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 1 מהנדס המועצה -וחנן טויט

 2 מנהל מרחב שרון מד"א. -יוסי רוקח

 3 

 4 פרוטוקול

 5 ישיבת מליאת המועצה מן המנייןערב טוב.  :סגן ראש המועצה -תומר יעקב

 6אני מבקש ממלא את מקומו של שביט בהעדרו. אני . 2/2016

 7ברשותכם להוסיף נושא לסדר היום שלא עלה ולא נשלח בגינו 

 8זימון. הנושא הוא העברה של כסף מתב"ר של סטודיו למחול 

 9במרכז לטובת שיפוץ בני עקיבא. כל הכסף שנמצא בתב"ר של 

 10 הסטודיו שהקצבנו.

 11 מה הדחיפות?  יצחק גולברי:

 12מאחר ולפני שבועיים... יש כבר קבלן זוכה,  ן ראש המועצה:סג -תומר יעקב

 13אלף שקלים לערך  600חסר כסף בתב"ר של בני עקיבא סכום של 

 14 שזה הסכום שפחות או יותר נמצא בתב"ר של הסטודיו.

 15 למה לא צריך את זה בתב"ר של הסטודיו? יצחק גולברי:

 16זה. אין לנו  כי כרגע כנראה שלא נבצע את סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 17 אומדן, אין לנו תוכנית, אין לנו מכרז, אין לנו שום דבר.

 18בעד לעשות אבל אני לא מבין מה הולך  אני בעד בני עקיבא ואני יצחק גולברי:

 19 פה. מפסיקים משהו.

 20לא הפסקנו כי לא התחלנו. לגבי הסטודיו  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21 למחול מדובר בתוספת. 

 22 קבלן זוכה לבני עקיבא? יש  יצחק גולברי:

 23 כן, יש. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 24אפשר לאשר אותו בהתאם לסכום שיש ואת ההגדלה נעשה   יצחק גולברי:
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 1 אלף שקלים להחליט עכשיו להעביר. 600בהמשך. אי אפשר ככה 

 2 מאחר וכרגע הכסף הזה. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3 הבעיה היא במפעל הפיס. מנחם בנימין:

 4אלף  800למפעל הפיס הגשנו במקביל בקשה לשנות את היעוד של   יזהר קמחי:

 5 שקלים.

 6 ואישרו את זה? יצחק גולברי:

 7 לא, רק היום הגשנו את הבקשה.  יזהר קמחי:

 8 אז איך אתם, מה ההעברה שאתם עושים?  יצחק גולברי:

 9 ... המתנ"ס שתכננו...? קרן גרין:

 10היות. הרי בשביל לפנות מקום לצופים. מועדון נוער היה צריך ל יצחק גולברי:

 11 אני כבר לא מבין מה הולך.

 12 לא איציק זה לא התב"ר הזה.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13 אז מה זה? יצחק גולברי:

 14מעל המועדון לקשיש רוצים לבנות קומה   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 15 שנייה.

 16 מעל הבניין הקיים רוצים להקים אולם. חנן טיוטו:

 17בינתיים ירדנו מזה כי האדריכל מת וזה לא  סגן ראש המועצה: -ר יעקבתומ

 18 מתאים.

 19הייתה תוכנית לתת את מועדון אנרג'י לצופים ובמקום זה לבנות   יצחק גולברי:

 20 הגבעה, מה נגמר עם זה? מועדון לנוער ליד המתנ"ס על

 21 זה לא התקדם, זה נפל.  חנן טיוטו:

 22הצופים נחנקים, יש שם כמעט מעל אלף  למה? יש החלטת מועצה. יצחק גולברי:

 23 .ילדים

 24אולי אני אעזור. הייתה ישיבה לא מזמן בנושא הזה שוב. יש לנו  מיכל זק:
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 1מצוקה גם של שטחים וגם מצוקה של עומס בהנדסה. מה שקורה 

 2עכשיו שיש לנו כרגע שתי חטיבות ביניים שצריך לבנות, תיכון 

 3בלים וכנראה גם שצריך לקבל שיפוצים, חט"צ חדש כנראה ביו

 4קומה נוספת ביובלים לאור המיפוי הדמוגרפי. המצוקה היא 

 5כזאת שכרגע העדיפויות הן קודם כל להכניס תלמידים לבתי 

 6להתפנות לפרוייקטים האחרים שכרגע לא נמצאה  כך הספר ואחר

 7 להם עדיין תוכנית מספקת.

 8 ?מה זה תוכנית מספקת יצחק גולברי:

 9נמצא פתרון למבנה חלופי שיספק גם את  זה אומר שכרגע לא  מיכל זק:

 10 הצופים וגם את אנרג'י.

 11 יש תב"ר מאושר. יצחק גולברי:

 12יש תב"ר מאושר אבל אין תוכנית שכל הצדדים מרוצים ממנה. יש   מיכל זק:

 13תב"ר והתוכנית לא מאושרת. כרגע אי אפשר לוותר על אנרג'י 

 14 ולהכניס לשם את הצופים.

 15נו שקודם נבנה את אנרג'י ואחרי זה נפנה. אבל זו אמר .ודאי שלא  יצחק גולברי:

 16כבר החלטת מועצה מלפני חמש שנים, ארבע. אני לא מבין מה 

 17 הדחיפות, אני לא מבין למה זה צריך להיות עכשיו מהרגע לרגע.

 18 20יש קבלן שהוא בכל זאת זכה אז מה אתה רוצה שזה יתקע עוד  יצחק חסון:

 19 שנים? 

 20תה מאשר את זה, זה צריך לעבור משרד הפנים. בכל מקרה אם א יצחק גולברי:

 21 )ויכוח(

 22 אם לא אז לא. מנחם בנימין:

 23לא, יש לך בעיה אין לך פה את כל חברי המועצה. אתה מעלה  יצחק גולברי:

 24נושא נוסף שלא מופיע על סדר היום, אין לך את כל חברי 



 צורן -מועצה מקומית קדימה

 9/2/16ישיבת מליאה מיום: 

 

 5 

 1המועצה, אתה מבין מה זה פה אחד? פה אחד שכל חברי המועצה 

 2מרים אנחנו מסכימים לדון. אני מסכים הבנת? אני נוכחים ואו

 3מסכים ואני גם מסכים לאשר אבל זה בניגוד לנוהל. יושב פה 

 4 המנכ"ל שהוא גם יועץ משפטי, עורך דין.

 5 אנחנו מורידים את זה מסדר היום. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6ת זה. אין לי בעיה שתעשו ישיבה מיוחדת בשבוע הבא ונאשר א  יצחק גולברי:

 7 אבל תעשו את זה לפי הסדר.

 8 אנחנו מורידים את זה מסדר היום.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 9אנחנו מורידים מסדר היום את נושא מדיניות המועצה בנושא  

 10 רישוי עסקים ברשותכם עד שנקבל חוות דעת של היועץ המשפטי.

 11 ראשון.מה עם ההצעה שלי לסדר? זה צריך להיות הנושא ה  יצחק גולברי:

 12על פי בקשתו של חבר המועצה איציק  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13המבקש להעלות את נושא ההכנה ואישור פרוטוקולים של גולברי 

 14ישיבות מליאת המועצה לדיון. אני מעלה את זה להצבעה אם זה 

 15 בסדר מבחינתכם? פה אחד. 

 16 

 17 .8.12.2015 -11. תיקון לנוסח פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מספר 2

 18הלכנו לכנס של מתחם דנו זה אותו ערב ש סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

A.19 . אישרנו את זה, זה לא נכנס לפרוטוקול 

 20 למה? יצחק גולברי:

 21זה אחד הפרוטוקולים שאני בישיבת ההנהלה האחרונה ביקשתי   קרן גרין:

 22-משביט שצריך לתקן אותו ביקשתי שלושה פרוטוקולים, את ה

 23א זוכרת אם להוא פרוטוקול שאני  8/12-. ה13/11-ו  8/12, 10/11

 24 פורסם או לא אבל הוא לא פורסם נכון.
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 1זה לא תיקון פרוטוקול זה פשוט טכנית   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 2נשכח, ההחלטה לא נכנסה לתוך הפרוטוקול  שיצא.  היום אנחנו 

 3 מבקשים לא לאשר את זה מחדש.

 4 ? זה צריך להיות בתמלול.היה לנו תמלול  קרן גרין:

 5 אנחנו תיכף נגיע לסדר היום. יש החלטה לתמלול ואין תמלול.  יצחק גולברי:

 6התמלול בתמלול. יש חברת פרוטוקול, ביום ראשון יהיה את  מושיקו ארז:

 7 הפרוטוקולים.

 8 אנחנו תיכף נדבר בנושא הזה.  יצחק גולברי:

 9חמישה או ששה חברי  היינו וגם אתה היית סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 10 מועצה שנכחו לפני שרצו למתנ"ס לכנס.

 11אתה יכול עכשיו בשביל לא לעשות לעצמך היינו, אמרנו. זה מופיע  יצחק גולברי:

 12על סדר היום, תאשר אותו ותגמור את הסיפור. אל תתקן 

 13 פרוטוקול. 

 14 אפשר לאשר פה אחד? אושר. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 15 ם את זה וזהו, נגמר.מאשרי  יצחק גולברי:

 16 

 17 . מכירת עמודי תאורה ישנים שפורקו בצורן ללא מכרז.3

 18מדובר באותם עמודי תאורה שפורקו  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 19והוחלפו. ערך הסחורה שווה כמה אלפי שקלים בודדים. הצעת 

 20ההחלטה, לאור הסכום אין טעם לערוך מכרז, אנחנו מבקשים 

 21 ים.לנהל משא ומתן עם המציע

 22אני רק רוצה לציין שזה פורסם בעיתון ועד המועד האחרון אף  מושיקו ארז:

 23כהן שהוא בנימין  אחד לא הגיש. לאחר שתם המועד התקשר

 24קבלן אחזקת תאורה וביקש להגיש. אמרנו לו שאחרי שזה יעלה 
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 1לסדר היום הוא יוכל להגיש הצעה. המתעניין היחידי שהיה פנה 

 2 אחרי שתם המועד.

 3 איתו אנחנו עושים משא ומתן או עם מישהו אחר? מיכל זק:

 4גם אני בדקתי והייתי שם בשטח והבאתי  .הוא לא מתעניין יחיד יצחק חסון:

 5בן אדם שמתעסק בזה והוא באמת אמר לי שהוא יעשה חשבון 

 6שקלים. הוא אמר  200לפי איך שהולך היום הברזל שזה בסביבות 

 7 שהדבר היחיד שהוא מוכן לעשות.

 8 לקחת את זה בחינם. :מושיקו ארז

 9לא הוא אמר שבגלל שזה כמות יחסית את ההובלה ואת   יצחק חסון:

 10קח. מה שצריך לעשות זה ככה, לבוא לראות יההעמסה הוא י

 11 שהוא באמת מעמיס את זה ולראות שהוא שוקל את זה נכון. 

 12מאחר ואתה לא מייצג את הקבלן הזה אז  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13עדה שמורכבת ממנכ"ל, גזבר ויועץ משפטי. יגיש בכל מקרה יש ו

 14 את ההצעה והוועדה תחליט.

 15שקלים,  200, 100כאשר הוא יגיש אתה תגיד לי שהבן אדם הגיש  יצחק חסון:

 16 ני אוכל להגיד לך שייתכן שאפשר לקבל יותר. אלא משנה אז 

 17 מאושר פה אחד? תודה רבה. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 18 שקלים וייקח בחינם.  200רוצה שפתאום יבואו יגידו,  אני לא יצחק חסון:

 19 

 20 .  נוהל תרומות.4

 21כמה סימבולי אנחנו השבוע קוראים את   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 22פרשת תרומה. למרות הממשק המדהים בין פרשת השבוע לבין 

 23 נוהל התרומות, לא נאשר את זה היום.

 24וצים להתאים אותו לנוהל הכללי יש היום נוהל שפורסם ואנחנו ר יצחק גולברי:
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 1 שלנו.

 2זה יועבר לישיבה הבאה אחרי שנעשה את ההתאמות לנוסח  מושיקו ארז:

 3 החדש, זה בכל אופן יצורף לכם פה.

 4 בין הנוסח המומלץ על ידי משרד הפנים. קרן גרין:

 5 מה שדנו בישיבת המליאה הקודמת.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6 הנדרשות.יעשו ההתאמות   קרן גרין:

 7 

 8שקלים להתאמת  8,570. השתתפות במימון הנגשת מסע לפולין בעלות של 5

 9 רכב משפחת שוהם למסע לפולין.

 10דנו בנושא הזה בהנהלה לפני הרבה מאד  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11זמן. לא היה לנו בזמנו מקור המימון הרלבנטי. מדובר בילד נכה 

 12ב שזה דבר נכון, דבר תלמיד כיתה י"ב לומד בהדסים. אני חוש

 13 דבר ערכי. ,יפה, דבר מבורך

 14 מאיפה המימון עכשיו? יצחק גולברי:

 15, תקציב נסיעות 2016מסעיף של תקציב  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 16 לחו"ל ומימון משלחות מחו"ל, מופיע לך.

 17רך, דמאושר. אני מכיר את הילד, ילד שתמכנו בו לכל אורך ה  יצחק גולברי:

 18 מגיע לו.

 19 אושר פה אחד.  סגן ראש המועצה: -מר יעקבתו

 20 לא הייתי מכניסה את השם. קרן גרין:

 21אמרתי את השם הזה בהנהלה אז זה לא כל   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 22 כך משנה.

 23 בהנהלה כן אבל זה פרוטוקול ציבורי.  קרן גרין:

 24 תרשום הילד י.ש. בפרוטוקול.  יצחק גולברי:



 צורן -מועצה מקומית קדימה

 9/2/16ישיבת מליאה מיום: 

 

 9 

 1 שקלים, תכנון ובינוי חט"צ יובלים. 2,525,000, 938. פתיחת תב"ר חדש 6 

 2לפני שניכנס לצד של המספרים מה שעומד  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3כיתות.  15מאחורי ההחלטה הזאת. היום בבית ספר יובלים יש 

 4 )מדברים ביחד(

 5 ימים מראש. 10אתה יודע שההודעות על התב"רים לא יצאו   יצחק גולברי:

 6 בזמן. זה יצא  קרן גרין:

 7כיתות אם, אנחנו צריכים היום  15היום יש  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 8ידית כבר בשנה ילהקים חט"צ קומפלט, אחד מיידי כיתת גן מ

 9הנוכחית שתבוא לטובה. עוד כיתה נוספת לכיתה א' לשנה 

 10שאחריה. בנוסף אנחנו נצטרך עוד כיתות אם לבית ספר יובלים. 

 11כיתות אם שזה כולל אותה קומה  21-בסך הכל נצטרך להגיע ל

 12לפי קצב  שנייה. סך הכל שש כיתות, שתיים לחט"צ ועוד ארבע

 13הגידול. יש עוד כיתה אחת קטנה. חנן אתה מוזמן להציג את 

 14 התוכניות האופרטיביות.

 15 איך שלא סופרים את זה, זה שבע.  מיכל זק:

 16פט שהוא זה החט"צ הקיים, אנחנו ממשיכים את אותו רצף, קונס חנן טיוטו:

 17-מתאגד. פה תהייה החצר, פה זו כניסה לבית ספר, המעבר בין לב

 18רן ליובלים. פה בקטע הזה איפה שהצמיגים שם היום, זה שטח די 

 19גדול. כאן יהיה החט"צ הנוסף, גם ממ"ד, חדרים, הכל כמו 

 20 שצריך.

 21 של אותו דבר. copy pasteזה  מנחם בנימין:

 22 ואיפה תהייה הקומה השנייה?  מיכל זק:

 23חנן בהזדמנות הזאת תפתרו את בעיית גלישת החול לדרך שיש   יצחק גולברי:

 24מהחט"צ הראשון. תפתרו את הבעיה הזאת גם בשני, תשימו 
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 1משהו שמגביה את המעקה. כל הזמן זה נראה מלוכלך זה לא יפה. 

 2כל הזמן עובדי המועצה צריכים ללכת עם אתים ומטאטאים. 

 3 תפתרו את הבעיה הזאת.

 4אני מקווה שנמצא פתרון לדבר הזה. זו הקומה השנייה. החלק  חנן טיוטו:

 5הזה של בית הספר הוא קומה אחת, זה שתי קומות. עכשיו 

 6מקימים קומה שנייה בחלק הזה, חמש כיתות א, כיתה מיוחדת 

 7וממ"ד. פה המדרגות, אולי נעשה שינויים... משרד החינוך זה הכל 

 8 מעכשיו לעכשיו.

 9 ה. מעלית יש?כן גם צריך הנגש מיכל זק:

 10 פה בינתיים עוד אין. חנן טיוטו:

 11 מיליון שקלים? 2.5חנן, כל מה שאתה מראה לנו יעלה   יצחק גולברי:

 12 לא, זה רק החט"צ. זה תכנון לעוד שנתיים. מנחם בנימין:

 13 ת זה אנחנו לא מאשרים עכשיו?א יצחק גולברי:

 14יים תהליך התוכנית למשרד החינוך הוגשה כדי לא לעשות פעמ מנחם בנימין:

 15לספטמבר צריך להיות  1-מחט"צ והשלמה של הכיתות. הביצוע 

 16רק חט"צ. אחרי זה יש לנו כיתה א' עוד שנה. הכיתות זה לעוד 

 17 שנתיים.

 18האמת היא שעכשיו משרד החינוך החליט להקטין את הכיתות.  חנן טיוטו:

 19 ואז פתאום אתה מקטין את הכיתות חסרה כיתה.

 20 היום יש לנו למעשה בצורן חמישה חט"צים. :סגן ראש המועצה -תומר יעקב

 21 יהיו סך הכל שישה חט"צים בשנה הבאה. חנן טיוטו:

 22 12-המנהלת ראתה את זה עם חנן וצ'וך, האתגר שלנו להגיע ב  קרן גרין:

 23 לספטמבר מוכנים ובזמן. האתגר הנוסף שלנו זה הכניסה.

 24 למה הפער שלנו מול משרד החינוך כל כך גדול? יצחק גולברי:
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 1 מיליון שקלים? 1.2מיליון שקלים ואנחנו  1.3משרד החינוך נותן  :דובר

 2למה זה? למה הפער בין מה שמשרד החינוך נותן לבין מה שזה   יצחק גולברי:

 3 1.3עולה לנו כל כך גדול. לא היה לנו כזה פער. כתוב הרשאה 

 4 מיליון שקלים, למה? 2.5מיליון שקלים ואתם מראים 

 5 לל תכנון, מדידות.לא, זה כו חנן טיוטו:

 6 ?זה כולל הצטיידות יצחק גולברי:

 7 נדמה לי שכן.  :בנימיןמנחם 

 8 תגידו לי מה יש בזה.   יצחק גולברי:

 9הנושא של חיבור  שקלים. יש פה את כל 1,730,000יש פה בינוי,  מנחם בנימין:

 10חשמל, ריהוט חט"צ, מרכזייה, אבטחה ומצלמות, הוצאות בלתי 

 11 צפויות.

 12 כולל הצטיידות?  יצחק גולברי:

 13 כן. מנחם בנימין:

 14עוד אתגר שיש לנו זה בזמן הבינוי הם צריכים להיכנס דרך   קרן גרין:

 15רן. מבחינת האתגרים נצטרך לשבת עם ... לעשות -הכניסה של לב

 16 שם סיור.

 17 אין קבלן זוכה פה? יצחק גולברי:

 18 אין קבלן זוכה, רק עכשיו אישרת תב"ר.   קרן גרין:

 19 לספטמבר? 1-פיקו לתס יצחק גולברי:

 20 אני לא יודע. מנחם בנימין:

 21יש פה בעיה, בתקופה הזאת צריך להיזהר עם עובדים, מאד   יצחק גולברי:

 22 להשגיח.

 23היתרון איציק שניתן לבודד את הפינה הזאת עם גדר פעם אחת.  מנחם בנימין:

 24 ואז נפתח את הגדרות דרך הגינון ואתה מנטרל את ...
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 1 אושר פה אחד? צה:סגן ראש המוע -תומר יעקב

 2אני מבקש בהחלטה הזאת לדייק. אני רוצה לציין שההחלטה  מנחם בנימין:

 3שקלים הלוואה מבנקים מסחריים  2,365,000חיית להיות הזאת 

 4ולציין כבר כי אחרת נחזור עוד פעם בהחלטה, בתנאים שאושרו, 

 5מיליון שקלים. חייבים לציין את הריביות  13-ריבית הלוואה של ה

 6 צטרך לחזור ולציין פה את זה. אחרת נ

 7אנחנו אישרנו הלוואה לפי הריביות שיזהר   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 8 הציג לנו.

 9 אני לא יודעים אם ההצעה הבאה שנקבל תהייה אותו דבר.   יזהר קמחי:

 10אני אומר עוד פעם, אנחנו נמצאים במינוס זמן, גם אם צריך  מנחם בנימין:

 11 שלנו בישוב. risk-להעלות בחצי אחוז את ה

 12ם, גם אנחנו לא בטוחים יזה אפשר לאשר, דיברתי על זה כמה פעמ יזהר קמחי:

 13 שזה אותו בנק שייתן. אנחנו צריכים לאשר ספציפית את הבנק.

 14 מה אפשר לאשר עכשיו?  קרן גרין:

 15קודם כל שאנחנו נבקש הצעות מהבנקים, זה דחוף נעשה את זה   יזהר קמחי:

 16מיליון שקלים או איזה סכום.  2.5לקחת  מחר. אם אתם אומרים

 17אפשר לאשר עקרונית את גובה ההלוואה אבל זה לא יחסוך את 

 18 אישור הספציפי.

 19 מה המצב בהשבחה אין כסף?  יצחק גולברי:

 20בנושא ההשבחה נדבר בנפרד כי אנחנו צריכים מעכשיו להתנהג  יזהר קמחי:

 21החזיר בזהירות עם היטלי השבחה כדי שיהיה לנו מספיק כסף ל

 22 כל שנה את ההלוואות שאנחנו לוקחים.

 23 איזה החלטה אנחנו צריכים לקבל עכשיו כדי שלא תעכב שלנו. קרן גרין:

 24 לקיחתב פה. מימון ביניים, וההחלטה היא לממן כמו שכת יזהר קמחי:
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 1הלוואה מבנקים מסחריים. אנחנו נחזור עם הצעה ספציפית לגבי 

 2 הבנק. 

 3 מרמת אמיר.יש היטלי השבחה  יצחק גולברי:

 4 אני אגיד לך. ?ריק כרגע. כמה נשאר  יזהר קמחי:

 5 יזהר בוא נוסיף להחלטה.  קרן גרין:

 6 .2.5שמאפשרת לך לדון כמו שאמרנו פריים מינוס  מנחם בנימין:

 7 אלף שקלים כי העברנו כל ישיבה מה שיש לפרוייקטים.  145 יזהר קמחי:

 8ל שומקסימום נעשה סבב  2.5לאשר משהו עקרוני, פריים מינוס   קרן גרין:

 9 מייל או טלפוני.

 10 אני הייתי אומר עד גובה פריים.  יזהר קמחי:

 11תכניסו לפרוטוקול שהתנאים שיאושרו בריביות עד גובה פריים  מנחם בנימין:

 12 בהלוואה מהבנקים. 

 13 שיהיה פרוטוקול טלפוני. )מדברים ביחד(  יזהר קמחי:

 14יהיה, מאשרים עד גובה  אחרי המלים הלוואה מבנקים מסחריים קרן גרין:

 15 פריים. 

 16 כל מקרה יידרש אישור ספציפי לבנק שייבחר.ב יזהר קמחי:

 17 האישור יהיה במייל או בטלפון. קרן גרין:

 18 אנחנו לא צריכים להחליט על זה עכשיו. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 19 הסמכנו על זה כרגע, יש פה הסכמה גורפת.   קרן גרין:

 20 שרר הלוואה.עדיין צריך לא מיכל זק:

 21הלוואה עד גובה פריים. כל מה שיהיה לא אנחנו אשררנו את ה מנחם בנימין:

 22צריך לאשרר זה שבנק פועלים או אחר. האשרור הזה אפשר 

 23 לעשות במייל? )מדברים ביחד(

 24ל שעבוד הכנסות ללכתוב בנוסח את הנוסח שהיה פעם קודמת כו יזהר קמחי:
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 1 ודמת.עצמיות. כל מה שהיה בישיבת המליאה הק

 2יש למישהו התנגדות שאנחנו נאשרר ברגע שנקבל את האישור של   מיכל זק:

 3יזהר להלוואה, נאשרר את זה במייל או בטלפון ולא נצטרך 

 4 לחכות לישיבת מליאה? מקובל על כולם? תודה.

 5 התקבל פה אחד? תודה. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6 

 7שקלים,  150,000יובלים, , שדרוג כיתות בית ספר 939. פתיחת תב"ר חדש, 7

 8 מימון, הרשאת משרד החינוך.

 9שקלים,  175,000, שדרוג כיתות בית ספר יגאל אלון, 940. פתיחת תב"ר חדש 8

 10 מימון, הרשאת משרד החינוך. 

 11 150,000, שדרוג כיתות בית ספר ניצני השרון, 941.  פתיחת תב"ר חדש, 9

 12 שקלים, מימון, הרשאת משרד החינוך.

 13 

 14אלף  50, שדרוג כיתות בית ספר אור תורה, 9942ב"ר חדש, . פתיחת ת10

 15 שקלים, מימון, הרשאת משרד החינוך. 

  16 

 17 מה עושים עם השדרוג הזה.  יצחק גולברי:

 18 כיתות אם, מזגנים. מנחם בנימין:

 19אנחנו קיבלנו הרשאה לפני חודש בדיוק  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 20אלף  850של  כשהיינו אצל תמיר בן משה הסמנכ"ל הרשאה

 21אלף  525שקלים. סך כל הסכום שציינתי כרגע במצטבר שלו זה 

 22 שקלים.

 23 את החלוקה אתם עשיתם? יצחק גולברי:

 24 לא, אתה רואה שיש הרשאה נפרדת.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב
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 1 מה הייעוד של הכסף הזה? יצחק גולברי:

 2וסטיקה. שדרוג הכיתות, זה מזגנים, אק  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3אלה כיתות אם שצריך לטפל בהן. על פי חלוקה, בין ארבע לשש 

 4 כיתות תלוי איזה בית ספר.

 5 כל זה יצא במכרז אחד?  יצחק גולברי:

 6עוד לא קיבלנו החלטה באיזה פורמט זה  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 7יצא. כרגע יש לנו את ההרשאה ואנחנו צריכים לאשר אותה ואז 

 8 לצאת לדרך.

 9 בכל מקרה צריך לצאת מכרז.  גולברי:יצחק 

 10 מאושר? פה אחד, תודה.ברור שיצא מכרז.   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11 

 12שקלים, הנגשה בתי הספר יגאל  400,000בסך  943. פתיחת תב"ר חדש, 11

 13אלון, ניצני השרון, גוונים ואור תורה, מקור מימון הרשאת משרד 

 14 החינוך.

 15 תב"ר של החינוך.   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 16 ?מה הולכים לעשות יצחק גולברי:

 17הנגשה. יש שם הנגשה של תשתיות   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 18 ושירותים. חנן יש לך את המפרט?

 19 זה בעיקר לחרשים, זו גם הנגשה לנכים. חנן טיוטו:

 20 ביגאל אלון יש למשל בעיה להגיע לקומה שנייה.  יצחק גולברי:

 21 זה גם שירותים וגם תשתיות. אש המועצה:סגן ר -תומר יעקב

 22 אתה לא תעשה מעלית?  יצחק גולברי:

 23 אם יצטרכו מעלית. חנן טיוטו:

 24 אלף שקלים. 200מעלית זה   יצחק גולברי:
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 1 אם יש שם ילד נכה.  חנן טיוטו:

 2כרגע אין ילד נכה ולכן לא תהייה מעלית. תהייה הנגשה לפי  מיכל זק:

 3 הכללים של בית הספר.

 4 ?יש תוכנית עבודה לזה  לברי:יצחק גו

 5לא, עוד לא עשינו סקר. עכשיו עובדים על   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6 סקר מה צריך.

 7 אני שואל על מה שאתם רוצים עכשיו לאשר יש תוכנית עבודה? יצחק גולברי:

 8לנכים בהתאם לילדים. אתה מכיר  וכן, יש הרבה כיתות שאושר חנן טיוטו:

 9 פה כמה שאושר להם וחלק מהכסף זה פה.  את התופעה הזאת יש

 10 מאושר פה אחד? תודה. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11 

 12 100,000-הנגשת תשתיות ושירותים מ 911. הגדלת תב"ר קיים, תב"ר 12

 13 שקלים.  950,000-שקלים ל

 14בתב"ר הזה כרגע אין כלום. לפי חוות דעת  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 15ו אפשרות לממן חלק מההגדלה מהיטל של משרד חייקין יש לנ

 16סלילה. כאן נעשה סקר באוקטובר. משרד הפנים עשה כבר סקר 

 17שמתייחס לתחנות אוטובוסים, למבני ציבור. אנחנו מתייחסים 

 18 כרגע למוסדות חינוך.

 19גם ברחובות וכל הדברים האלה. כל מוסדות הציבור וגם   חנן טיוטו:

 20 בחיבורים, 

 21 אוטובוסים ומבני ציבור של המועצה. :סגן ראש המועצה -תומר יעקב

 22 צמתים, אוטובוסים. חנן טיוטו:

 23חסר לנו הסקר של  .כרגע יש את הסקר  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 24 מוסדות הציבור שדיברנו עליו בסעיף הקודם. 
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 1 מוסדות ציבור של מה? בכלל כל הישוב?  יצחק חסון:

 2עשה כבר סקר באוקטובר לא, משרד הפנים   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3שעל בסיסו אנחנו מאשרים עכשיו חלק מהכסף. בנוסף אנחנו 

 4צריכים להשלים את מה שחסר לנו שזה מוסדות החינוך, תחנות 

 5 אוטובוסים וכיוצא בזה.

 6 אפשר לקחת את זה מהיטלי סלילה?   יצחק גולברי:

 7 יש חוות דעת של ברוך לגבי מה שבכבישים ובמדרכות. יזהר קמחי:

 8בתשתיות לא בשירותים אפשר לקחת את זה  סגן ראש המועצה: -יעקב תומר

 9 מהיטלי סלילה.

 10 הסביבה של תיבות דואר גם נכנס בעניין?  יצחק חסון:

 11הכל. למשל העמדה של בת שבע כאן שהיא   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 12 כרגע למשל. 

 13יכול מה שקורה, תיבות הדואר מסביב מלא עשבייה, אתה לא   יצחק חסון:

 14 להגיע, זה לא יפה.

 15אני מציעה לאשר את זה בכפוף לקבלת מסמך שמפרט מה זה   מיכל זק:

 16 כולל. 

 17יש לנו כבר מסמך שנמצא. אנחנו צריכים   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 18להשלים את הסקר. יש סקר שנעשה בספטמבר או אוקטובר עד 

 19 כמה שזכור לי. יש לנו את חגי שמטפל בנושא הזה.

 20אלף שקלים, יש תוכנית  900אתם מבקשים לאשר פה  ומרת ולברי:יצחק ג

 21איפה? אני  ,תראה לי מה אתם עושים, מי, מה, כמה, איך ?עבודה

 22אנחנו יושבים פה מוציאים  ,לא מבין מיליונים פה הולכים בשניות

 23 זה בסדר.

 24 משרד הפנים עשה סקר.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב
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 1 אשר את זה.אני לא מוכן ל  יצחק גולברי:

 2 אני בכל מקרה מעלה את זה להצבעה.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3 תעלה להצבעה, מי שמוכן להצביע ככה באוויר.  יצחק גולברי:

 4, נמנעים? דורון אתה 2, מי נגד? 5מי בעד?  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 5 צריך להגיד משהו.

 6שנים  20, אנחנו לפני מה שאתה רוצה תעשה. אני אגיד לך למה אריה דורון:

 7. אתה מאשר פה שאין דיברנו לגבי הגן. אישרנו תב"ר התברר

 8מיליונים תאשר למה שאתה רוצה. אבל לאשר לאותו הגן מסכן 

 9מיליון שקלים. אישרנו את זה גם במסגרת  1.5שעולה איזה 

 10ההלוואה, הוא יודע ודיברנו על זה. הלכתי לבדוק... לך תביא את 

 11 התב"ר ריק, אין כסף. הנה חנן פה יושב. ?ר, מה הוא אמרהתב"

 12דר היום אבל אני אענה לך סדורון אתה רוצה להאשים, זה לא ב מנחם בנימין:

 13אלף שקלים להתחיל את התכנון,  250בכל זאת. אישרנו 

 14המדידות. מהכסף הזה אנחנו נקים. מה שעשינו זה שינוי, במקום 

 15 שזה יהיה מבנה יביל זה יהיה מבנה קבע, זה הכל. 

 16אין בעיה, רצה האדריכל להתחיל בתוכניות באנו לבקש ממרים  אריה דורון:

 17 אלף שקלים, אמרו התב"ר ריק.  250את ההרשאה של  

 18 אין דבר כזה. מנחם בנימין:

 19לא מרים שקרנית, לא האדריכל שקרן, לא המהנדס שקרן. מי   אריה דורון:

 20 מי שקרן שנדע. ?שקרן פה

 21 תה בודק. מי בודק? יזהר א  יצחק גולברי:

 22 אני אסתכל.  יזהר קמחי:

 23אתה יכול לבדוק. לא הייתה החלטת  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 24 מליאה שנוגעת בכסף הזה.
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 1 תב"ר ריק. מעניין, האדריכל בפה שלו אמר, ה אריה דורון:

 2 איפה רשימת התב"רים מושיקו? תביא אותה. מנחם בנימין:

 3אתם זוכרים איזה מספר תב"ר  יש לי את הדו"ח של התב"רים,  יזהר קמחי:

 4 זה? )מדברים ביניהם(

 5 אני לא זוכר שמישהו קיבל החלטה אחרת.  מנחם בנימין:

 6 ... להיות אמיתיים עם עצמנו. אריה דורון:

 7 בואו נרשום, דורון אתה מצביע בעד? מיכל זק:

 8 אני בעד אין לי בעיה בכל מה שקשור לביתי ספר. אריה דורון:

 9אבל שנקבל איזה שהוא מסמך אפילו במייל לגבי אני כן רוצה  מיכל זק:

 10 הנושא של פירוט ההנגשה, מה זה כולל. 

 11 עושים עכשיו סקר לא חנן? מנחם בנימין:

 12אני מבינה שמעתי אומרים סקר, אני רוצה בסוף הוצאה שורה  מיכל זק:

 13תחתונה, מה הכסף יכלול, לאן יוצא הכסף? שנדע גם אנחנו 

 14 ולך לזה וזה.למכור את זה לתושבים. הכסף ה

 15מה שאני מציע להגיד שהכסף לא יצא לפני הצגת תוכנית. תוסיף  מנחם בנימין:

 16להחלטת המועצה שהתב"ר הזה לא יצא לפועל לפני שמציגים 

 17 תוכנית עבודה לגבי ההנגשה בכל המקומות.

 18 תגיד לו שאין דבר כזה. אריה דורון:

 19 רגע, אני בודק.  יזהר קמחי:

 20 היה בתוך הכסף של האולם? יכול להיות שזה  מיכל זק:

 21זה היה תב"ר נפרד למבנה יביל, גן ילדים אור תורה. זה היה  .לא :דובר

 22 באזור אוגוסט.

 23 יכול להיות שזה לא נשלח למשרד הפנים? מנחם בנימין:

 24 בואו נעשה את הבדיקה אחר כך.  מיכל זק:
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 1. אני רק מסביר לך, הוא רצה להתחיל אמרו לו אין כסף בתב"ר אריה דורון:

 2 )מדברים ביחד(

 3 

 4של חטיבת ביניים, אולם ספורט  ת, הצטיידו842. הגדלת תב"ר מספר 13

 5 בצורן.

 6-מיליון וה 1.5-מיליון וה 13יזהר, חסר פה  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 7זה צריך להיות אלף שקלים שאישרנו במליאה לפני חודשיים,  300

 8 300-ליון ומי 1.5שקלים. חסרים  34,311,535לפי רצף הישיבות 

 9 .29/12-אלף שקלים מהישיבה של ה

 10 יש לך את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת? יזהר קמחי:

 11בואו נדלג על הסעיף הזה ובינתיים יזהר ישב ויעדכן את הסכום  מיכל זק:

 12 ואנחנו נצביע עליו בסכום אחד.

 13 

 14 שיקום מדרכות, דרכים משולבות והנמכת מדרכות. 886. שינוי של תב"ר 14

 15 מאושר? פה אחד. סגן ראש המועצה: -עקבתומר י

 16 

 17-שיקום מדרכות, דרכים משולבות והנמכת מדרכות מ 886. הגדלת תב"ר 15

 18 אלף שקלים. 750-אלף ל 600

 19בר בתב"ר, סך כל ההגדלה כרגע אין שום ד סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 20 אלף שקלים. מאושר? 150

 21 זה לא מספיק. יצחק גולברי:

 22הערה נכונה ונבונה. אנחנו עכשיו מבצעים   המועצה:סגן ראש  -תומר יעקב

 23ונערכים לתוכנית פיתוח רב שנתית. כרגע מדובר רק על השנה. יש 

 24קטים כמו מזגנים, שיפוצי קיץ, חלק יכמה תב"רים וכמה פרוי
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 1ודה שלי. אנחנו במהחברים במועצה כבר קיבלו את טיוטת הע

 2 נעשה אותם רב שנתי, רב פעמי, כל שנה לחוד.

 3אלף שקלים מכספי היטלי  600אתם לוקחים פה לפני דקה  ומרת  גולברי: יצחק

 4סלילה שאנשים משלמים ואנשים באים להיכנס לבתים שלהם 

 5ואין לכם כסף להנמיך להם את המדרכה ולעשות להם את 

 6אלף  120הכניסה, את השביל. אני לא מבין איך זה עובד. משלמים 

 7ם לתת לקבלן לעשות שקלי 2,500-שקלים פיתוח ואין לכם את ה

 8 את ההנמכה. אז תסבירו לי, בהיטלי סלילה יש כסף או אין כסף?

 9 בהיטלי סלילה ניצלנו את היעוד בצורה נכונה. חנן טיוטו:

 10הזה אתה יכול לקחת  ראין כסף יותר בהיטלי סלילה? כי בתב" יצחק גולברי:

 11 אותו מהיטלי סלילה.

 12ם, מושיקו אתה יכול להביא אולי בשביל לעשות סדר שנוכל התקד יזהר קמחי:

 13רגע את דו"ח התב"רים שאצלך שרואים את כל התב"רים 

 14שאושרו גם אם הם לא נשלחו למשרד הפנים ואז נוכל לראות את 

 15תב"ר אור תורה שדורון שואל עליו ואת הפרוטוקול של הישיבה 

 16מיליון והסכום האחר שנוכל  13-האחרונה שבה אישרתם את ה

 17 הסכומים רק אחרי שהם עברו אישורלתקן. כי במערכת יש את 

 18 משרד הפנים.

 19לכן כרטיסי הפרוייקט לא תואמים את זה  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 20 .שאושר במליאה

 21 עכשיו לשאלה האחרונה, אני אבדוק את היתרה ואני אגיד לך.  יזהר קמחי:

 22 מסודר פה בצבעים מה שכן נכנס ומה שלא נכנס. מנחם בנימין:

 23 1.5-המיליון וה 13זו התוספת של  .מצאתי  ראש המועצה:סגן  -תומר יעקב

 24. הנה הפרוטוקול, 29/12-אלף שקלים שאישרנו ב 300-מיליון, וה
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 1. צריך לתקן את הסכום ואז אפשר לאשר את 9נושא מספר 

 2 הסעיף הזה. 

 3מה שאיציק אומר שאם יש עוד כסף במסגרת היטלי סלילה ואת  מנחם בנימין:

 4 אלף שקלים. 300-אפשר להפוך ל 150-ה

 5כן תתנו להם לעבוד, החבר'ה לא עובדים. תסביר לי למה אתה לא  יצחק גולברי:

 6מאשר עכשיו תב"ר להנמכת מדרכות וסלילה ושיקום כבישים. 

 7 בורות של חצי מטר יש לכם בכבישים אנשים נופלים. 

 8 אלף שקלים. 150עכשיו אישרנו הגדלה של  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 9אלף שקלים? הוא יגמור את זה בשבוע. אני מנסה לעזור  150למה   י:יצחק גולבר

 10 לכם, אני לא מנסה להפריע לכם ואתם לא קולטים.

 11 אנחנו או בהיטלי הסלילה? 13בסעיף  יזהר קמחי:

 12אנחנו דילגנו, בוא נסיים עם הסלילה ואחר  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13 עכשיו.   15, אנחנו בסעיף 13-כך נחזור ל

 14יש לי שאלה אנחנו מחוייבים בהנגשה בפרק זמן מסויים לבצע את  כל זק:מי

 15רד הפנים, הרי ההנגשה אלה שהדברים? מבחינת קנסות של מ

 16מחוייבים לבצע תוך  12חוקים חדשים. האם אנחנו את סעיף 

 17 איזה שהוא פרק זמן מסויים?

 18ו את שהפכ אני אסביר לך מה קורה. יש כמה משרדי עורכי דין  יצחק גולברי:

 19התביעה ייצוגית למקצוע. לדוגמה עכשיו, לאשתי יש משרד בדיוק 

 20ליד תמי. הגישו גם נגדכם תביעה על הנגשת דרכים? תמי קיבלה 

 21כבר תביעה. הם עכשיו תפסו את השלטון המקומי לקרוע לו את 

 22 אלף שקלים. 300הצורה. הנזק הראשוני, הפסיקה הכי זולה זה 

 23ענות לך. אם יש לנו פה סיכון בתביעות אז כדי ל ?למה אני שואלת מיכל זק:

 24 עדיף שהיטלי הסלילה ילכו כן להנגשה.
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 1 מי אמר שאין כסף בהיטלי סלילה? יצחק גולברי:

 2 יש ארבעה מיליון שקלים.  יזהר קמחי:

 3אז למה אתה אומר? אני יודע כמה יש תאמין לי. אני בקי בפרטים  יצחק גולברי:

 4לקחת את זה. זה בסדר,  אלף לא אמרתי לא 900-לפי מספרים. ה

 5 אישרנו, יש עוד כסף תגדילו את התב"ר זה הכל. 

 6 ,  שמעתי באוזניים שלי.12שאלת למה לקחת את זה מסעיף  מיכל זק:

 7 אלף שקלים מהיטלי סלילה? 150מותר לקחת עוד  מושיקו ארז:

 8 זה הכסף שמיועד להנמכת מדרכות לתושבים. יצחק גולברי:

 9ציע ממה שאני מבינה זה להגדיל את התב"ר שנייה, מה שאתה מ מיכל זק:

 10 . מה שאני שואלת זו מה הדרישה, מה הצורך?15בסעיף 

 11 תשאלי את המהנדס, יש פה מהנדס שהוא ידבר אני לא קובע.  יצחק גולברי:

 12נושא ההנגשה מבחינה חוקית לא רק שהוא חוקי הוא גם נאכף על  מושיקו ארז:

 13יים. יש על זה דיון ידי הממשלה לא רק על ידי תובעים ייצוג

 14בנושא של המנכ"לים של כל הרשויות המקומיות. למעשה יש 

 15חובה חוקית לבצע בלי מקורות מימון מנגד. אנחנו ייצרנו מקור 

 16מימון יצירתי. הלכנו ובחנו איפה אפשר לייצר מקור מימון. אחד 

 17הדברים שעלה זה השצ"פים, הורדנו את זה מסדר היום. השני 

 18יטלי סלילה יכולים לשמש כמקורות מימון עלה היטלי סלילה. ה

 19... הנגשות מסויימות. למשל, הנמכת מדרכה לנכה, זה יכול לנושא

 20 להיות גם סלילה קלאסית וגם נגישות.

 21אין לי שום בעיה. הבנתי לא נכון את איציק, חשבתי שהוא רוצה  מיכל זק:

 22 להתלונן שאנחנו משתמשים בכסף הזה. )מדברים ביחד(

 23 אלף שקלים. 150בעוד  15וא נגדיל את סעיף ב מנחם בנימין:

 24אני מתנגד לזה ואני אסביר גם למה. אנחנו   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב
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 1 לא יכולים לעבוד בבודדת, בשליפה. אני לא יודע.

 2אישרת פה מאות אלפי שקלים. אתה יודע מה? אני מוריד את  יצחק גולברי:

 3 עזוב. ,ההצעה שלי בסדר? אני לא בעד

 4אני לא יודע מה עוד אני צריך לממן מהיטל   סגן ראש המועצה: -יעקבתומר 

 5הסלילה. אני לא יודע מה עוד יש לי בקנה. אז בוא נראה את זה 

 6 בצורה ממלכתית מסודרת.

 7 אתה צודק אני גם אצביע נגד אם תעלה את זה.   יצחק גולברי:

 8שקלים אלף  200אלף שקלים. אם יתברר שיש עוד  150תאשר לו  יצחק חסון:

 9אלף  150אלף שקלים. אבל עכשיו תאשר רק  200אז יש עוד 

 10 שקלים.

 11 זה יגמר לו ביומיים. יצחק גולברי:

 12 אושר? תודה רבה 15סעיף   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13 .13נחזור לסעיף   מנחם בנימין:

 14 

 15, הצטיידות של חטיבת ביניים, אולם ספורט 842. הגדלת תב"ר מספר 13

 16 בצורן.

 17 .34,311,535נתן. הסכום הבסיסי הוא  ומרהסכום זה מה שת  י:יזהר קמח

 18אני אעשה סדר ואקרא נוסח מתוקן אני  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 19 אעלה אותו להצבעה.

 20כשאתם שולחים את ההצעה לסדר מישהו בודק את זה עם   יצחק גולברי:

 21 המספרים שאתם נותנים לנו? פתאום עכשיו?

 22 תי את זה.קא בדלון זכרתי שהגדלנו את זה אבל אני מהזיכר  יזהר קמחי:

 23לא, אני לא בא בתלונות. הוא מנהל את הישיבה אני שואל אותו  יצחק גולברי:

 24 שאלה. 
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 1בהצעה לסדר יום הנתונים מגיעים מהכספים. אם יש שגיאה  מושיקו ארז:

 2 אפשר לתקן.

 3 הנתונים לא מגיעים מהכספים. אם היו בודקים איתי אז היה יזהר קמחי:

 4 רשום פה המספר הנכון. 

 5להצבעה, הגדלת  13בוא נעלה את סעיף   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6 תקציב.

 7 אתה לא רואה טיוטה לפני שזה יוצא.  קרן גרין:

 8 מתעלמים ממנו. ,בקשה יצחק חסון:

 9הצעת הפרוטוקול עברה אליך באינטרנט עוד כשהייתי בחופש,  מושיקו ארז:

 10 במייל. 

 11הוא רואה חשבון, את לא מאמינה לו? הוא אומר בפנים לא אבל   יצחק חסון:

 12 עוברים דרכי. 

 13 הוא אומר לי שכן עוברים. קרן גרין:

 14עזבי פה הכל הפוך, את לא מבינה? זה תפוזים יגידו לך אשכוליות,  יצחק חסון:

 15 זה מה שיגידו לך. 

 16, הצטיידות חטיבת 842לת תב"ר דהג סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 17בסך של  34,311,535לם ספורט בצורן מסך של ביניים, או

 18הרשאת משרד החינוך  54,200שקלים. מקורות המימון  5,339,200

 19אלף שקלים מהיטלי השבחה רמת  100למימון פינות עבודה..., 

 20הלוואה מבנקים מסחריים למימון  5,185,000אמיר והגדלה בסך 

 21 ביניים.

 22 כמה ההרשאה ממשרד החינוך? יצחק גולברי:

 23שקלים זו הרשאה עתידית פחות או יותר ממשרד  5,168,000  בנימין:מנחם 

 24 החינוך. )מדברים ביחד(
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 1...נמצאים מסודר, מעודכנים כמובן עם  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 2 הנספחים.

 3לגבי יכולת ההחזר של ההלוואה הזאת. זה נושא  דורון שאלת  יזהר קמחי:

 4ל ההחזרים של שאמרנו שנציג בפני המליאה באופן מסודר ש

 5 ההלוואות.

 6מה שאומר יזהר זה שהמועצה תצטרך לקבל החלטה שכנגד  מנחם בנימין:

 7מיליון שקלים שנלקחו לעשר שנים ההחזר  20ההלוואות של 

 8מיליון שקלים כל שנה. זה  1.5השוטף צריך להיות סדר גודל של 

 9צריך להיות ברור מאד למועצה שקודם מחזירים הלוואות, כמו 

 10 ים משכורות ורק אחר כך מתפרעים על הנוסף.שקודם משלמ

 11 השאלה אם יש. אריה דורון:

 12בפגישות  םדורון לכן אנחנו יושבים ודני  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13עבודה יזהר ואני. אנחנו כבר מסיימים את ההשלמה של הטיוטה 

 14 כדי לאשר תקציב פיתוח רב שנתי. 

 15 יום?יזהר כמה הלוואות לקחנו עד ה יצחק גולברי:

 16... להסדיר את הנושא של מימון  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 17ברב  הפרוייקטים. אנחנו הולכים להסדיר את הרצונות שלנו

 18שנתי, מה שלא עשינו אף פעם וכל הפרוייקטים כנגד. חלק 

 19 מהכספים זה אותם כספים שיהיו מהיטלי השבחה.

 20ית שנכנס קשה לתת לו ...לא קיבלת לא זכית. אנחנו בוכים שכל ב אריה דורון:

 21 שירות, אין כסף...

 22אנחנו מכירים את כל הפרוייקטים בקנה,  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 23יודעים להגיד כמה כסף יש או ברמת אומדן או ברמת ביצוע. נדע 

 24כמה כסף אנחנו עוד צריכים כדי להשלים ולפי זה נדע כמה 
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 1 הלוואות אנחנו צריכים.

 2דע שיש לך כוח החזר, רק אם ת לא תילקח,וואה זאת אומרת הל אריה דורון:

 3 לא בכל מחיר?

 4את ההלוואה אני לוקח על בסיס אישור  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 5תקציב פיתוח. אנחנו נראה את זה להנהלה, את כל תקציב 

 6הפיתוח הרב שנתי לא השנתי הפעם. אנחנו נעלה למליאה את כל 

 7 . )מדברים ביחד(2018, 2017-הפרוייקטים גם מה שנעשה ב

 8רק דבר אחד, דורון צודק במאה אחוז במה שהוא אומר ואתה  יזהר קמחי:

 9ואני וצ'וך עובדים על העניין הזה. אולי כדאי שאני ארחיב קצת, 

 10עשה עבודה ואנחנו עוזרים לו במיפוי של כל הצרכים  ומרת

 11בתב"רים לא רק לשנה הזאת אלא גם לשנים הקרובות. אנחנו 

 12למה של טבלה שמציגה את ההחזרים השנתיים עשינו עבודת הש

 13שזה  2020עד  2016-שיידרשו מאיתנו לחמש השנים הקרובות מ

 14-כולל את הכספים שצריך להחזיר להלוואות שכבר נלקחו כולל ה

 15 מיליון שקלים.  13

 16 כולל של התיכון.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 17להעביר  ךצריההלוואות הבאות שנצטרך לקחת. כמה כסף   יזהר קמחי:

 18לתקציב הרגיל כל שנה ואיזה שהם תב"רים שכל שנה אנחנו 

 19חייבים לעשות אותם כמו שיפוצי קיץ, כבישים וכדומה. אנחנו 

 20לקראת סיום של הדבר הזה. אנחנו אמורים לשבת ביום חמישי 

 21בשבוע הבא להציג את זה בפני ההנהלה ואז הדרישה  ומרעם ת

 22לא רק ההנהלה צריכים שלך היא נכונה. חברי המליאה כולם 

 23לראות שבאמת כל ההלוואות האלה שמאשרים אותן, יהיו עוד 

 24 הלוואות לאשר, להבין את ההתחייבות. 
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 1 באיזה סכום הלוואות אנחנו היום?  יצחק גולברי:

 2 הייתה לנו הלוואה של חמישה מיליון שקלים. יזהר קמחי:

 3 ן?היו לנו גם מלוות שעדיין בתוך הבנקים נכו  יצחק גולברי:

 4 נכון.  יזהר קמחי:

 5 ?כמה אנחנו היום יצחק גולברי:

 6מיליון שקלים לפני  20אין לי להגיד לך, אבל סדר גודל של  יזהר קמחי:

 7 .ההלוואות הנוספות

 8 ?30-לאן נגיע, ל  יצחק גולברי:

 9 יותר. יזהר קמחי:

 10 ם?יוזה לעשר שנ  יצחק גולברי:

 11 בינתיים לקחנו לעשר שנים.  יזהר קמחי:

 12 ?איך נחזיר את זה י:יצחק גולבר

 13 זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זו התוכנית.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 14מדן של בערך עשרה מיליון שקלים שיש לך היטלי השבחה האו  מנחם בנימין:

 15בשנה לא דרך פיתוח שכונה אלא יחידות דירות שאתה בונה 

 16 בשנה.

 17 אתה מאד אופטימי. יצחק גולברי:

 18לא אני ולא  ומר,זה של אומדן ההכנסות זה החלק שלא תהחלק ה יזהר קמחי:

 19צ'וך יכולים להגיד. פנינו בעניין הזה להנדסה, פנינו למנכ"ל, אני 

 20מקווה שעד שבוע הבא יהיו לנו נתונים כי אנחנו צריכים באמת 

 21 להציג איזה שהוא אומדן של הכנסות.

 22 בסיועו של המהנדס משרונים את הנתונים האלה... מנחם בנימין:

 23 אני אומר באחריות שאני מאד מודאג. יצחק גולברי:

 24איציק אנחנו בונים עכשיו את בניית  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב
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 1 התשתיות לעשרים השנים הבאות. 

 2בלי עין הרע, יש לנו את מתחם רוטשילד  123יש לנו את מתחם  חנן טיוטו:

 3 בלי עין הרע. יש לנו עוד כמה מתחמים.

 4 טשילד כמעט חיסלת, נגמר.את רו יצחק גולברי:

 5 חה?זה עוד ... מה קיבלנו השב חנן טיוטו:

 6 קיבלת. יצחק גולברי:

 7 השבחה? יש לנו רמת אמיר. חנן טיוטו:

 8 ?רמת אמיר כמה יחידות יצחק גולברי:

 9 יחידות. 300 חנן טיוטו:

 10, זה הפחד זה לא תלוי בך, זה תלוי באנשים אם כן יבנו או לא יבנו יצחק גולברי:

 11שהיינו  2003-לא נחזור למועצה שהיינו איתנו בשעיה, . הבשלי

 12 חדלי פירעון. מזה אני פוחד ואני מבין שיש צורך.

 13איציק בגלל זה אנחנו עושים תוכנית   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 14  כלכלית אחראית רב שנתית ששמה את כל הפרוייקטים.

 15להלוואות, זו לא  בבתי הספר האלה אנחנו ידענו שאנחנו ניכנס  מנחם בנימין:

 16הפתעה, אנחנו צריכים לממן אותם במימון מקדים. הם יהיו 

 17 .השנים הבאות 15, 10-התשתיות ל

 18צ'וך, בוא נסיים... לא יהיו אנשים לא נצטרך לסיים את בתי  :דובר

 19 הספר.

 20 אושר פה אחד להגדלה? תודה.  842תב"ר  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21 ית ספר תיכון, בניין ב832הגדלת תב"ר  .16

 22שקלים  1,650,000הגדלה בסך של  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 23פיתוח חצר בית ספר  להצטיידות ופתיחת שנת לימודים תשע"ז,

 24שקלים. מקור המימון,  23,872,566לסכום של  22,256,000-מ



 צורן -מועצה מקומית קדימה

 9/2/16ישיבת מליאה מיום: 

 

 30 

 1-ו               אלף שקלים  200הרשאת משרד הפנים בסכום של 

 2 מאושר פה אחד? תודה. שקלים הלוואה. 1,450,000

 3 

 4 .726. הגדלת תב"ר 17

 5תב"ר ישן, מערכת יישובית להגנה מפני   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6פעילות חבלנית עוינת לצורך התקנת מצלמות אבטחה בשכונת 

 7  2,250,000אלף שקלים, מסכום של  500רמת אמיר בסכום של 

 8שמירה.  שקלים. מקור המימון קרן אגרת 2,750,000לסכום של 

 9מי שזוכר הוצג על ידי עמי סוויסה, מי שבא לראות את המצגת 

 10של האומדן של יועץ תוכנית האבטחה על פריסת המצלמות. יש 

 11מצלמות עם  90מצלמות אנחנו עומדים להוסיף עוד  50לנו בישוב 

 12העמודים עם הארונות עם הכל. יש כבר אומדן, זה חלק מהתהליך 

 13 לקראת יציאה למכרז. 

 14 זה ניתן לקחת מקרן אגרת שמירה? לברי:יצחק גו

 15 כן, זה מומן גם בעבר. יזהר קמחי:

 16 אושר פה אחד? תודה. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 17 

 18מיפוי נכסים וסקר תמרורים באופן שיקרא מיפוי  921. שינוי של תב"ר 18

 19 נכסים, סקר תמרורים ונכסים.

 20את זה כבר לפני  זה רק שינוי שם. אישרנו סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21 חודשיים?

 22 זה עלה לסדר היום וירד לתיקון. מושיקו ארז:

 23 לא הבנתי את ההגדרה. יצחק גולברי:

 24אלף שקלים  350-זה עלה וזה הורד מסדר היום ולא אושר. ה יזהר קמחי:
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 1אלף שקלים הרשאה של  350. 19תסתכלו על הסעיף הבא סעיף 

 2רנונה. לכן את משרד הפנים מיועדת לסקר מדידות נכסים של הא

 3שם התב"ר מתקנים בסעיף לפני ממיפוי נכסים וסקר תמרורים 

 4 למיפוי נכסים, סקר תמרורים וסקר נכסים.

 5מיפוי נכסים זה כל ההסדרה של   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6 ההתקשרויות של המועצה והזכויות של המועצה.

 7ה, זה פרוייקט צריך לעשות מיפוי של כל הנכסים שבבעלות המועצ יזהר קמחי:

 8שהיה של שמיל עבר למושיקו, הרחובות המדרכות וכולי, כל 

 9השטחים שבבעלות המועצה. סקר תמרורים אישרתם בישיבה 

 10אלף שקלים שהיו בתב"ר  150-הקודמת לשנות את השם שה

 11ישמשו גם לטובת סקר סימון כבישים ומדרכות שחנן רוצה 

 12סקר מדידות  לעשות ואת זה כבר אישרתם. התוספת היום היא על

 13נכסים, לכן משנים את השם קודם כל ואחר זה מגדילים את זה 

 14 ל משרד הפנים.ש אלף שקלים מהרשאה 350-ב

 15 אתה הולך לעשות מדידות נכסים?  יצחק גולברי:

 16 אבל כבר עשו לפני שנתיים. יצחק חסון:

 17 .2016עכשיו  2010-כל חמש שנים אתה יכול לעשות, עשינו ב יזהר קמחי:

 18אבל עשו לפני שנתיים. לי עשו לפני שנתיים. מה אתה רוצה  :יצחק חסון

 19להרגיז את האנשים עוד פעם. תעשה את זה אחרי הבחירות 

 20 הבאות.

 21 חייבים כל חמש שנים. יזהר קמחי:

 22 הייתי מוסיפה עוד את המילה סקר תמרורים. קרן גרין:

 23יקרא, מיפוי נכסים, סקר תמרורים וסקר מדידות  18סעיף  מושיקו ארז:

 24 כסים.נ
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 1 מאושר שינוי התב"ר? תודה. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 2 

 3 מיפוי נכסים וסקר תמרורים ונכסים.  921. הגדלת תב"ר 19

 4 500לסכום של  אלף 150הגדלה מסכום של  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 5אלף שקלים. מקור המימון, הקצבת משרד הפנים, תקציב פיתוח 

 6 שאות. מאושר פה אחד?. יש בסוף החוברת את ההר2015

 7 אני מתנגד.  יצחק חסון:

 8 

 9 .937. שינוי ותיקון תב"ר 20

 10אישרנו תב"ר על סכום  29/12-בישיבה מ סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11רן. שם התב"ר ישונה מחיפוי -לבית ספר לב שקליםאלף  300של 

 12רן. סך ההגדלה -לחיפוי קירות, שיפור ושדרוג כיתות בית ספר לב

 13אלף  175אלף שקלים. ההגדלה בסכום של  475-לאלף  300-מ

 14אלף שקלים מהיטלי השבחה רמת  150שקלים. מקור המימון, 

 15 אמיר. 

 16 

 17קיבלנו  7-10אם אתם זוכרים את רצף התב"רים הקודם בסעיפים  

 18אלף שקלים. זה בדיוק  850הרשאה ממשרד החינוך בסכום של 

 19 150ד ההפרש הדלתא שחסרה לנו כדי להשלים את החיפויים ועו

 20 אלף שקלים נלקחים מהסעיף הראשון.

 21אלף שקלים נשארים פה  150, 29-אלף שקלים שאישרנו ב 300-ה מנחם בנימין:

 22 לתכנון. אלף שקלים יהיו המקור התקציבי של החט"צ  150-ו

 23אני אקריא את הסעיף כמו שרשמתי כי זה לא כתוב כמו שצריך.  

 24מקור המימון, תיקון ושינוי שם התב"ר, הגדלת התב"ר ושינוי 
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 1המליאה אישרה  29/12/2015זה מספר התב"ר. בישיבה מיום  937

 2רן. שם התב"ר -אלף שקלים לחיפוי בית ספר לב 300תב"ר על סך 

 3רן לחיפוי קירות, שיפור ושדרוג כיתות בית ספר -ישונה מחיפוי לב

 4אלף שקלים בסך  475-אלף שקלים ל 300-רן. סכום ההגדלה מ-לב

 5אלף  150אלף שקלים,  475ורות המיון של אלף שקלים. מק 175

 6אלף שקלים  300-שזה חצי מה ,שקלים היטלי השבחה רמת אמיר

 7אלף שקלים, הרשאות משרד החינוך,  325שאישרנו בקודם. 

 8אלף  325, סך הכל 201509539-ו 201509537מספר ההרשאות זה 

 9שקלים. השימוש בהרשאות בהתאם לסיכום עם סמנכ"ל משרד 

 10רן. -יר בן משה לצורך חיפוי קירות בית ספר לבהחינוך מר תמ

 11אלף שקלים שאושרו בעבר  300אלף שקלים מסכום של  150החזר 

 12לחיפוי קירות המיועדים כמקור מימון לתכנון חט"צ בתב"ר חדש 

 13 מה שכבר אישרנו.  938

 14 300-רק הערה, אנחנו לא מוותרים על ה סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 15ש את כתב הכמויות לתמיר בן משה ואנחנו אלף שקלים. אנחנו נגי

 16ים של שדרוג הכיתות קלאלף ש 850-מקווים מאד שבנוסף ל

 17אלף  300רן הוא יאשר גם את -שחלקן מתייחס גם לבית ספר לב

 18 השקלים לטובת החיפויים.

 19 אנחנו נעשה הפסקה בנושאים ונשמע את נציג מד"א שהוזמן. 

 20 , בקשתם שאבוא.מנהל מרחב שרוןרוקח אני יוסי  יוסי רוקח:

 21 בסניף נתניה אתה יושב? סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 22כן. מרחב השרון זה מכביש החוף באזור שפיים עד צומת עין  יוסי רוקח:

 23 כרמל בצפון.

 24 אלף שקלים בשנה עבור 60-קצת רקע, כיום המועצה משלמת כ מושיקו ארז:
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 1נחנו ניידת אמבולנס ברחבי הישוב. הנושא עלה בישיבת הנהלה, א

 2לא מקבלים החלטה. ביקשנו סקירה, דיברתי עם עמית אצלכם, 

 3 הוא סגנך?

 4 כן. יוסי רוקח:

 5וביקשנו שתבואו להציג את הנושא. בפועל אני אומר כרקע  מושיקו ארז:

 6הניידת לא נמצאת פה כמעט אף פעם והתשלום הוא עבור 

 7הימצאותה. אכן בדקנו את החוזה ובחוזה כתוב שככל שתיקרא 

 8חרות היא תנוע לפי הצרכים. בפועל משולם פה סכום לקריאות א

 9לא מבוטל עבור הימצאות כי היא לא נמצאת. אני רוצה לדעת 

 10בכל זאת מתי היא כן נמצאת ומה היתרון, כמה קריאות 

 11 רלבנטיות, סקירה מספרית.

 12סקירה מספרית אין לי כרגע אבל סדר גודל אני חושב שצריך  יוסי רוקח:

 13ת החשיבות של העניין הזה. מהשאלות להסביר לחברי המועצה א

 14גם ששאלת אותו הבנתי שהנושא כלל לא ברור. אם יש פה אנשים 

 15מות, למד"א יש פריסה של אמבולנסים. דשהיו בקדנציות הקו

 16רבים מהישובים שפונים אלינו ומבקשים, הרי כל המהות של 

 17הטיפול והגשת עזרה ראשונה מצילת חיים, החשיבות שלה זה זמן 

 18הרבה ראשי מועצה פונים אלי בבקשה לקצר  .אזרחיםהתגובה ל

 19את זמן התגובה. איך עושים את זה? על ידי הקמה של תחנות 

 20טריטוריאליות בתוך הישובים למרות שאנחנו לפעמים ממליצים 

 21 1-שאולי לא כדאי לעשות. הדוגמה הכי קלאסית שבחודש הבא, ב

 22אלי לפני לחודש הקרוב אני פותח תחנה בכפר יונה, למה? כי פנו 

 23והיה רעש ציבורי מאד גדול, היו כמה אירועים שם אז  םשלוש שני

 24הציבור ממש קם. הדוגמה הזאת תמחיש שלכם את החשיבות 
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 1בהימצאותו של אמבולנס בישוב. אחר כך נסביר למה הוא מחוייב 

 2לכולם וכולם מחוייבים לו. ככה פועל מד"א ולא ניתן לשנות 

 3 אותו. 

 4ית שאנחנו אומרים שהוא לא נמצא פה. אתה צודק שאלה עקרונ מנחם בנימין:

 5מהזמן  90%-זמן תגובה מהיר צריך שיהיה אבל אם האמבולנס ב

 6 לא נמצא פה?

 7החלטה שלכם אני אקבל אותה ואני לא באתי לפה  כל ,קודם כל יוסי רוקח:

 8להתווכח ולריב. אני רק חושב שזאת החלטה מאד חשובה לטובת 

 9 ול.כל אזרח ואזרח פה מקטן ועד גד

 10אבל יש לכם איזה יומן אירועים שאתם   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11 ?רושמים

 12צורן יש סדר גודל של כמה מאות אירועים -בוודאי, בקדימה יוסי רוקח:

 13 בשנה.

 14 ביחס למרחב שכולל עוד ישובים?  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 15צורן בלבד. סדר גודל של כמה מאות  -אני מדבר על קדימה  יוסי רוקח:

 16 אירועים. תרצה פרטים בדיוק.

 17 השאלה היא תוך כמה זמן בפועל יש פה אמבולנס? חנן טיוטו:

 18ה תקבל לתנו לי דקה אחר כך כל השאלות, כולכם תבינו וכל שא יוסי רוקח:

 19 תשובה.

 20חנו החשיבות היא בקיצור זמן התגובה. בכפר יונה כרגע אנ 

 21לחודש למרות שההמלצה שלנו שלא כל כך צריך  1-פותחים ב

 22למה? כי נתניה מזינה אותם ובת חפר מזינה אותם מצד שני. לא 

 23המקרה היה בקדימה, בקדימה הייתה התאגדות של כמה ראשי 

 24לקח את היוזמה לטובת התושבים  רילא הסתדרו וגולבשמועצה 
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 1צאת פה ואני התחנה הזאת. התחנה הזאת אכן נמ פה והקים את

 2בד על וחושב שהיא מצילה חיים בהרבה מקרים. עכשיו, מד"א ע

 3בסיס של הזנה הדדית. גם אם אמבולנס עובר מירושלים נסע 

 4לרמב"ם ובדרך חזרה הוא קרוב יותר למקרה, הוא יצא למקרה 

 5למרות שהוא שייך למד"א ירושלים. ככה מד"א עובדת וזאת 

 6מטרות האלה. אני מעריך חובתנו לקיים את התורה הזאת על פי ה

 7צורן יש סדר גודל של כמה מאות מקרים, אני אוכל -שבקדימה

 8לתת לך מספר מדוייק. החשיבות של האמבולנס פה, אנחנו גם 

 9שואפים שהוא יהיה פה כל הזמן בתחנה. הוא מאכלס את התחנה 

 10ים לישוב. רותובזמן הזה הוא נותן שי 18:00עד  8:00הזאת משעה 

 11מות אחרים, אותו דבר, תלוי ברמת הזמינות אם הוא נקרא למקו

 12שלו. יש לנו מערכת מאד מתוחכמת של כל העבודה של 

 13 האמבולנסים במרחב שלי והזמינות על פי מיקום וזמן תגובה.

 14כשאתה אומר משמונה עד שש זה פרמדיק  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 15 קבוע?

 16ידת טיפול נמרץ אין פה יש תקן לאמבולנס רגיל בלבד. תקן של ני יוסי רוקח:

 17פה. ניידת טיפול נמרץ בכל מרחב נתניה וכל הישובים מסביב יש 

 18שני תקנים. התשלום שאתם משלמים זה התשלום על חשבון 

 19האמבולנס הרגיל. מעבר לזה לכל מועצה וכל ישוב במדינת ישראל 

 20שנים משולם  25-על פי תקנות שנקבעו בוועדת הכספים לפני כ

 21ר גודל האוכלוסייה, משלמים לנו את תשלום יחסי של לפי סד

 22ניידות טיפול נמרץ  33אחזקת הנט"נים. מעבר לזה בזמנו פעלו 

 23ניידות טיפול נמרץ. אני לא באתי עם  100היום פועלות בסביבות 

 24 מספרים אני יכול להביא את הכל לפה.
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 1חבל אנחנו רוצים למקד אותך. מה שאנחנו  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 2היל פילוח והתפלגות שלנתונים מספריים כדי שנוכל רוצים זה תמ

 3לגזור כמה באמת הניידת נמצאת בתוככי הישוב באותן שעות 

 4 פעילות שאתה מדבר עליהן. 

 5 כמה נהנה הישוב מהניידת. 

 6שאלה, בשנה החולפת בעצם מד"א פה בישוב, אנחנו ה נמקד את קרן גרין:

 7קרה בשנה  חוגגים שנה. מה היה בשנה הזו? בעצם בוא נראה מה

 8זמן. כלומר, אנחנו רוצים להראות  Xהזו, כמה פניות נענו בתוך 

 9גם לתושבים שבזכות זה שיש פה מד"א זמן התגובה וגם לעצמנו 

 10 התקצר. הצלנו חיים, התושבים קיבלו זמן קצר יותר.

 11אני יכול להגיד לכם כמה אירועים של מד"א נקראו וכמה טופלו  יוסי רוקח:

 12לעומת שנה קודמת. יכול להיות שבמספר וב בשנה האחרונה שבי

 13האירועים לא היה שינוי אבל היה בזמן התגובה שינוי. השאיפה 

 14שב שאתם התברכתם ותמיד היא לקצר את זמן התגובה ואני ח

 15בזה שיש שפה אמבולנס. יחד עם זאת, אם תחליטו, מכל סיבה 

 16שהיא, הבנתי שיש בעיה עם כספים אולי, תחליטו לסגור אנחנו 

 17השירות הזה. זה הכל  ל לסרב לבקשה שלכם ונסגור אתלא נוכ

 18תלוי ברצון שלכם אגב, הסכום שאתם משלמים פה הוא מזערי 

 19 ביותר ביחס לאחרים. 

 20אנחנו רגילים שמשלמים לנו על שכירות נכסים ולא שאנחנו  קרן גרין:

 21 משלמים.

 22אמרתי לך אתם לא עושים לנו טובה, אנחנו עושים לכם טובה.  יוסי רוקח:

 23חנו מקצרים את השירות. אם תחליטי שאתם לא רוצים את אנ

 24השירות שלנו אנחנו לא ניתן אותו בכפייה. אנחנו נשמח מאד 
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 1לשרת אתכם, אנחנו נשמח מאד להיות קרובים לקהילה. אני 

 2אשמח מאד לפתוח פה קורסים לעזרה ראשונה, לילדים ונוער 

 3ך ובוגרים. אבל כשמנכ"ל המועצה שואל שאלות שהן לא כל כ

 4 מקצועיות. אני מכבד אותו אבל לא, נעשו פה דברים.

 5רגע, אתה אורח שלנו אז בוא לא נחלק ציונים למנכ"ל המועצה.   קרן גרין:

 6אתה שנה פה אצלנו ומנכ"ל המועצה אם הוא שאל הוא שאל 

 7בחודש האחרון. עם כל הכבוד שנה אנחנו אתכם שווה לשמוע 

 8 , איך היה.הסטטוס מה הי

 9אעביר לכם, אני לא צריך אפילו לבוא לפה. אני הכל אעביר לך  אני  יוסי רוקח:

 10 שקיפות מלאה את האינפורמציה.

 11עוד שאלה, התחלנו עם תהליך של מתנדבים, עם הנוער, שהוא   קרן גרין:

 12 מאד חשוב שלנו. איפה זה עומד? תן לנו קצת מספרים שנדע. 

 13תעבירו לי הכל אני אעביר לך, את כל המספרים שרק תרצו,  יוסי רוקח:

 14שאילתה מסודרת. אין שאלה שלא תענה במספרים. דבר שני מה 

 15 הפרדוכס? למה אני קצת תמה, באמת אני מדבר חופשי. 

 16בדרך כלל אני מקבל הפוך. רצים כולם, למה אין לנו תחנה, כולם  

 17 רוצים תחנה, רוצים כולם אמבולנס.

 18דה. אנחנו לנו תחנה, בוא נבהיר את הנקו אנחנו מברכים שיש קרן גרין:

 19 חושבים שזה דבר מאד חשוב.

 20 אתם יודעים מה זה אמבולנס ותחנה בישוב? יוסי רוקח:

 21 יוסי השאלה למה האמבולנס לא בתחנה, לא למה יש פה תחנה. מושיקו ארז:

 22 האמבולנס הוא לרשות הישוב. יוסי רוקח:

 23 כמה עוד ישובים משרת האמבולנס הזה?  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 24את כל תושבי האזור הזה אם צריך. הוא לכולם וגם אם תצטרך  ח:יוסי רוק
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 1פה ובמקרה יהיה פה ברחוב כלשהו מקרה ותצטרך עוד ארבעה 

 2 אמבולנסים חובתי לספק לך את כל הארבעה.

 3יש לי שאלה, אני אגיד לך למה זה צץ. כל פעם שעוברים שם ליד  חנן טיוטו:

 4שם אמבולנס. מד"א ועוברים עשרות פעמים אף פעם לא רואים 

 5תמיד כשבא מישהו סגור. לכן שואלים ואומרים יכול להיות 

 6 שבאמת האמבולנס מיותר.

 7אני אסביר, קודם כל השאיפה העליונה שלנו ככל האפשר  יוסי רוקח:

 8שהאמבולנס יהיה פנוי לא יעבוד, יהיה פה בישוב. מעבר לזה מה 

 9לעשות? בתקופה האחרונה באמת גברה מאד העבודה במרחב 

 10, מאד. אנחנו עכשיו בוחנים את זה ורוצים להגדיל את מספר שלנו

 11התקנים. אני חושב שברגע שיפתחו עוד תקנים למשל בהתחלת 

 12הבא יהיה גם בכפר יונה אז הזמינות שלו וההישארות שלו ש חודה

 13בתוך הישוב תהייה גדולה יותר מבחינת זמן פנוי. הקטע באמת 

 14נס בתוך הישוב החשוב שלנו הוא באמת הימצאותו של האמבול

 15אבל מה לעשות? אני לא יכול לגרום לכך שהוא יישאר פה כשיש 

 16 לי אילוץ להוציא אותו. 

 17האם אפשר כדי שנוכל לקיים דיון ענייני  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 18 לקבל מה שנקרא פילוחים, התפלגויות, אמרת שיש לכם.

 19 ת.כל שאלה מספרית תוכל לקבל. תעבירו לי שאלו  יוסי רוקח:

 20חברי המועצה שמעוניינים יעבירו את השאלות  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21 למושיקו.

 22אני חושבת שהדברים ברורים. אנחנו מברכים שיש אצלנו תחנה,   קרן גרין:

 23 ר נתונים. אנחנו רוצים יותר מעורבות בקהילה.תאנחנו רוצים יו

 24 
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 1אגב יש לי כמה אני מוכן, אני מתחייב לקיים קורסים לנוער.  יוסי רוקח:

 2לי גם עובדת מהאזור הזה, זואי.  מתנדבים פה מהאזור הזה ויש

 3שתקום לקיים קורס התנדבות, אני מתחייב לכל קבוצת נוער 

 4לקיים קורס לנהגים מתנדבים. זה מגדיל את האינטראקציה של 

 5 הקהילה עם הארגון שלנו.

 6ת הבקשה העלנו את זה בפגישה עם זואי לפני כמה חודשים, א מושיקו ארז:

 7 לעשות קורסים.

 8אם יש אצלכם במועצה מישהו שאחראי על שעות הפנאי, יקים  יוסי רוקח:

 9קבוצה של אנשים אני מתחייב לעשות להם קורס חינם. הקורס 

 10הזה עולה כמו העלות השנתית של האמבולנס שלכם פה. תדעו 

 11בסוף, אתם לא משלמים הרבה. האיש הזה במשא ומתן הצליח 

 12חתית. כי האינטרס שלנו בגלל החשיבות, להוריד אותנו לת

 13 .4המיקום האסטרטגי של הישוב הזה שנמצא פה על כביש 

 14אתה דבר אחד לא אומר וחשוב שתגיד. אנשים מבינים שיש להם   יצחק גולברי:

 15תחנת מד"א. אין להם תחנת מד"א, יש להם נקודת הזנקה. 

 16שות האמבולנס עסוק אז הוא כל הזמן בתנועה. לא יהיה לו מה לע

 17והלוואי ויבואו ימות המשיח אז הוא ישב פה וייתן תוך דקה את 

 18 השירות. זה הסיכום, למה אתה לא מסביר את זה? 

 19אחד מהם. יש לנו בדרום נתניה  , זהחבריש לנו מספר נה"זים במ יוסי רוקח:

 20נה"ז ולו רק מהסיבה שבגלל שבפולג היו פקקים תמיד בכביש 

 21רים שזמן התגובה היה ארוך הזה שמוביל לשם בבן צבי והיו מק

 22מן המצופה. לכן הקמנו שם נה"ז. יש לנו נה"ז בבת חפר, בקרית 

 23השרון עכשיו. אנחנו כל הזמן בפיתוח של נה"זים. מה לעשות? 

 24היה לחץ אזרחי מאד גדול בכפר יונה וראש העיר נאלץ באמת 
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 1נאלצנו לפתוח רק לרצות את התושבים בשביל שתהייה להם 

 2 את שיש להם איזה אמבולנס צמוד אליהם. המנוחה הנפשית הז

 3באשר למספרים, תאמרו לי באיזה מספרים אתם מעוניינים אני  

 4 אמציא לכם את כל התשובות. 

 5 כמה נאמני חיים יש לכם? מושיקו ארז:

 6 -סדר גדול של כמה אלפים. אני מאמין שיום אחד מועצת קדימה יוסי רוקח:

 7י תושבים אז גם ניידת צורן תהייה עיר, יהיו פה כמה עשרות אלפ

 8טיפול נמרץ תהייה. אבל את המסד כבר הקמתם, זה דבר גדול, 

 9הזה  ראני אומר לכם משמעותי. לפעמים אדם נופל הדפיברילטו

 10שנמצא באמבולנס הזה מציל חיים. אם הוא במקרה פה והוא לא 

 11 בחוץ בגלל תאונת דרכים בצומת. 

 12מנתניה.  קחרואני רוצה להסביר למנכ"ל זו לא איזה גחמה של  

 13ככה זה עובד, זה הקונספט. הרי לא יתכן נהייה חשופים לתביעה. 

 14תאר לך שלאבן יהודה היה אמבולנס והיה שם דום לב 

 15חייב. זה ההסדר וזה תנאי בל  ?והאמבולנס לא היה יוצא לכאן

 16 יעבור של שירות הדדי.

 17כמה  יוסי אתה צריך להגיד להם, אם רוצים שתהייה פה תחנה,  יצחק גולברי:

 18זה עולה. תחנה זה שיהיה לכם את האמבולנס שלכם לא זז 

 19 מהמקום.

 20סדר גודל של אמבולנס אחד זה מעל חצי מיליון שקלים לשנה  יוסי רוקח:

 21אבל אנחנו גם לא נסכים לתנאים האלה. העלות של מד"א של 

 22כל  24/7אמבולנס, מד"א היא עמותה ללא מטרת רווח שפועלת 

 23עצה הנכבדים, זה ארגון שפועל השנה. רק בקצרה לחברי המו

 24מטעם החוק. זו עמותה שלא למטרת רווח. בכל מדינת ישראל יש 
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 1אמבולנסים פעילים. פה האמבולנס שלנו  600-ל 500כרגע בין 

 2עובד עד שש בערב. אני בשאיפה שיהיו פה כמה שיותר כוננים. 

 3תכינו לי קאדר של אנשים שרוצים להתנדב ואז בלילות גם יהיה 

 4 -כוננים בגזרת קדימה 40נס ככונן בבית. אז אם יש פה אמבול

 5 צורן.

 6 באיזה גילאים אתה צריך קאדר כזה? מושיקו ארז:

 7 גילאים אחרי צבא עם רישיון לאמבולנס. יוסי רוקח:

 8 תנועות נוער בוגרים זה לא רלבנטי? מושיקו ארז:

 9 נוער לא יכול להיות נהגי אמבולנס. יוסי רוקח:

 10עזרה ראשונה? שאלנו את זואי את השאלות האלה גם לא מגיש  מושיקו ארז:

 11לפני ארבעה חודשים. שאלנו אם אפשר להביא לפה במקום 

 12 לשלוח אליכם מתנדבים ולהפסיד יום, לעשות ימים מרוכזים פה?

 13אני אקיים לכם קורס פה, בכיף, רק תגידו. אנחנו רוצים בקשה.   יוסי רוקח:

 14יב את השירותים להיות קואופרטיביים מול הישוב וההיפך להרח

 15 זה דבר מבורך. 

 16 בשנה הקרובה נפתח אצלנו גם תיכון אז הנוער יוכל גם. קרן גרין:

 17גם הנוער, הנוער מגלה התעניינות גדולה מאד בדבר הזה. הם  יוסי רוקח:

 18פריקים של הנושא הזה וזה במקום כל מיני שעות פנאי שלא 

 19 עושים איתם הרבה.

 20קום לתזז אותם להתנדב בנתניה, לבזבז או במ סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21 זמן וכסף.

 22אז תמצאו בנו שותפים ואני חלילה לא מבקר. אני גם מאשים את  יוסי רוקח:

 23 עצמי שאולי לא העברנו את התדרוך הזה.

 24 פעם בכמה זמן צריך לבוא ולהדריך. ,נכון מושיקו ארז:
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 1דר, אני צריך להעביר לחברי מועצה חדשים את החשיבות. אז בס יוסי רוקח:

 2חושב שאנחנו רק תורמים בהימצאותו של האמבולנס פה וזה רק 

 3יציל חיים בעזרת השם. היו לי הרבה מקרים כשהייתי פרמדיק 

 4 פה בקדימה. מקרים שדווקא ברוך השם הצלחנו.

 5שאלה אחרונה, אנחנו מחוייבים כל פעם שיש שבוע של תנועות  מושיקו ארז:

 6קציב מאד דל על הימצאות הנוער, מתקציב תנועות הנוער שהוא ת

 7אמבולנס. אפשר לגרום שכשיש אירוע בכל זאת האמבולנס ישרת 

 8שקלים כל פעם לתנועת נור זה מאד  1,500ולא נצטרך להעמיס? 

 9 כבד.

 10קשה לנו עם העניינים האלה אבל אם זה אירוע של תלמידים כמו  יוסי רוקח:

 11באמת  שיש יום לימוד כזה של כל ארגוני החירום אני נותן את זה

 12ללא תשלום. אם יש אירוע חד פעמי פעם בשנה של נוער באמת 

 13 תגיד לי אני אעשה את זה.

 14 נניח, חמש פעמים בשנה תנועות הנוער. )מדברים ביחד( מושיקו ארז:

 15תיקחו מאיתנו משאבים של ידע, של חינוך לנוער אנחנו בזה נוכל  יוסי רוקח:

 16גישי עזרה לתרום לכם הרבה. ככל שיש פה יותר אנשים שהם מ

 17ראשונה כך מה שיצחק אמר נאמני  חיים האלה יוכלו להציל 

 18 חיים, אני מודה לכם. )מדברים ביניהם(

 19 

 20 .  אישור העסקה.21

 21 .2016זה לא היה בהנהלה זה תקציב  קרן גרין:

 22 לזה תקציב עדיין? אז אי אפשר לאשר את זה. ןאי יצחק גולברי:

 23תקציבי בשביל זה ביקשנו שזה אתה יכול לתת את ההיבט ה יזהר מושיקו ארז:

 24 יעלה למליאה.
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 1 אולי כדאי שמישהו יסביר לחברים על מה מדובר.  יזהר קמחי:

 2באגף ההנדסה יש שני מהנדסים ושלוש פקידות. אנחנו מבצעים  חנן טיוטו:

 3מיליון שקלים עוד מעט. בכל מקום במוסד  300-פה פרוייקטים ב

 4באגף ההנדסה  נורמלי אחר, היה כבר אגף הנדסה כמו שצריך.

 5אמנם קיבלנו אדריכל במשרה מלאה אבל הוא עוסק בעיקר 

 6, מופיע Aבנושא אדריכלות דהיינו תוכנית המתאר, מתחם 

 7בוועדה המקומית. הוא עוסק בכל הנושא של העצים להציל את 

 8קדימה וכאלה דברים. חגי עוסק בעיקר בפיקוח, אנחנו לא 

 9כל העיריות  עוסקים בפיקוח של עבודות תשתיות. בדרך כלל

 10 מסביב לוקחות פיקוח חיצוני, אצלנו זה חגי. 

 11לקחנו אותו בשביל העבודות האלה כי שילמנו בזמנו מאות אלפי  

 12שקלים לבני קאלו... נשאר באגף ההנדסה בעצם לעבוד ממש זה 

 13אירית ואני, אנחנו עובדים קצת קשה. אירית לבד לא מספיקה גם 

 14 תנועה.לעקוב אחר החשבונות וגם לעשות ועדת 

 15היה כוח אדם.  2015-בתקציב הקודם ב  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 16 )מדברים ביחד(

 17 קיים. 2015-יש סכום שלא מומש בגיוס, הוא גם ב מנחם בנימין:

 18 מושיקו אני לא מבין, כתבתם נחיצות משרה. יזהר קמחי:

 19 יש נחיצות למשרה, ביקשנו להעלות את זה לא לנחיצות, נחיצות מושיקו ארז:

 20משרה לא צריך להביא למליאה. בקשנו להעלות בגלל ההיבט 

 21 התקציבי.

 22 .הם שואלים למה מיועדת המשרה  יזהר קמחי:

 23 ?אתם כותבים פה מזכירה וזה לא מזכירה  יצחק גולברי:

 24תסבירו מה הוגדר שם כמשרה אז החברים יבינו למה זה מיועד  יזהר קמחי:
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 1 ואז נפתור את הבעיה התקציבית אולי.

 2 חבל שזה לא היה בהנהלה.  ין:קרן גר

 3זה הוזכר בסוף ישיבת ההנהלה שזה יעלה למליאה. מושיקו לא  יזהר קמחי:

 4 היה אז בהנהלה.

 5 אני הייתי בהנהלה כשמושיקו לא היה וזה לא הוזכר. קרן גרין:

 6אני הזכרתי את זה בסוף הישיבה בשם מושיקו שזה יעלה  יזהר קמחי:

 7א יה של המליאה הלמליאה. כי הבעיה שצריך את ההחלט

 8שבתקציב חסר לנו קצת כסף בהנדסה. מקור המימון זה היטלי 

 9 השבחה. אז אם תהייה פה החלטה.

 10 ולא מומש? 2015-זה סעיף שקיים ב מיכל זק:

 11 בחלקו. יזהר קמחי:

 12 מה זה בחלקו, באיזה חלק שלו?  קרן גרין:

 13ר את במלואו בתחילת השנה, אני לא זוכ 2015-הסכום מופיע ב  יזהר קמחי:

 14כל כמה חודשים עשינו דיון מחדש על  2015-הסכום. מאחר וב

 15התקציב וכל פעם ניסינו לאזן אותו אז כל פעם לא הגדלנו אלא 

 16הגדלנו בחלק של יתרת השנה וכך נשאר סכום שכרגע לא מספיק 

 17 בשביל לאשר את המשרה הזאת.

 18 מה המשרה?  יצחק גולברי:

 19ו מזכירה, אחראי על פרוייקטים המשרה, מבחינת עלויות זה כמ מושיקו ארז:

 20בהנדסה, דרוג משרה מנהלי הנדסאים. עקב צורך בשיפור הטיפול 

 21והמעקב אחרי מערך ההתקשרויות עם ספקים בכל הפרוייקטים, 

 22עדכון ותחזוקה שוטפת של כל מערכות המידע התכנוני לרבות 

 23מסמכים של תוכניות בניין עיר וצורך בתיעוד הפרוייקטים 

 24ך ביצועם. לרבות ייצוג הפעילות בתוכנית המבוצעים במהל
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 1 לשיטה כולל. יש צורך אקוטי באחראי פרוייקטים בהנדסה.

 2 ... אחראי פרוייקטים בתקן של מזכירה, בשכר של מזכירה? קרן גרין:

 3 זו המשרה. מושיקו ארז:

 4 בעמוד השלישי יש לך את הפעולות שהוא אמור לעשות. יזהר קמחי:

 5 ריך?איזה תנאים צ יצחק גולברי:

 6תנאי הסף זה השכלה תיכונית, לימודי הנדסה, כלכלה וניהול,  מושיקו ארז:

 7 שקלים. 4,200השכר יוצא  ,יתרון תואר אקדמי

 8מישהו יבוא בשביל המשכורת הזו? זו משכורת למזכירה. אני לא   יצחק גולברי:

 9 הבנתי מה אתם רוצים. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה.

 10א מנהל שהוא מהנדס? עשינו סקר עם כל אתה רוצה להבי מושיקו ארז:

 11 המהנדסים, אף אחד לא בא.

 12אני אסביר לכם את החלק החשוב בשביל להבין מה התפקיד,   יזהר קמחי:

 13תיאור התפקיד. זה לא אני הכנתי, אני חושב שזה הוכן טוב. אני 

 14ב אחר מערך ההתקשרויות עם ספקים מקריא, ניהול, טיפול ומעק

 15קיום מסמכים כגון חוזים, הכנת  בכל הפרוייקטים. בידוק

 16הזמנות עבודה ומעקב אחר ביצוע התשלומים בהתאמה 

 17להתקדמות העבודות בפועל, הקמת מאגר ספקים באמצעות 

 18בדיקת סקרים ובדיקות איכות למציעים השונים. מכרזים, קבלת 

 19הצעות מחיר, עדכון ותחזוקה שוטפת של כל מערכת המידע 

 20יות בניין עיר. סיור וניהול התכנוני לרבות מסמכים של תוכנ

 21הפעילות התכנונית ואחריות לתיעוד התקדמות הפרוייקטים עד 

 22 השלמתם.

 23 אתה צריך פה בן אדם בעשרת אלפים שקלים לחודש.  יצחק חסון:

 24אני לא מבין, צריך ידע הנדסי, צריך ידע משפטי, אני לא מבין מה   יצחק גולברי:
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 1 הולך פה. 

 2ה דבר, אתה יכול לכתוב הנדסה אקדמאית אתה צריך לעשות כז  מיכל זק:

 3 כללית.

 4 ביחד( דבריםזה תפקיד אחר, זה שכר אחר. )מ מושיקו ארז:

 5אני יכולה להציע משהו? אנחנו יכולים לא לבחור אף אחד. אם  מיכל זק:

 6 יבריק לנו מישהו ויבוא. )מדברים ביחד(

 7יש צורך בהנדסה אין ספק אבל אין צורך במישהו שאין לו  

 8 כישורים.

 9 יש אישור משרד הפנים? יצחק גולברי:

 10תמיד נוכל גם במקרים מסויימים לפי  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11הדברים והדרישות לקחת אנשים חיצוניים תמורת חשבונית, יש 

 12 בתקציב גם מתכננים. לא ניצלנו וגם לא עשינו את זה עד עכשיו.

 13מה שנים זה לא ההצעה לקחת את זה ממיקור חוץ עלתה כבר כ יזהר קמחי:

 14 נעשה.

 15 לא הצלחנו.  חנן טיוטו:

 16אני רוצה להתייחס, קודם כל העמדה שלי הייתה שצריך להיות  מושיקו ארז:

 17קטור. היום יש בנושא ההנדסאים ימהנדס או הנדסאי שיהיה פרוי

 18והפרוייקטורים המון ביקוש, יש קושי גדול לגייס. המשרות 

 19השכר נקבע. המשרה נקבעות על ידי משרד הפנים, צורת המשרה ו

 20שקלים. אני עושה  6,000שמדובר עליה מהנדס מתחיל בסביבות 

 21קורס מנכ"לים יחד עם קורס מהנדסים זה באותו מתחם. דיברתי 

 22שה, שישה מהנדסים, שאלתי אותם איך מגייסים הכי טוב יעם חמ

 23מהנדסים? אחד, אחד, תקשיב מושיקו אף אחד לא יבוא 

 24  בסכומים האלה חבל לך על הזמן.
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 1 מיקור חוץ גם יבוא.  מיכל זק:

 2זה עניין אחר. אני מדבר כרגע על ההיבט הזה. יש לנו  חוץ מיקור מושיקו ארז:

 3כבר גורם אחד שעובד במיקור חוץ, תעשו סיור באגף ההנדסה 

 4מבחינת שעות קבלת קהל מבחינת כמות הפרסונות שיכולות 

 5שם לקבל לתת לך תשובות. כל נושא הארכיון של ההנדסה יושב 

 6, צריך לעבור על חשבונות. ולא מקבל סדר, צריך לעשות סדר

 7מיקור חוץ זה בסדר הייתי רוצה שגם עובד שלנו יעשה בדיקה על 

 8מיקורי החוץ, זה חשוב שתהייה בקרה פנימית וחיצונית ושזה יזין 

 9השני. לכן אילו יכולתי לשלם נניח שמונה או תשע הייתי  אחד את

 10 מביא אדריכל או הנדסאי.

 11השאלה אם המטרה היא לעשות ארכיון וסדר וארגון ואז זה   גרין: קרן

 12בסדר מזכירה או שאתה צריך ניהול פרוייקטים ואז אתה באמת 

 13 צריך מישהו. )מדברים ביחד(

 14 אין לנו סופרמן כזה שהוא גם מזכירה וגם מנהל פרוייקטים. 

 15ים המהנדס מתעסק בקבלת קהל בדבר .יש לנו אדריכל ומהנדס  מושיקו ארז:

 16 שהוא לא צריך להתעסק בהם. אני כמנכ"ל רואה.

 17 לעניות דעתך יש נחיצות במשרה הזאת? מיכל זק:

 18 ודאי.  מושיקו ארז:

 19 זאת משרת פקידה? מיכל זק:

 20 לא פקידה, מישהי שהיא פקידה מקצועית אפשר לקרוא לזה.  מושיקו ארז:

 21 אחראית פרוייקטים בהנדסה. יזהר קמחי:

 22 ות אחרים נמצא.זה... מה שבמקומ מיכל זק:

 23היא צריכה להזין את מערכות המידע, היא   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 24 צריכה לעבור הכשרה בדבר הזה. 
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 1תראו אין ספק שאנחנו צריכים פה איזה שהיא תפישה של כוח  מיכל זק:

 2יש לנו עוד אגפים שהם  ,אדם הרבה יותר משופרת, הנדסה בחסר

 3 ע בשוטף.בחסר. מצד שני אנחנו ממש לא בשפ

 4 זה ממומן מהיטלי השבחה.  יזהר קמחי:

 5אני חושב שאתם צריכים להחזיר את זה להנהלה. תדונו בסוג  יצחק גולברי:

 6הפרסונה שאתם רוצים, תגדירו אותה כולל השכר כולל הכל 

 7 ותבואו מסודר. זה לא מסודר. )מדברים ביחד(

 8ר לעשות עדיין קור חוץ אפשיאני רוצה להתייחס לשאלות שעלו. מ יזהר קמחי:

 9ואפשר לעשות גם במקביל לניסיון לגייס, לנסות למצוא מישהו. 

 10הניסיון לא נעשה עד עכשיו כמו שאמרת. עכשיו, נדמה לי שבחצי 

 11הסבירה  מיכל אוזן תוך כדי השאלות שאני אנסה לענות עליהן,

 12ון, אנחנו כמו שמושיקו אמר לא בטוח יאת ההיגיון. זה ניס

 13 דם המתאים.שנצליח למצוא את הבן א

 14 כי השכר לא מספיק, תגדילו את השכר. יצחק גולברי:

 15 אי אפשר. מושיקו ארז:

 16ונוח לו לעבוד קרוב  יכול להיות שמישהו, מישהי שגר פה באזור יזהר קמחי:

 17לבית ומתאים לדבר הזה ונתברך ואז יהיה מתאים גם לו וגם לנו. 

 18ייתי אני כשראיתי את תיאור התפקיד הזה ואני אומר, אני לא ה

 19מעורב, תיאור התפקיד הוא מעולה. אני כשראיתי את זה זו פעם 

 20ראשונה שדיברנו על זה. לדעתי זה נראה מעולה. הלוואי שנצליח 

 21 למצוא את הבן אדם. 

 22מה הבעיה שלנו? בתקציב יש לנו בצד ההוצאות, אין לנו את  

 23אלף שקלים לשנה. נניח  120הסכום המלא. העלות השנתית היא 

 24ים את זה היום ומפיצים את זה ונצליח לגייס שאנחנו מאשר
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 1 מישהו הוא יתחיל לעבוד במרץ במקרה הטוב.

 2 ?4,000אלף שקלים בשנה אם הוא מקבל  120איך זה  מיכל זק:

 3 עלות שכר.  מושיקו ארז:

 4 בחודש? 10,000אלף זה  120 מיכל זק:

 5 עלות מעביד. 40%תורידו  מושיקו ארז:

 6ן זה שאנחנו לא רוצים לעכב את זה. עד הסיבה שזה עולה לכא  יזהר קמחי:

 7ייקח כנראה עוד חודש, חודשיים.  2016הרגע שיאושר תקציב 

 8 96שיש בו אם אני זוכר נכון  2015כרגע אנחנו עובדים לפי תקציב 

 9אלף שקלים, לא הכנתי את המספר במדוייק אני יכול תיכף 

 10 אלף שקלים בשביל לאשר את זה. אני 30-לבדוק אותו. חסר לנו כ

 11רוצה לחתום על נחיצות המשרה הזאת, ושביט רוצה לחתום על 

 12 30נחיצות משרה ואנחנו רוצים לקדם את זה. מקור המימון של 

 13אלף שקלים האלה יהיה מהיטלי השבחה. אז ההחלטה שצריך 

 14יש הסכמה והבנה לצורך במשרה זה שאנחנו  onceלקבל פה הערב 

 15מה של חברי נפרסם את זה לשנה מלאה על בסיס ההחלטה וההסכ

 16לים כמה שנצטרך קאלף ש 90או  100המליאה שהסכום המלא של 

 17 השנה יופיע בתקציב בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות.

 18 הבנתי, אני בעד.  קרן גרין:

 19 אני רוצה להבין )מדברים ביחד( יצחק חסון:

 20מעסיק שעושה הערכה של שכר עושה גם את ההוצאות, מוסיף לו  יצחק גולברי:

 21ההוצאות ואז ההערכה היא פה עשר סך הכל לחודש. גמלאות, כל 

 22 )מדברים ביחד(

 23רגע, אתם לא נותנים לדבר לאף אחד, את מדברת, אתה מדבר וזה  

 24הכל בסדר תודה רבה. רק תדע לך שאתה התנהלת לא נכון. על 
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 1סדר היום קודם כל היה צריך להיות הצעה לסדר, הייתי צריך 

 2ר היום זה של סיעה שלא לדון בו. זה הנושא הראשון שעולה לסד

 3 מיוצגת במועצה.

 4 על מה אתה מדבר עכשיו? סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 5על הפרוטוקול. זה היה צריך להיות עכשיו. צ'רקסיה פה עשיתם,  יצחק גולברי:

 6מה שרציתם, בזבזתם שעתיים. היא מדברת כמה שהיא רוצה 

 7ל את ואני באמת מכבד אותה, אני לא מנהל את המועצה, לא מנה

 8 הישיבה. 

 9אתם לא נותנים פה לדבר, אתם עושים מה שאתם רוצים. אתם  

 10מחרבשים לכולם את הראש ומחליטים החלטות. תדעו לכם אתם 

 11מכניסים את המועצה להוצאות ולהתחייבויות אדירות להרבה 

 12 שנים ארוכות. אני אומר לכם מסכן מי שיהיה ראש המועצה הבא.

 13 ה אתה רוצה בסעיף הזה של המזכירה?מ  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 14אני לא יודע מה אתם רוצים. אני לא יודע אם אתם רוצים  יצחק גולברי:

 15מזכירה, אם אתם רוצים עוזר, אתם רוצים מיקור חוץ. תעשו 

 16החלטות בישיבות ההנהלה ותבואו אלינו מגובשים. אל תעשו את 

 17 הדיון פה. 

 18 בצורה מפורטת. התקן יזהר הקריא את סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 19זה אחראי פרוייקטים, כתוב שם, זה נחיצות המשרה, אחראי   יזהר קמחי:

 20 פרוייקטים בהנדסה. 

 21 אבל בהגדרה של נחיצות המשרה כתוב מזכירה. יצחק גולברי:

 22 זה נרשם בטעות בזימון.  יזהר קמחי:

 23ה בזימון כתוב מזכירה? אוקיי אני זוכר משהו. למה אין התאמ יצחק גולברי:

 24 בין סדר היום לבין זה?
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 1 אחרי ההסברים שקיבלנו נראה לי נחוץ. קרן גרין:

 2נעשה ניסיון ואולי באמת נקבל איזה מפעל   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3הפיס, משיהו שבאמת משיקולים כאלה ואחרים כן רוצה למרות 

 4תנאי הסף הבלתי סבירים. אם כן אז בסדר, אם לא יש לנו מיקור 

 5כסף בהיטלי השבחה שנוכל להתנהל בצורה כזו, מה  חוץ שיש לנו

 6 אפשר לעשות? הלוואי ונצליח. 

 7אני רוצה להגיד רק דבר אחד. אישרנו פה עכשיו רשימה ארוכה  מושיקו ארז:

 8של תב"רים, גם בישיבה הקודמת וגם בישיבה הבאה, הכל 

 9בהיבטים הנדסיים כמות המידע הטכני שעובר ממקום למקום. 

 10כצורך דחוף לדחוף את זה כיוון שיש פה המון  אני ראיתי את זה

 11 פרוייקטים ואין פה ידיים עובדות.

 12אני מעלה להצבעה. מי בעד אישור העסקת   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13  ?תקן המשרה שהוצגה פה

 14תכתוב את הכותרת לא העסקת מזכירה אלא העסקת אחראי  :בנימיןמנחם 

 15 פרוייקטים והנדסה.

 16 היה עולה בהנהלה מסודר יותר היה לנו יותר קל. אם זה   קרן גרין:

 17אם היינו מקבלים את זה בהנהלה ולא פה אז היינו לא היינו  מיכל זק:

 18 צריכים לדון פה כדי להסביר במליאה.

 19 הצורך לא עלה בישיבת הנהלה, הצורך עלה בישיבת מטה. מושיקו ארז:

 20 אושר פה אחד.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21 

 22 ושא ארכיון המועצה.. דיון בנ22

 23 אתם רוצים לדחות? מושיקו ארז:

 24 לא דחוף.  מיכל זק:
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 1 )מדברים ביחד( 23סעיף  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 2, אחרי שאנחנו נקיים דיון גם בהנהלה וגם בהיבט 23בסעיף   

 3התקציב. התקן הרבה יותר גבוה ממה שרשום כאן ההפרש שלו 

 4 זה אנחנו נדון.הרבה יותר קטן. אנחנו לא מעלים את 

 5 אלף שקלים? 300כמה הוא מקבל בשנה?  אריה דורון:

 6 לים.קאלף ש 300-כ מושיקו ארז:

 7 אלף שקלים ולהגדיל? )מדברים ביחד( 300למה רכז בטחון צריך  אריה דורון:

 8 לא נידונים היום? 23, 22סעיפים  מרתו מיכל זק:

 9 לא.  )מדברים ביחד(  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 10 

 11צעה לסדר היום בנושא הכנת ואישור פרוטוקולים של ישיבות מליאת . ה24

 12 המועצה.

 13אני ביקשתי להעלות לדיון הצעה לסדר היום בנושא הכנת ואישור  יצחק גולברי:

 14פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה. אני רוצה לקרוא לכם 

 15את הצעת ההחלטה. מכיוון שיש בעיות בפרוטוקולים גם עולים, 

 16ם, לא מאושרים, חותמים, מתקנים. אנחנו לא מתקנים אות

 17 מקבלים פרוטוקולים כמו שאנחנו כבר החלטנו החלטות.

 18להחלטות שהתקבלו במליאת המועצה  ההצעה מוגשת בהתאם 

 19ולהתחייבויות של ראש המועצה לתמלל את הפרוטוקולים של 

 20ישיבות המליאה. כוונת ההצעה היא לדרוש מראש המועצה לקים 

 21ה ולבצע את הרישום והטיפול בפרוטוקולים א החלטות המליא

 22של ישיבות המליאה על פי דין. למען הסדר הטוב נזכיר את 

 23 הדברים הבאים. 

  24 
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 1התחייב ראש  10/11/2015-בישיבת המליאה שהתקיימה ב 

 2המועצה להעביר לחברי המליאה תמלול מלא של ישיבת המועצה 

 3את לאחר לצורך תיקון הפרוטוקול הלא תקין שהופץ. ז 13/10-מה

 4היו מספר טעויות  13/10-שהתברר שבפרוטוקול של הישיבה של ה

 5משמעותיות. בקשתו של חבר המועצה חגי בן שושן בישיבה מיום 

 6לדון ולקבל החלטה בנושא תמלול הפרוטוקולים הועברה  10/11

 7החליטה המועצה לתמלל  8/12-לישיבה שלאחריה ובישיבה של ה

 8שהתקיימו בישיבות  את כל הפרוטוקולים בהמשך לישיבות

 9נמסר לחברי  29/12-קודמות. בפתיח של ישיבת המליאה מה

 10המועצה ונרשם שתמליל מפורט של הישיבה ישלח בהמשך. אך עד 

 11א נוסח למלול וגם תלא הועבר  ,היום, אתם יודעים את התאריך

 12תקין של אף אחד מהפרוטוקולים של ארבע הישיבות 

 13 .29/12-ו 8/12, 10/11, 13/10מהתאריכים האלה, 

 14ר בנוסח הפרוטוקולים שמופצים נעשים שינויים תחמור אף יו 

 15מהותיים שאינם משקפים נאמנה את מהלך ישיבות המליאה. כך 

 16מועלים לאתר האינטרנט של המועצה פרוטוקולים פסולים או 

 17מוטעים שלא אושרו תוך התעלמות מוחלטת מהחלטות מליאת 

 18ובקשות שונות המועצה ומתביעות חוזרות של חברי המועצה 

 19 לתיקון פרוטוקולים. 

 20הצעת ההחלטה היא כזאת, מנכ"ל המועצה יעביר תמלול מלא של  

 21כל אחת מארבע הישיבות הרשומות פה תוך שבעה ימי עבודה 

 22מהיום, מספיק זמן. כמו כן יועבר קובץ של הקלטות של כל אחת 

 23מארבע הישיבות הנ"ל לכל חבר מועצה שיבקש. לא אוטומטית 

 24ל אחד. מנכ"ל המועצה ידאג להסרה מיידית של להעביר לכ
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 1 רמאת 29/12-ו 8/12, 10/11, 13/10הפרוטוקולים של הישיבות של 

 2האינטרנט של המועצה כדי שנעלה אותם מתוקנים ומסודרים. 

 3יוקדש  8/3-החלק הראשון של הישיבה מן המניין שתתקיים ב

 4 לתיקון הפרוטוקולים ולאישור מפורש של הנוסח התקין שלהם.

 5 זה הכל.

 6ות שנותנות שירותי תמלול רעכשיו תראו, יש היום כבר חב 

 7אונליין. יושב במקום, נגמרת הישיבה יוצא תמלול. אפשר 

 8המערכת ולא ליצור מצב לא  להתקשר לחברות כאלה לשכלל את

 9עליו לחץ. אני מבין שבשבילו זו עבודה נוספת. כשיושבת חברה 

 10נותנת תוכנה ם עושה את זה היומערכות  םאני חושב שמל"

 11 למועצה, נופל לך פלט של התמלול. יש לנו תקציב.

 12 ההצעה היא עניינית לא קנטרנית. 

 13אני רוצה להוסיף משהו בהנהלה אני גם הצעתי מה לעשות מכאן   קרן גרין:

 14ולהבא. גם שתואמת את פקודת העיריות. אני רוצה להסביר מה 

 15של הצעתי בהנהלה שיהיה מכאן ולהבא. יהיה את התמלול 

 16הישיבה ואם יש חברה שעושה את זה אונליין אז פתרת את 

 17 הבעיה.

 18 להבא.  יצחק גולברי:

 X 19אבל מעכשיו ולהבא יהיה את התמלול, היום יש ישיבה, תוך  קרן גרין:

 20ימים, שלושה, ארבעה ימים, התמלול הגולמי מגיע עושים לו 

 21תקציר שמיועד אחר כך ללכת למשרד הפנים ולבנק ולכל מי 

 22 שצריך.

 23הוא דיבר על ארבע האחרונות שהוא רוצה  סגן ראש המועצה: -ומר יעקבת

 24 לתמלל אותן.
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 1אני מקבלת את כל מה שהוא אומר. אני מבחינתי זה תואם את  קרן גרין:

 2מה שדיברנו בהנהלה, זה תואם את מה שדיברנו. אני לוקחת 

 3ואומרת אוקיי זה העבר. אני צריכה עתיד. עתיד זה תמלול מיידי 

 4 , ארבעה ימים.תוך שלושה

 5 בפרוטוקול תל אביב זה לא לוקח שלושה, ארבעה ימים. מושיקו ארז:

 6 אז צריך להחליף חברה.  קרן גרין:

 7 עכשיו בחרנו מה זה להחליף חברה? מושיקו ארז:

 8 אין לך תמלול. 13/10-מ יצחק גולברי:

 9 תמלול גולמי. מושיקו ארז:

 10מנכ"ל מצד אחד. מצד אנחנו נדע. המטרה היא להקל על עבודת ה  קרן גרין:

 11שני שיהיה לנו כלי עבודה. כולנו נבין שמה שאנחנו מקבלים זה 

 12גלם, זה תמלול גולמי שאולי יהיו בו טעויות כתיב, בלי הגהה 

 13שאילתות לפי  ,מעליו יהיה איזה שהוא דף תקציר, החלטותככה. 

 14פקודת העיריות. פקודת העיריות אומרת מה צריך להיות 

 15יה שם. אלה השניים יחשבו כפרוטוקול. בפרוטוקול זה מה שיה

 16תהייה אי הבנה בין חברי המועצה מה נאמר חוזרים לפרוטוקול... 

 17נשמע את ההקלטה אני לא מאמינה שנגיע לסיטואציה כזאת. 

 18זה לחברי  פחות משבוע אחרי שסיימנו ישיבה שולחים את 

 19 המועצה. יש להם שבעה ימים להודיע על שינויים וזהו.

 20את יודעת מה הבעיה? אתם יודעים איפה הבעיה? הבעיה היא   יצחק גולברי:

 21כזאת, הבעיה היא שצו הרשויות המקומיות קובע שאם יש לך 

 22בעיה אתה רוצה תיקון פרוטוקול אתה צריך בישיבה הבאה 

 23 אחריה. 

 24אחרי זה אתה לא יכול לעשות תיקון פרוטוקול. זאת אומרת  
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 1פרוטוקולים על פי שאנחנו כבר חוטאים, אנחנו לא יכולים לתקן 

 2 חוק.

 3יום מאישור, העתק ממנו יימסר לכל אחד מחברי המועצה לא  14  קרן גרין:

 4ימים מיום שהפרוטוקול  7יום לאחר הישיבה. זה  14-יאוחר מ

 5הוצג בפניו. הפרוטוקול הוצג בפנינו וביקשנו תיקון ישר. אם תוך 

 6ל ימים מהרגע שהוא הגיש לנו את זה לא ביקשנו אז הפרוטוקו 7

 7תקף. כל הפרוטוקולים שהוגשו לנו עד עכשיו ביקשנו תיקון זאת 

 8 אומרת אנחנו בטווח הזמן מבחינה זאת.

 9 אבל צריך לתקן אותם בישיבה שזה הגיע.  יצחק גולברי:

 10אם אני מבין את מה שקרן אומרת וגם היה על זה דיון בהנהלה.  יזהר קמחי:

 11אפשר  ימים את אומרת מהישיבה לא היו תגובות 14אם תוך 

 12לפרסם את הפרוטוקול. עדיין עד ישיבת המליאה הבאה יכול 

 13מישהו לבוא ולהגיד אם הוא פספס, לא קרא, לא ראה, אני מבקש 

 14 לתקן פרוטוקול. 

 15 14אפשר להיצמד גם לנוהל שבפקודה. בפקודה אומרים תוך  קרן גרין:

 16ימים צריך לשלוח לנו את ההעתק. אנחנו רשאים להגיש תיקונים 

 17ימים זה מהרגע  14ם מהרגע שקיבלנו את זה. אז ימי 7תוך 

 18שנגמרה הישיבה. כלומר היום יש לנו ישיבה יש לנו שבועיים 

 19 לקבל את הפרוטוקול. 

 20 איזה פרוטוקול את מקבלת. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21 גולמי ותקציר וזהו.  קרן גרין:

 22 זה ימנע בעיות. יצחק גולברי:

 23 ם עכשיו.זה מה שאנחנו עושי  מושיקו ארז:

 24 אבל לא קיבלנו את זה. )מדברים ביחד(  קרן גרין:
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 1 אני חושב שהזמן שנתת לו שבוע זה מעט מאד. יצחק חסון:

 2 אז שבועיים.  קרן גרין:

 3 שבוע לא מספיק?  יצחק גולברי:

 4 לא. אתה רואה שהוא עמוס. יצחק חסון:

 5 לא, הוא לא עושה את זה. )מדברים ביחד( יצחק גולברי:

 6 ה את זה אונליין.יש חברה שעוש 

 7 בסדר בפעם הבאה תמצא לך חברה. יצחק חסון:

 8היית אומר  אם כשעשינו את הפנייה  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 9 אונליין.

 10 לא ידעתי.  יצחק גולברי:

 11איך מקבלים מהחברה את קובץ ההקלטות  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 12 בדיסק און קי?

 13 מעתי היום דבר חדש.אני לא יודע, אני ש  יצחק גולברי:

 14 ...שבאים אליו לפה ובוכים לו פה. יש לו המון דברים לעשות. יצחק חסון:

 15 ?אתה שכחת שהייתי פה עשר שנים סוןח  יצחק גולברי:

 16 סליחה, לא שכחתי אני זוכר טוב מאד.   יצחק חסון:

 17 אני גם חטפתי רימונים.  יצחק גולברי:

 18 טפו. מה לעשות אנחנו לא רוצים שיח  יצחק חסון:

 19 לשירותים היה עומד לי זקיף לכניסה.  יצחק גולברי:

 20בכל מקרה אני רוצה להתייחס כי בכל מקרה מכוון אלי הדבר  מושיקו ארז:

 21הזה. מנכ"ל המועצה יביא תמלול מלא של כל אחת מארבע 

 22הישיבות. אני מבקש שתוסיפו כי אני פשוט לא יודע לעשות משהו 

 23ית של החברה לתמלל. היא שאני לא יודע, בכפוף ליכולת הטכנ

 24 תקבל  את ההקלטות, היא תתמלל.



 צורן -מועצה מקומית קדימה

 9/2/16ישיבת מליאה מיום: 

 

 59 

 1אין להם יכולת ייקח להם שנה. אני לא מסכים  ?מה זה בכפוף  יצחק גולברי:

 2 לזה.

 3 אני לא יודע לתמלל את זה. אני מביא לחברה. מושיקו ארז:

 4מושיקו נניח החברה אומרת לך לא עושה, תיקח מזכירה לא   קרן גרין:

 5 שתשב תשמע תקליד.יודעת בכמה לשעה 

 6 זה לא פשוט, מי שלא מומחה לזה זה לא. יצחק גולברי:

 7 שלושה. ,לפני חודשייםמיכל  אני ישבתי על זה לדוגמה עם מושיקו ארז:

 8 הם לא התחייבו תוך כמה זמן שהם נותנים לך תמלול? יצחק גולברי:

 9 תמלול של הישיבות שהם עושים זה דבר אחד. תמלול של ישיבות מושיקו ארז:

 10העבר זה דבר אחר. היום פה אייל הוא אחרי זה צריך לבוא 

 11למחשב שלי להתחיל לשבת ולהקשיב זו המשימה שלו. ביקשתי 

 12את זה גם מאבי בעבר. היום אייל הגיע וייעשה את זה. אם הוא 

 13יצליח לשמוע את כל הרעש זו לא הקלטה מקצועית כמו כאן שכל 

 14זה הציוד  .ועןהוא שומע ויודע לתמלל ויש תמלילן מקצ מילה

 15שהקליטו באמצעותו יש לו מגבלות. לכן אני אומר, החברה תקבל 

 16את ההקלטות כמות שהם. הם ירדו מהמחשב שלי לפני חודשיים 

 17 היא תקבל אותן ותתמלל אותן.

 18מושיקו זה מאוקטובר, נובמבר, דצמבר. זה זמן מספיק סביר היה  יצחק גולברי:

 19 שהו פה לא בסדר.כדי לקבל את זה, אני לא מסכים איתך, מ

 20אם ברמה הטכנית אפשר יהיה לתמלל את זה היום אייל לוקח  מושיקו ארז:

 21 את זה לתמלול.

 22אם הייתם באים ואומרים אין לנו הקלטות לא יכולים לתמלל.   יצחק גולברי:

 23אז אנחנו צריכים לשבת פה ולהגיד מה כן לתקן ומה לא. אבל 

 24 אתם לא אומרים.
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 1 אנחנו מתבססים על זה כאילו שיש הקלטות.  :סגן ראש המועצה -תומר יעקב

 2יש הקלטות השאלה אם אפשר לתמלל אותן. אני צריך לאחזר  מושיקו ארז:

 3 משהו.

 4 טכנית זה לא פשוט עזוב אותך.  יצחק חסון:

 5 ... מה יש שם, מה הסיפור שיש שם? איזה מילה מתחבאת שם? מושיקו ארז:

 6 החלטנו לעשות תעשה.  יצחק גולברי:

 7 בסדר מעכשיו יתנו לחברה ויעשו אונליין בסדר. ן:יצחק חסו

 8 מעכשיו אנחנו יודעים. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 9 גולמי ולידו תקציר, הכל קל ופשוט.  אמעכשיו יוצ מושיקו ארז:

 10צריך את ארבעה הפרוטוקולים האלה, ארבע הישיבות האלה   יצחק גולברי:

 11 לגמור אותן זהו.

 12קח את הנושאים שהיו שם ונקבל החלטות שוב. יש אפשרות שני  קרן גרין:

 13 אנחנו יכולים לשחזר החלטות.

 14אנחנו תיקנו החלטות כשאחת לא הייתה בפרוטוקולים האלה  מושיקו ארז:

 15 לא?

 16 אי אפשר לתקן פשוט על בסיס ההערות וזהו?   מיכל זק:

 17כן, אפשר בישיבה הבאה להביא את הפרוטוקולים לראות את  מושיקו ארז:

 18 , אני לא מבין מה יש שם.ההערות שם

 19 יש מחלוקות על הנושאים.  יצחק גולברי:

 20 היו כמה בקשות לתיקון.  קרן גרין:

 21 שלו. issue-כל אחד זוכר מה ה  מיכל זק:

 22 ואז יהיה לך דיון של שלוש שעות.  יצחק גולברי:

 23 או לא יהיה דיון.  מיכל זק:

 24ימים  20אדם  עדיף דיון של שלוש שעות ולא עכשיו לתת לבן  יצחק חסון:
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 1 להתחיל להתקוטט עם הניירות האלה.

 2בואו נסכם הצעת החלטה לפי הצעת ההחלטה  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3 14מלול של עם התוספת של הת של איציק שהיא נכונה ונבונה

 4 .יום

 5אמרנו לתת להם עוד מרווח זמן. ההצעה של איציק מתייחסת  

 6לנו כבר אתה שוטף. גם יום כשיש  14לארבע ישיבות מועצה. תוך 

 7 ככה יש לנו.

 8אני שואל שאלה אחת, בישיבה הבאה בלאו הכי כתבת, החלק  מושיקו ארז:

 9למרץ יוקדש לתיקון  8-הראשון של הישיבה שתתקיים ב

 10הפרוטוקולים ולרישום מפורש. השאלה אם אי אפשר להביא את 

 11הנושאים שעלו בהם ואני לא  אותם פרוטוקולים שאני מכיר את

 12 ה הרבותא להשקיע עכשיו אלפי שקלים גם הרבה זמן.מבין מ

 13מושיקו עם כל הכבוד אתה לא מנהל את המועצה. אנחנו החלטנו   יצחק גולברי:

 14וזאת החלטת מועצה לתמלל, תתמללו. תפסיקו לי שזה עולה כסף 

 15ולא עולה כסף. תביאו, אני יודע מה אני מדבר ואני יודע מה 

 16ו את העניין, מספיק עם זה. הבעיות שיהיו. תביאו את זה ותגמר

 17להרבה דברים אחרים יש כסף, לתמלול שזה דבר של המהות של 

 18 הדברים שנאמרים פה.

 19, את זה תיקנו עכשיו אתה רוצה להסיר עכשיו תיקנו אחד מהם מושיקו ארז:

 20 תיקנו. 29/12את . אותו.

 21 לא תיקנו.  קרן גרין:

 22חיל להוריד מאתר כן תיקנו. אני לא אומר, להת 8/12-את ה מושיקו ארז:

 23 כתוב אין באתר המועצה, כן פורסם לא פורסם. ההמועצה שיהי

 24 אתם עושים דבר שהוא לא נכון.  ,כן  יצחק גולברי:
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 1אבל יש כמה פרוטוקולים שנשלחו אלינו פעמיים, שניהם כתובים  קרן גרין:

 2 על ידי שביט.

 3ושאים... רכב זו החלטה שהייתה ביום ... מליאה. היו לו... נ 8/12 מושיקו ארז:

 4 מנכ"ל. עכשיו אתם רוצים...?

 5אני רוצה להציע הצעה, אפשר מאותם ארבעה פרוטוקולים שמהן  מיכל זק:

 6שניים במחלוקת אנחנו יכולים להעלות ולסכם שהשורה 

 7התחתונה בלי הפרוטוקולים, השורה התחתונה של ההחלטות 

 8 באותן ישיבות יעלו לאתר המועצה ויישארו שם. )מדברים ביחד( 

 9 )מדברים ביחד(  על ההחלטות אין ויכוח... סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 10 אם לא תעשה את התמלול של זה, זה לא יגמר. )מדברים ביחד(  יצחק גולברי:

 11... ישב איתי אייל, יקבל את קובץ לא יקבל את הקובץ, אני  מושיקו ארז:

 12 משקיע בזה אנרגיות מבזבז את הזמן שלי. 

 13מגה... שומעים  900לו את הקובץ להביא לו  מישהו צריך להביא 

 14לא שומעים... חלק מההקלטות, אין לי, יש לי ורוצים מהר. 

 15 )מדברים ביחד(

 16בכל ארבעת הפרוטוקולים יש החלטות שתמללו אותן, שכתבו  מנחם בנימין:

 17אותן שלא לרוח האנשים. אם אתם רוצים לחסוך את הסיפור 

 18 תביאו...

 19תחמקות של מושיקו מהעניין. עלה בישיבת אני מבין את הה יזהר קמחי:

 20ההנהלה נושא מאד פשוט שבכלל יחסוך המון עבודה למנכ"ל. 

 21במקום לשבת ולכתוב פרוטוקולים שהם לא מתאימים להחלטות 

 22עד היום יש את ההקלטות, מההקלטות עושים תמלול והוא עושה 

copy paste  23מהתמלול ואז נחסכת לו הרבה מאד עבודה. אני לא 

 24י פה בכל הדיון אבל אני חייב להזכיר עכשיו שזה שוב התערבת
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 1עולה ועולה שיש לפחות שני פרוטוקולים שבהם ראש המועצה 

 2כתב דברים עלי באופן אישי שהם לא נכונים, שהם שונים ממה 

 3שנאמר פה בישיבת המליאה. גם אני באופן אישי פניתי אליכם 

 4 ויש פה הקלטה וגמרנו. 

 5אני מעלה להצבעה את ההצעה של איציק   :סגן ראש המועצה -תומר יעקב

 6קרן לגבי הנושא. אני רק מבקש איציק לתקן עם התוספת של 

 7ימים  14ימים, אני מדבר על העבר כמובן, אולי  14ברשותך אולי 

 8 ימים. )מדברים ביחד( 21אולי העומס, נעשה את זה בעוד 

 9 כולם בעד? פה אחד.  

 10 זה לפרוטוקול? את הכל.אתה רוצה שאני אכניס את כל  מושיקו ארז:

 11פרוטוקולים מהיום ואילך, יהיה תמלול של ההקלטה גולמי תוך   קרן גרין:

 12י המועצה ביחד עם תקציר החלטות רימים יועבר לחב 14

 13 50וסיכומים שיכלול את מה שפרוטוקול צריך לכלול על פי סעיף 

 14 לפקודת העיריות וצו המועצות המקומיות.

 15 דין. כל הנדרש על פי מושיקו ארז:

 16ימים.  14התקציר עם התמלול יועבר לחברי המועצה אמרתי תוך  קרן גרין:

 17חברי המועצה יוכלו להגיב בתוך שבעה ימים מים שקיבלו את 

 18 הפרוטוקול.

 19 זה בהתאם לצו.   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 20שלחתם נושאים של כספים פחות מעשרה ימים. כל אלה הם   יצחק גולברי:

 21 התוספות.בניגוד לצו. כל 

 22 936. 935יבה הקודמת ואנחנו הוספנו הבהרה, זה עלה כבר ביש מושיקו ארז:

 23 גם עלה בישיבה הקודמת.

 24 מושיקו המשפט האחרון, במקרה של מחלוקת יגבר התמלול. קרן גרין:
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 1יש פה הבהרה של משרד הפנים. יש את התוספות לסדר היום,  מושיקו ארז:

 2. ויש שני בריל גוליחד עם ההזמנה מצורף. יש את ההצעה ש

 3 תיקונים שמשרד הפנים ביקש.

 4 רק תן לי לסיים את המשפט. במקרה של מחלוקת התמלול יגבר.  קרן גרין:

 5 .936, 935הנושאים האלה עלו בישיבה קודמת זה לא עלה כחדש,  מושיקו ארז:

 6 רגע את יהודית ניסני אנחנו מאשרים? )ויכוח(  קרן גרין:

 7 שבינינו סעיף, סעיף, בבקשה הסבר. סליחה, לכל הבורים מיכל זק:

 8 אני מדברת על סעיף של החלפת דירקטורית. זה היה בסדר היום. קרן גרין:

 9 איזה עמוד זה? מיכל זק:

 10 בהתחלה בתוספת לסדר היום. )מדברים ביחד( מושיקו ארז:

 11הנה זה, מינוי עו"ד יהודית ניסני כחברת הנהלת המרכז במקום  מיכל זק:

 12 ורן.הגברת סיגלית הרט מ

 13סיגלית הרט מורן תושבת רמת אמיר שביקשה לעזוב. היא באה  מנחם בנימין:

 14מרמת אמיר אבל היא עוברת לקדימה, היא קנתה בקדימה עכשיו 

 15 שטח. יש לה המון רקורד בעשייה ופרוייקטים.

 16אתה כסגן ראש מועצה שהיית גם בתקופתי סגן ראש מועצה,  יצחק גולברי:

 17חברי המועצה שתהייה להם נציגות אנחנו נהגנו לתת ייצוג לכל 

 18בהנהלת המתנ"ס דבר שאתם לא עושים. אנחנו נתנו ייצוג הולם 

 19לכל סיעות המועצה שישלחו חברים למתנ"ס, דבר שאתם לא 

 20 עושים.

 21 בסדר. מיכל זק:

 22 בסדר, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. יצחק גולברי:

 23י אפשר להוסיף עוד אני בעד שיהיה לאופוזיציה נציג. מבחינת  קרן גרין:

 24 נציג.
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 1 אתה לא יכול להוסיף עוד נציג. יצחק גולברי:

 2 משקיף אפשר? קרן גרין:

 3 אז זה לא עולה היום? מיכל זק:

 4 ניסני עבר? )מדברים ביחד( קרן גרין:

 5 כן. תודה רבה גמרנו, מאושר. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 6 הכבוד. )מדברים ביחד(אני לא מצביע על זה. אני חושב שעם כל   יצחק גולברי:

 7 מה אושר מי בעד, מי נגד? מושיקו ארז:

 8 אני לא מצביע. יצחק גולברי:

 9 בעד, קרן בעד. נחםדורון בעד, מ  קרן גרין:

 10מי בעד יהודית ניסני? חמישה, המינוי של ניסני למתנ"ס אושר.  מושיקו ארז:

 11 )מדברים ביחד(

 12 ולם בקלסר.כרטיסי פרוייקט יש לכ 

 13העברות כספים ותוספת למענק האיזון.  אש המועצה:סגן ר -תומר יעקב

 14 40אלף שקלים, מנגד הגדלת תקציב ...  117אושרה הגדלה של 

 15אלף שקלים.  12.5אלף שקלים והגדלת תקציב השתלמויות של 

 16שקלים, אתם זוכרים בסוף הישיבה העברנו  66,500ההפרש 

 17אלף שקלים, מהתוספת של מענקי האיזון  119ליתרות של  כספים

 18אלף שקלים, את  119-וחצי. נותר הפרש מה ששקיבלנו לפני כחוד

 19ההפרש הזה מעבירים לקרן עבודות פיתוח. מאושר פה אחד? 

 20 תודה. 

 21, הרחבת קן בני המושבים במתחם מובטח 935אישור תב"ר חדש,  

 22והצטיידות. דיברנו על זה בישיבת המליאה הקודמת. עכשיו 

 23אלף שקלים  50מון, שקלים. מקור המי 62,500אנחנו מאשרים 

 24 היטלי השבחה רמת אמיר.
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 1 כבר אישרנו את זה לא?  קרן גרין:

 2אישרנו את זה, שינינו את שם התב"ר,   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 3 אנחנו מאשרים תב"ר חדש של בני המושבים והצטיידות.

 4הרחבה של בני המושבים לאירועים... גידור כדי להכשיר את זה  מנחם בנימין:

 5 ע.לאירו

 6שקלים  62,500אלף עכשיו זה  50זה לא   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 7 שזה גם הצטיידות. זו הרחבה והצטיידות.

 8שיפצתם את בני המושבים פעם אחת כבר או עוד לא? צריך   יצחק גולברי:

 9 לתחזק את זה, זה ילך לאיבוד.

 10 מאושר פה אחד? תודה. סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11 זה בסוף יעלה לנו יותר.  יצחק גולברי:

 12שיקרא הצטיידות  936אישור תב"ר חדש   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13מוסדות חינוך. מקור מימון, מה זה מקור מימון? לא הבנתי את 

 14 הסעיף הזה.

 15אלה שני תב"רים שכבר אושרו. למשרד הפנים היו  936-ו 935 מושיקו ארז:

 16 הערות.

 17 לא מנוסח טוב. 3סעיף   מיכל זק:

 18 936אין פה מקור מימון לתב"ר  סגן ראש המועצה: -ומר יעקבת

 19להצטיידות, אני מניח שלא אושר ההפרש מה שקיבלנו ממענק 

 20 האיזון. 

 21 בלי קשר ליתרה של מענק האיזון.  936צריך תב"ר חדש  

 22זה תב"ר שאישרנו אותו אבל קראנו לו וילונות. משרד  3סעיף  יזהר קמחי:

 23 לונות.הפנים לא מוכן שזה יהיה וי

 24אלף  119זה הכסף של מענק האיזון של   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב
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 1 ?שקלים נכון

 2 אלף שקלים. 62, 119-אבל אנחנו לפני זה מעבירים מתוך ה יזהר קמחי:

 3אבל את קרן עבודות אישרנו אז עכשיו  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 4 אנחנו פותחים תב"ר חדש בלי כסף?

 5 אלף שקלים שאישרתם. 50-לא עם ה  יזהר קמחי:

 6 זה בעצם שינוי שם תב"ר או שזה תב"ר חדש?  מיכל זק:

 7זה לא מנוסח טוב. בוא אני אנסח את זה   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 8 כך. אישור תב"ר חדש.

 9 אלף שקלים. 54 יזהר קמחי:

 10 ? זה ההפרש.54איך   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 11 .54זה  12.5פחות  66.5  יזהר קמחי:

 12 62,500. לא, זה 52,500, 12ועוד  40לא   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 13 יזהר. 2תסתכל בסעיף 

 14שקלים. מתוך  66,500מחזירים לקרן עבודות פיתוח  1בסעיף   יזהר קמחי:

 15 .935הולך לתב"ר  2שקלים בסעיף  12,500, 66,500

 16 .12,500פחות  66,500אז זה   סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 17 .936 תב"ר שקלים שזה 54,000נשאר  ר קמחי:יזה

 18 אוקיי, מקור מימון, קרן עבודות פיתוח.  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 19 צריך לנסח. 3את סעיף  מנחם בנימין:

 20שייקרא  936אישור תב"ר חדש מספר  סגן ראש המועצה: -תומר יעקב

 21שקלים, מקור  54,000הצטיידות למוסדות חינוך, סכום בסך 

 22 פה אחד.מי בעד?  קרן עבודות פיתוח. המימון 

 23 -ה נעולה הישיב -


