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ים אירוע, מי היה מארגן האירוע, מספר המשתתפים, האישור 1 

שהומצאו עוברים על ידי המועצה, המתנ"ס, העמותות  2 

 3 שפועלות ביישוב ואירועים שאורגנו על ידי התושבים.

תשובה. צרפתי לך את זה גם שם יש לך בעמוד, מי שירצה אני  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 יכול לתת העתק מזה אחר כך. ייכנס כמובן לסדר היום. 

וכחי, משרד מאז כניסתו לאחרונה של היועץ המשפטי הנ  6 

היינאוס ושות' ולאור ניסיונו יש לו משרד -פבר-לעורכי דין פריש 7 

ברשויות מקומיות רבות אחרות, המועצה החלה להקפיד על  8 

סוגיות התמיכות, ההקצאות, רישוי עסקים וכיוצא בזה. נושאים  9 

שהיועץ המשפטי החדש דורש מהמועצה. בניגוד למצב ששרר  10 

צורן תפעל -מית קדימהבעבר, זאת על מנת שגם מועצה מקו 11 

בנושאים אלה בהתאם להוראות הדין ולא תהא ביקורת שלילית  12 

עליה. כעיקרון כל אירוע שמוגדר כאירוע מתחת לכיפת השמיים  13 

איש, שאינו אירוע שמופק במסגרת חוזרי המנכ"ל,  500מעל  14 

מתייחס לאירועי תנועות הנוער ו/או בבתי הספר, המועצה  15 

שות רישוי עסקים בהתאם דרידרשה ודורשת עמידה בכל  16 

 17 500לכל אירוע פומבי, מעל צורן -קדימהלחוק. כך מציע מתנ"ס 

איש, אישור, וכך נדרש גם מגופים אחרים. בכל מקרה כל גוף  18 

המבצע פעילות פומבית בשטחי המועצה נדרש לתיאום מול  19 

מנכ"ל המועצה בפורום אירועים, זה פורום שמושיקו התחיל  20 

בו לוקחים חלק גם קב"ט המועצה, אותו לפני שנה נדמה לי,  21 

מנהל אגף השפע, במטרה לבחון כל בקשה לגופה ולתאם עם  22 

גופי וגורמי המועצה והמשטרה ככל ויש בכך צורך. צריך לזכור  23 
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שא' יש לנו את חגי, חגי בן שושן, צריך לזכור שתנועות הנוער  1 

פועלות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. האירועים שלהם  2 

של בתי הספר לא דרשו, לא דורשות רישוי  גם שלהם, גם 3 

עסקים, דורשות כן לעמוד כמובן בכל דרישות החוק. אבל כמובן  4 

, שעושים בתי ספר את האירועים בתוך שלא דורשים 5 

המתמחים, אין לנו איזושהי רשימה, אין לנו איזושהי רשימה  6 

עדכנית של כל האירועים כי אנחנו עושים פה לא מספר  7 

 8 מה,אירועים, אין רשי

 9 אין רשימה? קרן גרין :

 10 אין רשימה של כל האירועים. יו"ר : –שביט מס 

לא, אבל הרי אתה אומר שמושיקו מנהל אותם את האירועים  קרן גרין : 11 

שנה וחצי. אז את האירועים שהוא ניהל, האירועים -כבר שנה 12 

 13 שידועים לכם עליהם, 

 14 , שנייה,בתוך, מה שאני יכול, מה שאת רוצה, לא יו"ר : –שביט מס 

 15 מה אין תיק אירוע? יצחק גולברי :

חלק מהאירועים, חלק מהאירועים שמנוהלים הם אירועים שלא  יו"ר : –שביט מס  16 

 17 דורשים רישום, אלה שלא דורשים רישום,

 18 זה לא תשובה, יצחק גולברי :

 19 מה? אלו, יו"ר : –שביט מס 

 20 זה לא תשובה, יצחק גולברי :

 21 לא דורשים רישום לא משתתפים,אמרתי, אלו ש יו"ר : –שביט מס 

 22 למה הם לא דורשים רישום? קרן גרין :

 23 איש לא דורשים רישום, 500מפני שאירועים עד  יו"ר : –שביט מס 
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 1 הוא הסביר חלק זה, יצחק גולברי :

 2 איש? 500אבל איך אתה, מי קובע שזה עד  קרן גרין :

באופן אישי כמנהל מה שקורה זה שמגישים בקשה, אנחנו, אני  יו"ר : –שביט מס  3 

רישוי עסקים במסגרת התפקיד שלי, אני קובע, קובע, מסתכל  4 

על האירוע, או שמי שיוזם את האירוע אומר תקשיב, באירוע  5 

איש, או שבהתאם לניסיון ולשיקול דעת  500הזה יהיה מעל  6 

 7 אנחנו קובעים את זה, דוגמה יש אירוע,

 8 אז יש לך את האירוע, קרן גרין :

שנייה שנייה, קרן, יש את האירוע של הכדורגל, אותו כדורגל  : יו"ר –שביט מס  9 

מפורסם, היה דיון עם העמותה פה לפני שבועיים או שלושה לא  10 

זוכר הם היו פה, היו אחרי זה בפורום אירועים, קיבלו את כל  11 

הדרישות, מילאו אחרי כל הדרישות, מחכים עכשיו לאישור של  12 

 13 המשטרה.

 14 היא לא לגבי האירוע הספציפי הזה,אבל השאלה שלי  קרן גרין :

 15 סמכות של ראש מועצה, יו"ר : –שביט מס 

 16 מה זה? קרן גרין :

סמכות של ראש מועצה, שיש לי, שיש לי ספק אני מבקש חוות  יו"ר : –שביט מס  17 

 18 דעת מהיועץ המשפטי.

לא, אז אני שואלת בשנה החולפת, כמה בקשות הוגשו לך,  קרן גרין : 19 

 20 ק, בכמה נתת אמון?כמה מתוכם היה לך ספ

תראי, בכל האירועים כמעט שהמתנ"ס מארגן, באירועים  יו"ר : –שביט מס  21 

 22 יסכים, כולם,הגדולים, תמיד יש, יש שמישהו 

 23 איש, 500כאילו הם מעל  קרן גרין :
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 1 איש, אלא אם זה אירוע קטן, 500בדרך כלל מעל  יו"ר : –שביט מס 

תנ"ס, היה שבועות, היה יום זאת אומרת, אז האירועים של המ קרן גרין : 2 

העצמאות, יש, אני מניחה שיום העצמאות יש  לך תיק איזה  3 

 4 אישורים היו, 

 5 יום העצמאות אם את רוצה אז יש אישורים, יו"ר : –שביט מס 

זה מה שאני רוצה, זאת היתה השאילתא, יום העצמאות,  קרן גרין : 6 

 7 שבועות,

 8 עם כל, עם כל,אני אנפיק לך את הזה, אבל  יו"ר : –שביט מס 

 9 שנייה, לא, יום העצמאות, קרן גרין :

 10 אבל כל, על כל, זה כבר לא דורש רישום, יום הזיכרון זה לא, יו"ר : –שביט מס 

 11 לא, זה היה באולם סגור, בצורן, קרן גרין :

 12 יום, יום הזיכרון למשל לא דורשים, יו"ר : –שביט מס 

 13 זה בחוץ,לא, זה לא היה, לא, אבל גם בצורן  קרן גרין :

 14 לא דורשים אירועים מוחרגים, האירועים האלה,  יו"ר : –שביט מס 

 15 בסדר, שבועות, אני אומרת אני מבקשת, יש איזשהו משהו, קרן גרין :

אני אוציא לך, מכיוון שרוב האירועים, היחיד שממש הוא הוציא  יו"ר : –שביט מס  16 

 17 לך,רישיונות כמו שצריך זה המתנ"ס, אם את רוצה אני אוציא 

אני אומרת יש עכשיו חג, איזה פורום או איזה משהו, כמה  קרן גרין : 18 

תושבים מתארגנים ועושים סרט פורים. אז העמותה עשתה,  19 

לא פיקחת על זה, לא באו, פשוט מי שלא בא ומבקש ממך אז  20 

 21 אתה לא,

 22 לא, הם לא באו וביקשו רישיון עסק, יו"ר : –שביט מס 

 23 ון?לא באו וביקשו רישי קרן גרין :
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 1 לא, יו"ר : –שביט מס 

אולי נשאל את השאלה ככה. יש אירועים אולי שהמועצה כגוף  תומר יעקב : 2 

שהוא מאשר, אתה מנהל רישוי עסקים, לא עמדה בתנאי  3 

 4 הרישוי בשנה האחרונה, שהיו תקלות או בעיות שכדאי,

 5 אומרים שהמועצה ארגנה או מה שנקרא המועצה או, יו"ר : –שביט מס 

 6 יום העצמאות למשל האחרון,  :תומר יעקב 

 7 יום העצמאות התשובה, יו"ר : –שביט מס 

 8 שהמועצה לא עמדה בתנאי הרישוי, תומר יעקב :

 9 למה לא עמדה בתנאי הרישוי? יו"ר : –שביט מס 

 10 לא עמדה, תומר יעקב :

 11 למה לא? יו"ר : –שביט מס 

 12 טוב, תומר יעקב :

 13 למה לא? יו"ר : –שביט מס 

 14 לא עמדה?למה  יצחק גולברי :

 15 לא יודעת, נראה שעמדה, קרן גרין :

 16 למה לא עמדה? יו"ר : –שביט מס 

 17 כי לא עמדה, אם תחשוף, אם אתה שקוף אתנו, תומר יעקב :

 18 אם לא עמדה, יו"ר : –שביט מס 

ואתה רוצה לחשוף בפנינו את מה שהיה שם, שקצין רישוי או  תומר יעקב : 19 

 20 ה דבר כזה?מפקד התחנה שרצה לסגור את האירוע, לא הי

אני אומר, אנחנו כל האירועים בסופו של דבר, אירוע שאם  יו"ר : –שביט מס  21 

המשטרה, מפקד התחנה הוא מפקח בשטח, נתן להם אישור,  22 
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אם נתן להם אישור זאת אומרת שהמועצה עמדה בתנאים  1 

 2 שהמועצה רצתה, 

 3 למרות, לא, תומר יעקב :

 4 למרות, גם אם היו תקלות, יו"ר : –שביט מס 

 5 למרות, למרות שהיה צריך לסגור את האירוע ביום העצמאות, ומר יעקב :ת

 6 הזה, האחרון? דובר :

כן, מי שקיבל החלטה, כן, למרות שקצין הרישוי רצה או אולי  תומר יעקב : 7 

הוא הזמין מישהו מהמועצה לשימוע, הוא היה צריך להזמין  8 

 9 מישהו מהמועצה לשימוע,

 10 ן לשימוע,אף אחד לא הוזמ יו"ר : –שביט מס 

 11 לא זומן לשימוע, תומר יעקב :

 12 לא זומן לשימוע, יו"ר : –שביט מס 

אף אחד לא זומן לשימוע עד כמה שידוע לי, ומכיוון שאף אחד  תומר יעקב : 13 

לא זומן לשימוע והמשטרה נתנה את האישור לפתוח את  14 

האירועים,  מבחינת המשטרה שהיא או קצין הביטחון שנמצא  15 

להגיד אני לא פותח את האירוע. אם הוא בשטח, הוא היה יכול  16 

נתן אישור זאת אומרת שהסידורים שהיו במקום הם לשביעות  17 

רצונו. ככל שהם לא היו אז כן, המשטרה היתה צריכה לזמן את  18 

מי שמנהל האירוע לשימוע, זה לא קרה מכיוון שזה לא קרה אז  19 

 20 כנראה שהכל היה לשביעות רצון המשטרה. עוד שאלות?

כן. אם המועצה רואה שמתקיים אירוע בפורים, בחנוכה, לא  קרן גרין : 21 

משנה, של תושבים, היא לא עושה אכיפה, היא לא הולכת  22 

 23 לבדוק האם זה קיבל אישורים,



 

 

8 

זה נושא, תקשיבי, אני משתדל מאוד ואמרתי גם בעבר  יו"ר : –שביט מס  1 

באירועים לפחות, אני אומר האירועים היחידים שמנוהלים ככה  2 

 3 ותה ברמת אביב.זה של העמ

 4 לא, היה גם, אני מצטערת אבל היה גם בפורים, קרן גרין :

 5 של מי? יו"ר : –שביט מס 

העמותה של ש"ס איך קוראים לה? איך קוראים להם? הם עשו  קרן גרין : 6 

 7 בפורים סרט וזה,

 8 איפה? יו"ר : –שביט מס 

 9 בית יוסף? יצחק גולברי :

 10 בית יוסף או משהו כזה, קרן גרין :

 11 איפה עשו? עשו איפה? בתוך המתחם של, יו"ר : –מס שביט 

 12 לא,  קרן גרין :

 13 איפה?  יו"ר : –שביט מס 

 14 לא, בתוך המתחם,  קרן גרין :

 15 איפה, איפה? יו"ר : –שביט מס 

 16 היו עוד, היו עוד גופים,  קרן גרין :

 17 ביגאל אלון נכון, תומר יעקב :

 18 רת,ביגאל אלון או דברים כאלה, אז אני אומ קרן גרין :

 19 אז שנייה, אירועים, אירועים שנייה שנייה, יו"ר : –שביט מס 

היו עוד אירועים במהלך השנתיים האחרונות של תושבים או  קרן גרין : 20 

 21 של עמותות,

 22 אירועים, אירועים במסגרת בתי ספר שהיו במסגרת בתי ספר, יו"ר : –שביט מס 

 23 זה לא בית ספר, זה לא אירוע בית ספרי, יצחק גולברי :
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 1 השאלה אם האכיפה, האכיפה היא רק לגבי העמותה? קרן גרין :

 2 שנייה שנייה, יו"ר : –שביט מס 

 3 שנייה, תני לו לסיים, יצחק גולברי :

 4 500התשובה היא, התשובה היא גם כל אירוע שיש בו מעל  יו"ר : –שביט מס 

 5 איש,

 6 אז אני מבקשת דוגמאות לאירועים נוספים, קרן גרין :

שנייה שנייה שנייה, אמרתי עוד פעם, מכיוון שגם אותו אירוע  :יו"ר  –שביט מס  7 

איש  100שאמרת בבית יוסף יש שמה, אני הייתי שמה, אולי  8 

 9 היו שמה,

-מה הבעיה באירוע של העמותה, היה אמור להיות יותר מ מנחם בנימין : 10 

500? 11 

 12 ובכל זאת עשו להם, 500-לא, הם באו והצהירו שיש פחות מ קרן גרין :

 13 זה, 500אין שם  יו"ר : –ס שביט מ

 14 ,500אין שם  קרן גרין :

 15 ,500-יש שם יותר מ יו"ר : –שביט מס 

 16 איפה יש? קרן גרין :

 17 באירוע של הכדורגל? מנחם בנימין :

 18 אז אני שואלת, אז זאת השאילתא שלי,אבל,  קרן גרין :

 19 קרן קרן, בשאילתא, זה לא סדר, זה לא הדיון, יו"ר : –שביט מס 

 20 לא, אבל אתה לא ענית על השאילתא,  קרן גרין :

 21 זה התשובה, זה התשובה לשאילתא, יו"ר : –שביט מס 

 22 אז אדוני היועץ המשפטי, קרן גרין :

 23 קרן, יו"ר : –שביט מס 
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שנייה, השאלה היתה, אבקש לקבל מידע על כל האירועים  קרן גרין : 1 

בישוב.  2016-2017הקהילתיים שהתקיימו במהלך השנים  2 

 3 אירוע, מי מארגן, מספר משתתפים, אישורים,טופס ניהול 

 4 קרן,  יו"ר : –שביט מס 

 5 סליחה, קרן גרין :

 6 חוות, סליחה, חוות הדעת, יו"ר : –שביט מס 

התשובה שאני קיבלתי מספרת על זה שבעבר לא היה טוב  קרן גרין : 7 

 8 עכשיו יהיה טוב,

 9 קרן, קרן,  יו"ר : –שביט מס 

 10 אין תשובה, קרן גרין :

 11 קרן, יו"ר : –שביט מס 

 12 זאת אומרת זה, לא קיבלתי תשובה לשאלה אדוני. קרן גרין :

 13 התשובה לשאילתא, יו"ר : –שביט מס 

 14 לא, שאלתי את היועץ המשפטי, אז אתה מדבר במקומו? קרן גרין :

 15 התשובה, התשובה לשאילתא, יו"ר : –שביט מס 

 16 אפשר שהיועץ המשפטי יענה לי,  קרן גרין :

 17 קרן, יו"ר : –שביט מס 

 18 לא שאלת אותי, עו"ד אבינועם פרץ :

 19 שאלתי אותך, קרן גרין :

 20 את אמרת לי זה מה ששאלתי, עו"ד אבינועם פרץ :

 21 זה מה ששאלתי, התשובה שקיבלתי, קרן גרין :

 22 נו, מה השאלה שלי? מה השאלה אלי? עו"ד אבינועם פרץ :

 23 זה התשובה שיש,  יו"ר : –שביט מס 
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 1 מה, קרן גרין :

 2 זה התשובה שיש. ו"ר :י –שביט מס 

אז אפשר? השאלה ששאלתי א' אני מבקשת פירוט של  : קרן גרין  3 

האירועים, לא קיבלתי תשובה כזאת, התשובה היא לא קשורה  4 

 5 לדבר.

 6 את הנושא של הפירוט אירועים,שביט בהתחלה הסביר  עו"ד אבינועם פרץ :

אתה אין פה פירוט, כרגע דיברנו על יום העצמאות, מה  קרן גרין : 7 

 8 מסתיר?

 9 קרן, אין, קרן קרן, יו"ר : –שביט מס 

 10 דיברנו על יום העצמאות, דיברנו על שבועות, קרן גרין :

 11 קרן אין, יו"ר : –שביט מס 

 12 מה אתה מסתיר? קרן גרין :

 13 אין רשימה של כל, יו"ר : –שביט מס 

 14 אז תגיד אין לי רשימה, תכתוב אין לי רשימה, קרן גרין :

 15 ן, זו, קר יו"ר : –שביט מס 

 16 אני עושה אפליה, אני עושה אכיפה, קרן גרין :

 17 קרן זו התשובה לשאילתא תודה רבה. יו"ר : –שביט מס 

 18 רגע, סליחה, סליחה, זה התשובה, ששון :-חגי בן

 19 זה הדיון, יו"ר : –שביט מס 

 20 מותר לנו לפנות ליועץ המשפטי, סליחה, ששון :-חגי בן

 21 , הנושא מת, לא,לא, לא, נגמר הנושא יו"ר : –שביט מס 

 22 אנחנו מותר לנו, זה אתה יכול להגיד לאשתך בבית, לא לי, ששון :-חגי בן

 23 השאילתא, יו"ר : –שביט מס 
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 1 לא קיבלנו תשובה, אני שואל שאלה, ששון :-חגי בן

 2 מותר לנו לשאול את היועץ המשפטי, אתה מסתיר משהו, קרן גרין :

 3 לפנות ליועץ המשפטי,יש לנו שאלה, סליחה, מותר לי  ששון :-חגי בן

 4 לא בנושא השאילתא, יו"ר : –שביט מס 

 5 מה שאני רוצה מותר לי, ששון :-חגי בן

 6 הנושא הסתיים, אני מבקש, יו"ר : –שביט מס 

 7 אני מבקש, סליחה, אני פונה,  ששון :-חגי בן

 8 אני מבקש, יו"ר : –שביט מס 

 9 אל תתייחסי אליו הוא לא פה, ששון :-חגי בן

 10 נושא לסדר היום, : יו"ר –שביט מס 

 11 יש פה שאלה אחת,  ששון :-חגי בן

 12 נושא לסדר היום, יו"ר : –שביט מס 

 13 אני לא אתן לך להמשיך, לא תמשיך, אני רוצה לשאול, ששון :-חגי בן

 14 קרן, את רוצה, רוצה להעלות לסדר היום? יו"ר : –שביט מס 

 15 סליחה, ששון :-חגי בן

 16 צה משהו,קרן אני שואל, את רו יו"ר : –שביט מס 

אני רוצה לשאול שאלה את היועץ, אני רוצה, אני רוצה לשאול,  ששון :-חגי בן 17 

 18 אני רוצה לשאול,

 19 יש לי שאלה ליועץ המשפטי, קרן גרין :

 20 שאילתא, שאילתא, יו"ר : –שביט מס 

מותר לי לשאול, מותר לנו לשאול כל מה שאנחנו רוצים. זה לא  ששון :-חגי בן 21 

 22 קשור לדיון,

 23 זה לא דיון זה שאילתא, שאילתא לא דיון. יו"ר : –שביט מס 
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 1 אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, ששון :-חגי בן

את רוצה להעלות? סעיף הבא, קרן לא רוצה להעלות את  יו"ר : –שביט מס  2 

 3 הנושא לסדר היום?

 4 אני רוצה להעלות את הנושא לסדר היום, קרן גרין :

 5 הנה הבנאדם הזוי, האיש הזה הזוי, בוא  ששון :-חגי בן

 6 שביט, אני שואלת ממה אתה מתחמק?  קרן גרין :

 7 שאילתא, שאילתא אני מבקש אם יש לך שאילתא נוספת, יו"ר : –שביט מס 

אני שואלת, למה, אני חברת מועצה אני מבקשת שהיועץ  קרן גרין : 8 

 9 המשפטי,

 10 זה שאילתא, זה שאילתא, יש נוהל, יו"ר : –שביט מס 

 11 שביט אתה, תירגע, קודם כל תירגע, תנשום עמוק, רן גרין :ק

 12 אבל אתה לא עונה על השאילתות, אתה לא עונה, ששון :-חגי בן

זו התשובה, זו התשובה, זו התשובה שקיבלת, מצטער, נגמר,  יו"ר : –שביט מס  13 

 14 נגמר אין,

אז אני שואלת את היועץ המשפטי, השאלה שלי אני כחברת  קרן גרין : 15 

 16 ,מועצה

אתה לא יכול למנוע מאתנו לדבר עם היועץ המשפטי, מותר  ששון :-חגי בן 17 

 18 לנו, מותר לנו,

 19 את רוצה להעלות את הנושא שלך לסדר היום?  יו"ר : –שביט מס 

 20 התשובה היא כן, קרן גרין :

, עכשיו, אני מבקשת שתקריאי אותה, אם לא את רוצה 2מספר  יו"ר : –שביט מס  21 

 22 ,שאני אקריא אותה עכשיו

 23 מותר לנו, אל תוותרי לו, אל תוותרי לו, ששון :-חגי בן
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 1 יפה, יש לי עשר דקות, קרן גרין :

 2 בוא הנה הוא על כדורים, ששון :-חגי בן

את רוצה להעלות את הנושא הזה לסדר היום? אם לא אני  יו"ר : –שביט מס  3 

 4 .3עובר לסעיף 

 5 אני מבקשת את, קרן גרין :

 6 ל פעם ראשונה, קרן אני שוא יו"ר : –שביט מס 

האיש על כדורים, לך תיקח תרופה, תעשה הפסקה תיקח  ששון :-חגי בן 7 

תרופות, תעשה הפסקה  תיקח תרופות ותמשיך את הדיון. אי  8 

 9 אפשר ככה, תיקח תרופה.

 10 היועץ המשפטי, אני רוצה לפנות אליך, קרן גרין :

 11 קרן גרין לא רוצה להעלות את הנושא לסדר היום, יו"ר : –שביט מס 

קרן גרין רוצה להעלות את הנושא לסדר היום, אני צריכה  קרן גרין : 12 

 13 לפנות בכתב?

 14 כן, יו"ר : –שביט מס 

 15 אז אני אפנה בכתב, קרן גרין :

 16 , 2תודה רבה, סעיף מס'  יו"ר : –שביט מס 

אני אפנה בכתב אין בעיה, זה הכל בפרוטוקול שראש המועצה  קרן גרין : 17 

 18 לא מוכן לתת לחברת מועצה,

 19 א',2תודה, תודה,  יו"ר : –יט מס שב

ראש המועצה לא מוכן לתת לחברת מועצה לשאול את היועץ  קרן גרין : 20 

 21 המשפטי.

 22 סטטוס היערכות פתיחה לשנת הלימודים, יו"ר : –שביט מס 
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לשנת אבקש שכל המידע הקיים בנושא מוכנות התיכון  קרן גרין : 1 

וץ, הלימודים הקרובה יובא בפני המועצה, ובכלל זה שיפ 2 

הצטיידות, מזגנים, מבנה מעבדות וכל הדרוש. אבקש להציג  3 

בפני המליאה את האומדנים הראשונים של שיפוץ גוונים ושל  4 

מבנה המעבדות הישן והמזגנים. אבקש להציג בפני המליאה  5 

את פירוט התב"ר כולל יתרה מעודכנת, כמו כן סטטוס בינוי  6 

 7 מבנה המעבדות החדש.

מכיוון שהנושא מבחינתי לפחות אין בעיה לדון בו, יש מצוין.  יו"ר : –שביט מס  8 

 9 מישהו שלא רוצה לדון בנושא הזה?

 10 לא, שואלים מי בעד. יצחק גולברי :

מי בעד לדון בנושא הזה? תודה רבה. קודם כל אני רוצה לחלק  יו"ר : –שביט מס  11 

 12 , סטטוס נכון להיום. תיכון לכם טבלה עם סטטוס

שאתה מייצג רק את ראש המועצה,  חבל היועץ המשפטי קרן גרין : 13 

 14 אבינועם, אבינועם, אתה מייצג רק את ראש המועצה?

אנחנו דרך אגב יכולים, אבינועם, אני רוצה שזה יהיה  ששון :-חגי בן 15 

לפרוטוקול, היועץ המשפטי חייב להיות פה בעצמו, הוא לא יכול  16 

 17 לשלוח כל פעם שליחים, לפי תקנות משרד הפנים.

אני מניח שאתם יודעים שמי שמנהל את ישיבת המועצה זה  :עו"ד אבינועם פרץ  18 

ראש המועצה. אז אני אדבר ברגע שמי שמנהל את הישיבה  19 

 20 יקבע שאני צריך לדבר. אני לא עונה לשאלות על דעת עצמי,

שיהיה רשום בפרוטוקול שהיועץ המשפטי צריך להיות היועץ  ששון :-חגי בן 21 

לא מגיע כמעט לישיבות המשפטי בעצמו כי זה מינוי אישי, והוא  22 

 23 מועצה.
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 1 אז בוא, אז בוא אני אגיד לכם שזה לא ככה, כי יש, עו"ד אבינועם פרץ :

 2 טוב, בסדר, רק בחריגים,  ששון :-חגי בן

 3 יש כלל ברור, הוא נמצא בחו"ל, יש כלל ברור, עו"ד אבינועם פרץ :

אנחנו ראינו אותו פעמיים מתוך שש ישיבות אז כנראה  ששון :-חגי בן 4 

 5 כשאתה מגיע במקומו זה לא חריג,ש

 6 תודה, יו"ר : –שביט מס 

 7 זה המצב, כי אני פה רק פעם שנייה, עו"ד אבינועם פרץ :

 8 זה לא חריג, ששון :-חגי בן

בי הנושא של סטטוס, בקשה רבותי קודם כל, שאלת לג יו"ר : –שביט מס  9 

למוכנות, מוכנות התיכון, תב"ר, תב"ר תיכון בנייה וציוד בית  10 

, יש יתרה פלוס שכוללת את הדרישה 832תיכון תב"ר הספר  11 

 12 מיליון ש"ח נכון לעכשיו, 2,259על סך של 

 13 לא הבנו, יש יתרה, תומר יעקב :

 14 מיליון,  2,259,440היתרה נכון לעכשיו  יו"ר : –שביט מס 

 15 יש שריון בתוך הסכום הזה? תומר יעקב :

מיליון. מתוך זה יש  2 יתרה פלוס הדרישה, פלוס הדרישה היא יו"ר : –שביט מס  16 

ממבנה  ש"חמיליון  4.7שריון, יש לנו מבנה המעבדות  17 

 18 המעבדות, אני מסכים שאנחנו,

 19 מיליון? 4-מיליון, מה 2-איך שריון? מה תומר יעקב :

לא לא לא לא, יש דרישה, יש בדרישה, יש דרישה לתקציב  יו"ר : –שביט מס  20 

 21 למעבדות,

 22 ,חש"מיליון  4.2שזה אותם  תומר יעקב :



 

 

17 

מסך כל  ש"חמיליון  4.7כרגע,  4.7, יש יותר, שמנו שם 4 יו"ר : –שביט מס  1 

, יש שם כרגע 4.1התב"ר, מסך כל התב"ר קיבלנו, אישרנו  2 

. ביום חמישי ש"חמיליון  6.5, סך כל אומדן הפרויקט הוא 4.7 3 

 4 עשינו, 

 5 כולל ההצטיידות, כולל, תומר יעקב :

וי של מבנה המעבדות והאודיטוריום הוא הבינוי, אומדן הבינ יו"ר : –שביט מס  6 

6.5, 7 

 8 מתי יהיו מעבדות? שאלות שביט, יצחק גולברי :

 9 שנייה, רגע רגע, לאט לאט,  יו"ר : –שביט מס 

 10 אני מנסה לעזור לך, יצחק גולברי :

 11 לא אבל רגע שנייה, יו"ר : –שביט מס 

 12 הם רוצים פה תשובות תכל'ס, יצחק גולברי :

 13 אתן לך תשובות להכל, רגע,אני  יו"ר : –שביט מס 

 14 אין לו תשובות, אין לו תשובות לכלום, ששון :-חגי בן

לא, כי אתה מסובב אותנו במספרים, לא, אתה לא מנסה לעבוד  יצחק גולברי : 15 

 16 עלינו אבל אנחנו רוצים, בוא תהיה קצת, 

 17 גולברי אני עושה קצר, מה הבעיה? יו"ר : –שביט מס 

 18 אוקיי, יצחק גולברי :

יום חמישי בסיור קבלנים בנושא של מבנה המעבדות  יו"ר : –ס שביט מ 19 

, ברגע שקבלן ש"חמיליון  6.5-והאודיטוריום, האומדן הוא כ 20 

 21 זוכה אז כמובן ניצול בנייה. זה בלי שום קשר,

 22 זה יהיה בשנת הלימודים הבאה לא הקרובה,  יצחק גולברי :

 23 בכל מקרה זה תוכנן, יו"ר : –שביט מס 
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 1 לא הקרובה, יצחק גולברי :

 2 ,2018בכל מקרה זה תוכנן לספטמבר  יו"ר : –שביט מס 

 3 למה? יצחק גולברי :

, כי נכון להיום עם כל 2018כי ככה זה תוכנן מראש, ספטמבר  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 מה שיש, מבנה,

 6 על  המעבדות אנחנו מדברים, יצחק גולברי :

 7 ,2018מבנה המעבדות, מבנה המעבדות  יו"ר : –שביט מס 

 8 ',18-ואחרי זה קפץ ל צחק גולברי :י

ספטמבר, סיכום שהיה עם הנהלת בית הספר, שבספטמבר  יו"ר : –שביט מס  9 

2018, 10 

 11 אילוץ לא סיכום, כפייה, הורדת ידיים לא זה, קרן גרין :

מבנה המעבדות  2018הסיכום הוא עם בית הספר בספטמבר  יו"ר : –שביט מס  12 

 13 מוכן. לזה,

 14 גיל בבית הספר לא צריכים מעבדות? שתי שכבות יצחק גולברי :

 15 ,-יש  להם את ה יו"ר : –שביט מס 

 16 יהיה להם את המעבדות שמשפצים שישפצו, קרן גרין :

 17 שישפצו, יצחק גולברי :

יש להם, יש להם את המעבדות של גוונים, שזה כרגע לשנה  יו"ר : –שביט מס  18 

 19 הזו, לפי,

 20 טוב, יצחק גולברי :

 21 ה פשוט מחדל מה שקורה פה,אני אומרת לך ז קרן גרין :

 22 מיליון, 2.259בנוסף לזה יש  יו"ר : –שביט מס 

 23 ולגוונים החדש יש מעבדות בנפרד? יצחק גולברי :
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יש הכל מוכן, מי שרוצה לראות תמונות, מי שרוצה אני אראה  יו"ר : –שביט מס  1 

לו אחרי זה גם תמונות זה מאוד מאוד יפה, נדבר על זה אחר  2 

, מתוך זה יש ש"חמיליון  2.259ר היום. כך זה לא קשור לסד 3 

, ארבע מאות שישים ש"חשריון של ארבע מאות ומשהו אלף  4 

לנושא של השיפוץ של בית הספר. התחילו  ש"חלדעתי אלף  5 

 6 לעבוד, התחילו לעבוד למעשה על,

 7 יש לך עוד דף כזה כאילו? יצחק גולברי :

 8 לך,  אצלםאם אתה רוצה אני יש,  יו"ר : –שביט מס 

 9 רים ברקע()מדב

', 18צריכים לסגור את הישוב לפתוח אותו בחזרה באוקטובר  ששון :-חגי בן 10 

 11 מנותק, האיש מנותק, הוא מנותק מהמציאות,

 12 לא מתערב, לא התערב יותר, יצחק גולברי :

 13 נכון, קרן גרין :

עם כל הכבוד, אני מאוד מעריך אותך, אני חושב שאם אתה  יצחק גולברי : 14 

רואה דבר שמתנהל לא בהתאם למצב,  יושב פה בישיבה ואתה 15 

אתה צריך לקום ולהגיד אדוני, כמו שאתה תתקן אותנו ואני  16 

 17 אקבל את ההערה,

 18 עד עכשיו הכל מתנהל בצורה תקינה, עו"ד אבינועם פרץ :

 19 לא, קרן גרין :

 20 יש את ראש המועצה שמנהל את הישיבה, עו"ד אבינועם פרץ :

 21 זאת לא היתה תשובה, יצחק גולברי :
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ראש המועצה, אני אסביר, תן לי להשלים את המשפט. ראש  אבינועם פרץ : עו"ד 1 

המועצה ענה בצורה יפה שהוא השיב לשאילתא, שאילתא זה  2 

 3 לא נושא לדיון שאילתא כשמה כן היא.

 4 שאלה תשובה, מסכים אתך, יצחק גולברי :

 5 נשאלה שאילתא וראש המועצה ענה על השאילתא, עו"ד אבינועם פרץ :

 6 אבל הוא לא ענה, אבל הוא לא ענה, קרן גרין :

בדיוק בדיוק בנקודה הזאת, ברגע שראש המועצה לא מבקש  עו"ד אבינועם פרץ : 7 

התערבות של היועץ המשפטי כמי שמנהל את הישיבה אז אני  8 

 9 לא,

עד כאן, עד כאן הכל נכון, אבל כשחבר מועצה בא ואומר אדוני  יצחק גולברי : 10 

 11 היועץ המשפטי,

 12 תה יועץ משפטי של המועצה, יועץ משפטי של המועצה,א ששון :-חגי בן

זו לא התשובה שהייתי צריך לקבל, מן הראוי יהיה שאתה  יצחק גולברי : 13 

 14 תתייחס ותגיד כן לא ואדוני תיתן תשובה.

לא, הוא לא מבין את תפקידו, הוא יועץ משפטי של המועצה לא  ששון :-חגי בן 15 

 16 של ראש המועצה.

סטטוס, רבותי סטטוס שיפוץ המבנה גוונים מעבדות,  סטטוס, יו"ר : –שביט מס  17 

בעיקרון השיפוץ, שיפוץ המבנה, שיפוץ המבנה באחריות של  18 

יוסי בנאי, נושא של מראות, ברזים, קולרים, כל מה שקשור  19 

 20 לסניטציה, יועץ הרכש מטפל בזה מול,

 21 זה יגמר עכשיו בחופש הזה? ליאור בנאי :

 22 הבא, בסדר? הכל עכשיו בחודש יו"ר : –שביט מס 

 23 מי, השיפוץ של גוונים? : יצחק גולברי 
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 1 הכל יסתיים בזמן, יו"ר : –שביט מס 

 2 אין לך קבלן, אתה רוצה עכשיו שניתן לך ארכה, יצחק גולברי :

 3 הכל יסתיים, תאמין לי שהכל יסתיים בזמן. יו"ר : –שביט מס 

 4 אז זה ירד?  יצחק גולברי :

 5 יום לא יודע למה, אני רואה שזה לא בסדר ששון :-חגי בן

 6 לא, הוא שם את זה בטבלה פה, למה, מה אתה רוצה?  תומר יעקב :

 7 לא, בטבלה זה כן אבל זה לא בסדר היום, למה? יצחק גולברי :

 8 הוא מסביר אבל מה עושים, בוא נקשיב, תומר יעקב :

לא, לא הבנתי, אני רוצה להבין, נושא עולה חשוב מהותי לסדר  יצחק גולברי : 9 

 10 היום,

 11 אז הוא מעדכן אותך, ומר יעקב :ת

 12 תסביר למה ירד, תגיד, יצחק גולברי :

 13 איזה נושא ירד מסדר היום? יו"ר : –שביט מס 

 14 של המכרז של גוונים,  תומר יעקב :

 15 מי אמר שזה ירד? יו"ר : –שביט מס 

 16 בוא נגמור את הנושא הזה, בחיית,  תומר יעקב :

 17 אולי לא הדפיסו את הנכון, קרן גרין :

 18 אל תקפצו, בוא נגמור רגע את הזה, ר יעקב :תומ

לא, זה לא בסדר היום. לא כל דבר שאנחנו שואלים זה כדי  יצחק גולברי : 19 

 20 להכשיל, אנחנו רוצים לעזור, זה לא בסדר היום בכלל.

 21 זה נשלח אליכם, יו"ר : –שביט מס 

 22 לא, אבל זה עכשיו בסדר היום. יצחק גולברי :
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אני גם לא צריך את זה, תכף היועץ המשפטי יתייחס רגע רגע,  יו"ר : –שביט מס  1 

 2 ,-לזה, בסדר? אתה רוצה להתייחס לזה עכשיו לנושא של ה

 3 בוא נגמור את השיפוץ רק, שנייה, בוא נגמור את הסעיף הזה. תומר יעקב :

 4 רוצה להתייחס לנושא של המכרז, יו"ר : –שביט מס 

אבל מבחינה חוקית לצורך  בעיקרון הנושא הזה אמנם צוין עו"ד אבינועם פרץ : 5 

 6 ביטול מכרז אין צורך באישור של המועצה,

 7 ביטול לא צריך, יצחק גולברי :

ביטול לא צריך, מספיק החלטה של ועדת מכרזים עם אישור  עו"ד אבינועם פרץ : 8 

 9 של ראש המועצה,

 10 אז למה חיכינו כל כך הרבה זמן? קרן גרין :

קרה במכרז, שהמכרז הפך להיות לא שנייה, בלי קשר למה ש עו"ד אבינועם פרץ : 11 

כלכלי כי יועץ אחד לא עמד בתנאים, הנסיבות של המכרז של  12 

 13 ועדת המכרזים לא, לא מעניין אותכם,

 14 אבל איך בכל זאת פותרים את הבעיה עכשיו? יצחק גולברי :

 15 נפתרה, יו"ר : –שביט מס 

חר שמבצע אז הדרך לפתור את הבעיה אני מבין שיש קבלן א עו"ד אבינועם פרץ : 16 

עבודות במקום, עבודות שקשורות לעבודות שרוצים לבצע  17 

 18 כרגע, 

 19 זהות, לא קשורות, זהות, יו"ר : –שביט מס 

הם קשורות, הם קשורות, העניין הוא שהם נובעות מאותו עניין  עו"ד אבינועם פרץ : 20 

שקשורות לאותו עניין. פריטים חדשים, הפריטים האלה  21 

-וגם מ 50%-הרבה גם ממבחינת ההיקף שלהם הם קטנים ב 22 

25%, 23 
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 1 , 3% יו"ר : –שביט מס 

מהמכרז של אותו קבלן, ולכן גם לצורך הזה לא  3%הם בערך  עו"ד אבינועם פרץ : 2 

צריך את אישור המועצה. כל עוד העבודות האלה הם פריטים  3 

נוספים שקשורים לעבודות שמבוצעות, גם לכך המועצה יכולה  4 

 5 להתקשר ולא צריך אישור מועצה.

המועצה יצאה, אני אגיד ככה, קודם כל מכרז, שנייה שנייה  יו"ר : –ט מס שבי 6 

 7 שנייה, בוא נשים את הדברים,

 8 הגדלה, 25%אתה צריך מעל  עו"ד אבינועם פרץ :

 9 נכון, אבל, יצחק גולברי :

 10 שנייה שנייה, אני אסביר, יו"ר : –שביט מס 

 11 רז,זה לא הגדלה, זה משהו אחר, זה לא אותו מכ ששון :-חגי בן

זה שני דברים במקביל, אחד זה ביטול מכרז שזה לא בסמכות  עו"ד אבינועם פרץ : 12 

 13 מועצה ודבר שני,

 14 אבל זה לא אותה עבודה של המכרז הקודם, ששון :-חגי בן

 15 זה הוספה, ודבר שני זה הוספת, עו"ד אבינועם פרץ :

כרז, אנחנו פה רגילים לתפור מכרזים אין בעיה, זה לא אותו מ ששון :-חגי בן 16 

 17 זה שזה אותם פריטים זה לא אותו מכרז,

 18 זה אותם פריטים, אותם פריטים, יו"ר : –שביט מס 

את אותו מכרז, אבל אם היה לך מכרז  25-אתה יכול להגיד ב ששון :-חגי בן 19 

 20 שהוא מתבטל אתה לא יכול לבלוע אותו באותו מכרז,

 21 ל לקחת,אותם פריטים, אם לא מלוא הפריטים אתה יכו יו"ר : –שביט מס 

, ואתה רוצה ש"חאם קיבל גנן, קיבל גינה לעשות במיליון  יצחק גולברי : 22 

 23 להגדיל לו במאתיים חמישים אלף, גינה, אבל אתה לא יכול, 
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 1 לתת לו עבודה אחרת, ששון :-חגי בן

אני לא יודע איך אתם נותנים הכשר, אני לא רוצה להפיל פה  יצחק גולברי : 2 

 3 שים. אף אחד, זה מסוכן מה שאתם עו

 4 הנקודה, הנקודה, עו"ד אבינועם פרץ :

 5 לא יודע, אני לא קיבלתי אישור כזה אף פעם לעשות, יצחק גולברי :

 6 מי זה הקבלן הספציפי הזה, איפה הוא, ששון :-חגי בן

 7 המועצה יצאה,  יו"ר : –שביט מס 

 8 )מדברים יחד(

צאה המועצה, המועצה, המועצה יצאה, רבותי, המועצה י יו"ר : –שביט מס  9 

פעמיים למכרז. במכרז הראשון שנייה, במכרז הראשון לא  10 

 11 הציעה אף חברה, אף קבלן לא הציעו כאן הצעות.

 12 תסביר גם למה. תומר יעקב :

 13 זה לא משנה למה, לא הציעו, יו"ר : –שביט מס 

זה משנה כי נפל פגם, צריך להגיד את זה כאן, בתהליך ההכנה  תומר יעקב : 14 

 15 למכרז,

 16 למה? יו"ר : –שביט מס 

למה, ברגע שבאים ובונים את המכרז כמו שבונים, קבל את זה  תומר יעקב : 17 

כביקורת, לא כל דבר, בונים את המכרז בצורה שבונים.  18 

של קבלני שיפוצים. מכרז  over seasonכשיודעים שקיץ זה  19 

יחסית בהיקף קטן, שיש שם שימו לב איזה מישמש. מכרז קטן,  20 

ה קירות גבס, חיפוי ריצוף, חשמל, אינסטלציה, מזגנים, צביע 21 

אם שכחתי משהו סליחה נגרות ואללה יודע מה, שייתכן מאוד  22 

 23 והיה אפשר, 
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 1 קירות גבס, קירות גבס, חסון יצחק :

קירות גבס, ואולי שכחתי עוד איזה סעיף חריג, בהיקף כזה  תומר יעקב : 2 

קטן, אז מן הסתם ובסיווג גבוה מאוד, שזה לא מתאים  3 

רוצים שהם יגיעו. אז לכן גם מתעכבים, לקבלנים שאנחנו לא  4 

פוסלים מכרז, יוצאים לעוד מכרז, במכרז השני ניגש מישהו  5 

שמעניין אותו רק הצביעה ובצדק, ואחד שלא הגיש ערבות ואז  6 

אולי, אולי חלילה וחס מנהלים אתו עכשיו משא ומתן כדי  7 

שאפשר יהיה להרחיב לו את העבודה. כאילו איזה כוונת מכוון,  8 

 9 אה לא כל כך טוב.שזה נר

בוא בוא בוא, אז מכיוון שהמועצה מה לעשות, עובדת עם  יו"ר : –שביט מס  10 

יועצים, גם עם מנדס וגם עם היועץ שמלווה את הפרויקט הזה,  11 

אנחנו פועלים תמיד ונמשיך לפעול כמובן עם היועץ המשפטי  12 

בהתאם לחוות הדעת המקצועיות, לא לתחושות הבטן של  13 

הכבוד, כי זה לא, בסדר, השורה  חברי המועצה עם כל 14 

 15 התחתונה, השורה התחתונה,

 16 אז למה מראש, אז למה מראש לא, קרן גרין :

 17 השורה התחתונה, יו"ר : –שביט מס 

 18 למה לבזבז חודשיים, קרן גרין :

זה לא חודשיים קרן, מתי היה אפשר להיכנס לעבוד בגוונים?  יו"ר : –שביט מס  19 

 20 מתי היה אפשר להיכנס,

 21 ,21-ביוני, ב 20-ביוני, ב 20-ב : קרן גרין

 22 מתי? התשובה היא לא, התשובה היא לא, התשובה היא לא, יו"ר : –שביט מס 

 23 בסדר, מתי היה אפשר, מתי היה אפשר? קרן גרין :
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 1 אפשר היה להיכנס לגוונים רק אחרי שפינו את גוונים, יו"ר : –שביט מס 

 2 שזה מתי? קרן גרין :

 3 ליולי, היה, 2-ל גוונים היה בשהמעבר ש יו"ר : –שביט מס 

 4 זאת אומרת שמתי אפשר? קרן גרין :

ליולי היה אפשר  10-או ב 9-זה לקח שבוע זאת אומרת שב יו"ר : –שביט מס  5 

 6 להיכנס, 

 7 ומה אנחנו היום? קרן גרין :

 8 הקבלן, מה אנחנו עכשיו? הקבלן נכנס, יו"ר : –שביט מס 

 9 ביולי, 9-ביולי, אני זורמת אתך, ב 9-ב קרן גרין :

 10 לצורך העניין הקבלן, יו"ר : –שביט מס 

 11 הפסדת עשרה ימים? קרן גרין :

 12 לא הפסדתי שום דבר, זה עשרה ימים, יו"ר : –שביט מס 

 13 אני שואלת, אני שואלת,  קרן גרין :

הוא לא הפסיד הילדים הפסידו, הוא לא מפסיד כלום, הוא רק  ששון :-חגי בן 14 

 15 מרוויח,

 16 ילים,אם אנחנו מגב קרן גרין :

 17 עזבי, יו"ר : –שביט מס 

 18 אתה לא רוצה לענות אתה מפחד? קרן גרין :

 19 לא,  יו"ר : –שביט מס 

 20 אז אני שואלת לרר, קרן גרין :

 21 כי זה, קרן כי זה סתם, יו"ר : –שביט מס 

אני שואלת לרר, למה לא מראש הגדלנו לו את העבודה אם  קרן גרין : 22 

 23 הוא היה בגוונים?
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י שציפינו וקיווינו שיגיע קבלן וייתן לנו הצעות מחיר טובות מפנ יו"ר : –שביט מס  1 

 2 לשיפוץ, כמו שאנחנו יוצאים למכרזים,

 3 לפברואר למכרז? 22-למה יצאנו רק ב קרן גרין :

 4 יצאנו למכרז, ברגע שיצאנו למכרז, יו"ר : –שביט מס 

אפריל? אני שואלת, למה לא -למה לא עשינו את זה במרץ קרן גרין : 5 

 6 יצאנו,

כי יצאנו מתי שהיינו מוכנים, מתי שקבעו את כל מה שצריך  יו"ר : –מס  שביט 7 

 8 ועשו, היה אפשר לעשות את זה גם לפני שנתיים,

 9 )מדברים יחד(

מה יקרה עכשיו, המקדמים והמכפלות ייתכן מאוד יהיו כאלה  תומר יעקב : 10 

שבסכום המצרפי מאומדן של ארבע מאות אלף תגיע לשש  11 

ני לא יודע כמה, אתה יודע כמה מחיר מאות אלף מחיר ביצוע, א 12 

 13 הביצוע? תכפיל את זה,

 14 דרך אגב, הוא עכשיו גם יכול לקבוע כל מחיר שהוא רוצה, ששון :-חגי בן

אבל אם אנחנו לא צריכים אישור מועצה אז למה לא עשיתם  קרן גרין : 15 

 16 את זה לפני שבוע, למה חיכיתם למועצה, לא חבל על השבוע?

 17 וון שהמכרז הסתיים רק ביום חמישי האחרון,מכי יו"ר : –שביט מס 

 18 נו מיום חמישי היום שלישי, ארבעה ימים הפסדנו, : קרן גרין 

 19 חמישי, המכרז, התכנסה ועדת מכרזים ביום חמישי אבל, תומר יעקב :

 20 ,-חמישי, ברגע שהיה ועדת מכרזים ידענו ש יו"ר : –שביט מס 

יך ישיבת מועצה בשביל אבל אם היה צריך, אם עכשיו לא צר קרן גרין : 21 

 22 מה, חיכיתם עד היום?
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יום חמישי, זה לא היה על סדר היום, ביום חמישי האחרון, ביום  יו"ר : –שביט מס  1 

 2 חמישי,

 3 אם אתה לא צריך את המועצה, קרן גרין :

ביום חמישי האחרון היה ועדת מכרזים, אנחנו כמובן לא  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 יודעים,

אמרת שאתה מחכה לישיבת מועצה היום. כי להורים כי להורים  קרן גרין : 6 

 7 אמרת שאתה מחכה לישיבת מועצה ביום שלישי.

אנחנו חוות הדעת שקיבלנו, הראשונית היתה, שאנחנו צריכים  יו"ר : –שביט מס  8 

על מנת לבטל את המכרז ישיבת מועצה. חוות הדעת השנייה  9 

 10 שקיבלנו אמרה שלא צריך, מכיוון שלא צריך,

 11 זה אותו משרד? קרן גרין :

 12 אותו משרד, אותו מכרז. יו"ר : –שביט מס 

 13 התוספת של המכרז, תומר יעקב :

 14 ,15%-היא תמיד ב עו"ד אבינועם פרץ :

יש תוספת בהיקף כספי שזה גם במכרזי משק"ל וגם במכרזים  תומר יעקב : 15 

ח' מה שחוות הדעת 22פומביים, ויש תוספת של פריטים לפי  16 

ם אותה. יש פה תוספת פריטים של מוריה, שאנחנו מכירי 17 

 18 חדשים לפי לפחות מה שאנחנו יודעים.

 19 יש תוספת, יו"ר : –שביט מס 

 20 אני יכול לשאול שאלה באמת מקצועית אדוני? יצחק גולברי :

 21 הנחה, 15%לפי הנחה ממחירון,  עו"ד אבינועם פרץ :

במכרז הפאושלי של הקבלן הזוכה, שזכה לפני שנה, חלק  תומר יעקב : 22 

 23 ים לא קיימים. מהפריט
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 1 יש מקרים גם, יו"ר : –שביט מס 

מה, מה העניין פה? העניין פה בגלל המצב שנוצר, לא משנה  תומר יעקב : 2 

פה עכשיו תהליכי מכרז וכיוצא בזה, אני חושב שצריך וראוי  3 

לנהל כדי להפיג כל אפשרות של חלילה ספק, עם קבלן נוסף,  4 

לקחת קבלן  כי הקבלן הזה גם ככה לא עבד, הקבלן, למה? 5 

ולנהל עם עוד אחד משא ומתן, כדי שלפחות לא ייראה כאילו  6 

בא קבלן, אמרו לו בוא תגיד רק הצעה, אל תגיש ערבות, אולי  7 

מיליון שלך על המכרז החדש ונסתדר איך  1.7-נכליל את ה 8 

שהוא, ככה זה נראה לפחות. אז לפחות תנהל משא ומתן עם  9 

 10 עוד, אני חושב, ראוי,

 11 אבל אף אחד לא מוכן לגשת לזה, : יו"ר –שביט מס 

 12 לנהל משא ומתן, תומר יעקב :

לנהל מכרז, אף אחד לא מוכן לגשת, מתי? צריך לגמור את  יו"ר : –שביט מס  13 

 14 העבודה, די מספיק.

 15 מהשלושה שניגשו בפעם הראשונה, ניגשו שלושה, תומר יעקב :

 16 איזה שלושה? אף אחד לא, יו"ר : –שביט מס 

 17 ו, התענינו, התענינו,התענינ קרן גרין :

 18 בפעם הראשונה ניגשו? יו"ר : –שביט מס 

 19 ,ש"חניגשו שלושה קבלנים, קנו את המכרז באלפיים  תומר יעקב :

 20 הגישו הצעה, הגישו הצעה? הגישו הצעה? יו"ר : –שביט מס 

 21 אתה יכול לנהל משא ומתן עם מי שאתה רוצה. קרן גרין :

 22 )מדברים יחד(

 23 ניגש,מי ש עו"ד אבינועם פרץ :
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 1 יש אחד כזה, מה לעשות? יו"ר : –שביט מס 

 2 ונשאר רק אחד כי אחד מהם פרש, עו"ד אבינועם פרץ :

במכרז הראשון היינו שלושה, בנוכחי אף אחד לא עמד  תומר יעקב : 3 

בתנאים, אחד הגיש חלקי בלי ערבות, השני יכל להגיש ערבות,  4 

 5 אני גם לא יודע,

 6 וא לא עמד בתנאי הסף.גם הוא לא ניגש בעצם, ה קרן גרין :

 7 אני יכול לשאול שאלה? יצחק גולברי :

 8 בבקשה איציק. יו"ר : –שביט מס 

לשיטתך מה שאתה אומר, סליחה לילו, לשיטתך מה שאתה  יצחק גולברי : 9 

 10 70-אומר, אם עשיתי, סליחה, אם עשיתי מכרז ברמת אמיר ב

גדיל , שיש בו כבישים גינון והכל, אני יכול להכריז להש"חמיליון  11 

 12 באותם פריטים?  25%-את המכרז הזה ב

 13 תלוי מה, יו"ר : –שביט מס 

 14 זה מה שאתה אמרת לי עכשיו,  יצחק גולברי :

 15 תלוי מה כתוב במכרז, יו"ר : –שביט מס 

 16 מה כתוב במכרז? יצחק גולברי :

 17 זה עניין משפטי נטו כי אתה יכול להגדיל את אותו המכרז, עו"ד אבינועם פרץ :

 18 )מדברים יחד(

אבל יש לי עוד רעיון, רגע, אבל יש לי עוד רעיון איציק, יש לי  קרן גרין : 19 

 20 מה?עוד רעיון. בוא נעשה מכרז, 

 21 אתה יכול, עו"ד אבינועם פרץ :

 22 מה? יו"ר : –שביט מס 

 23 אתה יכול לעשות משא ומתן תגיע לאותה תוצאה. עו"ד אבינועם פרץ :
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נעשה מכרז שאף אחד לא אבל יש לי עוד רעיון אבינועם, בוא  קרן גרין : 1 

יכול לגשת אליו, תנאי סף מאוד גבוהים אף אחד לא יזכה, ואז  2 

 3 אני אעשה משא ומתן. איזה יופי.

 4 זה מה שקרה, על זה אני מדבר.  תומר יעקב :

 5 איך אני מונעת את זה? בוא נעשה את זה ככה כל הזמן. קרן גרין :

כרז, זה לא משהו זה מועצה שבית משפט קבע שהיא תפרה מ ששון :-חגי בן 6 

 7 נדיר,

תראי, ברגע שמחליטים על ביטול מכרז אז ממילא ההחלטה  עו"ד אבינועם פרץ : 8 

של ועדת מכרזים היא החלטה שהיא שקופה וגלויה, ותמיד  9 

ועדת מכרזים צריכה להיות אמונה להחלטות שלה. מה זה איך  10 

 11 אני?

 12 אז מה, אם אתה יועץ משפטי, קרן גרין :

 13 ני לא יכול לענות לך אם אנחנו רוצים לרמות אז מה יקרה, א עו"ד אבינועם פרץ :

 14 אבל הנה, זה טכניקה מעולה, קרן גרין :

 15 זה לא המצב, זה הגיע למצב, עו"ד אבינועם פרץ :

 16 מצאנו טכניקה נהדרת, קרן גרין :

 17 מי שקורא את תנאי המכרז ואת רף המכרז זה הצוות המקצועי, יצחק גולברי :

 18 ועי,הצוות המקצ קרן גרין :

ועדת מכרזים בהחלט, בהחלט מכירה את המסמכים לפני שהם  עו"ד אבינועם פרץ : 19 

 20 מתפרסמים,

הפרצה שנתנה, אבינועם הבעיה פה היא עם הפרצה שנתנה,  ששון :-חגי בן 21 

 22 עצם הפרצה,
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אני יכול להגיד כמה מילים? אני הייתי גם בפתיחה של  חסון יצחק : 1 

יום של הוועדת  המכרזים, תקשיבו, אני הייתי שם באותו 2 

מכרזים אז ככה, היה יא' ששלח הצעה רק לגבי הצבע, זה היה  3 

בדיחה מה שהוא עשה, ואני אפילו אני אגיד לו כשאני אגיד לו,  4 

אני מכיר אותו, אני אפילו חבר אתו, זה בדיחה איך הוא הגיש  5 

את העניין הזה, וזה לא הגיוני לקבל. כלומר זה בנאדם שעובד  6 

כירים והכל, זה דבר ראשון. והיה גם את עם המועצה ואנחנו מ 7 

ההצעה של אותו אחד שעובד, והסיפור הזה של כן לתת לא  8 

לתת לבטל לא לבטל, אנחנו ישבנו פה מעל איזה שעתיים  9 

ישבנו. ויועץ משפטי וטלפונים בלי סוף בשביל לראות, מצד  10 

אחד לא היו כמה אנשים, לא היו מציעים, ויש קוצר זמן, וניסינו  11 

 12 ,-מת מה עושים. ואישר את הלבדוק בא

אין לנו טענות לוועדת מכרזים זה שלא תתבלבל, אין לנו  ששון :-חגי בן 13 

 14 טענות, אין לנו טענות,

 15 מה שמוריה כתבה לנו לא בתוקף? קרן גרין :

 16 לא רוצים להכשיל אותו ולעשות דבר, לטענתנו, יצחק גולברי :

 17 בין לא נכון.אין לנו גם טענה כלפי הוועדה שלא ת ששון :-חגי בן

אנחנו קיבלנו אתמול מייל מהיועצת המשפטית, ממוריה גילה,  קרן גרין : 18 

 19 ביולי, 17-ב

 20 היא אמרה שלמעשה צריכים לקבל החלטה, יו"ר : –שביט מס 

 21 אז מה שהיא כותבת כרגע לא נכון? קרן גרין :

 22 על מה? יש פה כמה דברים, תפני למשהו ספציפי. עו"ד אבינועם פרץ :

 23 תתייחסי לסוף לפסקה האחרונה של ההרחבה, :תומר יעקב 



 

 

33 

ההחלטה על ביטול מכרז יכולה להתקבל כאשר, אוקיי,  קרן גרין : 1 

 2 ההחלטה, מה זה?

 3 אנחנו, יש פה שתי אפשרויות של ביטול, תומר יעקב :

 4 היא כתבה, היא ענתה פה לכמה שאלות, עו"ד אבינועם פרץ :

 5 אנחנו שאלנו, על, קרן גרין :

 6 מה את רוצה, על מה את רוצה לדבר מבחינת המכתב שלה? רץ :עו"ד אבינועם פ

 7 שזה היה בסדר היום, קרן גרין :

מכורח איזה סעיף או מאיזה טעם פוסלים מכרז, יש אם את  תומר יעקב : 8 

ח' אם אני זוכר, שזה בדיוק מה ששייך לנו במקרה 22זוכרת  9 

 10 הזה, נסיבות שבגינן לא,

מכרז שוב זה בסמכות ועדת מכרזים, עכשיו מה קודם כל ביטול  עו"ד אבינועם פרץ : 11 

 12 השאלה?

אבל יש פעמים שבהם צריך גם להביא את החלטת ועדת  תומר יעקב : 13 

 14 המכרזים לאישור המליאה,

 15 לא,  עו"ד אבינועם פרץ :

 16 שזה בדיוק המקרה הזה, תומר יעקב :

לא, המקרה שאתה מתכוון אליו זה מקרה שרוצים לנהל משא  עו"ד אבינועם פרץ : 17 

ומתן ישיר עם אחד המציעים, זה מקרה שבא למליאה והמליאה  18 

צריכה להכריע בכך שהמכרז הקיים כפי שהוא, לצאת למכרז  19 

חדש אין בכך תועלת כלכלית ולכן המליאה ממליצה לנהל משא  20 

 21 ומתן,

 22 זה מה שהיה צריך, זה מה שהיה צריך לקרות היום, ששון :-חגי בן

 23 ום כי זה לא על סדר היום.זה לא המקרה הי  עו"ד אבינועם פרץ :
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אני רוצה לומר משהו, אני אגיד את האמת, בסדר? כמו שתמיד  מנחם בנימין : 1 

 2 אומר, 

 3 רוצים שתגיד, ששון :-חגי בן

יש פה יועץ משפטי, המכרזים האלה נפלו, נפלו לא משנה  מנחם בנימין : 4 

מאיזה סיבות, אנחנו יודעים את הסיבות, שלא הגיעו בזמן ולא  5 

, שלא התנהלו ולא הגישו את זה מספיק זמן בשביל טרחו בזמן 6 

לקחת את הברוך, כדי שאפשר יהיה לקחת את מרווח הזמן  7 

ולתפעל. היום ראש המועצה עושה את מה שכל ראש מועצה  8 

היה אמור לעשות, לקחת להסתכל ימינה שמאלה על הקבלנים  9 

שלו, ולראות מה הוא יכול לעשות, רגע, סליחה, תן לי רגע  10 

לספטמבר  1-ות מה הוא יכול לעשות כדי להגיע ללדבר, לרא 11 

מלא. כמו שאנחנו מכירים את העניין, אנחנו חושבים שזה הסף  12 

של תקין לא תקין. יש פה יועץ משפטי שזה התפקיד שלו  13 

בחיים, אם הוא שם את הפלומבה שלו והוא אומר רבותי זה  14 

חוקי, זה מה שראש המועצה אומר יחד עם היועץ המשפטי, על  15 

, אנחנו רואים את זה בעיניים עקומות, אם שהמבקר הכיפק 16 

ירצה לבדוק שיבדוק. המכרז הזה כמו שהוא להערכתנו הוא לא  17 

חוקי ההתנהלות, ואני חשבתי שבאים פה ותקבל ממני אישור  18 

 19 היום למשא ומתן חופשי עם חברות,

 20 משא ומתן, כן, גם זה מה שרצינו, לא היה את הזימון, תומר יעקב :

 21 אתה לא יכול לנהל עם חברות אתה יכול לנהל רק עם מי, פרץ : עו"ד אבינועם

 22 עם מציעים, עם מציעים, תומר יעקב :
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לא משנה,  מה שאני חשבתי מה שהיה כתוב זה שאנחנו,  מנחם בנימין : 1 

שאנחנו באים לתת גושפנקה לראש המועצה לעבוד חוקי ולנהל  2 

 3 משא ומתן בעקבות כישלון של ועדת המכרזים בצדק.

 4 צ'וח, יו"ר : –מס שביט 

יועץ המשפטי יגבה את ראש המועצה בתהליך הזה, שקבלן  מנחם בנימין : 5 

לשפץ שמה, אני יאשר את  25-שבונה אפשר להגדיל לו ב 6 

 7 האישור של היועץ המשפטי ואני מקווה שהיועץ המשפטי,

 8 אתה לא צריך לאשר, זה לא עולה להצבעה, קרן גרין :

המשפטי לא מכשיל את ראש המועצה  אני מקווה שהיועץ מנחם בנימין : 9 

יוננו יש ומנסבייעוץ הזה, וזה הדעה המקצועית שלו. מהבנתנו  10 

פה כשל בהחלטה הזאת, והייתי אומר ליועץ המשפטי לייעץ  11 

 12 לראש המועצה דברים יותר טובים,

 13 יש לך הצעה יותר קונקרטית? ליאור בנאי :

תי שאם הייתי ראש אין לי הצעה יותר קונקרטרית, אני אמר מנחם בנימין : 14 

 15 1-המועצה הייתי מסתכל ימינה שמאלה מי יכול לפתוח לי ב

 16 לספטמבר,

 17 יש לך משהו לעשות עכשיו? ליאור בנאי :

לא, אני מאשר את זה, אני מצביע, אין לי בעיה, הוא לוקח את  ששון :-חגי בן 18 

 19 האחריות.

 20 (יחד - )מדברים ברקע

נו לא שמענו לא ראינו. הוא רק זה לא לישיבת המועצה, לא היי  ששון :-חגי בן 21 

, זה לא בעיה שלנו. אני באתי 25-יידע אותנו שהוא מגדיל את ה 22 

 23 לא להכשיל, אני באתי לעזור.לו היום לעזור 



 

 

36 

 1 הסוברני, לנהל משא ומתן עם יותר ממציע אחד, כי זה הדבר  ליאור בנאי :

 2 )מדברים ברקע(

י כדי שאנחנו, כדי להניח את רבותי, לצורך, רבותי לצורך, רבות יו"ר : –שביט מס  3 

דעתנו כולנו, אני מבקש בכל זאת לסעיף הזה לקבל החלטה,  4 

 5 לקבל החלטה,

ופסלנו אותו במקום, הוא הגיש כמו מצחיק הוא  140הוא הגיש  חסון יצחק : 6 

 7 הגיש, בלי שום התייחסות,

 8 חסון, יו"ר : –שביט מס 

 9 לקבל את העבודה, חסון יצחק :

כל זאת עכשיו, לנהל משא ומתן עם נרר, שהוא חלטה בלקבל ה יו"ר : –שביט מס  10 

למעשה הקבלן היחיד שניגש והגיש הצעה והוא זמין לפינוי.  11 

 12 מבקש לקבל החלטה בנושא הזה,

 13 זה לא על סדר היום, ששון :-חגי בן

זה הוסר מסדר היום, אתה אמרת לפני חצי דקה, הסרנו את זה  יצחק גולברי : 14 

ליאה, עכשיו אתה אומר מסדר היום כי לא צריך החלטת מ 15 

 16 אתה,

 17 זה היה על סדר היום של חברי המועצה, טעות, טעות טעות,  יו"ר : –שביט מס 

 18 ברגע שאתה מסיר אתה לא יכול להוסיף, : יצחק גולברי 

 19 זה היה, זה היה בסדר היום שנשלח, זה היה בסדר היום, יו"ר : –שביט מס 

 20 את זה, גם אם הוא לא יכול להעלות עו"ד אבינועם פרץ :

 21 זה לא נכון, זה היה על סדר היום,  יו"ר : –שביט מס 

 22 מותר להחזיר נושא לסדר היום בלי שכל חברי המליאה, ששון :-חגי בן

 23 זה היה בסדר היום שנשלח לכם, יו"ר : –שביט מס 
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 1 לא משנה אבל הורדתם את זה, ששון :-חגי בן

 2 משנה, יו"ר : –שביט מס 

טוקול שאתה אומר שזה ירד, אמרת את זה זה ירד, יש פרו ששון :-חגי בן 3 

 4 לפני חצי שעה, עשר דקות,

זה היה על סדר היום שנשלח, אין שום בעיה עם זה, אתם  יו"ר : –שביט מס  5 

 6 רוצים לא לאשר את זה,

 7 לא אבל,  ששון :-חגי בן

 8 אתה הסברת לנו, קרן גרין :

 9 זה בטל אם זה חוזר, לא, זה בטל, ששון :-חגי בן

 10 , אתה מכניס את כולנו,-מבינה את ה אני קרן גרין :

אני מבקש, אני מבקש לאשר, אני מבקש לאשר, עזוב עזוב, אני   יו"ר : –שביט מס  11 

 12 מבקש לאשר,

 13 לא לא, נושא אתה חייב את כל חברי המועצה, ששון :-חגי בן

 14 מה זה לא? אם אין את כל חברי המועצה אי אפשר, יצחק גולברי :

 15 היום, זה על סדר יו"ר : –שביט מס 

 16 )מדברים יחד(

אבל אני רוצה רגע להבין, לפני רגע, שביט שביט, הרי שביט  קרן גרין : 17 

 18 והיועץ המשפטי, אני רוצה להבין,

קרן לצורך הזהירות היועץ המשפטי ייעץ להעלות את זה  יו"ר : –שביט מס  19 

 20 להצבעה עכשיו.

ני אבל לפני רגע, שנייה, לפני רגע אני שואלת, שנייה, א קרן גרין : 21 

שואלת, לפני רגע הסברתם לנו למה לא צריך לנהל משא ומתן  22 

 23 אלא אפשר להגדיל את ההתקשרות, שנייה, הבנתי נכון?
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 1 את מי את צריכה? יצחק גולברי :

 2 אני צריכה להגיד משהו וללכת. תושבת :

 3 בבקשה. יצחק גולברי :

 4 עד שלא תהיה תאונה בשכונה שלי ימות מישהו אז יבואו לסדר. תושבת :

 5 למה? חק גולברי :יצ

 6 העצים יורדים, יש את הכביש מהגן, אין שדה ראייה,  תושבת :

 7 איפה זה? קרן גרין :

 8 לגנים? יצחק גולברי :

 9 איזה רחוב? קרן גרין :

 10 ,-גן הברחוב בן צבי, בסמטה לגני הילדים, ה יצחק גולברי :

 11 בחוץ, תושבת :

לגזם, ברחוב בן שביט שמעת מה היא אמרה? יש בעיה, צריך  יצחק גולברי : 12 

צבי הסמטה לגן הפידידי, יש שם עצים פולשים, היא אומרת אין  13 

שדה ראייה תשלח מישהו לגזם, תודה לך שבאת, כל הכבוד,  14 

 15 תודה. 

 16 )מדברים ברקע(

בואו נבהיר, קודם כל נסיר מהעניין את נושא סדר היום. סדר  עו"ד אבינועם פרץ : 17 

 18 היום שנשלח לכל חברי המליאה, 

 19 לא מקשיבים לך, איציק אתה לא מקשיב, קרן גרין :

עם הזימון לישיבה של היום כלל את הנושא הזה. אני מבין  עו"ד אבינועם פרץ : 20 

 21 מראש המועצה שרק במסמך שהודפס עכשיו,

לא, הוא אמר, אתה לא היית בישיבה? הוא אמר שהוא הסיר  ששון :-חגי בן 22 

 23 אותו, הוא אמר, זה מופיע בפרוטוקול,
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שנייה, שנייה רגע עד הסוף, שנייה תקשיב, אתה לא רוצה  פרץ :עו"ד אבינועם  1 

 2 להקשיב אין בעיה אפשר להמשיך,

 3 נו דבר, דבר, ששון :-חגי בן

 4 די, אמרנו את זה בישיבה הקודמת חגי באמת, עו"ד אבינועם פרץ :

 5 נו דבר, ששון :-חגי בן

בסדר היום  חברי המליאה קיבלו את זה 13מבחינת הידיעה כל  עו"ד אבינועם פרץ : 6 

שזומן להיום, משמע כולם היו מודעים לזה אפשר לדון בזה.  7 

 8 וזה לא משנה אם זה נמצא בדף הזה הספציפי,

 9 לא, אבל הוא הודיע שהוא הסיר את זה, ששון :-חגי בן

 10 זה לא משנה כי כולם קיבלו, עו"ד אבינועם פרץ :

 11 לא, אבל נושא שהוסר, ששון :-חגי בן

 12 שיו אפשר להעלות את זה לדיון,אז עכ עו"ד אבינועם פרץ :

 13 עוד לא הגענו לזה, עוד לא הגענו לזה, יו"ר : –שביט מס 

 14 אבל נושא שהוסר, ששון :-חגי בן

 15 עוד לא הגענו לזה. יו"ר : –שביט מס 

 16 חבר'ה סליחה, תרשה לי, תרשה לי לעזור לך,  יצחק גולברי :

אתה מביך  אתה עושה צחוק, אתה מביך את עצמך אבינועם, ששון :-חגי בן 17 

 18 את עצמך.

בוא, יש פה בעיה, יש בעייתיות בהתנהגות הזאת, הוא אמר  : יצחק גולברי  19 

 20 שהוא הסיר, עזוב,

 21 זה מופיע בפרוטוקול, בפרוטוקול, ששון :-חגי בן

 22 חבר'ה אנחנו לא רוצים לתקוע את בית הספר, יצחק גולברי :

 23 אף אחד לא רוצה לתקוע, ששון :-חגי בן
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נו רוצים לעזור, בוא, זה לא היה, הוא הסיר בטעות מסדר אנח : יצחק גולברי  1 

היום עכשיו אתם רוצים בגלל כל השאלות שלנו אתם רוצים  2 

בכל זאת לקבל את אישור המליאה אז בואו תגידו תדברו ברור.  3 

 4 אל תלכו סביב סביב ותשגעו את כל העולם, 

לקבל את קודם כל שביט אמר את זה במפורש שהוא רוצה  עו"ד אבינועם פרץ : 5 

 6 האישור שלכם למען הסדר הטוב,

 7 , -זה אחרי ש יצחק גולברי :

 8 הוא אמר את זה, עו"ד אבינועם פרץ :

 9 אחרי שהתייעצת אתו, יצחק גולברי :

 10 זה נאמר וזה מוקלט, זה דבר, זה דבר ראשון, עו"ד אבינועם פרץ :

זה מותר, זה מותר לשנות דעה אבל אל תעשו מאתנו  יצחק גולברי : 11 

 12 ם,מטומטמי

 13 כי כולם ידעו שזה הולך לעלות לסדר היום, עו"ד אבינועם פרץ :

לא, לא נעים לי להגיד לך, אולי אתה צריך להחליף מקצוע, כי  ששון :-חגי בן 14 

 15 מהרגע שהוא אמר שהוא הסיר את זה,

 16 עוד פעם אנחנו נדבר, עו"ד אבינועם פרץ :

הוסר מסדר  לא, כי ברגע שראש המועצה מודיע למועצה שזה ששון :-חגי בן 17 

 18 , הוא הודיע,13-היום אתה לא יכול להשיב אותו בלי כל ה

 19 אני מבקש להעלות את זה להצבעה, יו"ר : –שביט מס 

 20 הוא הסביר שזה נפלט בטעות, עו"ד אבינועם פרץ :

 21 לא לא, הוא אמר אני הורדתי את זה בכוונה, ששון :-חגי בן

 22 למשא ומתן, יו"ר : –שביט מס 
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עם, הוא אמר אני הורדתי את זה בכוונה כי לא צריך, זה אבינו ששון :-חגי בן 1 

 2 מוקלט.

 3 )מדברים ברקע(

אני רוצה זכות דיברו לפני שמצביעים. אני רוצה זכות דיבור  קרן גרין : 4 

 5 לפני שמצביעים. 

 6 עובדים בצורה מטומטמת. ששון :-חגי בן

צה טוב, אני רוצה זכות דיבור לפני שזה, אבינועם, חגי, אני רו קרן גרין : 7 

 8 להגיד, שנייה, אני רוצה להגיד שהנושא של התיכון,

 9 אנחנו בנושא התיכון עדיין, עו"ד אבינועם פרץ :

אנחנו בנושא התיכון ואנחנו בנושא הגדלת המשא ומתן של  קרן גרין : 10 

המכרז. ואני רוצה להגיד שהעובדה שאנחנו מתעסקים בזה  11 

ה. ביולי זה מחדל. אנחנו מינואר מדברים על ז 18-היום ב 12 

אפשר היה לצאת למכרז הזה או למשא ומתן הזה לפני. ויש  13 

פה איזשהו תהליך של יויו. פעם אחת מכרז ועכשיו אתם רוצים  14 

ליוני פעם ראשונה  26-לנהל משא ומתן, וכן היה ולא היה. ב 15 

שיוצאים למכרז זה מחדל. מישהו פה ישן בשמירה, מישהו פה  16 

ון ובמהלך הדיון התרשל בתפקיד שלו. עכשיו אנחנו מגיעים לדי 17 

אומרים לנו שבכלל זה לא היה צריך לעלות לסדר היום, כי יש  18 

כאילו מסמכותה של ועדת המכרזים וראש המועצה להחליט  19 

בלעדינו. תוך כדי דיון שוב הופכים את ההחלטה. בעצם אנחנו  20 

משמשים פה כאיזשהו עלה תאנה, לקבל החלטות כאלה או  21 

בהתקדמות של  אחרות. אף אחד מאתנו לא רוצה לפגוע 22 

התיכון. למרות שהכל מתנהל פה בצורה עקומה אנחנו ניתן יד  23 
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למה שצריך. אני הולכת להימנע כדי שזה יעבור, אבל אני לא  1 

יכולה לתת יד ואני גם הולכת להעביר את כל הנושא הזה  2 

למבקר. יש פה משהו לא תקין. העובדה, אני לא יודעת כמה  3 

ם לנהל אתה משא התקשרויות היו ויש עם החברה שהולכי 4 

ומתן בשנים האחרונות, אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה  5 

מכרזים עושים אותם קשים כדי שאף אחד לא יזכה בהם ואחר  6 

כך ננהל משא ומתן, אני לא יודעת. אני חושבת, למרות הפרצוף  7 

שראש המועצה עושה אני חושבת שיש פה נקודה שצריך  8 

יועץ המשפטי, שצר לי לבדוק, לתת, לתת זה, וגם אני אומרת ל 9 

 10 שהוא לא משמש כיועץ משפטי שלנו כחברי מועצה,

 11 לא ראוי, לא ראוי, יו"ר : –שביט מס 

זה הזמן שלי, אני כחברת מועצה כחברת דירקטוריון צריכה  קרן גרין : 12 

לקבל ממך יעוץ מה נכון ומה לא נכון, איפה הסיכונים שלנו  13 

שאתה מייצג אך ואיפה לא הסיכונים שלנו, וכרגע התחושה היא  14 

ורק את ראש המועצה ואת האינטרסים שלו, ואני מקווה ומצפה  15 

שזה ישתנה. אנחנו כחברי דירקטוריון צריכים לדעת איפה  16 

הסיכונים שאנחנו לוקחים. כרגע אנחנו בשדה מוקשים ואתה  17 

לא מאיר את עינינו, לא מאיר את עיניו של אף אחד. ולמען  18 

ההחלטה הזו תעבור. אני הזהירות אני נמנעת כי אני יודעת ש 19 

לא יכולה להתנגד כי זה התיכון, אני לא יכולה להיות בעד כי  20 

נעשים פה דברים שלא רק שהם לא מקצועיים הם גם רשלניים.  21 

 22 תודה.
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אני מבקש גם לפרוטוקול, אני, בגלל עיתוי הזמנים ולאור כל  יצחק גולברי : 1 

כן  הדברים גם שקרן אמרה, אני כן אצביע בעד, מכיוון שאני 2 

רוצה שהתיכון הזה יתקדם, ואני אומר זאת אני עושה זאת  3 

לאחר שקיבלתי את חוות דעתו הברורה של היועץ המשפטי  4 

 5 שניתן לעשות את זה כך וניתן לאשר את זה.

 6 תודה רבה, אני מבקש להעלות, יו"ר : –שביט מס 

מותר לי? לא, זה לא קשור לזה, אל תחליט למה זה קשור ומה  תומר יעקב : 7 

אני אומר דבר כזה, שיציץ, קח את זה הביתה גם. שביט,  לא. 8 

אני רוצה להגיד לך ואני רוצה להגיד לחברי המליאה שאני  9 

עשיתי שבוע שעבר סיור מדוקדק ומפורט בתיכון, בחצר של  10 

התיכון, במבואה של התיכון, ועזובה והזנחה זועקת. ואז  11 

כשקיבלנו את הזימון וראינו את הפערים, מה שקרן למעשה  12 

ביקשה בהצעת החלטה שלה, בין האומדנים הראשוניים. למשל  13 

האומדן הראשוני שליווה אותו לכל אורך הדרך, ואני מחזיק פה  14 

, עם מצגת לא הולכים 2016את המצגת שלך שביט מדצמבר  15 

למכולת, צריך לבנות זה לא מספיק. בדצמבר ועוד תיעדפת  16 

ות. , מה רמת עדיפ3, נתת תיעדוף 2, 1ואמרת תראה, סעיף  17 

אתה עשית את זה לא אני. שיפוץ והתאמת חטיבת גוונים  18 

מיליון ש"ח עדיפות ראשונה. איך שהוא בחצי  2לצורך התיכון,  19 

 20 6אולי  4שנה הזאת מה לעשות? זה פחת כנראה העדיפות 

מיליון זה הפך לכמה? לארבע מאות אלף  2-אולי בכלל לא, שמ 21 

רים זה . כלומר לבוא ולהגיד אני יכול לעשות את הדבש"ח 22 

בסדר, אבל בסופו של דבר מה מבצעים ומה לא מבצעים. ואני  23 
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אומר לך שגם הנושא של המעבדות השיפוץ של המעבדות  1 

יהיה שיפוץ בחסר, ההצטיידות תהיה בחסר, הנושא של  2 

השירותים, חדרי המורים, חדר מורים החדש והישן והפיתוח  3 

מאוד של החצר. לפני שנה יצא מכרז, במאי, עבדנו עליו מאוד  4 

, ש"חמיליון  1.5קשה, שיצא מכרז של פיתוח חצר התיכון  5 

שכלל הרבה הרבה דברים טובים כמו שתיכון צריך להיראות  6 

במדינת ישראל. עם גינון, עם השקיה, עם שבילים, עם כל מה  7 

אוקטובר כנראה לעשות רק -שקשור בזה. הוחלט בספטמבר 8 

ו לא עבודות, ראש המועצה החליט, אנחנ ש"חחמש מאות אלף  9 

 10 החלטנו את זה. הכסף הגיע,

 11 אנחנו מאשרים את הכסף, ששון :-חגי בן

, הוחלט להסב חלק מהכסף ש"חרגע, אנחנו אישרנו מיליון וחצי  תומר יעקב : 12 

כאשר כל המתקנים שתיכון ראוי לקבל אותם, כמו הכדורעף,  13 

רשת, כמו כל עבודות הפיתוח בחצר -רגל, כמו הכדור-כמו הקט 14 

יודע איפה שמתוכנן להיות כל האזור של בצד הדרומי, מי ש 15 

המתקנים, אין, לא יבוצע גם השנה. כלומר שכבה שנייה שש  16 

מאות חמישים ילדים ימשיכו ללמוד, כלומר שש מאות ילדים,  17 

עשרים כיתות בשנה הקרובה ימשיכו להיות בתיכון בלי חצר  18 

 19 כמו שצריכה להיות. בצד הדרומי של,

 20 כסף?למה איפה, איפה ה יצחק גולברי :

הוא הלך, שביט יגיד לאן הוא הלך, הוא נשאר בתב"ר כי הוא  תומר יעקב : 21 

 22 לא יכול להוציא אותו בלי אישור שלנו הרי, אבל בסופו,

 23 יש כסף ולא מבצעים? יצחק גולברי :
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אנחנו לא יודעים, זה מה שאנחנו מנסים להבין, כלומר עוד  תומר יעקב : 1 

 2 הפעם, 

 3 כבר, די, בואו נעביר עוד שנה, להישמע אותו דבר ששון :-חגי בן

עכשיו, עוד הפעם אנחנו נמצאים במצב הזה, אז חסר הרבה  תומר יעקב : 4 

מאוד כסף לתיכון, חסר לשיפוץ המעבדות עוד מאתים אלף  5 

של שירותים מסילות וסדקים. דברים שאני ראיתי שמה.  ש"ח 6 

גם שיפוץ של גוונים, מיזוג תאורה אינסטלציה דלתות מילוט,  7 

תן כיום לא מספיק למה שצריך לכסות כדי שבמינימום מה שני 8 

הצרכים שהתיכון צריך לקבל אותם, כולל פיתוח חצר התיכון  9 

 10 שהיא מוזנחת לגמרי,

תומר, במה זה שונה ממה שאמרת שנה שעברה? אנחנו  ששון :-חגי בן 11 

 12 הולכים סביב, זה המצב, אין מה לעשות,

 13 )מדברים ביחד(

 14 ול, צריך להבין, הוא לא מסוגל, אין,תומר הוא לא יכ ששון :-חגי בן

אתה טועה, אנחנו אמרנו מה צריך לעשות, אבל הוא אומר,  קרן גרין : 15 

 16 בכוונה לא עושה,

תומר, דבר חשוב, דיברתם על הנושא המשפטי, אני רוצה  עו"ד אבינועם פרץ : 17 

לסדר היום למה זה חשוב, זה חשוב  2להפנות אותכם לנושא  18 

רגועים ומוגנים כי, כמו שציינתם.  לכם גם כן כדי שאתם תהיו 19 

לפניכם הוצגה החלטת ועדת מכרזים, וזה בעצם הדבר הכי  20 

חשוב, כי אתם פה כרגע כדי לאמץ ולאשר את החלטת ועדת  21 

מכרזים בעניין הזה. ועדת המכרזים סיפרה, מושיקו כתב את  22 

זה בצורה מפורטת, איך שני הסבבים כשלו ומדוע אין שום  23 
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ח', שבא 22חדש. זה תואם לסעיף תועלת ביציאה למכרז  1 

ואומר במידה ואתם מקבלים את החלטת ועדת המכרזים שאין  2 

תועלת ליציאה למכרז חדש, אתם מאשרים קיום משא ומתן עם  3 

המציעים שניגשו למכרז. אז אני, בכוונה אני מזכיר את הסעיף  4 

שיהיה בפרוטוקול, כדי שתדעו למה מבחינה משפטית אתם  5 

 6 בהתאם לחוות דעתה של מוריה, עושים את הדבר הנכון

 7 בסדר זה, ששון :-חגי בן

 8 וזה מה שעולה להצבעה כרגע. עו"ד אבינועם פרץ :

 9 וזה על דעתך. קרן גרין :

 10 הצבענו על זה כבר. ששון :-חגי בן

 11 לא הצבענו. קרן גרין :

 12 אתה יכול להקריא,  עו"ד אבינועם פרץ :

כם, שחסר הרבה אבל מה שאני אומר שביט, מה שאני אס תומר יעקב : 13 

מאוד כסף לתיכון, רשמת בדצמבר, בדצמבר, שאותה הרשאה,  14 

הרשאה, שעדיין  ש"חנקודה משהו מיליון  5חסר לך כסף,  15 

 16 עומדת תלויה עוד לא קיבלנו, 

 17 למה? יצחק גולברי :

 18 5.2מיליון,  5הוא רשם, אני לא יודע למה כי עוד לא עשינו,  תומר יעקב :

י אמרתי, זה לפי מה שאתה שאתה אמרת לא אנ ש"חמיליון  19 

 20 הצהרת,

 21 לא קשור, יו"ר : –שביט מס 

זה כסף של ההרשאה שיכולה להתקבל ולפנות כסף לדברים  תומר יעקב : 22 

 23 אחרים,
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 1 ממשרד החינוך, יו"ר : –שביט מס 

 2 ממשרד החינוך ובדצמבר אמרת שהכסף הזה, תומר יעקב :

 3 הבטיחו לך אמרת, יצחק גולברי :

רת שתקבל אותו, רשום לי פה, אז יכולנו גם לסיים בדצמבר אמ תומר יעקב : 4 

גם את הפיתוח של, אנחנו, אנחנו בסך הכל שביט רוצים  5 

שהתיכון יקבל את התנאים הראויים לו, גם בחצר, גם במבנה,  6 

גם במעבדות. זה הכל. כמו שזה נראה כרגע זה לא מספיק ולא  7 

 8 מספק.

ו צריכים להפנים את זה, גם הוא רוצה אבל הוא לא יכול, אנחנ ששון :-חגי בן 9 

 10 הוא לא יכול. 

 11 הצעת החלטה בבקשה, יו"ר : –שביט מס 

רגע שנייה אני רוצה רגע שנייה, האם במסגרת הצעת  ליאור בנאי : 12 

ההחלטה שאנחנו עכשיו מחליטים, אנחנו יכולים להוסיף כסף  13 

לתיכון כדי שיגמרו לשפץ בצורה נכונה את השירותים, כדי  14 

של המזגנים שנדרש? רגע, עוד לא שיוסיפו את המינימום  15 

סיימתי, וכדי שישפצו את החצר לפחות לרמה שלא תהיה  16 

 17 ש"חמסוכנת, זה הכל, האם אפשר להוסיף פה עוד מאה אלף 

למזגנים, אני רואה שמו מאתיים מתוך ארבע מאות, אז בוא  18 

נשים שלוש מאות מתוך ארבע מאות, ועוד מאה לפה ועוד  19 

 20 חמישים לפה.

א' לצערנו לא, מכיוון שזה לא היה על סדר היום העבודה  : יו"ר –שביט מס  21 

 22 הזאת,



 

 

48 

אבל אנחנו עכשיו שולחים אותך למשא ומתן עם הקבלן אז בוא  ליאור בנאי : 1 

 2 נגדיל את התכולה,

 3 משא ומתן צריך להיות על מה שהיה, אתה לא יכול, עו"ד אבינועם פרץ :

 4 לא, אבל זה, זה על זה, אבל זה על זה, ליאור בנאי :

אבל הוא צודק ליאור, יש לנו בעיה, אתה מבין שהוא לא רוצה  קרן גרין : 5 

 6 להכניס,

אבל אתה נכנס למשא ומתן, תגיד לו אני רוצה ארבע כאלו   ליאור בנאי : 7 

וארבע כאלו לא שתים ושתים, באותו כסף, רוצה להגדיל את  8 

 9 התכולה. 

 10 נחנו מוציאים,אנחנו עושים אך ורק, אך ורק כל הוצאה שא יו"ר : –שביט מס 

 11 יש לך, ליאור בנאי :

 12 אנחנו מסכימים, קרן גרין :

 13 מזגנים? 30אם צריך  15אז בוא נגדיל, למה להחליף  ליאור בנאי :

 14 להוסיף עוד כסף, יצחק גולברי :

 15 עוד פריטים, שביט, ליאור בנאי :

 16 לא יכול, יו"ר : –שביט מס 

לו? אנחנו מנסים בוא נמצא איך כן לא איך לא, אתה רואה לי קרן גרין : 17 

 18 למצוא, 

 19 )מדברים יחד(

 20 אנחנו בעד, קרן גרין :

 21 להשתמש בכסף? יו"ר : –שביט מס 

 22 הוא רק מוצא מה לא, קרן גרין :

 23 את מבינה, יו"ר : –שביט מס 
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אני לא מדבר על כסף, אני מדבר להגדיל את התכולה ולצאת  ליאור בנאי : 1 

נגדיל  למשא ומתן, הרי אתה הולך לצאת למשא ומתן אז בוא 2 

 3 את התכולה.

, מנהלת בית ש"חמיליון  2.100מיליון,  2הכסף בעיקרון הוא  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 2.100-, סימנה בדיוק מה היא צריכה בלרהספר גברת אורלי ג

, הצטיידות וכל מה שהיא צריכה בכסף הזה. זה ש"חמיליון  6 

 7 כסף שמיועד,

 8 הבנתי,אז היא אמרה שהיא לא צריכה מזגנים? לא  קרן גרין :

בכסף שמיועד לפי סדרי העדיפות של מנהלת בית הספר. ולכן  יו"ר : –שביט מס  9 

כל מה שהיא צריכה לקראת שנת הלימודים, ואני אומר יש לה  10 

, סך הכל ש"חחוץ מזה יש לה עוד תב"ר של מאתים אלף  11 

מיליון, יש לה להצטיידות כל מה שהיא צריכה, ריהוט  2.300 12 

ב"ר של הארבע מאות אלף טה טה טה טה, שלא נמצא בת 13 

 14 , אלא נמצא ברשימות שמנהלת בית הספר קבעה,ש"ח

 15 ,450מתוך  200אבל כתוב אושרו  קרן גרין :

אבל מה הרשימות האלה, הרשימות האלה מדברות פה על  תומר יעקב : 16 

 17 סכום שהיא צריכה, רגע, 

 18 כל מה שאורלי רוצה, יו"ר : –שביט מס 

 19 היא צריכה, ש"חמיליון  4ת זה, , תקרא אש"חמיליון  4 תומר יעקב :

 20 לא שביט, שביט, אבל, לשפץ את השירותים כמו שצריך, ליאור בנאי :

 21 זה במסגרת המכרז הנוכחי, יו"ר : –שביט מס 

 22 ולסיים את החצר כמו שצריך, זהו, ליאור בנאי :

 23 במכרז הנוכחי שיפוץ השירותים, יו"ר : –שביט מס 
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מאות חמישים אלף למזגנים זה לא אבל מאתיים מתוך ארבע  ליאור בנאי : 1 

 2 מספיק,

 3 אבל למה, קרן גרין :

 4 מאיפה אתה יודע, מאיפה אתה יודע? יו"ר : –שביט מס 

 5 אנחנו לא יודעים שביט אבל אורלי יודעת,  ליאור בנאי :

במסגרת המכרז של שנה שעברה בין שני הצדדים מכיר שם  תומר יעקב : 6 

 7 את הכל.

 8 בבקשה קודם כל את הצעת ההחלטה, רבותי, תקריא יו"ר : –שביט מס 

 9 אבל אני רוצה להגדיל את התכולה שביט, ליאור בנאי :

אתה לא יכול כי זה לא על סדר היום, חלק מחברי המועצה לא  יו"ר : –שביט מס  10 

נמצאים פה ואתה לא יכול, זה לא בסמכות שלך גם אם אתה  11 

 12 רוצה,

ומתן אני רק אומר על הדברים האלה, אני שולח אותך למשא  ליאור בנאי : 13 

 14 לך תגדיל את התכולה באותו משא ומתן.

 15 אפשר?  קרן גרין :

לא חושב, כי המשא ומתן שלך יכול להיות רק עם אלה שניגשו  עו"ד אבינועם פרץ : 16 

 17 למכרז,

מזגנים, זה כל הסיפור, זה כל  25מזגנים שים  15במקום  ליאור בנאי : 18 

 19 הסיפור.

אני לא יכול לתת לך תשובה בשלוף, אבל  למה זה לא פשוט? עו"ד אבינועם פרץ : 20 

למה זה לא פשוט? רק כדי להמחיש. המשא ומתן ייערך עם מי  21 

 22 שניגש למכרז. לצורך העניין אתה עכשיו, בכוונה אני מקצין,

 23 הוא הולך למשא ומתן עם מי שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה, ליאור בנאי :
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אתה עכשיו, סתם אני מגזים, לא לא, רק עם מי שניגש. אם  עו"ד אבינועם פרץ : 1 

מכפיל את השווי של המכרז הזה, יבוא בנאדם מבחוץ יגיד  2 

סליחה, אני הייתי ניגש אם הייתי יודע שזה כפול. זה רק כדי  3 

 4 להמחיש למה זה בעייתי.

מזגנים ולא כתוב כן או לא שיפוץ  15אבל לא כתוב במכרז  ליאור בנאי : 5 

 6 שירותים.

לא שנייה יש לי רעיון, אז בואו נקבל החלטה יש, רגע, ליאור,  קרן גרין : 7 

שנגדיל, ללא קשר זה המכרז, חוץ מזה עכשיו אנחנו מקבלים  8 

החלטה להגדיל את ההתקשרות עם הספק של גוונים בשביל  9 

 10 המזגנים,

 11 זה הכל, 3.5%, 3%במקום  ליאור בנאי :

 12 נכון, בוא יאללה בוא זה, קרן גרין :

 13 סף קטן,זה כסף קטן, אבל זה כ ליאור בנאי :

 14 זה לא סמכות, יו"ר : –שביט מס 

 15 אלא אם אתה לא רוצה, אה, אתה לא רוצה,  קרן גרין :

 16 זה לא סמכות, יו"ר : –שביט מס 

 17 אז שביט לא רוצה שיהיו מזגנים? זה כאילו, זה הנקודה? קרן גרין :

אבל אני, שביט שביט, שביט אני מסתכל לילדים בעיניים אני  ליאור בנאי : 18 

 19 להם איך ללכת לשירותים, רוצה שיהיה

 20 אתה לא רוצה שיהיה? קרן גרין :

אני רוצה שהם ישבו בכיתה שיש מזגנים, גם הבן שלי חלק  ליאור בנאי : 21 

 22 מהתלמידים שם, כן, מה לעשות?

 23 אתה בניגוד עניינים, יצחק גולברי :
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 1 אני בניגוד עניינים? ליאור בנאי :

 2 ניגוד עניינים,גם אני בניגוד עניינים, גם שביט ב קרן גרין :

 3 )מדברים יחד(

 4 בבקשה לקרוא את ההצעה לסדר. יו"ר : –שביט מס 

 5 רק שביט בוא נבהיר שאנחנו מבקשים להגדיל, סמכותך, קרן גרין :

 6 )מדברים יחד(

 7 בתב"ר יש כסף שנייה, בוא נראה, בתב"ר יש כסף, קרן גרין :

 8 בית הספר?הצטיידות, הצטיידות, את לא רוצה לצייד את  יו"ר : –שביט מס 

 9 )מדברים יחד(

 10 שביט, בוא נהיה פרקטיים אבל, שביט, בוא נהיה פרקטיים, ליאור בנאי :

 11 ,ש"חעד גובה המכרז שבוטל זה ארבע מאות חמישים אלף  עו"ד אבינועם פרץ :

 12 זה בסדר, יו"ר : –שביט מס 

בו אתה תומך, הוא נגד הילדים שלך ושלי ואתה תומך, הוא לא  קרן גרין : 13 

 14 לו סמכות והוא לא מוכן. מוכן, יש

 15 זה כל הסיפור. 4%-ל 3%-מ ליאור בנאי :

בואו שנייה נקריא כדי שזה ייכתב לפרוטוקול. הצעת החלטה  עו"ד אבינועם פרץ : 16 

 17 כמו שעלתה בסדר היום,

 18 תציע הצעת נגדית לו. ששון :-חגי בן

עיף פורסם מכרז ולא הוגשה לו כל הצעה, ובהתאם להוראות ס עו"ד אבינועם פרץ : 19 

 20 ח' התוספת הרביעית,22

בסדר, אל תקיים אותה, אל תקיים אותה, אתה גם ככה לא  ששון :-חגי בן 21 

 22 מקיים, 
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עריכת מכרז, המועצה רשאית להחליט בדעת רוב חבריה  עו"ד אבינועם פרץ : 1 

להתקשר בחוזה לביצוע עבודות השיפוץ בבית הספר גוונים  2 

המועצה ללא עריכת מכרז חדש. המועצה תסמיך את מנכ"ל  3 

לנהל משא ומתן, לבחור ולהתקשר עם קבלן לביצוע עבודות  4 

 5 לביצוע המכרז שבוטל.

 6 מי בעד? יו"ר : –שביט מס 

 7 כל מה שהוא אמר פלוס, כל מה שהוא אמר פלוס, קרן גרין :

אני רוצה שלושה דברים שלדעתי הם חשובים. אחד, זה לשפץ  ליאור בנאי : 8 

 9 את כל השירותים,

 10 בקש, אני מ יצחק גולברי :

 11 רגע איציק אני מדבר, אני בהצעה נגדית, ליאור בנאי :

תרשה לי סליחה, אני יותר מבוגר ממך, אני מבקש שיירשם  יצחק גולברי : 12 

בפרוטוקול שאנחנו מסמיכים את המנכ"ל ואת יו"ר ועדת  13 

 14 מכרזים לעשות את ההתמחרות הזאת.

 15 יופי, תודה. קרן גרין :

לטה הנגדית שלי נוסיף את השיפוץ אני מבקש שלהצעת ההח ליאור בנאי : 16 

של לפחות כל השירותים בבית ספר הישן בגוונים, להוסיף  17 

למזגנים שנתנו לאורלי פחות מחצי, לפחות עוד עשרה מזגנים  18 

 19 במקומות שיבוא לה.

 20 נתנו לה מאה שבעים אלף, תומר יעקב :

במקום ארבע מאות חמישים, אז בואו נגדיל את זה למאתיים  ליאור בנאי : 21 

ישים, אני לא רוצה להגיד כסף, אני רוצה להגיד כמות חמ 22 

 23 מזגנים שהיא תחליט איפה היא רוצה לפזר אותם,
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 1 לא לא, כסף, ששון :-חגי בן

 2 עדיף כסף, קרן גרין :

ממה שהיא  75%שמה, שיהיה  ש"חאין בעיה, עוד מאה אלף  ליאור בנאי : 3 

 4 היא לא תקבל, 25%רוצה, 

 5 אז זה שלוש מאות, קרן גרין :

ואת הנושא של החצר לגמור את התיקונים ואת הפיתוח,  ור בנאי :ליא 6 

 7 שתהיה חצר ראויה ולא חצר מסוכנת. 

 8 כסף, אתה צריך לדבר במספרים, ששון :-חגי בן

 9 לא יודע בכסף כי לא כתוב פה כסף, לא יודע, ליאור בנאי :

 10 אבל הוא אומר שההחלטה היא לא חוקית, יצחק גולברי :

וקית, אבל תוסיף כמה שאתה חושב לנכון אבל תוסיף, אז לא ח ליאור בנאי : 11 

 12 , 3%יש לך חריגה 

 13 )מדברים יחד(

 14 אתה לא הבנת גם מה אנחנו רוצים, יצחק גולברי :

 15 סמכותך אבל, אבל זה סמכותך וסמכותו של מושיקו, ליאור בנאי :

 16 אבל זה לא קשור לעניין למליאה בכלל, מה זה קשור למליאה? יו"ר : –שביט מס 

 17 שנייה אבינועם, אפשר לעשות מה שהוא מבקש? גולברי :יצחק 

מה שהאדון מבקש פשוט לא בסמכות מליאה, מה שאתם כרגע  עו"ד אבינועם פרץ : 18 

 19 יכולים לעשות זה להסמיך, זה להסמיך,

 20 הוא יכול לבקש? קרן גרין :

זה להסמיך, שנייה, זה להסמיך מנהל משא ומתן מבחינת  עו"ד אבינועם פרץ : 21 

 22 המציעים,

 23 כן, את זה הבנו, יצחק גולברי :
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זה הבנתם, אחר כך להגדיל, עניין ההגדלות הוא הולך בדיוק  עו"ד אבינועם פרץ : 1 

 2 ,25%-או יותר מ 25%כמו שאתם מכירים, עד 

 3 4%זה הכל,  3%-לא ל 4%-אני אומר נלך ל 3%-אז זה הולך ל ליאור בנאי :

 4 ,3במקום 

ים על המשא ומתן לגבי המכרז החדש, תלוי מה, לא, אם הולכ עו"ד אבינועם פרץ : 5 

אני לא יודע, זה צריך לראות רק אחרי לא בשלב  4%זה לא  6 

 7 הזה,

אני אציע הצעה חוקית עכשיו, אני אציע הצעה חוקית, בסדר?  מנחם בנימין : 8 

אם המכרז הזה הוא מכרז שמוערך באומדן של כמה? של  9 

 10 ארבע מאות אחוז, ארבע מאות אלף? 

 11 מאות אלף,ארבע  יצחק גולברי :

מצוין, אז המועצה מסמיכה ומתירה לראש המועצה להגדיל את  מנחם בנימין : 12 

 13 ,50%המכרז של הארבע מאות אלף יש לו כבר אישור בעוד 

 14 אתה לא צריך זה החוק מסמיך, יו"ר : –שביט מס 

שזו צריכה להיות  50%-, אנחנו נגדיל ל25%לא, החוק מסמיך  מנחם בנימין : 15 

 16 החלטת המועצה,

 17 נו, : ק גולברי יצח

זאת אומרת שבהתמחרות יהיה לו עוד שפיל של מאתיים אלף,  מנחם בנימין : 18 

 19 להוסיף עוד קצת, במזגנים לפחות, ואם לא את כל החצר וזה,

 20 לא, אתה צריך להגיד את מה, יצחק גולברי :

 21 אז אני אגיד מזגנים, מזגנים, מנחם בנימין :

 22 מזגנים שירותים וחצר, ליאור בנאי :

 23 אז מזגנים ראשון, בנימין : מנחם
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 1 גם שירותים, ליאור בנאי :

אני לא יודע אם מאתיים אלף, מזגנים ושירותים מספיק מאתים  מנחם בנימין : 2 

מארבע מאות זה מאתים אלף. אז  50%אלף, כי אתה יכול  3 

במאתיים אלף סדר העדיפות יהיה מזגנים שירותים חצר,  4 

 5 הבנו? בסדר?

אין לך בעיה, יש לך קבלן עובד, אתה לא צריך  דרך אגב חצר  ליאור בנאי : 6 

 7 להגדיל, 

 8 )מדברים יחד(

תודה רבה, רבותי שלוש הצעות לסדר היום. הצעה ראשונה  יו"ר : –שביט מס  9 

היועץ המשפטי הקריא אותה לצורך הפרוטוקול, התבקש  10 

להוסיף גם את יו"ר ועדת מכרזים לנושא של ההתמחרות.  11 

הוא ביקש להוסיף גם את ההצעה השנייה של ליאור בנאי ש 12 

למזגנים לסיים  ש"חשיפוץ השירותים, להוסיף עוד מאה אלף  13 

גם את פיתוח החצר. אין כסף. ההצעה השלישית של צ'וח שאני  14 

הייתי מציע להצביע עליה בנפרד אם זה אפשרי בכלל, להסמיך  15 

את ראש המועצה להגדיל את ההתקשרות עם הקבלן כמובן  16 

ליאה, כאשר, ואני הייתי מחלק , שזה סמכות מ50%-בשיפוץ ב 17 

את זה, לא הייתי מצביע ביחד, שסדר עדיפות קודם מזגנים,  18 

אחרי זה חדרי שירותים ואחרי זה החצר. תודה רבה. אני  19 

מבקש להצביע קודם כל על ההצעה הראשונה, הצעה של צ'וח  20 

 21 אנחנו נצביע בנפרד.

ח ואז נאשר אז בוא נתחיל עם של צ'וח, בוא נתחיל עם של צ'ו קרן גרין : 22 

 23 את של המנכ"ל.
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 1 הוא הפריד אותה הוא הפריד אותה כאילו הצעה בפני עצמה, מנחם בנימין :

 2 אני חושב שאנחנו צריכים, יצחק גולברי :

 3 לא, היא צריכה להיות ביחד, ששון :-חגי בן

 4 אנחנו  צריכים, יצחק גולברי :

כרגע להצביע  חשוב לי להגיד מבחינה משפטית למה אי אפשר עו"ד אבינועם פרץ : 5 

. הסעיף מדבר על הגדלה של חוזה קיים. אתם בשלב 50%על  6 

הטרום חוזי, עוד אין חוזה, וזה נראה לא טוב וזה לא חוקי. לא  7 

מגדילים חוזה שעוד לא נולד. אחרי שיהיה חוזה אחרי שיהיה  8 

משא ומתן ויהיה חוזה תוכלו לדון בנושא ולעשות מה שאתם  9 

 10 רוצים,

 11 ע אחרת, אני מציע,אני מצי יצחק גולברי :

זה לא חוקי בכלל לדון על הסיפור הזה, זה ירד מסדר היום, אין  ששון :-חגי בן 12 

את כל חברי המועצה, בעוד יומיים תכינו את זה כמו שצריך  13 

 14 ונתקדם הלאה,

 15 מתי המנכ"ל, מתי המנכ"ל חוזר? קרן גרין :

 16 קרן, יצחק גולברי :

 17 מה? ביום ראשון? קרן גרין :

אני מציע שאנחנו א' נאשר את ההתמחרות הזאת, ב' אנחנו  יצחק גולברי : 18 

נורה לראש המועצה לבצע את הדברים, הפרטים של נושא  19 

החצר, נושא המזגנים ונושא השירותים מהתב"ר של התיכון,  20 

לים אותו עד לפתיחה של הלימודים, כן יש תב"ר מאושר להש 21 

 22 ויש קבלן,

 23 אישור מליאה.ואם צריך שיביא, ואם צריך שיביא ל קרן גרין :
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אני מציע שהישוב יצא לשבתון, פשוט שנת שבתון, כלום לא  ששון :-חגי בן 1 

קורה פה גם ככה, נצא לשבתון, נחזור עוד שנה, נתחיל מחדש.  2 

 3 נצא לשבתון.

רבותי, אני מבקש להצביע על ההצעה שהקריא היועץ המשפטי  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 כולל התמחרות,

ה רגע להבין מה אנחנו עושים, מצביעים עליו אז שנייה אני רוצ קרן גרין : 6 

 7 בעד ואז מצביעים על ההצעה של ליאור?

 8 אם הצבעה אחת עוברת הצבעות אחרות לא רלוונטיות, יצחק גולברי :

תראי, לפי מה שהיועץ המשפטי אומר זה לא רלוונטי להגדיל  מנחם בנימין : 9 

 10 לפני שאנחנו,

 11 ,לא, אבל מה שגולברי אמר קרן גרין :

 12 מה שגולברי אמר, בנימין :מנחם 

 13 )מדברים יחד(

 14 אנחנו מורים לו אבל אנחנו צריכים להחליט, : יצחק גולברי 

 15 אז בוא נצביע על זה ואז יעוץ משפטי,  קרן גרין :

 16 ,50%יחזור אלינו יבקש תתנו לו  ששון :-חגי בן

 17 )מדברים יחד(

ם, אנחנו אני לא מבין, יש תב"ר לתיכון ויש נושאים שחשובי יצחק גולברי : 18 

יכולים להגיד לראש המועצה, אומרת לו אדוני, בד בבד עם  זה  19 

שאנחנו מאשרים לך את ההתמחרות אנחנו מבקשים שתבצע  20 

 21 את א' ב' ג' בתב"ר, לא, לא רוצה, לא להגדיל,

 22 אתם יכולים, אתם יכולים לבקש אתם לא יכולים לחייב אותו. עו"ד אבינועם פרץ :

 23 חייב את ראש המועצה לבצע תב"ר?אני לא יכול ל יצחק גולברי :
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 1 להוציא כספים, להוציא כספים אתה לא יכול לחייב, עו"ד אבינועם פרץ :

 2 להוציא כספים? מה זה? זה תב"ר של בית הספר. יצחק גולברי :

, אגף חינוך יודעים מה בתי הספר -יש פה אגפים מקצועיים ש עו"ד אבינועם פרץ : 3 

 4 צריכים.

הוצגה  תוכנית, אושרה ה אישור של התב"ר. היה מכרז, הי תומר יעקב : 5 

תוכנית במליאה, שזה מדיניות המליאה לאשר את העבודות  6 

 7 במסגרת,

ועדיין, מה שיצא זה מכרז ספציפי, כרגע אי אפשר לכפות  עו"ד אבינועם פרץ : 8 

 9 לצאת למכרז אחר, וזה מה שאתם מבקשים,

 10 לא, יש מכרז קיים, יצחק גולברי :

ם מדברים על המכרז החדש שאתם עכשיו הולכים להציע, את עו"ד אבינועם פרץ : 11 

 12 על המכרז הגדול ההוא,

 13 יש קבלן פיתוח שעובד לפני שנה, תומר יעקב :

 14 המכרז הגדול ההוא אתם רוצים להוסיף לו, עו"ד אבינועם פרץ :

 15 לא, מה פתאום, אין דבר כזה, יצחק גולברי :

 16 מבקשים להגדיל פריטים קיימים, עו"ד אבינועם פרץ :

 17 לא,  יצחק גולברי :

 18 מה אתם מבקשים? עו"ד אבינועם פרץ :

מבקשים לבצע פריטים במכרז, יש פריטים שלא בוצעו, אנחנו  יצחק גולברי : 19 

 20 מבקשים, 

הוא כל כך שמח שיש לו סמכות והוא לא מסוגל לעשות כלום  ששון :-חגי בן 21 

 22 שזה מעורר תימהון,

 23 יכולים לחייב, אתם יכולים לבקש אתם לא  עו"ד אבינועם פרץ :
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אז זהו, חבר'ה, ההצעה שלי הכי טובה לצאת לשבתון, תקשיבו  ששון :-חגי בן 1 

 2 לי,

אבל יצא מכרז, פיתוח מגרשי ספורט, מגרש כדורעף, מגרש  תומר יעקב : 3 

רגל, מתקני כושר מתקני, זה מהמכרז עצמו -כדורעף, מגרש קט 4 

שיש על זה ערבות ביטוחים הכל, יש צו התחלת עבודה, ויש  5 

 6 מדיניות ויש החלטת מליאה ויש כסף, נעצר העבודה,

 7 רק לא מבצעים את זה, יצחק גולברי :

החליטו להפסיק, לעשות רק עבודה בארבע מאות אלף של  תומר יעקב : 8 

הקצת שבילים, כל מה שנמצא בצד הצפוני של התיכון, ואת  9 

השאר להשאיר לידי שמיים. תיפתח שנה, שכבה נוספת, סך  10 

 11 ש בעשרים כיתות בערך זה ההערכה לפחות,הכל התיכון מונג

 12 עם שני מגרשי ספורט, מגרש כדורגל,  יו"ר : –שביט מס 

 13 איזה שני מגרשי ספורט? איזה? תומר יעקב :

 14 שני מגרשי ספורט, יו"ר : –שביט מס 

 15 חול וחול ואין מה לאכול, זה מה שיש שמה, תומר יעקב :

 16 שני מגרשי ספורט, אתה, יו"ר : –שביט מס 

אורלי מסתכלת מהחלון מבני המעבדות העתידיים, מצד ימין  יעקב : תומר 17 

 18 המגרשים העתידיים הכל בסדר,

 19 ,-מגרש כדורגל, אולם ספורט ו יו"ר : –שביט מס 

 20 אולם ספורט היה קיים כבר מזמן, תומר יעקב :

 21 רבותי ההצעה הראשונה, מי בעד? יו"ר : –שביט מס 

ייה, בוא נתחיל בהצעה של נתחיל בהצעה של גולברי, שנ קרן גרין : 22 

 23 גולברי ונצביע עליה ואז,
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 1 ההצעה של גולברי מה היתה? יו"ר : –שביט מס 

אני מציע שאנחנו מבקשים מראש המועצה לא מורים לו, איננו  יצחק גולברי : 2 

 3 יכולים להורות, כן,

 4 מבקשים מראש המועצה, יו"ר : –שביט מס 

שקיים בבית הספר, ולבצע  לסיים את העבודות בהתאם למכרז יצחק גולברי : 5 

את עבודות הפיתוח, את המזגנים בהתאם למכרז, לא רוצה  6 

שום תוספת, בהתאם לכסף הקיים בתב"ר, לבצע אותו מיידי.  7 

כולל השירותים, שיפוץ השירותים, מזגנים ושיפוץ החצר. זה  8 

 9 הכל.

 10 אוקיי אבל זה לא עניין שעולה להחלטה. עו"ד אבינועם פרץ :

 11 בשם כל חברי, זה יצחק גולברי :

 12 כולנו בעד, גם ראש המועצה? קרן גרין :

 13 רבותי, הצעה לביטול המכרז, מי בעד? יו"ר : –שביט מס 

 14 לביטול? יצחק גולברי :

 15 ביטול של המכרז, יו"ר : –שביט מס 

 16 זה ביטול כי אין טעם כלכלי, עו"ד אבינועם פרץ :

 17 ביטול, יו"ר : –שביט מס 

 18 ומתן, בניהול משא עו"ד אבינועם פרץ :

 19 אבל אמרת שזה לא צריך אישור מליאה, קרן גרין :

 20 יחד עם ניהול משא ומתן עם אחד המציעים,  עו"ד אבינועם פרץ :

תודה רבה, מי בעד? כולם פה אחד, תודה רבה. התקבל פה  יו"ר : –שביט מס  21 

 22 אחד.

 23 )מדברים יחד(
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כון? רבותי, האם יש שאלות נוספות לגבי הנושא של התי יו"ר : –שביט מס  1 

נמשיך. תאורת הלדים, תאורת לדים בעבודות חשמל, יש  2 

חשמלאי שעובד בתיכון, החליף, בכיתות החליף את התאורה  3 

ללדים. גם ניקיון, סטטוס סטטוס, עדיין לא סיימה את הזה.  4 

הנושא של הריהוט, אז יש לנו פיצול לשני מכרזים, אנחנו  5 

אמורים  מבקשים לחסוך זמן, קודם כל אנחנו אמורים להגדיל, 6 

לסדר היום, הגדלה של המכרז הקיים מכרז הריהוט הקיים,  7 

בנוסף אנחנו יוצאים למכרז חדש עם החברה למשק וכלכלה  8 

( עד כמה שזכור לי. נושא של 1:06:22.0 -בנושא של )לא ברור  9 

 10 המעבדות,

 11 רגע, מתי יהיה הציוד בעצם, למה יוצאים למכרז חדש? קרן גרין :

אנחנו עוברים, מגדילים את התקרה  50%-אחרי המפני ש יו"ר : –שביט מס  12 

 13 שיכולים להגדיל את המכרז,

 14 אז מתי יהיה הציוד פה? קרן גרין :

ציוד ברגע שנקבל החלטה נוציא הזמנות לזה והציוד יהיה  יו"ר : –שביט מס  15 

 16 בתחילת השנה, בזמן.

 17 תאריך? קרן גרין :

ל ריהוט מעבדות, אז באוגוסט, בסדר? הנושא של, נושא ש 31 יו"ר : –שביט מס  18 

הריהוט הכבד כבר בעבודת נגרות, נושא של מקרנים אז נערך  19 

 20 סיור יש מכרז בתוקף של המקרנים, אנחנו ביקשנו,

 21 רגע, לפני זה, מתי המעבדות יהיו קיימות? קרן גרין :

 22 את מדברת על המעבדות הקיימות, יו"ר : –שביט מס 

 23 תאריך, כן.  קרן גרין :



 

 

63 

בדות הקיימות מה שבמסגרת השיפוץ בשיפוץ עם הקבלן, המע יו"ר : –שביט מס  1 

הנושא של הריהוט עצמו יהיה מוכן להערכתי בחודש הקרוב  2 

 3 עוד לפני יהיה מוכן,

 4 אפשר תאריך? קרן גרין :

 5 לאוגוסט, בסדר? מקרנים, יש לנו חברה זוכה, מזגנים, 15 יו"ר : –שביט מס 

 6 ,-רגע, היית במקרנים, נערך סיור ו קרן גרין :

היה סיור, יש לנו חברה זוכה, יש מכרז בתוקף לזה, ברגע  יו"ר : –ביט מס ש 7 

שיגידו בדיוק מה רוצים אז אנחנו, אין לנו בעיה נזמין מקרנים.  8 

שהם תקינים מהמודול האחרון בגוונים שלא יש מקרנים גם  9 

בשימוש, נעשה שימוש במקרנים האלה גם במקום לקנות  10 

נים אז כתוב אומדן הכנת מקרנים חדשים איפה שלא צריך. מזג 11 

, אושר כמאתיים ש"חכל המזגנים כארבע מאות חמישים אלף  12 

 13 15מזגנים אבל,  15-, אנחנו נחליף בערך זה יותר מש"חאלף 

לשריון  ש"חמזגנים וישאירו עוד איזה שפיל של חמישים אלף  14 

כדי לעשות עבודות בקשר למזגנים, העתקה של מזגנים וכל  15 

 16 מה שצריך,

ה מתוך ארבע מאות חמישים אושר רק מאתיים? כתוב למ קרן גרין : 17 

 18 כתוב,

 19 אמרתי כרגע בשלב זה במסגרת, יו"ר : –שביט מס 

 20 אומדן החלפת ארבע מאות חמישים אושרו מאתיים, קרן גרין :

במסגרת, כמו שאמרתי קודם, תב"ר שיש לתיכון הכסף  יו"ר : –שביט מס  21 

ה אורלי גלר להצטיידות מי שמנהל את מצ"א ונושא העדיפויות ז 22 

 23 2.1מנהלת  בית הספר, במסגרת התב"ר שקיים שאמרתי 
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, יש רשימה של ציוד שחלקו ש"חפלוס עוד מאתיים אלף  1 

בהזמנה, חלקו הוזמן, חלקו יוזמן לא משנה, שאורלי רוצה  2 

בתוכו, ולכן בכסף שנשאר כרגע אנחנו מזמינים מאתים אלף  3 

 4 מזגנים, ש"ח

 5 בשביל המזגנים? אז למעשה חסר כסף בתב"ר קרן גרין :

התשובה היא לא. התשובה, אם רוצים להחליף את כל  יו"ר : –שביט מס  6 

 7 המזגנים, אם רוצים להחליף,

 8 כן, כן, קרן גרין :

אז אנחנו נצטרך להגדיל אחרי זה את התב"ר בעוד מאתיים  יו"ר : –שביט מס  9 

 10 , התשובה היא כן.ש"חחמישים אלף 

לות, שאתה תעלה, כי אנחנו לא אוקיי, אז יש אפשרות להע קרן גרין : 11 

 12 יכולים, הצעה להגדלת התב"ר,

 13 אפשר, אפשר אבל לא עכשיו, יו"ר : –שביט מס 

 14 , שנייה, בישיבה הבאה אפשר לעשות את זה?-ב קרן גרין :

בישיבה הבאה כן, זה כן, בישיבה הבאה מה שאנחנו נעשה  יו"ר : –שביט מס  15 

ו עוד פערים לקראת הישיבה הבאה, אנחנו נראה איפה יש לנ 16 

ואם יש לנו, כי גם בעבודות שיפוצי הקיץ נגיע לזה, יש, תמיד  17 

יש הפתעות, יש לנו עכשיו בעיה של צנרת בשני גני הילדים פה  18 

גם באילן ובגן שצמוד לו, שצריך להחליף שם עכשיו את כל  19 

שאף אחד לא ציפה וצריך ₪ הצנרת מים, זה עוד חמש אלף  20 

מ"ים, אנחנו נביא את זה לעשות את זה. אז זה שיקול לולת 21 

 22 במסגרת אם יהיה צורך להגדיר,

 23 זה לא משהו שביטוח מחליף? איך זה הולך? קרן גרין :
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 1 מה זה, מה מה מה? יו"ר : –שביט מס 

 2 ,-ביטוח, אין לנו ביטוח אין לנו איזה משהו ש קרן גרין :

ביטוח, אני לא יודע מה ההשתתפות העצמית פיצוץ, אם יש  יצחק גולברי : 3 

 4 ו,שלנ

 5 ההשתתפות העצמית מאוד גדולה בטח, מנחם בנימין :

 6 שביט אני לא מבין, מה, את כל המזגנים אתם עוקרים? יצחק גולברי :

 7 לא, אני, יו"ר : –שביט מס 

 8 הרי יש חלק טובים. יצחק גולברי :

 9 אז אמרתי, עשו שמה סיור גם יעקב וגם, יו"ר : –שביט מס 

צון שלי לתת פה, יש מזגנים טובים לא יש חלק, אני עם כל הר יצחק גולברי : 10 

 11 כוח עד כמה שאני זוכר. 3.5הולכים להחליף הכל, מזגנים של 

ליולי  20-אני מזכיר שחלק מהמזגנים, מה שאני אומר, עד ה יו"ר : –שביט מס  12 

 13 עבדו,

 14 עבדו, אז למה לא, יצחק גולברי :

 15 עכשיו, יו"ר : –שביט מס 

ביוני לא כל המזגנים עבדו אבל  20-אני אסביר, א' גם עד ה קרן גרין : 16 

 17 אמרו ואללה אנחנו,

 18 מה שלא עבד להחליף, יצחק גולברי :

שנייה, שנייה, ואללה אנחנו אוטוטו מסיימים פה כבר לא זה,  קרן גרין : 19 

אם גוונים היו יודעים שממשיכים כנראה היינו שומעים על זה  20 

יותר, זה אחד. שתיים בצד אחד יש לך את הרצוג, שיש שם  21 

מזגנים חדשים בכל כיתה, בצד שני יש לך את גוונים שיש  שני 22 

מזגן. אם יש מזגן חדש על הכיפק, אבל חלק מהמזגנים ישנים,  23 



 

 

66 

מזגן בכיתה. עכשיו, יש שיקול דעת למנהלת, לצוות המקצועי  1 

והכל שלא, שנייה, שלא יחליפו סתם הרי הכסף הזה יישאר  2 

זה אחד,  למשהו אחר. אבל כרגע מה שאישרו אישרו פחות מדי 3 

 4 ושתים הנושא של המבואות, זה כמו חממה שם.

 5 אני מכיר קרן, עם כל הגובה הזה אני מכיר את זה, יצחק גולברי :

 6 והמטרה, המטרה אקלים, אקלים חברתי שיהיה טוב. קרן גרין :

 7 קרן אני אומר אם יש מזגנים מקולקלים את כולם להחליף, יצחק גולברי :

 8 ים שאי אפשר לתקן.לא, מקולקל יו"ר : –שביט מס 

אי אפשר לתקן, אם אפשר לתקן לתקן, אם יש חדרים שיש  יצחק גולברי : 9 

בהם מזגן אחד וצריך להוסיף את השני להוסיף את השני, אבל  10 

 11 חבר'ה אל תעקרו את כל המזגנים לא עשינו את זה אף פעם.

 12 איציק, אף אחד לא התכוון לעשות כזה דבר, קרן גרין :

 13 ני שומע כאילו,ככה א יצחק גולברי :

 14 לפי הכמות זה מה שרוצים לעשות, יו"ר : –שביט מס 

 15 שביט, שביט, קרן גרין :

לפי מה שמנהלת בית הספר רוצה היא רוצה את כל המזגנים  יו"ר : –שביט מס  16 

 17 להחליף, בסדר, היא רוצה,

 18 ,70%, אז 70%טוב, אבל, בסדר אז  קרן גרין :

 19 אבל בסדר. עמדתי בנושא הזה שונה יו"ר : –שביט מס 

 20 ממה שהיא רוצה בסדר, 80%-70%-אז אנחנו אומרים ש קרן גרין :

 21 מה שצריך, מה שצריך, יצחק גולברי :

 22 בדיוק, אבל אני לא בשטח כדי לדעת מה צריך, בסדר, קרן גרין :

 23 לפי צורך לא סתם מה חבר'ה, יצחק גולברי :



 

 

67 

 1 רבותי, מחשבים, מחשבים נייחים. בדיקה, יו"ר : –שביט מס 

 2 אתה יודע שלפעמים הם בודקים ככה, ן גרין :קר

בדיקה חוזרת של מפרט בעלויות למחשבים נייחים, לגבי  יו"ר : –שביט מס  3 

 4 מחשבים ניידים יש לנו ועדת רכש, הצטיידות כללית, 

 5 מתי יהיו המחשבים, רגע, מתי יהיו המחשבים? קרן גרין :

 6 ם.ץהכל, הכל מוזמן לקראת שנת הלימודי יו"ר : –שביט מס 

 7 באוגוסט? 31 קרן גרין :

הצטיידות כללית למרחבי למידה, עברו מפרטים לועדות רכש,  יו"ר : –שביט מס  8 

 9 אישור שעות אז יש טבלה, שעובד עליה קובי ביחד עם,

 10 גוייסו כל המורים? קרן גרין :

 11 לא יודע, לא יודע להגיד לך, יו"ר : –שביט מס 

 12 מה? קרן גרין :

 13 ע להגיד לך אני מצטער, לא יודע בנושא הזה להגיד לך,לא יוד יו"ר : –שביט מס 

 14 אוקיי, מי מטפל בזה אבל הנושא של האישור, קרן גרין :

אורלי מחלקת החינוך ביחד עם קובי ויזהר, בעיקרון הכסף  יו"ר : –שביט מס  15 

 16 מתוקצב במסגרת התקציב,

די, אם אתם לא רוצים אל תהיו פה אבל אי אפשר להקשיב  קרן גרין : 17 

 18 , לילו חסון די, ככה

 19 בסדר? יו"ר : –שביט מס 

לא, אבל אתם כל הזמן מדברים, זה לא מקליט, אנחנו לא  קרן גרין : 20 

 21 שומעים, די. כן.

לגבי תוספת עובדי מנהלה וסייעות אז יש טבלה מפורטת כמו  יו"ר : –שביט מס  22 

א של תוספת כוח אדם, צריך שם עוד אב שאמרתי, גם נוש 23 



 

 

68 

המכרזים יש נחיצויות משרה, צריך  בית, כל המכרזים, לכל 1 

לצאת, נדמה לי שיצא, נדמה לי אני לא בטוח אם קיבלתי את  2 

הבקשות להקצאות משרה או לא אני לא יודע, מושיקו מטפל  3 

בזה, הוא יחזור הוא יוכל לענות לכם על הנושא הזה. שעות  4 

אפקטיביות מול המתנ"ס נושא של מגמת חינוך גופני, זה בדיון  5 

 6 מול המתנ"ס,

 7 מה המשמעות של זה? לא ברור, קרן גרין :

נשאל את צביה, אני לא יודע, תקשורת עובדים שמה, עובדים  יו"ר : –שביט מס  8 

 9 בבית הספר, הנושא של התקשורת,

 10 נטקו? קרן גרין :

 11 נטקו. הם עובדים יש שמה, יו"ר : –שביט מס 

הבית ספר שרוצה שם להשכיר את המבנה, זה מה, זה מול  קרן גרין : 12 

 13 המתנ"ס גם?

 14 כן. יו"ר : –שביט מס 

 15 לבית הספר? 10%יכול להיות שהמתנ"ס נותן רק  קרן גרין :

 16 כן, זה ההסכם, זה ההסכם. יו"ר : –שביט מס 

 17 איזה מבנה? יצחק גולברי :

 18 הרי הבית ספר בניהול עצמי, קרן גרין :

 19 את מדברת על צורן? יצחק גולברי :

 20 לא, פה, התיכון,  קרן גרין :

 21 נו, ברי :יצחק גול

והוא רוצה להגדיל את ההכנסות שלו אז הוא משכיר את זה  קרן גרין : 22 

לחוגים ולדברים כאלה, את המבנה כדי שיהיה הכנסות. אז  23 
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 1 10לשעה, אז הבית ספר יקבל ₪  100-נניח משכירים את זה ב

 2 , אני לא יודעת,90והמתנ"ס ₪ 

 3 מה זה? יצחק גולברי :

י לא רוצה לפתוח את זה, אבל זה לא קשור סיפור ארוך, אנ יו"ר : –שביט מס  4 

לסטטוס. נפתח אם זה אם אתם רוצים בדיון אחר. כן, עוד  5 

 6 שאלות?

 7 כן, לא סיימנו את הזה,  קרן גרין :

 8 לא יודע, למה המתנ"ס צד להסכם בכלל? יצחק גולברי :

 9 לא, אנחנו שואלים שאלה, איך המתנ"ס צד להסכם? ששון :-חגי בן

 10 יט באמת תסביר למה,לא שב יצחק גולברי :

 11 זה לא נושא לסדר היום אני לא רוצה, אני לא מספיק בקי בזה, יו"ר : –שביט מס 

 12 מה זה לא בקי? זה נכסים של המועצה, מה זה לא בקי? ששון :-חגי בן

 13 המנכ"ל מטפל בזה, יש חוזה, יש מנכ"ל, יש, יו"ר : –שביט מס 

 14 הנכסים הם שלנו של המועצה. ששון :-חגי בן

 15 כן, כן, בבקשה. יו"ר : –מס שביט 

את האומדנים הראשונים של השיפוץ רצינו לראות, את  קרן גרין : 16 

 17 האומדנים הראשונים.

 18 אומדנים הראשונים נמצאים אצל תומר, יו"ר : –שביט מס 

 19 2יש לי אותם, אני אמרתי לכם מה הפערים, הפערים מעל  תומר יעקב :

 20 ₪,מיליון 

 21 וברים על זה ככה?תומר, איך אתם ע ששון :-חגי בן

 22 יש חלק, יש חלק מהקרן, יו"ר : –שביט מס 

 23 נקודה.₪, מיליון  2כלומר אנחנו בתת ביצוע  תומר יעקב :
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 1 קרן את שואלת אני עונה. חלק מהעבודות, חלק מהעבודות, יו"ר : –שביט מס 

 2 מיליון שלא נבצע, 2יש פער של  תומר יעקב :

 3 גובה, עבודות שצריכות פיגומים,חלק מהעבודות עבודות ב יו"ר : –שביט מס 

 4 עבודות? אה, בגובה, קרן גרין :

 5 שצריכות פיגומים, יו"ר : –שביט מס 

 6 תומר, איך אתה עובר על זה ככה? ששון :-חגי בן

זה פעם ראשונה שאני שומע על זה, אני לא מכיר את ההסכם  תומר יעקב : 7 

 8 הזה, מאיפה אני יודע?

 9 מועצה.זה הקצאת נכסים של ה ששון :-חגי בן

 10 לדיון, בסדר, תומר יעקב :

 11 ברור, ששון :-חגי בן

אם אנחנו עושים את העבודות האלו עכשיו או אם אנחנו עושים  יו"ר : –שביט מס  12 

את זה עם קבלן שמבצע את הבינוי של המעבדות וממילא  13 

מביא פיגומים, האם להכניס את זה, להכין את העבודות בגובה  14 

 15 במסגרת העבודות שלו או לא,

 16 תסביר לי רק מה זה עבודות פיגומים, ם בנימין :מנח

 17 יש עבודות, יש שם קירות בגבהים, יו"ר : –שביט מס 

 18 החיצוניים של גוונים? מנחם בנימין :

חיצוניים שצריך לטפל בהם, אם אנחנו עושים, יוצאים למכרז,  יו"ר : –שביט מס  19 

זה לפי מה שעם אנשי המקצוע, אם יוצאים למכרז ומישהו צריך  20 

הביא פיגומים וכדומה, העלות תהיה בין פי שניים לפי שלוש ל 21 

מאשר קבלן שממילא מביא את הפיגומים ואז הוא יכול לעשות  22 

את העבודה. ולכן בשיקול דעת, שיקול דעת האם לעשות את  23 
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זה עכשיו ולשלם יותר או לחכות שממילא יהיו פיגומים ויהיה  1 

 2 קבלן בשטח,

 3 ,זה יצא רק בקיץ הבא מנחם בנימין :

 4 כן, זה המעטפת החיצונית, יו"ר : –שביט מס 

מי, מי יודע שזה עולה יותר? הרי בלאו הכי את הפיגומים של  קרן גרין : 5 

מבנה המעבדות החדש זה פיגומים סביב אותו בניין של מבנה  6 

 7 המעבדות,

 8 לא לא אבל זה, יו"ר : –שביט מס 

פיגומים האלה אני יודעת מה זה פיגומים, ואז לא לוקחים את ה קרן גרין : 9 

 10 וצובעים אתם את זה, אתה צריך,

 11 את הפיגומים האלה לוקחים וישתמשו, יו"ר : –שביט מס 

 12 זה לא מדויק, וזה כסף קטן, זה כסף קטן הפיגומים האלה, קרן גרין :

אני אגיד לך כמי שמבין קצת בבניין, שאם אתה שם פיגומים  יצחק גולברי : 13 

 14 יש לזה עלויות, בבניין אחד ואתה שם מפרק לבניין שני

קרן, אין אפילו קשר כי יש לך היום חמש כיתות מעבדה ועוד  תומר יעקב : 15 

 16 שתי כיתות שצריך לעשות שמה שיפוץ,

 17 עוד שאלות? רבותי אני רוצה לעבור לנושא הבא, יו"ר : –שביט מס 

 18 זה מה שאני אומרת, קרן גרין :

 19 ה,שהוא לא קשור, ברובו לא קשור לפיגומים האל תומר יעקב :

אם אפשר לבדוק את העלות הזו, אמנם פספסנו כבר לדעתי  קרן גרין : 20 

 21 את השנה, אבל יש משהו בזה שאתה נכנס לבית ספר,

 22 הפער, תומר יעקב :

 23 זה עלות אפסית מה שאת מדברת, חסון יצחק :
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 1 מה זה? קרן גרין :

 2 אנחנו מפספסים כבר ארבע שנים קרן, ששון :-חגי בן

 3 עלות אפסית, קרן גרין :

 4 פיגומים, כמה זה כבר פיגום להעביר אותו? זה לא הרבה כסף. סון יצחק :ח

מה שאני רוצה להגיד שלהיכנס לבית ספר חדש נעים, המראה  קרן גרין : 5 

החיצוני הוא קריטי. הכסף של הצבע יעלה לך אותו דבר בכל  6 

 7 מקרה, הדבר היחיד שאתה אולי חוסך פה,

נסים לחצר בגוונים הישן, יש יש דברים שלא פיגומים, כשנכ תומר יעקב : 8 

שמה ברחבה המוזנחת שם אם אתה זוכר יש את הקיר,  9 

 10 ופתאום יש שם איזה עיגול,

 11 זה יטופל עכשיו, יו"ר : –שביט מס 

 12 זה גם בפנים, סתם אני, זה דברים שלא צריך פיגום, תומר יעקב :

ה זה הקבלן יטפל בזה עכשיו, זה דבר קטן, הקבלן יטפל בז יו"ר : –שביט מס  13 

 14 עכשיו,

יש אפשרות, עכשיו כבר עושים את העבודות אולי בסוכות,  קרן גרין : 15 

 16 להכניס לצביעה, למה?

 17 זה המצב, יו"ר : –שביט מס 

 18 ביקשתי לראות את התב"ר המעודכן. קרן גרין :

התב"ר המעודכן נמצא, אני יכול לשלוח לך אם את רוצה את כל  יו"ר : –שביט מס  19 

 20 קל, במייל, בסדר?הפירוט בזה, יהיה לך יותר 

 21 תשלח, כן, ואת, אוקיי, המעבדות דיברנו עליהם, קרן גרין :

 22 2המעבדות החדש אבל לא אמרת, חסר לך לחדש שים לב  תומר יעקב :

 23 לחדש, ₪ מיליון 
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אנחנו יודעים, אנחנו יוצאים למכרז, כאשר בכל ₪ מיליון  2עוד  יו"ר : –שביט מס  1 

קטים של המועצה הפרויקטים של המועצה, כמו בכל הפרוי 2 

אנחנו יוצאים, זה כתוב בכל המכרזים, אנחנו יוצאים למכרז  3 

כשהקבלן מבצע את העבודה בהתאם להזמנות העבודה  4 

שיקבל מהמועצה. המשמעות של זה שאם הפרויקט הוא לוקח  5 

נגיד שנה, כמעט שנה, אנחנו לא צריכים מראש לשים בתב"ר  6 

ניהולית יותר  את כל הכסף אלא אנחנו יכולים להתנהל מבחינה 7 

 8 נכון. כרגע יש לנו את רוב הכסף לזה,

יש לנו שני שליש, אנחנו רוצים שנדע, שאנחנו בידיעה שחסר  תומר יעקב : 9 

 10 לנו כסף על מנת שיבוצע איזה תכנון,

 11 4ויש כרגע ₪ מיליון  6.5אמרתי, אמרתי בהתחלה שצריך  יו"ר : –שביט מס 

 12 פסיק משהו,

 13 י,פסיק משהו, אוקי 4 תומר יעקב :

 14 נכון, קרן עוד שאלות? יו"ר : –שביט מס 

 15 זהו, תודה. קרן גרין :

 16 תודה רבה. יו"ר : –שביט מס 

עכשיו רק אני רוצה להגיד, כדי שנוכל לדון בזה בשבוע הבא,  קרן גרין : 17 

בפגישה הבאה. לגבי ההשכרה של המבנים, ממה שאני יודעת,  18 

ם בסדר? כשיש בית ספר בניהול עצמי הוא רוצה להתקשר ע 19 

כל מיני ספקים, כנראה יש כל מיני עניינים של ביטוח וכאלה אז  20 

אמרו בואו נעזר במתנ"ס, כנראה, אבל אני מבקשת שנבדוק  21 

 22 את זה.

 23 מי עשה הסכם עם המתנ"ס? תסבירי, אנחנו, תומר יעקב :
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 1 הבית ספר, מתנ"ס, מפעיל, נניח אני עכשיו, אני עכשיו, קרן גרין :

סכם עם המתנ"ס בלי שאנחנו נתנו למתנ"ס בית הספר עשה ה תומר יעקב : 2 

 3 את האפשרות לעשות, איך זה?

 4 אתה לא צריך לתת, יו"ר : –שביט מס 

לא, העניין הוא כזה, אנחנו נותנים לבית הספר אפשרות  קרן גרין : 5 

להתקשר נניח עם חוג אנגלית, בסדר? שאחר הצהרים יהיה  6 

ר עבו₪  100חוג אנגלית, חוג האנגלית ישלם לבית הספר  7 

השימוש במתקן אחר הצהרים, אבל בית הספר לא יכול,  8 

 9 כנראה, אני לא יודעת עד הסוף, 

 10 לא יכול לעשות את זה, יו"ר : –שביט מס 

כנראה לא יכול לעשות את זה לבד, אולי אישיות משפטית אולי  קרן גרין : 11 

 12 משהו אחר, אמרו,

 13 אופרציה נגיד, בעיה של אופרציה, תומר יעקב :

-10%זר אדמיניסטרציה במתנ"ס, אז נניח מגיע למתנ"ס ניע קרן גרין : 14 

ובית הספר  90%, ממה שאני הבנתי, המתנ"ס לוקח 20% 15 

 16 . מאחר ולא ירדתי לעומק של העניין אני רוצה להבין אותו,10%

 17 אין בעיה, אנחנו נביא את זה בזה, יו"ר : –שביט מס 

שבניהול  וגם בהזדמנות זו מה קורה עם בתי הספר היסודיים קרן גרין : 18 

 19 עצמי ורוצים להשכיר את המבנה אחר הצהרים.

מי מקבל את הכסף לכל הנזקים שיהיו, לאיזה קופה זה הולך?  יצחק גולברי : 20 

 21 אנחנו כן? איזה יופי של עסקה אתם עושים.

לסדר  3סעיף מספר אנחנו נדון בו בישיבה הבאה בנושא הזה.  יו"ר : –שביט מס  22 

לילה ותיעול. הדברים, נמצא היום, אישור תחשיב חוקי העזר ס 23 
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אתנו רו"ח אופיר בוכניק, שערך את החישוב. אני מבקש אופיר  1 

 2 בוא תציג לחברים את הנושא בבקשה.

ערב טוב. ערכתי את התחשיבים לשני חוקי עזר שהם בעצם  אופיר בוכניק : 3 

שלושה תחשיבים. החוק הראשון זה חוק עזר לתיעול, החוק  4 

וכו כולל שני תחשיבים אחד השני זה חוק עזר לסלילה, שבת 5 

לכבישים אחד למדרכות. הסיבה העיקרית שהכנו את  6 

התחשיבים האלה ואת החוק, זה פשוט כי החוק הקודם שלכם  7 

 8 הוא פג תוקף, הוא, האישורים של משרד הפנים הם בעצם,

 9 חוקי העזר סלילה הם לא תקפים, הם מדצמבר, יצחק גולברי :

חמש שנים כל פעם, כל פעם לחמש הם מספיקים בעצם ל אופיר בוכניק : 10 

 11 שנים,

 12 מתי פג התוקף שלהם? ששון :-חגי בן

 13 בדצמבר, אופיר בוכניק :

 14 קיבלנו הארכה, קיבלנו הארכה עד סוף שנה, יו"ר : –שביט מס 

לדעתי אתם לא בבעיה כי שלחתם בקשה למשרד הפנים  אופיר בוכניק : 15 

ג להארכה, והוא נתן לכם הארכה, ולכן אתם לא עומדים בפ 16 

 17 תוקף אבל זה אישור טכני, יתנו לכם עוד שנה, לדעתי עוד שנה,

 18 לא משנה, זה על סדר היום עכשיו, לא משנה, יו"ר : –שביט מס 

בתנאי שתכינו את חוק העזר ותאשרו אותו, זה התנאי של  אופיר בוכניק : 19 

משרד הפנים. וכך אנחנו עושים. התחלנו בשנה שעברה את  20 

ו אותו בפברואר, סוף פברואר התחשיב של חוק העזר, סיימנ 21 

, וגם קיבלנו אישור ממשרד הפנים על הנושא הזה 2017 22 



 

 

76 

מחברת ליגה, היא בדקה את שלושת התחשיבים ואישרה  1 

 2 אותם.

 3 איזה שינוי יש בתעריפים? יצחק גולברי :

אני אגיד אותם, אני יכול להגיד לכם שאין שינויים מאוד  אופיר בוכניק : 4 

ן התחשיבים שאושרו לפני כמה משמעותיים בין התחשיב, בי 5 

שנים להיום, עברנו עוד פעם על כל התב"עות שהיו פעם  6 

שעברה, הוספנו בשוליים עוד תב"ע אחת או שניים, התנענו את  7 

שאר התב"עות, עדכנו קצת את הנתונים שם בהתאם לישיבה  8 

עם המהנדס, גם בזה עשינו תיקונים, בהתאם לכל התביעות  9 

ה, מה תוקפים אותכם ומה אפשר שהיו בעבר, רצינו לראות מ 10 

לחזק את התחשיב וגם את זה עשינו. הגם שבפעם שעברה  11 

הגענו עד בית המשפט העליון וניצחנו אבל עדכנו וחיזקנו את  12 

 13 התחשיב.

 14 מתי זה היה? קרן גרין :

 15 מה? אופיר בוכניק :

 16 אני אני אני, יצחק גולברי :

 17 בתקופה שלך? קרן גרין :

 18 נויים לא מהותיים,כן, אז השי אופיר בוכניק :

 19 ולא אמרתי לשופט כל הכבוד. יצחק גולברי :

אבל בהחלט היה קשה, אבל בהחלט הגענו לתעריף סופי.  אופיר בוכניק : 20 

לשאלתך ההבדלים הם מאוד מאוד קטנים, אני ידעתי שזאת  21 

 22 תהיה השאלה,

 23 כמה זה באחוזים? ששון :-חגי בן
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ה, לקחתי מקובץ התקנות זהו, אז ידעתי שזאת תהיה השאל אופיר בוכניק : 1 

שלכם את חוק העזר הקודם, אני יכול להגיד לכם מה התוצאות  2 

 3 של החדש לעומת הקיים,

 4 בבקשה, כן, בדיוק, יצחק גולברי :

בסדר? אז אני אתחיל ברשותכם מחוק העזר לתיעול, רק  אופיר בוכניק : 5 

בהסתייגות אחת. אני, התעריפים שאני אגיד לכם אותם הם  6 

, בסדר? כך גם חוק העזר שלכם מוצמד 2016 במחירי נובמבר 7 

, מה שאני מקריא לכם מחוק העזר הנוכחי 2016לנובמבר  8 

, כלומר יהיה לנו הבדלים של מדדים אבל 2011-שלכם הוא מ 9 

 10 הם לא גבוהים, זה גם כן כמה אחוזים,

 11 מדד שלילי נו מה, יצחק גולברי :

 12 לא היה מדדים בכלל, לא היה מדדים. חסון יצחק :

בגלל שזה אינפלציה אפסית, המשמעות היא לא גדולה כל כך.  בוכניק : אופיר 13 

 14 אז אני מקריא אחד לעומת אחד, בסדר?

 15 כן. יצחק גולברי :

 16 ₪, 47.13, 47.13חוק העזר לתיעול התעריף החדש זה  אופיר בוכניק :

 17 כמה הוא היה? חסון יצחק :

 18 חוק העזר, שנייה,  אופיר בוכניק :

 19 שנגזר מעלות ביצוע? זה לא מה ליאור בנאי :

לא לא, זה לא השתתפות בעלים ולא עלות ביצוע, לוקחים  יצחק גולברי : 20 

מכלול גדול של סך כל הכבישים בישוב, כולל תשתיות על, כולל  21 

כבישים מובילים, אין קשר יחסית נניח אתה אומר לי יש חזית  22 

קחו את ₪ מטר זה צריך לעלות, עולה עשרת אלפים  20של  23 
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, אם לא אתה תגיע לפעמים לעשרים ושלושים העשרת אלפים 1 

 2 כי יש גם היבטים אחרים בתחשיבים.

שנייה, יהיה לי יותר נוח אם ברשותכם נתחיל בסלילת כבישים.  אופיר בוכניק : 3 

 4 אז באמת,

רגע רגע, איפה איפה? חכה שנייה, אבל למה לא זה? אני לא  חסון יצחק : 5 

 6 מבין,

 7 ?29היה  יצחק גולברי :

 8 לא, עכשיו, : אופיר בוכניק

 9 וכמה היה? יצחק גולברי :

 10 רגע חכה, לאט לאט, חסון יצחק :

 11 אז אין פער גדול, יצחק גולברי :

 12 כמה? 28 יו"ר : –שביט מס 

 13 ,28.54 אופיר בוכניק :

 14 שקל הבדל נו, יצחק גולברי :

 15 למה? רגע, לאט לאט, חסון יצחק :

 16 , 138המטר מרובע בנוי זה  אופיר בוכניק :

? וכמה זה היה? 29סליחה, כמה זה היה? היה, עכשיו זה  חסון יצחק : 17 

 18 כמה?

 19 ,28.5 יצחק גולברי :

 20 ,138.13הבנוי היה, הבנוי החדש זה  אופיר בוכניק :

 21 והיה? חסון יצחק :

 22 . 133.98 אופיר בוכניק :

 23 ₪.ארבעה  יו"ר : –שביט מס 
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 1 למטר קוב,  אופיר בוכניק :

 2 בנוי, מה זה קוב? חסון יצחק :

 3 .33.50והיה  34.53 יק :אופיר בוכנ

כמה זה היה? מה זה המטר קוב הזה? זה לא קוב, זה מטר  חסון יצחק : 4 

 5 בנוי,

 6 לא לא, זה נפח, נפח. יו"ר : –שביט מס 

התחשיבים, עד כמה שזכור לי התחשיבים היו מטר קרקע מטר  יצחק גולברי : 7 

 8 בינוי, מאיפה בא המטר קוב?

 9 ,מטר קוב אני אגיד לך יו"ר : –שביט מס 

 10 היה גם מטר קוב, אני אסביר, אני אסביר מה המשמעות, אופיר בוכניק :

-אתה צודק זה חדש היה, איציק, זה היה חדש שאישרנו ב יו"ר : –שביט מס  11 

 12 זה היה חדש, אתה רוצה להסביר? תסביר. 2011

באופן עקרוני זה בדיוק כמו שאמרת, יש לנו לקרקע ולבנוי,  אופיר בוכניק : 13 

 14 מסוים גם לעשות לפי נפח,  בסדר? יש עניין

בגלל התעשייה אה אני בגלל שהיה לי את זה עם המבני  יצחק גולברי : 15 

מטר, ואמרתי מה הם  10תעשייה שהתחילו להרים קומות של  16 

 17 עושים אחר כך מחלקים, אוקיי, אוקיי בסדר,

 18 זה לא במגורים,  אופיר בוכניק :

 19 משלמים היטלים בוודאי, יו"ר : –שביט מס 

 20 היטלים שילמו אבל לפי הישן, אז לא היה תקף, לברי :יצחק גו

במקום שאינו מגורים אנחנו בעצם רוצים לפצות על הקומות  אופיר בוכניק : 21 

 22 4או  3.5האבודות, כי יש כאלה שבונים נניח עם הסטנדרט זה 
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מטר אנחנו לא רוצים  8מטר למגורים, ומישהו בונה בתעשייה  1 

 2 נו אומרים שהחלק היחסי,בעצם שיש לו חצי מהתעריף, אז אנח

 3 עד ארבע זה זה,  יצחק גולברי :

 4 נזקים או פיצויים, לכן אנחנו עושים לפי נפח עכשיו, אופיר בוכניק :

 5 אוקיי, בסדר, מובן מובן, יצחק גולברי :

 6 זה, משרד הפנים גם ממליץ על זה, זה מקובל. אופיר בוכניק :

 7 היא גבוהה? רגע, אבל מה אכפת לך אם התקרה שלו  חסון יצחק :

 8 מטר,  3.5כי אתה מפסיד קומות, קומה אחת זה בערך  ששון :-חגי בן

 9 הוא עושה לך תרגיל, יצחק גולברי :

 10 מטר, 8אם הוא עושה קומה אחת  ששון :-חגי בן

ואחר כך אתה לא מגיע אליו והוא עושה גלריות והכל ונגמר  יצחק גולברי : 11 

 12 הסיפור,

 13 ואתה לא מקבל את זה, ששון :-חגי בן

 14 אבל אחר כך אתה מודד את זה, חסון יצחק :

 15 איך אני מודד? יצחק גולברי :

 16 אחרי שהוא עשה? קיבל טופס, מה תעשה? גמרנו. תומר יעקב :

ההיתר שלו תקף, כי נתת לו היתר, חלוקה פנימית זה בעיה  יצחק גולברי : 17 

 18 שלו.

בי הנושא? רבותי, האם יש, שנייה, אופיר יש לך עוד דברים לג יו"ר : –שביט מס  19 

תחשיב והכל, אני רוצה לעשות בנפרד, קודם כל, שאלות קודם  20 

כל לגבי הנושא של סלילת כבישים אם יש, אם לא אני רוצה  21 

 22 להצביע על האישור של התחשיבים החדשים. 
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לא רגע, לפני שאתה מצביע אני יש לי הערה, ואני אמרתי את  יצחק גולברי : 1 

אני לא יודע, אני זה בישיבה, אני חושב שאחת הישיבות.  2 

אמרתי מי אחראי אף אחד לא נתן תשובה. לא יעלה על הדעת  3 

שחוק עזר כל כך חשוב, שעמד לפוג תוקפו ולא הביאו אותו  4 

לאישור מליאה. אנחנו שמונה חודשים אחרי שהתוקף שלו פג  5 

אנחנו מאשרים אותו לתהליך לאישור. לא יעלה על הדעת, יש  6 

עצמו, לשים לעצמו בלוח פה מנכ"ל מועצה הוא צריך לקחת ל 7 

אני א יודע איפה, ולעקוב אחרי חוקי העזר. אין דבר  outlook-ב 8 

כזה, עוד לא קרה, יכול להיות, הנה עובדה שזה קורה, אסור  9 

שזה יקרה. אסור שחוק עזר, צריך לקחת אותו שנה מראש  10 

 11 לפני שפג התוקף שלו ולחדש אותו, זה דבר שלא תקין.

 12 זה קרה? מה התשובה, איך קרן גרין :

 13 כשהמנכ"ל יהיה פה ייתן תשובה, המנכ"ל, יו"ר : –שביט מס 

 14 ואיך אתה מונע את זה שזה יקרה שוב, שזה לא יקרה שוב? קרן גרין :

מה שצריך לעשות צריך לעקוב אחרי הדברים כדי שזה לא  יו"ר : –שביט מס  15 

 16 יקרה.

 17 מה זה?  קרן גרין :

 18 אנחנו עוקבים אחרי, יו"ר : –שביט מס 

 19 לא, כי זה קרה לנו גם עם היטל השמירה, גרין :קרן 

היטל השמירה זה סוגיה אחרת, אני לא רוצה לפתוח את זה  יו"ר : –שביט מס  20 

 21 ברשותך, אני מוכן,

 22 לא שביט תראה באמת אנחנו פה הערות בונות, הערות בונות, יצחק גולברי :

 23 איציק, יו"ר : –שביט מס 
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 1 ם,זה שני חוקי עזר חשובי יצחק גולברי :

 2 אופיר, הבנתי בסדר, תודה.  יו"ר : –שביט מס 

 3 אוקיי. יצחק גולברי :

רבותי אני מבקש להצביע בעד אישור תחשיב היטל סלילת  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 כבישים שמונח על השולחן, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 6 אין. יצחק גולברי :

 7 ?חסון יו"ר : –שביט מס 

 8 נמנע. חסון יצחק :

בעד אחד, חסון נמנע.  8נמנע, חסון נמנע, תודה, כולם בעד.  : יו"ר –שביט מס  9 

 10 בסדר, תודה רבה אושר. אני מבקש לשני בבקשה לעבור.

 11 , בנוי,14.34, זה היה 14.77מדרכות, תעריף קרקע החדש  אופיר בוכניק :

 12 חכה רגע, איפה איפה? חסון יצחק :

 13 , 67.55והיה  69.58בנוי  אופיר בוכניק :

 14 ,-ה השלישי בסדר של מה ששלחו לנו, שלישי בז תומר יעקב :

 15 זה זה זה, יו"ר : –שביט מס 

 16 ,16.89זה החדש והיה  17.4 אופיר בוכניק :

 17 נו אז מה היה? חסון יצחק :

הוא מקריא מה היה, מה היה? עוד פעם, הראשון מה היה?  יו"ר : –שביט מס  18 

 19 לא, 

 20 )מדברים יחד(

 21 יטל קרקע, שנייה שנייה שנייה, ה יו"ר : –שביט מס 

 22 )מדברים ברקע(

 23 , -אופיר, לקחת בחשבון את ה יצחק גולברי :
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אין מצב שמועצה מורידה זה, מורידה כספים רק מעלה, אין  חסון יצחק : 1 

 2 חיה כזאת?

 3 למעשה זה, יו"ר : –שביט מס 

 4 אין חיה כזאת להוריד? חסון יצחק :

 5 למעשה זה לא התייקרות כי זה רק אינפלציה, יו"ר : –שביט מס 

 6 לא התייקרות? למה? חסון יצחק :

 7 זה מדדים, אופיר בוכניק :

 8 )מדברים יחד(

אופיר, האם לקחת בתחשיבים שלך מול תוכנית המתאר עם  יצחק גולברי : 9 

 10 הכבישים הנוספים שיהיו, לקחת את זה בחשבון?

 11 אני כמעט בטוח שכן, אני לא זוכר כרגע, אופיר בוכניק :

היא דוחפת לנו  561שהיא בינתיים את  כולל הכביש הגדול יצחק גולברי : 12 

לתוך הישוב בינתיים, וזה אנחנו נצטרך לבצע אותו ולא מע"צ  13 

 14 יעשה אותו, שזה כביש גדול מאוד ועלויות גבוהות מאוד?

אני לא זוכר בעל פה כרגע, לא זוכר. אני רק יודע שישבנו עם  אופיר בוכניק : 15 

 16 חנן,

 17 זה תוכנית מאושרת, יו"ר : –שביט מס 

 18 מה? גולברי : יצחק

 19 זה תוכנית מאושרת, יו"ר : –שביט מס 

 20 לא משנה אבל הוא רואה תמונת מצב, יצחק גולברי :

אני רק זוכר שישבנו עם חנן על כל הכבישים, הוא הוריד לנו  אופיר בוכניק : 21 

מספר דברים שגילינו אותם שלא כדאי להכניס אותם כי יש  22 
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היה בשביל לחזק  ספק מי ביצע אותם לפני המון המון שנים, זה 1 

 2 את התחשיב,

 3 תשאלו אותי, יצחק גולברי :

 4 והוספנו, אופיר בוכניק :

מי שעשה או אני או עזרה לוי יכולים לענות לכם, למה אתם לא  יצחק גולברי : 5 

 6 שואלים?

והוספנו את כל הכבישים האפשריים שאנחנו יודעים שהם  אופיר בוכניק : 7 

לנו להוסיף אותם במימון הרשות. יש כבישים שאנחנו לא יכו 8 

שהם עדיין לא היו מאושרים, זה משרד הפנים היה מעיף  9 

 10 אותם.

כביש שלא מאושר אתה לא יכול להכניס אותו בתחשיב גם אם  יצחק גולברי : 11 

 12 אתה רואה אותו כבר?

 13 אסור. אופיר בוכניק :

 14 בסדר, אם הוא לא מאושר לא מאושר. יצחק גולברי :

 15 סלילת מדרכות?שאלות לגבי היטל  יו"ר : –שביט מס 

 16 תעלה להצבעה. יצחק גולברי :

 17 מדרכות, רק שנייה, יו"ר : –שביט מס 

סליחה רגע אבל הם לא זה, שנייה רגע, היא לא אמרה לי כמה,  חסון יצחק : 18 

 19 הוא לא אמר כמה היה פה,

עכשיו  14.34אמר, בסלילת מדרכות אני חוזר, מטר קרקע היה  יו"ר : –שביט מס  20 

 21 ,14.77זה 

 22 איפה זה? אבל למה לא ראיתי אצלי פה? : חסון יצחק

 23 אתה יכול להסתכל אצלי אם אתה רוצה. זה, בסדר? יו"ר : –שביט מס 
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 1 כמה היה? חסון יצחק :

 2 לבנוי, 67.55, 14.34היה  יו"ר : –שביט מס 

 3 ?67כמה כמה?  חסון יצחק :

לנפח. בסדר? אני מבקש להעלות את  16.80-לבנוי, ו 67.55 יו"ר : –שביט מס  4 

 5 ה להצבעה. מי בעד? כולם, חסון?ז

 6 נגד. חסון יצחק :

בעד. תודה רבה. ואחרון.  7חסון רגע, היטל סלילה, חסון נגד.  יו"ר : –שביט מס  7 

 8 היטל תיעול.

 9 וזהו. 3%יש לי הרגשה שהלכתם ככה במכה הכל  חסון יצחק :

 10 היטל תיעול, יו"ר : –שביט מס 

זה התחושה  3%-נחנו פה ביש דברים שהתייקרו יותר, הכל א חסון יצחק : 11 

 12 שלי.

 13 ?3%-אם יש יותר ויש פחות אז איך זה כולם ב ששון :-חגי בן

לא, אני אומר במציאות, אני מדבר במציאות, סליחה, אני מדבר  חסון יצחק : 14 

 15 במציאות,

יש מקומות שיש שם פחות, כי אין לך שכונה חדשה כמו רמת  תומר יעקב : 16 

תעריפים, הרי יש לך אמיר שהיית צריך לגבות עבורה את ה 17 

 18 פחות שטח לזה,

 19 .3%הנה בבקשה, הכל זה  חסון יצחק :

 20 מה זה? רמת אמיר תב"ע מאושרת אז, מה, למה? תומר יעקב :

 21 בסדר, אפשר לעשות תחשיב, מנחם בנימין :

 22 מהתקופה של איציק. 2011-עשו תחשיב מ תומר יעקב :

 23 .3%-בסביבות ה 3%זה כמעט  חסון יצחק :
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הכל בסדר, זה הכל תושבים חדשים עשירים שרוצים לבוא  מנחם בנימין : 1 

 2 לקדימה,

 3 זה לא נכון, חסון יצחק :

למועצה שיהיה ₪  2ישלמו עוד ₪, מיליון  80-משלמים בית ב מנחם בנימין : 4 

להם במה לבנות מדרכות. כל דירה פה חצי מיליון, משוגעים  5 

 6 מיליון, 8מיליון,  7מיליון,  6נהיו פה, 

 7 יטל שצ"פ יש להם עכשיו,גם ה תומר יעקב :

 8 האלמנט, יצחק גולברי :

 9 בטח, תומר יעקב :

 10 כולם מלאים בכסף רק המועצה ענייה, לא?  מנחם בנימין :

 11 המועצה לא ענייה, יצחק גולברי :

 12 תן להם רק אישור לבנות, ישלמו לך היטלים ואפילו יותר, תומר יעקב :

 13 מה זה ישלמו? ירוצו לשלם,  מנחם בנימין :

 14 עובדה משלמים, קב :תומר יע

ברור שמשלמים, יחסית לאחרים אתה זול דרך אגב, אם   מנחם בנימין : 15 

תבדוק את עצמך במקומות, לך לעומר, לך ללהבים, לך תראה  16 

 17 איזה אגרות שם משלמים, בחורים האלה שמה. 

יש קשר לגבי גם בתחשיבים של היטלים לגבי אופי היישוב, אם  יצחק גולברי : 18 

א הררי, תחשיבי ההיטלים הרבה יותר גבוהים. אופי היישוב הו 19 

 20 אם יש אופי סלעי גם כן,

 21 בעומר הכל חול של בדואים, על מה אתה מדבר? מנחם בנימין :

 22 יש בדואים שם. יצחק גולברי :

 23 שמה עושים הכל בזול, כאילו הבדואי אומר לך אני עושה, מנחם בנימין :
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 1 צריך לעלות יותר,כי הורסים שם את תשתיות הבדואים,  תומר יעקב :

אז זה עולה, צריך לעלות יותר, הוא שם גונבים לו את  יצחק גולברי : 2 

הצינורות, הוא שם גונבים לו את הפייפר, את הפייפר גם שרפו  3 

 4 לו, מה אתה רוצה?

 5 אתה רוצה עוד כמה דקות שנעבור לנושא הבא ונחזור אליך? יו"ר : –שביט מס 

 6 דקות.זה ייקח לי עוד חמש  אופיר בוכניק :

טוב, אז בואו רבותי אנחנו ניתן לרו"ח בוכניק לבדוק משהו  יו"ר : –שביט מס  7 

, 4שהוא רוצה ואנחנו נחזור אליו בהמשך ברשותכם. סעיף מס'  8 

שינוי בחוק העזר העמדת רכב וחנייתו. כרגע בחוק העזר  9 

העמדת רכב וחנייתו, תו חניה אזורי הוא מוגדר כתו חניה  10 

שנה צריכים לגבות למעשה  אזורי, המשמעות היא שכל 11 

ההצעה לסדר לבטל, לבטל את הגבייה ₪.  40מהתושבים  12 

אזורי ולחלק את זה לתושבים,  חניהמתושבים עבור הנפקת תו  13 

כמובן אחרי שהם ימלאו את הטפסים ויספקו את כל המסמכים  14 

לגבי איפה הם גרים והרכב שברשותם או בשימושם, זאת  15 

ל החברה, הצהרה אומרת אם זה רכב למעשה בליסינג ש 16 

האזורי, את  חניהשהרכב הוא בשימושם, יוכלו לקבל את התו  17 

 18 האזורי לכל הישוב, יוכלו לקבל אותו בחינם, חניההתו 

 19 תגדיר אזורי מה? מנחם בנימין :

 20 כל הישוב מוגדר כאזור חניה אחד, יו"ר : –שביט מס 

 21 צורן,-אזור אחד, קדימה מנחם בנימין :

לבן -כן, כרגע לפחות אין שום כוונה מלבד השטח בכחולוכרגע,  יו"ר : –שביט מס  22 

שסומן בשדרות הדקלים בכניסה לאזור התעשייה ובמקומות  23 
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הקרובים רחוב הוורדים, שכולם אזור שלמעשה אזור התעשייה  1 

 2 חניהמשתמשים בו, זה אזור שאנחנו רוצים לגבות עליו 

בתשלום בכל מקרה היא לתושבים בחינם,  חניהבתשלום. ה 3 

מנוע, גם למנוע בירוקרטיה של הנפקת מדבקות כל שנה וכדי ל 4 

וגם שלא להיכנס לתושבים לכיס, ההצעה זה פשוט לעשות  5 

 6 מדבקות,

 7 מתי אתם מתחילים לגבות? יצחק גולברי :

בספטמבר, יש חברה שזכתה במחשוב של כל  1-לא לפני ה יו"ר : –שביט מס  8 

 9 ,-הנושא של ה

 10 ,-לא שמת עדיין תמרורים ל יצחק גולברי :

לבן, עשינו תמרורים, -הכל, עושים את זה עכשיו, עשינו כחול יו"ר : –שביט מס  11 

 12 עשינו שילוט, הכל בסדר,

אני רוצה לשאול, איך מקבלים תו אזורי? אם יש לי שבע  מנחם בנימין : 13 

 14 מכוניות בבית אני אקבל שבע?

 15 אם יש לך כל, יו"ר : –שביט מס 

 16 אם השבעה על שמך, יצחק גולברי :

 17 על שמך התשובה היא כן, התשובה היא כן. יו"ר : –ס שביט מ

 18 וילדים? מנחם בנימין :

צורן ויש לו רכב -כל מי שגר בבית, הכתובת שלו בבית בקדימה יו"ר : –שביט מס  19 

על שמו, או רכב מהעבודה בשימוש, הוא יביא תצהיר מהחברה  20 

שהרכב הזה בשימושו, עכשיו, הוא לא יקבל תו חניה לפני  21 

את התו, אם הוא יחליף אוטו הוא צריך להביא את שהוא יביא  22 

 23 התו הקודם ולהחליף. 
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 1 מה עם עובדי מועצה ועובדי הוראה? קרן גרין :

עובדי מועצה, עובדי מועצה ועובדי מערכת החינוך יקבלו תו  יו"ר : –שביט מס  2 

מהמועצה. ביקשנו כבר ממנהלות בתי הספר להכין  חניה 3 

קות בכל מקרה, זה גם רשימה של כל העובדים שיקבלו מדב 4 

 5 יחסוך לנו איזה מגבלה מסוימת שצריך לגבות מהם כסף.

 6 יש לך כסף שעולה ההתעסקות של המדבקות וכוח אדם, מנחם בנימין :

ברגע שאתה מדפיס את המדבקות, מדבקה גנרית, כמו  יו"ר : –שביט מס  7 

בעיריית רעננה יש כל מיני, לא מדבקה של יוזר, אז זה פחות  8 

רבה פחות התעסקות, הרבה פחות בירוקרטיה, התעסקות, ה 9 

 10 הרבה פחות להיכנס לתושבים לכיס, אני חושב שזה נכון.

 11 יש לי שאלה חשובה. ליאור בנאי :

 12 כן בבקשה. יו"ר : –שביט מס 

מה ימנע מחלק מהתושבים למכור לחברים שלהם את  ליאור בנאי : 13 

מכוניות שעובדות שהם  100-200המדבקה, הרי יש פה כול'ה  14 

ונות שמה. תוך חודש החבר'ה שגרים פה בכל הכפרים ח 15 

והמושבים ימצאו את החברים שלהם בתוך צורן או בתוך  16 

 17 קדימה ייקחו את המדבקות ונגמר,

 18 אתה מאמין שבשביל זה ילכו לעשות? יצחק גולברי :

 19 בשביל מי שחונה שם כל יום? ליאור בנאי :

יקרון כל המידע לגבי כלי הרכב, ליאור בעיקרון, ליאור שנייה, בע יו"ר : –שביט מס  20 

בחוק העזר טופס שצריך למלא. יש הרי צריכים למלא טופס,  21 

את המידע הזה לגבי מספר הרכב, מספר הרכב שהוא אכן רכב  22 

 23 של תושב,
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 1 אבל אם אתה נותן מדבקה, ליאור בנאי :

בבקשה תקשיב, אתה לא חייב, בבקשה, את כל הפרטים של  יו"ר : –שביט מס  2 

לתוך המערכת, רכב של תושב יופיע כרכב תושב. הרכב נכניס  3 

במידה ותהיה מדבקה שהיא לא תואמת את מספר הרכב יקבל  4 

 5 דו"ח נורא פשוט.

 6 אבל איך הוא ידע? כל רכב, ששון :-חגי בן

 7 כל הפרטים, שנייה, הפרטים,  יו"ר : –שביט מס 

 8 אין מספר רכב על המדבקה? יצחק גולברי :

ק, את כל הפרטים לגבי רכבים של התושב אפשר שנייה איצי יו"ר : –שביט מס  9 

להכניס לתוך המערכת הממוחשבת. אנחנו הולכים לעבוד עם  10 

מערכת ממוחשבת. במערכת הממוחשבת כל הפרטים, כל  11 

הפרטים כפי שהתושבים ימלאו ייכנסו לתוך המערכת  12 

הממוחשבת. ברגע שפקח מגיע לרכב הוא מכניס את מספר  13 

 14 ו,הרכב, המערכת יכולה להגיד ל

 15 אתה מאמין שכל הבלגן הזה שווה את הרחוב וחצי? יצחק גולברי :

 16 להערכתנו כן, אין לנו מה להפסיד, יו"ר : –שביט מס 

 17 יש לך מה להפסיד, אתה מוציא כסף על מדבקות עובדים וזה, יצחק גולברי :

שביט חכה רגע, שביט שאלה, בנאדם עובד ברולדין, מה יהיה  חסון יצחק : 18 

 19 ב נתניה, גר בנתניה עובד ברולדין,המעמד שלו? תוש

 20 יחנה, יחנה באזור התעשייה, יו"ר : –שביט מס 

 21 כי זה אזור התעשייה זה לב השרון, יצחק גולברי :

יחנה ליד הבית של איציק כי שמה לא מסומן וילך ברגל, יחנה  תומר יעקב : 22 

 23 ליד הבית שלך,
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 1 ה מת?מה אתם רוצים להרוג את אזור התעשייה שגם ככ חסון יצחק :

 2 בחודש? משלם.  חניה₪ אבל בתל אביב לא משלם אלף  ששון :-חגי בן

 3 אני לא יודע אם יש לזה, אם זה שווה כלכלית כל הסיפור הזה, יצחק גולברי :

 4 אנחנו נבדוק, תמיד אפשר, יו"ר : –שביט מס 

 5 אתם מוציאים כסף אתם, יצחק גולברי :

 6 עה,נדמה לי מילאון אם אני לא טו יו"ר : –שביט מס 

 7 איך? ששון :-חגי בן

נדמה לי מילאון, אל תתפוס אותי, נדמה לי. רבותי, יש, אני  יו"ר : –שביט מס  8 

 9 רוצה להעלות את זה להצבעה, מי בעד, מי בעד?

 10 רגע יש לי שאלה, זה תיקון של חוק העזר? קרן גרין :

 11 זה תיקון של חוק העזר, יו"ר : –שביט מס 

 12 צריך לעבור תהליך עכשיו,כן, זה תיקון, זה  יצחק גולברי :

אז השאלה שלי, רגע, אבינועם אנחנו צריכים עכשיו לעבור את  קרן גרין : 13 

 14 התהליך של משרד הפנים והכל בגלל שאנחנו מתקנים?

א' כתבתי לך התשובה היא כן, בעיקרון תיקון של חוק העזר  יו"ר : –שביט מס  15 

 16 מחייב תמיד אישור, מחייב אישור,

 17 כנית ככה בערך מהסיפור הזה?כמה התו חסון יצחק :

 18 אני לא יודע, כל סכום שאני אגיד לך, אתה יודע, יו"ר : –שביט מס 

 19 לא, אני שואל ככה, יש איזושהי הערכה? חסון יצחק :

לא יודע, יש גם דו"חות, יש גם דו"חות וגם זה, קודם כל אני  יו"ר : –שביט מס  20 

, בכל מעריך תיקון של סעיפים אני מעריך שזה יהיה ביולי 21 

 22 מקרה הכוונה לגבות תשלום מספטמבר, מספטמבר,

 23 אם יהיה לך חוק, קרן גרין :
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יש לי חוק, כרגע יש לי חוק, אני יכול לפי חוק העזר מי שנמצא,  יו"ר : –שביט מס  1 

 2 ברגע שיגיע חוק העזר,₪,  40יהיה חייב 

 3 )מדברים יחד(

התעשייה  אז אני שואל עוד פעם, אתה רוצה להרוג את אזור חסון יצחק : 4 

 5 שמה?

 6 50ליד הבית שלי הוא גם יהיה, יש שם  חניהאפילו מגרש ה תומר יעקב :

 7 מקומות,

 8 לבן,-ליד הבית שלך אמורה להיות בכחול חניהה יו"ר : –שביט מס 

 9 מקומות חניה, 50נכון,  תומר יעקב :

 10 לבן,-יש כחול יו"ר : –שביט מס 

 11 לא בציר הראשי, במגרש, תומר יעקב :

לבן, גם שמה וגם באולם הספורט, חניה, החניה -כחול ר :יו" –שביט מס  12 

 13 בתשלום, 

 14 אז איפה אנשים יחנו? גם ככה אין לכם חניות, חסון יצחק :

אירועים, אירועים בית ספריים באולם ספורט הורים יבואו ישימו  יצחק גולברי : 15 

 16 להם דו"חות?

 17 רק עד ארבע, חסון יצחק :

, חניהרבע, רבותי, אני ביקשתי שהבתשלום עד א חניהה יו"ר : –שביט מס  18 

ההחלטה של ועדת התנועה היא החלטה לדעתי נכונה, לעשות  19 

בתשלום עד שעה ארבע. העניין שכל האירועים  חניהאת ה 20 

הבית ספריים אחרי ארבע, ולכן כל מי שיגיע גם אם אין לו תו  21 

בחינם מארבע,  חניה, אין שום בעיה הוא יכול לחנות החניה 22 
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זה לפחות עד שבע. כדי להקל על  בכל הישובים בארץ 1 

 2 התושבים שלנו גם לאלו שלא יהיה תו חניה עד ארבע,

 3 לבן?-קצין תנועה אישור את כל הכחול ששון :-חגי בן

 4 כן, הכל מאושר על ידי ועדת תנועה, יו"ר : –שביט מס 

 5 מה שחשוב זה שיהיה, קרן גרין :

 6 לא, לא ועדה, קצין התנועה אישר? ששון :-חגי בן

 7 הכל מאושר, הכל, יו"ר : –ס שביט מ

לא לא, זה הולך תהליך, קודם כל ועדת תנועה מאשרת, זה  יצחק גולברי : 8 

 9 עובר,

ועדת תנועה אישרה, יש אישור, יש אישור, כל עבודות התנועה  ששון :-חגי בן 10 

 11 שצובעים אותם עכשיו כולם מאושרות, 

 12 עברו ועדת תנועה ואישור משרד התחבורה? יצחק גולברי :

עברו ועדת, מה שצריך לעבור משרד תחבורה עבר, מה שצריך  יו"ר : –מס  שביט 13 

לעבור ועדת תנועה מקומית, יש לנו כרגע, ועדת התנועה שלנו,  14 

-רבותי, ליאור, ועדת התנועה שלנו היא אכן מלפני שלושה 15 

ארבעה חודשים היא ועדה מוסמכת, ולכן כל ההחלטות שאנחנו  16 

בורה. אנחנו רשאים מקבלים לא צריכות לעבור משרד התח 17 

לקבל החלטה, ברגע שיש פרוטוקול ראש המועצה וקצין  18 

התנועה חותמים על ועדת התנועה, ששון חזר לישיבה, ברגע  19 

שאנחנו חותמים על הפרוטוקול מנכ"ל ראש המועצה וקצין  20 

התנועה, למעשה יש תוקף להחלטות. בנוסף לזה עשינו לפני  21 

, ליאור וזה, אי מספר חודשים, עשינו סקר של כל התמרורים 22 

אפשר ככה, עשינו סקר של כל התמרורים בישוב, כל  23 
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התמרורים שאי פעם הוצבו בישוב. יש לנו ועדת תנועה בשבוע  1 

הבא, נדמה לי ביום רביעי או ביום חמישי אני לא זוכר, ועדת  2 

התנועה אמורה לדון באישור גורף או ביטול של כל התמרורים  3 

חרי שוועדת התנועה בישוב, כאשר, ואז מה שיקרה זה שא 4 

תאשר את כל התמרורים כל הסימונים שקיימים בהתאם לסקר  5 

שבוצע, למעשה כל תמרור שיהיה בישוב יהיה תמרור מאושר.  6 

ואז גם אם שוטר נתן דו"ח או פקח נתן דו"ח הוא נתן דו"ח על  7 

תמרור מאושר. נכון להיום עד למצב הזה אין לנו דתא בייס של  8 

לקם, אני מאמין שכולם הוצאו כל התמרורים המאושרים. ח 9 

בהתאם לחוק, אבל אם יש כאלו שחס וחלילה לא הוצאו  10 

בהתאם לחוק, כולם יקבלו אישור נוסף בשבוע הבא, כמובן  11 

אחרי שיהיה הפרוטוקול, יחתמו וכל תמרור בישוב יהיה  12 

 13 מאושר, בסדר? 

 14 יש לי שתי בקשות, אחת, קרן גרין :

 15 שנייה איציק, יו"ר : –שביט מס 

 16 הפס הלבן שעשיתם עכשיו ברחוב הרצל ביציאה מקדימה, גולברי :יצחק 

 17 נמחק כבר, יו"ר : –שביט מס 

נמחק וחזר והיה, כרגע יש שעשה את הפס, בקטעים בשתי  יצחק גולברי : 18 

ואחד של המשתלה, לא היה צריך לתת  3.80הכניסות אחד של  19 

שם מקווקוו? כי כבר היה לי סיכום עם מע"צ שזה יהיה קו אחד  20 

טרן" -עושה "יו 3.80ציף, כדי שמי שבא מקדימה יוצא ר 21 

מגרש חניה מגיע לכיכר וחוזר. למה  3.80-ברמזור, מי שיוצא מ 22 

 23 עשיתם את הקווקוו?
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 1 יש, קודם כל בוא נאמר איזה סיכום יש עם מע"צ, בעיקרון,  יו"ר : –שביט מס 

י הם רצו, הם גם, שנייה, היה לי סיכום אתם שהם יעשו א יצחק גולברי : 2 

 3 תנועה שם,

 4 זה סכנת חיים הדבר הזה, תומר יעקב :

 5 בעיקרון, יו"ר : –שביט מס 

 6 בשביל מה עשיתם את זה? יצחק גולברי :

 7 בעיקרון, בעיקרון,  יו"ר : –שביט מס 

 8 אז מי שרוצה להיכנס? חסון יצחק :

 9 פרסה ברמזור, יצחק גולברי :

 10 מאלה,מי שרוצה אז בכיכר שיעשה פרסה, או לפנות ש תומר יעקב :

 11 כן בבקשה, יצחק גולברי :

בעיקרון שוב אני אומר לפי הזיכרון שלי בוועדת תנועה, אישרנו  יו"ר : –שביט מס  12 

בוועדת התנועה לעשות פס, קו רציף. ועדת התנועה הזו,  13 

הועברה למשרד התחבורה עדיין לא קיבלנו אותה חזרה, כיוון  14 

 15 שלא קיבלנו אותה חזרה אנחנו לא יכולים לעשות משהו

 16 שמנוגד לחוק,

 17 מאה אחוז, יצחק גולברי :

 18 אבל זה אושר בוועדת התנועה כבר מלפני, יו"ר : –שביט מס 

 19 במסגרת הרחבת הם בונים שם את האי תנועה? ליאור בנאי :

 20 איזה הרחבת כביש? יו"ר : –שביט מס 

 21 במסגרת, בין הרצל לבין אבן יהודה? ליאור בנאי :

לא יכול להגיד לך כי כרגע זה בעבודה, כל כרגע, כרגע אני  יו"ר : –שביט מס  22 

 23 הנושא של ההרחבה, התב"ע בכלל,
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 1 בעבודה או בתכנון? בתכנון, ליאור בנאי :

לא, כרגע זה בתכנון של תב"ע, תכנון של תב"ע להרחבה של  יו"ר : –שביט מס  2 

 3 כל הכביש, אז כרגע,

 4 מיליון, 40נכון,  יצחק גולברי :

 5 מיליון? 40מה  חסון יצחק :

 6 מיליון כדי לעשות את זה, 40הוא אמר שקיבלנו  גולברי : יצחק

אחד אני מבקשת שהשילוט יהיה ברור שמותר לחנות עד  קרן גרין : 7 

 8 ארבע, דבר שני, אני רק רוצה להבין,

 9 )מדברים ברקע(

 10 רבותי קרן בזכות דיבור בבקשה, יו"ר : –שביט מס 

עכשיו מאשרים אני רוצה להבין את התהליך אבינועם. אנחנו  קרן גרין : 11 

את זה זה עובר למשרד הפנים, עד שזה לא חוזר למשרד  12 

 13 הפנים בעצם אנחנו לא יכולים לגבות מתושבים?

 14 את לא גובה מתושבים בכל מקרה. ליאור בנאי :

 15 את לא נותנת, יצחק גולברי :

 16 אני לא יכולה לתת קנסות? קרן גרין :

 17 לא תעשי קנסות. יצחק גולברי :

 18 , זאת השאלה שלי,אני שואלת קרן גרין :

בספטמבר הוא יעשה, ואז גם תושב יכול לקבל אם הוא יחנה  מנחם בנימין : 19 

 20 לבן כי אין לו תו אזורי,-בכחול

 21 חוק עזר, אתה לא יכול, אין לו מדבקה, יצחק גולברי :

 22 יש חוק עזר בתוקף,  יו"ר : –שביט מס 

 23 שנייה רגע עוד פעם, קרן גרין :
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 1 עזר בתוקף, חוק העזר שבתוקף אומר,  יש, יש חוק יו"ר : –שביט מס 

 2 אם הוא בספטמבר מתחיל אז לא תקבל, עכשיו אוגוסט, מנחם בנימין :

צו'ח בוא, קרן שאלה שאלה בוא ניתן, לפחות לקבל תשובה,  יו"ר : –שביט מס  3 

 4 פעם אחת לקבל תשובה, רבותי,

 5 לבן,-אני לא מבין, מי שעכשיו חונה בכחול חסון יצחק :

 6 עכשיו לא, לא לא לא, עכשיו אין כלום, ר :יו" –שביט מס 

 7 אין כלום, חסון יצחק :

 8 אין כלום.  יו"ר : –שביט מס 

 9 )מדברים יחד(

 10 אבל כבר עכשיו אנשים יפחדו לזה, לחנות, חסון יצחק :

חונים שם, חונים שמה, והיה לנו במשך שנים, יש לנו עדיין פה,  יו"ר : –שביט מס  11 

ש עדיין יש שרידים של תצאו מהמועצה מצד שני של הכבי 12 

לבן למרות -לבן, יש מספיק מקומות שנצבע בעבר כחול-הכחול 13 

 14 שאנשים חונים שם, נכון?

 15 כי זה היה יפה, יצחק גולברי :

 16 כי זה היה יפה, אתה רואה? איציק אמר,  יו"ר : –שביט מס 

 17 לבן,-היה עושה כחול יצחק גולברי :

 18 זה היה יפה,  יו"ר : –שביט מס 

 19 ינת ישראל,מד קרן גרין :

את הכסף, השאלה של קרן, יש לנו כרגע חוק עזר בתוקף  יו"ר : –שביט מס  20 

בסדר? אנחנו כרגע מתקנים סעיף מסוים, שני סעיפים לצורך  21 

העניין בחוק העזר. השאלה, אם אני לא מדייק תדייקי את, מה  22 

קורה מהרגע שהמועצה עכשיו מקבלת החלטה אם תקבל  23 
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לא גובים ₪  40ר במקום לגבות כמובן לאשר את התיקון, שאומ 1 

כסף, מה המועצה, האם המועצה יכולה נגיד לא לגבות או כי  2 

 3 זה לא מאושר במשרד הפנים, עד שזה מאושר,

 4 האם היא יכולה לתת דו"חות בזמן הזה? קרן גרין :

 5 כן, לא, החוק הזה בתוקף, עו"ד אבינועם פרץ :

 6 בתוקף, יו"ר : –שביט מס 

דו"חות ניתן, השאלה כרגע זה רק הסוגיה האם לגבות או לתת  עו"ד אבינועם פרץ : 7 

 8 עד המדבקה,₪  40-לא לגבות את ה

השאלה היא, בוא אני אחדד אותה, השאלה היא כרגע אין לנו  מנחם בנימין : 9 

, זאת אומרת שהוא לא ינפק לי 40תיקון של החוק שלא גובים  10 

 11 מדבקה אזורית,

 12 נכון,הוא לא ינפק לך בחינם,  עו"ד אבינועם פרץ :

צורן ואני -לבן כתושב קדימה-עכשיו אני בטעות יחנה בכחול מנחם בנימין : 13 

 14 אקבל דו"ח כי הפקח יבוא,

 15 אבל זה בדיוק כמו המצב עד היום, בהחלט כן, תקבל דו"ח, עו"ד אבינועם פרץ :

 16 אני אקבל דו"ח ואני אצטרך לשלם אותו, מנחם בנימין :

היא כן, עד שלא תקבל חוק עזר  התשובה היא כן, התשובה יו"ר : –שביט מס  17 

 18 מתוקן מאושר שפורסם ברשומות,

 19 התושבים צריכים לדעת את זה, מנחם בנימין :

 20 )מדברים יחד(

צ'וח, במסגרת השילוט שיוצב במקום, ליאור וחגי, במסגרת  יו"ר : –שביט מס  21 

השילוט שיוצב במקום, במסגרת השילוט שיוצב במקום יהיה  22 

ירוש, ככה צריך להיות כתוב על כתוב בפירוש, יהיה כתוב בפ 23 
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 1 חניהאזורי, תו  חניההשלט, שפטורים מתשלום רק בעלי תו 

יישובי לא משנה. מי שלא יהיה לו תו חניה זה לא משנה אם  2 

הוא גר פה או לא גר פה, ישים את האוטו בלי לשלם יקבל  3 

 4 דו"ח, כמו כל מקום בארץ.

 5 לא צריך לבטל, יצחק גולברי :

₪,  40הוא יבוא לפה ויקבל, וירצה לקבל תו חניה ישלם  אם יו"ר : –שביט מס  6 

כמו שהחוק, החוק קיים עד אשר, או שיחכה, עכשיו הוא יכול  7 

 8 תמיד לחנות לא שמה, בסדר?

שהמדבקה תהיה חינם אבל שלא יאכפו את זה עד שאין אישור  קרן גרין : 9 

 10 של משרד הפנים, זה אחד, 

 11 את לא יכולה, יו"ר : –שביט מס 

 12 הדבר השני, מהרגע שבו מנפקים, :קרן גרין 

 13 אנחנו מחליטים על אכיפה, ששון :-חגי בן

מהרגע שבו מתחילים לנפק את המדבקות לתושבים, צריך  קרן גרין : 14 

לקחת פסק, פרק זמן של חודשיים עד לאכיפה, שביט, צריך  15 

לקחת פרק זמן של חודשיים עד לאכיפה, מהרגע שמתחילים  16 

 17 ביום שאחרי, לחלק מדבקות, אף אחד לא יבוא

חכי, מי אמר שתקבלי מדבקות מחר, אולי ייקח שלושה חודשים  תומר יעקב : 18 

 19 עד שמשרד הפנים יאשר את הדבר הזה?

 20 מדבקות זה לא קשור, יו"ר : –שביט מס 

 21 מה הבעיה באמת להוציא אותם עכשיו? חסון יצחק :

עד שמשרד הפנים יאשר לך, מי ידבר אתך עכשיו, תוך כמה  תומר יעקב : 22 

 23 זמן זה יחזור אתה חושב התיקון? התיקון לא,
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תומר שנייה, כרגע, כרגע, אם כל, אם תושב, אם תושב נכון  יו"ר : –שביט מס  1 

לעכשיו ירצה לבוא ולהחנות את האוטו שלו שמה, חגי, לא לא,  2 

סליחה אני מבקש לא לנהל, אבינועם, אל תנהלו דיונים בצדדים  3 

אתם רוצים שדברים  כי שום דבר לא נכנס לפרוטוקול בסוף, 4 

יכנסו לפרוטוקול בבקשה. העניין הוא כזה, אם כרגע תושב  5 

 6 חניהמהרגע שאנחנו נודיע לכולם שמתחילים להפעיל את ה

בתשלום, תושב יבוא וירצה תו חניה יצטרך לשלם בהתאם  7 

 8 בסדר?₪,  40לחוק, זה החוק בתוקף 

 9 מה?₪,  40מה זה  לילו ששון :

 10 ה תו חניה, אם ירצה,למדבק₪  40 יו"ר : –שביט מס 

 11 חד פעמי כאילו? לילו ששון :

 12 לכל שנה, יצחק גולברי :

 13 זה לשנה, אבל בעיקרון זה חד פעמי, יו"ר : –שביט מס 

 14 יהיו כאלה שלא יקנו, מי שמשתמש יהיה לו שווה לקנות את זה,  תומר יעקב :

 15 אז מה עשינו בזה? קרן גרין :

 16 ה של תיקון החוק?אבל למה שלא נחכה עם האכיפ ששון :-חגי בן

 17 נכון, קרן גרין :

 18 אי אפשר אבל,אבל זה, זה הבעיה,  תומר יעקב :

 19 מכיוון שאנחנו רוצים לגבות כמה שיותר מהר כסף לייצר,  יו"ר : –שביט מס 

 20 אנחנו רוצים קודם כל לדאוג לתושבים שלנו, ששון :-חגי בן

 21 לייצר הכנסות למועצה, יו"ר : –שביט מס 

 22 ו פה קודם כל לדאוג לתושבים שלנו,אנחנ ששון :-חגי בן

 23 יש לך הערכה מה זה ייתן לך? יצחק גולברי :
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 1 לא, אין הערכה לאף אחד, יו"ר : –שביט מס 

כי אני באמת יש לי הרגשה, אנחנו עושים, מתעסקים במשהו  יצחק גולברי : 2 

 3 שלא שווה וסתם עושים רעש ביישוב,

ה, תומר הצבעה. הצעת אני מבקש להעלות, רבותי הצבע יו"ר : –שביט מס  4 

החלטה, הצעת החלטה שינוי בתוספת השלישית לחוק העזר  5 

, תומר אי אפשר, אני מנסה -, תומר אי אפשר ל2013-תשע"ג 6 

להקליט את הזה בבקשה, הצעת החלטה, שינוי בתוספת  7 

, 2013-השלישית בחוק העזר העמדת רכב וחנייתו תשע"ג 8 

תו חניה ללא  )ה( אגרת תו חניה אזורי ייכתב הנפקת6בסעיף  9 

)ו( לחוק ייכתב:  6צורן. כמו כן בסעיף -תשלום תושבי קדימה 10 

תוקף תו החניה האזורי הוא עד מועד פקיעתו כאמור בהוראות  11 

)ט(. אני מבקש להצביע, מי בעד, מי בעד התיקונים? מי 6סעיף  12 

 13 בעד?

 14 אני בעד התיקון אני נגד ההחלה. יצחק גולברי :

 15 תודה רבה. יו"ר : –שביט מס 

 16 אני בעד התיקון רק אני רוצה להוסיף לפרוטוקול שנייה, ן גרין :קר

 17 כולם בעד פה אחד, תודה רבה. יו"ר : –שביט מס 

 18 אני נגד ההחלה של החוק, אני חושב שזה מיותר. יצחק גולברי :

 19 אנחנו מבקשים את האכיפה להתחיל, שנייה שנייה, קרן גרין :

 20 אתה לא נותן להציע עוד הצעה.  רגע, רוצים להציע עוד הצעה, ששון :-חגי בן

אנחנו מבקשים את האכיפה להתחיל רק אחרי אישור משרד  קרן גרין : 21 

הפנים ורק אחרי שיינתנו לתושבים חודשיים לקבל את  22 
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המדבקה, מהרגע שמתחילים לחלק את המדבקה יהיה  1 

 2 חודשיים.

 3 אבל קרן, אני רוצה להסביר לך משהו,  ליאור בנאי :

 4 ן בעיה,אי יו"ר : –שביט מס 

עוד שבוע יהיה שם שלטים חינם לתושבי האזור בעלי תו, כל מי  ליאור בנאי : 5 

שחונה שם ילך להביא את התו. למה למשוך את זה? זה הרבה  6 

 7 כסף, אם אני חונה שם,

שביט מה שאני מציע, ביום שאתה מקבל את התווים ואת  מנחם בנימין : 8 

תושבים המדבקות קח חצי שנה בסדר? אני, ברגע שיש לכל ה 9 

תווים, אני הייתי צובע עוד רחובות כדי שלא יקרה מצב, שאותם  10 

אנשים, אתה מבין? יחנו במקומות של תושבים, שזה לא יהיה,  11 

שעות עבודה כמו  9אנשים יחנו ברחוב או שניים, לא ישלמו  12 

 13 מטומטמים. יש הרי מקומות חניה בקדימה.

 14 .אין, זה לא נכון, כל אזור התעשייה ריק חסון יצחק :

 15 לא, אתה לא מבין מה שאני אומר, עכשיו תעבור שני רחובות,  מנחם בנימין :

 16 יש לי הצעה, קרן גרין :

 17 ילכו ברגל עשר דקות, מנחם בנימין :

 18 תתחיל לצבוע לאט לאט את הכל, חסון יצחק :

צריך לצבוע את הכל, אבל רק אחרי שיהיה לכולם את  מנחם בנימין : 19 

 20 חובות האלה,המדבקות, כי מה שיקרה יחנו בר

 21 אבל לא כולם, לא כולם יהיה להם כי הם לא תושבי קדימה,  חסון יצחק :

 22 זה לא, שישלם, מנחם בנימין :

 23 אה, שישלם, אתה רוצה להרוג אותו, חסון יצחק :



 

 

103 

שהמפעל שלו ישלם, אני לא משלם בנתניה? סליחה, אני לא  מנחם בנימין : 1 

 2 משלם בנתניה?

עזור ולא להרוג אותם, מה שאתם עושים זה אבל אנחנו רוצים ל חסון יצחק : 3 

 4 להרוג, אתה לא רוצה לעזור, זה מה שאתה רוצה,

רו"ח בוכניק בבקשה, נושא, אנחנו חוזרים חזרה, אנחנו חוזרים  יו"ר : –שביט מס  5 

בחזרה בבקשה לנושא של אישור היטל תיעול, רו"ח בוכניק  6 

 7 בבקשה.

ישור של ג'יגה, הם החליפו כן, אני התעכבתי שנייה אחת בא אופיר בוכניק : 8 

את הקרקע ואת הבנוי, חל איזשהו שיבוש ובדקתי את  9 

התחשיב עכשיו מההתחלה לראות מה נכון, והם פשוט עשו  10 

 11 "שיפטינג" בין הקרקע לבנוי.

 12 גם היחס לא היה נכון. תומר יעקב :

 13 לא, הכל נכון עכשיו שאתה הופך, אופיר בוכניק :

 14 היחס לא היה נכון.בעיקרי לעומת הבנוי  תומר יעקב :

 15 ,-אתה מדבר על ה יו"ר : –שביט מס 

 16 אתה מתכוון? 47.13-הבנוי זה ה מנחם בנימין :

 17 בדיוק, אופיר בוכניק :

 18 , מה היה שנה קודמת?47.13והבנוי  23.81והקרקע  מנחם בנימין :

 19 כמה כמה זה היה, כמה זה היה קודם? חסון יצחק :

 20 כל. אז אני מקריא לכם את ה אופיר בוכניק :

 21 בבקשה. יו"ר : –שביט מס 

 22 ,47.13המטר מרובע בנוי זה  אופיר בוכניק :

 23 עכשיו, חסון יצחק :
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 1 .45.6עכשיו, היה  אופיר בוכניק :

 2 אוקיי, מנחם בנימין :

 3 ,23.81הקרקע החדש זה  אופיר בוכניק :

 4 היה, עכשיו, עכשיו נו, חסון יצחק :

 5 ,22.9היה  אופיר בוכניק :

 6 ?כמה היה חסון יצחק :

 7 .23.81היה, עכשיו  22.9 מנחם בנימין :

, אתה לא עשית פה 3%חבר'ה מה שהם עשו הוא, הוא דפק  חסון יצחק : 8 

וזהו זה, זה מה שאני רואה פה, פשוט  3%עבודה, אתה לקחת  9 

 10 ולעניין זה מה שעשית.

 11 בסדר, אין בעיה, אופיר בוכניק :

 12 לגבי, לגבי הנפח? יו"ר : –שביט מס 

תודה רבה. היתה עבודה פה של  11.4היה  11.8פח הנ אופיר בוכניק : 13 

 14 שעות עבודה, 350-למעלה מ

שעות עבודה? עזוב אותך מהסיפורים. אבל זה  350איזה  חסון יצחק : 15 

 16 עובדה, זה הכל אותו דבר, זה עובדה, מה?

היטל תיעול, אני מבקש להצביע, מי בעד תחשיב היטל התיעול  יו"ר : –שביט מס  17 

 18 כמו שהוא?

 19 נגד, אני נגד, ק :חסון יצח

בעד ונגד חסון. תודה רבה.  7קרן לא נמצאת בזה, בסך הכל  יו"ר : –שביט מס  20 

תודה רבה אופיר, תודה רבה. קרן לא בישיבה. חסון נגד. רבותי  21 

לביצוע רכש ריהוט,  5/2016, הרחבת מכרז 5סעיף מספר  22 

לאספקת  5/2016הצעת ההחלטה הרחבת היקף מכרז מס'  23 
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וד לתיכון חדש וחט"ב הרצוג במועצה והתקנת ריהוט וצי 1 

 2 צורן,-מקומית קדימה

 3 דפקת טק טק טק טק, כן כן, 3%הכל  חסון יצחק :

זה נחמד, כמה כסף זה? כמה  50%-כמה כסף זה יוצא? ה תומר יעקב : 4 

 5 הסכום ולמה,

 6 ₪,נדמה לי שסך כל התב"ר הוא תשע מאות אלף  יו"ר : –שביט מס 

 7 ממה, מה זה? יצחק גולברי :

 8 אני לא, סליחה, סך כל המכרז, סך הכל, יו"ר : –מס  שביט

 9 סליחה רגע, באיזה סעיף אנחנו? תעזור לי רגע. מנחם בנימין :

. מכיוון שסך כל ההצטיידות שצריך עכשיו לבתי 5סעיף מס'  יו"ר : –שביט מס  10 

הספר, יש לנו עוד כיתה בלברן, יש לנו שכבה נוספת בעודד, יש  11 

ודד, יש לנו לגוונים ציוד חלק לנו את הציוד למעבדות לע 12 

 13 מהציוד,

 14 אבל למה לא הכנסתם את זה בכל המכרז, למה? יצחק גולברי :

שנייה, אני מסביר, שנייה, שנייה, המכרז עצמו נעשה בשנה  יו"ר : –שביט מס  15 

שעברה, לפני שהיה לנו את כל האומדנים של כל מה שצריך  16 

להטעות  לשנה הזאת. האומדן היה, אני אומר שוב, לא רוצה 17 

אותכם, נדמה לי עד כמה שאני זוכר שהמכרז היה על תשע  18 

כדי לרכוש את מה שאנחנו צריכים עכשיו אנחנו ₪, מאות אלף  19 

צריכים הרבה יותר מזה, אנחנו צריכים, אנחנו מבקשים להגדיל  20 

על מנת שנוכל בתחילת השנה להגדיל את  50%-את התב"ר ב 21 

 22 , מי בעד ההגדלה?-ה

 23 ד פעם לא לא לא, לא הקשבתי,חכה, עו חסון יצחק :
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 1 אני אומר שאנחנו מגדילים את המכרז,  יו"ר : –שביט מס 

 2 איפה זה? שנייה רגע,  חסון יצחק :

 3 ,50%-לסדר היום חסון, פה, הגדלת המכרז ב 5סעיף מס'  יו"ר : –שביט מס 

 4 זה מתוך תב"ר התיכון, מאיזה תב"ר זה? תומר יעקב :

 5 זה תיכון גוונים זה אפשרות, זה גם תיכון, יו"ר : –שביט מס 

 6 מקור המימון הוא משני התב"רים? תומר יעקב :

מקור המימון מהתב"רים של שיפוצי קיץ, הצטיידות, תיכון,  יו"ר : –שביט מס  7 

 8 הרצוג, מכל התב"רים,

 9 אוקיי, אתה לוקח מכל תב"ר את החלק שרלוונטי לו, תומר יעקב :

 10 ה היה קודם?אבל כמה זה היה קודם, כמה ז חסון יצחק :

הנושא של הריהוט, אני לוקח את זה מהמכרז שקיים, בסדר?  יו"ר : –שביט מס  11 

 12 כל אחד ומקור המימון שלו, בסדר?

 13 אבל? 50%זה  חסון יצחק :

 14 צריך אישור מליאה, יו"ר : –שביט מס 

 15 זה המקסימום, אי אפשר יותר מזה, תומר יעקב :

 16 מה? חסון יצחק :

 17 ,50%-אי אפשר יותר מ תומר יעקב :

 18 אני לא רוצה, אני רוצה פחות. חסון יצחק :

 19 אתה בעד, אתה בעד?  יו"ר : –שביט מס 

 20 נמנע, חסון יצחק :

, פתיחת תב"ר 6בעד, חסון נמנע. תודה רבה. סעיף מס'  7 יו"ר : –שביט מס  21 

 22 חדש לצביעת עמודי תאורה. צביעת עמודי,
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ה קישוט מיותר אני מתנגד לזה, אני חושב שזה תסלח לי ז יצחק גולברי : 1 

ליישוב עכשיו, במצב שאין כסף בהיטל השבחה לקחת שלוש  2 

 3 בשביל לצבוע עמודים,₪ מאות אלף 

 4 אין שום בעיה, יו"ר : –שביט מס 

תשמע, אני במקומך לא הייתי מגיש את זה להצעה, לא עושים  יצחק גולברי : 5 

 6 דבר כזה,

 7 בסדר אז אני העליתי, יו"ר : –שביט מס 

בוכים שאין כסף, באמת, אנחנו מנסים לאסוף כסף ואתה  אתם יצחק גולברי : 8 

בשביל לצבוע עמודים, באמת ₪ מביא לי פה שלוש מאות אלף  9 

 10 נו תהיו רציניים, אני מנסה לעזור אבל באמת,

 11 מטר, 9אני מבקש להעלות את הזה, צביעת עמוד  יו"ר : –שביט מס 

 12 רגע, רק צביעה, רק צביעה?  חסון יצחק :

 13 צביעה של עמודי, :יו"ר  –שביט מס 

 14 אומדן של מי?₪, ומי קבע שזה עולה שש מאות  חסון יצחק :

 15 מה קרה? זה כסף מיותר, יצחק גולברי :

 16 אומדן של מקצועי,  יו"ר : –שביט מס 

 17 ,-מי, מי זה האומדן ה חסון יצחק :

 18 לא יודע, מי שנתן, יו"ר : –שביט מס 

 19 תו,יש לי מה לעשות א₪ שלוש מאות אלף  יצחק גולברי :

 20 רוצים את העמודים לצבוע אותם, ששון :-חגי בן

 21 עמודים אנחנו נגד, קרן גרין :

 22 כמה עולה עמוד בכלל, כמה עולה עמוד? חסון יצחק :

 23 ,-קודם שיהיה, קודם שיהיה כסף ל קרן גרין :
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רוצים לצבוע עמודים שהצבע שלהם דהה או הצבע התקלף,  יו"ר : –שביט מס  1 

וע אותם להחיות את הצבע את לצבוע אותם, לאפשר לנו לצב 2 

 3 העמודים.

 4 כמה עמודים כאלה שביט יש? לילו ששון :

עמודים שאותם צריכים לצבוע.  500יש, הערכה שיש בערך  יו"ר : –שביט מס  5 

לעמוד, סך ₪  600ההערכה, רבותי, ההערכה לצבוע עמוד  6 

 7 לא כולל מע"מ,₪ הכל כשלוש מאות אלף 

 8 תוספת מוטמנים עדיף, תעשה לך מוטמנים, תעשה חסון יצחק :

לצביעת  976ההצעה, הגדרנו כבר מוטמנים, פתיחת תב"ר  יו"ר : –שביט מס  9 

מקור מימון קרן ₪, אלף  350עמודי תאורה ביישוב, בסך  10 

 11 עבודות פיתוח.

אתה יודע מה? סליחה רגע, חכה שביט, אתה מוכן שאני ילך  חסון יצחק : 12 

ראה אותו עמוד אתך אני ביחד אני רוצה לראות בעין איך זה נ 13 

 14 שזה,

כן חסון אין בעיה, אתה יכול מתי שאתה רוצה, בסדר? אין  יו"ר : –שביט מס  15 

 16 בעיה,

אני מוכן ללכת מתי שאתה רוצה, אני מוכן, מתי שתגיד לי אני  חסון יצחק : 17 

 18 הולך,

 19 רבותי,  יו"ר : –שביט מס 

 20 על מה? מנחם בנימין :

עמוד שצריכים להשקיע בו אני רוצה לראות בעין איך נראה ה חסון יצחק : 21 

 22 אני רוצה לראות, מותר?₪,  600

 23 רבותי, שאלות? יו"ר : –שביט מס 
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 1 כמה עולה עמוד חדש, כמה עולה עמוד חדש? ליאור בנאי :

 2 ₪, 1,500בערך  יו"ר : –שביט מס 

 3 לא מוכן לצבוע עמוד בחצי מחיר של עמוד, באמת כאילו, ליאור בנאי :

 4 מיותר עכשיו, מנחם בנימין :

 5 תודה רבה, מי בעד, יו"ר : –ביט מס ש

 6 רגע, אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול, קרן גרין :

 7 לא לא, רגע רגע, מה, אני מתנגד, יצחק גולברי :

רק אני רוצה להגיד לפרוטוקול שאני מתנגדת כי קודם כל צריך  קרן גרין : 8 

 9 לסיים את כל מה שצריך לפני תחילת הלימודים,

 10 עודף נעשה גם את הקישוטים,נכון, יש  יצחק גולברי :

 11 לספטמבר אפשר להעלות את זה שוב, 1-ב קרן גרין :

 12 אין פה בעיה בטיחותית, זה משהו שהוא, ליאור בנאי :

 13 רבותי מי בעד, מי בעד? יו"ר : –שביט מס 

 14 אתה לבד, יצחק גולברי :

 15 , מי נגד? 1מי בעד?  יו"ר : –שביט מס 

 16 כולם. יצחק גולברי :

 17 נגד בעד נמנע?  יו"ר : –שביט מס 

 18 במילא אתה לא עובר מה זה משנה? חסון יצחק :

 19 אני אתך, מה אני אגיד? לילו ששון :

 20 970, הגדלת תב"ר 7נגד. תודה רבה.  6נמנע.  1בעד,  2 יו"ר : –שביט מס 

, יש לכם בתוך הקלסר, בתוך הקלסר יש לכם 2017שיפוצי קיץ  21 

של כל מה , יש לכם טבלה -טבלה, טבלה של כל, של כל מה ש 22 
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שקשור לשיפוצי הקיץ, אם אין לכם שם אז אני אביא לכם, סעיף  1 

 2 . יש את הטבלה. 7מס' 

 3 שיפוצי קיץ רשום, בסדר יום, 7סעיף  תומר יעקב :

אני שואל, אם אין לכם אני אדפיס לכם את הטבלה, הטבלה  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 הזאת, הטבלה הזאת  היא מעודכנת.

 6 ת מהנספח הקודם,מהישיבה הקודמ תומר יעקב :

איך ההגדלות האלה של התב"רים עכשיו בהתאם למה שגם  יצחק גולברי : 7 

 8 הגזבר כתב לנו מכתב? קראתם את המכתב?

 9 הגזבר שגה, יו"ר : –שביט מס 

 10 שגה? יצחק גולברי :

 11 מה לעשות? יו"ר : –שביט מס 

 12 תסלח לי, הוא הממונה על הכספים. יצחק גולברי :

 13 היות, אני אומר לך שהוא שגה.יכול ל יו"ר : –שביט מס 

 14 אם הגזבר כותב אין כסף אתה אומר לי הוא שגה? יצחק גולברי :

 15 אני אומר שהוא שגה, יו"ר : –שביט מס 

 16 נכון, איך אפשר, איך אנחנו מגדילים את זה בלי, תומר יעקב :

אדוני היועץ המשפטי, הגזבר אומר אין כסף יש מאה אלף,  יצחק גולברי : 17 

 18 ומר לא, יש כסף, אז מי צודק?וראש המועצה א

 19 אבל תצטט לו מה הוא כתב בדיוק, תומר יעקב :

 20 תמיד ראש המועצה, יו"ר : –שביט מס 

 21 לא נכון, יצחק גולברי :

 22 תמיד, יו"ר : –שביט מס 

 23 גם אני לא צדקתי תמיד, עזוב, יצחק גולברי :



 

 

111 

 1 תמיד אשתך צודקת, קרן גרין :

 2 כרגע נכון לצהרים, יו"ר : –שביט מס 

 3 תמיד אשתי צודקת, צחק גולברי :י

מיליון נכון  3.09מיליון נדמה לי  3נכון לצהרים יש בקרן  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 לצהרים. 

והוא כותב שיש מאה אלף אז משהו  3.09אני לא מבין, אם יש  יצחק גולברי : 6 

 7 פה,

מה אתה רוצה אתה רוצה לצאת למכרז לשיפוץ של חרצית  תומר יעקב : 8 

 9 ני גנים שמה על הצמד הזה, כלנית שם על הש

 10 רבותי, בבקשה, יו"ר : –שביט מס 

אתה רוצה לצאת למכרז על מאתים חמישים, מה אתה רוצה  תומר יעקב : 11 

 12 לעשות?

 13 מה זה? יצחק גולברי :

 14 ,2017זה קודם כל זה הטבלה, עבודות של שיפוצי קיץ  יו"ר : –שביט מס 

 15 למה זה בא עכשיו? יצחק גולברי :

 16 יש לכם גם את זה בסטטוס, : יו"ר –שביט מס 

 17 למה זה בא עכשיו? יצחק גולברי :

 18 כי זה יוצא, יו"ר : –שביט מס 

 19 לא, למה עכשיו, שיפוצי קיץ, יצחק גולברי :

 20 זה היה בתוך התיק לכל אחד,  לילו ששון :

 21 לא לא, אני לא שואל שלא, למה זה לא נעשה לפני? יצחק גולברי :

הגדלנו את ₪ תסתכל בסיכום, במיליון ₪, ן הגדלנו במיליו יו"ר : –שביט מס  22 

 23 התב"ר, יש לכם גם פה סטטוס שתדעו,
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אני לא זוכר שככה נגמרה ההצבעה, היתה את הבעייתיות, אני  תומר יעקב : 1 

 2 אומר לך את, אני אומר לך,

 3 יש טבלה מול העיניים, יו"ר : –שביט מס 

 4 לא, שככה נגמרה ההצבעה של ההגדלה אבל בסדר, תומר יעקב :

יש טבלה מול העיניים, אנחנו הגדלנו, פתחנו תב"ר שיפוצי קיץ  יו"ר : –ביט מס ש 5 

בערך, יש לכם רשימה של כל ₪ כמה שאני זוכר במיליון  2017 6 

העבודות שנמצאות כרגע בנושא של שיפוצי הקיץ, כולל  7 

בנוסף יש עוד ₪. הסטטוס שלהם, זה סך הכל בערך כמיליון  8 

 9 דברים שאנחנו הבאנו את זה גם,

 10 זה אותם עבודות שלא בוצעו שנה שעברה, תומר יעקב :

 11 הבאנו לכם את זה גם, יו"ר : –שביט מס 

דרך אגב, כל מה ששלחת בתכתובות רק חיזקת, אני לא יודע  תומר יעקב : 12 

אם קראת את מה ששלחת או מושיקו קרא, אני שמח  13 

ששלחתם, אבל במסגרת התכתובות במסגרת תוכנית העבודה  14 

בוצע, הצהרת למעשה, בתכתובות שמה ובמסגרת מה שלא  15 

 16 הצהרת למעשה שבאמת לא ביצעת את כל אותם פריטים,

 17 שהוחלט עליהם, יצחק גולברי :

₪, שהסכום המסתכם שלהם עובר את השבע מאות אלף  תומר יעקב : 18 

 19 אותם הצללות,

 20 ₪,עדיין יש רשימה של דברים של בערך כמה מאות אלפי  יו"ר : –שביט מס 

ליאה לא אישרה לבצע אבל היא אישרה לבצע את תוכנית שהמ תומר יעקב : 21 

 22 העבודה אז.



 

 

113 

₪, עדיין יש, עדיין יש כמה דברים במסגרת כמה מאות אלפי  יו"ר : –שביט מס  1 

שאנחנו חלק מהעבודות כמו שרשום לכם גם בחומר שנשלח  2 

לכם, חלק מהעבודות לא הספקנו לעשות, חלק מהעבודות היה,  3 

בודות של השיפוץ שעשינו גם הכסף השתמשנו בזה עכשיו בע 4 

, בלברן בעיקר, גם ההכשרה של כיתה נוספת, גם -בלברן גם ב 5 

ההכשרה של החט"צ בלברן, קיבלתם את זה מפורט. אם זה  6 

לא היה שמה זה היה נמצא במסגרת כל הסכומים שאנחנו  7 

 8 ,2017-מוציאים עכשיו ב

דות, או איך זו לא היתה הסוגיה, הסוגיה היתה איך בוצעו העבו תומר יעקב : 9 

אושרו כספים לפי תוכנית עבודה, זאת היתה הסוגיה, שא' זה  10 

 11 לא בוצע,

 12 זה בסדר היום, יו"ר : –שביט מס 

שזה קורה אתה אומר, אבל בסדר, כי בתכתובות אישרת, רק  תומר יעקב : 13 

 14 חיזקת את הטענות שלי אז,

תיקוני  13תומר, תומר גם פה כתוב לך, דוגמה תיקוני, סעיף  יו"ר : –שביט מס  15 

אינסטלציה וקרמיקה בגן אופירה וגן מרים, תוספת לא צפויה  16 

 17 ₪,להזמנה ששים וחמש אלף 

אבל ₪, לשבע מאות אלף ₪ יש הבדל בין ששים וחמש אלף  תומר יעקב : 18 

 19 בסדר,

 20 970רבותי, מה שאני מבקש זה להגדיל את תב"ר שיפוצי הקיץ  יו"ר : –שביט מס 

ל ארבע מאות שישים, התוספת ש₪, בשש מאות חמישים אלף  21 

שבעים אלף שקל כמעט, מפורטת לכם פה, זו אותה התוספת  22 

שהיתה, אותה רשימה שהיתה עם השינויים המתבקשים  23 
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שכתובים לכם בסעיף למעלה, לגבי, שהצגנו את זה גם בדיון  1 

שאנחנו רוצים ₪ הקודם, בתוספת של מאתים חמישים אלף  2 

סך כל ההגדלה  אתם לשפץ שיפוץ יסודי של גן חרצית וכלנית. 3 

₪, מיליון  1.650הגדלה למיליון, ₪, שש מאות חמישים אלף  4 

 5 מקור המימון קרן עבודות פיתוח.

 6 רגע, עכשיו יש את זה זה שש מאות, כמה אתה רוצה פה? יצחק גולברי :

 7 שש מאות חמישים, תומר יעקב :

 8 נו אוקיי, יצחק גולברי :

 9 והוא רוצה עוד דברים אבל, תומר יעקב :

 10 לא ניתן לו, לברי :יצחק גו

 11 אז לא יהיה לך את הפחים ולא יהיה את מתקני המשחק, תומר יעקב :

 12 צריכים להיכנס לעשות פה תיקון יסודי, יו"ר : –שביט מס 

תגיד לי בשני הגנים בכניסה של צורן, אז שבאת והעפת להם  מנחם בנימין : 13 

 14 את כל הדברים בחצרות שמה,

הדברים, תיקנו, החלפנו שם מתקני משחק, תיקנו שם את כל  יו"ר : –שביט מס  15 

 16 צבענו מתקני משחק,

 17 צבעת מתקני לא החלפתם מתקני, מנחם בנימין :

 18 עוד שאתה היית בתפקיד, יו"ר : –שביט מס 

לא, לא החלפנו מתקני משחק, צבענו באיסרה בלוף שהוא בא  מנחם בנימין : 19 

 20 וצבע,

ו מתקנים אז חלק מצורן צבענו, הוספנו, גם צבענו גם הבאנ יו"ר : –שביט מס  21 

 22 מרמת אמיר, החלפנו, מה?
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שום מתקן מרמת אמיר, שביט, הכל אפשר לבדוק, אותם ארבע  מנחם בנימין : 1 

מתקנים בארגז חול שהיה אמור להיות גינת כלבים, לא עשינו  2 

 3 גינת כלבים והארבע מתקנים האלה נשארים שם אז?

איפה העברנו אותם, יש גם בטבלה אצלך תסתכל, כתוב ל יו"ר : –שביט מס  4 

 5 כתוב, 

 6 אני אומר לך שלא העבירו מתקן אחד, מנחם בנימין :

אז אתה טועה, אני אומר לך שאתה טועה, אני אגיד לך גם  יו"ר : –שביט מס  7 

 8 לאיפה, זה גם כתוב בפירוט שנתנו לכם, ששלחנו לכם.

יש לו בדיוק, אם הוא מאשר את שיפוצי הקיץ ואת זה יש לו  תומר יעקב : 9 

 10 וק שמונה מאות שבעים ותשע מה שהגזבר שלח,בדי

 11 נכון, יצחק גולברי :

 12 , בסדר,-מה אתה רוצה? אתה עומד ב תומר יעקב :

 13 אמרתי, מה? יו"ר : –שביט מס 

לא, לא היית עומד בזה אם היית מאשר את הכל לא היית  תומר יעקב : 14 

 15 עומד,

אתה יכול , ₪מיליון  3אני אומר שיש כרגע נכון להבוקר  יו"ר : –שביט מס  16 

 17 להמשיך להתווכח אתי עד מחר בבוקר,

 18 3-לא, להפך, אני מחזק את מה שאתה אומר, מספיק גם בלי ה תומר יעקב :

 19 גם הסכום שהגזבר נקב בו,₪, מיליון 

 20 גם, אוקיי, יו"ר : –שביט מס 

שביט, אם אני הייתי יושב ואומר סכום, והגזבר אומר לא אין לך  יצחק גולברי : 21 

אני הייתי צריך להיצמד לגזבר, באמת, בלי  את הסכום הזה, 22 

 23 לפגוע,
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 1 צמד לגזבר ואני אצמד לעובדות, בסדר?יאתה ת יו"ר : –שביט מס 

 2 לא יודע, אתה תעשה מה שאתה רוצה. יצחק גולברי :

 3 רבותי, אני מבקש, אני מבקש, יו"ר : –שביט מס 

לשני  ₪אני מבקש, אני לא יודע מה זה המאתים חמישים אלף  מנחם בנימין : 4 

גנים והנדבנות הזאת על הכיפק. אני מבקש, אני חושב ששני  5 

הגנים שבכניסה לצורן שהם גם עשרים שנה, הם רצו, עד היום  6 

לדעתי לא החליפו שם מתקנים. אני לא רוצה לתת אין הצבעה  7 

כאילו בסיפור הזה אבל אני הייתי רוצה, פה מאוד ברור הארבע  8 

ט של מה ורוצה לבדוק מאות שישים ושמונה, רוצה לראות פירו 9 

 10 ,-גם את ה

 11 של מה? יו"ר : –שביט מס 

בשני ₪ אני רוצה לראות על מה מוציאים מאתים חמישים אלף  מנחם בנימין : 12 

גנים, זה דבר ראשון, ורוצה לראות את מה שאתה אומר לי  13 

היום שהחליפו גנים וצבעו, אז אני אומר לך חד משמעי לא  14 

נים האלה, הם לא הזיזו שום מתקן מרמת אמיר לתוך הג 15 

 16 מתקנים גם שמתאימים לגילאים האלה,

 17 צ'וח צ'וח מה שאמרתי, יו"ר : –שביט מס 

 18 והצביעה, לא עשו שם את העבודה. מנחם בנימין :

מה שאמרתי שברמת אמיר החליפו, העברנו חלק מהמתקנים  יו"ר : –שביט מס  19 

העברנו לגני הילדים, לאיזה גן ילדים ספציפית לא זוכר בעל  20 

 21 זה מופיע, פה, 

 22 שביט, נשמה, לא העבירו מתקן אחד מרמת אמיר, מנחם בנימין :

 23 אני אומר לך שהעבירו, יו"ר : –שביט מס 
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 1 איזה? תגיד לי מרמת אמיר מה העבירו? מנחם בנימין :

 2 (2:09:00 –קפיץ העבירו משמה )לא ברור המתקני את  יו"ר : –שביט מס 

 3 , ברשימה,העבירו משם, יש, זה מופיע ברשימה, תסתכל

שביט לא העבירו אותם, הם מותקנים בגן הזה, הם מותקנים  מנחם בנימין : 4 

 5 ,-ב

יש שמה, יש שמה את המגלשה נשארה שם, יש שם מגלשה  יו"ר : –שביט מס  6 

 7 ויש שם,

אני אומר לך מה היה התכנון, לא העברנו, היה תכנון להביא גם  תומר יעקב : 8 

תמחרתי את זה, אפילו מגן, אני זוכר את זה בתוכנית אני גם  9 

עצמון אני זוכר, אפילו עצמון היה צריך אני אגיד לך מי הקבלן  10 

 11 שהיה צריך לבצע את זה,

 12 רבותי, בסדר, יו"ר : –שביט מס 

לא עשינו את זה בסוף, לא את ההצללה מגן תמר להעביר את  תומר יעקב : 13 

זה לגן רות זה היה, את המתקנים ברמת אמיר לגן סביון, מול  14 

 15 ליד המתנ"ס, המתנ"ס,

 16 אני לא זוכר, כן כן, מנחם בנימין :

רבותי אני מבקש, הערות להצעה, הערות אם יש, הערות  יו"ר : –שביט מס  17 

 18 להגדלה, הצעה אחרת לסדר? לא. אני מבקש, תודה רבה.

 19 לגנים בצורן, קרן גרין :

 20 למתקנים?₪ אתה רוצה להוסיף עוד חמישים אלף  יו"ר : –שביט מס 

 21 שיהיה לך שם, מנחם בנימין :

 22 תשדרג את החצר כי היא מוזנחת,  תומר יעקב :
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, שני הגנים הראשונים, ליד המתנ"ס הישן, לא -היא חצר של ה מנחם בנימין : 1 

 2 ליד התנועה, ליד המתנ"ס,

 3 ליד המתנ"ס, תומר יעקב :

 4 איפה שהגננת, איך קוראים לה לגננת? מנחם בנימין :

 5 1.700סך הכל ₪, שבע מאות אלף רבותי ההגדלה היא ב יו"ר : –שביט מס 

למתקני, החלפת מתקני משחק ₪ מיליון שכולל חמישים אלף  6 

 7 למרגנית וסביון בצורן.

 8 יש לי שאלה, דיברנו על הנושא של הנגשה אקוסטית בין היתר. קרן גרין :

 9 הנגשה אקוסטית זה נכנס בנושא אחר. יו"ר : –שביט מס 

 10 ני לא אגיד את השם,בסדר, וקיבלנו מכתב פה של, א קרן גרין :

 11 טוב מאוד, יו"ר : –שביט מס 

אוקיי, רק, לא לפרוטוקול, זה משפחת, תסתכל רגע, של  קרן גרין : 12 

משפחה שאומרת, אנחנו עולים לבית הספר אנחנו רוצים לוודא  13 

 14 שלבת שלנו יש הנגשה.

בסדר, אז גם במסגרת העבודות, במסגרת ההכנות לגוונים, עד  יו"ר : –שביט מס  15 

זכור לי, יש גם תקציב שאישרנו, אמורים לעשות, להכין כמה ש 16 

כיתות להנגשה אקוסטית גם בגוונים וגם בעודד נדמה לי וגם  17 

, עכשיו את מראה לי את זה אני יכול, -לעוד בתי ספר מכיוון ש 18 

אפשר לחזור אלייך ולהראות לך בדיוק את הרשימה, המליאה  19 

 20 אישרה את זה כבר, יש תוספת,

 21 שר לבדוק את זה ספציפית?אז אפ קרן גרין :

לפני לא זוכר, כמה ₪ אישרנו תוספת של מאתים ארבעים אלף  יו"ר : –שביט מס  22 

 23 חודשים, 
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 1 וזה יבוצע מתי? קרן גרין :

צריך לבדוק את זה מול חגי, חגי מטפל בנושא של ההנגשה  יו"ר : –שביט מס  2 

ואני לא יכול לתת לך תשובות שאני לא יודע. רבותי הצעת  3 

בסך שבע  990הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ, תב"ר ההחלטה  4 

מיליון, עבודות פיתוח כולל חמישים  1,700בסך ₪, מאות אלף  5 

למתקני משחק בגני הילדים מרגנית וסביון בצורן, מי ₪ אלף  6 

בעד, מי בעד? מי נגד? כולם פה אחד. תודה רבה. סעיף מספר  7 

פחים, פחים מחזור כתומים בסך , פתיחת תב"ר לרכישת 8 8 

 9 ₪, אלף מאה 

זה דבר גם מיותר, מה, מי החליט, מה החליט, למה צריך את  יצחק גולברי : 10 

 11 זה עכשיו?

 12 המועצה, המועצה לפני, יו"ר : –שביט מס 

 13 להפרדה עכשיו? יצחק גולברי :

 14 המועצה לפני, יו"ר : –שביט מס 

 15 אם לא משתמשים בזה היום אז למה צריך? תומר יעקב :

 16 ה לי,שנתיים נדמ יו"ר : –שביט מס 

היתה כתבה, סליחה, היתה כתבה על זה שהרשויות עושות  יצחק גולברי : 17 

את ההפרדה ובסוף זה מגיע למקום אחד והכל מתערבב,  18 

היתה כתבה אמרו שאין, אין, לא רוצים לעשות את ההפרדה,  19 

 20 אז למה אנחנו משקיעים כסף?

 21 ,-אבל לא היו צריכים לספק את זה החברות ש מנחם בנימין :

יש שתי אופציות, יש שתי אופציות, המועצה התקשרה עם  יו"ר : –שביט מס  22 

חברת טמיר לנושא, כל נושא המחזור ויש לנו גם קבלנים שזכו  23 
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בכל נושא הפינוי של כל החומר הממוחזר. לשמחתנו הרבה  1 

התושבים משתפים מאוד מאוד פעולה עם כל הנושא של  2 

המחזור ביישוב. במסגרת ההסכם שלנו עם טמיר אנחנו  3 

 4 התחייבנו להוסיף עוד, צ'וח עוד היה הסגן, 

 5 נכון, חתמו על חוזה, מנחם בנימין :

 6 לפני שהודח, יצחק גולברי :

 7 עוד שני, עוד שני זרמים של מחזור זכוכית, יו"ר : –שביט מס 

 8 אבל הוא היה אמור לספק את זה מי שמפנה את זה, מנחם בנימין :

זרמים, אחד זכוכית שהוא כבר נמצא  שנייה, שנייה תן לי, שני יו"ר : –שביט מס  9 

בפחים סגולים והשני בפח הכתום למחזור של אריזות.  10 

האופציה יש לנו, למועצה יש למעשה שתי אופציות. אופציה  11 

אחת זה שהקבלן עצמו, הקבלן עצמו הוא זה שיספק, מה  12 

שהוא עושה זה אחרי זה הוא מקזז לנו את הכספים בשוטף,  13 

כהחזר הוא מקזז לנו את שאנחנו אמורים לקבל מטמיר  14 

הפחים. אופציה שנייה היא שהמועצה היא זו שתקנה מתב"ר  15 

את הפחים ואז את הכסף אנחנו מקבלים לשוטף מקבלים את  16 

 17 הכסף, 

כן, ואז אתה צריך לשלם תיקונים ולהחליף פחים שבורים, מה  יצחק גולברי : 18 

 19 אתה צריך את זה?

 20 ודד מחזור, גם רוצים,ולכן א' אנחנו גם רוצים לע יו"ר : –שביט מס 

 21 איזה גודל הפחים האלה? ששון :-חגי בן

 22 מה? יו"ר : –שביט מס 

 23 איזה גודל הפחים האלה? ששון :-חגי בן
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 1 כמו התפוזיות, כמו התפוזיות של נייר עיתון, מנחם בנימין :

 2 משהו כזה, יו"ר : –שביט מס 

יו אז עשו פחות או יותר זה הגודל, כן, יש כמו הזכוכית עכש מנחם בנימין : 3 

 4 עכשיו דגם של כתום כזה, כתום,

 5 אנחנו רוצים, יו"ר : –שביט מס 

 6 אבל איפה, איפה אתה רוצה לשים את זה? חסון יצחק :

 7 שם אותם בכל הנקודות מחזור, יו"ר : –שביט מס 

 8 איפה שיש לך בקבוקים, ואיפה שיש לך קרטונים, מנחם בנימין :

ת זה, למה אנחנו צריכים אבל למה שלא הקבלן ישים א יצחק גולברי : 9 

 10 ₪?להשקיע מאתים אלף 

 11 הוא הסביר, מנחם בנימין :

 12 הבנתי מה שאמרת, יצחק גולברי :

אני מסביר עוד פעם, אנחנו, אנחנו פשוט מגדילים את ההכנסה  יו"ר : –שביט מס  13 

 14 שלנו בשוטף, זה,

ואחרי ₪ אבל אתה מוציא כסף מהיטלי השבחה מאתים אלף  יצחק גולברי : 15 

 16 ה של הדברים, זה אחזק

 17 זה מה שחסר לנו, הקבלן, כמה אנחנו מתחזקים, כמה מה? יו"ר : –שביט מס 

 18 מה הגודל של זה בכלל? לילו ששון :

הפחים בגודל הזה, כמו הפחים הסגולים זה אותו גודל, אני  יו"ר : –שביט מס  19 

 20 מבקש לדעת מי בעד,

 21 לשים שם?מקומות  50אני רוצה להבין, אתה אומר שיש לך  חסון יצחק :

עזוב, מי צריך את זה עכשיו? זה מיותר, צ'וח זה מיותר עכשיו,  יצחק גולברי : 22 

 23 עזוב, חבר'ה ברשויות מפסיקים לעשות את ההפרדה,



 

 

122 

מה שמפסיקים לעשות זה את ההפרדה של החום שלא נכנסנו  יו"ר : –שביט מס  1 

 2 אליו,

מגיע  את כל, לא עושים הפרדה כבר כי הראו שבסוף הכל יצחק גולברי : 3 

למקום אחד, הראו את זה בטלוויזיה, היתה כתבה גדולה  4 

 5 בעיתון, 

 6 אתה מקבל כסף אבל, ליאור בנאי :

 7 מה? יצחק גולברי :

 8 אתה מקבל את הכסף מטמיר מה אכפת לך? ליאור בנאי :

 9 ₪,אני לא רוצה להשקיע מאתים אלף  יצחק גולברי :

 10 מאה מאה מאה, יו"ר : –שביט מס 

 11 רוצה לזרוק שם?מה אתה  חסון יצחק :

 12 אריזות, אריזות, יו"ר : –שביט מס 

 13 איזה אריזות? חסון יצחק :

 14 אריזות קרטון, אריזות פלסטיק, הכל נכנס, יו"ר : –שביט מס 

אנחנו, אנחנו בעד שטמיר יעשה את זה, אנחנו נגד לשלם על  יצחק גולברי : 15 

 16 זה כסף.

 17 רגע אבל סליחה, חסון יצחק :

יזות האלה, לא הקרטונים הגדולים, אריזות של שם נכנס באר מנחם בנימין : 18 

טונות, אריזות של קרטוני חלב, כל אריזה שהיא קטנה ולא  19 

 20 ,-הקרטונים הגדולים כמו שיש לך ב

 21 ואתה חושב שזה ישימו פה? לילו ששון :

 22 כן, יו"ר : –שביט מס 

 23 כולם ישימו בפח הזה? לילו ששון :
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חלה היינו סקפטיים לגבי אני מקווה שכן, אנחנו בהת יו"ר : –שביט מס  1 

הבקבוקים, היינו סקפטיים לגבי הנייר, היינו סקפטיים לגבי  2 

 3 הקרטון,

 4 הקבלן יעשה את זה לא אתה, יצחק גולברי :

 5 לגבי הבקבוקים אף פעם לא היתה בעיה אבל שביט, חסון יצחק :

 6 אתה מפסיד את השוטף, יו"ר : –שביט מס 

 7 תפסיד, ליאור בנאי :

 8 ה תפסיד?מ יו"ר : –שביט מס 

 9 תפסיד בשוטף, ליאור בנאי :

רגע, יש לך דו"ח, יש לך דו"חות של משרד לאיכות הסביבה  קרן גרין : 10 

 11 כמה אנחנו ממחזרים?

קודם כל יש דו"חות שאנחנו מגישים, יש דו"חות שאנחנו  יו"ר : –שביט מס  12 

מגישים כל שנה לגבי כמות החומר הממוחזר, אם אתם רוצים  13 

 14 אפשר לבקש מיעקב,

 15 כן, גרין : קרן

יגיש את זה לחברי המליאה בלי שום קשר. כרגע, כרגע אנחנו  יו"ר : –שביט מס  16 

לרכישת ₪ , מאה אלף 978מבקשים להעלות, לפתוח תב"ר  17 

 18 הפחים,

 19 זו השאלה,₪? תוך כמה זמן אני מחזיר את המאה אלף  ששון :-חגי בן

 20 קרטונים?אני רוצה להבין, קרטונים, כביכול אתה מוכר את ה חסון יצחק :

יש חברה, יש חברה שמפנה את כל הפחים הכתומים, יש  יו"ר : –שביט מס  21 

 22 הסכם אתם, אנחנו,
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תקשיבו, יש שני דברים פה בעניין, אחד יש עניין חינוכי של  מנחם בנימין : 1 

 2 מחזור, שביישוב שלנו התושבים מאוד עובדים על זה,

ף, המועצה מקבלת כסף אנחנו מהפינוי, על הפינוי מקבלת כס יו"ר : –שביט מס  3 

 4 שמפנים ומשלמים לנו על זה, זה הכנסה למועצה.

הדבר השני הוא, מעבר למה ששביט מדבר שמקבלים החזר  מנחם בנימין : 5 

מהקבלן החזר על כל טון שהולך, יש עוד כסף גדול שאם אנחנו  6 

מצליחים למחזר דרך הכתום אנחנו משלמים פחות בהטמנה,  7 

 8 בזבל הרגיל של הבית.

 9 כמה, כמה זמן מחזירים את המאה? ששון :-חגי בן

עכשיו, כל טון, כל טון שאתה תאסוף דרך הכתום תקבל  מנחם בנימין : 10 

במחזור של הכתום איזשהו החזר כסף לשוטף, וכל טון שחסכת  11 

בכתום למחזור הורדת בפח הירוק שלנו, שאותו אתה גם יודע  12 

 13 בכסף,

 14 )מדברים יחד(

שימוש? בקבוקים לא היה לך שימוש, אבל למה שלא יהיה  מנחם בנימין : 15 

בקרטונים לא יהיה שימוש? אבל לא, אתה לא שומע מה שאני  16 

אומר, אתם צריכים להבין שאם לא היה בקבוקים, אם לא היה  17 

קרטונים הכל היה נכנס לזבל. היום כל טון של זבל שנכנס  18 

לטון. ₪ להטמנה עולה למועצה כסף והרבה כסף, עולה מאות  19 

א משלמים מה שאנחנו מחזירים מוריד לנו זה כסף שאנחנו ל 20 

 21 את ההוצאה השוטפת על ההטמנה של הירוק.

 22 מעולה, בוא נעשה ירוק שהקבלן ישים את זה ושיקזז לנו. ליאור בנאי :

 23 לא כדאי לך, כי אתה נכנס, יו"ר : –שביט מס 
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 1 השאלה, מנחם בנימין :

 2 כדאי לי, לא מוציא כסף, ליאור בנאי :

כדאי לך שאתה מכניס, ההכנסה נכנסת אליך לשוטף, אנחנו  לא יו"ר : –שביט מס  3 

 4 רוצים את ההכנסה אצלנו בשוטף, נורא פשוט.

 5 כמה זמן נחזיר את ההשקעה? זה השאלה הכי מתבקשת. ששון :-חגי בן

 6 תלוי כמה התושבים ישתפו פעולה. יו"ר : –שביט מס 

 7 כולם יזרקו לזבל עזוב, בקטע הזה. חסון יצחק :

 8 אני לא יודע, מנחם בנימין :

 9 אם אתה לא יודע, ששון :-חגי בן

רבותי, רבותי זו, רבותי זו ההצעה אני מבקש, אני מבקש  יו"ר : –שביט מס  10 

 11 ,978להעלות את זה להצבעה, מי בעד פתיחת תב"ר 

 12 אני, אני יש לי הצעה נגדית שזה יהיה על הקבלן, יצחק גולברי :

 13 גם אני מציע על הקבלן, ששון :-חגי בן

 14 זו ההצעה השנייה. גולברי :יצחק 

 15 גולברי, על הקבלן על הקבלן.  יו"ר : –שביט מס 

 16 לא צריך להתעסק עם הדברים האלה. יצחק גולברי :

 17 על הקבלן אני גם, ששון :-חגי בן

 18 ₪,מאה אלף  978פתיחת תב"ר  יו"ר : –שביט מס 

 19 הקבלן, מנחם בנימין :

 20 נכון, ששון :-חגי בן

יין של לחסוך את המאה אלף בתב"רים לעומת יש פה רק ענ מנחם בנימין : 21 

 22 לקבל בשוטף,

 23 כמה? אתה לא יודע, יצחק גולברי :
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 1 אבל לא יודע כמה תקבל בשוטף לכן זה השאלה, ששון :-חגי בן

 2 אני לא יודע, מנחם בנימין :

שהוא קנה את הפחים, זהו, ₪ תקבל בשוטף פחות המאה אלף  ליאור בנאי : 3 

 4 לא יוצא כסף,

אולי נחכה עם ההחלטה הזאת ויעשו איזשהו תחשיב לישיבה  מנחם בנימין : 5 

 6 הבאה?

 7 לעסק רציני מביאים תחשיב, יצחק גולברי :

 8 יש לך איזה הערכה? מנחם בנימין :

 9 רבותי, אין לי הערכה, יו"ר : –שביט מס 

 10 אין לו הערכה ולא תהיה לו הערכה, יצחק גולברי :

רך כמו אם מחר ירד גשם או וכל הערכה שתעשה היא טובה בע יו"ר : –שביט מס  11 

לא אולי פחות מזה, אני יודע שמחר לא ירד גשם, אין, זה  12 

הערכה כי אתה לא יודע כמה תושבים ישתפו פעולה כמו  13 

 14 שאתה לא יודע כמה יאספו זכוכית וכמה, אותו דבר,

אתה יודע מה? אתה יודע מה? אם זה מה שאתה אומר אז אני  מנחם בנימין : 15 

כי הוא חוסך   mustכניס את הכתום הוא אומר ככה, הסיפור לה 16 

לנו בהטמנה בירוק, בוא נתחיל עם הקבלן, נראה כמה  17 

משתפים פעולה, נראה שמשתפים פעולה נגיד לו תודה רבה,  18 

תוציא את הפחים שלך אנחנו קונים את זה. זה לא משנה לו.  19 

 20 זה לא משנה לו. זה לא משנה לקבלן. 

 21 בדיוק. יצחק גולברי :

אם זה הסיפור ואתה אומר אין לי, את הלשים את הכתומים  מנחם בנימין : 22 

must, 23 
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 1 הוא מקזז לך פעם ראשונה הוא לא מקזז לך כל הזמן, ליאור בנאי :

לא, מה פתאום? יש איזשהו תחשיב לאורך שנים שהוא מקזז,  מנחם בנימין : 2 

 3 הוא לא לוקח את זה בפעם הראשונה,

קבלן אנחנו נראה את הדו"חות עזוב, הרי הקבלן ישים, הרי ה ששון :-חגי בן 4 

 5 שלו כדי להתקזז,

רבותי שתי הצעות לסדר היום, אחד הצעת, ההצעה לפתוח  יו"ר : –שביט מס  6 

פחי מחזור, פחים כתומים  50לרכישת ₪ מאה אלף  978תב"ר  7 

זה ההצעה הראשונה. ההצעה השנייה זה להחיל את זה על  8 

הכסף, הקבלן על כל המשמעויות כולל כמובן שהוא לוקח את  9 

 10 לפחות עד כמה שידוע לי,

 11 אנחנו מרוויחים את ההטמנה, מנחם בנימין :

 12 מה זה? זה קובים, יצחק גולברי :

לא נרוויח בהטמנה כי המחיר שלך שאתה משלם הוא כולל  יו"ר : –שביט מס  13 

 14 הטמנה. לא נקבל משום מקום.

 15 אתה לא מבין מה שאני אומר, אתה משלם על פח ירוק, מנחם בנימין :

 16 לא כולל הטמנה, יו"ר : –ט מס שבי

 17 אבל מה שלא ייזרק, ששון :-חגי בן

 18 הפח הירוק, מנחם בנימין :

הפח הירוק כולל הטמנה זאת אומרת שיש לי אלף טון, עכשיו  יו"ר : –שביט מס  19 

ולא על  980כי יש לי במחזור אני אשלם על  980אם יהיה לי  20 

 21 , למה לא? תסביר לי.1000

שהמכרז שהרשויות יצאו פה, שוב אני אומר עד כמה שאני  כיוון יו"ר : –שביט מס  22 

זוכר אני מקווה שאני לא מטעה, כולל עלות הטמנה, ולכן אם  23 
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לצורך הדיון בלבד לפינוי של פח ירוק, ₪  20אתה משלם סתם  1 

המחיר הזה כולל את עלות ההטמנה. מה שנעשה בחלק  2 

מהרשויות, אחרי שנכנסו לנושא של המחזור הכתום, אז  3 

ה איזושהי התמחרות עם הקבלן שמפנה את הפחים שם נעשת 4 

שזה כולל את ההטמנה, כיוון שאנחנו מעריכים שיהיה קיטון  5 

בנפח, ואז כדי שהוא יוריד את המחיר בירוקים. זה מה שיכול  6 

להיעשות רק אחרי שאנחנו יודעים כמה באמת הציבור ישתף  7 

ו פעולה עם זה. אני מניח שבדיוק כמו שאנחנו מפנים לשמחתנ 8 

הרבה את כל התפוזיות מהעיתונים שמפוצצות, וקרטוניות  9 

צורן תהיה היענות מאוד גדולה -שמפוצצות, אני מניח שבקדימה 10 

 11 להטמנה בפחים כתומים ולכן הערכה, הערכה,

 12 אז שני נתונים חסרים לי, מנחם בנימין :

 13 שביט, אתה משלם על כל הטמנה קבוע, מחיר קבוע כל חודש? יצחק גולברי :

 14 גם אתה שילמת, יו"ר : –ס שביט מ

 15 לא לא, יצחק גולברי :

 16 שביט אני חושב שאתה טועה, שביט, מנחם בנימין :

 17 המחיר של פינוי האשפה היום, יו"ר : –שביט מס 

 18 שנייה, הוא כולל היטל הטמנה, יצחק גולברי :

 19 נכון, יו"ר : –שביט מס 

 20 לא?אבל אתה משלם בהתאם לאשפה שמגיעה לאתר, לא?  יצחק גולברי :

 21 אתה משלם, המחיר שאתה משלם, אני אומר שוב לצורך, יו"ר : –שביט מס 

 22 לפי פח? יצחק גולברי :

 23 לפי פח, פח לפי בית אב, יו"ר : –שביט מס 
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 1 חצי פח רבע פח לא משנה? יצחק גולברי :

לפי בית אב, ודאי תמיד, גם בתקופה שלך היה אותו סיפור, לפי  יו"ר : –שביט מס  2 

היטל הטמנה. ולכן אני אומר, אחרי  בית אב אתה משלם 3 

שהמועצה מקטינה את הנפח באמצעות הפחים הכתומים, אין  4 

ספק שזה משהו שמוריד נפח, מה שקורה שאז אתה יכול  5 

להיכנס למשא ומתן עם הקבלן ולהגיד לו תקשיב, מכיוון  6 

 7 שהנפח ירד אז בוא תוריד לנו,

 8 בתקציב המועצה אין לנו הטמנה? מנחם בנימין :

 9 עד כמה שאני זוכר לא. יו"ר : –מס שביט 

 10 אז בוא נבדוק את זה לפני שאנחנו מצביעים, מנחם בנימין :

 11 עד כמה שאני זוכר לא. יו"ר : –שביט מס 

 12 בוא נבדוק את החוזה של מה שאמרתי על הירוק, מנחם בנימין :

 13 זה לא קשור לשאלה העקרונית, נתחיל עם הקבלן,  ששון :-חגי בן

 14 יל עם הקבלן, עזוב,נתח יצחק גולברי :

 15 השאלה, השאלה אם יש דרך חזרה, יו"ר : –שביט מס 

 16 זה לא סותר את ההצעה העקרונית, ששון :-חגי בן

השנייה להתחיל עם הקבלן.  978בקיצור יש שתי הצעות, אחת  יו"ר : –שביט מס  17 

, לפתוח תב"ר -מי בעד לרכוש, לרכוש, מי בעד לרכוש את ה 18 

בעד. מי  3נגד,  6מי נגד?  בעד, ₪3? בסך מאה אלף  978 19 

בעד, מי נגד?  6בעד ההצעה להחיל את הרכישה על הקבלן?  20 

בעד. אנחנו נעשה את זה עם  6נמנע,  1נגד,  2אני נגד.  21 

פתיחת תב"ר לשדרוג  9הקבלן, תודה רבה. סעיף מספר  22 

 23 והחלפת מתקני משחק,
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 1 מה זה? יצחק גולברי :

 2 ₪,בסך מאתים אלף שדרוג והחלפת מתקני משחק  יו"ר : –שביט מס 

 3 מה זה, איזה מתקני משחק? יצחק גולברי :

יש לנו מתקני משחק בכל הישוב, חלק מהמתקנים הם מתקנים  יו"ר : –שביט מס  4 

 5 בלויים,

 6 איזה, איפה? קרן גרין :

 7 מה יש איזה, יש משהו? יצחק גולברי :

 8 בכל הישוב, יו"ר : –שביט מס 

 9 ם ולא מאה שמונים? יש איזה, למה מאתים ולא מאתים ושתי יצחק גולברי :

 10 בגלל בטיחות או בגלל אסתטיקה או בגלל, ליאור בנאי :

כשהייתי ראש ₪ ככה אתה היית מאשר לי מאתיים אלף  יצחק גולברי : 11 

 12 מועצה? לא, נכון, נכון? זה היה בפייסבוק אחרי חצי שעה,

 13 לא, אבל אם תאשר לו עכשיו בקדנציה הבאה הוא יאשר לך, קרן גרין :

אתה יודע מה הייתי עושה בתור חבר מועצה, הייתי מסתכל על  יו"ר : –ט מס שבי 14 

 15 הסדר יום, הייתי מבקש ממך,

 16 ואו ואו היית צדיק, סוכר, את הסוכר המציאו עליך, יצחק גולברי :

מבקש ממך את כל המידע, הייתי מבקש את כל המידע והיית  יו"ר : –שביט מס  17 

 18 אומר לי,

 19 יש לי פה?איזה מידע  יצחק גולברי :

 20 היית בא ואומר לי, לא רוצה לתת לך תצביע, נכון? יו"ר : –שביט מס 

 21 אני בחיים לא אמרתי לך לא רוצה לתת, יצחק גולברי :

 22 לא משנה, לא משנה, אין פה מידע בו נדחה את זה. מנחם בנימין :

 23 אין פה מידע, אני לא מאשר, יצחק גולברי :
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 1 אופוזיציה כמו שאתה. אז בקדנציה הבאה הוא יהיה קרן גרין :

 2 הוא יהיה גרוע יותר, יצחק גולברי :

 3 אופוזיציה, קרן גרין :

 4 ,9רבותי, סעיף מספר סעיף מספר  יו"ר : –שביט מס 

 5 יותר גרוע אפילו, יצחק גולברי :

בעד. מי נגד?  4אני מבקש להעלות את זה להצבעה. מי בעד?  יו"ר : –שביט מס  6 

 7 ,10נגד. תודה. סעיף מספר  5

מבקשים לראות, רגע, שיירשם לפרוטוקול שאנחנו מבקשים  גרין :קרן  8 

 9 לראות,

נכון, כולל בדיקה של מכון התקנים כל הדברים האלה, יש  יצחק גולברי : 10 

 11 מעקב אחרי הדברים האלה.

, התקשרות עם קבלן ללכידת וכליאת בעלי 10סעיף מספר  יו"ר : –שביט מס  12 

 13 חיים. 

 14 את שמעון ברכה תוציא אותו לקורס, לא יותר פשוט שתביא ליאור בנאי :

כולם יצאו, כולם יצאו, זה לא מספיק אבל כולם יצאו, יש לנו  יו"ר : –שביט מס  15 

 16 ארבעה כאלה,

 17 אף אחד לא ניגש למכרז שלנו, אנחנו כאלה, ששון :-חגי בן

זה סיפור ישן, פורסם מכרז ולא הוגשה כל הצעה, בהתאם  יו"ר : –שביט מס  18 

התוספת הרביעית לצו המועצות ח' 22להוראות סעיף  19 

, ככל שהמועצה תחליט כי בנסיבות 1950-המקומיות תשי"א 20 

העניין עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת, המועצה רשאית  21 

להחליט בדעת רוב חבריה להתקשר בחוזה ללכידת כלבים ללא  22 

 23 עריכת מכרז.
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ם באמת מישהו לא נדלק לו נורה אדומה למה לא באים למכרזי יצחק גולברי : 1 

 2 פה?

יצויין כי הקבלן שמבצע את הפעולות עד כה עובד עבור  יו"ר : –שביט מס  3 

שנה, וכן כי שום ספק אחר לא הגיש  20-המועצה למעלה מ 4 

 5 הצעה, למרות,

 6 גם הוא לא הגיש? מנחם בנימין :

 7 למרות, למרות שישנם כמה גורמים באזור, יו"ר : –שביט מס 

 8 גם כהן לא הגיש? מנחם בנימין :

 9 רגע, זה בעצמו לא הגיש? לברי :יצחק גו

 10 מה? יו"ר : –שביט מס 

 11 אתה לא יכול לנהל אתו משא ומתן. מנחם בנימין :

 12 הקיים לא הגיש? יצחק גולברי :

 13 לא יודע, לא יודע, יו"ר : –שביט מס 

 14 רגע, אז למה, יצחק גולברי :

 15 איך אתה יכול לנהל אתו משא ומתן? מנחם בנימין :

 16 אחד לא הגיש אין עם מי לנהל משא ומתן, לא, אם אף ששון :-חגי בן

לא, אפשר לפנות, אתם מוסמכים גם, במקרה הזה אתם  עו"ד אבינועם פרץ : 17 

 18 מוסמכים להסמיך, ללכת למשא ומתן עם אחרים.

 19 אז השאלה אם יש מציעים או אין, ששון :-חגי בן

 20 אף אחד לא ניגש כאילו, מנחם בנימין :

 21 יט?זה היה מכרז אחד שב יצחק גולברי :

 22 אחד בטוח אחד, יו"ר : –שביט מס 

 23 אחד, יצחק גולברי :



 

 

133 

 1 אחד בטוח, אנחנו, יו"ר : –שביט מס 

לא, כי אם זה אחד אתה לא הולך אחרי מכרז אחד  יצחק גולברי : 2 

 3 להתמחרות.

 4 מה שקורה זה שיש, בוא נגיד יש הסכם בין לוכדי הכלבים, יו"ר : –שביט מס 

 5 יגש,לוכדי, אף אחד לא נ מנחם בנימין :

 6 קרטל, יצחק גולברי :

 7 אף אחד לא נכנס, אתה אמרת, אף אחד לא נכנס, יו"ר : –שביט מס 

 8 לשני, יצחק גולברי :

שנה שאתה מכיר אותו היטב,  20לשני, ולכן אותו אחד משך  יו"ר : –שביט מס  9 

 10 ניגש כל הזמן ומבצע את העבודה, אנחנו כיוון שיש לא מעט,

 11 את מי אני מכיר? יצחק גולברי :

 12 מכיוון, מכיוון שיש לא מעט, לא מעט, יו"ר : –שביט מס 

 13 צבי כהן עושה את זה שנים, מנחם בנימין :

 14 בלי שמות בבקשה,  יו"ר : –שביט מס 

 15 סליחה, מנחם בנימין :

מכיוון שלא מעט אנשים תושבים התלוננו כנגד הלוכד, יש פסקי  יו"ר : –שביט מס  16 

יפתח את האינטרנט דין כנגד הלוכד שעובד כרגע, מי שרוצה  17 

וימצא, המועצה רוצה לנסות למצוא ספקים אחרים שלא אותו  18 

שנה נמצא פה, בגלל התלונות שנגדו. לכן  20ספק שמשך  19 

אנחנו מבקשים כיוון שיש סוג של קרטל בנושא הזה, אנחנו  20 

 21 מבקשים אפשרות להתמחר עם מציעים כדי באמת,

 22 הבנתי, אם יש קרטל אז איך אתה תתמחר? לא יצחק גולברי :

 23 אנחנו רוצים לנסות, אנחנו רוצים לנסות, בסדר? יו"ר : –שביט מס 
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 1 אוקיי, אני בעד. יצחק גולברי :

 2 מי בעד? יו"ר : –שביט מס 

 3 בעד. יצחק גולברי :

 4 כולם פה אחד. תודה. פה אחד. תודה רבה. יו"ר : –שביט מס 

 5 

 6 -הישיבה ננעלה    -

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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