו לא שווה ... מאחר, מאחר ואנחנו מתוכננים, לכן בשביל לה

עתידים, בסדר? למי שזוכר, יש איזושהי כוונה, אנחנו בונים את מרכז 

ההפרדה שלנו ובעתיד אולי נעביר גם את מחלקת הנוער לשם. כרגע אנחנו 

מחויבים לאיזשהו פתרון לחלק מהפונקציות שנמצאות בתוך מחלקת הנוער 

 פונקציות שיושבות במבנה היביל.  3יושב עם עוד וגם למדור הנוער ש

 תודה איציק. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

קיבלתי את ההערכה הכספית של מהנדס המועצה. כולל פינוי, כולל מר יצחק יצחק: 

 יסודות, כולל פיתוח, כולל חיבור לתשתיות. 

 איציק אתה חייב לקצר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אלף שקל. עמיר אבל ... אתה שואל אותי שאלות ואני מעדיף  922-במר יצחק יצחק: 

 בלי לשאול שאלות.  את הכולשתשמעו 

 . או קייכן, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

למטרה הזאת. עוד לא קיבלנו דרך  ר"תבאז אנחנו מבקשים לאשר את המר יצחק יצחק: 

כול לחסוך פה אגב את ההצעות .... למבנה היביל. יש כאלה שסבורים שאני י

 אלף שקל.  12-42בין 

 אלף שקלים.  922אפילו  דובר:

יכול להיות אני לא אומר שלא. בסדר? שמעתי גם את ההערה הזאת ודיברו מר יצחק יצחק: 

איתי גם היום על העניין הזה. אז גם אם אנחנו סבורים  שצריך לקבל החלטה 

 אלף שקל.  322רק על 

 ... למטר.  דובר:

 רגע. : מר יצחק יצחק

  ,מטר. זה 12-אלף, תחלק את זה ל 922זה  מר רונן חיון: 

 גם אם אנחנו סבורים שצריך לקבל החלטה. מר יצחק יצחק: 
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 זו בנייה בתל אביב עוד מעט.  מר רונן חיון: 

 גם אנחנו סבורים. אני איתך תקשיב רגע. מר יצחק יצחק: 

 ...  דובר:

 אם יש. מר יצחק יצחק: 

 . 922מאשר אתה  מר רונן חיון: 

 לא.  דובר:

 לא, לא רגע, רגע, תקשיב. מר יצחק יצחק: 

 שנייה.  ,שנייה דובר:

   למה מהר? ?למה במחטף מר רונן חיון: 

 רונן.  ,רונןמר יצחק יצחק: 

 לא מחטף.  ,סליחה ,לא מחטף, סליחה מר רונן חיון: 

 רונן. מר יצחק יצחק: 

  זאת?למה בפזיזות כ ?למה מהר מר רונן חיון: 

רגע, רגע, רגע. אני אגיד לך למה בפזיזות. יש לחץ מאוד מאוד גדול, מר יצחק יצחק: 

 החבר'ה יושבים לי פה במסדרון. 

  מדברים יחד()

רגע. יש לי פה ארבעה עובדים שיושבים במסדרון ויש לי פה עוד ארבעה מר יצחק יצחק: 

ה בימי העבודה עובדים שחלקם ... למסדרון ויש כאלה שאפילו עושים תחלופ

 שלהם. 

 ...  מר רונן חיון: 

 רגע. שניה רגע. מר יצחק יצחק: 

 זה מהר מהר אני רואה.  מר רונן חיון: 

 מה אני יכול לעשות. מר יצחק יצחק: 

  איפה שיש מצוקה לאחרים זה גם באותה נשימה? מר רונן חיון: 

 ני איתך. בוא תגיד לי איפה להושיב אותם, אין לי בעיה אמר יצחק יצחק: 

  רק המצוקה הזאת? מר רונן חיון: 

 מה אני יכול לעשות? מר יצחק יצחק: 

 ,שעתיים שולחים... לפני  מר רונן חיון: 

 יכול להיות, יכול להיות. מר יצחק יצחק: 
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 אבל זו מצוקה של כולם. מר מאיר שביט: 

 ,מצוקה שלזו מר יצחק יצחק: 

 הנוער, הנוער זה כולם. מר מאיר שביט: 

 שנייה. מיר ריטוב, ראש המועצה: ע

 קיצר גם אם צריך להמליץ, לאשר. מר יצחק יצחק: 

 ... על זה שמים.  מר רונן חיון: 

אלף שקל, בשלב הזה כמומחה לנושא  322גם אם צריך להמליץ ולאשר מר יצחק יצחק: 

הקמת מבנים יבילים בלב השרון, אפשר להגיע לכיוון הזה. אז אני הייתי 

זה אילן בר. הוא עשה את ההערכה  922-, כי מי שכתב את המכמת את זה

 . 322הכספית. ... הייתי מאשר את זה 

 כן. כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בבקשה. מר יצחק יצחק: 

 אם אני לא טועה מדובר על מבנה, להביא אותו להניף אותו, להכניס אותו.  דובר:

 יותר גדול מזה. מר יצחק יצחק: 

 וכן. הוא מ דובר:

 כן.  דובר:

אז אחד השאלה שלי זה למה לא לעשות בנייה קלה. שהיא גם מאוד מאוד  דובר:

מאוד מהירה והרבה הרבה, הרבה יותר זולה מכל הענפות האלה, הכנסות, 

 עניינים, היא מאוד מהירה, תוך שבועיים יש לך את הדבר הזה עומד. 

 מה זה, מה זה ומי עושה את זה? מר מאיר שביט: 

 ,סלובותשאל את איריס, היא בנתה קומה  בר:דו

  : ...,מר מאיר שביט

 אבל בגדול.  דובר:

 איזה קומה שנייה? מר יצחק יצחק: 

 מה?  דובר:

 קומה שנייה? מר יצחק יצחק: 

 ,לא, לא קשורלא, לא,  דובר:

 חבר'ה, לא מומלץ. לא מומלץ.  דובר:

 אתה אוהב לערבב בשר עם חלב. מר יצחק יצחק: 
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 ... זה מהר.  דובר:

 לא מומלץ. לא מומלץ.  דובר:

 מה לא מומלץ, בנייה קלה?  דובר:

 לא מומלץ, לא, מה שהיא עשתה אצלה בבית לא מומלץ.  דובר:

 ... בנייה קלה היום היא.  מר רונן חיון: 

 אבל לא מה שהיא עשתה.  דובר:

 זו בנייה חזקה מאוד.  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

שקל למטר קומפלט, בנייה קלה.  אלפים 1קלה נעמדת היום על בנייה  דובר:

  ,כולל ...

 יפה אז קודם כל אם אתה.  דובר:

  מדברים יחד()

 מי עושה את זה לדוגמה? מר מאיר שביט: 

 יש מלא קבלנים.  מר רונן חיון: 

 אחד תן. מישהו שאנחנו מכירים. מי? מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

מה שאתה. מה שאתה  12מטר רבוע, ענק, ...  12נות ממד של כמה עולה לב דובר:

 רשמת. 

 כן נו. מר יצחק יצחק: 

 מטר?  12מטר. אתה אמרת לי  12 דובר:

 . 12לא, לא, יותר זה לא מר יצחק יצחק: 

 מטר.  12לא, זה מה שאמרה פנינה,  מר רונן חיון: 

 מטר בערך.  42מטר. זה יותר, זה  12-לא, לא, זה יותר ממר יצחק יצחק: 

 . 022-שאולי אומר שהוא עושה את זה במר מאיר שביט: 

 יאללה תביא. מר יצחק יצחק: 

 . 022-את זה ב : ...,מר שאולי בן דוד

 ? 022-אתה עושה את זה במשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 נוציא מכרז, תביא את זה. אין בעיה. מר יצחק יצחק: 

 נו יאללה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב
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 ,אחריות עדעם ר שאולי בן דוד: מ

  מדברים יחד()

עכשיו חלק מהעניין שיש לנו בחירום, בעייתיות פה. אין לך, יש לך פה למטה  דובר:

 את המקלטון הזה. 

 ,את זה. המרכזפותרים מר מאיר שביט: 

 אנחנו מדברים על. לכמת כספים.  דובר:

 אתה בונה את מרכז ההפעלה עכשיו. מר יצחק יצחק: 

 ל? ושמה? שהוא ממוגן והכ ר:דוב

 כן ברור. מר יצחק יצחק: 

אלף שקל כזה מבנה  922, בסדר רק רציתי לסבר את האוזן, זה עולה או קיי דובר:

  ,של ...

 מטר, כולל פינוי, תקשיב רגע.  42מר יצחק יצחק: 

  ה,, אתה מאשר, זה כולל בדיקה של לוהכ דובר:

 דקו, בוא נראה שיודעים לתת פתרונות. אין לי בעיה אפילו שיבמר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 . 0202הדו"ח הרבעוני האחרון לשנת עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אלף שקל.  322על סך  ר"תברגע, רגע עמיר, אז אנחנו מאשרים מר יצחק יצחק: 

 כן. כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 , נגדיל. ר"תבר, תרצה להגדיל את העוד מעט יהיו לך הצעות  מחי דובר:

 בסדר. טוב. מר יצחק יצחק: 

 , מעולה. 322עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,בתנאי שגם הבדיקהאבל לא, אבל  דובר:

  ה,בסדר נשים את זה על מר יצחק יצחק: 

 יירשם, יירשם. בנייה קלה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

      מדברים יחד()

אני נהנה לראות כמה אתה לארג', איך אתה מאשר מהר מה שקרוב לך,  עמיר מר רונן חיון: 

 חשוב לך, תראה באיזו מהירות. 

 לגמרי. לגמרי.  דובר:
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 בטח תצטלם שם גם לא?  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 למה די רונן? למה די?  מר רונן חיון: 

 רונן הוא לא מתחרה, גמרנו. מר מאיר שביט: 

 י רוצה תמונות, תמונות, אני אוהב את התמונות. אנ מר רונן חיון: 

 הוא לא מתחרה, עזוב, הוא לא מתחרה. מר מאיר שביט: 

 מה זה קשור בכלל לפוליטיקה, תפסיקו עם השטויות.  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 זה קשור להגינות, ליושרה, לערכים.  מר רונן חיון: 

 הצטלם? איזו יושרה מה אסור לו למר מאיר שביט: 

 אני צריך את הכיסא שלו? איך הוא אמר,  מר רונן חיון: 

 אסור לו להצטלם? נו. מר מאיר שביט: 

 עשה לי טובה, מה אתה, זה לא קשור.  מר רונן חיון: 

 עזוב.  ,עזובעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה קשור לאכפתיות, זה קשור להגינות.  מר רונן חיון: 

 ,, עזובעזובמר מאיר שביט: 

 עזוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

לחלוקת כספים הוגנת. אני אגיד את זה מיליון פעם עד שהוא ילך, הוא צריך  מר רונן חיון: 

להיות אדם הגון וישר ואני אגיד את זה והוא לא זה ולא זה. וזאת האמת שלי 

 ואני אגיד אותה. בוודאי. 

 ני יכול להגיד אותו דבר עליך. טוב מאוד ואמרת אותה ואעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 הלוואי.  מר רונן חיון: 

 שאתה רוצה שאני אביא כסף למרכז למידה רק לניצני עוז. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ממש לא לניצני עוז. אתה טועה.  מר רונן חיון: 

 ,...למה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 שחינוך זה דבר חשוב. יש לך ביד.  אני רוצה לכל המרכז, ואתה זה שטוען מר רונן חיון: 

 אני לא ... לא, לא, לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

יש לך אישור, מדוע אתה לא עושה את זה לכל המרכז? למה כי זה בגוש הלא  מר רונן חיון: 

 נכון? 
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 בדיוק. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 כי זה בגוש הלא נכון.  מר רונן חיון: 

 הבנת.   ,הנהועצה: עמיר ריטוב, ראש המ

כי זה לא קרוב אליך. זה לא שפונדר, זה לא זה, זה לא מה שקרוב אליך, מה  מר רונן חיון: 

 שחשוב לך. 

 בואו נתקדם, בואו נתקדם.  דובר:

 יאללה עמיר. מר יצחק יצחק: 

 מאיר זאת האמת. זאת האמת.  מר רונן חיון: 

 לו. אל תענה לו. אל תענה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

הוא עושה רק מה שחשוב לו. מה שחשוב לו. זה מה שהוא עושה, זה מה  מר רונן חיון: 

 שהוא עושה. הוא יכול לסובב אותך. אותי לא. אותי לא. אותי לא. ממש לא. 

 לא, לא, לא, לא רוצה לסובב אותך, רק תהיה בשקט. קדימה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,ר את זה, מספיקסליחה שאני אומ מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 ... תראה באיזו מהירות.  מר רונן חיון: 

 דיי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

. אין לו 922. למה לא 922למה לא  , מה הוא אומר לו?322הוא אומר לו  מר רונן חיון: 

 בעיה לשחרר כסף, איפה שחשוב לו. 

 נכון. נכון. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  חד(מדברים י)

 תודה לך.  אתה יכול להיות בשקט?עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני מודה לך מאוד.  מר רונן חיון: 

 

 אישור דו"ח כספי שנתי – 5סעיף 

 דו"ח כספי שנתי, נשלח אליכם, אני מבקש לאשר אותו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

, התקבל אצלנו 0202רגע, זה לא רק הדו"ח הכספי. הדו"ח הכספי לשנת מר מאיר שביט: 

לפני שבוע או שבועיים משהו כזה, נחתם על ידי משרד הפנים, נשלח אליכם 

 במייל. 

 אני לא ראיתי את זה.  ?מתי נשלח דובר:
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 לא נשלח.  דובר:

 לא נשלח לא נשלח.  דובר:

 אני ביקשתי מפנינה לשלוח אותו אליכם. מר מאיר שביט: 

  ה,ות, את התקציבים של מה שקיבלנו זה רק את הדוח מר רן להב: 

 וועדים.  דובר:

 אתה יודע מה, סליחה, סליחה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה הדבר היחיד.  מר רן להב: 

רן, רן, רן, שנייה, שנייה, מאיר שנייה, אנחנו שולחים שוב. לא עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 קרה כלום. 

 אין בעיה זה לא כזה היסטרי. מר מאיר שביט: 

 אין בעיה לא ראיתי את זה.  רן להב:  מר

 לא קרה כלום. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 טוב.  לוהכטוב,  לוהכמר מאיר שביט: 

 שנייה מאיר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה נשלח לפני שבוע. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לא. שנייה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 החומר הראשון שנשלח.  זה היהמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 פנינה, פנינה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא ראיתי דבר כזה.  מר רן להב: 

 בסדר. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 נשלח שוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בסדר נשלח שוב, אין בעיה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 נשלח שוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . לא ראיתי. לוהכת יודעת שאני עובר על א מר רן להב: 

 יישלח שוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 זה נשלח מסיוון.  ,סיווןמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אישור דירקטורים ותאגידים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 

 אישור דירקטורים תאגידים – 6סעיף 
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להזכירכם רצינו לאשר את זה, מליאת המועצה. הו. הו. מליאת המועצה מר יצחק יצחק: 

 לא זוכר באיזו ישיבה. 

 . 90 דובר:

. יש לך זיכרון טוב. אתה יכול לשלוח לנו את הפרוטוקול עכשיו. הטילו 90מר יצחק יצחק: 

התאגיד לביא זמיר ועלי לעשות תהליך מה שנקרא בפרסום  ל"מנכעל 

לוחות בישובים. ראיתי את ... של אורי, אז זה נשלח ככה, זה נשלח ב

 המודעות, פרסמנו ישבנו, הייתה ישיבה ראשונה שלנו. 

 ...  דובר:

 פרסמנו את זה גם בלוחות המודעות וגם באתר המועצה. מר יצחק יצחק: 

 לא קרה. פתח את האתר.  דובר:

 זה מוזר לי מה שאתה אומר כי בעקבות. מר יצחק יצחק: 

שיש לו את המסמך הזה  פתח את האתר. תתקשר עכשיו ליושב וועד תגיד לי דובר:

 בלוח מודעות. 

 אם לא פורסם באתר לא בסדר. מר יצחק יצחק: 

 לא באתר, לא בלוחות המודעות ...  דובר:

 אבל הנה, איציק פה בוא נשמע את איציק. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 איציק? מר יצחק יצחק: 

 וגם בפרוטוקול לא רשמנו וועדה.  דובר:

 רגע. מר יצחק יצחק: 

 אבל זה כבר דיברתי עם לביא, כנראה שפוספס בפרוטוקול.  ובר:ד

 בוא, כן. מר יצחק יצחק: 

בכל היישובים בלוח המודעות שצמוד למשרדי הוועד המקומי.  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

. היו A3בכל היישובים הודבק על ידי שלום חיון מטעמי, מודעה בגודל 

 ישובים. 

 לא קרה.  דובר:

 משה, כשביותר ממקום אחד, בצור משה זה גם פורסם.  ר... צו ודיאנסקי: מר יצחק סלוב

 איציק לא קרה.  דובר:
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זה גם הודבק בלוח מודעות. בלוח מודעות ליד המרכז המסחרי  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

הקטן. היו מספר מושבים כמו שאמרתי שיש פעמיים. בכל היישובים אישית 

 הודבק. 

 ...  איציק פעם הבאה דובר:

 שנייה, שנייה. מר יצחק סלובודיאנסקי:  

 פעם הבאה ... לצלם את זה.  דובר:

 סליחה? מר יצחק סלובודיאנסקי:  

  ,למה לא לשלוח במייל לכל יושבי ראש הוועדים למה להדביק? דובר:

 אתם שולחים מאות הודעות ביום. לא ביום, סליחה. מר יצחק סלובודיאנסקי:  

  ח מייל לוועדים וזהו?מה הבעיה לשלו דובר:

 אין ועד אחד לדבר הזה. מר יצחק סלובודיאנסקי:  

 לא ראיתי את הדבר הזה.  ,איציק אנחנו שנינו ... דובר:

זה מה שביקשנו, ביקשנו ... את זה איציק לציבור כדי שיהיה לנו מר יצחק סלובודיאנסקי:  

 דירקטורים ראויים וחשובים. 

  מדברים יחד()

 ,ביקשנוזה נפל, כי  90בישיבה  דובר:

 זה לדיון הבא. מה אפשר לעשות.  : ...,מר מאיר שביט

 קצת, קצת לציבור רחב יותר של אנשים.  דובר:

 בעיה אבל אם הוא אומר שזה לא פורסם. מר מאיר שביט: 

 אנחנו בבעיה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לא קיבלו בשום מקום.  דובר:

 ,שביל ...מה במשה:  -פנינה אמויאל  'גב

אתה אומר כתבו, אני שאלתי כמה ראשי וועדים, זה לא קרה. באתר של  דובר:

. לא מצאו את זה. אני לא יודע איפה זה פורסם. 0292המועצה חיפשו עד 

עכשיו בלי קשר, עולה פה טענה שהמיילים מגיעים כל כך הרבה לוועדים וזה 

, זה מזכיר לי את נושא כל כך חשוב, אז מה זה הפתקים האלה. מה זה כמו

 על הגדר ומצפים שכולם יקראו.  ה,וועדות תכנון ובנייה ששמים את 

  ,... דובר:
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נכון, אבל פה אנחנו רוצים, אנחנו באנו ממקום שאנחנו רוצים שזה יקרה, לא  דובר:

שאנחנו רוצים שלא ימצאו את האנשים. ... עכשיו בלי קשר וזה עניין אישי 

 שלי. 

 יש לך שתי בעיות. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 בפרוטוקול, אחת השורות היחידות שרשומות תחת הסעיף הזה.  דובר:

 אחד אתה כרגע מתנהל עם התאגידים ועם החברה הכלכלית. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

ושאני מבקש לבחון את יושב ראש וועד מקומי סליחה, ביקש להחליף את  דובר:

 גדעון. 

  מדברים יחד()

פחות אם היה אפשר לפנות אליו, ... ולהגיד לו שמע אנחנו מפרסמים דבר ל דובר:

 ? או קייכזה. 

 מתי יש? מר יצחק יצחק: 

 פנינה. עשרות פעמים את שולחת.  דובר:

 מתי הפרסום.  מר יצחק יצחק: 

 לפעמים אלי, מבקשת.  דובר:

 באתר המועצה. מר יצחק יצחק: 

 נא להפיץ ביישוב.  דובר:

 ,קש לפתוחאני מב דובר:

 אני לא הייתי בוועדה הזאת.  : ...,משה -פנינה אמויאל  'גב

 ... אולי תעירי אותה קצת.  דובר:

אני לא הייתי בוועדה הזאת. יש את הוועדה, הם עשו את משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 הפרסומים, הם עשו את הפניות. 

 ... גם באתר אבל.  דובר:

 מה, היה באתר אתה אומר. היה באתר. אין לי משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 ... לא יודע איפה הפלט הזה.  דובר:

 מה? משה:  -פנינה אמויאל  'גב

   ,... דובר:

 שלח את זה.  ,יאללהמר יצחק יצחק: 

 בחיים שלי לא ראיתי לוח מודעות בכניסה לוועד המקומי.  דובר:
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כף הוא גם יישלח את זה, אנחנו נמצאים במליאה. רגע לטענת מושיקו, תימר יצחק יצחק: 

 זה כן פורסם באתר המועצה. 

 ועכשיו זה איננו?  דובר:

 לא, הוא תיכף יעלה את זה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 רגע, הוא יעלה את זה. מר יצחק יצחק: 

הוא יעלה קישור. שישלח לי את הקישור תגיד לו, אני אשלח משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לחברי המלאה. 

 שלח, שלח את הקישור לפנינה. ק יצחק: מר יצח

 לא, לא, לא. מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 לא, לא, לא אורי הוא לא עושה דבר כזה. אין מצב כזה. מר מאיר שביט: 

 ,כי אני ראיתי את התהליך ,אבל אני כן סומך על איציק מר רונן חיון: 

 בוע? שמה הוא עכשיו ישים ויגיד ששם לפני שמר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

עמיר תסביר שאנחנו כרגע ... חוב. אנחנו כרגע בבעיה. למה לעצור משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 את זה, על מה? מה הסיבה? 

  מדברים יחד()

 ,את רוניגם יאיר מדר לא החליף משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  ,וןחס וחלילה שלא יצטרך. שאיציק ולביא ואתה עשיתם תהליך נכ דובר:

 לא. איציק לא ...  מר רונן חיון: 

 עשינו את זה שלושתנו. מר יצחק יצחק: 

  ,... 90אני מדבר על מה שכוונת המשורר במליאה  דובר:

 הנה הוא עושה את זה בזה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 בסדר גמור. לפתוח את זה לציבור הרחב וזה לא נפתח לציבור הרחב.  דובר:

 גע, הנה, הנה בוא נראה. רמר יצחק יצחק: 

 אני אחפש את זה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 ?  תחת מה זה מופיע דובר:

 תאגידים.  דובר:

 תאגידים. מר יצחק יצחק: 
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   ,, תראו, אני לא אכפת לי לדחות, אבל טועןאו קייטוב, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . ... ככה חברות ... בגלל הנושא הזה. לא, עמיר, עמיר, עמיר, עמירמר יצחק סלובודיאנסקי:  

 ,אתה לא יכול דובר:

 .יפה, אנחנו מפרי חוקעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא, צריך, צריך.  מר רונן חיון: 

 עמיר אי אפשר לדחות את זה עמיר. מר יצחק יצחק: 

אז אני אומר חבר'ה, תראו את השמות. ... לא יכולה  ,בסדרעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 להיות נציגה בדירקטוריון? רוני פה לא? 

 את הפרסום לא. מר יצחק יצחק: 

  ל,עמיר, איציק להב עשה עבודה נהדרת ואסור לגרום עכשיו  מר רונן חיון: 

, אז בסדר גמור. בסדר גמור. אז חשבתי לדחות, לא או קייעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 דוחים. 

 בעה. בואו נעשה הצמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

יאללה, בואו אני אעשה ונצביע. מקסימום אורי יציע משהו עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אחר וגם נצביע. בסדר גמור. 

 אז רגע, אז בואו נקריא את השמות של החברים. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 תקריאי את השמות של שמי שאנחנו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ,... דובר:

 אני אגיד בדיוק את השמות של כולם. משה:  -ויאל פנינה אמ 'גב

 הוא שואל למה זה הוא שואל.  דובר:

 אז אני אומרת. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 היא תגיד, היא תגיד. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון, עובד ציבור עמית ע. אורן, משה:  -פנינה אמויאל  'גב

בורה שהגיע במקום יאיר משה שעזב, שהיה מנהל מחלקת מנהל מחלקת תח

שנים.  0תחבורה, נציג ציבור יריב יוסף יהיה במקום עמיר צורי שסיים 

בחברה לטיפול במי קולחים קלנסוואה לב השרון, נציג ציבור שלומי טלמור, 

שנים. בחברה לטיפול במי לב השרון, נבחר  0יבוא במקום עופר פביאן שסיים 

ר לביא, יחליף את רוני שרפי. נציג ציבור עמיר צורי יוארך לשלוש ציבור זמי

 שנים נוספות. אלה החברים.  3-שנים נוספות. ועופר פביאן יוארך ל
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 ורגע רגע יש לנו עוד אחת שנוספה.  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 נכון, סליחה. כן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 . או קיי מר יצחק סלובודיאנסקי: 

ורד, -ויש לנו את, הוועדת ... ממליצה גם על ליאת וינשטייןריטוב, ראש המועצה:  עמיר

 להחליף את נציגת ציבור. 

 איריס.  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

 איריס. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 איריס ענבי.  מר יצחק סלובודיאנסקי: 

להמשיך כי היא עובדת, היא  איריס ענבי. כי איריס ענבי לא יכולהמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

נמצאת אצלנו בוועדת ערר והיא לא יכולה והיא מקבלת תשלום מהמועצה 

 ,איריס עני היאעבור הוועדות ערר, היא לא יכולה להיות שם. 

  מדברים יחד()

 תודה, תודה לכם. תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

  מי בעד?עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מי נגד, יותר נכון לשאול מי נגד. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 רן, רן, מי בעד, ירים את ידו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . 9,0,3,9,1,0,4,8,2משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()

 ואחד נגד.  93אנחנו תמיד  ,מה פתאוםמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

   אורי, מי נגד?מי נגד, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אורי. רק אורי. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אורי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ורם. מר יצחק יצחק: 

ורם, בטח, תודה רם. שנייה, שנייה זה לא מעניין. שנייה. תביעת עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  הוועד המקומי ינוב. מה מה זה הנושא הזה?

 

 ינוב  – תביעות ועד מקומי – 4סעיף 

 הנה עמיר. משה:  -פנינה אמויאל  'גב



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

90 

 זה רק ברמה של דיווח. אנחנו. מר יצחק יצחק: 

 שנייה חברים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ב,זה גם דווח מר יצחק יצחק: 

 וועד מקומי או עבודה? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

לבקשת, לא זוכר מי וועד מקומי, וועד מקומי. זה גם דווח בישיבה מר יצחק יצחק: 

 מהחברים ביקשו דיווח מה קורה עם התביעה של וועד מקומי ינוב. 

 ,טרם ...עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

מיליון שקל. תבעו אותנו ועד מקומי  99התביעה הוגשה כנגד המועצה, על מר יצחק יצחק: 

 יון. ימים. זהו, עדיין לא נקבע מועד לד 92ינוב. אנחנו הגשנו כתב הגנה לפני 

 ... של וועד מקומי?  דובר:

 בעצם נקבע מועד לדיון ... על מה התביעה? מר יצחק יצחק: 

  ,... דובר:

 תקבולי היטלי השבחה. מר יצחק יצחק: 

 ינוב.  : ...,עמיר ריטוב, ראש המועצה

 ינוב.  : ...,מר יצחק יצחק

 אבל מה זה שייך לוועד מקומי. האדמות הן של האגודה.  דובר:

 לא הן לא של האגודה. יר שביט: מר מא

 הן לא של האגודה ולא של המועצה כבר. הם של כפר יונה. מר יצחק יצחק: 

 לא, אבל שהן עברו, לפני שהן עברו לכפר יונה.  דובר:

 הן לא בלב השרון, הן לא בלב השרון. מר יצחק יצחק: 

 מה?  דובר:

 הן לא בלב השרון, אתה צודק. מר יצחק יצחק: 

 ,זה הם היו שייכים עכשיו. אבל לפני לא דובר:

 נכון, האגודה, נכון. מר יצחק יצחק: 

 ולאגודה החקלאית.  דובר:

 נכון. מר יצחק יצחק: 

 עשתה עסקה, מה לא בסדר בזה. מר מאיר שביט: 

 תודה. תודה.  ,טובעמיר ריטוב, ראש המועצה: 
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אותו דבר מה  אני רק אגיד משהו קטן, בסדר? אנחנו עומדים בפני בדיוק דובר:

 שיהיה בסופו של דבר, מקרה אורהייטק ב'. בסדר? 

 היית מת. היית מת. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני לא מת לשום דבר כי אני נציג מליאה.  דובר:

 אז תקשיב, אז אני אעזור לך כנציג מליאה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אני קודם כל מחויב למליאת לב השרון.  דובר:

 כנציג מליאה, זו תביעה הזויה. ריטוב, ראש המועצה:  עמיר

 רק דקה.  דובר:

 הזויה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   נכון, כשוילצ'יק אמר לך את זה לא? דובר:

 לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אורי.  דובר:

 אני לבד. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אורי שפרש.  דובר:

  מדברים יחד()

 , אבנר, אבנר. אבנר דובר:

 ,שפרש ...מישהו  דובר:

 הנה, הנה, אתה מבין. אורי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ... פרש דרך אגב.  דובר:

 זה שלי ההיטל השבחה לא של אף אחד אחר. שלי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 עמיר.  הכול בסדר דובר:

 אני רוצה לתת לך. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 .חושבים, ככה התחיל אורהייטק צה רק שזה פה, כן, כי אתםאני רו דובר:

 לא, לא, לא, לא, ממש לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא יקרה כלום ואין קייס.  דובר:

 מי אמר. מר מאיר שביט: 

 ממש לא. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 חבר'ה אם יקרה. מר מאיר שביט: 

 זה הבא בתור.  אני קודם כל כחבר מליאה אומר לכם דובר:
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 בסדר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,האורהייטק הבא, מיליונים ר:דוב

 אז מה נעשה? מה נעשה אורי? מה נעשה, הגשתם תביעה, נתגונן. מר מאיר שביט: 

 תמליץ להגיע לפשרה מהר לפני שזה מגיע ...  מר רונן חיון: 

 לא, לא, לא, נראה לך, אתה מוכן? מר מאיר שביט: 

 לא, זו המלצה.  ן חיון: מר רונ

 אתה מוכן? מר מאיר שביט: 

 אין בעיה, אין בעיה. מר יצחק יצחק: 

 אתה מוכן? מר מאיר שביט: 

 זו המלצה.  מר רונן חיון: 

 את הכסף שנתנו לך, אין בעיה.  : ...,מר יצחק יצחק

 לכל דבר נגיע לפשרה. מר מאיר שביט: 

 ר. קובי רייך מי לא זוכ : ...,מר יצחק יצחק

 רגע.  דובר:

אדוני הוותיק, יש פה בן אדם וותיק, תקשיב רגע, הקרקע היא לא של לב מר יצחק יצחק: 

 השרון. 

 ...  מר רונן חיון: 

לא, לא, לא צועק, אני אומר הקרקע היא לא של לב השרון חברים, הוותיק מר יצחק יצחק: 

ם השיפוט הזה, גם הוותיק וגם קטרי בשעתו באו ואמרו קרקע שיצאה מתחו

של לב השרון, גם אם יש לרשות הסכם עם רשות אחרת, זה לא החזר כספי 

היטלי השבחה. מה אמר ראש המועצה, אני אעזור לכם, אני אעזור לכם 

 בתכנית השקעות. 

 אני אגיד לך משהו אחר יותר טוב.  דובר:

 אחוז לא חל שם.  32-המר יצחק יצחק: 

 ? אבל אפשר לשאול שאלה מר רונן חיון: 

 רגע, רגע, אל תשאל.  דובר:

 ולמה לא להגיע להידברות?  מר רונן חיון: 

 אל תסתכל עלי ככה. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()



 ד.נ.                                                            49230

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

93 

 למה לא להגיע להידברות?  מר רונן חיון: 

 למה, כי יש צד אחד שרוצה יותר ויש צד אחד שהוא מליאת המועצה ... מר מאיר שביט: 

 שולחן עגול, נדבר. בוא נשב ב מר רונן חיון: 

 ,אבל יושבים, יושביםמר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 ים בשנתיים שלוש האחרונות. ר"תבמיליון  0אישרתם כבר מר יצחק יצחק: 

 אבל איציק, איציק, כדאי להזכיר פה.  דובר:

 מיליון?  0איך מר מאיר שביט: 

 אני אראה לך. מר יצחק יצחק: 

 ספים, שדנה בזה בהתחלה. כדאי להזכיר שוועדת כ דובר:

 נכון. מר יצחק יצחק: 

אמרנו כמוך, חבל עכשיו להגיע לעימותים ולכל זה. יכול להיות שלא מגיע זה,  דובר:

 אבל אולי בכל זאת אפשר לעזור להם. 

 נכון. מר יצחק יצחק: 

 חסר ליישוב. בוא נפרוס איזה, לפחות חלק, אמרנו שלושה.  דובר:

  מדברים יחד()

 שנים.  0, על 0ל ע דובר:

 לא משנה, אבל רצינו.  מר רונן חיון: 

שנים וניתן להם כל שנה מהתקציב, זו הייתה ההחלטה  0לפרוס את זה על  דובר:

 של וועדת כספים. 

 בניגוד לעמדתה של רוני. מר יצחק יצחק: 

 בניגוד לעמדתה של רוני.  דובר:

 עמדתה של רוני. מר יצחק יצחק: 

 טוב, שנייה רגע, שנייה. ועצה: עמיר ריטוב, ראש המ

  מדברים יחד()

 רן, רן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ברגע שאנחנו הבאנו את זה.  דובר:

 מאיפה הבאתם את זה?  דובר:

  מדברים יחד()
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 לא, לא, לא, זה לא היה פה.  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 מתועד מה? מר מאיר שביט: 

 ומר שוועדת כספים הייתה. ההצעה שרן א מר רונן חיון: 

 אני לא מכיר. מר מאיר שביט: 

 אם זה מתועד. בוא נפתח את זה.  מר רונן חיון: 

 אני לא מכיר, ... יושב ראש הוועדה. אבל יש יושב ראש לוועדה הזאת. מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 מיליון שקל.  92... מתבססת על מילה של עמיר שהבטיח  מר רן להב:

 לא, לא, לא  זה לא נכון, זה לא נכון. חק יצחק: מר יצ

 רבותיי אני נציג מליאת.  מר רן להב:

 לא נכון, אני הייתי ביישוב, זה ממש לא נכון. מר יצחק יצחק: 

 ... למליאה וליותר מלמושב שלי.  מר רן להב:

  מדברים יחד()

 אני אבוא להעיד קובי. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 כתוב.  את הכוללכו תקראו את מה שכותב, יש שם  מר רן להב:

 טוב, טוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 יש כתב תביעה.  מר רן להב:

  מדברים יחד()

 יש כתב תביעה ויש כתב הגנה. תקראו, תראו מה כותבת המועצה.  מר רן להב:

 טוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תחליטו. תראו מה כותב מושב ינוב. ואז  מר רן להב:

 תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ההצעה שלך זה שקר. היא לא עברה לשום מקום, שום מקום.  מר רן להב:

 תודה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תוכיח לי.  מר רן להב:

 תפסיק לשקר.  ,רןעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תוכיח לי שזה עבר. זה לא עלה פה לשולחן.  מר רן להב:
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  יחד(מדברים )

עמיר, מדוע אי אפשר, באמת, ברוח טובה, למה אי אפשר להגיע ... אולי לא  מר רונן חיון: 

 יצא כלום, אבל לנסות לגשר. 

   מדברים יחד()

 תודה רבה. תודה רבה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 הם הגישו תביעה, מה הם ימשכו אותה? מר מאיר שביט: 

 ,אומר לך זה היההייתי כן. דבר איתם. אם  מר רונן חיון: 

   מה אתה רוצה לתת?מר מאיר שביט: 

 אה?  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

   ,העלית נושא, אני רוצה לדעת, מה התביעה שלהם? למה דובר:

 ,מעולהמר יצחק יצחק: 

 ההחלטה. מר מאיר שביט: 

 אני אביא לך אני אביא לך את התביעה. מר יצחק יצחק: 

 יעה שלהם מתבססת. התבמר מאיר שביט: 

 לא, לא, לא, לא רוצה שתענה לו. ביקשת זכות דיבור? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  : ...,מר מאיר שביט

לא, אל תענה לו, שב קובי. חברים. יש לי בקשה לחברי מליאה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . ושיישאר

  מדברים יחד()

 רונן. יש לי בקשה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

יש לי בקשה. יש לי בקשה. שנייה רגע. שנייה רגע. בסדר. אורי, עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אורי, אתה עושה הרבה רעש. יש לי בקשה מחברי המליאה. אורי תקשיב רגע, 

 אורי אולי זה גם קשור אליך. 

 נכון.  ,כןמר מאיר שביט: 

 שקט, רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ...  דובר:
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גם בקדנציה הבאה. אני  ויש לי בקשה לחברי מליאה שיישארעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא אהיה פה. 

 גם אני.  דובר:

אני לא יודע אם יתייעצו איתי או לא יתייעצו איתי. אבל אני עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מבקש. שנייה. מי שיהיה פה אני מבקש, מה שאני עושה עכשיו, שימור הידע,

אחוז  12מה הכוונה שלי, לי יש הסכם עם כפר יונה שהם מעבירים לי 

מיליון  92מהיטלי השבחה. אחרי שהם העבירו לי חצי. נגיד סדר גודל של 

 נדמה לי, אולי יותר. 

 לא, קצת יותר. מר יצחק יצחק: 

 יותר. אפי דרעי חתך את זה ואמר סליחה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  ,: ...מר מאיר שביט

 מה? עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

היועצת המשפטית שלו אמרה שמאחר והשר לא חתם על ההסכם, הם לא מר מאיר שביט: 

 יכולים לקיים אותו. 

 יפה. עכשיו, רגע. רגע, תקשיבו לי רגע. עכשיו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מיליון?  92מיליון קיבלת  02אתה קיבלת במקום  דובר:

 מיליון קיבלנו.  92לא. במקום  מר מאיר שביט:

 . 98. 92במקום מר יצחק יצחק: 

 . 98... 92במקום עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 . 09 דובר:

 עכשיו, נכון, לא יודע. יש מספרים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 את המסמך הזה יצר וילצ'יק סליחה? את המסמך הזה.  מר רונן חיון: 

 רגע, רגע, עכשיו וילצ'יק כבר לא. ראש המועצה:  עמיר ריטוב,

 ,שאפשרלא, באמת, זה מעניין אותי כאילו. הוא לא ידע  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

   מיליון, כי הוא לא ידע שהשר צריך לחתום? 02גם זה וילצ'יק עשה, גם ...  מר רונן חיון: 

 על זה הפסדנו. מר מאיר שביט: 

 לא הפסדנו, הוא הפסיק לשלם לי. מועצה: עמיר ריטוב, ראש ה
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  מדברים יחד()

 תגיד לי כמה חלבת את וילצ'יק.  ,י בבוקריתתקשר אלמר יצחק יצחק: 

 הוא לא רצח את ארלוזרוב וילצ'יק.  בוא הנה,מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 תקשיבו רגע. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 רבה הפסדים, עורך דין לא כל כך טוב כמו שאתם מציגים אותו. ... לה מר רונן חיון: 

 לא, אי אפשר זה. אתה רוצה לדבר לעניין בוא נדבר. מר מאיר שביט: 

לא הצלחתי עוד להגיד. מאיר. מאיר. תנו לי. תני לי להגיד מה עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

הזה אומר שאני מבקש להגיד. יש לנו גם הסכם הפוך עם כבר יונה. ההסכם 

שמאזור התעשייה החדש, שעכשיו עוד בקרוב, השנה הזאת כבר יהיו היתרי 

 , איך קוראים לזה? -ל 9בנייה, סליחה, טפסי 

 אמזון. מר יצחק יצחק: 

 אמזון. מר מאיר שביט: 

 אמזון. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

נה נתחיל לראות, אני מקווה, שנייה רגע. יהיה כבר, כבר השעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

משם פירות. יש לי הסכם עם כפר יונה שאני מעביר להם רבע מההכנסות 

 מאזור התעשייה החדש. 

 למי? משה:  -פנינה אמויאל  'גב

לכפר יונה. צריך לקחת בחשבון שאת הרבע הזה צריך לשים עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,מיליון שקל 02-יון שקל. כשנגיע למיל 02-בצד, עד שנגיע ל

בקיצור קיבלתי הנחייה מראש המועצה לא להעביר לכפר יונה שקל מר מאיר שביט: 

 מהארנונה. 

 ,שקל. עד למילוי ההתחייבות וההסכםעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מעולה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 זה עדיין לא אומר שזה לא יכול להגיע לבית משפט אבל. מר מאיר שביט: 

 ויתרה מזאת הם גם לא מוכנים לשלם את ... במאגר עמיר. ק יצחק: מר יצח

 שנייה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 
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 אבל לא הבנתי את ינוב פה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  ?איך זה קשור לנושא דובר:

 זה קשור שאתה צריך להחזיר להם כסף. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

אחוז לא משנה, קיבלת  12אחוז או  32חליטה על מה זה משנה המליאה ה דובר:

 אחוז.  32, תעשה לי 09

 מינוי וועדת, שנייה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

  מדברים יחד()

 שנים.  1אבל אל תופתעו בעוד  דובר:

  מדברים יחד()

 קובי. קובי. רגע. מר יצחק יצחק: 

 שה. שקט. מינוי ועדת שצ"פים. פנינה בבקעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 

 מינוי ועדת שצ"פים – 8סעיף 

 פנינה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אורי, אורי, זה קשור אליך. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אורי. מר יצחק יצחק: 

 אורי. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 אורי. זה קשור אליך. מר יצחק יצחק: 

מת, לגבי מינוי וועדת שצ"פים בהמשך להחלטת המליאה הקודמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

אנחנו רוצים להציע כאן רשימה של חברים, אני אקריא את השמות שלהם, 

יצחק יצחק, יאיר מדר, אורי בכרך, מיכה זוהר, קובי רייך, שחף חרמוני, 

יוסף מור ..., ינון עמרם, בני דגמי, רם שאול ואילן בר מהנדס המועצה. מה 

 שעשינו. 

   פים מה הם עושים?מה זה וועדת שצ" דובר:

  מדברים יחד()

 בישיבה יסבירו לכם. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

אתה, בישיבה הקודמת אני מזכירה לכם שעלה הנושא, העלה משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אורי את הנושא. 
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  מדברים יחד()

ה. בישיבה הקודמת עלה נושא השצ"פים, והמליאה קיבלה החלטמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

אורי. אורי. אי אפשר. המליאה קיבלה החלטה. שאנחנו נקים וועדה של 

 שצ"פים שתבחן את הנושא. די שניכם. 

 את צועקת על ראש המועצה. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

המליאה החליטה שבתוך הוועדה הזאת יהיו גם נציגי האגודות, משה:  -פנינה אמויאל  'גב

זכירויות ונציגי מליאה. אז זו הוועדה הזאת. נציגי וועדים מקומיים, נציגי מ

 אנחנו לקחנו נציגים. 

  : ...,מר יצחק יצחק

 מה שהוצע כאן כיושב ראש, זה יאיר מדר. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 למה?  דובר:

  זהו, זה פחות או יותר, יש לכם התנגדות?משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מי הציע את זה?  דובר:

  את מה?משה:  -אל פנינה אמוי 'גב

  מדברים יחד()

 אני הצעתי. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  למה גברתי? דובר:

 זה מה שאני מציעה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 למה?  דובר:

  : ...,משה -פנינה אמויאל  'גב

 הוועדה תבחר את היושב ראש. מר יצחק יצחק: 

 הוועדה תבחר את יושב הראש, הכי טוב.  דובר:

 הוועדה תבחר הכי טוב. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 הוועדה תבחר את יושב הראש שלה.  דובר:

 אין בעיה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 או לחלופין, בן אדם מתאים עם רקע. מר יצחק יצחק: 

 הוועדה תבחר.  דובר:

  מדברים יחד()

 דר יושב ראש. הנה, הנה הסכים, עד שהסכים איתי במשהו. יאיר ממר יצחק יצחק: 
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מינוי חברי ועדת. סליחה, להנצחת נפגעי הטרור ופעולות עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 האיבה. 

 

 מינוי חברי ועדה להנצחת נפגעי טרור ופעולות איבה – 9סעיף 

בכרך גם קשור אליו, אורי בכרך יושב ראש הוועדה,  או קיייופי. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 שחברי הוועדה פרשו לעתם או. הוא פנה אלינו ואמר 

 לא היו. מר אורי בכרך: 

. אז פנינו בקול קורא לתושבים, לצערנו אף אחד או קיי ,לא היומשה:  -פנינה אמויאל  'גב

לא נענה אז עשינו פניות אישיות. יותר נכון מי שעשתה את זה, זו מירב מגן. 

מן, מיעף עשתה פניות אישיות ואנחנו רוצים להמליץ כאן על מיטל פור

 ומיכל ...   מעין ורד. 

 יפה מצוין. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 בירמן, אתה צודק. בירמן. מיכל בירמן מיעף. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לא, מיטל בירמן.  דובר:

 ומיכל ... מעין ורד. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()

 ת הספרייה. מיכל שהייתה מנהלמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אישור, אישור.  עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 מאושר? משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אישור ... עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 וכאן אורי בכרך הוא היושב ראש. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אישור שכר בכירים, לא. אישור רחובות ינוב. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 

 ינוב  –רחובות  אישור – 13סעיף 

 אישור רחובות ינוב, פנו אלינו. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()

 פנו אלינו. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()
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פנו אלינו מושב ינוב לאשר ארבעה רחובות, רחוב הדפנה, רחוב משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 השיזף, רחוב השקמה ורחוב האלון. 

 ין. מצו דובר:

  מדברים יחד()

 מה? משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אין להם שם ...  דובר:

 פה אחד. מר מאיר שביט: 

 בוודאי. אם הם רוצים, אנחנו נגיד לא?   מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

 מינוי חברי וועדת ביקשת גנות הדר. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 

 ות הדרגנ -מינוי חברי ועדת ביקורת  – 17סעיף 

מינוי חברי, שנייה. מינוי חברי וועדת ביקורת גנות הדר, יש לנו משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 שם אחד בלבד. מאירי ... 

 מצוין. מינוי חברי וועדה למרכז קהילתי עין שריד. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 

 מינוי חברי ועדה למרכז קהילתי עין שריד – 10סעיף 

 מה זה? צה: עמיר ריטוב, ראש המוע

הייתה כאן החלטה של בני דגמי, אתם זוכרים? לפני שתי מליאות משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אם אני זוכרת נכון. 

  מדברים יחד()

הוא ביקש שנקים וועדה שתלווה הקמה של מרכז קהילתי בעין משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 שריד. 

 ,ם לביא אומר שזה הוקם. איציק אניג דוברת:

 אני בדקתי. צחק יצחק: מר י

   איפה השמות?משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אז יש לי בקשה אליך. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 ... וועדות ביניהם.  דובר:
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 רגע. ... לישיבה הבאה בסדר. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 לא, זה בדיוק אותם אנשים נו. זה אותם אנשים. מר יצחק יצחק: 

 זה אותם אנשים. משה:  -נה אמויאל פני 'גב

  מדברים יחד()

 בסדר נאשר אותם, נאשר אותם. מר יצחק יצחק: 

 .שבט אחים מר רונן חיון: 

 אז בואו נאשר אותם. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()

נו תנו לי להקריא אותם. אז רגע בואו תקשיבו. גם גלית ברגר משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 ם. בפני

 בסדר, בסדר גם גלית בפנים, בסדר. יאללה. אישרנו אישרנו. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 לא, לא, אני יודע אני אחזור ... בסוף. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 לא שכר בכירים, מה שיש לך מאחורה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 כן. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

   גע, רגע שנייה עכשיו בסדר?רגע, רמר מאיר שביט: 

 תודה.  ,יופיעמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 תעבור לנושא הבא.  ,עד שהוא יעלהמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 אי אפשר.  ,לאמר מאיר שביט: 

 נו.  ב,לא מאיר. אנחנו משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 ,ו צריכים לצאת. אנחנו צריכיםאי אפשר אנחנמר מאיר שביט: 

  ים יחד(מדבר)

 אני עוברת רגע לנושא הבא עד שהוא יעלה. די חבר'ה נו תנו. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 די נו, שקט, אני הולכת.  דוברת:

  מדברים יחד()

 עד שמאיר יעלה את הקובץ, די תהיו רגע אחד איתנו. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 דיי. שקט. שקט.  דובר:

 מאיר יעלה את הקובץ. עד שמשה:  -פנינה אמויאל  'גב
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 הנה עלה.  דובר:

 זה קצר.  ,עד שמאיר יעלה את הקובץ, בסדרמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 

 שונות - 17סעיף 

עד היום אני מילאתי את התפקיד של ממונה חוק חופש המידע. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

לא יכול לשמש כממונה חוק  ל"מנכקיבלנו מכתב מהיחידה הממשלתית ש

 שרפי. -, סיוון חרזל"מנכופש המידע. אנחנו רוצים להמליץ כאן, על עוזרת הח

 מצוין. מינוי מצוין. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 שהיא תהיה  הממונית. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

  מדברים יחד()

 

 תקציבי ועדים – 15סעיף 

 תקציבי וועדים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 י וועדים. חברים. תקציבמר מאיר שביט: 

 תקציבי וועדים כן. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

שלחתי לכם, שלחנו לכם היום את התקציבי ועדים. כל הוועדים למעט שער מר מאיר שביט: 

אפרים, הגישו את התקציבים, התקציבים נבדקו. יש המלצה שלי לאשר 

א אותם על פי הסכומים שמצוינים למטה. ועל בסיס האישור הזה, תצ

 הסכמה לוועדים. 

 לגבות מיסים.  דובר:

 לגבות מיסים וגם מטלות. מר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

  מאיר, למה שער אפרים ... לא הגיש?משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מאיר. מר יצחק יצחק: 

 תשאל אותם. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 החוצה. מר יצחק יצחק: 

 אבל עוד לא הגענו לזה. מה עם האצלת סמכויות. רגע, משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 זהו, מה הגענו. עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 כן, אישרו. מר מאיר שביט: 
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  ? את כולם אנחנו מאשרים ללא יוצא מן הכללמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 לא. חוץ משער אפרים שלא הגיש. מר מאיר שביט: 

 זה. חוץ משער אפרים.  אז תגיד לי אתמשה:  -פנינה אמויאל  'גב

 כן.  ,כי הוא לא הגיש דוברת:

 לא הגישו. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 כן.  דוברת:

כל היתר יחד הם האצלת. רגע. יחד עם האצלת הסמכויות, אני משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מזכירה לכם, אנחנו נצרף את זה. 

 מה זה אומר האצלת סמכויות.  דוברת:

 ת הסמכויות? מה זה האצל דובר:

 שאנחנו נותנים לוועדים. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 של נושאים.  סלובוזו רשימה  דובר:

  ה,זו הרשימה של כל משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 רשימה ארוכה.  דובר:

 מה מותר להם.  דובר:

 שאלה, שאלה קטנה. הסיכוי, הסיכוי.  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

אורי,  ש,מאיר, מאיר לא, אני רוצה רגע שתשמע רק את השאלה. רק מה  מר רונן חיון: 

 אורי אורי. 

  מדברים יחד()

 , הוא קלוש מאוד. תהסיכוי ... תביעה ייצוגי מר רונן חיון: 

 למה הוא הולך מאיר?  דוברת:

ד יש עכשיו בקשת רשות לתביעה ייצוגית. ... עם עורך דין ... הסיכוי הוא מאו מר רונן חיון: 

  ,מאוד קלוש

 לא, לא, לא. הוא ינוב הוא ינוב.  עמיר ריטוב, ראש המועצה: 

 ,או קייאה מינוב סליחה,  מר רונן חיון: 

  מדברים יחד()

סליחה עופר דהן, הסיכוי מאוד מאוד קלוש, אבל בהנחה שאולי כן, איך  מר רונן חיון: 

 אנחנו מתמודדים עם זה. איך אנחנו? 
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 יועצת משפטית מצוינת. היא תתגונן.  יש לנומר מאיר שביט: 

  מדברים יחד()

 חברים. חברים ברשותכם הנושא האחרון, אבל עמיר. קובי. מר יצחק יצחק: 

  ,למה מאיר  ,רגע דוברת:

 רגע, רגע. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 חברים, שאולי, שאולי. מר יצחק יצחק: 

 לאן כולם הלכו? כולם הלכו.  דוברת:

 שב רגע. שב. יצחק: מר יצחק 

  מדברים יחד()

רונן, רונן, ברשותכם, היינו צריכים לעשות את זה בתחילת הישיבה, רצינו מר יצחק יצחק: 

להציג את היועצת המשפטית החדשה שלנו. נמצאת איתנו, היא התרשמה, 

 היא התרשמה יפה. 

 לדעתי היא לא נשארת.  דוברת:

 היא בהלם תרבות רגע. רגע.  דובר:

  רים יחד(מדב)

רגע, רגע חברים, אין לה קול חזק, צריך להביא לה רמקול. כן בדיוק, מר יצחק יצחק: 

-היא נמצאת איתנו שבוע מה  עורכת דין רונית עובדיה מהמשרד של ... נכון?

 . האמת היא שכבר. 29723

 הכרנו אותה לפני.  דובר:

ת אלה שמכירים אותה גם כן בדיוק. ... בכל מיני זה. התרשמנו, לפחומר יצחק יצחק: 

 מקרוב. רשמנו שקיבלנו מתנה טובה לידיים. 

 בהצלחה.  דוברת:

 ... שנועדנו בשירותי הייעוץ שלה.  דובר:

 בשירותי הייעוץ שלה ... אז רונית ברשותך, אני משאיר אותך לסוף, רגע. מר יצחק יצחק: 

 

 אישור שכר בכירים – 11סעיף 

אתי את מאיר ואת פנינה, במסדרת תקציב הרשות, יש נושא אחד שהוצמר יצחק יצחק: 

אחוז, זה פשוט מעבר לאישור התקציבי  1אישרנו שכר בכירים, העלאה של 
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שאישרנו עם אישור התקציב. צריך לקבל החלטה גם בפרוטוקול בגובה 

ההעלאה. מדובר על ארבעה עובדים. בסדר אחד כרגע לא נמצא אנחנו בהליך 

ץ עלינו לא יודע מי שזוכר, גם מצד משרד של קליטת מבקר. היה גם לח

אחוז משכר בכירים,  22הפנים לגבי הנושא של המבקר. להעמיד את שכרו על 

אנחנו כשיגיע המבקר, אנחנו בטח נתדיין איתו, אבל אם זה ייאלץ אותנו 

אחוז כי יכול להיות  22-אחוז אז צריך לאשר אותו ב 22-לאשר אותו ב

אנחנו היינו אמורים לאשר לפנינה למאיר  שמשרד הפנים לא יאשר אותו.

שנים, היינו אמורים לאשר להם, הם  3ולמהנדס המועצה פחות. זה היה לפני 

 22אחוז שכר בכירים, הם נמצאים היום על  922-היו צריכים כבר להגיע ל

אחוז  1אחוז. ההמלצה וזה גם מה שאישרנו במסגרת התקציב, תוספת של 

 גם לאילן וגם למאיר שביט. לשכר הבכירים. גם לפנינה 

   מתי זה היה בפעם האחרונה? דובר:

 שנים.  92מתי הם קיבלו? לפני מר יצחק יצחק: 

 מה?  דובר:

 שנים.  92מר יצחק יצחק: 

 שנים.  92 דוברת:

  ,עוד ... דובר:

זה מאושר בתקציב של הרשות. אתה לא יכול לאשר את זה אם אתה לא מר יצחק יצחק: 

 זה. 

 ,, יש לזה משמעויותמה המשמעויות הפנסיוניות חיון: מר רונן 

 לא, לא, הם עובדים. מר יצחק יצחק: 

 שכר בכירים זה לא.  דובר:

 שכר בכירים, לא, לא, לגבי. מר יצחק יצחק: 

 לא מאיר לא.  דובר:

 לא.  -היא כן בעצם פנסיוני. לגבי אחרים  ,לגבי פנינהמר יצחק יצחק: 

 פנינה בלבד.  דובר:

 פנינה בלבד.  ונן חיון: מר ר

 בדיוק.  דובר:

 זה צוברת. מר יצחק יצחק: 
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 צריך להבין את המשמעויות.  מר רונן חיון: 

אני מבקש לאשר את זה היום, אנחנו צריכים להעביר את זה למשרד מר יצחק יצחק: 

 הפנים. לאשר את זה שמי, תודה. 

 ,על תקציבמה המשמעויות  מר רונן חיון: 

אתה רוצה לדעת מה המשמעויות התקציביות, אני צריך לפתוח עכשיו : מר יצחק יצחק

אני אביא לך את זה. אצל מאיר אני  תקציב, אבל אני אביא לך את זה. בסדר?

 אלף שנתי גם כן.  30אלף שקל שנתי. אצל פנינה לדעתי  39זוכר זה 

 דיות. פנינה היא תקציבית, זאת אומרת יהיה לזה גם השלכות עתי מר רונן חיון: 

  ,אבל ,כןמר יצחק יצחק: 

 מן הסתם אתה לא יכול לשנות גם.  דובר:

 שנים גם לא לאשר את זה.  92אתה לא יכול אחרי מר יצחק יצחק: 

  ,... דובר:

  מדברים יחד()

 ... אנחנו ... אישרנו כלכלן.  דובר:

 נכון. מר יצחק יצחק: 

 די אנחנו כבר שנתיים ...  ?ואני מבקש לדעת מתי יוצאים במכרז לכלכלן הזה דובר:

 טוב. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 אנחנו נצא למכרז מר יצחק יצחק: 

 אנחנו רוצים לצאת למכרז.  דובר:

 טוב. שיירשם בפרוטוקול. בסדר. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 חברים, היועצת המשפטית. מר יצחק יצחק: 

 )מדברים יחד( 

 שמוע אותה. רגע, רגע, רוצים ל דובר:

 היא תגיע לכל ישיבה?  דובר:

 היא תגיע לכל ישיבה, אל תדאג. מר יצחק יצחק: 

 רגע.  דובר:

 מסכנה תנו לה רגע לדבר.  דוברת:
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וחצי  3אני שמח שנפרדנו מוילצ'יק היום כי סוף כל סוף ראינו אותו אחרי  דובר:

 שנים. 

  מדברים יחד()

 היא רוצה להגיד כמה מילים.  דוברת:

 יאללה באמת.  בר:דו

לא קשה לי. אני רק רוצה להגיד שלום, אני יודעת לצעוק. כולם עייפים, ד רונית עובדיה: "עו

 בפעם הבאה נדבר. זהו. 

 תודה.  ,בדיוק דובר:

 תודה. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

 בסדר. בסדר. מר יצחק יצחק: 

  מדברים יחד()

נה. פנינה. אנחנו מבקשים לצאת למכרז אז שייצא מכרז עכשיו. פנינה פה ה דובר:

 בקרוב מאוד לכלכלן. אישרנו בתקציב כלכלן. 

 ,לצאת למכרזמר יצחק יצחק: 

 צריך לצאת למכרז.  דובר:

  מדברים יחד()

 טוב. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 מזמן, תוך חודשיים.  דובר:

 למה חודשיים?  ,תוך שבועיים :מר יצחק יצחק

 מן עושים תהליך. לא יודע כמה ז דובר:

 איציק ...  דובר:

 שלושה.  -תוך שבועיים מר יצחק יצחק: 

 שלושה.  -שבועיים  דובר:

 כן. בסדר. בסדר. מר יצחק יצחק: 

 יצא מכרז. בבקשה. ישלושה  -הנה תוך שבועיים  דובר:

 מחר אנחנו ננסח כבר את המכרז. משה:  -פנינה אמויאל  'גב

 הזבל שלו.  חבר'ה. כל אחד לוקח את דוברת:

 ** סוף הדיון **         אל תצפה לזה קובי, זה כבר לא יקרה. משה:  -פנינה אמויאל  'גב


