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 1 : פרוטוקול הישיבה

 2 

אני מזכיר לכל חבר המועצה, שהדו"ח ביקורת שקיבלתם אסור  : ט מסשבי 3 

, שלא להכשיל -בפרסום עד לדיון במליאה, כדי להסיר את זה מ 4 

אף אחד חס וחלילה. ביקר אותנו היום ביקור קצר מנכ"ל משרד  5 

הפנים, כולל צוות המשרד וצוות המחוז. בסך הכל היתה פגישה  6 

ת לכולנו, חלקן מופיעות קצרה, העלינו מספר נקודות שחשובו 7 

גם בנושא תכנת המתאר וכמובן בדיונים שניהלנו, כולל הנושא  8 

של הוועדה לתיקוני גבולות וחלוקת הכנסות וכדומה. משרד  9 

הפנים ינסה לסייע לנו עד כמה שאפשר במסגרת הקריטריונים  10 

לפחות נקבל סיוע בכמה דברים שכמובן שקיימים. אנחנו נקווה  11 

חשובים. ברגע שנקבל תשובות ענייניות, שלנו הם מאוד מאוד  12 

אנחנו כמובן נעדכן את המליאה. יש לי על סדר היום קודם כל  13 

של קרן. שאילתא ראשונה, קרן, יש לך את שתי שאילתות  14 

 15 השאילתא שלך?

 16 לא, אבל אני זוכרת אותה, גרין : קרן

 17 אחרי כל כך הרבה זמן איך נזכור? יצחק גולברי : 

 18 וכרת,האמת אני ז קרן גרין : 

, זה. השאילתא הראשונה -השאילתא, תיכף אני אביא לך את ה שביט מס :  19 

של קרן, בנושא הסעות תלמידים בחינוך הרגיל, בחינוך  20 

המיוחד, לאור פניות רבות של תושבים ותלמידים על תקנות  21 

בהסעות של החינוך הרגיל והמיוחד, ולאור התקנות על חברות  22 

טבלה מרוכזת של  ההסעות, נבקש לקבל את המידע הבא: 23 
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, עם שם החברה, 2017בגין הסעות שהיו בשנת התלונות,  1 

טוס טיפול בתלונה. האם בוצע אוהאם החברה נקנסה, על סט 2 

תהליך כפי שמנכ"ל המועצה התחייב להעביר קווים מחברות  3 

שיש לגביהן תלונות. טבלה מרוכזת של כל החברות הפעילות  4 

ים, ומי הגורם שורים הנדרשכיום, ואם יש להן את כל האי 5 

בגין שירות לא תקין, אי הגעה  או בפניות המטפל בתלונות 6 

מענה. קודם כל, יש פה, מי שרוצה אני  להסעות וכדומה. אכן? 7 

יכול לשלוח לכם אחר כך את הדו"ח. אני מבקש רק את הדו"ח  8 

, אם אפשר אז של בקרההזה, מכיוון שהוא דו"ח של החברה  9 

 10 לא להפיץ את זה. 

 11 סודי? למה, יש משהו : גולברייצחק 

הא, אנחנו קודם כל אני הורדנו את השמות, כי בדו"ח היו שמות  שביט מס :  12 

 13 ,-של ילדים, אז הורדנו את השמות, כדי ש

 14 אז אם אין משהו, אם אין צנעת הפרט וזה, אז אין בעיה, יצחק גולברי : 

ה אני מקווה שלא פספסנו, הצטרף אלינו, שלום ליאור, אז יש פ שביט מס :  15 

את הדו"ח, תיכף אני אתן לך, קרן, קרן, יש פה את הדו"ח, אם  16 

אתם רוצים אני אשלח לכם כמו שאמרתי, אפשר לשלוח לכם  17 

קרן, את את זה במייל אחר כך. את הדו"ח של חברת אשד,  18 

איתי? הדו"ח של חברת אשד, משאבי מימון והנדסה, היא  19 

כמו  ללא שמות, חחברת הבקרה של ההסעות שלנו, והדו" 20 

 21 םההיסעית ואמרתי, של המוסעים מטעמי צנעת הפרט. חברש

 22 קנסות, בהתאם לחוזה, כאמור,שלנו עומדות בהתחייבויותיהן, נ

 23 והיו חברות שנקנסו? קרן גרין :
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, שנה שעברה היתה חברה -אכן כן. אכן כן. יש כל הזמן. אלו ש שביט מס : 1 

גם שאנחנו ביטלנו איתה את כל ההתקשרות, לאור תקלות  2 

הקווים שאנחנו לוקחים אנחנו מעבירים , -ונשנות. מה ש חוזרות 3 

לחברה הבאה, זאת שזוכה במכרז, ועל פי ההסכמים שלנו, אם  4 

במחיר, החברה שהפסידה גם אמורה לשפות את  יש הפרשים 5 

המועצה בהפרשים. שמות החברות השונות נמצאים בדו"ח  6 

הזה, תקבלו כולם. חברת אשד, היא שמטפלת בכל התלונות  7 

הסעות בחינוך המיוחד והרגיל. בנוסף, יש את חברת  בנושא 8 

 9 ובקרההפיקוח של החברה למשק כלכלה שמטפלת בבעיות 

 10 בחינוך המיוחד. מסיעיםבשטח על תלונות כנגד 

 11 ומי בודק שלכל החברות, קרן גרין :

 12 זה שנייה, שנייה, זה את יכולה לקחת אלייך, בבקשה, שביט מס :

 13 תודה, קרן גרין :

 14 כל החומר, שאלה אחת בבקשה, עם שביט מס :

אבל אני רק רוצה להבין, אם אין פה שמות ואנשים רוצים  קרן גרין : 15 

 16 ,-לראות את זה, אז ה

 17 אין, זה לא סודות כמוסים, אבל בעיקרון, שביט מס :

 18 בסדר. ומי בעצם בודק שיש לכולם רישיונות והכל? קרן גרין :

ינו מעקב אחרי כל חברת בקרה, בעיקרון בתחילת השנה עש שביט מס : 19 

ולל ביטוחים, אלה שלא היו איתנו כמה החברות, כולל רכבים, כ 20 

, עד עכשיו כולם יש כל מה שצריך, לפחות עד כמה ימים 21 

בדו"ח, אם את רוצה ללכת ולראות את  שאנחנו יודעים. בסדר? 22 
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, זה, אמור להיות במחלקת חינוך, דו"ח מפורט של הכל, -כל ה 1 

 2 בסדר?

 3 אוקיי. קרן גרין :

השאלה השנייה, השאילתא השנייה של קרן, לפני כשלוש שנים  ביט מס :ש 4 

מונתה ועדה לגיבוש תכנית אב יישובית לספורט, מליאת  5 

לצורך שכירת חברה מקצועית בנושא. המועצה אישרה תקציב  6 

אבקש לקבל את הפרוטוקול של עבודת הוועדה, כמה פעמים  7 

מתי צפויה  היא נפגשה, באילו נושאים דנו, מה הסטאטוס, וכן 8 

של תכנית אב יישובית לספורט. הא, אז קודם כל, לקבל טיוטה  9 

סך הכל זה חבילה, אז יש לך. יש לך פה פרוטוקולים, יש לך  10 

פה גם את הסיכום, למעשה, שנעשה בישיבה האחרונה, נדמה  11 

התכנית הוכנה על ידי חברת  במתנ"ס,בינואר  15-לי בינואר, ב 12 

כולל גם ישיבות של ועדות  קס, בשיתוף ציבור. החומראורבני 13 

ההיגוי המצומצמות, גם את הפרוטוקול של הישיבה,  14 

ת עבודה שוטפות, בין הפרוטוקול האחרון, אנחנו מקיימים ישיבו 15 

במטרה לבחון את המשך ניסוי המלצות למתנ"ס, ראש המועצה  16 

ועדת ההיגוי, במקביל לעבודה לשינוי כלל מתקני הספורט  17 

, עם שיפוץ אולמות הספורט בישוב שהחל לפני כשלוש שנים 18 

גאל אלון. לאחרונה תוקן הפרקט בהיכל הספורט אור תורה, יב 19 

וגם תוקן וגם טופלה הנזילה שם שגרמה לפרקט להירקב. יש  20 

היום על סדר היום עוד כמה נושאים שאנחנו רוצים להמשיך  21 

 22 ולשדרג שם את אולם הספורט. החלפת של התאורה ללד,
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בסופו של דבר תכנית אב ספורט יישובית,  אני מחדדת, כשיש קרן גרין : 1 

 2 כדי שנוכל לקבל תקציבים. מתי היא תהיה מוכנה?

התכנית עצמה מוכנה. אמור להיות לנו, ככה, גם כן במהלך  שביט מס : 3 

החודש הזה, אמור להיות ישיבה מסכמת ואחרי שתהיה ישיבה  4 

מסכמת, נבוא לפה, נציג את זה למליאה, אנחנו נוכל להמשיך  5 

ודה, זה נמצא פה. שוב, מי שרוצה את המצגת, את כל את העב 6 

 7 החומר,

 8 תעביר לנו, יצחק גולברי :

 9 יכול לקבל את זה )מדברים ברקע(, שביט מס :

 10 תשלח לנו במייל, לא בנייר, תומר יעקב :

 11 )מדברים ביניהם(

נושא נוסף, תומר שלח בקשה לסדר של נושא לא, לא נושא  שביט מס : 12 

מענה לנושא הזה, אתה רוצה שאני לסדר, אנחנו נקווה לתת  13 

 14 אקריא את זה, תומר?

 15 אתה עושה עבודה יפה, אז עכשיו אתה יכול להמשיך, תומר יעקב :

' החליט ראש המועצה לבטל את ההסעות 17מרץ בחודש  שביט מס : 16 

בחזרה מבית הספר אל הישוב. תלמידי בית הספר המכינתי  17 

ור הרישוי אשר לומדים בנתניה. התלמידים האלו לומדים באז 18 

המאושר על ידי משרד החינוך ועל כן זכאים להסעות. עד  19 

למועד זה טרם קיבלו התלמידים החזר כספי בגין שנת  20 

הלימודים הקודמת, וזאת עבור השימוש בתחבורה הציבורית,  21 

עקב טיפול ההסעות ולטובת חזרה מבית הספר. יזהר, אתה  22 

 23 רוצה לענות בקצרה?
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, השלמנו -היום, לצביה ואלי, ועשינו את ה כן, שביט פנה אלינו יזהר קנה : 1 

יש לנו את הרשימה של התלמידים  החומרים,את הבדיקות.  2 

צריך להחזיר להם, ואנחנו, נותר לבדוק האם נוכל לקבל גם ש 3 

את מספרי חשבון בנק שלהם, כי זה לא היה ברשימה, אבל  4 

אנחנו נעשה להם מס"ב לכולם, או שנכין שיק, זה עניין של  5 

 6 ימים.

אבל יזהר, השאלה שלי לא אליך, ותודה על התשובה, אל ראש  ק גולברי :יצח 7 

המועצה, איך זה יכול להיות, שמשנה שעברה, התחלנו שנת  8 

לימודים והילדים לא מקבלים את הכסף? למה הגזבר עכשיו  9 

צריך לתת תשובה, שישבנו עם צביה ואנחנו ניתן שיקים? יש  10 

רים? אלה הסבר למה ילדים לא מקבלים את כספם? ההו 11 

 12 משפחות לא הכי מבוססות.

, בסוף שנת הלימודים האחרונה, שלחה צביה 24/7-יצחק, ה שביט מס : 13 

כוכב, שלחה אישור של הטבלה, זו הטבלה, כמה מגיע לכל  14 

תלמיד, בהתאם לטבלה הזו, אגף הכספים יכול להחזיר את  15 

 16 הכסף,

? זה למה לא החזרתם? אני שואל אותך, למה לא החזרתם יצחק גולברי : 17 

 18 הכל, לא, לא מנסה להאשים אף אחד,

 19 מפני שאנחנו, שביט מס :

אני אומר, חברה תיתנו, זה כסף קטן, בשביל ההורים זה כסף  יצחק גולברי : 20 

 21 גדול,



 

 

8 

אתה צודק. מקרה שבאוגוסט וספטמבר רוב עובדים המועצה  שביט מס : 1 

בחופש. באוקטובר אנחנו בחופש גם כן, ולכן סיימנו את  2 

 3 ו נחזיר את הכסף.העבודה ועכשי

היה עוד דבר שהיה צריך לוודא אותו, שאנחנו בכל מקרה נקבל  יזהר קנה :  4 

את הכסף הזה ממשרד החינוך. זה לא הסעות שהמועצה  5 

 6 מבצעת.

 7 הא, אני מכיר את הסיפור, יצחק גולברי :

 8 אין בעיה, צביה בדקה את זה, אנחנו מקבלים בכל מקרה, יזהר קנה :

 9 טוב. יצחק גולברי :

ואני אבל אני ביקשתי, שביט, להכניס את זה כהצעת החלטה  ומר יעקב : ת 10 

', ההורים מבולבלים. אני 17נמק. זה לא רק כספים ממרץ מ 11 

לשיקולים של חושב, אם צריך לעזור, תעזור. אנחנו לא ניכנס  12 

חודשי, אבל -שנתי או דו-בעוני או תלתאגף הכספים, אם זה ר 13 

ה שתתקבל כאן אני מבקש, שלפחות ברמת הצעת החלט 14 

עכשיו, וזה יהיה מקובל כמובן על הגזבר, שההורים יקבלו  15 

מכתב מסודר, מכתב מסודר, קצר, שאומר להם כמה פעמים  16 

בשנה או באיזה תדירות, הם צריכים לקבל את הכספים לשנת  17 

הלימודים. הם לא צריכים לנחש ולגלגל עיניים לשמיים  18 

עשה את זה ולהתפעל, כן יגיע גשם, לא יגיע גשם. בואו נ 19 

מסודר, נחליט שכל רבעון, אין בעיה, הם יכבדו את זה. כל  20 

 21 חודש, כל חודש, למה לעשות את זה בצורה כזאת?

קודם כל, מדובר על סכומים גם, מדובר על, כרגע, לצורך רק  שביט מס : 22 

 23 לסבר את האוזן, מדובר על חודשים מרץ ויולי,
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 1 עד יולי, תומר יעקב :

 2 יולי,  אני יודע, מרץ שביט מס :

 3 ארבעה חודשים, תומר יעקב :

יולי מדובר על ארבע מאות שקל למשפחה. אני -שנייה, מרץ שביט מס : 4 

 5 חושב שלהעביר מאה שקל כל חודש, אני חושב שזה לא הגיוני,

 6 מסכים איתך, מסכים איתך, יצחק גולברי :

 7 , אחת לחצי שנה,-אבל ה שביט מס :

את זה פעמיים וזהו, לגמור את אולי שני תשלומים, לחלק  יצחק גולברי : 8 

 9 הסיפור,

 10 הם לא יודעים, הם פשוט לא יודעים, תומר יעקב :

נושא בסדר, אין בעיה. אנחנו, יטופל על ידי הגזבר. תודה רבה.  שביט מס : 11 

ראשון לסדר היום, לגבי תנועות הנוער בישוב, יש הצעת  12 

החלטה, שוב, בהמשך לישיבה שהיתה במליאה הקודמת,  13 

פעולותיהן המבורכות של המועצה מברכת על  הצעת החלטה, 14 

תנועות הנוער בישוב, רואה בפעילותן את אחת מאבני היסוד  15 

של החברה והקהילה. בהמשך לישיבת המליאה מיום  16 

, אנו מחליטים כי פעילות תנועות הנוער במסגרת 12/9/2017 17 

תנועת הצופים תפעל בקדימה, תנועת בני המושבים תפעל  18 

יבא תפעל בקדימה, אנו קוראים לבני בצורן, תנועת בני עק 19 

הנוער להצטרף לפעילויות המתקיימות בישוב. כל אחת ואחד  20 

לפי צו מצפונו. המועצה תמשיך לסייע בהתאם לחוק ולהנחות  21 

את משרד הפנים את תנועות הנוער בישוב, במטרה לחזק את  22 

 23 פעילויותיהן ברוח החלטה זו.
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 1 יש לי שאלה בבקשה, יצחק גולברי :

 2 רק שנייה, שנייה, :שביט מס 

שנייה רגע, אני רוצה להבין, אני שלחתי הצעה, לסדר, מדוע  יצחק גולברי : 3 

 4 הנושא הזה, אפילו לא קיבלתי התייחסות.

 5 קיבלת התייחסות בנושא, שביט מס :

 6 ממי? יצחק גולברי :

 7 אני חושב שגם המנכ"ל, שביט מס :

 8 המנכ"ל כתב, יצחק גולברי :

 9 הנושא, שביט מס :

שנייה, המנכ"ל כתב לי באותו רגע שאני שלחתי, שהנושא  לברי :יצחק גו 10 

הועבר לחוות דעת של היועץ המשפטי, בגלל שיש בזה איזשהו  11 

 12 גוון של,

 13 לא גוון, נושא תקציבי, שביט מס :

 14 נושא תקציבי, יצחק גולברי :

 15 נושא תקציבי לא יכול להעלות, שביט מס :

ראש מועצה, מעלה נושא תקציבי לא יכול להעלות. איך אתה, כ יצחק גולברי : 16 

 17 של סגן בשכר, כשאין לך תקציב? אין לך סמכות, אדוני,

 18 ,  אז אנחנו קודם כל נדון בזה,-זה הסמכ שביט מס :

 19 אין לך סמכות. אם לי אין סמכות, יצחק גולברי :

 20 לא, לא, איציק, שנייה, שנייה, שביט מס :

ה שיש בה, אני אומר, סליחה, אם לי אין סמכות להגיש הצע יצחק גולברי : 21 

בישיבה של התקציב נדון, ויש נושא שרוצים לפתור אותו. אני  22 

אומר, בישיבה של התקציב. קודם כל ניתן הצהרה, וכתבתי,  23 
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אתם מתחכמים ואני גם מתפלא על היועץ המשפטי שהוא הא,  1 

נוקט פה עמדה. מתחכמים כדי לא להעלות נושא ולפתור אותו,  2 

תנהל פה כמו בשוק. שביט. אני מכיוון שזה נוח לך. אתה מ 3 

, איך להפיל אותה, בגלל -העליתי הצעה, אתה מחפש את ה 4 

שיש בה איזה היבט כספי, שאמרתי אנחנו נדון בו בדיוני  5 

תקציב. אתה מעלה נושא שיש בו היבט תקציב, תקציב לא  6 

 7 מאושר בכלל, בניגוד לכל הכללים, בניגוד לחוזר מנכ"ל, 

 8 נגיע לזה אנחנו נדבר על זה,שנייה, שנייה, כש שביט מס :

אנחנו נגיע לזה, אבל איך אתה, איך היועץ המשפטי, אני שואל  יצחק גולברי : 9 

עכשיו את היועץ המשפטי, איך אתה נותן לראש המועצה  10 

 11 ?2017, לא תקציב 2018להעלות הצעה בנושא תקציב 

 12 כשנגיע לזה, שביט מס :

המשפטי, למה הפלת את  לא, רגע, סליחה, אני פונה ליועץ יצחק גולברי : 13 

 14 ההצעה שלי?

קודם כל, לגבי הנושא של הסגן, נגיע ונדבר על זה גם, לפי סדר  "ד אבינועם פרץ : עו 15 

 16 היום. לגבי ההצעה הזאת, שיש פה לגבי תנועות הנוער, נכון?

 17 כן, יצחק גולברי :

 18 לא, איציק ביקש איזושהי הצעה, שביט מס :

 19 י?אתה מכיר את ההצעה של יצחק גולברי :

 20 תזכיר לי, ע"ד אבינועם פרץ : 

 21 איציק שלח הצעה, שמבקשת שהמועצה תממן, שביט מס :

לא, לא, לא, רגע, אני אקרא אותה בבקשה, אני רוצה לקרוא  יצחק גולברי : 22 

 23 אותה,
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 1 אז בוא תקרא אותה, שביט מס :

 2 זה לא על סדר היום, איציק, בנאי :ליאור 

 3 )מדברים ברקע(

 4 , ערגתיסליחה,  יצחק גולברי :

 5 לא רוצה להירגע, : ליאור בנאי

מה אתה אומר, יש סדר יום על נושא של תנועות הנוער, זה  יצחק גולברי : 6 

הנושא תנועות הנוער, ביקשתי את סדר היום. אנחנו לא  7 

, שהרחבת אותו. לא, אנחנו מדברים 562מתעסקים עכשיו  8 

כרגע על נושאים יותר חשובים. כן, אני מבקש ככה, אני כתבתי  9 

כה: "לכבוד מר מושיקו ארז, מנכ"ל המועצה שלום רב, הנדון: כ 10 

אדון נכבד, אבקש להביא לדיון בישיבת הצעה לסדר היום.  11 

המועצה הקרובה את נושא תנועות הנוער בישוב ופעילותן.  12 

אבקש לזמן לישיבה את נציגי בני המושבים, נציגי הצופים, בני  13 

ת את עקיבא ואגף החינוך. הצעת החלטה: המועצה מברכ 14 

תנועות הנוער על פעילותן בישוב, ובהרחבת הפעילות בגיוס  15 

בני נוער נוספים". שמתי קו, חילקתי את זה לשניים, וכתבתי,  16 

שמליאת המועצה, זאת אותה החלטה, "מליאת המועצה תאשר  17 

בתיקוני התקציב סך של חמש עשרה אלף שקל אגף החינוך,  18 

ע לפעילות להעמדת אוטובוס עבור חניכי צורן, שירצו להגי 19 

הצופים בקדימה, ומליאת המועצה תדאג בעתיד לאשר סך של  20 

לטובת נושא ההסעות. , 2018חמישים אלף שקל לתקציב  21 

 22 ,-בברכה, חג שמח," מה לא בסדר? אתה יכול להסבי

 23 של תנועות הנוער? עו"ד אבינועם פרץ :
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 1 כן, יצחק גולברי :

 2 מה שלא בסדר בזה, שזה תמיכות, עו"ד אבינועם פרץ :

 3 סליחה, צחק גולברי :י

 4 לתת, עו"ד אבינועם פרץ :

 5 אמרתי לאגף החינוך לא לתת לתנועות הנוער, יצחק גולברי :

 6 ,-לא, לתת הסעות ל עו"ד אבינועם פרץ :

 7 תמיכה עקיפה, תמיכה עקיפה, שביט מס :

 8 לתת הסעות לתנועות נוער, זה לממן להם הסעות, עו"ד אבינועם פרץ :

 9 העביר את זה בתמיכות?אז אפשר ל יצחק גולברי :

 10 אני לא יודע, עו"ד אבינועם פרץ :

 11 אפשר. זאת אומרת, יצחק גולברי :

 12 צריכים להגיש בקשה לתמיכה, עו"ד אבינועם פרץ :

 13 סליחה, סליחה, זאת אומרת הנושא הזה, יצחק גולברי :

 14 זה לא בסמכות המועצה, עו"ד אבינועם פרץ :

יה, זאת אומרת הנושא היה ניתן תרשה לי רגע, תרשה לי שני יצחק גולברי : 15 

 16 ,"-לדיון. לבוא להגיד "אתה לא יכול לה

. אתה היית ראש מועצה אתה לא יכול לתת הצעות כספיות שביט מס : 17 

 18 עשר שנים,

 19 איך אתה מעלה הצעה כספית? יצחק גולברי :

 20 יש הבדל בין ראש, שביט מס :

 21 ים יחד(,אין, אתה לא רשאי. אתה, אין לך סמכות )מדבר יצחק גולברי :

 22 יש סמכות של ראש מועצה, יש מועצה של חבר מועצה, שביט מס :

 23 אוקיי, אין בעיה, אני, יצחק גולברי :
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 1 מצער שבעשר שנים אתה עוד לא יודע מה ההבדל, שביט מס :

 2 עכשיו ניכנס לדיון לעובי הקורה. בסדר, נגיע לעובי הקורה, יצחק גולברי :

? כרגע יש הצעה לסדר היום. אנחנו נדבר עוד מעט, בסדר שביט מס : 3 

הנושא הזה, אני מבקש, האם יש מישהו שרוצה להתייחס  4 

 5 ספציפית לנושא הזה? שנייה,

 6 )מדברים יחד(

 7 לא, זה הצעה שלי, שעלתה, שביט מס :

 8 זה שלך?  יצחק גולברי :

 9 שלי, שביט מס :

ראש מועצה לא נותן הצעה לסדר. ראש מועצה מעלה נושא  יצחק גולברי : 10 

 11 עה לסדר, הצעה לסדר זה של חבר מועצה,לסדר, הצ

 12 זה לא הצעה לסדר, זה על הסדר, מושיקו ארז :

 13 ,"-כתוב "הצעה לס יצחק גולברי :

 14 לא, הכותרת שנשארה, מושיקו ארז : 

 15 זה טעות, שביט מס :

ו היתה הצעת החלטה של אני לא מאמין. טעות? לא, סליחה, ז יצחק גולברי : 16 

 17 אתה מתחכם,  צ'וח.

 18 הצעה לסדר, שביט מס :

 19 אתה לא אומר אמת פה עכשיו לחברי המועצה, יצחק גולברי :

 20 הצעה לסדר, שביט מס :

 21 צ'וח, של מי היתה ההצעה? יצחק גולברי :

מעלה הצעות לסדר. הוא מעלה דברים לסדר ראש מועצה לא  שושן :-חגי בן 22 

 23 היום,
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 1 נכון, לסדר היום, לא הצעה לסדר, יצחק גולברי :

 2 סדר היום,זה חלק מ שביט מס :

 3 עכשיו תיכף היועץ המשפטי גם יתייחס, יצחק גולברי :

 4 אני רוצה לומר, אני, אפשר לדבר על הפרוצדורות פה, בנימין מנחם )צ'וח( : 

 5 אני רוצה לשאול של מי ההצעה, צ'וח? יצחק גולברי :

 6 הא, אתם יודעים שאני, איך אומרים, פניתי, בנימין מנחם )צ'וח( :

 7 הצעת. תודה. זאת אומרת ראש המועצה משקר.אתה  יצחק גולברי :

סליחה, סליחה, דקה, דבר אחד רק אני רוצה להגיד, היתה כאן  בנימין מנחם )צ'וח( :  8 

 9 הצעה לסדר יום,

 10 לא, לא, שנייה,  שביט מס :

 11 תנו לי רגע, בנימין מנחם )צ'וח( : 

 12 לא, לא, שנייה, שביט מס :

 13 תן לי רגע, בנימין מנחם )צ'וח( :

אני מבקש, סליחה, א'. אני לא מקבל את צורת ההתבטאות  :שביט מס  14 

 15 שלך. מה שאתה אומר הוא חסר בסיס לחלוטין, 

 16 בסדר, הבנתי, הבנתי, יצחק גולברי :

אחר כך, אני אשלח לך את ההקלטה של השיחה אם תרצה  שביט מס : 17 

, מי יזם, מה, כמה. ההצעה היא -שלנו, כדי שתבין את ה 18 

 19 משותפת של צ'וח ושלי,

 20 יש הקלטה של השיחה? אני בשוק, רן גרין :ק

 21 התקשרתי, הכל, הכל, כל השיחות מוקלטות, שביט מס :

 22 הוא הקליט את השיחה ביניכם, יצחק גולברי :

 23 כל השיחות שלי מוקלטות בטלפון, שביט מס :



 

 

16 

 1 באמת? אוקיי, טוב לדעת, קרן גרין :

 2 )מדברים יחד(

 3 כן, צ'וח, בבקשה, שביט מס :

 4 אפשר לדבר לעצם העניין? 'וח( :בנימין מנחם )צ

 5 )מדברים יחד(

 6 אפשר להתייחס לעניין? אנחנו, אף אחד לא מגביל שום דבר, בנימין מנחם )צ'וח( :

 7 אתה לא העלית, אתה לא אומר אמת, יצחק גולברי :

 8 אני העליתי לסדר היום, שביט מס :

 9 אתה לא אומר אמת, יצחק גולברי :

 10 אני העליתי לסדר היום, שביט מס :

 11 אתה לא אומר אמת, יצחק גולברי :

 12 )מדברים יחד(

גם בדיון שאתם העליתם פעם שעברה והבאתם את כל תנועות  עו"ד אבינועם פרץ : 13 

הנוער, אמר לכם ראש המועצה "חברה, אתם יכולים להביא את  14 

 15 תנועות הנוער, אתם יכולים לדון אם ייפתח סניף,"

 16 )מדברים יחד(

 17 ת שאלה,שנייה, שאל עו"ד אבינועם פרץ :

אבל תקשיב, אני יכול להביא פה דקלרטיבית שאסור לרצוח,  שושן :-חגי בן 18 

אני לא יכול להבהיר דקלרטיבית שמותר. אתה לא יכול להביא  19 

 20 דקלרטיבית נגד חוק או נגד פסיקה,

 21 אתם העליתם בישיבה הקודמת הצעה לפתוח סניף, עו"ד אבינועם פרץ :

 22 לא, לא נכון, ממש לא, מספר דוברים :

 23 ממש לא נכון. אתה לא קורא נכון, יצחק גולברי :
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אבינועם, אתה לא מכיר את ההחלטה, )מדברים יחד(, סליחה,  שושן : -חגי בן 1 

אבינועם מבייש שאתה לא יודע מה ההחלטה פעם קודמת, כי  2 

 3 היא לא היתה לפתוח סניף. אתה אומר דברים לא נכונים,

 4 נכון, תקרא, תקרא את ההחלטה, יצחק גולברי :

 5 , סליחה, אני רוצה התייחסות,תקרא את ההחלטה שושן : -חגי בן

 6 )מדברים יחד(

מה אמרת פעם שעברה? בוא תספר לי, מאחר ואתה אוהב  עו"ד אבינועם פרץ : 7 

 8 לצעוק, תגיד לי מה אמרת פעם שעברה,

אמרנו "המועצה מברכת את כל תנועות הנוער לפעול בכל חלקי  שושן :-חגי בן 9 

 10 ה 'לפתוח סניף', תקרא את ההחלטה, הישוב. אין שום מיל

 11 נו באמת, עו"ד אבינועם פרץ :

 12 "נו באמת, נו באמת",  שושן :-חגי בן

 13 מה? אני מביא לך את ההחלטה עכשיו, יצחק גולברי :

זה כבר נהיה מבייש. שמים לנו פה איזה ילד שלא מבין, זה  שושן :-חגי בן 14 

 15 נהיה מביש,

 16 של פעם שעברה ונראה מי יתבייש, נפתח את סדר היום עו"ד אבינועם פרץ :

תקרא את ההחלטה. תקרא את ההחלטה, יש לך את  שושן :-חגי בן 17 

 18 ההחלטה, תקרא אותה,

 19 צ'וח, בבקשה, צ'וח, תודה, שביט מס :

 20 לא בא לי לפתוח, שושן :-חגי בן

לא יכול להיות שאומרים ליועץ משפטי "שמים לי פה איזה ילד",  מושיקו ארז :  21 

 22 ודע את זה,ואתה עורך דין י

 23 )מדברים יחד(
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לא יכול להיות שאתה אומר לעורך דין בפני אנשים "ילד",  מושיקו ארז :  1 

 2 סליחה, אתה עורך דין, דוקטורנט למשפטים, 

 3 )מדברים יחד(, הוא מבייש גם את עצמו וגם את המקצוע שלנו, שושן :-חגי בן

ת, אליגיבר מועצה, אתה, ברמה האתית, הקולאתה, גם כח מושיקו ארז :  4 

 5 אתה לא תגיד ליועץ משפטי של המועצה "ילד", 

 6 כל ישיבה הוא יושב פה ואין לו מושג על מה הוא מדבר, שושן :-חגי בן

 7 עם כל הכבוד, ילד זה מחמאה, לא בהקשר הזה, מושיקו ארז : 

 8 אין לו מושג על מה הוא מדבר כל ישיבה וזה מביך, שושן :-חגי בן

ן, תסתכל מאחוריך, חגי, יש מאחוריך בני אז אני מציע לרס מושיקו ארז :  9 

 10 נוער, שלא ילמדו לדבר בטון הזה,

 11 )מדברים יחד(

 12 אפשר לדבר לעצם העניין? בנימין מנחם )צ'וח( :

לא, לא, אי אפשר, עם התבטאות כזאת אי אפשר לדבר לעניין.  עו"ד אבינועם פרץ : 13 

ברגע שחגי ישתוק, הוא גם יקבל תשובה. עד עכשיו, בכל נושא  14 

 15 דברים יחד( עם היועץ המשפטי, )מ

 16 תראה את ההחלטה, יצחק גולברי :

לא, אני אסיים לדבר. עד עכשיו חגי, חגי דואג להרים את הטון,  עו"ד אבינועם פרץ : 17 

כי הוא חושב שככה ישמעו אותו. אז אני אשתדל להרים את  18 

הטון יותר אולי, ככה גם חגי יקשיב. עד עכשיו, בכל נושא שחגי  19 

משפטית, הוא יצא טועה ומטעה. אז כנראה  העלה מבחינה 20 

 21 שהאגו שלו קצת נפגע. הנוכחות שלי פה,

 22 אתה מדבר שטויות, כי תמיד צדקתי, שושן :-חגי בן

 23 חגי, עו"ד אבינועם פרץ :
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תמיד צדקתי, פשוט אתם, תמיד צדקתי, גם בפעם הקודמת,  שושן :-חגי בן 1 

גם בפעם הראשונה שכתבת שטות משפטית שאף אחד לא  2 

ל לגבות אותה. פשוט אין לנו זמן ללכת לבית המשפט, ואתה יכו 3 

מקבל על זה כסף, וכספי הציבור שלנו הולכים על יועץ משפטי  4 

 5 שלא שווה את הכסף,

 6 בוא נסכם, שאני לא ארד לרמה שלך, עו"ד אבינועם פרץ :

 7 אתה צריך לעלות לרמה שלי, לעלות, שושן :-חגי בן

 8 )מדברים יחד(

 9 ם, תקרא את ההחלטה, תקרא את ההחלטה בבקשה,אבינוע יצחק גולברי :

 10 איזה החלטה? עו"ד אבינועם פרץ :

 11 ההחלטה, מה שהחלטנו, יצחק גולברי :

 12 צ'וח, בבקשה, שביט מס :

 13 זה החלטה, אבל זה לא מה שעלה לסדר, עו"ד אבינועם פרץ :

 14 אבל זה החלטה, יצחק גולברי :

 15 תקרא את סדר היום, עו"ד אבינועם פרץ :

 16 אבל מה החלטנו? רי :יצחק גולב

 17 שיניתם את, שיניתם בגלל שראש המועצה אמר לכם, עו"ד אבינועם פרץ :

 18 לא, לא, לא, יצחק גולברי :

 19 שיניתם את נוסח ההצעה שעלתה לסדר, תוך כדי הישיבה, עו"ד אבינועם פרץ :

 20 אתה טועה. זאת ההצעה של תומר. זאת הצעת ההחלטה, יצחק גולברי :

 21 )מדברים יחד(

 22 צ'וח, בבקשה,  ס :שביט מ

 23 עכשיו אם אפשר ברשותכם, אני צריך לדבר, בנימין מנחם )צ'וח( :
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יצחק, כמו שלא טעיתי לגבי מי מוסמך להכניס תב"רים,  עו"ד אבינועם פרץ : 1 

והראיתי לך את זה בסוף בחוק, כי אתה חשבת שגם חברת  2 

אופוזיציה יכולים להעלות תב"רים לדיון, והראיתי לך הוראת  3 

 4 , חוק שלא

 5 הסכמתי איתך, הסכמתי איתך, יצחק גולברי :

 6 אז תכבדו את העמדה המשפטית, עו"ד אבינועם פרץ :

 7 אני חושב שפה אתה טועה, יצחק גולברי :

 8 כולכם חשבתם שחברי אופוזיציה, עו"ד אבינועם פרץ :

 9 אתה טועה פה, אבל מה, יש לי בעיה בהבנת הנקרא? יצחק גולברי :

 10 לא,לא,  עו"ד אבינועם פרץ :

 11 נו, מה, יצחק גולברי :

 12 חברה, לא למהר להגיד "טועה", עו"ד אבינועם פרץ :

 13 אוקיי, בסדר, אני קורא, אתה לא קורא, יצחק גולברי :

 14 ,-אפשר לדבר? או ש בנימין מנחם )צ'וח( : 

 15 , צ'וחצ'וח, בבקשה,  שביט מס :

ינים את הסיפור. יש חילוקי דעות בין חברי המועצה, אנחנו מב בנימין מנחם )צ'וח( :   16 

מצטער שלא הייתי פה פיזית בישיבה הקודמת. לא יכולתי  17 

להיות, אני מניח שאם הייתי ההצעה הזאת גם לא היתה  18 

 19 עוברת, בהתאם ליחסי )מדברים ברקע(, 

 20 אני מבקש רשות דיבור, שביט, אחריו, יצחק גולברי :

עות נוער שעובדות שלוש תנו בקדימה צורן, שזה ישוב קטן, יש בנימין מנחם )צ'וח( : 21 

בצורה מצוינת לאורך הרבה מאוד שנים. כל אחד יכול לבחור  22 

לאן הוא הולך, ובפועל, גם קרה שבשנה האחרונה היו תושבי  23 
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צורן, בחלקם, שפעלו במסגרת )מדברים ברקע(, שזה מבורך,  1 

וזה טוב וזה הכל יפה ונחמד. המועצה לא התעסקה אם מותר  2 

קרטי או לא דמוקרטי, כל להם או לא מותר להם, אם זה דמו 3 

אחד יעשה וילך לאן שהוא רוצה. הבן שלי רוצה לשחק כדורגל,  4 

וטו מסיע אותו למגרש בקדימה. מישהו מקדימה רוצה אז הא 5 

לשחק הוקי במגרש המקצועי, נכנס לאוטו, מסיע אותו. זה ישוב  6 

קטן. תגידו לי שאתם רוצים לפתוח עוד תנועה חדשה, שמביאה  7 

. יבדקו, יבואו התנועה וכולי וכולי. יפאקהכבשורה אחרת, על  8 

אני לא רואה סיבה, לקחת עכשיו, מה זה "אני לא רואה  9 

סיבה"? בואו ניקח סינריו, שמחר בבוקר יש מאה חמישים  10 

ילדים שמגיעים לצופים בקדימה, איזה סיבה תהיה, אם הם  11 

פועלים בהיקף כזה, לא לתת להם מבנה מחר בבוקר ולא לתת  12 

להם רכז הדרכה. אני חושב שאם יהיה כזה  להם רכז ולא לתת 13 

מצב ויעבדו בחצרות ובפארק בצורן, הדבר הראשון שאני  14 

אעשה, כחבר מועצה, יתבע את זכותם, כמו שבשם השוויון, של  15 

כל חניך בתנועת הנוער, שיבנו המבנה בבקשה לתנועת הנוער  16 

הצופים בתוך צורן, ויקדישו כסף של רכז, רכז הדרכה ועל כל  17 

שמשתמע, ויבצעו פעילות מתחת לבית, בדיוק כמו  הפעילות 18 

שההורים רוצים היום. ברמת אמיר, רוצים מתחת לבית תנועה.  19 

אבל תפקידה של המועצה, היא לא יכולה להנגיש כל פעילות,  20 

כל חוג, מתחת לבית של כל אחד. אי אפשר לעשות את זה. יש  21 

ם מתנ"ס בצורן, יש מתנ"ס בקדימה, ילדים נוסעים לפה, ילדי 22 

חוזרים לשם, התיכון סוף כל סוף משותף, ילדי צורן באים לפה,  23 



 

 

22 

אלה הולכים לשם, המרווחים קיימים, הישוב הוא קטן, ולמען  1 

השם, התנועות מפוארות, ההצלחה הגדולה, הנוער בעצמו  2 

היום לומד אחד עם השני. תיקחו אותו, תכניסו אותו לאותה  3 

ריכים מצורן כיתה ג' היום? מדריכים מקדימה ייכנסו עם מד 4 

לכיתה ג' ב"יובלים" ויגידו "בואו אלי ואתם בואו אלי", ומחר הם  5 

 6 נמצאים באותו בית הספר.

 7 למה זה לא יכול לקרות? דובר :

 8 אז עכשיו אני אסביר, בנימין מנחם )צ'וח( :

 9 )מדברים יחד(

 10 ,עכשיו אני אסביר. הם יכולים להיכנס ל"יובלים" ולגייס לצופים בנימין מנחם )צ'וח( :

 11 הם יכולים? הם לא יכולים, דובר :

רגע, רגע, בתנאי אחד, שההחלטה של בסיס העבודה, איפה  בנימין מנחם )צ'וח( : 12 

שעובדים, יהיה מקובל גם על ההורים של הצופים, תקחי את  13 

הילד שלך ותסיעי אותו ביום רביעי. תסיעי אותו, כמו שאני  14 

 15 ,-, ל-הסעתי את הבת שלי ל

 16 יכול לקבוע, לא אתה ולא אתה,אתה לא  : יוסי אדירי

 17 )מדברים יחד(

אני לא קובע, המציאות בישוב קטן, הוא שהוא נותן את  בנימין מנחם )צ'וח( :  18 

האופציה של שלוש תנועות נוער שמאוד מצליחות. ההתעלמות  19 

 20 מהצרכים של הנוער והמתח של הנוער והרצון של הנוער,

 21 הנוער במתח כי אתם מכניסים אותו, דובר :

 22 סליחה, אני מבקש, שמענו פעם קודמת, מס : שביט

 23 )מדברים יחד(
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כשאני באתי לישוב, הייתי מנכ"ל של מכבי הצעיר, ומאוד רציתי  בנימין מנחם )צ'וח( : 1 

שמכבי הצעיר יפעל בישוב צורן, וקיבלתי את דין התנועה שבני  2 

המושבים פועלים והילדים שלי הלכו לבני המושבים, למרות  3 

הורה רוצה שיהיה לך צופים מתחת לבית, שאני כהורה, ואת כ 4 

הילד בכיתה ג' לא יודע מה לבחור, הוא לא החליט שהוא רוצה  5 

צופים או בני המושבים, הוא רוצה פעילות של תנועת נוער  6 

שהיא מבורכת בכל רמה ורמה. הרצון הוא שלך, ואני אומר לך,  7 

מא, את מוכנה בשביל הרצון האישי שלך, לקחת ולפלג יבתור א 8 

שאת בחרת לבוא לגור בו מבחוץ? ניס מתחים, על ישוב ולהכ 9 

למה? כי יש פה חינוך טוב, כי יש פה חינוך בלתי פורמלי טוב,  10 

כי הישוב הוא כמו שצריך לתפארת, ואם עזבת את רעננה  11 

ובאת אלי, בחרת בגלל ששמעת דברים טובים. היום את עושה  12 

ת את ההיפך. היום את באה ואת מעוניינת לקבל את הכל מתח 13 

 14 לבית שלך,

 15 רק תוסיף את המשפט "לדעתך", יוסי אדירי :

 16 ברור, לדעתי. אני מדבר רק לדעתי, בנימין מנחם )צ'וח( :

 17 אז אני רוצה להגיד לך משהו, יוסי אדירי :

יוסי, אני מדבר רק לדעתי. מדבר רק לדעתי, בסדר? ופתחתי  בנימין מנחם )צ'וח( :  18 

 19 בזה שיש לנו חילוקי דעות,

 20 אוקיי, :אדירי  יוסי

ן. כל אחד יבחר, באמת לאן ואני אומר, מה שקיים, קיים מצוי בנימין מנחם )צ'וח( : 21 

שהוא רוצה. אנחנו היינו שייכים, עד לפני שנתיים, לבית ספר  22 

תל מונד ב"רבין", והיו בוגרים שלנו, שהיו חברים עם תל מונד,  23 
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ובחרו ללכת לסניף הצופים בתל מונד. זו היתה בחירה שלהם,  1 

הם רצו צופים, לא בצורן, לא היה להם את האופציה אפילו כי  2 

שהיינו רק צורן, והם נסעו והיו צופים. זאת היתה בחירה,  3 

, זה. אנחנו צריכים לחשוב בצורה גם -במרווח הקטן של ה 4 

כללית יותר ורוחבית יותר, ולראות איך ממשיכים את הטוב  5 

ונת המצב, איך מפלגים ויוצרים בעייתיות, וכרגע תמהקיים, ולא  6 

שהיא תיצור בעייתיות מסוימת, כי המועצה לא באה ומחליטה  7 

לפתוח סעיף בצופים, על כל המשמעות שלו. בקדימה מדברים  8 

 9 שצריכים כבר עוד מבנה, 

 10 ,-לפצל את ה שביט מס :

, זה, כי זה כבר נהיה מפלצתי. אז על -ולפצל את הגודל ואת ה בנימין מנחם )צ'וח( : 11 

בקדימה צריכים עוד מאתיים שיסיעו האלף ילדים שקיימים  12 

אותם למקום שאין איפה להיכנס לזה? תביאו מבנה, תביאו  13 

תקציב, תביאו כל מה שצריך, וגם אז נצטרך להחליט מה עדיף  14 

יפגע או לא ולתת את ההחלטה, ובשביל זה אנחנו יושבים ומה  15 

 16 פה.

 17 איציק, בבקשה, שביט מס :

תשב ותחליט. זה חלקו של חבר מועצה,  תיקח את האחריות, בנימין מנחם )צ'וח( : 18 

ולקחת החלטות ולקחת אחריות על ניהול הישוב, זאת  19 

 20 המציאות,

 21 צ'וח, איציק בזכות דיבור, שביט מס :

חברות וחברים ובני נוער נכבדים, שוב, התנהלות לא מקצועית.  יצחק גולברי : 22 

אנחנו, גם אם ראש המועצה, לשיטתו, הוא הביא את הנושא,  23 
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וכרת את השאלה ששאלנו אחד את השני בישיבה קרן, את ז 1 

הקודמת, מדוע לא הוזמנו נציגי התנועות, הצופים, בני עקיבא,  2 

בשוק. אגף החינוך, אז שוב הוא מתנהל כמו אחרון הרוכלים  3 

תראו, אני רוצה קצת לרענן את הזיכרון, מאיפה בא הרעיון  4 

להקים  צופים בצורן? מכבוד ראש המועצה. נוסע לצורן, אל  5 

 6 תפריע לי, אני לא הפרעתי לך עכשיו,

 7 לא, לפחות אל תשקר, שביט מס :

נוסע למשפחת רבין, משפחת רבין, שמעון רבין זכרונו לברכה  יצחק גולברי : 8 

שנפטר מהתקף לב לפני תקופה, היה ראש השבט של קדימה,  9 

ואומר להם שהוא רוצה להקים שבט של על שבט רבין בצורן,  10 

 11 של הצופים,

 12 לא נכון, זה לא אמת, זה שביט מס :

 13 אתה אל תפריע לי, כי אתה משקר, יצחק גולברי :

 14 זה לא אמת, שביט מס :

 15 אתה משקר עכשיו, יצחק גולברי :

 16 גם בבית משפט,  שביט מס :

 17 אתה מפריע, יצחק גולברי :

 18 גם בבית משפט עורך דין יגיד לך, שביט מס :

 19 תתבע אותי. תתבע אותי. יצחק גולברי :

ר, אני אתבע אותך מהיום עד מחר. אתה, או שאתה לא בסד שביט מס : 20 

 21 זוכר או שהוא לא יודע או שהוא שוכח,

תן לי רגע, תן לי לסיים. אתה אל תסמיק כי אתה עכשיו רואים  יצחק גולברי : 22 

 23 שאתה משקר. אל תהיה מובך,
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 1 מה לעשות, איציק מספיק, איציק, שביט מס :

 2 תיזהר, האף שלו גדל, תזוז הצידה, דובר :

כן, אני זז הצידה שלא תדקור אותי עם האף. זה עצוב. צ'וח,  יצחק גולברי : 3 

תנועת הצופים, קדימה, הבעיה שלה כבר היתה לפני למעלה  4 

משש שנים, כשאנחנו דנו פה, אישרנו כסף לבנות מבנה על  5 

הגבעה של המתנ"ס. כסף בתב"ר, כדי להעביר את מועדון  6 

ג'י להגדלה של אנרג'י לתוך המבנה ולתת את מועדון אנר 7 

 8 הצופים. עד היום אני לא מבין מה נעשה, כלום, בלוק לא נבנה,

 9 למה לא עשית את זה? שביט מס :

, את המועמד -האני לא הספקתי, לצערי הרב, בחרו את  יצחק גולברי : 10 

 11 האולטימטיבי והוא לא ידע להזיז בלוק, אז זה המצב,

 12 די, די, התחלנו, שביט מס :

בקדימה, אחרי תן לי להמשיך. הצופים עושים דיון עכשיו  יצחק גולברי : 13 

שראש המועצה מבטיח למשפחת רבין שהוא מקים שבט צופים  14 

 15 בצורן על שם רבין,

 16 שקר, שקר, שביט מס :

לא, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא דובר שקר ואתה,  דובר : 17 

 18 כשאומרים לך שאתה דובר שקר,

 19 אני אומר שהוא משקר, שביט מס :

 20 שאומרים את זה עליך אתה אומר,אבל כ דובר :

 21 כי מכיוון שהוא לא היה בישיבה, הוא משקר, שביט מס :

זה לא מכובד, אז אתה יכול להגיד שהוא לא דובר אמת, לא,  דובר : 22 

 23 לא מכובד,
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 1 סליחה, אתה לא דובר אמת. קדימה, בבקשה, שביט מס :

שם,  עושים דיון בשבט הצופים, שהילה שי שם. ראש השבט יצחק גולברי : 2 

מדריכות ומדריכים שם, וראש המועצה נוכח. וראש המועצה  3 

אומר להם "אני בעד להקים שבט בצורן, שבט צופים, אני לא  4 

יכול להעלות את ההצעה כי התנגדו לה. עדיף שמישהו אחר  5 

יעלה את ההצעה, ואף יהיו ששה, אני אהיה השביעי". עכשיו  6 

שקרת? אני יכול להיות שגולברי משקר, הילה שי גם מתראה,  7 

רוצה שתגיד עכשיו. הילה שי אמרה לי את הכל מילה במילה.  8 

היא גם משקרת? המדריכים בתנועת הנוער גם משקרים  9 

בצופים? לא. שביט, יש פה רק אחד שלא אומר אמת וזה אתה.  10 

מי שעשה את כל החוחה ואיטלולא הזאת, מי שעשה את  11 

לם התוהו ובוהו הזה בישוב, זה רק אתה. אתה זרקת את כו 12 

למים ולאש ואתה ברחת כמו, לא יודע כמו מה, כמו איזה חתול  13 

מוכה. ה"מיאו" שלך שומעים אותו בכל מקום, אבל אתה  14 

מתנהג בצורה מחפירה. ככה לא עושים. אתה יכול לבוא ולהגיד  15 

את דעתך "אני בעד, אני נגד", אבל אל תזרוק אותם, את  16 

 17 דריכים,התושבים, לנושא, תברח הצידה, ואני גם שמעתי מהמ

 18 יש איזה נושא ללעוג עלי? שביט מס :

כן, כן, תכף אני אגיד לך, אני חושב שההחלטה שלנו עשתה  יצחק גולברי : 19 

בעיה. אני נפגשתי עם תנועות הנוער, נפגשתי עם ההורים, ואני  20 

חושב שהגיע הזמן לעשות איזשהו סדר, איזשהו פסק זמן כדי  21 

מהומה, ולכן  לא לעשות מהומות בישוב. אנחנו נגד לעשות 22 

ההצעה שלי היתה, אנחנו בעד להשאיר שהמצב יעבוד כמו  23 
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 1 ואכפתשהוא, אבל, מכיוון שאנחנו רוצים, רוצים לדאוג לילדים 

תנועה, להורים, צ'וח, אני לא מסכים איתך, לנו מהילדים, ו 2 

תנועת נוער זה לא חוג כדורגל ולא ג'ודו, תנועת נוער זה משהו  3 

את האפשרות ולעשות שקט אחר, ואם אנחנו רוצים לתת  4 

תעשייתי ולתת לעסק לעבוד, אני בעד לתת הצעה, שהמועצה  5 

זה כולו חמש עשרה אלף בתיקוני התקציב תמצא את הדרך,  6 

, עשיתי את התחשיב עם חברת הסעות, 2017שקל לשנת  7 

, אם זה בתמיכות, כמו שהיועץ 2018וחמישים אלף שקל לשנת  8 

 9 המשפטי הציג,

איציק, אבל הכסף הזה קיים, אם יהיו מאה ילדים בצורן שיבואו  בנימין מנחם )צ'וח( : 10 

 11 ,-ל

 12 אני רוצה החלטה, יצחק גולברי :

לא, תקשיב לי מה שאני אומר, אם יהיו מאה ילדים בצורן  בנימין מנחם )צ'וח( : 13 

שיבואו לצופים בקדימה, במסגרת חלוקה של התקציבים  14 

יש להם  השוויוניים, יקבלו בצופים יותר כסף מהתמיכות, כי 15 

 16 יותר חניכים לשיטתכם, 

 17 צ'וח, צ'וח,  יצחק גולברי :

 18 וזה, לא צריך לדבר על כסף כל היום,  בנימין מנחם )צ'וח( :

תכף נדבר גם על הקריטריונים החדשים, לגבי תמיכות, שזה  יצחק גולברי : 19 

 20 בכלל תוהו ובוהו, הוא הולך לדפוק את בני המושבים,

 21 לגמרי, בנימין מנחם )צ'וח( :

והם לא מבינים, הם לא יודעים, הוא הולך לדפוק את בני  צחק גולברי :י 22 

המושבים, אבל לא חשוב, זה השיטה שלו. הוא מלטף אותם  23 
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כדי לתמוך  מצד אחד ונותן להם סטירה והם לא מבינים. אני 1 

בהצעה, אני רוצה שתהיה אמירה לגבי הסעות לילדי צורן. ילדי  2 

ואתם יודעים מה? אם יהיו צורן בנושא, שיוכלו להגיע לצופים,  3 

ילדי קדימה שירצו להגיע לבני המושבים, גם תהיה הסעה. זאת  4 

ההחלטה שלנו, זאת האחריות שלנו. לכן, החלטה כזאת אני  5 

 6 אתמוך. בנושא אחר, אני אתנגד. 

 7 חגי וליאור, שביט מס :

אני קצת מביך אותי לראות פה אנשים מבוגרים, אני, האמת ש שושן :-חגי בן 8 

רוצה לרצות ילד בן שש עשרה וקצת שוכח, זה בסדר  שכל אחד 9 

 10 לרצות ילדים, שוכחים פה קצת את העקרונות ואת הדברים,

 11 אנחנו בוחרים בבחירות הבאות, דובר :

אין בעיה, אל תבחרו בי, זה בסדר, אני עם הגב אליכם, אל  שושן :-חגי בן 12 

 13 תבחרו בי, אני לא מפחד, אף אחד לא יאיים אלי,

לא מאיים עליך, אבל אתה יכול לדבר אליהם יפה, גם  אף אחד דובר : 14 

 15 אם הם בני שש עשרה,

 16 אני לא דיברתי לא יפה, אני אמרתי שאף ילד בן שש עשרה, שושן :-חגי בן

ממש לא. אתה מפנה להם את הגב ואתה אומר להם דבר  דובר : 17 

 18 כזה?

 19 אני יושב עם הגב, שושן :-חגי בן

 20 ה,ממש לא, "אל תבחרו בי", מה ז דובר :

 21 אני, בניגוד לצ'וח ולקרן, לא מפחד, שושן :-חגי בן

 22 חגי, אל תדבר בשמי, בבקשה,  קרן גרין :

 23 אני בניגוד לבן אדם,  שושן :-חגי בן
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 1 אל תדבר בשמי, קרן גרין : 

 2 אני לא דיברתי בשמך, אמרתי "בניגוד לנאמר",  שושן :-חגי בן

 3 אל תכניס אותי,  קרן גרין :

 4 )מדברים יחד(

 5 אני לא מתרגש משום דבר, שן :שו-חגי בן

 6 אל תתרגש, אבל תדבר אליהם יפה ובכבוד, דובר :

 7 אני מדבר יפה, שושן :-חגי בן

 8 זה מעניין אותם. הם בני אדם, הם באו לפה, זה מעניין אותם, דובר :

 9 שושן :,-שושן :, חגי בן-חגי בן יצחק גולברי :

 10 , -אני מבינה שאתה, הפנינים שלך זה רק ה דובר :

 11 הפנינים שלי זה בסדר גמור. אני, שושן :-בן חגי

 12 כנראה שלא, דובר :

אז אני אמשיך בדברי, וקצת עצוב לי פה שבשביל כל אחד  שושן :-חגי בן 13 

נגזור איזה קופון פוליטי כזה או אחר. חברה, עברה פה הצעה,  14 

שהיא מתיישבת עם כל רציונאל, שכל תנועות הנוער יפעלו  15 

נוער, דרך אגב, ההצעה שעברה, איפה שהם רוצים. כל תנועת  16 

היא מתיישבת גם עם הפסיקה וגם עם הנחיות ועם כל דבר  17 

אחר של משרד הפנים, וזה בסדר וזה לגיטימי. לבוא היום, ואני  18 

יודע שהיועץ המשפטי חושב שאני לא מבין שום דבר, אבל יש  19 

פה גם חשיפה משפטית למועצה, כי אם מישהו יגיש עתירה  20 

שהמועצה מגבילה פעילות של תנועות  מנהלית נגד המועצה, 21 

 22 נוער לשכונה מסוימת,

 23 היא לא מגדילה, בנימין מנחם )צ'וח( :
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 1 היא מגדילה, כי אתם כותבים פה בהצעה, "התנועה," שושן :-חגי בן

 2 היא משמרת מצב קיים של עשרים שנה, היא לא מגבילה, בנימין מנחם )צ'וח( :

 3 ,-לא, לא, סליחה, מי ש שושן :-חגי בן

אין פה שום הגבלה על חניך לבוא לצופים או חניך לבוא לבני  ימין מנחם )צ'וח( :בנ 4 

 5 המושבים,

 6 ח, )מדברים יחד(לא, צ'וח, צ'ו שושן :-חגי בן

אין לי ארבע קולות, מי שרצה את הקולות זה שהציג את  בנימין מנחם )צ'וח( : 7 

ההחלטה בפעם הקודמת לרצות תושבים והביא את ההחלטה  8 

שרצה קולות. אני בעמדתי עומד שש עשרה שנה, הזאת. זה מי  9 

 10 לא זזתי ימינה ושמאלה,

 11 אני לא הפרעתי לך, שושן :-חגי בן

אז אל תדבר, אם אתה מדבר אלי, אני מגיב אליך, זה הכל,  בנימין מנחם )צ'וח( : 12 

 13 מה,

 14 לא מדבר אליך, אני אומר את דעתי, שושן :-חגי בן

, )מדברים יחד(, אני לא מכיר אותה, שהיא לא שיניתי את דעתי בנימין מנחם )צ'וח( : 15 

 16 לא תצביע לי, לא מכיר אותה ושהיא לא תצביע לי, 

 17 רבותיי, עוד ארבע דקות, זהו, סיימנו,  שביט מס :

אז מה שאני בא ואני אומר, ההצעה הזאת כמו שהיא כתובה,  שושן :-חגי בן 18 

ומי שיודע לקרוא או לא יודע לקרוא, היא חושפת את המועצה,  19 

 20 עצה פה חשופה, כי כתוב במפורש,המו

 21 בסדר, תלך לבית משפט, בנימין מנחם )צ'וח( :

סליחה, תנועת הצופים תפעל בקדימה, בני המושבים יפעלו  שושן :-חגי בן 22 

בצורן, זה חשיפה. מי שיודע את זה יודע את זה. אנחנו לא  23 
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אמורים להתעסק בדברים האלה. עכשיו, אני חושב, למה לא  1 

 2 ה, קודם כל ההצעה הזאת היא,להביא הצעת החלט

 3 אתה הבאת הצעה בפעם שעברה,  בנימין מנחם )צ'וח( :

 4 סליחה, אתה קראת את ההצעה שלי? שושן :-חגי בן

בהצעה  תקשיבו, הכל היה שקט ורגוע, הבערתם את הישוב דובר : 5 

הקודמת שהיא פופוליסטית )מדברים יחד(, לא אני הבאתי את  6 

 7 ההצעה,

 8 בלחץ שאני מדבר,  לא עמדת שושן :-חגי בן

אני יכול להציע הצעה? הצעה שמדברת אל כולם, לאור גם מה  שביט מס : 9 

, פשוט לבטל את ההחלטה הקודמת, -שאיציק אמר ומה ש 10 

 11 אפשר?

 12 לא, מספר דוברים :

 13 שתהיה מקובלת על כולם? שביט מס :

 14 לא, מספר דוברים :

 15 פשוט לבטל את ההחלטה, שביט מס :

 16 לא, יצחק גולברי :

 17 לא, אין שום סיבה לבטל אותה, וכרגע מונחת הצעה,  שושן :-ןחגי ב

זאת סיבה טובה מאוד לבטל את ההצעה, אם לא נעשה דיון עם  דובר : 18 

 19 בני הנוער,

אנחנו גם לא דנים איתך בחלוקת תקציבים, אנחנו לא דנים  שושן :-חגי בן 20 

 21 איתך בהרבה דברים,

 22 )מדברים יחד(
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חגי, חגי, דבר בבקשה, רבותיי, רבותיי, סליחה, סליחה,  שביט מס : 1 

 2 סליחה, אני מבקש לא להפריע, 

תודה. דרך אגב זה גם לא שונה מאף הצעה גזענית אחרת.  שושן :-חגי בן 3 

אולי רק אתיופים יגורו בקדימה, מרוקאים יגורו ברמת אמיר, זה  4 

אותו דבר, אתם באים ונותנים הצעה, שהיא במהות שלה  5 

נוער, שהוא דבר שאסור סקטוריאלית לפעילות של תנועות  6 

ופסול מעיקרו, ואם היועץ המשפטי ירצה הוא יגיד את דעתו,  7 

 8 ואם לא הוא לא, האם מותר לנו להגביל? אני שואל,

 9 אנחנו לא מגבילים, אנחנו, בנימין מנחם )צ'וח( :

אתה מגביל, תקרא את ההחלטה. הוא מגביל. הוא אומר, אני  שושן :-חגי בן 10 

קדימה", מותר לנו להחליט כזאת מקריא "בני עקיבא תפעל ב 11 

 12 החלטה?

 13 למה זה מגביל? דובר :

 14 שנייה, אני שואל, חברה, תשתיק אותם, שושן :-חגי בן

העניין הוא שההחלטות האלה לא אופרטיביות, כי אתה לא  עו"ד אבינועם פרץ : 15 

 16 שולט בתנועות,

 17 גם מבחינה דקלרטיבית, היא חוקית? שושן :-חגי בן

 18 זה דקלרטיבית, אתה לא מחליט עבורם, מה עו"ד אבינועם פרץ :

האם המועצה חשופה, האם יכול מחר מישהו להגיש עתירה  שושן :-חגי בן 19 

 20 מנהלית?

היא לא חשופה, כי הם לא חייבים לפעול לפי ההחלטה הזאת.  עו"ד אבינועם פרץ : 21 

 22 זה כמו שתקבל החלטה שעכשיו שמש, זה עוזר משהו?
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גבי לבן, שכל אחד על פי מצפונו והחלטתו,  כתוב שחור על בנימין מנחם )צ'וח( : 1 

 2 יפנה לאיזה תנועה שהוא רוצה,

 3 הוא אומר ההחלטה הזאת לא שווה כלום, יצחק גולברי :

 4 גם ההחלטה הקודמת, תבטלו את ההחלטה הקודמת, בנימין מנחם )צ'וח( :

 5 לא מבטלים, יצחק גולברי :

כתוב במפורש, שכל אז תשים את ההצעה להחלטה הזאת.  בנימין מנחם )צ'וח( : 6 

 7 אחד יבחר ברחבי הישוב לאן הוא הולך,

 8 אתה מגביל את הפעילות, שושן :-חגי בן

לא הגבלתי, אמרתי איפה המוקד הפעילות, לא הגבלתי, אלא  בנימין מנחם )צ'וח( : 9 

 10 קבעתי שהסניף, הבסיס של הסניף נמצא, איפה שהוא נמצא,

 11 )מדברים יחד(

 12 ושא? ליאור, תודה רבה,חגי, חגי, יש לך עוד נ שביט מס :

 13 לא סיימתי לדבר, שושן :-חגי בן

 14 אז יש לך עוד דקה, בבקשה, שביט מס :

 15 לא, אני לא צריך לדבר משפט אחד, שושן :-חגי בן

 16 דבר למליאה, לא לתושבים, בבקשה, שביט מס :

 17 מלחיץ אותם, מלחיץ אותם, ארבעה קולות לקמפיין, שושן :-חגי בן

 18 הלאה, שביט מס :

מה שאני בא ואני אומר, ההצעה הזאת אין לה, יש הצעה  ושן :ש-חגי בן 19 

דקלרטיבית שעומדת בקנה אחד עם החוק. יש הצעה  20 

דקלרטיבית שהיא לא חוקית במהות שלה. היא סקטוריאלית,  21 

, אני רוצה להגיד, אני ראיתי את התגובה של בני -לבוא ו 22 

המושבים, איזה דבר, אפילו איומים על גבול האלימות "אם  23 
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נסו הצופים, תהיה פה אלימות". חברה, מה אנחנו? במקום ייכ 1 

שאנחנו נחנך, ונסביר לבני הנוער, "זה תחרות, זה שוק חופשי,  2 

מותר הכל", אז לא, נכנעו לבני נוער "אם יהיה צופים, תהיה  3 

 4 חברה, חברה, אלימות, ילכו מכות בבית ספר", 

 5 צה?הם נתנו לך דוגמאות שזה קרה, מה אתה רו ליאור בנאי : 

 6 סליחה, סליחה, שושן :-חגי בן

 7 למה סליחה? ליאור בנאי : 

 8 תן לי לדבר, ליאור, שושן :-חגי בן

 9 תנו לך דוגמאות שזה קורה, ליאור בנאי : 

אז מה אתה אומר? אם נותנים לי דוגמא שלא תהיה אלימות  שושן :-חגי בן 10 

כתוצאה מחופש בחירה, אני צריך לתת להם, "חברה, אתם  11 

 12 לימות,צודקים, את הא

 13 )מדברים יחד(

 14 רבותיי, סליחה, אני מבקש לא להגיב, תודה. שביט מס :

 15 את האלימות, בגלל שאתם מאיימים עלינו שיהיה פה אלימות, שושן :-חגי בן

 16 אף אחד לא מאיים, ליאור בנאי : 

 17 מאיימים, תקרא את זה, שושן :-חגי בן

 18 חגי, חגי, זמנך עבר, שביט מס :

 19 , שתי מילים ואני יוצא?-יכול הטוב, אני  יצחק גולברי :

 20 שנייה, שנייה,  שביט מס :

בקיצור, אני בא ואני אומר "חברים, אם אתם חושבים שאתם  שושן :-חגי בן 21 

באמת אחראים ורוצים להנהיג ולהוביל משהו, וסדר היום שלכם  22 

מושפע, במקום לחנך ולהסביר לנוער איפה הוא טועה,  23 
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מבינים באשמה של  בלהתקפל בכמה בני נוער שצועקים ולא 1 

 2 ,-מבוגרים שמסיטים אותם וסוחבים אותם לתוך ה

 3 , אתה קורא לי מסיטה? חגילמי אתה קורא "מסיט"?  קרן גרין :

 4 אני אמרתי את דעתי, שושן :-חגי בן

את זה, כי זה מה שאתה כנראה מפיץ, אז  לא, אני רוצה לשמוע קרן גרין : 5 

 6 אתה קורא לי "מסיטה"? רק אני רוצה להבין,

 7 אני אומר שכאן יש, שושן :-חגי בן

 8 חגי, אני מסיטה? אני רוצה להבין, שתגיד את זה לפרוטוקול,  קרן גרין :

אני לא אומר שמות. אני אמרתי "אנשים מבוגרים", אני יודע מה  שושן :-חגי בן 9 

 10 אני אומר, 

 11 אז אל תזרוק סיסמאות והאשמות שווא, קרן גרין :

ר? היה פה אינטרסים של אנשים האשמות שווא, בסד שושן :-חגי בן 12 

במבוגרים. במקום לתפוס את הנוער ולהגיד להם "חברה, זה  13 

 14 תחרות, וזה חופש, וזכות בחירה",

 15 )מדברים יחד(

חגי, תודה, ליאור, בבקשה )מדברים יחד(, סליחה, רבותיי,  שביט מס : 16 

 17 תודה. ליאור, בבקשה,

 18 אני לא עושה,  חברה, אני רוצה שני משפטים לפרוטוקול. ליאור בנאי :

 19 רגע, רגע, חכה, דובר :

חגי, לא הפרעתי לך, חגי, לא הפרעתי לך. אני רוצה להגיד שני  ליאור בנאי :  20 

 21 משפטים לפרוטוקול. חגי, 

 22 לא מפריע לך, שושן :-חגי בן

 23 לא, אתה מפריע. הוא אומר שאתה מפריע, ליאור בנאי : 
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 1 מי אומר? שושן :-חגי בן

תי בדיון הקודם, שההצעה הזאת . אני העליזה לא מקליט בנאי :ליאור  2 

ירה את כל הישוב עלתה פה, שזה הצעה מאוד מסוכנת. שהבע 3 

נתתי את הדוגמא מה קרה בתנועה הקיבוצית, שנכנסו שתי  4 

תנועות נוער, אני חוזר על זה, שבישובים קטנים שיש שתי  5 

תנועות מתחרות, ובתי הספר נקרעים לשניים, וכיתות נקרעות  6 

מייצר אנדרלמוסיה, נכון, זה גם מייצר אלימות לשניים, זה  7 

)מדברים ברקע(, גם בני המושבים נתנו כמה דוגמאות, גם בני  8 

המושבים נתנו פה דוגמאות מה קרה בתל מונד, בין מדריכי  9 

הצופים למדריכי בני המושבים בבית ספר "רבין", בבית ספר  10 

הישיבה הישוב בער, ואני אמרתי "אני גם רוצה בודד. אחרי  11 

להעלות הצעת החלטה. אני רוצה שדבר ראשון יפתחו את בני  12 

 13 המושבים בקדימה, כי זה ישוב יותר גדול",

 14 מסכים איתך, בואו נעביר החלטה, יצחק גולברי :

 15 למה לרסק את צורן? ליאור בנאי :

 16 אני לא רוצה, יצחק גולברי :

 17 הא, אתה לא רוצה. אני מיישר קו,  ליאור בנאי :

 18 רוצה או לא רוצה? לא הבנתי,אתה  יצחק גולברי :

 19 אני רוצה, ליאור בנאי :

 20 אתה רוצה? יצחק גולברי :

 21 מה שכתוב פה, ליאור בנאי : 

 22 הא, הבנתי, יצחק גולברי :

 23 יפעלו בצורן,שבני המושבים  ליאור בנאי :
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 1 הבנתי, יצחק גולברי :

 2 שהצופים יפעלו בקדימה, ליאור בנאי :

 3 בחלום, כשחלמת,לא, בחלום מה היה לך?  יצחק גולברי :

 4 בהסעות, בהסעות שלך נתמוך ברמה התקציבית, ליאור בנאי :

 5 תודה רבה, יצחק גולברי :

 6 באמת, באמת, ליאור בנאי :

 7 ,מצויןאוקיי,  יצחק גולברי :

 8 )מדברים יחד(

 9 ונגמר הסיפור, ליאור בנאי :

 10 , כל הכבוד, אני גאה בך.-אנחנו ביחד. אהלן וסהלן, אני מסכי יצחק גולברי :

סליחה, סליחה, תומר יעקב :, בבקשה, רבותיי, תודה, תומר,  שביט מס : 11 

 12 בבקשה,

אני הקשבתי לך קשב רב. לפני חודש, העליתי את ההצעה  תומר יעקב : 13 

לא בשביל לפלג או לגרום תסכול. הזאת שהיא חלילה וחס,  14 

 15 היתה פה מטרה אחת, 

 16 )מדברים ברקע(

לטה. המטרה היתה להגדיל אני כתבתי את זה גם בהצעת ההח תומר יעקב : 17 

ולהגביר את החשיפה ולהגדיל את כמות החניכים. זה מה  18 

שאמרתי, זה אני זוכר גם מה שאמר יוסי, והרבה אומרים את  19 

 20 זה. לא היה דיון על תנועות הנוער בהצעה הקודמת, לא היתה,

 21 לא היו פה נציגי תנועות הנוער? יצחק גולברי :

 22 לא היו, גם לא, תומר יעקב :

 23 גם עכשיו אין את נציגי תנועות הנוער, גולברי :יצחק 
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 1 לא היה דיון על תנועת בני המושבים, תומר יעקב :

 2 אלוהים ישמור, יצחק גולברי :

 3 שביט, ואני רוצה, תומר יעקב :

לא, בלי לפגוע בכם שאתם באתם, אנחנו ביקשנו להזמין את  יצחק גולברי : 4 

 5 ה לא מזמין,כל נציגי תנועות, אין אגף החינוך, הוא בכוונ

איציק, איציק, תן לי, תן לי לסיים, אם למדתי משהו בחודש  תומר יעקב : 6 

האחרון, כי דיברתי עם הרבה מאוד חניכים ועם מדריכים ועם  7 

תושבים, הרבה מאוד מצורן, מעט מאוד מקדימה, שכמעט ואף  8 

אחד, או לא הבין או לא קרא את הצעת ההחלטה. הכי פשוט  9 

ודיברתי, כולל איזה עיתון שביקש  שאפשר, כל מי שהתכתבתי 10 

ממני את התגובה שלי, לא קרא את הצעת ההחלטה, פשוט  11 

ככה. אני לא רוצה להיכנס אם זה הוסט, לא הוסט, פרשנו, לא  12 

פרשנו, אני לא פרשן פוליטי. אמרתי את הדברים כהווייתם,  13 

הדברים נמצאים בפרוטוקול, יצא כבר פרוטוקול של המליאה  14 

ופיע באתר המועצה, לידיעתכם. מי לספטמבר, מ 12-מה 15 

שרוצה, יתכבד, יכול לקרוא ולהבין אם חומות בידול, פלגנות,  16 

הם משהו שבמסגרת ההצעה. עכשיו אני רוצה לסיים. אני לא  17 

לצותת, לצותת מהאתר רוצה לעשות את זה ארוך. אני בחרתי  18 

 19 של בני המושבים,

 20 לצטט, שביט מס :

 21 לצטט, יצחק גולברי :

 22 צטט, סליחה, תודה על התיקון,ל תומר יעקב :

 23 אני מצוטט, שביט מס :
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 1 כי אם תצוטט זה לא טוב, יצחק גולברי :

אחת המטרות החינוכיות, שימו לב, מהאתר שלהם, "מתן  תומר יעקב : 2 

אפשרות לנוער לפעול וליצור מסגרות תרבותיות וחברתיות,  3 

הייחודיות לו" לא אני כתבתי. תראו כמה יש זהות מוחלטת, בין  4 

ה שכתוב באתר לבין ההצעה. ואני רק רוצה לסיים בסוף של מ 5 

חרשתי אותו ביסודיות "עיקרי התפיסה מה שכתוב באתר,  6 

החינוכית של בני המושבים", תקשיבו טוב, "האדם ואושרו,  7 

 8 החניך ואושרו במרכז",

 9 אושרו ב"א" או ב"ע"? יצחק גולברי :

 10 ב"א", תומר יעקב :

 11 הא, אוקיי, יצחק גולברי :

ב"ע" אנחנו לא ערבים לזה, "מתוך רצון שכל אדם יביא את  יעקב :תומר  12 

רצונותיו, כישוריו וחירותו לידי מימוש". מהאתר של בני  13 

 14 המושבים. תודה רבה.

גם אני רוצה לומר על דבריו של תומר, במקרה של ההחלטה  בנימין מנחם )צ'וח( : 15 

 16 הקודמת, זה שהניתוח הצליח והחולה ימות,

 17 )מדברים יחד(

 18 הניתוח הצליח ואתם הרגתם את החולה, צ'וח, שושן :-בן חגי

 19 קרן, רבותיי, קרן, לילו בבקשה, לילו, רבותיי תודה, שביט מס :

הגדלנו חמישים אלף שקל בתמיכות, בתקציב האחרון, שהם  דובר : 20 

 21 יהיו להסעות,

 22 תגיד את זה, אבל תגיד את זה, לעזאזל, יצחק גולברי :

 23 , אתה לא מצביע על זה עכשיו,כשנטפל בתמיכות נדבר דובר :
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 1 אבל תגיד את זה. אני רוצה לשמוע את זה מפיך, תגיד את זה. יצחק גולברי :

 2 קרן, תודה, לילו, בבקשה, לילו, קצר,  שביט מס :

 3 בקשר אלי היום, לילו ששון :

 4 לא, לא, לא, זה לא עכשיו, שביט מס :

 5 לא, אני רוצה ללכת, לילו ששון :

 6 אז מה? יצחק גולברי :

 7 אני חייב ללכת, לילו ששון : 

 8 לא, אתה לא יכול, שביט מס :

 9 , חייב, זה משהו דחוף,-אני חייב לל לילו ששון : 

 10 אנחנו נכבד את לילו, יצחק גולברי :

אחרי התייעצות עם הבן שלי, החלטתי לרדת מהסיפור הזה  לילו ששון :  11 

בכלל. אני אמשיך לעזור כמובן לשביט. אני אבל יורד מהסיפור  12 

אני בסך הכל באמת, מאותו יום שהכרתי את שביט,  הזה, 13 

כמובן אנחנו מחוברים יחד, ואני עזרתי מאותו יום עד היום.  14 

ברווחה, אתם מדברים משהו אחר, אני עזרתי לכל תושב פה  15 

 16 בקדימה, בעזרת השם, שיבדל לי רק לדברים טובים,

 17 מי שצריך להוריד את זה, זה הוא לא אתה, יצחק גולברי :

 18 הא? ששון : לילו

אני מבין, אנחנו מכבדים את מה שאתה מבקש, הוא צריך  יצחק גולברי : 19 

 20 להוריד את זה, לא אתה,

 21 אין בעיה, אין בעיה, שביט מס :

לא, לא יכול. זה הצעה שלו. הוא יכול להגיד שהוא רוצה  יצחק גולברי : 22 

 23 להעלות את זה.
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 1 סליחה, קרן, בבקשה. קרן, קצר, שביט מס :

 2 אני חייב ללכת. שלום לכם, ביי.  לילו ששון :

אני אומרת שהיום, זה בעיני יום עצוב, כי נכשלנו. אתמול היה  קרן גרין : 3 

יום כיפור, מחר טקסי רבין, כל הדיבורים, על לדבר יפה, על  4 

להקשיב, הלכו. אם מישהו לא בדעתך, הוא מסיט. אם מישהו  5 

לא בדעתך, הוא פלגן. אם מישהו לא בדעתך, אי אפשר  6 

מוע. הנוער לא מחליט, ההורים לא מחליטים. כשאנחנו באנו לש 7 

וישבנו והקשבנו ואמרנו "זה לא העת לזה עכשיו", אמרנו  8 

"דעתנו היא כך וכך", בצורה הוגנת וישרה, אבל לא, דעתנו לא  9 

נחשבת, דעתם לא נחשבת, אף אחד לא מקשיב. השיח  10 

הציבורי בפייסבוק, השיח הציבורי פה, התדרדר בצורה  11 

ותית. ועל מה אנחנו מדברים? על ערכים, על חינוך, על משמע 12 

יותר תנועות נוער, יותר חניכים. נכשלנו. נכשלנו פה, נכשלנו  13 

בפייסבוק. אני גאה בנוער. בסך הכל ממה שאני קוראת, הם  14 

מדברים יפה. אני גאה בחלק מהתושבים שבסך הכל ממה  15 

שאני קוראת הם מדברים יפה. בואו נעצים את זה. במקום  16 

להגיד "מסיתים, פלגנים, עשו ככה, פוליטיקה", כן, זה  17 

פוליטיקה. הפוליטיקה מאזנת בין צרכים, האם זה צריך להיות  18 

עכשיו או לא. האם את הזמן שהשקענו בזה, במקום להשקיע  19 

בניקיון, במקום להשקיע בדברים של התיכון, במקום להשקיע  20 

ו בתחבורה, במקום להשקיע בשאר הדברים הבוערים, אנחנ 21 

כבר כמה שבועות מתעסקים בדבר הזה, שהוא חשוב, אבל  22 

הוא לא הדבר הכי חשוב, בימים אלו של משבר, בימים אלו  23 
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, 2017-לנו חשב מלווה, בימים אלה שעוד אין לנו תקציב לשיש  1 

זה לא הדבר הכי חשוב, עם כל הכבוד לכולנו. אז בזה אנחנו  2 

ים, דיברנו, מתעסקים, אז יסיעו את הילדים, לא יסיעו את הילד 3 

אבל השיח התדרדר, הגיע למקומות שהוא לא צריך להגיע,  4 

הגיע למקומות מבזים ועל זה כולנו נכשלנו. ואני אומרת, תעבור  5 

ההחלטה הזו, תעבור החלטה זו, אלה יהיו מרוצים, אלה לא  6 

יהיו מרוצים. אם איבדנו את הדרך לדבר אחד עם השני, איבדנו  7 

 8 את זה. 

 9 ,תודה. יוסי שביט מס :

אני נאזרתי בסבלנות, לא כותב יותר מדי בפייסבוק. קורא המון  יוסי אדירי : 10 

את התגובות של החברה. תראו, אני אומר דבר כזה לכולנו,  11 

במקום, תנועות הנוער זה דבר חשוב, זה לא קלישאה, זה אולי  12 

הדבר המרכזי שיש בקדימה צורן, והיה צריך לדון בסוגיה הזו  13 

מבעוד מועד, הרכבת דוהרת מבעוד מועד. כשלא דנים  14 

וכשהרכבת דוהרת, לא משנה מה קורה, הקטר אחראי. אם  15 

היא פונה ימינה, שמאלה, נכנסת קדימה באיזה קיר. לכן,  16 

כשלא דנים בסוגיה הזו, בצורה עמוקה ורצינית, יכולים לצוץ כל  17 

מיני מצבים כמו שאנחנו נמצאים בהם כרגע. עכשיו אני רוצה  18 

, העירו פה כל מיני, נתנו -נשים שלהעיר פה הערות לכמה א 19 

, אני אקרא לזה של ידע קודם. אותי לא -פה כל מיני כותרות ה 20 

-מעניין מה היה לפני עשרים שנה, צ'וח, אותי מעניין שאנחנו ב 21 

, עוד מעט, הישוב גדל, יש מיקס אחר וצריך להיערך 2020 22 

לדבר הזה, ואם לא ניערך ונגיד "רגע, אבל עשרים שנה אנחנו  23 
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ובדים ככה," אז חברה, זה הסתכלות לא נכונה, כבר ע 1 

 2 ,-הסתכלות לא נכו

 3 לא צריך לקלקל את מה שטוב, בנימין מנחם )צ'וח( : 

שנייה, רגע, שנייה. שמרנות זה חשוב, אבל לא באדיקות כזו  יוסי אדירי : 4 

שלא מאפשרת גם לפתוח את הראש ימינה ושמאלה. אז זה  5 

, זה לא אומר שהרעיון נושא שני, אם היתה אלימותנושא אחד.  6 

נכשל. זה אומר שאנחנו נכשלנו, אנחנו, מי שהיה שם ב"רבין"  7 

או באותו בית ספר שאפשר את הדבר הזה, ולכן שם התקלה,  8 

ולא עכשיו אנחנו נפיל דרך האירוע הזה, כל רעיון של פתיחה  9 

 10 של נושא, תחרות של נושא, זה לא יהיה, זה לא יהיה,

 11 אבל תשאל את בני הנוער בתיכון,אתה צודק, אתה צודק,  הגר :

 12 שנייה, שנייה, יוסי אדירי : 

 13 הגר, יצחק גולברי :

 14 הגר, שנייה, תני לי רגע לסיים, יוסי אדירי : 

 15 תסיים, סליחה, הגר :

של כמה הורים או כמה דבר נוסף, חברים, כמו שיש בבקשה  יוסי אדירי :  16 

חברי מועצה, לבוא ולשמר את המצב הקיים, לא יודע מה  17 

חשש, לשמר אותו. ישבו פה, עמדו פה גם הורים, שהביעו פה ה 18 

דעה אחרת ואמרו "חברים, אנחנו רוצים שהכל יהיה פתוח בפני  19 

 20 הילדים שלנו", אז לכן,

 21 )מדברים יחד(

 22 הם היו כאן בבית ספר, הם היו, רשמו על הלוח, הגר :

 23 הם היו ב"יובלים" וב"לברן"? קרן גרין :
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 1 כן, הם היו, הגר :

 2 הם לא היו ב"יובלים" וב"לברן", : קרן גרין

 3 )מדברים יחד(

 4 אוקיי, אוקיי, לכן אני אומר, כדי לסכם,  יוסי אדירי :

 5 )מדברים יחד(

רבותיי, סליחה, אנחנו רוצים, רבותיי, סליחה, יש לנו עוד סדר  שביט מס : 6 

 7 יום ארוך, אני מבקש. סליחה, תודה רבה, סליחה, רבותיי,

 8 )מדברים ברקע(

אוקיי, אוקיי, אז אני אומר שהעניין הזה של לפתוח את זה, הוא  :יוסי אדירי  9 

דבר חשוב מאוד, מאוד מאוד, בכל מקום, בלי להגביל את זה  10 

 11 לשום טריטוריה,

 12 )מדברים יחד(

שנייה, אבל אני מדבר, למה אתה, אני דיברתי איתך ביחד? לא  יוסי אדירי : 13 

חלטה ה דיברתי איתך ביחד. ולכן ההחלטה הקודמת היא היתה 14 

שבעצם עלתה ברוב קולות והתקבלה בצורה דמוקרטית ברורה.  15 

עכשיו מנסים פה לעשות איזשהו פולישטיק לא נכון, פוליטי, על  16 

גב של ילדים, על גב של נוער, אני חושב שזה טעות חמורה  17 

 18 מאוד, כי ההחלטה התקבלה כבר. אם מחר בני עקיבא,

 19 )מדברים יחד(

 20  אם מחר תרצו לפתוח, יוסי אדירי :

 21 )מדברים יחד(

 22 ,100%-אתה צודק. אתה צודק ב יצחק גולברי :

 23 הוא לא צודק, )מדברים יחד( שושן :-חגי בן
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שמעת מה הוא אמר? הוא אמר שהמדריכים של הצופים  יצחק גולברי : 1 

בקדימה לא רוצים לבוא לצורן. זה מה שהוא אמר. אני, אני  2 

 3 יכול,

 4 )מדברים יחד(

ה רבותיי, אני מבקש, יש לנו בערך עוד רבותיי, סליחה, סליח שביט מס : 5 

ארבע עשרה נושאים על סדר היום, אני מבקש לתת ליוסי  6 

 7 לסיים, 

 8 תחרות זה דבר מעולה, יוסי אדירי :

 9 לא, לא, דובר :

סליחה, רבותיי, רבותיי, כבוד, סליחה, זכותו להגיד מה שהוא  שביט מס : 10 

 11 רוצה,

אני כבר מרגיש לא נעים  לא דיברתי אליך, מה ניסגר איתך? יוסי אדירי : 12 

 13 לדבר לידך.

 14 בבקשה, יוסי, יוסי, בבקשה, שביט מס :

אני אומר, תחרות זה דבר חשוב ומעולה, צריך לפתוח אותו  יוסי אדירי : 15 

בכל הישובים, כדי שיהיה נוח לכל ילד להיות איפה שהוא רוצה,  16 

בלי הגבלה טריטוריאלית, בלי שום מגבלה, ולזה היתה  17 

הצעה הקודמת, ועלתה ברוב קולות, מה ההמלצה הקודמת וה 18 

 19 לעשות,

 20 רבותיי, תודה יוסי, אני מבקש להעלות להצבעה, שביט מס :

 21 את מה? יצחק גולברי :

 22 מי בעד הצעת ההחלטה? שביט מס :

 23 רגע, רק שנייה, התושבים יכולים? דובר :
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 1 סליחה, לא. התשובה היא לא. ממש לא. שביט מס :

 2 יע?התושבים לא יכולים להצב דובר :

 3 לא, היה דיון בשבוע שעבר. לא. ממש לא. שביט מס :

 4 )מדברים יחד(

 5 הצעת החלטה. המועצה, שביט מס :

אם אתה לא פותר את הבעיה של ההסעות, אני לא יכול  יצחק גולברי : 6 

 7 להצביע,

המועצה מברכת על פעולותיהן המבורכות של תנועות הנוער,"  שביט מס : 8 

 9 רבותיי, תודה,

 10 )מדברים יחד(

עילותן, את אחת אבני היסוד של רואה בפרבותיי, תודה, " ט מס :שבי 11 

, אנחנו 12.9החברה והקהילה, בהמשך לישיבת המליאה מיום  12 

מחליטים כי תנועת הנוער במסגרת תנועת הצופים תפעל  13 

בקדימה, תנועת בני המושבים תפעל בצורן, תנועת בני עקיבא  14 

לפעילותן תפעל בקדימה. אנחנו קוראים לבני הנוער להצטרף  15 

, על פי צו מצפונו. המועצה המתקיימות בישוב בכל אחת 16 

פנים ה לאכוף את הנחית משרדתמשיך לסייע בהתאם,  17 

, לאור פעילותןתנועות הנוער בישוב, במטרה לחזק את ל 18 

 19 החלטה זו,

 20 יש לי הצעה נגדית, יצחק גולברי :

 21 סליחה, שביט מס :

 22 ה"?רגע, יש לי הצעה נגדית. מה "סליח יצחק גולברי :

 23 הצעה נגדית, בבקשה, שביט מס :
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 1 הצעה נגדית.  יצחק גולברי :

 2 כן, שביט מס :

 3 אני מציע שבנוסף להחלטה,  יצחק גולברי :

 4 הוא מאשר את הפילוג,  שושן :-חגי בן

לא, אני לא בעד הפילוג. אני מבקש להצעת ההחלטה שאנחנו  יצחק גולברי : 5 

תדאג,  החלטנו בישיבה הקודמת, להוסיף שמליאת המועצה 6 

כשיחולקו התמיכות, לצבוע כסף לנושא ההסעות של הילדים  7 

 8 לתנועות הנוער,

 9 אתה מתכוון "להוסיף כסף", שביט מס :

 10 לא, תצבע חלק. לא להוסיף, יצחק גולברי :

 11 יש החלטה כבר, הכסף מחולק, שביט מס :

 12 אז להוסיף כסף לתמיכות, יצחק גולברי :

 13 להוסיף, טוב, אתה לא יכול,  שביט מס :

 14 אוקיי, אז זה הצעת ההחלטה שלי, יצחק גולברי :

 15 אתה לא יכול להעלות את זה, שביט מס :

 16 תעלה את זה להצבעה, יצחק גולברי :

 17 אתה לא יכול להעלות את זה, שביט מס :

 18 אני יכול. מותר לי לעשות הצבעה, יצחק גולברי :

 19 אתה לא יכול, שביט מס :

 20 זה לא תקף, אז זה לא תקף, אבל היועץ המשפטי אמר שגם שושן :-חגי בן

 21 אם זה לא תקף, אתה כן מעלה, ואת שלי אתה לא מעלה, יצחק גולברי :

 22 רבותיי, אני מבקש להצביע להצעת החלטה.  שביט מס :

 23 הבנת מה הוא עושה? הגר, הבנת מה הוא עושה? יצחק גולברי :
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 1 מדברים יחד()

רבע, חמש, בעד. מי נגד? אחד, שניים, שלוש, א 6מי בעד?  שביט מס : 2 

, "תב"רים, שינוי 1ההצעה התקבלה? תודה רבה. סעיף מספר  3 

, בניה והצטיידות של חטיבה. 842. התב"ר מקור המימון" 4 

 5 ,רבותיי, "בנייה והצטיידות של חטיבה באולם ספורט בצורן"

 6 )מדברים ברקע(

, התקבלה הרשאה בסך חמישה מיליון, 11.9.2017תאריך  שביט מס : 7 

 8 לוש אפס עשרים, ארבע מאות שבעים וש

 9 )מדברים ברקע(

 10 תודה. תודה. שינוי מקור המימון,  שביט מס :

 11 אי אפשר ככה, יצחק גולברי :

, "בנייה והצטיידות חטיבת ביניים 842שינוי מקור מימון בתב"ר  שביט מס : 12 

, התקבלה הרשאה 11.9.2017אולם ספורט בצורן, בתאריך  13 

 14 בסך,"

 15 )מדברים ברקע(

 16 ר ככה לנהל, אי אפש יצחק גולברי :

"ההרשאה בסך חמישה מיליון ארבע מאות שבעים ושלוש אפס  שביט מס : 17 

עשרים, ממשרד החינוך. מנגד החזרה של חמישה מיליון ארבע  18 

מאות שבעים ושלוש אפס עשרים, לקרנות הרשות," יזהר,  19 

בבקשה, קרנות הרשות, ההחזרה של הקרנות, לאיזה קרן  20 

 21 יחה,הולך מה, יזהר, בבקשה, רבותיי, סל

לא יודע מי נכנס לי שם לחדר, רוני, דורון, אפשר בבקשה,  יזהר קנה : 22 

 23 סליחה, יש שם פשוט חומרים, יש שם עוד מישהו?
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 1 רמי, מושיקו ארז : 

רמי יכול, סליחה, רמי אדריכל המועצה, יכול. רק לא אורחים.  יזהר קנה : 2 

 3 אני מבקש לא להיכנס, אני מתנצל,

 4 ה של הכספים, לאיזה קרנות, בבקשה, יזהר, חלוק שביט מס :

הא, אני רוצה להזכיר את השלבים הקודמים של התב"ר הזה.  יזהר קנה : 5 

זה תב"ר שאישרנו בו בשלב מסוים הלוואה של חמישה מיליון  6 

מאתיים. הלוואת גישור, עד שנקבל את ההרשאה. הא, עבר  7 

הזמן, הסתיימה השנה ונאלצנו למצוא פתרון למימון החזר  8 

, ומימננו את ההחזר להלוואה משלוש קרנות ההלוואה לבנק 9 

שונות. זה היה קרן עבודות פיתוח, קרן היטלי השבחה רמת  10 

ועכשיו, אנחנו רוצים  אמיר וקרן היטלי השבחה מרכז צורן, 11 

הגיע סופסוף האישור. את החמש להחזיר חזרה את הכסף, כי  12 

מאתיים אנחנו יודעים בדיוק איך להחזיר לכל אחת משלוש  13 

ש עוד עודף של מאתיים שבעים ושלוש אלף שקל, הקרנות וי 14 

מאחר שבתב"ר עצמו אין השתתפות קודמת מקרנות הרשות  15 

או מקרן היטלי השבחה מרכז צורן, אז גם את המאתיים  16 

שבעים ושלושה אלף שקל האלה צריך להחזיר לקרן היטלי  17 

השבחה רמת אמיר. זה בשלב הזה, בשביל לאשר את  18 

. יותר מאוחר, כשאנחנו ההחלטה של ההחזרה של הכספים 19 

נצטרך לאשר תב"רים מאיפה לממן אותם, אז אני אחזור על  20 

 21 ההסבר ואני אגיד מאיפה יש לנו כסף לממן כל תב"ר,

 22 מה החלוקה כרגע? שביט מס :

 23 החלוקה של החמש ארבע מאות שבעים ושלוש, היא, יזהר קנה :
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 1 זה לפי המשיכה אבל, יצחק גולברי :

שבעים ושלוש, היא מיליון ארבע מאות לקרן  פלוס המאתיים יזהר קנה : 2 

עבודות פיתוח, שמונה מאות שבעים ושלוש לקרן היטלי  3 

השבחה רמת אמיר ושלושה מיליון מאתיים לקרן היטלי  4 

 5 השבחה מרכז צורן.

 6 כן, שאלות? שביט מס :

מתי היתה, לא יודע, אני לא זוכר, היתה החלטה לקרן  יזהר, יצחק גולברי : 7 

 8 ז צורן?היטלי השבחה מרכ

 9 , -כשעשינו בזמנו, אם אתה זוכר, עם סיני גלבוע, ייצג פה את ה יזהר קנה :

 10 אולימפיה, שביט מס :

 11 אולימפיה בטח, כן, יצחק גולברי :

 12 אולימפיה זה היה אז, כן, אז קיבלנו גם היטלי השבחה, יזהר קנה :

י זה אני זוכר, השאלה, היתה החלטת מועצה שיהיה קרן היטל יצחק גולברי : 13 

 14 השבחה מרכז צורן? אמירה כזאת? רמת אמיר אני זוכר, 

 15 אז את הכספים שקיבלנו, אבל זה כבר לא רלוונטי, יזהר קנה :

 16 אתה מכיר דבר כזה?  יצחק גולברי :

 17 זה מהקדנציה הקודמת,זה מלפני,  יזהר קנה :

את קרן היטלי השבחה  אני לא זוכר שהיתה החלטה, לייעד יצחק גולברי : 18 

, אין אמירה כזאת. עד כמה שאני -, אין דב-מרמרכז צורן ל 19 

 20 זוכר,

 21 היה לנו שתי קרנות. אחת, יזהר קנה :

היה קרן היטלי השבחה וקרן השבחה רמת אמיר, אמרנו משק  יצחק גולברי : 22 

 23 סגור,
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לא, היה לנו קרן היטלי פיתוח של רמת אמיר, שאת זה, אם אני  יזהר קנה : 1 

ים הועברו להיטלי זוכר נכון, עוד בקדנציה הקודמת, הכספ 2 

 3 סלילה,

 4 נכון, יצחק גולברי :

 5 והיה את הקרן של היטלי השבחה, יזהר קנה :

 6 אבל אני לא זוכר, יצחק גולברי :

שחלקם יועדו, נדמה לי, לעבודות, יש את התב"ר של מאה  יזהר קנה : 7 

 8 חמשים אלף שקל,

את לא זוכר, תבדקו את זה, לי לא זכור שהיתה החלטה לסגור  יצחק גולברי : 9 

 10 זה כמשק סגור. תבדקו את זה בבקשה, 

 11 אני מבקש קודם כל, להעלות, שביט מס :

לא היה בזה היגיון להחליט החלטה כזאת, כי אמרנו שרמת  יצחק גולברי : 12 

 13 אמיר סגרנו,

אני בודק. רבותיי, מי בעד? פה אחד, תודה רבה. סעיף מספר  שביט מס : 14 

 15 והצטיידות וימ'תכנון, בינ 938, "אישור שינוי שם תב"ר 2

חט"צ לתוספת  בינוי והצטיידותתכנון '-חטיבה צעירה יובלים', ל 16 

, בסדר? מי בעד שינוי שם? תודה רבה. סעיף '"כיתות יובלים 17 

תכנון בינוי והצטיידות חט"צ  938"אישור תב"ר  3מספר  18 

 19 לתוספת כיתות יובלים,"

 20 עוד פעם? יצחק גולברי :

הגדלה של התב"ר אחרי השינוי לא, היה שינוי שם ועכשיו זה ה שביט מס : 21 

 22 שם,

 23 הא, אוקיי, יצחק גולברי :
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, ההגדלה בסך 8,364,220לסך  2.915הגדלה מסך   שביט מס : 1 

 2 משרד החינוך. מי בעד? מימון, מקור 5,449,220

שנייה, אני רק רוצה להגיד משהו, מכל ההרשאות של החינוך,  קרן גרין : 3 

טוס, את אטבכלל, אפשר לקבל את הכרטיס פרויקט? את הס 4 

 5 הלו"ז,

אפשר לקבל את הכל, אין בעיה. את יכולה לקבל גם את  שביט מס : 6 

הטבלה של הכרטיס, של הפרויקט, את יכולה לקבל גם את  7 

 8 הטבלה של התב"ר,

 9 ומה הלו"ז של הביצוע, קרן גרין :

 10 כן, לו"ז ביצוע יש? יצחק גולברי :

 11 הכל,אין שום בעיה, תקבלי הכל. אין בעיה, תקבלי  שביט מס :

 12 איפה אנחנו עומדים בלו"ז ביצוע והכל, קרן גרין :

 13 תקבלי הכל. אין שום בעיה, שביט מס :

זה לא משהו שכאילו אנחנו מדברים עליו רגע לפני שאנחנו  קרן גרין : 14 

 15 מאשרים כסף?

עכשיו, סיימנו שלב א', חט"צ. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד את  שביט מס : 16 

 17 החמש כיתוב ל"יובלים",

 18 כן, אבל צריך להיות כרטיס עבודה, לברי :יצחק גו

 19 )מדברים יחד(

כסף מצוין, אבל אני מבין שכרטיס עבודה עושים לפני  יצחק גולברי : 20 

שמקבלים כסף. תכניות, מתי, איך יוצאים, יש כרטיס עבודה,  21 

 22 לא?

 23 תקבל כרטיס. תכניות קיימות, שביט מס :



 

 

54 

 1 איפה? אבל היה צריך להגיע לפה, יצחק גולברי :

 2 תקבל כרטיס, תקבלו, ט מס :שבי

, נאה דורש, -היה צריך להיות בדיון, אתה כל פעם, אתה דרש יצחק גולברי : 3 

 4 נאה מקיים,

 5 אני אומר "קיים". רוצים, תבקשו. לא ביקשת לא קיבלת, שביט מס :

ביקשת את זה ממני כל פעם. משהו אחד ממה שביקשת ממני  יצחק גולברי : 6 

 7 תעשה.

 8 בפנינו כשאנחנו דנים בזה עכשיו?למה זה לא  קרן גרין :

 9 זה מה שאני שואל. יצחק גולברי :

זה יישלח אליכם במייל במהלך הימים הקרובים. יזהר, יש  מושיקו ארז :  10 

 11 ,-משהו ש

אין שום בעיה עם זה. תכניות, מי שרוצה לראות את התכניות,  שביט מס : 12 

 13 , זה,-נשלח לכם ב

את הבינוי ואת הקונסטרוקטור ו שביט, לא רוצים תכניות של יצחק גולברי : 14 

 15 עובי הברזל. כרטיס פרויקט,

 16 כרטיס פרויקט ולוח זמנים, קרן גרין :

את זה מביאים לישיבה, שביט. אחרי ארבע שנים מביאים את  יצחק גולברי : 17 

 18 זה לישיבה.

: 5טוב, תודה רבה. מי בעד? פה אחד. תודה רבה. סעיף  שביט מס : 19 

 20 והצטיידות חט"צ,", תכנון בינוי 966"הגדלת תב"ר 

 21 , סליחה,4 מספר דוברים :

 22 חוק ההפלות, יצחק גולברי :
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בינוי והצטיידות חט"צ , תכנון 966, סליחה, "הגדלת תב"ר 4 שביט מס : 1 

 2 חט"צתכנון בינוי והצטיידות  966לכיתות "לברן", הגדלת תב"ר 

לכיתות לברן לשם הקמת אגף חדש בבית הספר לברן. הצפי  3 

בכפוף לאישור התב"ר ויציאה למכרז.  לביצוע הינו מיידי, 4 

. סך ההגדלה 3.290ש"ח לסך  290הגדלת התב"ר מסך  5 

 6 שלושה מיליון ש"ח,

 7 מאיפה? יצחק גולברי :

מתוך אומדן של שש מיליון שמונה מאות, קרן עבודות פיתוח,  שביט מס : 8 

מימון ביניים עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך. השבוע עשינו  9 

ל. מסמכים הקרקע הועברו כבר סיור במקום על האדריכ 10 

למשרד החינוך. נדמה לי שהיום, היום או אתמול, היום הועברו  11 

עוד השלמות לקבל את האישור של מסמכי הקרקע. האדריכל  12 

להעביר את הסקיצה של  יעביר, הוא הבטיח עד סוף השבוע 13 

הבינוי. כרגע הבינוי מתוכנן, הוא צריך לבדוק את זה על  14 

אספלט שבין שני בתי הספר, אנחנו המגרש אספלט, על מגרש  15 

. זה לבנות את בתי הספר )מדברים 1בדקנו מספר חלופות,  16 

. זה בניה 1יחד(, בעיקרון יש ארבע אופציות לבית ספר "לברן":  17 

מאחורי בית הספר שיהיה מאוד מאוד קשה ברמה הלוגיסטית  18 

לבנות שמה. החלק השני, זה איפה שנמצאים הקרוונים, בצמוד  19 

ון, שם יש בעיה של שטח ואנחנו לא יכולים לדרך לב השר 20 

. לבנות 1לבנות שמה, ושתי האופציות שנראות הגיוניות, זה:  21 

איפה שמגרש הדשא, בבית ספר לברן, אנחנו מאוד משתדלים  22 

שלא לעשות את זה, והאופציה הנוספת, שאתמול היינו עם  23 
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האדריכל בשטח, זה לבנות באזור של מגרש שבין שני בתי  1 

שם את התוספת של בתי הספר. האדריכל  הספר, לבנות 2 

הבטיח לפחות עד סוף השבוע, שיעביר לנו סקיצה ראשונית,  3 

 4 אחרי שהוא יבדוק בדיוק את ההעמדה של המבנים. בסדר?

אפשר, ההחלטה הזו והדיון, אוקיי? א'. אני אשמח להיות  קרן גרין : 5 

שותפה לו. וב'. אני חושבת שצריך לשתף את המנהלת ואת  6 

 7 זה ארבע חטיבות שהן מאוד,גת הורים, כי יו"ר הנה

 8 הניהול,המנהלת יודעת, המנהלת בירכה, צוות  שביט מס :

 9 )מדברים יחד(

מעדיפים את האופציה על הכביש. היינו, וגם צוות הניהול  שביט מס : 10 

 11 בדקנו אתמול, ככל שזה ייכנס, זה יהיה שם. רבותיי,

 12 )מדברים ברקע(

 13 מקור מימון? שביט מס :

הוא יהיה, המקור היחיד שיש לנו, זה מקרן היטלי השבחה של  : יזהר קנה 14 

 15 מרכז צורן.

קרן היטלי השבחה מרכז צורן, בסדר? רבותיי, מי בעד? פה  שביט מס : 16 

, 986, "פתיחת תב"ר חדש, 5אחד. תודה רבה. סעיף מספר  17 

בסך  בן צבי, הפיכתו לשדרה'מימון תכנון ביצוע פיתוח רחוב  18 

צא פה רמי, תרצה להציג את זה, . נמארבע מאות אלף שקל 19 

 20 אנחנו,

 21 לפני זה, בוא תגיד לנו, היה כסף ומה עשיתם איתו? יצחק גולברי :

 22 היה שש מאות אלף שקל, קרן גרין :

 23 שש מאות אלף שקל, יצחק גולברי :
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 1 )מדברים יחד(

זה תעמולת בחירות, פינוי בינוי, עם המעליות, המעליות כבר  יצחק גולברי : 2 

 3 יוצאות מהגגות,

 4 )מדברים יחד(

 5 בעזרת השם. אם השם ירצה. בעוד מאה שנה. עבודה בעיניים. יצחק גולברי :

אני אענה על השאלה ששאלתם. שש מאות אלף שקל, שניתנו  רמי יוגב :  6 

היתכנות לנו כהרשאה לתכנון, המטרה שלהם היתה בדיקת  7 

אדריכלית באמצעות יועץ תנועה ושמאי שהוא מסתכל על הפן  8 

לבחון באיזה מקומות, מתוך רחבי הישוב, מקומות הכלכלי, כדי  9 

שיש בהם שיכונים ובנייה שראויה להתחדשות עירונית, כן?  10 

או התחדשות עירונית  38ניתן לעשות פינוי בינוי או תמ"א  11 

 12 אחרת. זה המטרה של,

 13 ומה, מה יצא מזה? יצחק גולברי :

 14 שנייה, שנייה, זה לא הסוגיה כרגע. הסוגיה, רמי יוגב :

 15 תומר, אתה הולך? גולברי :יצחק 

 16 יש לי חתונה. לשים שיק, לאכול סטיק, תומר יעקב :

 17 מזל טוב. יצחק גולברי :

 18 אחלה חרוז יצא לך. לשים שיק, לאכול סטיק,  שביט מס :

לגבי הסוגיה ההיא, אנחנו באמצע התהליך של הבדיקה. יש לנו  רמי יוגב : 19 

ם, לא איזשהו התקדמות לגבי ציר בן צבי המגורים, הבתי 20 

קמות הבנות מול המרחב הציבורי, אלא המגורים, כאשר מתר 21 

גנון, שהיא האחראית על נושא  משרד השיכון, עינת 22 

בוחנים, יחד איתנו, ההתחדשות העירונית והפינוי בינוי, ואנחנו  23 
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בנובמבר, ונבדוק את האפשרות לקיים את  16-פגישה, אצלה ב 1 

ום ההתחדשות העירונית תוך קבלת קרקע משלימה, מש 2 

שאנחנו כפרנסי הישוב, לא רוצים לעשות את הדבר הפשוט,  3 

לכאורה, שלהתיר בניה לגובה של שתיים עשרה קומות לאורך  4 

הציר בן צבי וככה כאילו לפתור את הבעיה. אנחנו רוצים  5 

 6 להגביל,

 7 מישהו מאשר את זה? זה תלוי בנו? קרן גרין :

הן של הוועדות  הרעיון יכול להיות שלנו, אבל ההחלטות יצחק גולברי : 8 

 9 המחוזיות,

לא, אבל המדינה היתה מאשרת לעשות שם שתיים עשרה  קרן גרין : 10 

 11 קומות?

 12 כן, יצחק גולברי :

 13 המדינה בטח. המדינה גם עשרים קומות.  שביט מס :

 14 גם חמש עשרה וגם עשרים, יצחק גולברי :

 15 גם שלושים קומות יתנו לך, שביט מס :

המדינה היתה ששה לעשות, ואנחנו רוצים להימנע מזה, ולכן  רמי יוגב : 16 

הפתרון, כדי שזה יהיה כלכלי, אנחנו רוצים את היחידות  17 

החדשות, את חלקן לעשות ולהכפיל את הצפיפות שקיימת  18 

היום בבן צבי, ולמצוא עוד מקומות של קרקע משלימה, שבה  19 

בנה יחידות באמצעות מנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, נ 20 

 21 סבירות, שיישארו לנצח בצורה מכובדת ולא יהיה סלאמס חדש,

 22 רמי, שנייה, יצחק גולברי :

 23 שנייה, שנייה, אבל בוא, עוד שנייה אחת, רמי יוגב :



 

 

59 

לא, רגע, שנייה, אני רוצה לעזור לך. אתה מסכים איתי, שיש  יצחק גולברי : 1 

 2 השקה, בין התכנית הזאת לבין התכנית ההיא,

 3 לא, ב :רמי יוג

ה, כל לא? אם יהיה פינוי בינוי, אם יהיה שינוי, כל הרחוב ישתנ יצחק גולברי : 4 

חניות יצטרכו למצוא פתרונות או מתחת לכיכר יד לבנים או  5 

התת קרקעי. זאת אומרת שאתם פה עכשיו רותמים את  6 

העגלה לפני הסוסים. בוא נמתין, נראה מה הבדיקה מציאה  7 

 8 זשהו,היתכנות במקום, ואז נעשה אי

 9 יש לי תשובה לעניין הזה, רמי יוגב :

 10 ,-אני חושב ש יצחק גולברי :

 11 אתה אומר דברי טעם, אבל, רמי יוגב :

תמיד, תמיד, הוא לא מסכים איתי תמיד, אבל אתה לפחות  יצחק גולברי : 12 

 13 מסכים,

 14 אז אני רוצה להוסיף את התבלינים על הטעם הזה, רמי יוגב :

 15 כן, יצחק גולברי :

או להסביר את העניין יותר. לית מאן דפליג, שתהליכים של  :רמי יוגב  16 

 17 התחדשות עירונית/פינוי בינוי, לוקחים הרבה שנים,

 18 אז מה? יצחק גולברי :

 19 לא, לא, לא,  רמי יוגב :

זה מה שאמרו לו כשהוא הציע, אמרו "זה הולך להיות עיבוי  יצחק גולברי : 20 

 21 פינוי בינוי, לא ניתן",

 22 ,-רה, תקשיבו, מאחר וחברה, חב רמי יוגב :

 23 נכון או לא? יצחק גולברי :
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 1 )מדברים יחד(

זה תעמולת בחירות. זה אותו סיפור של המעליות של בן צבי,  יצחק גולברי : 2 

חברים, שנת בחירות, יפה, מכרתם פינוי בינוי במתנ"ס, פינוי  3 

בינוי בבן צבי, אנחנו ראינו את זה בכל הישוב, אמרתי חברה,  4 

אני מציע, תעלו את זה להצבעה, אתם וך. זה אותו סיפור אר 5 

רוצים, תיקחו כסף, תעשו מה שאתם רוצים. אני מתנגד,  6 

 7 ואחרים מתנגדים,

אתה יודע מה? אני אגיד את זה, סליחה, אני אגיד את זה  רמי יוגב : 8 

 9 הפוך,

 10 נו? יצחק גולברי :

אתה יכול להתנגד, אבל תן לי להציע ולהגיד את הדעה  רמי יוגב : 11 

 12 שלי,המקצועית 

 13 בבקשה, יצחק גולברי :

עם כל הכבוד ההדדי, ואחרי זה תתנגד. תגיד "אתה עושה  רמי יוגב : 14 

 15 תעמולת בחירות",

 16 שנת בחירות, לא אתה, לא אתה, אתה איש מקצוע, יצחק גולברי :

 17 לא, ברור. אני רוצה לומר,  רמי יוגב : 

 18 ד הערב,יש, פה יושב אחד שעושה תעמולת בחירות מהבוקר ע יצחק גולברי :

 19 רמי, רמי, בבקשה, שביט מס :

 20 זה שוחד בחירות לאור היום, יצחק גולברי :

 21 רמי, בבקשה, שביט מס :

 22 שוחד בחירות ורמאות לאור היום, יצחק גולברי :

 23 תודה, רמי, בבקשה, שביט מס :
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 1 תרשום את זה בפרוטוקול את הדברים שלי, יצחק גולברי :

 2 ה,מצוטט. תודה. הלארשום כבר.  שביט מס :

יש פרויקטים שאורך החיים של ההגשמה שלהם הוא שבע,  רמי יוגב : 3 

עשר, חמש עשרה שנה, אתה מכיר טוב מאוד את פרויקט  4 

 5 כמה הוא לקח,  יוספטל

 6 נכון, והוא לוקח, יצחק גולברי :

בזמנו, לפני עשרים שנה, יזמתי פרויקט כן, ואנחנו יודעים, אני  רמי יוגב : 7 

ארבע שנים הוא הגיע -רק לפני שלוששל פינוי בינוי בגבעתיים,  8 

 9 למימוש. תחשוב כמה זמן לוקח,

 10 רמי, אני רוצה פתרון, יצחק גולברי :

 11 עכשיו, שנייה, שנייה, זה לוקח זמן, רמי יוגב :

מעשי, יסודי, לבעיה, לבעיה הקשה הזאת שיש לנו במרכז  יצחק גולברי : 12 

ות הישוב. אבל אני רוצה פתרון כוללני, לא, אנחנו פה, הוצא 13 

 14 כסף מיותרות,

רמי יוגב, רמי, אני מבקש, אני מבקש להציג, פשוט להציג.  שביט מס : 15 

 16 תציג בבקשה את הנושא, תודה. לא דיונים,

מאחר ואני מטפל בשני הדברים, אני מרגיש צורך להגיד, אני  רמי יוגב : 17 

חושב שהבדיקה שאנחנו עשינו ועושים לגבי בדיקת ההיתכנות  18 

וד מאוד יסודית, שהיא גם בדיקה מאלהתחדשות עירונית היא  19 

 20 העיקר שהדברים נאמרו לפרוטוקול, כלכלית,

 21 מקשיב לך, אני מקשיב לך,  יצחק גולברי :

 22 )מדברים ביניהם(

 23 רמי, שביט מס :
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 1 בקיצור, הפרויקט הספציפי הזה, רמי יוגב :

סליחה, דקה, אני רוצה להגיד הערה אחת, חברים, אנחנו  מושיקו ארז : 2 

ערות, ואני לוקח כל הערה שלכם לתשומת הלב. קיבלנו כמה ה 3 

להציג דברים בצורה מסודרת. בא אדריכל המועצה, יושב פה  4 

שעתיים, בשקט, רק מקשיב, מחכה להציג משהו שהוא מתכונן  5 

עליו שבועיים. אני מבקש מכם, מקצועית, רק תקשיבו עד  6 

 7 הסוף. אני לא נכנס להצבעות,

 8 לה,לאוקיי, יא יצחק גולברי :

מכין נייר מסודר, מכין את המספרים, ישבנו, ועדות יועצים,  ארז : מושיקו 9 

קשר, זה ועדות זה, תנו לבן אדם להציג בצורה מסודרת. בלי  10 

 11 פרויקט מאוד ראוי.

 12 רמיי, אני שותק, יצחק גולברי :

קדימה, יש לה ייחודיות, יש לה יופי, יש לה דברים שכדאי  רמי יוגב : 13 

קיף אותנו ושהוא בסכנה לאמץ ולעבות ולשחזר. הירוק שמ 14 

עכשיו, כן? שדרת חנקין, שהיא יפה, למרות שלא נגעו בה כבר  15 

שמונים שנה, אבל יש בה איזה יופי, אנחנו חושבים שבמקום  16 

הכי הכי הכי מוזנח והכי מדוכא בישוב הזה, צריך לעשות  17 

משהו, והמשהו הזה הוא משהו בשני פרקי זמן. יש את הפרק  18 

ם הממשיים, זאת אומרת, דבר שיכול זמן שאני מדבר עליו בחיי 19 

לקחת שנה, שנתיים שלוש, כן? ויש פרקי זמן שיכול לקחת גם  20 

חמש עשרה שנה. יכול לקחת. אני אומר, אנחנו עובדים על שני  21 

המישורים האלה יחד, עובדים עליהם יום ולילה או יום יום,  22 

עובדים על שני הדברים האלה. לא מטפלים רק בתפאורה ולא  23 
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בדיקה הממשית הכלכלית, לעשות את התכנית מתעסקים ב 1 

כמו שאנחנו רוצים. אנחנו עובדים על שני הדברים האלה יחד,  2 

כדי שהתושבים, כן, אלה שהיום ילדים, יוכלו ליהנות  אבל 3 

מהסביבה של הבתים שלהם, גם בטווח הנראה לעין ולא רק  4 

כשהם יהיו אחרי צבא, אז אנחנו רוצים לתת מענה, שהוא: א'.  5 

שהיא נמצאת בקצה הציר  309ת פניה של תכנית מ"ח יקדם א 6 

ש הזה, בקצה הציר הזה, הולכת להיבנות שכונה של אלף שלו 7 

מאות שמונים ואחת יחידות דיור, שאנחנו כבר רוצים להסדיר  8 

תחבורתית, הציר הזה הוא ציר ראשי, הציר הזה הוא ציר  9 

שאמור להזרים את כל התנועה מקדימה אל השכונה הזאת,  10 

מרכזי שלה, ואנחנו חשבנו, שכדאי מאוד להיערך בחלק ה 11 

תכנונית, כן? גם באספקט התחבורתי וגם באספקט הוויזואלי,  12 

שלוש הקרובות, -ח של השנתייםכדי שהדברים יקרו בטוו 13 

והמשמעות של העניין הזה, זה שאנחנו רוצים לתכנן תכנון,  14 

שהוא תכנון נוף, תכנון עם יועץ תנועה, תכנון עם יועץ ניקוז,  15 

תכנון עם יועץ חשמל, כדי להפוך את הרחוב הזה שכרגע הוא  16 

בעייתי, כי חונים משני הצדדים שלו, נוסעים אחד מול השני,  17 

אני נוסע עכשיו כל יום בכוונה כדי לחוש אותו. לא נעים, אתה  18 

בשביל המתנ"ס, פוחד שיפתחו לך דלת, אתה, אנשים עוצרים  19 

דרה, הדרך שם לא נוחה. ברגע שזה יהיה סוג של ש 20 

boulevard אוקיי? ברגע שזה יהיה סוג כזה )מדברים , 21 

בקיצור, ברגע שזה יהיה כזה, ואז יש לי נתיב אחד,  ביניהם(, 22 

נתיב, בצד אחד שקרוב למגורים, שהוא לכיוון אחד, -סליחה, דו 23 
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ומצד שני שני נתיבים שהם לכיוון שני, אז אין רכב נוסע מול  1 

רה להולכי רגל ולרוכבי רכב, ובאמצע יהיה לנו סדר גודל של שד 2 

אופניים ואפילו אפשר לשים שם שני קיוסקים, בקצוות, שלא  3 

 4 יהיה מפוזר בתוך השדרה, עם הצללה,

 5 אז ממה אתה לוקח? מהמתנ"ס? קרן גרין :

 6 מיד לבנים, יצחק גולברי :

 7 , אני לוקח, אני מתרחב לכיוון השצ"פ, -אני לוקח, לא מיד לב רמי יוגב :

 8 לבנים אתה לוקח,מיד  יצחק גולברי :

 9 יבדקו את זה, רמי יוגב :

 10 מההרחבה של המתנ"ס,  קרן גרין :

בוא, בוא נדייק, זה הרעיון הכללי. אנחנו עוד לא יודעים מאיפה  חנן טויטו :  11 

 12 ניקח, מאיפה נביא, מאיפה נעשה,

מה זה אתה לא יודע? אתה מצייר ציור, רעיון יפה, אבל מאיפה  יצחק גולברי : 13 

 14 ע אתה צריך לקחת,אתה לוקח? קרק

 15 עוד אין תכנית. זה רעיון,איציק, איציק,  חנן טויטו :

 16 כל הרעיון, רמי יוגב :

 17 אדריכל, שיבוא עם הצעות, זה רעיון, זה הכל, חנן טויטו :

כל הישיבה הזאת, היא ישיבה, ככל שאני מבין אותה, היא כדי  רמי יוגב : 18 

כנון המליאה המכובדת תאשר את התכנון של הדבר הזה, שהת 19 

ייעשה בצורה מקצועית, והרעיון הזה, המטרה שלא היא, ואני  20 

לכביש חוזר על זה שוב, זה שהדברים האלה, במרחב הציבורי,  21 

שמוביל אותך, היום עוד לא בצורה טובה ובטוחה, למקום שהוא  22 

מוצלח, הוא יוביל אותך בצורה רגועה, יאשר גם חניה, יאפשר  23 
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ציר החשוב הזה. הוא מביא להולכי רגל ולרוכבי אופניים לנוע ב 1 

אותך ממרכז הישוב, כן? אל, שאגב רחוב הדקלים זה רחוב  2 

 3 מאוד מאוד חשוב, הוא מגיע למרכז הזה )מדברים ברקע(, 

 4 אז מה, אתה הולך לעשות מכרז אדריכלים? קרן גרין :

כבר עשינו מכרז. כבר יש לי הצעות מחיר. אני רוצה רק לקבל  רמי יוגב : 5 

 6 להפעיל אותם,הקצבה שאני יכול 

 7 בכמה הצעות המחיר נעות? קרן גרין :

הן נעות ממאתיים חמישים ועד שש מאות חמישים, לגבי  רמי יוגב : 8 

 9 התכנון של כל הצוות,

 10 כל הצוות זה כולל יועצים גם, כולל יועצים גם, חנן טויטו : 

אז לא יעשו את כי אם אנחנו מאשרים ארבע מאות אלף,  קרן גרין : 11 

 12 ות,ההצעה של שש מא

לא, לא, לא )מדברים יחד(, זה ההצעה הנמוכה, ארבע מאות  רמי יוגב : 13 

 14 אלף, זה כולל את המדידה של כל הציר הזה, על ידי מודד,

 15 אפשר לראות תכניות של הדברים שהם הציעו? קרן גרין :

 16 לא, הם לא הציעו, שביט מס :

אז צריך הם הציעו הצעה עקרונית, כולל צוות התכנון שלהם, ו מושיקו ארז : 17 

 18 לאשר להם, הם באים מציגים לך את החלופות,

אני חייב להסביר לכם, המורכבות של העניין, מבחינת העבודה,  רמי יוגב : 19 

היא מורכבות מאוד משמעותית, כי מעבר לתכנון הפיזי של  20 

איזה עצים לשים ואיזה ספסלים ואיזה פנסים, ואיך השבילים  21 

ת מה שנקרא, את ואיך התחבורה, יש פה גם צורך להרחיב א 22 

 23 )מדברים יחד(, 
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 1 אז צריך, רמי, לפני שמתחילים לבחור, שושן :-חגי בן

 2 לא, לא, זה ביחד, זה הכל ביחד, זה חלק מהעבודה, רמי יוגב :

שאתה לפני, יש דברים שהם פיזיים, לפני שאתה בוחר לא, כ שושן :-חגי בן 3 

 4 אבן, אתה צריך לבדוק פיזית האם אתה יכול,

 5 להניח אותה, יצחק גולברי :

 6 להניח אותה,  שושן :-חגי בן

 7 זה ברור, זה ברור,  רמי יוגב :

 8 בשביל זה לוקחים אדריכל, זה הוא שבודק את זה, שביט מס :

 9 )מדברים יחד(

השאלה אם מה שאיציק אמר, אני רוצה לשאול את השאלה,  בנימין מנחם )צ'וח( : 10 

איך זה  האם בנושא של תכנית פינוי בינוי או, לא פינוי בינוי, 11 

 12 נקרא?

 13 התחדשות עירונית, שביט מס :

התחדשות עירונית. שייכנסו לתכנית הזאת בעוד חמש שנים,  בנימין מנחם )צ'וח( : 14 

 15 האם התכנון הזה,

 16 חמש שנים הלוואי, שביט מס :

 17 ישקף, לא משנה, ישקף, בנימין מנחם )צ'וח( :

 18 לא, ממש לא יהיה שייך, עזוב, יצחק גולברי :

 19 ולא יפילו את זה, וח( :בנימין מנחם )צ'

, תכנית יפה, באמת, רעיון, באמת רעיון יפה. זה רמיתראה,  יצחק גולברי : 20 

נזם זהב באף חזיר עכשיו. לקחת, תראה, אנחנו כולנו יודעים,  21 

אתה יודע ונניח, רואים מה קורה שם בשיכון. לבוא ולעשות,  22 

, ויש בזה היתכנות ויש בזה כסף, מה אתה עושה עם מה 23 
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, לדעתי. מועצה צריכה התהליך צריך להיות אחרת השיכון? 1 

ה הרי להעביר החלטה, שהמועצה מבקשת ממדינת ישראל, ז 2 

אתה יודע שזה החלטת ממשלה לשר השיכון, כמו שעשינו,  3 

עזרא לוי עשה, לא אני. להעביר החלטת ממשלה בנושא,  4 

להכריז על בן צבי, לפינוי בינוי. במקביל, להתחיל לעשות  5 

 6 , אבל זה לא נכון לעכשיו. זה לא נכון, חברה,דברים. זה יפה

 7 )מדברים יחד(

 8 אם לא יהיה מחר, תתחיל את זה בעוד שנה, יצחק גולברי :

 9 לתכנן? חנן טויטו :

הכל. חנן, תראה, אני לא יום אחד פה. אתה זוכר את הפינוי  יצחק גולברי : 10 

בינוי בשיכון עם המעליות? אתה זוכר עם המעליות השקופות  11 

זוכרים את הסיפורים. זה אותו סיפור. תפסיקו, הוא  כבר? אתם 12 

מוכר לוקשים. אני יודע שהוא ילך לתושבים מחר והוא יגיד  13 

שאנחנו נגד. עזוב, אני לא נגד, אני בעד. בואו נכריז, נחליט  14 

עכשיו בדיון הזה, שאנחנו בעד פינוי בינוי בשיכון. אנחנו דורשים  15 

כל התכנון, כמו מהמדינה שתחליט, כי המדינה גם תממן את  16 

שמזרחי, הבן של אריה מזרחי הוביל לנו את כל הפרויקט. איך  17 

 18 קראו לחברה? מה אתה לא זוכר?

לא, כמו שתכנית המתאר מומנה על ידי משרד הפנים. אנחנו  רמי יוגב : 19 

 20 עד עכשיו אוכלים,

 21 את הלוקשים, שביט מס :

 22 הא, הבנתי. עכשיו אתה פותח פצעים, יצחק גולברי :

 23 לא,  :רמי יוגב 
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 1 לא, סתם, זה בסדר, יצחק גולברי :

 2 )מדברים יחד(

לא, המדינה, כדי, יש פה בעיות של היטלי השבחה, בפרויקט  יצחק גולברי : 3 

פינוי בינוי. יש בזה מימון. יש בזה אינטרס. ברגע שהמדינה  4 

מכריזה על אזור פרויקט פינוי בינוי, יש לך הטבות גם, יש לך  5 

לכן זאת ההחלטה שצריכה להיות  כוח בעמדה בוועדות התכנון, 6 

 7 פה,

 8 איציק, תמיד,  חנן טויטו : 

 9 לא תמיד, עכשיו, יצחק גולברי :

 10 תקשיב, חנן טויטו :

 11 נו, אתה רואה? יצחק גולברי :

 12 תקשיב, אנחנו, חנן טויטו :

 13 אני רוצה החלטה כוללת, יצחק גולברי :

 14 בוא, בוא, בוא, איציק, בבקשה,  חנן טויטו :

 15 בקשה,ב יצחק גולברי :

אנחנו לא אנחנו מדברים, באמת, מדברים רק על תכנון עתידי.  חנן טויטו : 16 

מדברים על מחר. נתכנן, יבואו אלי בישיבת מועצה כדי לבצע.  17 

תגיד חברה, "תשמע, בחירות, לא מבצעים את זה עכשיו, נבצע  18 

 19 אחרי הבחירות", 

כוללני, לבעיית לא, לא, לא, חנן, חנן, אני רוצה פתרון יסודי,  יצחק גולברי : 20 

השיכון, כולל המרכז המסחרי המעופש הזה. אני רוצה החלטה.  21 

אני רוצה שהמדינה תכריז על האזור כפינוי בינוי, כמו שעשו  22 

 23 ביוספטל.
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 1 )מדברים יחד(

 2 היא מתנגדת, גברת ענת פיק מתנגדת.  יצחק גולברי :

 3 רבותיי, איציק, איציק אנחנו הצגנו, שביט מס :

 4 ה תכנון, מה,זה כול חנן טויטו :

 5 הצגנו, הצגנו, שביט מס :

 6 אתם יכולים לדרוש, אין בעיה, זה מותר לכם, יצחק גולברי :

 7 הצגנו לא מעט חלופות, היה צ'וח, היתה קרן,  שביט מס :

 8 אני הייתי? קרן גרין :

 9 הצגנו במתנ"ס, שביט מס :

 10 הא, במתנ"ס, במתנ"ס, חשבתי שפה, קרן גרין :

הגיע האדריכל אליקים, הציג את כל החלופות הצגנו במתנ"ס,  שביט מס : 11 

 12 שנבדקו,

 13 אז למה לא להציג את זה במליאה? קרן גרין :

אין שום בעיה. אפשר לזמן אותו עוד פעם. אפשר עוד פעם  שביט מס : 14 

 15 לזמן אותו, שיציג שוב, שיציג שוב )מדברים יחד(,

מר, עכשיו קרן, אני הייתי מבקש, עכשיו מאשרים תב"ר, אני או מושיקו ארז :  16 

מאשרים תב"ר, עד שנאשר משרד הפנים וזה, זה כמה  17 

 18 חודשים, תכנון ארוך טווח, וזה פותר את כל הציר הראשי,

לא, העניין הוא סדרי עדיפויות. בעצם על מה אנחנו מדברים?  קרן גרין : 19 

 20 רגע, חגי, שנייה, שנייה רגע, שנייה, 

לתכנון חשוב של אנחנו מדברים על השקעה מינימאלית,  שושן :-חגי בן 21 

 22 שדרה,

 23 כל הצירים הכי חשובים בישוב, הכי חשובים, מושיקו ארז :
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 1 מושיקו, יצחק גולברי :

 2 זה אחד הצירים הכי חשובים בישוב, מושיקו ארז :

 3 לי אתה אומר? אני עבדתי פה, יצחק גולברי :

 4 נו, אז תצביע בעד, שביט מס :

 5 קוסמטיקה,אבל אתה לא מטפל בבעיה. אתה עושה  יצחק גולברי :

 6 )מדברים יחד(

 7 כמה שיסעו יותר לאט, הוא יותר בטיחותי, יצחק גולברי :

 8 לא נוסעים שם לאט, מושיקו ארז : 

יצחק, אתה יודע למה זה דומה בעיני? אישה שחלילה חולה,  רמי יוגב : 9 

בעלה יגיד לה "לא קונה לך שמלה, לא קונה לך שמלה, כי  10 

תם אני אומר, לצורך הבעיה אצלך היא הרבה יותר אמיתית", ס 11 

 12 הדוגמא,

 13 למה הוא אומר לה? למה הוא אומר לה? יצחק גולברי :

 14 למה, כי כאילו, רמי יוגב :

 15 אם היא חולה היא צריכה חלוק, יצחק גולברי :

 16 לא, לא, לא, היא צריכה שמלה יותר יפה, כדי לעזור לה נפשית, רמי יוגב :

 17 נו, באמת, יצחק גולברי :

 18 לוגיה,זה, זה האנ רמי יוגב :

תדע לך, שבכל המקומות שפותחים אזורים, לוקחים את  מושיקו ארז : 19 

האזורים החלשים, פותחים להם את הפיאצות, פותחים להם  20 

את הצירים, עושים שדרות ויש עצים, זה פותח את כל האזור,  21 

 22 מפתח,זה פותח מסחרי, 

 23 מסכים איתך, יצחק גולברי :
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 1 מפתח את כל האזור, מושיקו ארז :

זה יהיה דבר היסטורי, אני אומר לכם, כדאי לכם להעביר אותו,  ב : רמי יוג 2 

 3 אתם תהיו )מדברים יחד(,

 4 רמי, שאלה, שאלה מקצועית, ליאור בנאי :

. יש פה עניין של סדרי 1ליאור, אני רוצה להגיד שני דברים:  קרן גרין : 5 

עדיפויות, ודבר שני, יש פה עניין של עבודה מסודרת, אוקיי?  6 

שנעשה במקומות אחרים, תראו לנו. אם זה דבר אם זה דבר  7 

שהיו כמה חלופות, תראו לנו. עכשיו, אתם לא מבקשים  8 

 9 ארבעים אלף שקל לתכנון, אתם מבקשים ארבע מאות אלף,

 10 ארבע מאות אלף,  יצחק גולברי :

 11 אבל ככה עולה תכנון, מושיקו ארז :

 12 לא,  יצחק גולברי :

 13 יביאו את כל החלופות, מושיקו ארז :

שנייה, חגי, רגע, אני אומרת, בסדרי העדיפויות שלנו, של  ן גרין :קר 14 

המועצה, שהיא לא משופעת בכספים, ואנחנו נאבקים בעניינים  15 

של החינוך, של הדברים )מדברים ברקע(, שנייה, זה ארבע  16 

 17 מאות אלף שקל שאין לנו, ואנחנו כל הזמן נאבקים עליהם,

 18 לוקחים הלוואות, יצחק גולברי :

. זה כמו הילדים, זה כמו הנוער, זה כולנו חושבים שזה חשוב ן :קרן גרי 19 

. 1חשוב, זה בסדרי העדיפויות שלנו. אני מצפה שני דברים:  20 

. לראות איפה זה הצליח. 2לראות יותר את התכנון הכולל.  21 

 22 שהתחלתי בשדרה ואז טיפלתי בשיכון,

 23 )מדברים יחד(
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ר טובה. יש לי הצעה טובה. אתה יודע מה, אני יש לי הצעה יות יצחק גולברי : 1 

 2 חכה, יש לי הצעה, שנייה,

 3 )מדברים יחד(

אם מדובר )מדברים יחד( ואני אומר לך שאפשר, לפתוח את  : יוגב רמי 4 

התנועה, לאפשר חניה, לאפשר להולכי רגל לשבת שם, לנסוע  5 

על אופניים. הדבר הזה רק יעמעם את הדלות של השיכונים  6 

תהיה לנו שדרה נוספת,  האלה שם וייתן תחושה של חדשות. 7 

 8 בקום,אפי שבע של חנקין, ר

 9 יש לי הצעה, יצחק גולברי :

 10 יש לי שאלה, רמי, יש לי שאלה, שאלה ככה,  יוסי אדירי :

 11 בבקשה, בבקשה, רמי יוגב :

 12 תגיד לי, זה כל כך חשוב, נכון? יוסי אדירי :

 13 לדעתי, זה מאוד חשוב, רמי יוגב :

 14 ם? למה אחרי ארבע שני יוסי אדירי :

 15 בוא, בוא אני אגיד לך, חנן טויטו :

 16 למה לא הרווחנו את התכנון? יוסי אדירי :

 17 אני אגיד לך בדיוק למה, שביט מס :

 18 לא, שנייה, שנייה,  יוסי אדירי :

 19 אני אגיד לך, יוסי, שביט מס :

 20 אני שואל שאלה, יוסי אדירי :

 21 תקבל תשובה,  שביט מס :

 22 שואל אותו שאלה, הרי אנחנו, שנייה, אני יוסי אדירי :

 23 הא, בבקשה, שביט מס :
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 1  אני ואתה הלכנו ברגל, יוסי אדירי :

 2 נכון, עם הפארק, רמי יוגב :

 3 נכון, כולל עם השצ"פים, ועשינו העברה ברורה, נכון, יוסי אדירי :

ואמרנו שאנחנו עושים בדיקת היתכנות על כל המרחב, נכון?  רמי יוגב : 4 

היתכנות, אתה יודע מה? התקדמנו עם זה, עשינו שם בדיקת  5 

, והחוכמה היא שם, הגענועשרים אלטרנטיבות, כאשר אנחנו  6 

רבותיי, ותאמינו לי, אני לא אומר דברים סתם מהלב, אני אומר  7 

לכם את זה בשיא, החוכמה היתה לעמוד ולשמור ולא לעשות  8 

טעויות של לעשות חומה של שתיים עשרה קומות. שתיים  9 

ר את הפינוי בינוי כבר לפני עשרה קומות חומה, הייתי פות 10 

 11 שלוש שנים.

 12 רמי, יש לי הצעה, יצחק גולברי :

 13 בבקשה, רמי יוגב :

, Aא. אני רוצה לשאול שאלה, במתחם ההצעה שלי היא כזאת,  יצחק גולברי : 14 

 15 מה קורה עם הישן מול חדש? יש את זה או אין את זה?

 16 תקבל, שביט מס :

חדש, כשישב פה בוז'י הרצוג שהיה יש את זה. יופי. ישן מול  יצחק גולברי : 17 

שר השיכון, הרעיון היה כדי להשקיע אותו בשיכון. אני מציע  18 

, זה, אבל בנוסף -שהצעת ההחלטה, אנחנו בעד לתכנן את ה 19 

, יטופל Aלזה אנחנו מחליטים, שבישן מול חדש, ממתחם  20 

 21 השיכון חזותית,

 22 ,-לא, זה ה שביט מס :
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ועצה מחליטה שפונים למדינת, ממשלת תן לי רגע, ומליאת המ יצחק גולברי : 1 

ישראל, להכריז על המתחם, לתת לו מספר, כפינוי בינוי. זו  2 

 3 ההצעה, החלטה, שיכולה לגבש את כולנו.

 4 התחדשות עירונית, שביט מס :

 5 התחדשות עירונית, בבקשה. יצחק גולברי :

סליחה, רגע, אתם יודעים מה ההבדל בין התחדשות לבין פינוי  חנן טויטו : 6 

 7 ינוי?ב

 8 לא, תסביר, יצחק גולברי :

זה מה שאנחנו עושים. פינוי בינוי, ההכרזה של פינוי התחדשות  חנן טויטו : 9 

 10 בינוי זה לוותר על השבחה. יש הבדל.

שנייה, חנן, בשביל לטפל בשיכון, אני מוכן לוותר על היטלי  יצחק גולברי : 11 

 12 השבחה. אם אתה רוצה להנציח את המצב, תשאיר אותו. 

 13 אתה לא יורד לסוף דעתי, ויטו :חנן ט

 14 חנן, אני יודע מה אתה אומר. אתה לא חייב, יצחק גולברי :

 15 איציק, איציק, שביט מס :

סליחה, תן לי רגע. תן לי לסיים. אתה יודע שאתה לא חייב  יצחק גולברי : 16 

לוותר על היטלי השבחה? אתה יכול לוותר על היטלי השבחה  17 

להחליט ולהעביר את זה חלקיים, מכיוון שסמכות המועצה  18 

לממשלה לקבל אישור. אתה זוכר, כל פעם זה חזר לשולחננו.  19 

 20 אז אני יודע, אני מכיר את הפינוי בינוי. 

מה שאמרתי קודם, שאם אנחנו הולכים יחד עם הממשלה,  רמי יוגב : 21 

לקבל קרקע משלימה, הרי בלי ההכרזה, לא נקבל קרקע  22 

 23 משלימה,
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 1 , אז בוא, אז בוא יצחק גולברי :

 2 )מדברים יחד(

 3 נגבש את הצעת ההחלטה שלי. יצחק גולברי :

יש לי תוספת. רמי, רמי, יש לי שאלה שהיא גם תוספת. לפני  ליאור בנאי : 4 

יותר מארבע שנים, בקדנציה של איציק, היה תכנון ראשוני  5 

דומה, ברחוב הראשי של צורן. מהכיכר של בתי הספר, עד  6 

 7 רי,, של המרכז המסח-לכיכר של הרחוב ה

 8 מי עשה? יצחק גולברי :

 9 צפוף שם, אין שם חניות, ליאור בנאי :

 10 מי עשה? פינוי בינוי? יצחק גולברי :

רגע, לא, לא, לא, יש שם, תנו לי רגע לדבר, הייתי בשקט  ליאור בנאי : 11 

עשרים דקות. שנייה,  יש שם מדרכות שמונה עשרה דונם ואין  12 

שדרה מרכזית, שם כביש ואין שם חניה. התכנית היתה לעשות  13 

לעשות נתיב מכל כיוון גדול, שלא יוכלו להחנות זה, בחניות  14 

לרוחב כדי להוסיף ארבע מאות חניות. בואו נוסיף עוד שניים  15 

 16 וחצי שקל, 

 17 ליאור, שביט מס :

 18 לא מופיע בתכנית המתאר, ליאור בנאי : 

 19 זה מופיע בתכנית המתאר. אל תתווכח איתי, שביט מס :

שדרה דומה בכניסה הראשית לצורן. היא גם גדלה. הכל ונריץ  ליאור בנאי : 20 

 21 שם סלמס מסביב,

 22 )מדברים יחד(
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בגדול, בגדול אני איתך, אבל עכשיו אני פונה לקרן ואני אומר  רמי יוגב : 1 

 2 בואו נעשה סדרי עדיפויות איפה יותר קשה,

 3 פה יותר קשה, ליאור בנאי :

 4 ך גם את זה, אבל בוא,ליאור, ליאור, אני מסכים איתך שצרי יצחק גולברי :

 5 באמת, אתה יודע כמה דוחות הם מקבלים כל לילה שם? ליאור בנאי :

בוא נעשה בישיבה הבאה, אני מסכים איתך, יש הרי קרן היטלי  יצחק גולברי : 6 

השבחה עננים, קרן השבחה מרכז, שמאל, יש קרן משמאלי  7 

 8 ויש את הקרן המקסימה הזאת,

ת שירוויח בשדרה הזאת, אין לי בעיה, כדי שמי שרץ לבחירו ליאור בנאי : 9 

 10 באמת,

עזוב את הבחירות עכשיו. מי מתעסק בבחירות בחייך? מה  יצחק גולברי : 11 

 12 פתאום בחירות, )דוברים צוחקים(

 13 מר גולברי מכריז לפרוטוקול, אף אחד לא מתעסק עם בחירות, שביט מס :

היום צריכה  ולחןסביב הששאם רוצים להיות פה  ,אני חושב בנימין מנחם )צ'וח( : 14 

להיות החלטה אחת, אין יותר תב"רים בשנה הקרובה, למעט  15 

 16 תב"רים שמחויבים המציאות ברמה של בניית כיתות לימוד,

 17 בתנאי אחד, ליאור בנאי :

 18 אי אפשר, אי אפשר, זה לא, יצחק גולברי :

 19 וזהו, נגמר הסיפור, בנימין מנחם )צ'וח( :

אחד, שאף אחד מהשולחן הזה לא  בתנאי אחד, צ'וח, בתנאי ליאור בנאי : 20 

 21 רץ,

 22 )מדברים יחד(

 23 מסכים איתך, יצחק גולברי :
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 1 באמת, אף אחד לא רץ, ליאור בנאי :

 2 שהוא יהיה הראשון שיגיב, יצחק גולברי :

ליאור, את הארבע מאות תשימו שבע מאות ויהיה גם )מדברים  בנימין מנחם )צ'וח( : 3 

 4 יחד( עכשיו מצביעים ופעם אחרונה מצביעים,

 5 )מדברים יחד(

ההצעה היא כזאת. לא, אנחנו לא יכולים להציע הוא אומר,  יצחק גולברי : 6 

את  אנחנו לא יכולים. אני ההצעה שלי היא כזאת, אני מקבל 7 

 8 ,-התוס

 9 אתה לא יכול,  שביט מס :

אתה רשאי, אנחנו מציעים לראש המועצה, שיגיש  תן לי רגע, יצחק גולברי : 10 

 11 הצעה עכשיו,

 12 חברי מועצה שלא נמצאים פה, יש  שביט מס :

 13 אתה יכול. הנושא על סדר היום, הם יכלו להישאר, יצחק גולברי :

 14 לא לגבי מרכז צורן,  שביט מס :

 15 אתה יכול, יצחק גולברי :

 16 אפשר להביא את זה למליאה הבאה, למליאה הבאה, שביט מס :

 17 טוב, למליאה הבאה, יצחק גולברי :

 18 תודה. מי בעד?למליאה הבאה. רבותיי,  שביט מס :

טוב, רגע, לא, שנייה, לא, אני מבקש. אני, ההצעה שלי היא  יצחק גולברי : 19 

יותר מורחבת. אני, ההצעה שלי, אתה רוצה להעלות את  20 

 21 ההצעה שלי כשלך? אני מסכים,

לא, איציק, העניין, צ'וח, צ'וח, שנייה, הנושא, מה שביקשת, אין  שביט מס : 22 

 23 בעיה לקבל החלטה שלפנות לזה,
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 1 לא, אני ההצעה שלי כזאת, מליאת המועצה, צחק גולברי :י

 2 איציק, תן לי שנייה להגיד, אני אחרי זה אתה יודע,  שביט מס :

אתה יודע שאני נולדתי בחודש השביעי ויש לי בעיה. בשביל זה  יצחק גולברי : 3 

 4 אני קופץ כל הזמן,

, אז זה לא לא יודע מתי נולדת כל הזמן, ואני לא יודע מה הגנים שביט מס : 5 

 6 משנה,

 7 ,אוקראיניםגנים פרסים  יצחק גולברי :

כל נושא של התחדשות עירונית בבן צבי, אם המצגת לא היתה  שביט מס : 8 

מאוד כבדה, אפשר לשלוח אותה גם לחברי המועצה, אי  9 

אפשר? מי שרוצה גם יכול להישאר פה, אני אני אביא לכם את  10 

לו גם על דיסק און המצגת. מי שיש לו דיסק און קי, אני אביא  11 

קי. כמו שרמי אמר, משרד אדריכל אליקים עשה עבודה מאוד  12 

מאוד מעמיקה, לגבי מה אפשר לעשות, ומזה כמובן נובע מה  13 

אי אפר לעשות ברחוב בן צבי. אנחנו לאור הבדיקה המעמיקה  14 

שנעשתה על ידי האדריכל ועל ידי צוות שעובד איתו, היינו  15 

ת בנושא של התחדשות בפגישה אצל עינת גנון, שמתעסק 16 

 17 16-עירונית במשרד השיכון. יש לנו ישיבה, כמו שרמי אמר, ב

זה, מה  לנובמבר, יש לנו ישיבה נוספת בנושא הזה. המשמעות 18 

שאנחנו רוצים להגיע, ופה השאלה שלך, זה כתוצאה  19 

מהבדיקה, וכתוצאה מהעובדה שיודעים מה כן אפשר לעשות  20 

של מגדלים על רחוב בן ומה אי אפשר לעשות, הנושא של בניה  21 

צבי, פיזית, לא ניתן לבצע. יש איזושהי אפשרות לעשות  22 

התחדשות על רחוב בן צבי, חלקית, שזה מה שרמי אמר קודם,  23 
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שבדיון שהיינו עם עינת גנון, הציעה עינת לאפשר לנו, ככל  1 

בנובמבר נהיה  16-שאנחנו כמובן, תאושר, בשביל זה אנחנו ב 2 

דצמבר, נוכל לעדכן גם מה היה שם עוד פעם ובישיבה בטח ב 3 

כרה בישיבה, נוכל לקבל בשביל פרויקט כזה, אפרופו ה 4 

לקבל כשלוש מאות חמישים,  מהמדינה, אנחנו צריכים לפנות, 5 

זה מה שכרגע על השולחן, שלוש מאות יחידות דיור, על מנת  6 

לעשות את הפרויקט של התחדשות בבן צבי כריאלים, כל שאר  7 

בדיקה, ואמרתי עוד פעם, אני יכול הדברים הם לא ריאלים. ב 8 

להישאר גם אחרי הישיבה, להראות את כל העבודה שעשה  9 

האדריכל אליקים. יש, נלקח בחשבון גם המרכז המסחרי, גם  10 

הבתים על בן צבי, גם הבתים בבן צבי פלוס רוזנבך, גם עשינו  11 

בדיקות קצת יותר מרחיקות לכת, לקחת מגרשים שלמים  12 

ור של המתנ"ס, של הצופים, ולראות שנמצאים בצד השני, באז 13 

מה אפשר לעשות, אולי, בגלל שחסר יחידות דיור ואנחנו לא  14 

רוצים יותר מדי לגובה, אולי לבנות בהרחבה איפה שהמתנ"ס  15 

וכדומה. נבדקו המון אופציות ומתוך זה יש אופציה, מספר  16 

אופציות שהן כן ריאליות. התכניות הזו, לאחר שבדקנו את כל  17 

זה השש מאות אלף שקל שמשרד השיכון נתן, האופציות, ו 18 

שגם הוא לא נוצל עד הסוף, כי העבודה עוד לא הסתיימה,  19 

מתוך זה, התכנית הזו, היא לא פוגעת בשום אופציה שתהיה  20 

אחר כך, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים. הנושא של התחדשות  21 

עירונית, תהיה לנו תשובה הרבה יותר נכונה ואמיתית, אחרי  22 

 23 לנובמבר, 16-הפגישה ב
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שאנחנו רוצים לעשות שינוי,  מה זה, פניתם בלי החלטת מועצה יצחק גולברי : 1 

 2 פינוי בינוי או התחדשות? יש החלטת מועצה?

 3 פנינו, לא, פנינו, שביט מס :

 4 אין, יצחק גולברי :

 5 , )מדברים יחד(,-איציק, פנינו לבדוק את כל האופציות, לכש שביט מס :

 6 ספק, אבל צריכה להיות החלטה,לא, אין  יצחק גולברי :

 7 ,-איציק, בוודאי, לכש שביט מס :

 8 אז יש לי הצעה, יצחק גולברי :

שנייה, לכשאנחנו נדע מה המדינה מוכנה לתת על מנת לעשות  שביט מס : 9 

פתרון אמיתי, אמיתי שם לבניינים, ואני אומר, אני מפריד כרגע  10 

את ציר התנועה, שלא אמור להפריע להתחדשות, הן  11 

תחדשות עירונית, אנחנו רוצים להפריד את זה, אנחנו מהה 12 

רוצים לנסות לקבל את שני הדברים במקביל. אנחנו יודעים שני  13 

דברים, אנחנו יודעים שכל פרויקט של התחדשות עירונית, הוא  14 

לוקח, לצערנו, הרבה מאוד שנים במדינת ישראל. אני לא חושב  15 

 16 שיש פה מישהו,

 17 ל,מסכים איתך, אב יצחק גולברי :

שנייה איציק, אני לא בטוח שיש פה מישהו מסביב לשולחן  שביט מס : 18 

 19 הציר,שנגד. כולם בעד וכולם רוצים וכולם זה. 

 20 זה טוב לבחירות, תשמע, יצחק גולברי :

הציר תנועה, כציר תנועה, ציר תנועה של בן צבי שימשיך אחר  שביט מס : 21 

ת , הוא הולך להיוAכך דרומה, הוא ממשיך דרומה למתחם  22 

אחד מהצירים הראשיים. גם התושבים העתידיים שילכו לקנות  23 



 

 

81 

, הם יגיעו דרך שם. אני, אתה, כולנו Aאת בתיהם במתחם  1 

רוצים, שהציר הזה ידבר, הציר החדש עם הציר הישן, הציר  2 

 3 החדש מדבר על פחות או יותר אותו דבר.

מאה עכשיו, ההצעה שלי, אני מציע להגדיל את התב"ר בעוד  יצחק גולברי : 4 

אלף שקל, ולהכניס בו היבט של השיקום החזיתות, מכספי ישן  5 

 6 מול חדש, לתת, לעשות משהו ביחד,

 7 אבל אין לך עוד כספי, שביט מס :

אתה יכול לקחת את זה מהיטלי השבחה, לעשות תכנון כבר,  יצחק גולברי : 8 

 A , 9שנהיה מוכנים, יהיה, הרי מתחם 

 10 אבל איציק, איציק, שביט מס :

, זה אנחנו יודעים Aרגע, תן לי לסיים. לא הפרעתי לך. מתחם  י :יצחק גולבר 11 

שזה עניין של זמן שייצא. אני יודע שהתחדשות עירונית, פינוי  12 

בינוי, הוא תהליך. אני מציע, נעביר החלטה מסודרת גם עכשיו,  13 

שיש לנו החלטה, פה אחד, שאנחנו בעד קידום של פינוי בינוי  14 

במקביל, אני מציע שהתב"ר  או התחדשות עירונית בבן צבי. 15 

יהיה על חצי מיליון שקל. את הארבע מאות שאתה צריך לנושא  16 

, זה. עוד מאה אלף שקל לגבי, לתת מספר דוגמאות של -ה 17 

שינוי החזיתות והחצרות של השיכונים. אני חושב שזה דבר  18 

 19 טוב. יכול להיות מצוין ואני חושב שכולם יכולים להסכים על זה.

 20 י שואל שאלה, איך תיצור כזה דבר, של שדרה ומצד שמאל, אנ יוסי אדירי : 

 21 אני רוצה להגיד לכם, במתחם גבעון בתל אביב, רמי יוגב :

שינוי של המרחב הציבורי הוא בהחלט מהווה זרז ליזמים  שביט מס : 22 

 23 להגיע. ברגע שיזמים מגיעים ורואים את מה שזה, זה נוח,
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זהב באף חזיר? אתה לא מבין. שביט, אתה יודע מה זה נזם  יצחק גולברי : 1 

 2 תשאל את מושיקו, יסביר לך אחר כך,

 3 , זה,-אני אסביר לך מה זה להכניס גדרות ב שביט מס :

אני חושב שההערה של איציק היתה במקום. כי זה נותן גם  יוסי אדירי : 4 

 5 לתושבים שם, הרי זה שטויות, כן, זה נושא,

 6 )מדברים יחד(

שר להפיל את זה על משרד השיכון, את דרך אגב, היה אפ יצחק גולברי : 7 

 A , 8מתחם 

 9 אני בעד לתכנן, רמי יוגב :

אז אני מציע, שביט, תקבל את ההצעה שלי )מדברים יחד(,  יצחק גולברי : 10 

רגע, רגע, שנייה, הוא מעלה את זה להצבעה, אתה מקבל את  11 

ההצעה שלי? תגדיל את זה בעוד מאה, בעוד מאה אלף. אתה  12 

 13 ת של שינוי החזיתות והחצרות. בסדר? מקבל גם מספר דוגמאו

 14 בסדר, שביט מס :

 15 בסדר? יצחק גולברי :

 16 אין בעיה. שביט מס :

 17 )מדברים יחד(

 18 אנחנו במסגרת, שביט מס :

 19 איך אנחנו עושים תכנון דומה גם לכניסה של צורן? ליאור בנאי :

 20 לא, צורן לא, עזוב. צורן לא בעסק.  יצחק גולברי :

 21 )מדברים יחד(
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אני רק רוצה להגיד, בעקבות ההחלטה הזאת, שאני מברך על  נחם )צ'וח( :בנימין מ 1 

ההחלטה הזאת, שראש המועצה הבא הנבחר, יהיה משהו  2 

 3 ששביט הכין תכניות והוא יוכל לממש ולגזור,

 4 קה,יחשבתי שאנחנו לא עושים פוליט שביט מס :

 5 בעזרת השם,  יצחק גולברי :

 6 תבורך, בנימין מנחם )צ'וח( :

 7 תבורך, ברי :יצחק גול

 8 חשבתי שאנחנו לא עושים פוליטיקה, שביט מס :

הוא אמר על ראש המועצה הנבחר, אתה יכול להיות גם אתה  יצחק גולברי : 9 

 10 חס וחלילה, חס ושלום.

 11 )מדברים יחד(

ביצוע פיתוח רחוב בן , מימון תכנון 986רבותיי, פתיחת תב"ר  שביט מס : 12 

לשרות, בסך חמש  צבי וחזיתות הבתים, הפיכת רחוב בן צבי 13 

 14 מאות אלף שקל. מקור המימון קרן עבודות פיתוח. מי בעד?

 15 פה אחד. יצחק גולברי :

 16 פה אחד. וואוו, שביט מס :

 17 )מדברים יחד(

 18 טוב, זה ההצעה של גולברי. יצחק גולברי :

, הנגשת תשתיות ושירותים לצורך 911. הגדלת תב"ר 6 שביט מס : 19 

 20 השלמת עבודות הנגשה,

 21 מה, מה? הנגשה אנחנו בעד, עזוב, :יצחק גולברי 

הנגשה, תשע מאות חמישים אלף שקל. הגדלה בחמש מאות  שביט מס : 22 

אלף שקל, מיליון ארבע מאות חמישים. מקור המימון, היטל  23 
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, מרמנטלכתב הכמויות שהכינו אצלנו מחברת סלילה בהתאם  1 

 2 עבור המועצה. מי בעד? 

 3 רגע, רגע, יש מספיק פורום? יצחק גולברי :

 4 מי בעד הנגשה? שביט מס :

 5 לא נכון, יש לזה מיעוט, אתה לא יכול, יצחק גולברי :

 6 התחלת, עכשיו זה לא משנה, גם שניים יכולים להצביע. בנימין מנחם )צ'וח( :

 7 פה אחד? כולם בעד? יצחק גולברי :

 8 7פה אחד. חכה שנייה, אנחנו כבר מסיימים. חכה שנייה. סעיף  שביט מס :

 9 היום, אני מוריד מסדר

 10 למה? יצחק גולברי :

כי אנחנו לא סיימנו את העבודות. היינו צריכים לסיים את  שביט מס : 11 

, בנייה וציוד 832, הגדלת תב"ר 8העבודה ולא סיימנו. סעיף  12 

בית ספר תיכון, הגדלה מסך של שלושים, מאתיים עשרים  13 

ושמונה אפס תשעים ושניים, לשלושים ואחד מאתיים עשרים  14 

שלושים ושש, הפירוט יש לכם את ההרשאות, ושש שש מאות  15 

שלוש הרשאות, מאתיים, ארבע מאות ושלוש מאות תשעים  16 

ושמונה חמש מאות ארבעים וארבע. מי בעד? כולם, פה אחד,  17 

, תכנון והקמת 800, אישרו הגדלת תב"ר 9תודה רבה. סעיף  18 

 19 מועדון בני עקיבא, תוספת, 

 20 למה צריך חמישים אלף שקל? יצחק גולברי :

 21 יש תוספת להרשאה, קיבלנו תוספת.  ביט מס :ש

, למה צריך את החמישים ולא תחזיר -אני יודע שקיבלנו תוס יצחק גולברי : 22 

 23 חמישים לקרן?
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 1 קיבלנו תוספת, שביט מס :

 2 כשאתה מכניס את זה אחר כך יישאר ספייר, יזהר קנה : 

 3 לא, אני לא מכיר שיישאר ספייר, יצחק גולברי :

 4 יס נתן ספציפית חמישים אלף שקל להצטיידות,מפעל הפ שביט מס :

 5 שביט, אני מכיר, אבל, יצחק גולברי :

 6 נדמה לי הצטיידות, שביט מס :

לא, "נדמה לי" זה לא. אני רוצה להבין, אם יש תוספת לבני  יצחק גולברי : 7 

 8 עקיבא ואנחנו בעד,

 9 זה תוספת ספציפית, שביט מס :

אישרנו תב"ר, יש שם כסף, אולי תעשה לי טובה. אבל אנחנו  יצחק גולברי : 10 

 11 צריך להחזיר כסף,

אבל איציק, לא, אנחנו בבני עקיבא, לא רק שלא היה לנו  חנן טויטו : 12 

 13 מספיק כסף, כל הפיתוח לא הכנסנו,

 14 אז מה עשית? יצחק גולברי :

 15 לא עשינו פיתוח, זה יורד במבנה, חנן טויטו :

 16 למה לא הגשתם את זה בהצעה? יצחק גולברי :

 17 כי לא היה כסף, יטו :חנן טו

את הכסף לבני עקיבא לא, לא, לא, חנן, א'. מי שאישר  יצחק גולברי : 18 

בהתחלה זה היה בתקופה שלנו, נכון? מסכים? היה תכנון  19 

חדש, הבאתם אומדן ואנחנו אישרנו פחות מהאומדן? אני רוצה  20 

 21 להבין.

 22 ,ןהבניי, כמה שהיה לנו כסף על ןהבנייהלכנו רק על  חנן טויטו :

 23 למה? צחק גולברי :י
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 1 כי לא היה כסף לפיתוח, מה "למה"? חנן טויטו :

 2 אני לא מבין, יצחק גולברי :

לקחנו, איציק, להזכירך, לקחנו שם, היה שמונה מאות אלף  שביט מס : 3 

שקל שהיה מיועד להגדלה של הסטודיו של המתנ"ס. ביטלנו  4 

את ההרשאה הזאת, העברנו, בגלל שלא היה לנו מספיק כסף,  5 

 6 ברנו את הכסף הזה לבני עקיבא כדי לסיים,הע

לא הבנתי אבל למה חייכת כשאני אמרתי "זה ההגדלה, אנחנו  יצחק גולברי : 7 

 8 אישרנו את בני עקיבא",

אתה צודק, הכל אתה, הכל אתה, אני רק סתם, אני רק עובד  שביט מס : 9 

 10 בשבילך בארבע שנים האחרונות,

 11 בשבילי זה בטוח,אני נהנה שאתה, אתה עובד  יצחק גולברי :

 12 גם בשבילך,  שביט מס :

 13 אתה עובד בשבילי זה בטוח, יצחק גולברי :

הלאה, רבותיי, מי בעד ההגדלה? פה אחד. תודה רבה. סעיף  שביט מס : 14 

, הקמת אולם התעמלות ליד בית ספר 632, הגדלת תב"ר 10 15 

מקיף. הגדלת התב"ר בסך עשר תשע מאות שבעים, מסך מאה  16 

ך אחת עשרה מאה ועשר. מקרן עבודות ארבעים אלף שקל לס 17 

)מדברים יחד(, המטרה זה להחליף את גופי התאורה  פיתוח, 18 

 19 באולם הספורט,

 20 בכמה כסף? יצחק גולברי :

 21 מאה ארבעים אלף שקל, שביט מס :

 22 באולם החדש? למה? יצחק גולברי :

 23 לא החדש, באולם, בהיכל הספורט, שביט מס :
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 1 למה להחליף? יצחק גולברי :

 2 יש הסבר, תסתכלו למטה, תקראו א', ב', ארז : מושיקו

קראתי את זה, אבל שביט, רגע, תן לי רגע, תן לי ששנייה.  יצחק גולברי : 3 

 4 הפנסים האלה חדשים,

 5 הצריכה של החשמל שלהם היא גבוהה, מושיקו ארז :

 6 חשמל,הצריכת  שביט מס :

לא נכון.  שנייה, תאמין לי. עלות מול תועלת. אני חושב שזה יצחק גולברי : 7 

 8 חבל על הכסף, זה פנסים מעולים, לדים, התפוקה שלהם,

 9 כמה תחסוך לכמה שנים, בנימין מנחם )צ'וח( :

 10 לא לעשות את זה עכשיו. שביט, אל תעשה את זה עכשיו, יצחק גולברי :

 11 ,70%-אתה חוסך בהחלפה ב מושיקו ארז :

 12 ומה ההשקעה? יצחק גולברי :

 13 בחודש? תכפיל אותו בחיסכון, כמה משתמשים חשמל שושן :-חגי בן

 14 אתה לא מקבל את התוצאה. עזוב, אני מבין בחשמל, יצחק גולברי :

 15 ספציפית לאולם הספציפי הזה, שושן :-חגי בן

 16 שביט, אמרתי שהייתי חשמלאי פעם, יצחק גולברי :

 17 ארבע שנים זה חוזר,-שלוש מושיקו ארז :

 18 ארבע שנים זה קצר,-שלוש שושן :-חגי בן

 19 חד()מדברים י

 20 הא, זה חוזר, שביט מס :

 21 מי צריך את זה עכשיו. עזוב, עזוב.  יצחק גולברי :

 22 )מדברים יחד(

 23 עכשיו למי אתה חוסך את זה, למתנ"ס, לא? בנימין מנחם )צ'וח( :



 

 

88 

 1 אני לא חושב שזה, לא צריך לעשות את זה, יצחק גולברי :

 2 המתנ"ס זה לא, לא חשוב? שביט מס :

 3 קעה היא מאוד מאוד גדולה,ההש בנימין מנחם )צ'וח( :

 4 אבל צ'וח, אתה משקיע פעם אחת ואתה חוסך בשוטף במיידי, מושיקו ארז :

אבל תקשיב, אתה אמרת שאין לך את התשובה ואני מקבל את  בנימין מנחם )צ'וח( : 5 

 6 זה. 

 7 אין לי את התשובה, נכון, מושיקו ארז :

שיב לי טוב, לפני כמה אז עכשיו מה שאני אומר, עכשיו תק בנימין מנחם )צ'וח( : 8 

, -עמודי לדים להשנים, כשהתחלנו את הבדיקה להחליף את  9 

 10 מרגיל ברחובות וזה,

 11 בוא נמשיך ברחובות, מושיקו ארז :

לא, אני רוצה לספר משהו. כשלפני כמה שנים עשינו את  בנימין מנחם )צ'וח( : 12 

הבדיקה, לעת ההיא אמרו לנו "זה ייקח שמונה שנים. כרגע לא  13 

להחליף את הזה, החיסכון יותר מדי ארוך" התקצרו ממליצים  14 

לוחות הזמנים, וכשאמרו שזה שלוש שנים, ארבע שנים, כי  15 

המחירים ירדו, אמרו "כדאי". עכשיו זאת השאלה לגבי האולם.  16 

תביא את אם כדאי, אהלן וסהלן, שלוש שנים סוגר. אבל  17 

 18 התחשיב.

קיבלתם נייר של  אז אני אשיב לך. בחודש אפריל האחרון, מושיקו ארז : 19 

לפחות עמוד או, בין שני עמודים לשלושה, עם הסבר לגבי  20 

 21 של שלושה מיליון שקלים, תאורהואישרתם  תאורההחלפת 

 22 זה ברחובות, בנימין מנחם )צ'וח( :

 23 אותו עיקרון, ברחובות, מושיקו ארז :
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 1 דולקת עשרים וארבע שנות, התאורה ברחובותאבל עכשיו,  בנימין מנחם )צ'וח( :

 2 לא עשרים וארבע שעות, לא, כל הלילה, צחק גולברי :י

 3 במתנ"ס עובדים ארבע שעות, שלוש שעות בערב, בנימין מנחם )צ'וח( :

 4 חמש שעות, גג, יצחק גולברי :

 5 תעשה את החשבון, בנימין מנחם )צ'וח( :

 6 זה לא כלכלי. לא מדליקים אור ביום. יצחק גולברי :

 7 בבתי הספר מדליקים, מושיקו ארז :

 8 לא מדליקים, צחק גולברי :י

 9 בבוקר,  שביט מס :

 10 אז זה לא בסדר, יצחק גולברי :

 11 מה, "לא בסדר",  שביט מס :

לא משנה, רק תגיד לי נייר שאומר "משתלם תוך שלוש שנים  בנימין מנחם )צ'וח( : 12 

מחזיר או תוך עשר שנים", זה שיקול להצבעה, כן או לא, זה  13 

 14 ק תהיה רציני בעניין הזה.הכל. לא אמרתי כן או לא עכשיו. ר

יש פה שני חלקים, אז צ'וח, צ'וח, בוא נעשה ככה, קודם כל,  שביט מס : 15 

בטיחות החלק הראשון זה נושא של, יש פה חלק ראשון שזה  16 

 17 וזה,

 18 זה בסדר,  בנימין מנחם )צ'וח( :

 19 במעברים חייבים, שביט מס :

 20 כבל בטיחות שלא היה בעבר, מושיקו ארז :

 21 שם?אין  קרן גרין :

 22 אין. לא עשו.  שביט מס :
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כל פעם הדברים משתנים. כל פעם כיבוי אש, דרישות חדשות  חנן טויטו : 1 

לא היתה דרישה למעקה  ןהבניייש להם. היום, כשבנינו את  2 

 3 הזה, היום הם מבקשים,

 4 לא הבנתי. זה שתי הצעות תב"ר? יצחק גולברי :

ה תאורה לא, לא, זה מחולק. תשעים וחמש אלף שקל ז שביט מס : 5 

 6 וארבעים וחמש אלף שקל זה המאחזי יד. לגבי המאחזי יד,

 7 אני בעד, את הארבעים ומשהו אני בעד, יצחק גולברי :

 8 )מדברים יחד(

 9 רבותיי, ארבעים וחמש אלף שקל, הגדלת התב"ר, מי בעד? שביט מס :

 10 בעד. בארבעים וחמש אלף, פה אחד. יצחק גולברי :

ירד מסדר  11בעים וחמש. סעיף תודה. אושר הגדלה באר שביט מס : 11 

 12 ,12היום, סעיף 

 13 למה ירד? בוא תסביר לנו עכשיו, יצחק גולברי :

 14 לילו, ביקש, ירד מסדר היום, שביט מס :

 15 , לא תן לי, -יודע ש לא, אנחנו, אבל אתה יצחק גולברי :

 16 ירד מסדר היום, שביט מס :

 17 מותר לי לדבר? יצחק גולברי :

 18 ירד מסדר היום, שביט מס :

 19 אל תדבר על עננים. היועץ המשפטי, מותר לי לדבר על עננים?  צחק גולברי :י

 20 אתה לא יכול. ירד מסדר היום, שביט מס :

 21 מותר לי לדבר? אני רוצה, יצחק גולברי :

 22 ירד מסדר היום, שביט מס :

 23 לא, סליחה, תרשה לי, יצחק גולברי :
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 1 . אני לא מרשה לך,12סעיף  שביט מס :

תראה, אתה, לא יעלה על הדעת שאתה מתנהל פה עכשיו  לא, יצחק גולברי : 2 

כמו, עוד פעם, בשוק. אתה, אנחנו מנסים לעזור לך, אנחנו  3 

מנסים לעזור לך בהרבה דברים. תהיה לפחות הגון, תן לבן  4 

אדם לדבר. תראה, רצית להעלות נושא, אני מציע לך בתור  5 

 6 חבר עכשיו, אתה פוגע בבן אדם. הבן אדם הזה בן אדם טוב.

הוא בן אדם טוב. הוא לא גאון גדול, אבל הוא בן אדם זהב. בן  7 

אדם עם לב טוב. אתה משפיל אותו פעמיים, זה לא פייר.  8 

תראה, הוא לא מהסיעה שלי, עזוב, עזוב רגע שביט, זה לא  9 

הוגן לעשות לבן אדם הזה את מה שעשית, כי ידעת שזה לא  10 

ראה, גם יעבור. גם בפעם שעברה ידעת, ושוב עשית. עכשיו ת 11 

הגשת הצעה, לפחות היית מציע אותה על פי הנוהל. קח חוזר  12 

 13 , 2017מנכ"ל, חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיולי 

 14 ,9-ו שביט מס :

 15 ,9לא  יצחק גולברי :

 16 ,9גם  שביט מס :

 17 יש גם וגם. שניכם צודקים. עו"ד אבינועם פרץ :

 18 אז טוב ששנינו צודקים. יש חוזר מנכ"ל, יצחק גולברי :

 19 , ההוראות האלה,2009-החוזר המקורי הוא מ ינועם פרץ :עו"ד אב

 20 , חוזר מנכ"ל,2017ביוני  11ההוראות  יצחק גולברי :

, 2009-אז רק לעדכן, שניכם צודקים. יש, החוזר המקורי הוא מ עו"ד אבינועם פרץ : 21 

 22 זה רענון,
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היה שהיית מה הוא אומר שביט? קודם, א'.  ןהריענורענון.  יצחק גולברי : 1 

 2 לצרף להזמנה חוות דעת של הגזבר. לא היה, ואם יש, צריך

 3 רק לגבי נושא השכר, שביט מס :

 4 סליחה? יצחק גולברי :

 5 רק לגבי נושא השכר, שביט מס :

 6 לא, לא, לא, תראה מה כתוב. במידה, יצחק גולברי :

 7 כן, כן, רק לנושא השכר, שביט מס :

 8 נכון, אבל הגשת על נושא שכר, יצחק גולברי :

 9 ,2017-אבל מכיוון שמדובר ב : שביט מס

תן לי לסיים. כתוב שבמועצה שיש חשב מלווה, צריך להיות גם  יצחק גולברי : 10 

החשב המלווה. הוא גם צריך להיות בדיון. עכשיו, החשב לא  11 

פה, החשב לא יודע על זה, הגזבר לא ידע על זה. תגיד, מה  12 

אתה עושה צחוק מהעובדה? )מדברים יחד( תראה, אנחנו  13 

 14 קים,מתעס

 15 טוב, זה לא על סדר היום. תודה. איציק, הבנו, תודה.  שביט מס :

 16 תראה, אנחנו מתעסקים, יצחק גולברי :

)מדברים יחד( לא, אני רק רוצה להגיד דבר אחד מקצועי,  מושיקו ארז : 17 

מקצועי, ישבנו על זה עם היועץ המשפטי לפני שהפצנו את זה,  18 

 19 וזה עבר שגם לחשב וגם לגזבר,

 20 קראתם חוזה מנכ"ל?  רי :יצחק גולב

 21 הבנתי, בסדר, מושיקו ארז :

 22 לא חוקי.  יצחק גולברי :



 

 

93 

, אישור 12תודה. אבל זה לא על סדר היום, תודה. סעיף  שביט מס : 1 

, מושיקו, אתה רוצה להציג את 2018תבחיני תמיכות לשנת  2 

 3 השינויים?

אותו אני חושב שלא צריך לעשות שום שינוי, נשאיר את זה  יצחק גולברי : 4 

דבר. זה הכל. זה ההחלטה שלנו, חבל על הזמן, לא לשנות.  5 

 6 אנחנו רוצים להשאיר את המצב כמו שהוא.

 7 אתה יודע מה השינוי אבל? מושיקו ארז :

 8 ראיתי. תאמין לי, אנחנו עשינו שיעורי בית, קראנו, לכן,  יצחק גולברי :

 9 תקריא את השינוי, שביט מס :

 10 ים את ההצעה,עזוב, אנחנו מכיר יצחק גולברי :

 11 מסודרים, שנהיהיצחק, תן לי, רק שנהיה מסודרים. ביקשת  מושיקו ארז :

 12 אין בעיה, יצחק גולברי :

 13 אנחנו עושים תהליך, מושיקו ארז :

 14 השקיע, דובר :

לא, לא, בגלל שהשקעתי. בשביל שנהיה מסודרים, לא בגלל  מושיקו ארז : 15 

סיס של שהשקעתי. הכל בסדר. בסך הכל תבחינים על אותו ב 16 

שנה קודמת. השינוי שאישרנו בוועדת התמיכות לגבי הגיל או  17 

היקף הפעילות. כיוון שמדובר בהעברה מדורגת של בני  18 

, אז גם הנושא של אופן במודל תמיכות כנדרשהמושבים  19 

החניכים בתנועה, הוא לא לפי פעילות מספר ספירת  20 

פעמית, כפי שעשינו בשנה שעברה בתקופת -משמעותית חד 21 

אלא כמו בתנועות הנוער האחרות, בני עקיבא  המעבר, 22 

דמי חבר. זה במספר החניכים שרשומים ששילמו והצופים, היא  23 
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הבסיס של העיקרון, כדי שזה יהיה שוויוני. ישבנו על זה, ניסחנו  1 

את זה עם היועץ המשפטי, בחנו את זה שזה יהיה מידתי ולכן  2 

הקודם כי  זאת ההצעה. אני רוצה להגיד, ואני לא אתייחס לדיון 3 

זה היה ככה רועש. יש פה עבודה מאוד מאוד חשובה עם  4 

תנועות הנוער. הם עושים עבודה מאוד טובה, מעבר לכל  5 

הדברים שנעשים פה. אתם יכולים לדעת שהחניכים בשלוש  6 

תנועות הנוער, אם זה בהקצאות ואם זה בתמיכות ואם זה  7 

 8 בהמון דברים בשוטף ובסיוע ובפורום אירועים, ובכל דבר

 9 מחויבישאפשר לסייע, אנחנו עושים סיוע. הדברים האלה הם 

 10 ,-חוק, אנחנו עושים אותם לפי החוק, ככל ש

האם ההחלטה שלנו הקודמת היתה בניגוד לחוק או שזה  יצחק גולברי : 11 

 12 בסדר?

לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שההצעה שלנו, אני אומר  מושיקו ארז : 13 

כזה או אירוע אחר , אירוע on going-מעבר לדברים של ה 14 

ושיתוף פעולה ושהסייר יהיה באזור של האירוע, במוצאי שבת  15 

בשעה שש, כדי שהצופים יפתחו בשעה שבע, דברים מהסוג  16 

הזה. אני אומר, מעבר לזה, יש דברים פורמאליים. הקצאות,  17 

כמו שפורסמו, ותבחינים. אז תבחינים נמסרו לכם והשינויים  18 

ת של אותו חניך לתנועה, התייחסו לנושא מה מידת המחויבו 19 

כשסופרים אותו לצורך הדוחות. שאני בא לוועדת התמיכות  20 

ויושב וסופר את מספר החניכים שהתחלקו על חצי מיליון  21 

שקלים, איך אני סופר. זה על בסיס ההחלטה הזו. שנה  22 

שעברה, היה מעבר לראשונה של תנועת בני המשובים למודל  23 
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י הייתי בכל דיון עם התמיכות והשנה אחרי שדובר איתם, אנ 1 

צביה ורחל ושירי, מנכ"לית המושבים וכן הלאה, ודיברנו על זה  2 

שעוברים למודל של גביה. יש עכשיו שיח לגבי הסכום, אבל  3 

כשחניכים חייבים לשלם דמי חבר וזה התהליך שנעשה. וחלק  4 

מהתהליך שנעשה, והחינוך וההכנסה לתלם, זה לשלם דמי  5 

לספור, כי אחרת זה מעמיד אותנו חבר באופן שוויוני ולפי זה  6 

בוועדת התמיכות בסיטואציה שאיך אני סופר ומה זה פעילות  7 

 8 ומה זה מחנה,

אני רוצה רק להעיר הערה, נאמר פה בין השאר, במהירות,  יזהר קנה : 9 

שזה אושר בוועדת תמיכות. אני חבר בוועדת תמיכות, זה לא  10 

 11 אושר בוועד תמיכות,

לא היית, יש לך נציגה, קוראים לה תמי, וזה זה אושר, אתה  מושיקו ארז : 12 

 13 אושר, למה אתה אומר דברים לא נכונים?

 14 באיזה ועדת תמיכות זה אושר? יזהר קנה :

ועדת תמיכות האחרונה, אל תגיד דברים כאלה, תבדוק את  מושיקו ארז : 15 

 16 עצמך,

 17 איזה ישיבה? יזהר קנה :

 18 אתה לא היית זה, מושיקו ארז :

 19 ה?איזה ישיב יזהר קנה :

 20 בישיבה האחרונה שזה אושר, מושיקו ארז :

 21 יש לכם את ההחלטה? יש לכם, יצחק גולברי :

 22 ודאי, אני אביא אותה, מושיקו ארז :

 23 מי היה נוכח? קרן גרין :
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 1 אני הייתי, תומר היה,  מושיקו ארז :

רגע, רגע, סליחה, רגע, הנה, זה לא תמי, זה אני הייתי בישיבה  יזהר קנה : 2 

 3 הזאת,

 4 אז זה כנראה לא הישיבה הנכונה, זה ישיבה אחר כך, ארז :מושיקו 

הנה, כתוב, אבל התבחינים, אני מתקן את מה שאני אומר.  יזהר קנה : 5 

התבחינים, אני לא הייתי מעורב בהכנה שלהם ואני לא ממליץ  6 

עליהם. אני לא יודע מה השינוי שהיה בפנים, זה אושר על ידי  7 

 8 ם,היועץ המשפטי ולכן זה מועבר אליכ

 9 אם היועץ המשפטי מאשר אותם, הם בבחינת, יצחק גולברי :

השינוי לעומת התבחינים הקודמים, זה רק בנקודה שמושיקו  עו"ד אבינועם פרץ : 10 

, על סמך התשלום דמי חבר שזה -, של ה-ציין, הנושא עם ה 11 

של תקופה,  graceיהיה הכרחי, כי פעם שעברה ניתן להם  12 

דמי חבר  לא שילמו אצלם ו צריכים תקופת מעבר,בגלל שהי 13 

 14 וכולי, אז פעם שעברה, נתנו פרק זמן להסדרה,

אני רוצה רגע לומר משהו, ואני אמרתי את זה בעבר, ואני  בנימין מנחם )צ'וח( : 15 

אומר: מבחן תנועת הנוער ילך וייקבע במהלך השנים  16 

האחרונות, הבאות, סליחה, ותמונת המצב הקיימת תלך  17 

כמו שהבנתי הוועד של ההורים  ותידרדר בקרב בני המושבים. 18 

התפטר לא מזמן, לא יודע אם יש ועד אחר, אם יש מישהו  19 

שייטפל. הצרכים, התמורות שדורשים היום מנוער עבור כל  20 

פעילות, היא כבר עולה עבור כל פעילות. ילד בכיתה ט' נניח  21 

עכשיו שבא לעבוד בסניף, לא יוצא לטיול, בא לעבוד בסניף  22 

שרים וארבע שעות, לשים את העמודים, , לעבוד עבחג המעלות 23 
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להכין את השטח בשביל, נדרש לשלם מאה ששים שקלים  1 

עבור השהייה שלו בסניף, בלי שאוטובוס לקח אותו לטיול או  2 

החזיר אותו. המציאות עכשיו האם זה דמי כיס, האם זה דמי,  3 

האם זה נחשב לדמי תשלום, מה שאמרתי למושיקו שהוא לא  4 

ופו של דבר, עלות הכספים תעלה בצורה בסשומע, בעת ההיא,  5 

היסטורית. כמות החניכים תרד, כמות התמיכה תרד, ובסופו  6 

של דבר יביאו, איך אומרים, הניתוח כל כך הצליח מבחינת  7 

שוויון, אבל החולה הזה, התנועה הזאת תמות בסופו של  8 

תהליך. עכשיו תראו, שוויון, זה לא רק במה שהמועצה נותנת.  9 

מדברים על שוויון, תדרשו שוויון שבתנועת אם אתם כל כך  10 

הצופים לא יעשקו את הילדים ויגבו שש מאות שקל לשנה,  11 

כשבבני המושבים אתם מבקשים מאה עשרים ואתם נותנים פר  12 

שתדאג, את כל זה. אם המועצה כל כך חשוב לה דגל השוויון,  13 

התקציבים שהיא העלתה במשך השנים, להגיד "רבותיי, שוויון  14 

 15 ות של מה שאפשר לגבות",גם באפשר

 16 אתה לא יכול,  ליאור בנאי :

 17 אתה לא יכול לכפות, מספר דוברים :

אני יודע שאני לא יכול, אבל מה שעכשיו קורה בפועל יקרה, זה  ליאור בנאי : 18 

שנתיים, אני לא יודע מי -שאנחנו נחכה, איך אומרים, עוד שנה 19 

עי, אבל ישב סביב השולחן, אני לא יודע מי יהיה הדרג המקצו 20 

כשהעסק הזה ייפול, אנחנו נגיד "כמה שאנחנו צדקנו ברמה של  21 

השוויון", אבל כמה שהפעילות, איך אומרים, תיפגע, והיום  22 

המועצה לא מטפלת בשוטף, כמובן, תנועת הנוער מטפלת. בנו  23 
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, זה, מה יקרה אם הורים לא יקחו, -על זה שהורים יקחו את ה 1 

 2 כי כרגע אני לא יודע מה,

 3 יחד()מדברים 

 4 אני אתייחס, תיתן לי לדבר, אני אתייחס, מושיקו ארז :

ואני לא רוצה בעוד שנה או שנתיים להגיד "אני צדקתי". אני  ליאור בנאי : 5 

 6 מקווה שאני לא צדקתי.

אני קודם כל רוצה להגיד לך, אני מאוד מכבד אותך, אתה יודע  מושיקו ארז : 7 

לדברים. אני את זה, ובטח בנושא הזה, אני כל הזמן הקשבתי  8 

מעורב באופן אישי בנושא. שלשום בעשר, אחת עשרה בלילה  9 

דיברתי עם שירי, היום התכתבתי עם שירי, פגשתי היום את  10 

הגר, ביום שלישי הבא יש פגיעה עם ההורים ואנחנו מעורבים.  11 

אני, לפחות, מעורב באופן אישי בכל הדבר הזה מתחילתו  12 

ולם עושים מאמצים ולאורך הדרך באופן אישי. צביה, רחל, כ 13 

גדולים, גם ראש המועצה, אבל בעיקרון, אנחנו מתעסקים בזה  14 

באופן מקצועי ומנטרלים את הפוליטיקה וברוך השם זה עובד  15 

, אחד המסעות ראינו -טוב. אנחנו רואים שיפור גם במסע של ה 16 

הרשמה היסטרית של הדברים, אנחנו רואים כניסה להכשרות,  17 

זה אחד הדברים שהכי הטרידו, אנחנו רואים שתנועת הנוער  18 

מזכיר לכם את העבר, כל נושא הבטיחות, השתלמויות, עבודה  19 

מול המחוז, הדברים האלו השתפרו בצורה משמעותית, ואני  20 

לא נוח, זה, אני אומר, בטוח, שכשעושים תהליכים, גם אם זה,  21 

זה לא נוח, אבל בסופו של יום, מקבלים פירות, ואני בטוח שאני  22 

תך, כמו שישבנו אז שנתת לי עצות, תגיד לי אשמח יחד אי 23 
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"ואלה, מושיקו, עשיתם תהליך יפה וליוויתם אותו, והוא  1 

השתפר", וזאת התנועה, שלפחות מבחינתי, גם עם דורון קליל  2 

דיברתי הערב וגם זה, בסדר, אבל התנועה הזאת, בני  3 

המושבים, מקבלת הכי הרבה אנרגיות, מבחינתי, יותר משהיא  4 

 5 כזה או אחר. יחידת סצנההיתה  קיבלה כשהיא

 6 תסתכל עלי כשאתה אומר "דורון", אני,  למה יוסי אדירי : 

 7 לא, אני אומר "צופים",  מושיקו ארז :

 8 יש תנועה שקופה שהיא לא מופיעה פה, אז זה לא, משמעותי, יוסי אדירי : 

אני רק רוצה להגיד, על סדר היום אישור תבחינים למתן  מושיקו ארז : 9 

הנימוקים של ועדת התמיכות, אני אקריא אותם, זה  תמיכות. 10 

שלוש שורות, "מימון הפעילות עבור תנועות הנוער מתקצוב  11 

התמיכות יהיה באותו סכום לכל חניך שנרשם ושילם דמי חבר  12 

לתנועה באופן שוויוני. דרישת תשלום דמי החבר הינה הכרחית  13 

 14 משתי סיבות: האחת, בקרה על המספר האמיתי של החניכים,

לצורך ידיעת סכום התמיכה הכולל לתנועה. ב'. שוויוניות מול  15 

 16 נוער האחרות הפועלות בישוב."תנועות ה

 17 רבותיי, שתי הצעות על סדר, שביט מס :

לצרף את זה גם לסדר היום. יש ישיבה סליחה, אני מבקש  יזהר קנה : 18 

שאני השתתפתי בה. חמישה ימים בערך לפני הישיבה הזאת,  19 

מיכות. יש בה החלטה. אני מקריא אותה, של ישיבת ועדת ת 20 

, כפי שאושרו לשנת 2018"אושרו התבחינים למתן תמיכות  21 

, והיועמ"ש אישר את הנוסח". עכשיו, נכון שמיניתי את 2017 22 

תמר לנציגה שלי לוועדת התמיכות, אבל אני הייתי מצפה  23 



 

 

100 

ממנכ"ל המועצה, אם הוא רוצה לשנות החלטה שהתקבלה  1 

 2 בה, לעדכן אותי, בישיבה שאני השתתפתי

 3 למה שינוי שבוע אחרי? יצחק גולברי :

סליחה רגע, אני רוצה לסיים את הדברים שהם יירשמו  יזהר קנה : 4 

בפרוטוקול, "לעדכן אותי, שהוא הולך לשנות החלטה של  5 

ישיבה שאני השתתפתי בה. תמר, זאת היתה הישיבה  6 

הראשונה בחיים שלה, שהיא השתתפה בוועדת תמיכות, אני  7 

חושב שמישהו עדכן אותה כשהתקבלה החלטה כזאת לא  8 

קודם, ואני חושב שזאת דרך התנהלות לא מכובדת, בהגדרה  9 

 10 עדינה. 

 11 טוב,  שביט מס :

 12 אני לא אגיב, מושיקו ארז : 

 13 ,-שתי הצעות על סד שביט מס :

 14 אל תגיב, רק תעבוד בצורה מסודרת להבא, ומכובדת. יזהר קנה :

ום: אחת, זה לעשות תיקונים בהתאם שתי הצעות לסדר הי שביט מס : 15 

מנכ"ל, מה שהוא הציג, השנייה, זה לא לעשות שינוי, לדברי ה 16 

 17 , כפי שהיו,2018-, מ2017לאשר את התבחינים של 

אני רוצה להוסיף הצעה, אני רוצה להוסיף רגע כמה מלל  יצחק גולברי : 18 

להצעה שלי, מכיוון שתנועת בני המושבים עושים תהליך, הם  19 

תהליך ותהליך מבורך של לעבור גם לגביית דמי בשלב של  20 

חבר, והם רק בתחילת התהליך. ההחלטה החדשה יכולה  21 

לגרום נזק. תראה, הכי קל לי היה עכשיו, באמת, פוליטית,  22 
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להחליט ללכת איתך בעניין. אני אומר את זה גם ליוסי, והיה לך  1 

 2 ,-שעו"תוהו ובוהו בצורן, ואני לא, אני על גב הילדים לא 

 3 איציק, איציק, ט מס :שבי

 4 תן לי שנייה, יצחק גולברי :

אנחנו מדברים על שנה וחצי, זה לא על תחילת התהליך. אני  מושיקו ארז : 5 

רוצה שהגביית דמי חבר, אנחנו חייבים לעבוד מקצועית ולהיות  6 

 7 אחידים, אנחנו רוצים,

אוקיי, דמי החבר, אם אתה רוצה לספור את זה בדמי חבר  יצחק גולברי : 8 

תה לא יכול לעשות את זה עכשיו. אתה לא יכול. וזה בעייתי, א 9 

לכן אני חושב שבואו נישאר, בואו נלך בהחלטה גורפת של  10 

כולנו. פה אחד. שנישאר בזה, שנה הבאה, בעזרת השם, יעשו,  11 

אני חושב שהדרך נכונה. הדרך היא נכונה. העיתוי לא נכון, כי  12 

 13 .זה בעייתי. זה יגרום נזק לכל בני המושבים

 14 ,-רבותיי, רבותיי, שתי הצ שביט מס :

 15 לך על הצעה אחת. תקשיב לי, תקשיב לי לפחות, יצחק גולברי :

 16 אפילו לא יודע מה העמדה שלי, אתה  שביט מס :

 17 )מדברים יחד(

 18 קרן, אני רוצה להבין למה הם לא רוצים לשלם דמי חבר. דובר :

לם דמי חבר. הם משלמים אף אחד לא אמר שהם לא רוצים לש בנימין מנחם )צ'וח( : 19 

 20 דמי חבר.

 21 הם התחילו תהליך. יצחק גולברי :

תראה, כל השנים, גם בתקופה של גולברי, כשהיה אי שוויון  בנימין מנחם )צ'וח( : 22 

 23 , זה תמיד אמרנו דבר אחד,-והתחלנו לשפר את ה
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 1 )מדברים יחד(

 2 הם קיבלו הכי הרבה כסף. יצחק גולברי :

תקציב כזה ותקציב כזה, תמיד אמרנו עיקרון אחד, כשהיה  בנימין מנחם )צ'וח( : 3 

הכספים שהיום משולמים, בתמונת מצב, בצילום תמונות  4 

המצב, תמיד יישארו ואם רוצים להשלים למישהו, יוסיפו  5 

בתקציב ולא יורידו. בתמונת המציאות, אם נהיה הוגנים, אנחנו  6 

, כבר ירד, כי הוא 2017יודעים שגם המאתיים שעכשיו בתקציב  7 

יה, הוא השתקף בתקציב המועצה לפחות במאתיים ארבעים, ה 8 

ירידה בני המושבים בתחילת דרך על  20%אז כבר היה פה  9 

המאתיים. עכשיו אני אומר לך, באופן ודאי, שהשוויון הזה יוביל  10 

למצב שהתקציב יישאר אותו דבר ותנועת המושבים תרד עוד  11 

ד, אז ממאתיים אלף. כשאתה תתחיל להוריד ולהוריד ולהורי 12 

הסבב הזה של איך שאתה מחלק את הכסף יפגע בפעילות של  13 

תנועות הנוער. אני חושב, אני לא השתתפתי בוועדת תמיכות  14 

או בשום דבר, אני חושב שהדבר הכי בסיסי שהמועצה צריכה  15 

לקבע ללא שום קשר למספר החניכים ורכז ורכז הדרכה, ואחר  16 

יסי שהמועצה כך לחלק פר פעילות ילדים, יש איזשהו משהו בס 17 

צריכה להיות מחויבת אליו בתנועות הנוער, וזה הרכזים  18 

שמפעילים את תנועות הנוער, רכז הדרכה, רכז הסניף, כל דרג  19 

 20 מקצועי שצריך לטפל במערך הזה,

 21 ?בצופים אתם משלמים יוסי אדירי :

 22 לא שומע, בנימין מנחם )צ'וח( :

 23 לצופים משלמים? יוסי אדירי :
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 1 מהתמיכות, בנימין מנחם )צ'וח( :

 2 רק מי שמשלם דמי חבר, מושיקו ארז :

מהתמיכות. אבל מהתמיכות, ששילמו מאתיים אלף או מאתיים  בנימין מנחם )צ'וח( : 3 

לבני המושבים, הבסיס של ההשוואה אצל הצופים היה מאתיים  4 

ארבעים, מאתיים חמישים, על בסיס של מספר החניכים. הם  5 

 6 קיבלו,

 7 צ'וח, בוא,  שביט מס :

למרות שבביצוע של בני המושבים, ואני אומר לך דברים  ן מנחם )צ'וח( :בנימי 8 

עובדות, תלך לתקציב המועצה ותראה מהמאתיים שרשום כמה  9 

בפועל השתמשו, זה היה עוד פחות. זאת אומרת שהפער בין  10 

התשלום בפועל של הצופים לבני המושבים, עוד היה יותר  11 

בד בזמנו, דרור, גדול, אבל זה לא העסיק אותנו, כי הרכז שע 12 

שולמו כמשכורות, איך אומרים, וזה היה הבסיס לקיום התנועה.  13 

הוא עלה יותר, כי הוא היה עובד מועצה, הוא לא היה קומונר,  14 

בד מועצה עם וותק של השנים שהיו לדרור, והמשמעות של עו 15 

המשכורת שלו לקחה יותר מקומונר כזה או אחר. הבסיס  16 

קודם הבסיס ר הוא מלהבטיח את פעילות תנועות הנוע 17 

הראשוני של הרכזים האלה שהם עובדים בשביל שתהיה  18 

תנועת נוער בכל מקום ותצליח, ולא שאתה תקטין את הסיפור  19 

ומה שאתה תגיע בסופו של דבר לפעילות של בני המושבים,  20 

 21 שייכנסו עוד לכיס של התושבים,

 22 צ'וח, צ'וח, תודה, אני מציע לאשר, שביט מס :

 23 בל אני רוצה, יש לי זכות דיבור,לא, א קרן גרין :
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 1 בואו, בואו, זה חבל, שביט מס :

מה זה "בואו, בואו, זה חבל"? יש לי זכות דיבור. אני מסתכלת  קרן גרין : 2 

 3 פה,

 4 קרן, בואי נוריד את זה מסדר היום, עד שנקבל, ליאור בנאי :

 5 ליאור, אבל עם כל הכבוד, יש לי זכות דיבור, מה,  קרן גרין :

 6 קרן, בבקשה,  שביט מס :

 7 אני, אני חייבת להגיד שאני בשוק ואני בהלם, קרן גרין :

 8 קרן, את בשוק, את בהלם, הלאה,  שביט מס :

שלחתם לנו רק את זה, אוקיי? שלחתם לנו רק את זה ואמרתם  קרן גרין : 9 

שזה אושר על ידי ועדת תמיכות, זה מה ששלחתם. האמת,  10 

עכשיו, את זה נוי. קראתי את זה ולא הבנתי למה עשו את השי 11 

 12 אני,

קרן, סליחה, אבל כתוב שם בדיוק למה עשו את השינוי, כולל  מושיקו ארז : 13 

 14 סימון, כולל השינוי, כולל דברי ההסבר. למה לא הבנת?

 15 כי לא הבנתי איך אתם עושים שינוי כזה בעת הזו, לא הבנתי, קרן גרין :

 16 מה זאת אומרת לא הבנת? שביט מס :

 17 , 3/10-מהלא שלחתם את זה שזה שנייה,  קרן גרין :

 18 לאוקטובר, מושיקו ארז :

נכון, לא שלחתם את זה. עכשיו אני מגלה שבכלל יש החלטה  קרן גרין : 19 

אחרת שבוע לפני, כלומר אני מנסה להבין מה היה בשבוע  20 

שפתאום התהפכתם. חוץ מזה שבמקום יזהר, נמצאת פה  21 

 22 תמר,
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י יכול להגיד לך, אין שום קשר לא, אין שום קשר, דבר אחד אנ מושיקו ארז : 1 

 2 למי שנמצא,

 3 )מדברים יחד(

כי בוועדת תמיכות יושבים מנכ"ל, גזבר או מי שהוא מינה כנציג  מושיקו ארז : 4 

שיזהר מינה את תמי, ויועץ משפטי. קודם כל, זה לא היה דיון  5 

 6 קצר,

 7 מה, מה השתנה בשבוע? יצחק גולברי :

 8 )מדברים יחד(

 9 ים מהותיים מאוד השתנו,דבר בנימין מנחם )צ'וח( :

 10 אני אסביר, מושיקו ארז :

 11 יש פה איזשהו חוסר תום לב בקבלת החלטות האלה, בנימין מנחם )צ'וח( :

 12 לא, אני לא מסכים, ממש לא, מושיקו ארז :

 13 ואי אפשר לעבור על זה לסדר היום,  בנימין מנחם )צ'וח( :

 14 ועדה,יש פה חוסר תום לב גם בהתנהגות מול חבר הו יזהר קנה :

ממש לא. יזהר, אתה מינית חברת ועדה, אתה יכול לבוא  מושיקו ארז : 15 

 16 למנות את עצמך מחדש, זה לא,

אתה יכול להתנהג בהגינות, אם אתה רוצה לשנות החלטה  יזהר קנה : 17 

שהתקבלה ביחד איתי, תיידע אותי שאתה הולך לשנות  18 

 19 החלטה,

 20 רבותיי, רבותיי, שביט מס :

אם זאת הדרך . היא לא תבוא יותר לישיבות. אז אין בעיה יזהר קנה : 21 

הפעולה שלך לעשות שינויים על החלטה שהתקבלה שבוע  22 

לפני, בלי ליידע אותי בכלל שאתה הולך לדון בזה, היא לא  23 
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תבוא לישיבות. אז אני מבין שאני לא יכול למנות נציגה, כי  1 

 2 מישהו צריך לשמור עליה,

 3 אני מבקש לאשר, שביט מס :

 4 אתם משחיתים את זמננו לריק, אז קרן גרין :

עכשיו אתם משחיתים את זמננו לריק, כי יש החלטה כבר  שביט מס : 5 

מקובלת על כולם, ועכשיו מבלבלים את המוח בשביל לעשות  6 

זובור למישהו, זה מצוין, זה בדיוק הולם את מה שאמרת קודם,  7 

 8 שאמרת "שהילדים היו, הילדים הלכו, ואת הופכת את עמדתך",

 9 נכון, אני אומרת, : קרן גרין

 10 אז חלאס, די, מספיק, שביט מס :

"חלאס, די" באמת, שביט. עכשיו יש לי זכות דיבור, עם כל  קרן גרין : 11 

הכבוד, ואני אומרת שאתם משחיתים זמן לריק של יועץ  12 

משפטי, של גזבר ושל מנכ"לים שבוע אחרי, אתם מקבלי  13 

רי החלטה הפוכה. אני מבקשת לקבל הסבר, מדוע שבוע אח 14 

 15 אתם מקבלים החלטה הפוכה.

זה בסמכות מנכ"ל המועצה, לקדם מה שהוא חושב לנכון. מה  שביט מס : 16 

 17 שהוא חושב לנכון, זה מה שהוא עשה. כרגע על סדר היום,

 18 אני מבקשת לבדוק את העניין, קרן גרין :

את יכולה להגיד מה שאת רוצה. תודה רבה. תודה. יש ועדה.  שביט מס : 19 

חוק ותפסיקו לבלבל את המוח. באמת, הוועדה התכנסה כ 20 

 21 יזהר, די, מספיק, חלאס, 

 22 לבלבל את המוח? יזהר קנה :
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כן, אתה מבלבל את המוח עכשיו, אתה עכשיו מבלבל את  שביט מס : 1 

 2 המוח. סתם, סתם, כי הוועדה התכנסה כחוק וזהו,

זאת אומרת, מי שממונה על פי חוק, כחבר ועדה, מבלבל את  יזהר קנה : 3 

כ"ל המועצה מסתיר ממנו מידע, לא מיידע אותו המוח שמנ 4 

 5 שהוא הולך לדון מחדש באותו נושא, הוא מבלבל את המוח,

 6 תודה, תודה. רבותיי, אישור תבחיני תמיכות, שביט מס :

 7 אני רוצה לשמוע )מדברים יחד(, קרן גרין :

, קרן, 2018רבותיי, אני כרגע מבקש לאשר תבחינים לשנת  שביט מס : 8 

 9 קש כרגע לאשר,קרן, אני מב

מושיקו, כדאי לך לבקש זכות כדאי לך לבקש זכות דיבור,  קרן גרין : 10 

 11 ממש לא טוב, כי זה נראהדיבור, 

תודה רבה, יופי אמרת. תשימי גם בפייסבוק, כולם ידעו שהכל  שביט מס : 12 

יש כרגע  רצה.בסדר, נעשה זובור זה, למה שמנכ"ל המועצה  13 

אותם, מבחינים , אני מבקש לאשר 2018תבחינים לשנת  14 

 15 , 2017-, בהתאם לתבחינים שהיו ב2018

 16 )מדברים יחד(

 17 זה שתי הצעות, יצחק גולברי :

 18 זהים, 2018תבחינים לשנת  שביט מס :

 19 הא, זה ההצעה שאתה מעלה? יצחק גולברי :

 20 זה ההצעה. תודה. מי בעד? שביט מס :

חד( שים לב, ההצעה של שביט, ההצעה של שביט )מדברים י יצחק גולברי : 21 

, בלי 2017להצעה שלי, שנשארים באותם תבחינים של  22 

 23 שינויים,
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 1 מי בעד? תודה. מי בעד? פה אחד. שביט מס :

 2 פה אחד, תודה רבה. יצחק גולברי :

ר, דו"ח כספי, ח כספי, יזה, דו"חות כספיים, דו"13סעיף מספר  שביט מס : 3 

 4 אתה רוצה להציג? 

 5 קחו לכם עותקים,יתרוצה או לא רוצה אני צריך, אבל  יזהר קנה :

 6 מה מצבנו, יזהר? יצחק גולברי :

 7 )מדברים יחד(

 8 ',16קיבלתם דו"ח רבעוני של  יזהר קנה :

 9 '?17, אין עדיין מאזן -אין לכם עדיין ה יצחק גולברי :

 10 ',16 שביט מס :

 11 ', סליחה,16 יצחק גולברי :

 12 יש. יזהר קנה :

יש לזה השלכות, מה  אז מה קורה? אתה יכול להגיד לנו? לא, יצחק גולברי : 13 

 14 קורה? מה מצבנו?

' אתם 17-מיליון שקל הגירעון השנתי. ב 1.4, הגירעון 2016-ב שביט מס : 15 

 16 רואים עכשיו,

 17 מה קורה פה? יצחק גולברי :

 18 ח, אפשר לראות,טוב, אם מסתכלים בעמוד הראשון של הדו" יזהר קנה :

 19 למה יש לי שניים? יצחק גולברי :

 20 לי פה של מרץ?רגע, למה יש  יזהר קנה :

 21 למרץ, 31זה מרץ, חילקתם את  יצחק גולברי :

 22 למרץ? 31זאת טעות. הכל חילקתי  יזהר קנה :

 23 כן, אבל שנייה רגע, אולי יש לך עוד דפים, מושיקו ארז :
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 1 לא, לא, לא, אז אני צריך לצלם מחדש. תעברו לנושא הבא, יזהר קנה :

 2 אין נושא הבא, יצחק גולברי :

החברה ונגישות "אישור לקיחת אחריות בטיחות  14יף יש. סע שביט מס : 3 

למתנ"סים בנושא אספת שירותי סל תרבות, מליאת המועצה  4 

מאשר הסכם הסטנדרטים עם החברה למתנ"סים, נשלח  5 

 6 לצורך ביטוחאליכם במייל. "הכולל לקיחת אחריות המועצה 

באחריות  תפיסהכתוצאה מהסכם הזה, כי המועצה מאשרת  7 

ממעשה או מחדל שלה, והחברה למתנ"סים  הביטוחית הנובעת 8 

לא תישא בכל עלות או נזק שנגרם עקב ביצוע התכנית או  9 

כתוצאה מאי ביצוע התכנית. ככל שתידרש החברה למתנ"סים  10 

לתשלום כתוצאה מענין שבאחריות המועצה, מתחייבת הרשות  11 

לשפות החברה למתנ"סים בגין אותו תשלום. מושיקו, שתי  12 

 13 מילים,

 14 אני רוצה לשאול שאלה, : יצחק גולברי

 15 שנייה, שנייה, מושיקו, שביט מס :

סל תרבות הוא בעצם מקור כספי שהחברה למתנ"סים היא סוג  מושיקו ארז : 16 

של צינור להעברה שלו. החברה למתנ"סים, לא מתנ"ס  17 

בקדימה, ויש הסכם סטנדרטי שהחברה למתנ"סים העבירה,  18 

עץ לביטוח לא שנה שעברה היה סיג ושיח בנושא הביטוח, היו 19 

הצליח להגיע לפתרון איתם, הוא אמר שחשיפה ביטוחית  20 

מסוימת, שבסופו של דבר חתמנו על זה עם שינויים, החברה  21 

למתנסים התקוממה נגד זה, אמרה שלא מקובל עליה שינויים  22 

חד צדדיים והשנה היא אמרה לנו מראש, "לא תקבלו את  23 
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כיוון שהיועץ , ולכן, הנוסח כפי שהוא, לא תקבלו את הכספים" 1 

הביטוחי למרות הניסיונות שלנו עדיין אומר שיש חשיפה  2 

 3 מסוימת ביטוחית בפעילות הזאת, 

 4 אנחנו לוקחים את זה על אחריותנו, יזהר קנה :

ויזהר, כגזבר המועצה אמר, שכיוון שיש פה חשיפה ביטוחית  מושיקו ארז : 5 

 6 הוא מבקש שזה יבוא למליאה, זה בא לפה למליאה.

 7 מה עמדת היועץ המשפטי? קרן גרין :

 8 היועץ המשפטי אישר את ההסכם, מושיקו ארז :

 9 מתי שלחתם את ההצעה הזאת לסדר? יצחק גולברי :

 10 השבוע, מושיקו ארז :

השבוע. זה נושא כספי, זה צריך לקחת עשרה ימים, אני לא  יצחק גולברי : 11 

 12 מסכים,

 13 זה לא נושא כספי, מושיקו ארז :

 14 הוא לא כספי, שביט מס :

אין לזה היבטים כספיים? חשיפה של המועצה לתביעות, כיסוי  חק גולברי :יצ 15 

של המועצה, אין לזה היבט כספי? אדוני היועץ המשפטי?  16 

 17 להצעה הזאת אין,

 18 זה עניין ביטוחי,  עו"ד אבינועם פרץ :

 19 הא, עניין ביטוחי, יש לזה היבט כספי, יצחק גולברי :

 20 כסף,זה מתוקצב, זה לא ב עו"ד אבינועם פרץ :

 21 )מדברים יחד(

כן, זה לא נושא כספי. העניין הוא, זה עניין של לקיחת אחריות  עו"ד אבינועם פרץ : 22 

 23 ביטוחית,
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 1 ביטוח, שביט מס :

 2 לא משנה? אם זה לא תקציב, ואלה, אתם,  יצחק גולברי :

 3 )מדברים יחד(

לא, לא, יש מתוקצב, תוקצב, יש פה מייצ'ינג, העניין פה זה  מושיקו ארז : 4 

 5 טוחי,הבי

החברה למתנ"סים זכתה עד כמה שאני זוכר, במשרה במשרד  שביט מס : 6 

החינוך, מספקת את נושא סל תרבות לכולם. אנחנו עושים סל  7 

תרבות, אנחנו מחויבים להסכם, שהוא הסכם סטנדרטי. מכיוון  8 

ששוב, יש חילוקי דעות עם היועץ ביטוח שלשמחתנו הרבה הוא  9 

ת הנושא שהחברה מחמיר בכל דבר, ביקשנו להביא א 10 

למתנ"סים, בהתאם לחוזה הסטנדרטי, מבקשת שנאשר אותו.  11 

אני מבקש לאשר את זה במליאה, תודה רבה. מי בעד  12 

האישור? המשמעות זה שאם לא מאשרים את זה, אין סל  13 

 14 תרבות.

 15 תביא את זה לישיבה הבאה. יצחק גולברי :

 16 זבר.אני רק רציתי לשמוע את עמדת היועץ המשפטי והג קרן גרין :

אישרנו חתימה על ההסכם. אין בעיה מבחינה משפטית לחתום  עו"ד אבינועם פרץ :  17 

 18 על זה. יש פה איזשהו סעיף שבנסיבות מסוימות,

 19 באחריות המועצה, שביט מס :

כל, ההמועצה נותנת אחריות לאירוע או משהו שלא יקרה. זה  עו"ד אבינועם פרץ : 20 

 21 לא עניין שמשפטי. משפטית זה לא,זה 

 22 אבל זה כספי, גולברי : יצחק

 23 לא, אבל קראתי את זה, קרן גרין :
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 1 שיש לזה היבט השפעה, יכולה להיות השפעה, יצחק גולברי :

 2 איציק, אתה מקבל כסף מהחברה למתנ"סים )מדברים יחד(, ליאור בנאי :

אני, ליאור, תקשיב, אתה יודע שאני בעד הנושא, אבל לא יעלה  יצחק גולברי : 3 

עלה נושא, שמחפשים את הסיבה למה לא על הדעת כשאני מ 4 

 5 להעלות אותו או שהם מעלים,

 6 אבל נותנים לך כסף, ליאור בנאי :

 7 לא, זה לא, זה לא עכשיו, יצחק גולברי :

 8 )מדברים יחד(

רגע, שנייה, אני שואלת עדיין את השאלה, אני קראתי את  קרן גרין : 9 

ה הסעיף וזה אומר "המועצה אחראית על נזקים שנגרמו כתוצא 10 

 11 ממה שהיא עושה",

 12 כתוצאה מהאובדים שלה, שביט מס :

 13 זה שימוש בכסף שהיא קיבלה, אז הכל בסדר, דובר :

, אם אני, מועצה, אני obvious-רגע, מישהו פה אומר את ה קרן גרין : 14 

? obviousגורמת לנזקים, אני אחראית על הנזקים. נכון? זה  15 

 16 זה אחריות בסיסית, אז אני שואלת,

לא, לא, אני אתקן אותך, כדי שתשאלי את השאלה ברשותך.  מושיקו ארז : 17 

את מנהלת פעילות, פעילות במרחב ציבורי, פעילות תרבות.  18 

הפעילות הזאת יכולה לגרום לחשיפה ביטוחית. זה לא מוגבל  19 

 20 לסכום של השלושים או ארבעים אלף שקל, בסדר?

 21 זה הרבה יותר, יצחק גולברי :

 22 עושים פה יכולה להיות בלתי מוגבלת, נכון?  כל פעילות שאנחנו מושיקו ארז :

 23 )מדברים יחד(
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 1 להשלים משפט, תן לי קרן גרין :

 2 בהסכם,  שביט מס :

 3 צריך שתהיה אמירה שלנו? יצחק גולברי :

 4 תהיה אמירה, זה הסכם סטנדרטי, זה לא, שביט מס :

 5 אני מכיר אתו, יצחק גולברי :

ה סל תרבות? הילדים יש פה איזה משהו שלא הבנתי. מה ז קרן גרין : 6 

שלנו הולכים להצגות ולמופעים מוזיקה בזמן בית ספר. באולם  7 

הספורט. אם היה לנו מחלקת תרבות או משהו כזה, אז  8 

 9 המועצה היתה עושה את זה,

 10 לא, עדיין לא, שביט מס :

ולא המתנ"ס. אנחנו בעצם נעזרים במתנ"ס, אנחנו נעזרים  קרן גרין : 11 

 12 בורנו, אוקיי?במתנ"ס, כדי שיהיה צינור ע

לא, לא, לא, זה לא המצב, לא, סליחה, אני רוצה להקריא לך  מושיקו ארז : 13 

 14 רק מהמבוא בשני משפטים.

 15 אתה מרשה לי רגע להגיד משפט? יצחק גולברי :

 16 אני תמיד מרשה. אני לא נותן פה הרשאות, מושיקו ארז :

מבחינה משפטית, גם אם מחר מישהו בא סתם לאירוע  יצחק גולברי : 17 

במתנ"ס, נפצע, תובע את המועצה, אנחנו, לכן, פה עניין של  18 

החברה למתנ"סים רוצה לכסות את עצמה, שגם לא נעביר  19 

 20 עוד הצעה לצד שלישי, זה הסיפור, בואו נעשה את זה,אותה 

בסדר, אבל לא הבנתי מה הבעיה של היועץ ביטוח שלנו, עם  קרן גרין : 21 

 22 כל הכבוד,
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ש פה, גם הועבר אליכם ההסכם. הסכם בין אז אני אסביר. י מושיקו ארז : 1 

 2 החברה למתנ"סים לבין הרשות. 

 3 קראנו אותו, יצחק גולברי :

המבוא שלהם אומר "החברה מפעילה מטעם משרד החינוך א  מושיקו ארז : 4 

יה יהתכנית סל תרבות ארצית. תכנית העוסקת בחינוך לצפ 5 

הינה לית, והרשות אוהאזנה מושכלת במערכת החינוך הפורמ 6 

ורם האחראי על ביצוע התכנית סל תרבות", אני לא אקריא הג 7 

את הכל. כל זה צורף. מספר התלמידים: ארבעת אלפים שלוש  8 

מאות ושישה. מספר המוסדות: שלושה גנים, חמישה יסודי  9 

 10 יסודי,-ושלושה על

מושיקו, מה הבעיה של היועץ הביטוחי שלנו, לא הבנתי, אנחנו  קרן גרין : 11 

ות שלנו. למה הוא מתנגד להעסיק? אחראים לזה. זה פעיל 12 

 13 למה הוא אומר שאנחנו בחשיפה מוגברת?

 14 החברה למתנ"סים, הוא אומר ככה, כיוון ש מושיקו ארז :

 15 )מדברים יחד(

בסעיף הזה, הם מטילים את מלוא האחריות הביטוחית על  שושן :-חגי בן 16 

 17 המועצה. למרות שהפעילות היא משותפת,

 18 בקש להצביע,טוב, רבותיי, אני מ שביט מס :

קודם כל אני רוצה להגיד לכם, שאם הילד שלי ייפגע במסגרת  בנימין מנחם )צ'וח( : 19 

פעילות של סל תרבות בתוך המתנ"ס, מה שאני אעשה, כאבא,  20 

אתבע את המועצה ואת המתנ"ס, רק את מי שאני אוכל בדרך  21 

 22 האזרחי, להוציא כסף, 
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אני אגיד לך מה אתה  מה שאתה עושה, אתה עושה לא נכון, יצחק גולברי : 1 

 2 צריך, קודם כל החלטה מגולברי, שתגיש את התביעה נכון,

 3 )מדברים יחד(

 4 זה בניגוד ענייני, אמר את זה גולברי, שביט מס :

 5 לא, זה לא ניגוד עניינים, להיפך,  יצחק גולברי :

 6 רבותיי, מי בעד?  שביט מס :

 7 הדו"ח הכספי לדיון הבא, יצחק גולברי :

זה בשנייה, לא יהיה לכם מה  15, סעיף 15י, סעיף רבותי שביט מס : 8 

 9 להגיד על זה,

 10 )מדברים יחד(

 11 מה זה? נו, בעד, בעד,  יצחק גולברי :

 12 , שנייה, 15רבותיי, סעיף  שביט מס :

דקה, יובלים, הנושא עלה לסדר היום בזמן. הוספנו את יובלים  מושיקו ארז : 13 

 14 ששנה שעברה, למרות שאושר, 

 15 )מדברים יחד(

 16 הדו"ח הכספי לדיון הבא, גולברי :יצחק 

רבותיי, אנחנו מאשרים את מורשי החתימה בהתאם לרשימה  שביט מס : 17 

 18 שמנכ"ל המועצה הוציא,

 19 תודה רבה. לילה טוב. יצחק גולברי :

 20 תודה רבה. דו"ח כספי לפעם הבאה. שביט מס :

 21 

 22 - הישיבה ננעלה -


