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 פ ר ו ט ו ק ו ל 

 [ אישור הגדלת תב"ר איטום תרבותא   1] 

 התחלנו, אמיר אתה שומע? :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 שומע כן. עו"ד אמיר גופר: 

 התחלנו, אפשר להצביע?  :]ראש המועצה[ ניר ברטל 

 ביקשו שאני אגיד כמה דברים.י המועצה שאינם נוכחים חברלא,  אלעד כהן:

אחרונה,  :ניר ברטל ]ראש המועצה[  לפני  אחת  מועצה  בישיבת  שאישרנו  תב"ר  רוצים,  אנחנו 

ב  170אישרנו   להגדיל  רוצים  ואנחנו  תרבותא  לאיטום  מקרנות    - אלש"ח 

ש"ח,    206,388"ח גם מקרנות המועצה. סה"כ אחרי הגדלה זה יהיה  ש  36,388

המחיר   הצעת  וזו  שלנו  האיטום  במכרז  הזוכה  למציע  פנינו  כי  היא  הסיבה 

 שהוא נתן, שהיא נמוכה גם מההצעה שהוא נתן במכרז.

כמובן   אלעד כהן: אני  יאמרו.  שהדברים  חשוב  אבל  מהסוף  להתחיל  רוצה  אני  טוב, 

. תנהלוהי רוצה להביע מורת רוח על הצורה שבה הדברים  אתמוך בזה אבל אנ

אוגוסט   חודש  בסוף  ניר,  שאמרת  בקשה   םהעליתכפי  היום,  לסדר  נושא 

לביצוע עבודות איטום לתרבותא. למרות שלשיטתנו אפשר היה או לפחות לפי  

השוטף,  בתקציב  זה  את  לעשות  היה  צריך  השוטף  התקציב  של  הרישומים 

ימים קשיים ומאפשרים לממן ולממש את הארכיב  אנחנו לא מערשהחלטנו  

הזה במסגרת תקציב הפיתוח ואישרנו את הסכום שהמנכ"ל הציג בהסתמך  

 אלש"ח פחות או יותר.  170על הצעת מחיר שהמנכ"ל הציג שעמדה בסביבות 

 אבל הוא אמר שזו הערכה. אלי הוך:

היה אומר שזו הערכה ושהסכום הזה לא הוא  אם  .  לא אמר שזו הערכההוא   אלעד כהן:

אני מבטיח לך שלא היינו מאשרים את זה. את העלות שתהיה בפועל  משקף  

שנקרא   מה  ונותנים  הערכות  מאשרים  לא  אנחנו  יודע,  והמנכ"ל  יודע  ניר 

כרטיסים פתוחים או צ'קים פתוחים אף פעם. יכול להיות שזו הייתה הכוונה 

ח הדברים. ואז לפני מספר ימים אנחנו מקבלים  שלו אבל זה לא היה הלך ורו
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ומשהו    30  -הודעה מהמנכ"ל שאומרת אני מבקש להגדיל את סכום התב"ר ב

לא   שזה  ש"ח  זה    30אלף  בעייני  ש"ח,  אלף  התחיל  המנכ"ל  .  22%ומשהו 

שהגענו לאן  הגענו  איך  .    להסביר  הסכומים  לך    עם  לומר  מוכרח  אני 

ותנו, גם את חברי המועצה שלא נמצאים  שההסברים ממש לא סיפקו אותי, א

ישנה   פה, מסיבה מאד מאד פשוטה. אם סבר המנכ"ל שהצעת המחיר היא 

  ח שייקועברה שנה, מצופה היה ממנו ניר, וחבל שהוא לא איתנו פה המנכ"ל,  

ויציג אותה יעדכן אותה  לי במליאת המועצה    את ההצעה,  . מה אתה מציג 

נובמבר   מחודש  מחיר  לא כשא  2021הצעת  היא  שאולי  ומעריך  יודע  תה 

 ? מעודכנת

  206רגע, בשביל להבין, אם הוא היה מציג את ההצעה של עכשיו, של   :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 אלש"ח אז לא הייתה בעיה?

ניר, ההתנהלות בעייני חשובה לא פחות   אלעד כהן: אז קודם כל זה היה נראה אחרת. 

כבר אומר לך שאם היה מציג לנו   מהמהות והגיע הזמן שתפנימו את זה. אני

 - אלש"ח 206הצעה של 

 - זה כמו מסעדת הדגים ב :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

הצעת מחיר את  לי  היה מציג את  אם הוא  פחות חשובים.    המדויקים  הסכומים אלעד כהן:

עדכנית ואומר זה הסכום. תגיד, מה אני קבלן איטום? אני יודע כמה זה עולה  

בשוק? היינו מאשרים את זה. אבל ברגע שאתה מציג במליאת המועצה סכום 

זה בעייתי מאוד   כשאין לך סיבה הגיונית  22%ופתאום אתה מבקש הגדלה של  

. אם המנכ"ל היה בא ואומר תראו, אחרי הישיבה ישבנו והתברר שהחסרנו 

ג את מטר או שהחסרנו רכיב כזה או אחר ואני מבקש להגדיל כדי לשדר  20-30

ההצעה, אתה יודע מה? ניחא. אבל איזה מן נימוק זה, אני הצגתי לכם הצעת  

וכולי וכולי, זה פשוט לא נראה רציני.  ועכשיו יש עלות מעודכנת  מחיר ישנה  

דברים   ואמרנו, תציגו  באנו  בעבר  פעמים  כבר מספיק  יודע, אנחנו  כמוך  מי 

. עובדה שאישרנו את   את זה  נאשרמבוססים, דברים נכונים, דברים הגיוניים  

אנחנו לא באנו לקלקל, לא באנו להקשות ולכן אני מוכרח  .    הסכום שהצגתם

וזה לאחר שנברתי בדברים   נוחה. מעבר לזה  לומר שזה משאיר תחושה לא 

משום מה קיבלו הצעת מחיר לא מהקבלן שאפשר היה להתקשר  שהתברר לי,  

ת השאלה למה פנו אליו  ואז נשאל  אלא מקבלן אחר.   איתו לא באמצעות מכרז
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פנו אליו ולא פנו לקבלן שאפשר היה להתקשר איתו ללא   2021  -בכלל? למה ב

הצעת מחיר פתאום בא ואומר   2021מכרז? זה לא שאותו קבלן שנתן בנובמבר  

ספטמבר   בשעתה  2022בחודש  נכונה  הייתה  ההצעה  המחיר    חברים,  עכשיו 

  - ההצעה תקפה לשהיה רשום  אם שמתם לבבהצעת המחיר גם למטה . שונה 

ימים. אם היה אומר את זה אוקיי, ניחא, זה גם כשל כי צריך היה לעדכן    14

את זה ולהציג לחברי המועצה מה שנקרא הצעה מעודכנת אבל זה אפילו לא  

מאד   מאד  גילה  כנראה  מישהו  פה,  קרה  מה  השערה  לי  יש  אגב,  המקרה. 

בלן ההוא והדרך היחידה  מאוחר שאי אפשר לקבל את הצעת המחיר של הק

לא לצאת למכרז זה ללכת לקבלן שקיבלתם ממנו את הצעת המחיר. מישהו  

 בשמירה .פשוט נרדם פה

 לא, אל תחשוד. אולי הוא רצה לעשות השוואת מחירים? אלי הוך:

 אלי, זה אפילו לא משודר.  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

כך חמורה, לא ייחסתי להם איזה  מה זה לחשוד בכשרים? זו לא עבירה כל   אלעד כהן:

 - קומבינה חס וחלילה, אבל התחושה שלי

 -לא, יש "רשלנות", "נרדם"  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 - לא לעשות את הדברים כמו שצריך . יחי ההבדל בין שחיתות לבין אלעד כהן:

אני חושב שזה לגיטימי וזה נכון    רצה להשוות לדבר אחר,יכול להיות שהוא   אלי הוך:

 לעשות אבל בסדר. 

אלי, ועכשיו נוסיף לזה גם את זה שפתאום ברגע האחרון, מהר מהר תאשרו   אלעד כהן:

להיות   הולכים  אוטוטו  כי  מתכוון,  אני  למה  בדיוק  יודע  ואלי  מהר  מהר 

גשמים. בואו נדבר בגובה העיניים, כולנו יודעים כבר מחורף שנה שעברה שיש  

ושצריך לתת לזה מענה. לכן לא כל כך ברור  בתרבותא    עם איטום ת  רציניבעיה  

למה לא עשו לפני חודשיים שלושה את מה שרוצים לעשות כרגע, מה קרה?  

מה השתנה מאז? הרי שום דבר לא השתנה, אף אחד לא באמת חשב שהבעיה  

נפתרה ולא נצטרך לתקן. אז אני מצפה ממך ניר להגיד, אוקיי, אני מבין את 

שהדברים האלה לא יקרו ולא לגחך כי כל בר ההערות, קרה ולהבא נשתדל  

דעת שמסתכל על מה שקרה בפועל מבין שזה לא התנהל כמו שצריך ואתה 
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יודע מה, תשאל את החברים שלך שנמצאים פה סביב השולחן, הם גם יגידו 

 לך שהתחושה היא לא נוחה.

 תעשה את זה. :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 תשאל אותם אחד אחד.  אלעד כהן:

 תשאל אתה. :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 ליאת, תחושתך נוחה ממה שהיה? בבקשה. אלי, תחושתך נוחה? אלעד כהן:

 -לא אלי הוך:

 בוא, שאחד יגיד לי שכן.  אלעד כהן:

 בוודאי, תחושה מאד נוחה, אני אסביר לך גם.  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 -הייתי מצפה אלי הוך:

 חבר'ה, זה אפילו לא משודר.די נו  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 מה זה קשור? אלעד כהן:

 יאללה נו, בואו נלך הביתה, ערב חג. :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

אני מצפה שאת השאלות תשאל את שלמה, שם תקבל מענה. אני מעריך שיש   אלי הוך:

לו גם עבודות אחרות, זה לא הנושא היחידי על הפרק שהוא מתעסק איתו. יש 

 וכל מיני פעילויות, לכן הדבר הזה נדחה לדבר הזה. גם שיפוץ גנים

 זה בסדר שזה נדחה?  אלעד כהן:

 מה זאת אומרת בסדר, יש אילוצים. אלי הוך:

 מה האילוצים? אלעד כהן:

אני אומר לך פעילויות אחרות. עוד פעם, אני לא מדבר בשמו, אני כרגע אומר  אלי הוך:

 - לך, אני מעריך את שלמה כאיש מקצוע טוב
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 אבל הנושא הוא לא הפרסונה שלו, מה הקשר?  לעד כהן:א

 -לא, אתה בא ואומר ואתה מנסה למצוא פגמים בהתנהלות אלי הוך:

 -לא מנסה למצוא פגמים, אני שם לך מראה מול הפנים אלעד כהן:

 זה מה שאתה אומר.  אלי הוך:

 בואו נצביע ותמשיכו.  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

תזלזל. ניר, יש פה תהליך בעייתי, אפשר לבוא ולהגיד חברים, מספיק נו, אל   אלעד כהן:

 קרתה תקלה, אנחנו בני אדם, טעינו ונפיק לקחים. אתה יודע מה? תצא גדול. 

 אני יכול להגיד את זה אני פשוט לא חושב שזה נכון.  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 בסדר. אלעד כהן:

 . מצויןאני חושב שהמנכ"ל  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 אני לא דיברתי על שלמה כמנכ"ל, מה הקשר.  אלעד כהן:

 - אז על מי דיברתי "נרדם" :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

אני דיברתי על המערכת ולא עליו באופן אישי. חס וחלילה, הוא לא מנהל את  אלעד כהן:

 המערכת לבד, בכל המערכת היה איזשהו כשל. 

 הגבייה? מה? :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 דבר לקירות.משאני נראה כאילו  הן:אלעד כ

 יאללה. :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 הצבעה. אלעד כהן:
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 פה אחד. תודה רבה.  :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 החלטה: 

. סה"כ התב"ר לפני הגדלה  ₪ 36,388-ב תרבותאהמועצה מאשרת את הגדלת תב"ר איטום  מליאת

 קרנות הרשות. –. מקור התקציב להגדלה ₪  206,388 -₪, סה"כ התב"ר לאחר הגדלה  170,000 –

 אושר פה אחד.  

 

 עשינו מצווה, הדבר הזה היה מאד חשוב.  אלי הוך:

 תם הדיון

 
 
 
 
 

        _____ ________      _____________  
          
 ניר ברטל             שלמה אפרתי  

 ראש המועצה          מנכ"ל המועצה


