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יו"ר :

ערב טוב לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.
אני רוצה ,תחילה ,לנצל את ההזדמנות ולהביע תנחומים
לחברנו אלי פלג על מות אימו ,שידע רק שמחות ודברים
טובים בתקופה הזאת ,וזהו.
לגבי קצת דברים יותר משמחים ,אז בשבוע שעבר שוהם
חזרה ,התרבות חזרה לשוהם ,התחלנו בסדרת מופעים
שהיה באמת באמת מאוד כיף לראות את התושבים
ככה ,סוף כל סוף ,בצורה של התו הירוק ,בהפ עלה של
התו הירוק ,הצלחנו להפעיל אותם.
גם השבוע יש עוד סדרת מופעים ,ביחד עם מפעל הפיס,
גם הם עם תפוסה מלאה .כמובן ,לצערנו ,אנחנו לא
יכולים למלא את האולם בכל האולם ,אלא לפי
ההנחיות ,ולפי התו הירוק.
אנחנו מכינים את עצמנו בהתאם למספר אופציות ,שאני
מקווה שנקב ל את הנהלים כבר בשבוע הזה ,לגבי יום
הזיכרון,

יום

השואה

וכמובן

יום

העצמאות.

כל

האפשרויות שאנחנו מכינים ,גם אם זה מסגר ,שאני
מאמין שלא יהיה ,עד לאירועים מצומצמים יותר
בהתאם לתו י ר וק ,תו סגול ,וכלה באירוע גדול ,אנחנו
מקווים מאוד ,שההנחיות יתקבלו כמה שיותר מוק דם,
כדי שנוכל כבר להכין בצורה יותר טובה.
אני מעדכן שאתמול קיימנו פגישה עם פרופסור נחמן
אש וכל הצוות שלו ,הבעתי ,יחד עם מספר ראשי
רשויות נוספים ,את הצורך להחזיר ללימוד נורמאלי את
כיתות ה' ו  -ו' ,וכמובן את החטיבה.
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ה' ו  -ו' ,אני חושב שהם בין הנפגעים המרכזיים בצורה
הזאת של הקפסולות.
לשמחתי ,כבר היום היה איזה צעד נוסף ,שמבטלים את
הקפסולות של כיתות ג' ,דבר שיוכל לאפשר לנו יותר
משחק ,ויותר ימי לימוד ל  -ה' ו  -ו' .אני מאמין שכבר
לאחר הפסח ,התיכון ילמד בצורה ,זאת אומרת ,י"א –
י"ב ללא קפסולות בצורה מלאה ,מאחר ואנחנו מגיעים
כבר למספר שאנחנו עומדים על  , 89%לשבוע שאחרי
החיסון השני ,ככה שהם כולם יהיו מחוסנים.
יש לנו מספר מאוד מצומצם של כ  , 20 -בבתי הספר ,כ -
 20מורות ומורים שעדיין לא התחסנו ,מסיבות כאלה
ואחרות ,אנחנו רכשנו בדיקות מהירות כדי לעשות להם
בדיקות אחת ל  72 -שעות ,גם את זה אנחנו ,אותם
אנשים שלא יכולים ,או לא מעוניינים להתחסן ,ועד
שינתן פסק דין אחר בבית המשפט ,אנחנו נבקש מהם
לבצע בדיקות כל  72שעות,
י .תורג ' מן :

והמועצה תספוג את התשלום הזה?

יו " ר :

כן.

ס .בר :

זה וולונטרי?

יו " ר :

אין לנו אפשרות לחייב.

ס .בר :

הרצון שלהם להתחסן?

יו " ר :

כן.

ס .בר :

מה אנחנו עושים אם מישהו מסרב ,גם להצעה הזו?

יו " ר :

למה ,לבדיקות? אנחנו אומרים לו להישאר בבית .זה לא
לדחוף לעשות בדיקה ,עם כל הכבוד ,שאנחנו מביאים
אותה לשוהם ,מממנים אותה ,אין סיבה שבן אדם כזה
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לא ייבדק.
עוד פעם ,מדובר שא נחנו עוברים ,אנחנו ממש מגיעים
לרמה השמית של מורים.
תראו ,יש סיבות ,סך הכול ,לרוב האנשים שלא
התחסנו ,מצוות ההוראה ,סיבות הגיוניות ,אם זה הריון
בשליש הראשון ,שאנחנו מבינים ויכולים להבין רגע את
החשש ,וזה בסדר ,או אנשים עם מחלות רקע ,שיש להם
גם כן איזה חשש מס וים ,ולכן אין סיבה שבשלב הזה,
לפחות את הבדיקות כדי למנוע תחלואה,
ס .בר :

הבדיקות התחילו?

יו " ר :

עוד לא .עוד לא ,אנחנו עכשיו,

ס .בר :

מתי הן יתחילו?

יו " ר :

אנחנו נתחיל אותן ישר אחרי הפסח ,בסדר? אנחנו
בדיוק יוצאים,

ס .בר :

ובינתיים אותם מורים מלמדים?

יו"ר :

אותם מורים ,תראו ,אין לנו היום כרגע תחלואה,
יישובים אדומים ,מורים מיישובים אדומים שמגיעים
ללמד .היחידים שמגיעים ,זה יישובים צהובים ,שזה
בסך הכול ברמת תחלואה דומה לשלנו ,גם אלעד ,גם
לוד וגם רמלה ,שעשינו בדיקה ,כרגע היישוב בציון
צהוב.

ס .בר :

איתן ,למ ה לא מתחילים לעשות את הבדיקות האלה,
שאמורות להגן פה על האוכלוסייה כבר עכשיו?

יו " ר :

כי יש,

ס .בר :

למה אחרי פסח?

יו " ר :

כי הזמנו את הבדיקות ,יש הכשרה למי שבודק ,זה
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אנחנו בודקים את עצמנו.
בנוסף ,יש כאן יום רביעי הבא .רביעי הבא מתחם
בדיקות גדול ,אנחנו מת כננים לאפשר לכל התושבים,
לקראת הפסח ,לעשות את הסדר בטוח ,לאפשר לכל מי
שרוצה ,שמארח את הסבא והסבתא ,שמארח אנשים
ורוצה להימנע מתחלואה של הנכדים ,של הילדים,
לבוא ,להיבדק כאן ,מתחם גדול של פיקוד העורף.
אנחנו נבקש גם מהצוותים.
כמובן ,אנחנו ,איך אומרים ,מביאים עד הבית את
הבדיקות לטובת אותם צוותים .לצערי ,עד היום ,לא
קיבלנו חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה ,בסדר? זה
לא שלנו ,שלא מאפשר להשאיר מורים שלא מתחסנים
בבית .אני אומר את זה לצערי ,וזה חבל ,וזה ויכוח
שנמצא כרגע בבית משפט ,גם עם מועצה מקומית כוכב
יאיר ,וגם עם עו ד מועצה ,עם נתניה .זהו.
לגבי ,אני שמח שאנחנו ,היום חל יום המעשים הטובים,
ולשמחתי,
ח .קרס :

איתן ,חלמתי שאני באה משם ,איתן ליליוס גזר לי את
השיער.

יו " ר :

בגלל זה זה נראה טוב.

ח .קרס :

נראה טוב?

יו " ר :

כן.

ח .קרס :

הוא פינפן אותי ,אם אני אחפוף מחר ואקו ם מתולתלת,
הוא גמור .ויש לי כאן כרטיסים בשבילכם ,תעביר את
זה הלאה ,מעכשיו הגיע תורכם ,כל אחד לעשות יום
מעשים טובים .הגיעו ,משעה  15:00עד עכשיו50 ,
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תושבים שתרמו דם ,ועשר נשים שהגיעו לתרום את
השיער .איתן ליליוס יאחר קצת ,וכל הכבוד ליישוב
שעם הרבה נתינה ,הם ע שו עוד פעילויות במהלך השבוע.
כל הכבוד לנוער ולקהילה המדהימה שלנו ,באמת שאפו.
יו " ר :

אז באמת ,אנחנו לא לקחנו את זה ליום המעשים
הטובים ,חוץ מזה שיש תמיד ,אבל לקחנו את זה לשבוע
המעשים הטובים .זה התחיל מניקיון היער שהיה ,ועוד
יהיה ביום שישי ,היום התקנו ,התחלנ ו התקנות לכל
האזרחים הוותיקים ,כמאה יחידות של מערכת גילוי
אש ,בפרויקט משותף שלנו עם כיבוי אש ,אנחנו
מבצעים רכישה של הגלאים ,הם עושים את ההתקנה,
כל תקלה 106 ,ישירות מגיעים לטפל 106/102 ,מגיעים
ישר לטפל ,ובאמת הירתמות מאוד יפה של המרחב ,ושל
תחנת כיבוי שוהם.
באמת ,ועוד עשרות דברים שנעשו בשבוע הזה של
הנוער ,ובאמת יש לנו ,אני כל כך גאה בנוער המיוחד
והנרתם שלנו ,שעושה שבוע מאוד מאוד יפה .חנכנו
השבוע ,בעצם לא חנכנו ,התחלנו את הספרייה בגן
החבל ,היום סידרו שמה ,אתמול ,את כל הספרים בגן
החבל ,עוד פרויקט שמשלים את כל הפיתוח שמה.
אני שמח גם על פגישה שהייתה השבוע עם יושב ראש
קק"ל ,בנושא מימון הגשר שיחבר בין שוהם ליער,
לשמחתי קק"ל ,גם מנהל המרחב ,גם יושב הראש ,וגם
האנשים שבשטח ,רואים את הפרויקט הזה כפרויקט
חשוב ,בדיוק כמו שאנחנו רואים ,ואנחנו צפויים
להיכנס לתוך סל התרומ ות שלהם ,השקעה של מיליון
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וחצי שקל ,שקק"ל גם כן יסייעו במימון הגשר.
זהו ,שכונת הדרים ,קבלן הפיתוח של שלב ג' נכנס
לעבודה .השבוע אנחנו צפויים ,בעצם ,לסיים את
הפיתוח של אזור המגרשים  140-141שייכנסו במאי .גני
הילדים ,גם כן ,אנחנו בשלבים של פיתוח מאוד
מתקדם ,מע ון היום אנחנו גם כן ,שמושלמים בימים
אלה ,הקומה הראשונה ,הנחת גשר חמש ,הגשר שבעצם
יחבר לעמק איילון ,הגשר של כלי הרכב ,גם כן,
מתחילות העבודות הראשונות.
אם אתם רואים ,זה הגשר הכתום ,פרויקט מאוד מאוד
זה.
מחר תוצג הסכימה הראשונית של קריית הספורט,
ליושב ראש וע דת הספורט ,של קריית הספורט בשכונת
הדרים ,ומשם ,אחרי שיהיו עוד דיונים וזה ,יעבור גם
כן למליאת המועצה ,אחרי שקצת יותר נתקדם.
זהו ,אנחנו נערכים גם כן להוצאת טופס  4לחברת
אמד"ס – אפריקה ישראל ודניה סיבוס ,לקראת בעצם
מאי ,כדי שיוכלו להתאכלס.
בשישי הקרוב יש לנ ו גם מכירות של אמנים ,לקראת
הפסח ,וגם גראז' סייל יישובי .אז כולם מוזמנים,
תושבים שעדיין לא יוכלו להירשם באתר  5ולהציע את
מרכולתם למסירה ,למכירה ,גם לעודד כלכלה שיתופית,
גם לעודד את השימוש ביד שנייה .אני מקווה שהאירוע
הזה גם כן יצליח ,אירוע מבורך ,שהגתה אות ו חברתנו
דפנה רבינוביץ' ,ואני מאמין שאיך אומרים ,כמו
באמסטרדם ,אז אנחנו גם כן נעשה את זה.
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וזהו ,ואני רוצה בסופו של זה ,לברך גם כן ,בעצם,
שלושה חברים שהיום חוגגים יום הולדת ,אחד השפן
שעוד לא הספקנו לחגוג לו ,את חני קרס,
ח .קרס :

אני חוגגת כבר ...איפה העוג ה?

יו " ר :

ואת אבי ,אנחנו ככה התלבטנו ,הוא לא כאן ,אבל
התלבטנו אם לחגוג עכשיו או במליאה ,אז אנחנו גם
נציין היום לשלושתם ,מאחלים ,אני חושב שהשנה
האיחול הכי מרכזי לכולם ,זה שיהיה לכם הרבה
בריאות.

ח .קרס :

תודה ,תודה רבה.

יו " ר :

זה הדבר המרכזי ,בריאות ,עשיי ה ודברים טובים .ואני
מאחל לכל תושבינו ,ולכם ,חג פסח שמח ,משפחתי ,עם
כל המשפחה הגרעינית ,היותר מורחבת ,תוך כדי
הקפדה ושמירה על הבריאות לכולנו ,וחזרה לשגרה,
ככל הניתן ,כמה שיותר מהר.
אז אנחנו נתחיל עם סדר היום,

י .תורג ' מן :

אפשר שאלה קטנה? מה קורה עם חוגי הספורט? נפתחו?
איפה זה עומד ,כל החוגים ,זה כדורגל ,כדורסל ,כל
החוגים נפתחו כבר?

יו " ר :

כולם נפתחו ,בהתאם להנחיות .יצאו הנחיות מפורטות
של משרד התרבות והספורט ,שכמובן משרד הבריאות
מאשר אותם ,וכולם עובדים.

י .תורג ' מן :

חזרו לפעילות.

יו " ר :

כן.

ז .שמע :

וצ ריך לומר שהיה ,אני מודה שאני ממש התלהבתי
מהפתיחה של התרבות פה בשוהם .היו אירועים
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מצוינים,

זה

קיבל

תגובות

מדהימות

מהתושבים,

אירועים ברמה ,התושבים כמעט לא היו צריכים יותר
מדי להכניס את היד לכיס ,כלומר ,זה היה בשיתוף,
נכון? עם משרד התרבות?
יו " ר :

לא ,רק שני האירועים האחרונים.

ז .שמע :

היה באמת באמת מכובד ויפה ,אני שמעתי המון תגובות
טובות .אז תודה רבה לכם ,ותודה רבה לחמש ולאלי פלג
ולכל מי שהיה מעורב בזה.

יו " ר :

בסדר גמור.

ר .פרידמן :

עוד תוספת אחת – ב  19 -לחודש ,אנחנו עושים מבצע
לניקוי פארק יער שהם ,שמתחיל ב בוקר ,עד שעה
 . 12:00יהיו פרסים ,יהיה הפנינג כזה מאוד יפה ,וגם
נעזור ליער לחזור להיות נקי ורענן ,מהתקופה הארוכה
הזו ,שהשתמשנו בו יחד ,הרבה הרבה חודשים עכשיו.

יו " ר :

בסדר גמור.

 . 1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מיום . 16.2.21

יו " ר :

חבר'ה ,אישור פרוטוקול מלי אה קודם ,הערות? לא.

החלטה  :אושר פרוטוקול מליאה מן המניין מיום . 16.2.21
בעד –  , 12נגד –  , 0נמנע –  , 0חסרים – . 1
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 . 2עדכון מדיניות השקעה.

יו " ר :

הבאנו לכאן את הנבחר/יועץ – רונן שטרית ,יועץ כלכלי
והכוונה פיננסית ,כדי רגע להציג את עדכון מדיניות
ההשקעה של המועצה .נשמח.

ר .שטרית :

ערב טוב לכולם ,תודה רבה על ההזמנה .רונן שטרית,
אני אציג את עצמי במספר מילים .אני למעלה מע שרים
שנים בשוק ההון,

ס .בר :

לא שומעים.

ר .שטרית :

למעלה מעשרים שנים בשוק ההון – בנקאות .בשנים
האחרונות,

אני

מייעץ

ללא

מעט

רשויות

בתחום

הפ יננסי ,שומעים אותי?
יו " ר :

תקרב טיפה.

ר .שטרית :

אוקיי .אני מייעץ ללא מעט רשויות בתחום הפיננסי,
לוועדות

ההשקעה,

מרצה

בקורס

גזברים ,חשבים

מלווים ,חשבים בכירים ,ככה שאני מכיר טוב את
השלטון המקומי.
מה שבאתי רק להציג לכם היום ,זה את שינוי מדיניות
ההשקעה ,של משרד הפנים .למעשה ,עד פברואר  , 20עד
לפני שנה ,חוזר מנכ"ל אפשר לכם להשקיע את עודפי
המזומנים בצורה שמאוד מאוד מאוד סולידית75% ,
מינימום באג"ח מדינה ,ו  25% -באג"ח חברות.
בעשור האחרון ,למעשה ,התמהיל הזה נתן לכם ,הניב
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לכם תשואות מאוד יפות ,בעיקר בגלל ירידת הרי בית
במשק .התוואי הזה של ירידת ריבית במשק ,כבר
כנראה נגמר ,הוא מאחורינו ,והיום התשואות של
אגרות החוב מאוד נמוכות.
מה שחוזר מנכ"ל החדש מאפשר ,זה להיחשף לעד
חמישה אחוזים במניות ,ממדד  , 125זאת אומרת ,מניות
של חברות ישראליות המובילות בשוק ,ועוד 15%
באגרות חוב חברות ,שמדורגות  AAומעלה ,למי שזה
אומר משהו ,זאת אומרת – חברות מאוד מאוד יציבות
ובטוחות.
בעצם ,משרד הפנים מאפשר לכם להיחשף לנכסי סיכון,
אני אומר את זה במירכאות ,כי הוא שומר עליכם גם.
הוא נותן לכם אפשרות להיחשף לאגרות החוב בדירוגים
מאוד גבוהים ,מצד אחד ,מצ ד שני ,להיחשף למניות.
אבל חלק ,חשיפה של  5%במניות ,או  10%במניות ,זה
תיק שהוא אפילו יותר בטוח בתקופה הזו ,עם תיק
שהוא ללא מניות בכלל ,כי לעיתים ,בתקופות מסוימות,
המניות מאזנות את איגרות החוב.
אנחנו נמצאים בתקופה שהכלכלה ,כנראה ,תצמח יפה,
מעבר לציפיות בשנת  , 2021התחזית מדברת על למעלה
מ  6% -תוצר – 2022 ,גם סביב  6%תוצר ,הריבית לא
צפויה לעלות ,הריבית גם לא צפויה לרדת ,לכן אין גם
שום סיבה להיות באגרות החוב ,בצורה מובהקת,
והאינפלציה מתחילה להרים ראש.
ראינו אתמול פרסום מדד מחירים לצרכן ,שעלה ב -
 , 0.3%מעבר לציפיות  .זה נתון שהוא חיובי ,כשמשק
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יוצא ממשבר ,ויש איזושהי אינפלציה מסוימת ,זה
אומר שיש ביקושים .הציבור מתחיל לצרוך מחדש,
מכניס ביקושים למשק ,ולכן זה סך הכול טוב לכלכלה.
לעניינינו ,מה שנקרא חוזר מנכ"ל ,כל הפרמטרים
האלה ,בעצם ישפיעו לטובה על שוק ההון ,ולכן ,החוזר
החדש בעצם מאוד מתאים לתקופה הנוכחית ,ואנחנו
פה ,בעצם ,כדי שתאמצו את החוזר החדש ,ולאפשר
לוועדת ההשקעות להשקיע בהתאם לחוזר .זאת אומרת,
עד  5%במניות ,ועוד  15%באג"ח חברות.
אני רק אמשיך ואומר שהתמהיל גם קצת משתנה ,אנחנו
גם מסיתים כספים לשוק הכספים לפיקדונות  .זאת
אומרת ,אנחנו מצד אחד נותנים חשיפה לשוק ההון,
לנכסי סיכון שיניבו תשואות גבוהות ,מצד שני ,אנחנו
מעגנים יותר כסף בפיקדונות ,ככה שהשילוב הזה הוא
מאוד מאוזן ,הוא מאוד מתאים לתקופה.
ס .בר :

זה בהתאם לסעיף  , 5הכוונה שלך?

ר .שטרית :

בהתאם?

ס .בר :

לסעיף  ? 5על ה  50 % -פיקדונות בנקאיים.

ר .שטרית :

כן ,בדיוק.

ס .בר :

אוקיי.

ר .שטרית :

זהו ,אם יש לכם שאלות ,אני אשמח.

ר .פרידמן :

השקעה

במניות,

בדרך

כלל,

מתייחסת

להשקעות

ארוכות טווח .השקעה במניות ,בדרך כלל כדאית
כהשקעה ארוכת טווח ,אם אתה צריך את הכסף
מיידית ,ואת ה צריך למכור ,בדרך כלל בזה...
ר .שטרית :

נכון.
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ר .פרידמן :

מה אתה אומר בעניין הזה? אנחנו כמועצה משקיעים,
וצריך את הכסף,

ר .שטרית :

חוזר מנכ"ל מתייחס גם לזה ,והוא מאפשר לכם
להשקיע בשוק ההון ,רק בכספים שאין להם שימוש
בשנה הקרובה.

ס .בר :

זה כספים שכבר ע מדו ,רונן.

ר .שטרית :

מה?

ס .בר :

זה כספים שכבר עמדו ,ולא עשינו איתם כלום.

ר .שטרית :

חלק מהכספים יש להם שימוש בשנה הקרובה ,אותם
אסור להשקיע בשוק ההון ,לפי חוזר מנכ"ל .כל הכספים
שהייעוד שלהם הוא שנה ויותר ,ניתן יהיה להשקיע .וגם
פה ,אנחנו מסדרים את התיקי ם בצורה כזו ,שהכסף
האחרון שתשתמשו בו ,זה הכסף שיהיה במניות .רק עוד
דבר,

ס .בר :

מה מידת המעקב שלך?

ר .שטרית :

מה?

ס .בר :

מה מידת המעקב שלך?

ר .שטרית :

יומית .המעקב שלי הוא יומי ,אני חי את השוק,

ס .בר :

ולצורך מכירה ,הוראת מכירה ,או אם יש משבר שאתה
חו זה ,איך זה פועל ,תוכל להסביר?

ר .שטרית :

כן .אני לא מנהל את ההשקעות ,אנחנו מעצבים את
מדיניות ההשקעה .יש לכם בתי השקעות שנבחרו כדין,
ומנהלים את ההשקעות ,אני עושה להם בקרה ופיקוח.
הבקרה והפיקוח נעשית ברמה שוטפת ,ברמה יומית,
ואחת לחודש אני מדווח לוועדת ההשקע ות בדו"ח
מקיף ,גם על התשואות ,גם על החשיפות ,גם על
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הסיכונים ,ואנחנו מדברים ,יש שיח כל הזמן.
ס .בר :

אז מה קורה אם אתה מגלה מחר בבוקר שוואו ,אני
חוזה משבר ,ומה? אתה פונה לאשר? אתה פונה לאיתן?
אתה פונה ל...

יו " ר :

לא ,ועדת ההשקעות ,זה לא קשור.

ס .בר :

ועד ת ההשקעות?

יו " ר :

ועדת ההשקעות מורכבת מעובדי מועצה ,שזה ישראל,
בלה ויוסי פרץ.

ס .בר :

אוקיי ,אז הוא פונה אליהם והוא אומר להם – הלו,
תקטינו סיכונים? תמשכו ,תמכרו.

יו " ר :

בדיוק.

ס .בר :

היכולת שלהם לפעול ,היא מיידית?

יו " ר :

כן.

ס .בר :

אוקיי ,תודה.

א .פאהן :

אני רוצה רגע לעדכן ,בעקבות השאלות שלך ,פה נמצא
איתנו היועץ .מתחת ליועץ ,יש את חברת ההשקעות.
אנחנו ,בחודש האחרון ,נמצאנו,

ס .בר :

ראיתי שעבדנו ,יש העברה שמה,

א .פאהן :

מה?

ס .בר :

ראיתי שעברנו לאנשהו .לא משנה ,אוקיי.

א .פאהן :

בחודש האחרון ,ביצע נו התמחרות ,או הצעות מחיר ,בין
 6חברות השקעות .ליווה אותנו היועץ ,את המועצה
הכוונה ,אותנו ,ונבחרה החברה.

ס .בר :

אוקיי.

א .פאהן :

שמנהלת לנו את התיקים,

י .שטרסברג :

בנוסף לחברת פעילים ,נבחרה "מיטב דש".
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א .פאהן :

אוקיי .כל ישיבת ועדת כספים ,אנחנו הבקרה גם ,אנחנו
מקבלים

את

הנתונים

מהיועץ,

כל

הגרפים,

ואת

ההישגים של בדרך כלל רבעון ,חציון ,שנתי ,ויש לנו
בתוך ועדת הכספים מומחה רציני ,יובל בן זאב ,בטח
אתה מכיר אותו ,שהוא נותן לנו גם את חוות דעתו ,איך
תיק הכספים של המועצה,
ס .בר :

מה קורה אם יש התנגשות בין מה שיובל אומר ,לבין מה
שרונן אומר?

י .שטרסברג :

טוב ,אז יש כבר ניסיון אחד לפחות ,שהיה לנו דיון
משותף ,דיון מאוד מעניין ופורה ,ואנחנו מגיעים
להבנות .כי כולם כאן הם אנשי מקצוע ,וכשיש אנשי
מקצוע ,אין בעיות.

יו " ר :

אני רוצה להגיד ,תראו ,בסוף זה כספי ציבור ,בסדר ? זה
אחד .ואנחנו לא יכולים לקחת סיכון יתר על כספי
הציבור .כספי הציבור אמורים לשרת את הצרכים
שלהם ,וזה לא הכסף הפרטי של אף אחד .ולכן,
התפיסה ,גם שלנו כוועדה ,כמועצה ,גם של התפיסה של
ועדת כספים ,של היועצים ,זה בסוף ,מצד אחד ,להשיא
תשואה על הכסף הזה ,בסיכון מ בוקר ,וזו בעצם
החשיבות הגדולה.
זאת אומרת ,במקום שבו אנחנו רואים תזוזות וסיכון
קרב ,אנחנו מעדיפים להישמר ,ולא לקחת כל מיני
הרפתקאות מיותרות על הזה ,כי בסוף הכספים האלה,
הם כספים שמשמשים אותנו בביטוחים ,בדברים,
בהוצאות ,אם זה לא בטווח של...

ס .בר :

רשת ביט חון שלנו.
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יו " ר :

נכון .כי,

ס .בר :

אבל ישראל ,לא קיבלתי תשובה ,מה קורה? מי מחליט?
דעתו של מי גוברת?

יו " ר :

דעתו של יושב ראש ועדת ההשקעות.

(מדברים ביחד)
א .פאהן :

אנחנו לא מתעסקים עם ההשקעות ,אנחנו מקבלים
דיווח.

י .שטרסברג :

אין להם דעה אישית פה.

ס .ב ר :

אז אתה הצגת את זה אחרת.

א .פאהן :

שואלים שאלות ,היו תקופות ,לדוגמא ,שביקשנו
מהגזבר שהכסף יכנס לפק"מ,

ס .בר :

אוקיי.

א .פאהן :

ככה חשבנו שזה נכון .לא להיות בחשיפה למניות ,כי
היו תקופות ,לפני שנתיים – שלוש ,לא משנה ,היום,

ס .בר :

אז,

יו " ר :

יושב ראש ועדת ההשקעות זה ישראל.

י .שטרסברג :

כן.

ס .בר :

אז ישראל ,אתה בעצם עובד ישירות מול רונן ,ואם יש
איזשהו משבר ,הוא פונה אליך .אם הוא חוזה משהו?

י .שטרסברג :

קודם כל ,יש את חברות ההשקעות ,שהן חברות מאוד
מאוד מקצועיות .גם חברת פעילים ,שאנחנו עובדים
איתם לא מעט שנים ,וגם מיטב דש ,ובמידת הצורך,
אנחנו או שרונן ירים דגל ,או שמרימים דגל ,והמעקב
הוא מעקב של רונן יומי ,ומעקב שלנו בוועדת השקעות
– חודשי ,ואנחנו כל חודש מדווחים לוועדת הכספים את
הנתונים ,את כל נתוני תיק ההשקעות ,כל חודש.
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ס .בר :

אוקיי ,תודה.

יו " ר :

עוד שאלות?

ס .בר :

לא.

יו " ר :

רונן ,תודה.

ר .שטרית :

תודה לכם.

יו " ר :

ותשמור לנו על הכסף ,זה הכי חשוב.

ר .שטרית :

בהחלט.

החלטה  :הוצג עדכון מדיניות השקעה.
בעד –  , 11נגד –  , 0נמנע –  , 0חסרים – . 2

 . 3הצגת פעולות מחלקת ביטחון.

יו " ר :

מחלקת ביטחון ,שבמלי אה הקודמת ...לשמוע רגע את
קב"ט המועצה ,שיציג את פעולות מחלקת ביטחון.
אנחנו עכשיו ,שרון אלפסי ,יציג רגע את הדברים .רונן,
תודה.

ר .שטרית :

תודה רבה.

א .פאהן :

תודה רבה.

ש .אלפסי :

ערב טוב ,האמת ,תענוג לי לחזור קצת לפרונטאליות,
נגמר סיפור הזומים .אני אגע בד ברים קצת טלגרפית,
אבל אני אגע קצת ב  , 2020 -מה שלא הספקנו לעשות,
ועוד קצת על החזון של  , 2021מה התוכניות ואיך אנחנו
מתקדמים .סך הכול השלמנו מעבר של היחידה ,בשנת
 2020השלמנו מעבר של היחידה לאגף מנכ"ל ,יצאנו
מאגף איכות הסביבה ,והתחלנו לבצע ,ביצענו כבר
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חיבור של יחידת האבטחה למחלקת ביטחון.
בוצע שיוך מחדש לאגף ...השלמנו את גיוס כוח האדם
במחלקה ,סך הכול היום אנחנו שבעה פקחים ,ואנחנו
ממשיכים לגייס ולהגביר את הכוח .בוצעו הכשרות
לכולם ,מלבד שני פקחים ,שיעברו את ההכשרה עוד
בחציון הראשון ,ואז אנחנו משלימים את ההכשרות של
כולם ,בכל נושא האכיפה.
התחלנו תהליך של אישור מול המשטרה ,בנושא של
החיבור שלנו להגיע לשיטור עירוני ,מה שחשבנו בשנת
 , 23אנחנו היום מצליחים להקדים את זה ,היום יש
שיטור עירוני ,הוא התחיל כשיטור יישובי ,ואנחנו
מקווים שבשנת  , 2021נצליח להחיל את זה ,ולהגיע
למצב של שיטור עירוני מלא.
העירייה מותגה מחדש ,רכשנו שלוש ניידות ממותגות
היום ,כמו ניידות מלאות ,הן שייכות למוס"ח ,אבל
אחר הצהריים ,מתי שאין לנו אבטחת מוסדות חינוך,
אז החבר'ה עולים על הניידות ,עם צ'אקלאקות ,ורואים
את זה .זה מאוד מאוד בולט ביישוב ,ו...
ס .בר :

שלוש הניידות פועלות כל אחר הצהריים? שלושתן
במקביל? או רק אחת ,או שתיים?

יו " ר :

יש ניידת אחת שעובדת אחר הצהריים ,יש לנו עוד את
הטנדר ,שעובד יחד עם שוטר .סך הכול היום ,אנחנו
בכל משמרת יש לנו היום שתי ניידות שמסתובבות
ביישוב באופן מלא ,בשיתוף פעולה מלא עם המ שטרה.
היום ,בכל אחת מהמשמרות ,יש לנו משמרת של שוטר
ופקח .אנחנו כמעט בניצול מלא של התהליך הזה ,אין
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לנו היום כמעט פערים בעבודה הזאת ,ואנחנו מרגישים
את הכוח שזה נותן בתוך היישוב.
נרכשו מדים חדשים ,שסך הכול ממתגים את הפקחים
בצורה אחרת לגמרי ,כולם משולטים ,כול ם נראים ,אי
אפשר לטעות בהם.
עברנו בשנת  2020ביקורת  ISOבהצלחה רבה ,הוכנסו
שתי מצלמות  PTZעל בניין חמש .בכלל ,בכל נושא
התמ"ס ,התחלנו תהליך של שדרוג משמעותי ,התחלנו
לאפיין את נושא התמ"ס בצורה מלאה.
הקמנו מוקד במרכז הביטחון אצלנו ,הקמנו מוקד עם
כמה מסכים .כל המצלמות היום ,כל הטכנולוגיה היום
מסונכרנת אלינו ,אנחנו יודעים לדבר עם כל המצלמות
היום,
א .פאהן :

כמה יש?

ש .אלפסי :

סך הכול  290מצלמות ,עם מוסדות החינוך .אנחנו
משדרגים,

א .פאהן :

כולן כל הזמן בהקלטה?

ש .אלפסי :

כולן מקליטות ,כן.

א .פאהן :

כמה זמן?

ש .אלפסי :

יש לנו ,עם המצלמות ,מכיוון שמדובר במערכות
נקודתיות ,בכל אחד מהמוקדים יש  DVIשיודע לדבר
עם השרתים שלנו ,יש לנו הקלטות שם של כמעט חודש.

א .פאהן :

חודש.

ש .אלפסי :

כמעט חודש ,כן.

ז .שמע :

והמוקד הזה מאויש באיזה מודל?
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ש .אלפסי :

המוקד כרגע יושב אצלנו ,הקמנו ,הקצנו לזה כרגע חדר,
הבאנו לשם שני מסכים ,עם עוד מסכי תחקור .כל
המצלמות מחוברות אלינו ,אנחנו יודעים לתחקר אותן
בכל זמן נתון.

ז .שמע :

אבל זה רק כשאתה באופן יזום הולך,

א .פאהן :

זה לא מוקד צופה.

ש .אלפסי :

זה לא מוקד צופה ,בסדר? זה אחד הפערי ם שאנחנו
הולכים ומנסים לצמצם אותם .אנחנו בדין ודברים בין
כל מיני משרדי ממשלה ,לראות איך אנחנו משיגים
תקצוב .אנחנו מנסים לעשות את זה על בסיס הפקחים
שלנו ,בעיקר במשמרות לילה ,איפה שיש לנו פערים
משמעותיים,

ז .שמע :

לעשות מה?

ש .אלפסי :

לאייש את העמדה.

דובר :

צופה ,לאייש את העמדה ,מוקד צופה.

ז .שמע :

זה לא מוקד צופה.

ש .אלפסי :

זה לא מוקד צופה,

ר .פרידמן :

בין מוקד צופה...

ש .אלפסי :

יש יתרון עצום למוקד ,או למישהו שיושב ומסתכל על
המצלמות ,ויודע להתריע לנו בזמן אמת ,על כל מיני
דברים.

ז .שמע :

ברור לנו ,הי תרונות של מוקד צופה ברורים לנו.

ס .בר :

אתה אומר שעכשיו כן קורה איזשהו סוג של מוקד
צופה? בזמנים מסוימים?

ש .אלפסי :

כרגע אין מוקד צופה ,כרגע המוקד,

ס .בר :

אבל לפעמים אתם מפעילים מישהו שיושב ונותן משהו
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כזה?
יו " ר :

באירועים ,כשאנחנו בתיאום עם המשטרה ,כש אנחנו
יודעים שיש אירועים עם מודיעין ,אז אנחנו פועלים,
בסדר? זה לא בשגרה.

ז .שמע :

ואיזה סוג אירועים אתם מתחקרים בדיעבד? כלומר,

ש .אלפסי :

שאני ,אני אתן,

א .פאהן :

יש עוד מצלמות.

ש .אלפסי :

אני...

א .פאהן :

כן.

ש .אלפסי :

המוקד הוא היום מוקד מתחקר ,הו א לא מוקד ,הוא לא
מוגדר כמוקד ,בסדר? זה חדר שמאגד בו את כל
המצלמות ,מה שלא היה לנו בעבר.
בעבר ,מה שקרה ,חלק מהמצלמות היו משדרות ליחידת
התקשוב ,חלק מהמצלמות היו אצלנו ,חלק מהמצלמות
היו אך ורק במוסדות חינוך.
אנחנו היום יודעים לתכלל את כל המערכת הזאת,
ולדב ר איתה בצורה אחידה .הכנסנו פה עוד  6מצלמות
בכניסות

ליישוב,

מצלמות

עין

הנץ,

זה

מצלמות

משטרתיות.
הן יודעות לדבר ישירות ,בזמן אמת ,עם המשטרה.
המשטרה יודעת לעשות סנכרון עם המצלמות האלה,
ולדעת מי נכנס .אם יש מישהו מאוים ,היא יודעת
להתריע .אם יש רכב שמאוים ,לא משנה איפה בארץ,
אם הוא מוגדר כמאוים ,המערכת הזאת ישר מקפיצה
את הרכב ,ואנחנו יודעים לתפוס אותם בזמן אמת.
נעשו פה גם כמה מהלכים יפים של המשטרה בחודש
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האחרון .נתפסו במחסום רנטיס תשע חוליות שעבדו גם
בשוהם ,ואנחנו רואים שבשבועיים האחרונים ,יש לנו
בסך הכול שקט .אני מקווה שזה ימשיך ,ונמשיך לעבוד.
א .פאהן :

המצלמות שאתה שם ,מצלמות את המספר?

יו " ר :

כן.

ש .אלפסי :

המצלמות ,כן .אני היום בכל זמן נתון ,אנחנו יודעים
שיש לנו איזה רכב שנכנס ,כרגע זה אפילו חודש אחורה,
אני יודע להכניס את מספר הרכב ,וזה קופץ לי – מאיפה
הוא נכנס ,מתי הוא נכנס ,באיזו שעה .אם הוא יצא ,אז
היא תדע להגיד לי גם שהוא יצא.

ס .בר :

מה לגבי היערכות בשכונת הדרים?

ש .אלפסי :

אני נוגע בזה ,דקה אני נוגע בזה.

י .בן חיים :

אם זה רכב בדוקאי ,זה משטרה ,זה כאילו מוקד צופה.

ש .אלפסי :

בדוקאי ,הכוונה שהם עוק בים אחריו.

ז .שמע :

סליחה ,אני לא איש ביטחון ,הייתי בחיל הים ,דבר
איתי בדבורה ושלדג.

ר .פרידמן :

אני רוצה רגע להסביר משהו...

א .פאהן :

בשריון אומרים מספר בינגו.

ז .שמע :

עכשיו כל אחד יביא מהעולמות שלו.

ר .פרידמן :

משהו לגבי המצלמות .השדרוג של המצלמות ,הוא גדול
בגלל שאפשר ,ניתן לתחקר אירועים ולהסיק מסקנות
בזמן מהיר מאוד ,מה שלא היה לנו בעבר.
ואנחנו יכולים להפסיק איזה שהם גלים של פריצות ,או
רגישויות שאנחנו מזהים ,מיד ,והדבר הזה הוא דבר
גדול וקידם אותנו מאוד ,המוקד ,שהוא עומד בצורה
כזאת .יושבים שם גם אנש י הביטחון וגם שוטרים,
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ויודעים לתחקר את האירוע ,ולהגיע למסקנות מיד .דבר
חשוב מאוד.
ש .אלפסי :

משהו שלא פחות חשוב ,שאני עובד עליו גם השנה
הזאת ,ואני מקווה מאוד שזה יצא לפועל – סיפור
המצלמות ,ובכלל נושא התמ"ס ,אנחנו מנסים למצוא
איזה פרויקטור שייקח את הפרויקט הזה ,ידע ויהיה
מיינדד לסיפור המצלמות וכל נושא הטכנולוגיה.
אנחנו נתיישר שם ,באמת כדי להביא את זה למיצוי.
אתמול הייתה לי פגישה עם חברה שלמעשה תדע לסייע
לנו בכל סיפור האפיון ,ולראות שאנחנו לא עושים,

ז .שמע :

אפיון של מה?

ש .אלפסי :

אפיון של המצלמות ,והגדרה בכלל ,תוכנית הפעלה .איך
אנחנו בכלל עובדים עם מצלמות בתוך היישוב.
כרגע יש לנו  290מצלמות שאנחנו יודעים שהן קיימות,
אנחנו לא מצליחים ,אם יש תקלה ,אז אם אנחנו לא
מסתכלים,

אנח נו

לא

יודעים

שיש

תקלה.

אנחנו

מחפשים לראות שהיא תיתן לנו התראה בזמן אמת שיש
תקלה,
יו " ר :

אני אסביר את זה במילים .יחסית ל  290 -מצלמות,
המענה שאני מקבל ,שאנחנו מקבלים ,לדאבוני ,לא
מספיק טוב.
אתה מצפה שבמערך מצלמות כזה ,ביישוב בסדר גודל
כמו שלנו ,אנחנו בגדול נהיה בשליטה מלאה ,שמערכת,
זאת אומרת ,מערך הביטחון ידע לתת מענה לפריצות,
גניבות ,גם אם זה בתחקור ,או באירועים שהם
מסלימים ,אנחנו נדע על זה.
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כרגע ,תראו ,חלק מהמצלמות הותקנו על בסיס עמודי
התאורה ,ומשתמשים באיזה מצבר ,והתחזוקה שלהם
לא הייתה מספיק טובה .ופעם מ קולקלות ,ופעם לא,
וזה אם הסים כן עובד ,ואם הסים לא עובד.
צריך להגיע ,מערכת אמינה ,שעובדת ,שלא דווקא
באירוע הנקודתי היא לא צילמה כי היא לא עבדה ,כי
החשמל ,כי הבטריה ,כל הסיפורים האלה לא עובדים,
לא בשנת  , 2021ולכן מבקשים פרויקטור שייקח את זה,
ויביא את זה לר מת אמינות ,אם לא  , 100%אז , 99%
שלא ,אתם יודעים ,מגיעים אזרחים שנפרץ להם הבית,
איך המצלמה ,דווקא המצלמה היום לא עובדת .לא
מקובל ,בסדר? זה לא מקובל.
י .בן חיים :

אני רוצה ,על הפוך...

ש .אלפסי :

יש כל מיני תהליכים שנוצרו ,שאנחנו מנסים לשפר
אותם.

י .בן חיים :

לפני שבוע היה אירוע חמור בסקייטפארק ,ועל סמך
המצלמות שכן עבדו ,הגיעו לילד שאיים בסכין .הכוונה
היא שזה יהיה על  100%מהאירועים ,ולא על . 70%

יו " ר :

בסדר ,הלאה.

פ .רשף :

אז זה מתחבר לשאלה שרציתי לשאול לגבי הלגיטימיות
של המצלמות .חלק מהדברים ברור ,זה תיעוד והרתעה
וזה מעולה ,אבל מבחינת בית משפט נגיד ,סתם לדוגמא,
מהירות ,בשוהם פחות ,אבל נגיד מהירות ,או אם
קולטים מישהו ,אבל אתה יודע ,לא בדיוק ,זה קביל
בבית משפט?

ש .אלפסי :

לא במצלמות האלה .אנחנו הכנסנו גם לנושא האכיפה
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מצלמות היום ,מערך טכנולוגי .היום זה יושב אך ורק
על חניות נכה ,בעתיד הקרוב מאוד ,אנחנו נכניס
מצלמה שגם על אחד מרכבי ...ושם זה יבצע אכיפה.
מצלמות שלנו,
פ .רשף :

אז מה שאתה אומר ,שרון ,שבית משפט ,מה שקביל
בבית

משפט,

זה

מצלמות

מסוימות,

עם

איכות

מסוימת...
ש .אלפסי :

מצלמה מאוד ספציפית ,כן.

יו " ר :

לא ,רגע ,רגע .באירוע של פריצות ,של פלילי ,זה משהו
אחד.

פ .רשף :

אוקיי.

יו " ר :

באירוע של אכיפת תנועה וכל זה ,זה לא קביל ,בסדר?
תעשה הפרדה.

פ .רשף :

אוקיי.

ש .אלפסי :

יש חוק המצלמות ,תרצה ,אני אשלח לך אותו.

ז .שמע :

אתה דיברת עכשיו על המצלמות שמצלמות חניות נכים
וכו' .אני טועה? זה לא יושב באגף איכות סביבה
הסיפור הזה?

יו " ר :

לא ,לא ,לא...

ס .בר :

כיצד נשמרת הפרטיות? זאת אומרת ,במצלמות האלה
יש הרבה חומר .מי רואה אותו? מי נוגע בו? מי רשאי?
מי לא? עשיתם על זה איזושהי בדיקה?

י .תורג ' מן :

יש לזה חוק ,והחוק הזה,

ס .בר :

אז אני שואלת אם מבצעים פה את החוק.

ש .אלפסי :

חד משמעית כן,

יו " ר :

אוי ואבוי אם מישהו יחרוג מזה.

27

ש .אלפסי :

המצלמות קיימות אצלי ובתקשוב ,אנחנו היחידים
שמותרים לגעת במצלמות ,אנחנו יכולים,

ס .בר :

מי זה אנחנו?

ש .אלפסי :

אני כקב"ט ,ואורן ממחלקת תקשוב.

יו " ר :

יותר מזה ,יש לנו בעיה היום ,כדרך אגב ,אחרת .בא
מישהו ,עם חשד לפריצה ,או פריצה שנעשתה ,ומבקש
לראות

המצלמות.

את

עד

שאנחנו

לא

מקבלים

מהמשטרה ,זאת אומרת ,תלונה במשטרה ,ומה שנקרא,
מקבלים הנחיה ,אסור לנו לחשוף את החומרים .לא
בגלל ,אנחנו מאוד רוצים  ,כי בסוף אנחנו רוצים לעזור
לתושב ,אבל לא ניתן ,בדיוק בגלל הדבר הזה שאת
אומרת ,מחכים לתלונה ,מעבירים את החומר למשטרה,
ס .בר :

אז זה שהוא הגיש תלונה במשטרה ,מאפשר לו כן
לראות את זה?

יו " ר :

נכון ,מאפשר לנו להעביר את החומר למי שצריך
במשטרה.

ס .בר :

למשטרה ,לא לתושב.

יו " ר :

נכון.

ס .בר :

זאת אומרת ,התושבים לא רואים.

יו " ר :

אם הוא נותן את השעות ,מה שאנחנו ממליצים
לתושבים לעשות ,זה לתת את השעות ,ואז ,מה שנקרא,
יושב שרון ובעצם סוקר את אזורי הזמן הרלוונטיים.

ר .פרידמן :

המצלמות

האלה,

בעצם

מכסות

חלק

מהשטחים

ה ציבוריים .אנחנו ממליצים לאנשים לשים מצלמות
בבית ,אם הם רוצים לעקוב אחרי פריצה או משהו,
לשים מערכת אזעקה ולשמור על עצמם בבית ,ולדעת
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גם...
יו " ר :

זה ציבורי וזה פרטי.

ר .פרידמן :

ברור.

ש .אלפסי :

נושא הבטיחות – בשנת  20ביצענו הדרכות בטיחות
שנתיות לכל עובדי המועצה ,כחלק מתוכנית עבודה ,וזה
קורה כל שנה.
שנה שעברה הצלחנו להשלים את כולם .כל חברי ועדת
הבטיחות עברו קורס מנהלי בטיחות ,היום הם עוברים
בתוך האגפים והם יודעים לאתר ולנטר כל מיני
מפגעים ,ולהציף לנו אותם.
מבוצעות ביקורות ובקרות מלאות ,על ידי יועץ בטיחות
חיצוני,

ס .בר :

כולל במוס"ח?

ש .אלפסי :

סליחה?

ס .בר :

כולל במוסדות חינוך?

ש .אלפסי :

אני נוגע בכל .אני נוגע בכל .מבוצעות ביקורות קבועות
בכל מבנה המועצה ,אנחנו מוצאים אחת לשנה סקר
סיכונים מלא .הכול מטופל על ידי מערך התחזוקה,

ז .שמע :

סקר הסיכונים הוא חיצוני? מישהו חיצוני עושה אותו?

ש .אלפסי :

יש לנו יועץ בטיחות חיצוני ,כן .הכנסנו תוכנה לניהול
הבטיחות במוסדות החינוך ,משהו שמאפשר לנו היום
לייצר בקרות מלאות ו...

ס .בר :

מזל טוב.

ש .אלפסי :

ולרתום את כל ,תודה רבה .לרתום את הגננות ואת רכזי
הביטחון בצורה מלאה לכל נושא הבטיחות והביטחון
בתוך מוסדות החינוך.
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אנחנו יודעים להוציא היום דו"חות מלאים בזמן אמת,
אנחנו יודעים להעביר לכל בית ספר היום נתונים
מלאים ,על מה קורה ,על פערים ,על הכול ,בצורה
מסודרת.
הצלחנו להשלים השנה כבר את כל סקר הסיכונים
לקראת שיפוצי הק יץ .אנחנו נפיץ את הדו"ח הזה
למחלקת תחזוקה באגף החינוך .למנהל התחזוקה באגף
החינוך ,ונהיה מוכנים ,כבר מוקדם ,לכל נושא שיפוצי
הקיץ.
נכנסנו ב  2020 -למחסן החירום החדש ,שנמצא במרכז
הביטחון ,ציידנו אותו כמעט מלא במערכות מיגון,
מצלמות ,אזעקה.
אנחנו ,בשבועיים הקרו בים ,אני מקווה שכבר נגדר
אותו ,ואנחנו נהיה מוגנים שם מלא.
התחלנו בהצטיידות וברכישה של ציוד חדש ,עשינו
 FIFOבציוד ישן ,ואנחנו הצטיידנו גם בשנה שעברה
וגם השנה.
רכשנו כבר שלושה גנראטורים גדולים לשעת חירום,
הוספנו עוד

 ...מים מלא ,רכשנו עוד כחמישים

מחסומים א דומים ,שמאפשרים לנו לעשות חסימות
מלאות ,גם על הצירים ובכבישים .ראינו אותם,
המחסומים האדומים האלה.
יצאנו ,התחלנו נוהל של רכישת גרור חפ"ק וסער .גרור
חפ"ק ,זה גרור שיסייע לנו גם באירועים האזרחיים,
וגם באירועי חירום.
ז .שמע :

ברשותך ,הסבר – פירוש ,גרור חפ"ק?
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ש .אלפסי :

חדר פיקוד קדמי.

ז .שמע :

שוב ,סליחה על ה...

ש .אלפסי :

מצוין ,מצוין.

יו " ר :

בסדר ,שאלות טובות.

ש .אלפסי :

חדר פיקוד קדמי ,יאפשר לנו לעבוד באירועי חירום,
לנהל את האירוע .למעשה ,החדר הזה ידע לקבל את כל
המערך הטכנולוגי בפלאג אנד פליי ,אנחנו מו ציאים,
מחברים,

ס .בר :

כולל מ  290 -המצלמות שכבר השקענו בהן כסף?

ש .אלפסי :

אנחנו נדע לחבר את כל המצלמות בזמן חירום בלבד.

ס .בר :

זה נעשה ,כאילו ,בתוכנית?

ש .אלפסי :

זה חלק מהתוכנית.

ס .בר :

לא יהיו הפתעות שיגידו עוד שנה ,הופס ,רגע ,שכחנו?
פספסנו ,זה לא מתחבר?

ש .אלפסי :

אנחנו בונים תהליכים קדימה ,אנחנו מסתכלים קדימה,
אנחנו הולכים לשפר את הדברים ולא ללכת...

ס .בר :

כן ,אבל יש  290מצלמות ,אתה אומר ,אתה יודע,
חדשות ,פועלות,

ש .אלפסי :

אין קשר בין הנגרר ...למצלמות.

ס .בר :

אז אתה אומר שזה לא נותן מענה?

ש .אלפסי :

אני מסביר .הנגרר חפ"ק בשעת חירום ,כרגע ,חלילה
בחירום ,אם יתמוטט לנו בניין ,אנחנו רוצים לדבר עם
מרכז ההפעלה אחורנית ,למרכז העניינים .בסדר?
שמישהו יהיה לנו שמה ,וידע לתכלל את האירוע,
ולהעביר לנו נתונים בצורה סדורה אחורנית.
לחדר הפיקוד ,ושאנחנו נו כל לקבל החלטות יותר
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שקולות ויותר טובות בשטח .בסדר? זו הכוונה של חדר
פיקוד קדמי.
ס .בר :

אז חוץ מחדר פיקוד קדמי ,יש עוד חדר שממנו
מפעילים?

א .פאהן :

יש חמ"ל בטיחות.

ס .בר :

החמ"ל הרגיל? במקלט? איפה?

ש .אלפסי :

אני נוגע בו גם.

א .פאהן :

תרשה לי להסכים א יתה ,כי אני חושב שבחפ"ק מסודר,
צריכה להיות תקשורת שמחוברת לשרת של המצלמות,
כדי לתת פתרון.
אני אתן לך דוגמא – היה פה מקרה של עוצר ,אמרו
לתושבים לא לצאת .זאת אומרת ,יש מצבים של חירום,
שאתה לא יכול לשלוח מישהו קדימה .אתה יכול לראות
את האזור במצלמות ,אתה יכול להסתייע,

יו " ר :

אבל אז יש לך את החפ"ק האחורי ,ששם אתה יושב.

א .פאהן :

אתה לא יודע ,איתן .אם ,שמע ,באירועים יש מיליון,

ס .בר :

צודק...

א .פאהן :

מיליון לאחד ,אני חושב שזה נכון יהיה לתת ליועץ
שאתה לוקח ,שיכין לך פורמט ,איך אתה מתחבר
בחפ"ק ה...

ס .בר :

גם אם לא  , 290לפחות לחלק ,לצירים הראשיים .לא
שומעים אותי ,נו.

א .פאהן :

זה לא דבר מסובך.

דובר :

שומעים אותך.

ס .בר :

שומעים? שומעים?

ש .אלפסי :

אנחנו עובדים צמוד ,ואני אשמח להראות לכם אפילו
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לפני תחילת העבודה ,ותראו שהדברים מסונכרנים.
תקציב הג"א לשנת  – 20היה ,עבר וביצענו ניצול מלא
שלו.
מוסדות חינוך – כל מוסדות החינוך קיבלו אישור
לפתיחת שנת לימודים ,בוצע יישור קו בכל נושא גילוי
האש והעשן במוסדות החינוך ,גם לציוד מטלטל והכול,
ואנחנו יוצאים למכרז אחוד שיאגד ,היום ,את הכול.
מערכות האזעקה ,גילוי אש ועשן ,ולח צני מצוקה.
סיימנו את כל סקר הסיכונים,
ס .בר :

רגע ,רגע ,מה זה המכרז הזה? לא הבנתי.

ש .אלפסי :

אנחנו נצא למכרז שידע לדבר עם מערכות גילוי אש
ועשן,

ס .בר :

שהן פועלות ,תקינות ,היום בבתי הספר,

ש .אלפסי :

הכול תקין ,הכול עובד.

ס .בר :

ידבר איתם לאן?

ש .א לפסי :

ידבר איתנו ,ידע לתת לנו שירות,

יו " ר :

שירות.

ש .אלפסי :

למערכות גילוי אש ועשן ,ללחצני מצוקה ולמערכות
אזעקה.

ס .בר :

למוקד מסוים או מה? לאן?

ש .אלפסי :

למוקד ,למוקד.

ס .בר :

אוקיי.

ש .אלפסי :

בסדר? מפעל ראוי – חידשנו את המפעל הראוי ,החזרנו
את כ ל הנשקים אלינו,

ז .שמע :

מפעל ראוי ,פירוש?

ש .אלפסי :

מפעל ראוי – זה היכולת שלנו ל החזיק פה נשקים,
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יו " ר :

כחירום.

ש .אלפסי :

כחלק מהמועצה לשעת חירום.

ז .שמע :

מי משתמש בנשקים האלה?

ש .אלפסי :

הפקחים שלי.

ז .שמע :

לכולם ,יש בעצם את ההכשרה המתאימה?

ש .אלפסי :

לכולם יהיו נשקים ,אנחנו מעבירים הכשרות ,אלו
מאושרים על ידי הבט"פ ,יקבלו אישור לשאת נשק.

יו " ר :

הייתה תקופה ,כדי שפקח היה צריך בלילה לבוא,
לאפסן את הנשק בראש העין ,בתחנת ראש העין ,רק
הדבר הזה היה,

ז .שמע :

מהמשטרה כאילו?

יו " ר :

כן .אז היום ,המפעל ראוי נמצא כאן.

ז .שמע :

והוא בעצם חלק מהמשרד שלכם?

ש .אלפסי :

כן ,כן ,חלק מהמחלקה שלנו .בסדר?

ז .שמע :

כן.

ש .אלפסי :

קצת על  – 2021השלמת בניית בור חפ"ק ,זיפות ,זה
כרגע בתכנון.
התנעה מחדש לבניית מרכז הפעלה – אנחנו רוצים
לשדרג את מרכז ההפעלה ולייצר סט ריליזציה ,בכל מה
שקשור בקבלת ההחלטות .זה אומר – שולחן עגול,
איפה שמקבלים את ההחלטות ,ולתת למכלולים לעבוד,
ממקום מוגן .כבר ניהלנו שיח עם בית הספר ,ואנחנו
נשדרג גם את המחסן הזה .אנחנו כבר בשלב,

ס .בר :

המכלולים יהיו באותו מקום?

ש .אלפסי :

כן ,כן.

ס .בר :

וה,
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ש .אלפסי :

בשעת חירום בלבד.

ס .בר :

בשעת חירום ,כן.

ש .אלפסי :

בשעת חירום .אנחנו מנסים להקים שם גם את המוקד
עצמו ,שרואה מהנקודה הזאת ואני מאלה שמאמינים
שמ ה שיעבוד בשגרה ,יעבוד בחירום ,ולכן אנחנו
צריכים להביא,

יו " ר :

מי שלא מבין ,לגבי המכלולים ,מה ש שרון בא ואומר,
בשעת חירום כל המכלולים כרגע עובדים בחדר אחד,
וגם המנהלים יושבים באותו חדר .דבר שגורם למה
שגרם לרעש והמולה .יש בזה בעיה ,אנחנו צריכים
לעשות את ההפרדה .צריך להיות איזה נתק בהיבט של
מקבלי ההחלטות שיושבים ,שיוכלו לעבוד בשקט ,ולא
תוך כדי שמישהו מ מכלול בריאות ,שעכשיו מטפל רגע
בפינוי של המטופלים שנדרשים לפנות אותם ,יושב ותוך
כדי עושה טלפונים .זה עושה,

ז .שמע :

מה התכנון ,בעצם ,פיסי?

יו " ר :

הפרדה.

ש .אלפסי :

שני חדרים.

ז .שמע :

איפה ,שם באותו אזור?

ס .בר :

אבל עדיין באותו מתחם ,נכון?

יו " ר :

כן  ,באותו מתחם ,זה חייב להיות באותו מתחם.

ר .פרידמן :

יש שם למטה חדר מחשבים ,אתה מכיר את זה ,בתכנון
למטה?

ז .שמע :

אני מכיר את המקום ,אבל השאלה היא אם אתם עושים
הפרדה,

ש .אלפסי :

הפרדה בין חדר המחשבים לשולחן העגול ,תהיה שם
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הפרדה,
ס .בר :

יש לכם הערכות תק ציב במה מדובר?

ש .אלפסי :

תהיה תקשורת מלאה בין כל המכלולים לשולחן העגול.
זאת אומרת ,שאנחנו נוכל לקבל החלטות בזמן אמת.
הכול ידבר ביחד בסוף עם איתן ,ואני חושב שזה נכון,
שזה טוב וזה צריך לקרות עכשיו.
כמובן שכל משרדי הממשלה נרתמים לטובת ההקמה של
המפעל הזה,

ז .שמע :

הם נרתמים כספית?

ס .בר :

יש הערכות תקציב? עשיתם איזושהי הערכה?

ש .אלפסי :

אנחנו עכשיו בשלב התכנון .אנחנו עכשיו יצאנו להצעות
מחיר ,לנושא התכנון .אנחנו נעשה את זה עם יועצים
בצורה מסודרת ,לא זה.

ס .בר :

אז עוד הפעם ,חשוב שאם כבר לוקחים ,עושים תכנו ן,
משקיעים ,מוציאים כסף ,שתיקח בחשבון שיש לנו פה
יתרון של  290מצלמות ,לא יודעת מה יעבוד בשעת
חירום ומה לא ,אבל לפחות שיהיו לנו עיניים ,במקומות
שאין לנו מספיק אנשים .וקחו את זה גם...

ש .אלפסי :

הכול ידבר יחד עם מרכז ההפעלה .גם היום ,גם היום
אנחנו יודעים לע בור מאפס למאה ברבע שעה ,אנחנו
יודעים לצאת מבניין המועצה ,ולעבור למרכז החירום
ברבע שעה.
שדרוג מערך המצלמות ,אמרת נגעתי בזה מקודם ,אני
לא ארחיב .אנחנו הולכים למעשה להכניס מצלמות לכל
הגנים הציבוריים באזורים המאוימים .יש לנו גם
נקודות מסביב ליישוב שאנחנו צריכ ים להקים ,אנחנו
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נערכים לזה עכשיו ,אני מקווה שכבר ב  21 -אנחנו נוכל
ל ...חלק גדול מהיישוב.
א .פאהן :

גם ביער שוהם?

ש .אלפסי :

גם ביער שוהם .אני אנסה לראות איך אנחנו עושים ,זו
הייתה אחת הדרישות שלי אתמול בנושא שריפות וגילוי
אש ,גם בתוך שוהם וגם ביער שוהם.
מצלמה תרמית שתיתן שם פתרון ,אני עובד על זה.
חיזוק הקשר עם המשטרה ,אנחנו בתהליכים כל הזמן.
היום השוטרים והפקחים עובדים מאותה נקודה ,הקשר
מצוין .יש מפקד תחנת ראש העין ,שהגיע עם הרבה
אמביציה ,ואיש ביצועיסט ברמות גבוהות ,וזו אחת
התפיסות שלו.
בשבוע שעבר עשינ ו ערב גיבוש לכל היחידה ביחד ,היו
 18חבר'ה ,היה ערב מאוד טוב ,גם מבחינת החיבור
שלהם ,והיה אחלה אוכל.
שדרוג תשתיות ומצלמות ,אז אנחנו דיברנו על זה,
נגעתי בזה.
הוספת ,נקודה אחרונה ,הוספת אמצעיים טקטיים ,או
להונאה טקטית בתוך היישוב ,כמו צ'אקלאקות ,כמו כל
מי ני אמצעים שמשתנים ,כדי לייצר הרתעה.

ס .בר :

מה עם רחפנים ,אין לנו רחפן?

ש .אלפסי :

לייצר הרתעה ,רחפן מישהו צריך להפעיל אותו .כבר
הבאנו את זה בתחילת הכניסה שלי ,יקר מאוד ולא נותן
לנו מענה.

יו " ר :

אנחנו נמצאים באזור שיש לו ,אם אתה מפעיל ,יש לו
בעיה עם רשות שדות התעופה .יש כאן ,עובר כאן ,בחלק
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מהיישוב ,ע ובר כאן קו שבעצם ,אסור לך לעשות.
ש .אלפסי :

תקציב הג"א לשנת  – 21עבר כבר בסוף  , 2020ואנחנו
בהמשך ביצוע .אנחנו משתדרגים וזה נראה טוב.
חיזוק הקשר עם אגפי המועצה ,נעשה יום יום וזה
מתחזק.
הדבר האחרון שאני רוצ ה לנגוע בו ,זה שערי הכניסה
ליישוב ,הם משודרגים עכשיו .עכשיו אנחנו בשלב
הביצוע .זה אומר – כבר לקחנו מדידות ,יש לנו קבלן
זוכה ,ואנחנו רוצים לשדרג את השערים ,השערים יתנו
לנו מענה מצוין ,גם לשליטה מרחוק ,וגם לפתיחה
ולסגירה ,גם כשאני לא נמצא בעבודה ,בשעת חירום.
דבר שיאפשר לנו לשלוט גם בכניסות ליישוב ,אין היום
מאבטחים בכניסות ליישוב ,ואני חושב שזה נכון
אסטרטגית ,וזה ייתן לנו מענה טוב לשעת חירום .זהו
מצידי.

ז .שמע :

תגיד ,אבטחת מידע,

ש .אלפסי :

כן?

ז .שמע :

זה יושב אצלך?

ש .אלפסי :

אבטחת מידע לא.

יו " ר :

לא ,לא .אורן.

ש .אלפסי :

אוקיי.

ר .פרידמן :

אני רוצה להגיד כמה מילים ,מילות תודה לשרון.

ז .שמע :

אפשר לפני התודה עוד שאלות?

ר .פרידמן :

כן ,בבקשה.

ז .שמע :

למה ,שתף אותנו רגע צעד אחורה אולי איתן ,יוסי ,למה
המעבר מאגף שפ"ע לאגף מנכ"ל?
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י .בן חיים :

זה גם ב חוזר מנכ"ל ,זה התקין.

ז .שמע :

למה זה לא היה עד אז?

י .בן חיים :

למה זה לא היה...

ר .פרידמן :

דרך אגב ,זה היה בעבר ,זה חזר ,וזה היה לתקופה
קצרה .זה היה לתקופה קצרה.

י .בן חיים :

זה הלך קדימה ,לא אחורה.

יו " ר :

ועכשיו רוצים להיות בנהלים ,אז לא צריך למשו ך את
זה ,לא לפי החוק .יש חוק.

ז .שמע :

אם כבר נגענו באיכות סביבה ,מה ,בואו נדבר רגע על
הסיפור של פקחי איכות סביבה ,לעומת השיטור שלך?
מה ,האם יש הרשאות חופפות?
למשל עכשיו ,החבר'ה שלך ,רואים מפגע איכות סביבה,
איך הם פועלים?

ש .אלפסי :

כרגע יש חלוקה ברורה לחלוטין בכל נושא מה שקשור
לאיכות הסביבה ,מה שקשור לביטחון .החבר'ה שלי
אכיפה גם בנושא איכות סביבה ,זה

יכולים לעשות
אומר פסולת וזה.

פקחים סביבתיים ,זה פקחים אחרים לגמרי ,זה פקחים
מנהליים שעובדים ,יכולים לעבוד היום מאגף איכות
הסביבה .אפשר להכשיר אותם ,אנחנ ו לא רואים צורך.
יש גם מיתוג ,וגם חיבור מצוין בין אנשי המחלקות ,וזה
עובד מעולה גם היום ,ביום יום .רק כדי לא לייצר
ברדק בתוך המחלקות .אז יש הפרדה טובה ,וזה עובד
מצוין .ואם צריכים אותנו ,אז אנחנו שמה מלא נסייע,
ואותו הדבר הפוך.
ז .שמע :

כן ,אבל מעבר ל'האם צ ריכים' .למשל ,בלילות ,אני לא
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יודע אגב מה מודל לוח הזמנים של אגף לאיכות סביבה,
של הפקחים שם ,אם יש גם תורנויות בלילות ,יכול
להיות שיש .אבל אתם יותר חזקים בלילה .ואני מניח
שאתם רואים מפגעים מסוימים ,האם חלק מהנוהל,
והחבר'ה שלך יודעים ,שברגע שהם רואים מפגע ,ה ם
מטפלים בזה? או שמשאירים את זה,
ש .אלפסי :

אם יש משהו אקוטי ,מטפלים בזה .אם לא ,גזם וזה,
יכול לחכות לבוקר .זה קורה ,אנחנו מעבירים קריאה,
זה נפתח ,ומקסימום פותחים את הקריאה בבוקר .אם
יש משהו שזה חייב לקרות ,אז זה קורה .זה קורה גם
היום.
החבר'ה שלי יודעים לתת דו"חות ,אם יש דברים
ברורים ,אז הם יודעים לתת גם שמה דו"חות.

ר .פרידמן :

זיו ,אני רוצה לענות לך ,יש עוד משמרת של אחה"צ –
ערב של אגף איכות הסביבה ,שבעצם מסתובב עם
האוטו החשמלי הזה שאנחנו רואים פה ביישוב,

ז .שמע :

נו?

ר .פרידמן :

והוא בעצם מסתובב לאתר מפגעים כזה .ובנוסף לזה,
יש לנו יחידת מתנדבים שמוקמת עכשיו ,היחידה הזאת
תפעל בערבים ,והיא תאתר מפגעים כאלה ותדווח
עליהם ,ויטופלו המפגעים האלה ,אם צריך מיידית ,או
לחילופין למחרת בבוקר.

ס .בר :

איך הם יטפלו? לא הבנתי.

ר .פרידמן :

ידווחו ,לא יטפלו ,ידווחו.

ס .בר :

אה ,ידווחו.

ר .פרידמן :

כן.
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ס .בר :

זה מפגעים ביישוב?

(מדברים ביחד)
א .פאהן :

בשעת חירום ,כל הכבאים שיש ביישוב ,כל אנשי המד"א
שיש

ביישוב,

שוטרים,

כאלה

שיכולים

להירתם

למשימות חירום בזמן חירום.
ש .אלפסי :

קודם כל ,יש לנו רשימה של הכול ,ויש לנו מ משקי
עבודה מצוינים ,גם עם הכבאות שנמצאים איתנו בתוך
מרכז החירום אצלנו.
המשטרה יושבת איתנו באותה נקודה ,ואנחנו נמצאים
שמה .הקשר הוא מצוין גם ברמה היומיומית ,אין לנו
רשימות,

אבל

יש

לנו

רשימות

משמרות,

מפקדי

משמרות ,יש לנו יחידת...
יו " ר :

לגבי זה ,יש לנו יחי דות מתנדבים שעוברות הכשרה,
יחידת סער של חילוץ ,בסדר? זה אחד.
לגבי רשימות של רופאים ודברים כאלה – אין לנו
רשימות כאלה ,מסיבה מאוד פשוטה ,שבחירום ,גם הם
יצאו לתוך ה...

א .פאהן :

אבל יש כאלה שהם הרבה פנסיונרים ,או בגיל הזה כבר,
שהם היו כבאים ,שהם היו חובשי ם ,שהם היו רופאים.

יו " ר :

כן ,אבל במידה והם לא עברו את ההכשרות ,ולא זה,
אתה לא יכול לבוא ולהסתמך על מישהו שעכשיו שלוש
שנים לא עשה טיפול ,ועכשיו ללכת לשלוף אותו לטיפול.

ש .אלפסי :

יש לנו רשימה כזאת ביחידת הסער.

א .פאהן :

כמה שזכור לי  ...של מל"ח פסח שמשרד הפנים דורש
ממך למלא.

יו " ר :

ברור ,יש,

41

ש .אלפסי :

יש לנו רשימות מסודרות של כל מה שצריך.

א .פאהן :

שם יש גם דפים לגבי אנשים שמתנדבים בשעת חירום,
ולא ,כבר לא בגיל שקוראים להם החוצה.

ש .אלפסי :

יש לנו יחידות התנדבות שעושות את העבודה נהדר ,הם
מתאמנים לאורך השנה ,ואנחנו מפעילים אותם .אם
נצטרך תגבור של חבר'ה זה ,ויגיעו מתנדבים ונוכל
להפעיל אותם ,אנחנו נפעיל אותם.
אבל ,ברמה היומיומית כרגע קרה איזה משהו? יש לנו
יחידה ,יש לנו  84חבר'ה ,כשירים ,עם ציוד מלא .

ר .פרידמן :

שביניהם יש רופאים ,מהנדסים ,ביניהם גם בעל י
מקצוע.

א .פאהן :

לא יודע ,אני יכול להיות שהייתי באזור אחר .

י .תורג ' מן :

אתם עובדים עם רחל?

ר .פרידמן :

כן.

א .פאהן :

אני חושב שכדאי להכין ,שיהיו תמיד רשימות ,מעדכנים
אותן פעם בשנה ,אבל בכל זאת ,ממליץ כן לעשות את
זה.

ז .שמע :

ציינת מקודם שנעשתה השנה בדיקת ? ISO

ש .אלפסי :

שנה שעברה.

ז .שמע :

שנה שעברה?

ש .אלפסי :

כמו כל שנה.

ז .שמע :

ומה ,פחות או יותר ,הממצאים?

ש .אלפסי :

הממצאים היו מצוינים ,בכל מה שקשור בבטיחות ,סך
הכול שנה שעברה הספקנו לעשות ,להשלים,

יו " ר :

אני אסכם מה שאמרו בסיכום החברים של ה זה,
שנעשתה אחת מקפיצות המדרגה הכי גבוהות שהיו ,היו
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במחלקת ביטחון .זה בשיחת הסיכום שהייתה עם
הבודקים.
י .בן חיים :

היא הייתה מצומצמת וביקשה במיוחד להעלות את
שרון כדי לשבח אותו בפנינו.

דובר :

נתנו לך פתח מעולה,

יו " ר :

בדיוק ,פתח מעולה לסיים את הדבר הזה.

ש  .אלבאז :

רגע ,רציתי עוד משהו מסוים ,בהקשר למה שזיו אמר –
אם אפשר שישי – שבת ,הניידות או הסיירים באולמות
ספורט ,לעשות מדי פעם סיבוב ולבדוק ,לראות אם לא
עשו איזה ונדליזם מסוים ,במיוחד בימי שישי – שבת.
אם מדי פעם יש איזה ונדליזם ,מישהו ,נכנסים
לאולמות עצמם ו עושים.

ש .אלפסי :

שנת הקורונה לימדה אותנו יופי בכל הנושא הזה .אגב,
החבר'ה מונחים ,ויודעים שהם נכנסים לאולמות.
בקורונה הם עשו את זה הרבה יותר מהרגיל ,ממה
שקורה בשגרה ,ואנחנו נשמר את זה ,אנחנו נשמור על
זה .גם בגינות הציבוריות.

יו " ר :

תודה ,כן?

ר .פרידמן :

ב  15 -שנים האחרונות אני נמצא בוועדת הביטחון ,וככה
מתחלפים מדי פעם קב"טים ,ואני רוצה באמת לציין
לשבח את שרון ,שבא והרים ,וכמו שאתם רואים
ושומעים את התוצאות ,אנחנו נמצאים במקום אחר
לגמרי ,מבחינת ביטחון .גם מבחינת השיטור המשולב
שלנו ,שנותן לנו ממש  24/7ובחריג ות קטנטנות ,אבל
בעבר ...היום אנחנו במקום אחר לגמרי.
שיתוף הפעולה עם המשטרה ,כמו שנאמר כאן ,הוא
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הבסיס ,בעצם ,להצלחה הגדולה שאנחנו נמצאים בה,
והמשטרה גם הכפילה את כמות השוטרים ,ויש לנו
היום שיתוף פעולה נהדר.
אז באמת ,שרון ,כל הכבוד ,ושאפו על העבודה ועל
היצ ירתיות ועל זה ,ועל שיתוף הפעולה גם עם הוועדה
ועם כל עצה אתה מקבל ,באמת בשמחה ומבצע ועושה,
ומביא רעיונות ,כל הכבוד לך.
יו " ר :

אז תודה ,שרון.

ש .אלפסי :

תודה רבה.

החלטה  :הוצגו פעולות מחלקת ביטחון .

 . 4סגירת חשבונות בנקים.

יו " ר :

סעיף  – 4סגירת חשבונות בנק ים ,בהמשך גם למה
שדיברנו עם היועץ .אז אנחנו ,בעצם ,מבקשים לאשר
את הסגירה כמו שמופיע בנק הפועלים סניף  ...מספר
חשבון ,יתרה ,היתרה תעבור ,מה שנקרא ,לחשבון אחר,
וחשבון נוסף שעבר לבנק מרכנתיל .הערות למישהו?

ס .בר :

לא.

יו " ר :

לא.

החלטה  :אושרה סגירת חשבונות בנקים.
בעד –  , 10נגד –  , 0נמנע –  , 0חסרים – . 3
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 . 5עדכון תקנים.

יו " ר :

עדכון תקנים ,סעיף זה .יש כאן מספר עדכוני תקנים.
הערות למישהו? לא .אני ממשיך הלאה.

ס .בר :

רגע ,רגע ,סליחה .מי זה הרבה ויינט?

י .בן חיים :

וינט.

י .שטרסברג :

עוז וינט.

ס .בר :

ומה ז ה תוספת שעות כוננות? לא ,לא הבנתי פה .אפשר
לקבל הסבר על כל הסעיף הזה?

יו " ר :

כן ,דבר.

י .שטרסברג :

יש בטיפול שלו ,במה שהוא מטפל ,בתחום הדת ,הוא
נצרך לתת שעות כוננות לדברים שהם דברים דחופים,
גם בתחום הזה קיים הצורך הזה .ולכן,

א .פאהן :

אני אעזור לך .עוז ו ינט קיבל אחריות לרכז במחלקת
הכשרות ,את כל נושא משגיחי הכשרות .אדם יוצא מן
הכלל ,עם סבר פנים יפות ,עושה שכל ונוהג יפה עם
העסקים ,והיינו צריכים אותו ,וזה חלק מהדרישות של
התפקיד ,להעניק לו ,כי אנחנו דורשים ממנו להגיע ,יש
הרבה בעיות אצל כמה משגיחים לדוגמא ,קור אים לו,
הוא בא ,בודק,

ס .בר :

אם יש בעיות אצל משגיחים ,להחליף אותם ,מה? לא
הבנתי.

א .פאהן :

אם יש בעיות מה?

ס .בר :

לא צריך להחליף אותם? אם אנשים לא עושים את
העבודה שלהם?
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א .פאהן :

לא לא ,איך זה הולך? לדוגמא ,הם באים לחנות בשר,
ורואים את הבשר ,אם את זו כרת שהגיע משכם ,את
השומן שהגיע משכם ,בסדר? באיזשהו עסק ,לא משנה.
אז הוא בכוננות ,שאותו משגיח קורה לו ,כאוטוריטה
מעליו ,מרכז את התחום הזה ,והוא מגיע ויחד איתו
מחליטים על התנהלות מול אותו עסק.

יו " ר :

הערות עוד?

ס .בר :

אני לא מבינה ,אני צריכה לחשוב פה.

יו " ר :

על מה?

ס .בר :

לא מבינה מה ,לא הבנתי .אני אשאל שאלות ,אני אלמד
את זה עוד.

יו " ר :

אין בעיה.

ס .בר :

אני קצת מופתעת.

יו " ר :

מי בעד? מי נגד?

ס .בר :

אני נמנעת ,דרך אגב.

יו " ר :

נמנעת.

ס .בר :

לצורך העניין.

יו " ר :

בסדר גמור .הלאה.

החלטה  :אושר עדכ ון תקנים.
בעד –  , 9נגד  , 0 -נמנע  , 1 -חסרים – . 3
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 . 6הקצאות קרקע :אישור פרוטוקול ועדה יום . 26.1.21

יו " ר :

הקצאות קרקע – אישור פרוטוקול הוועדה ,הערות
למישהו?

ס .בר :

לא.

החלטה  :אושר פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מיום . 26.1.21
בעד –  , 10נגד  , 0 -נמנע  , 0 -חסרים – . 3

 . 7אישור תב"רים.

יו " ר :

סעיף  – 7אישור תב"רים .אנחנו מבקשים כאן לאשר
מספר תב"רים – אחד זה לפיתוח מגרש נופש וספורט,
מבוקש לאשר סך של  700אלף  , ₪זה מה שדיברנו
איתכם שניקח מתכנן עם יועצים נוספים לקריית
הספורט.
התב"ר השני – בית ספר צוקים – נעשתה עב ודה ארוכה
ומקצועית ,עם אדריכלית והם מבקשים להוסיף כאן
תוספת של  200אלף  , ₪סך המימון  500אלף  , ₪כדי
לממן את כל השדרוג של הקומה השנייה ,ושדרוג מבני
דת ,זה המקווה .קיבלנו  50אלף  ₪מהמשרד לשירותי
דת ,אז גם אנחנו מבקשים להביא את זה .מישהו
מתנגד?

ס .בר :

לא.

יו"ר :

לא .לאשר.
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החלטה  :אושרו תב"רים :
תב"ר  - 778שכונה כ"א – פיתוח מגרש נופש וספורט.
תב"ר  - 815שדרוג בי"ס צוקים.
תב"ר  - 825שדרוג מבני דת.
בעד –  , 10נגד  , 0 -נמנע  , 0 -חסרים – . 3

יו " ר :

זהו ,חברים ,תודה ,נסגרה הישיבה.
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