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 1 11פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 

מן המניין.   , אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצהערב טוב גב' גרין, ראש המועצה:  2 

בפתח הדברים זה עדכוני ראש המועצה. אני רוצה לומר   3 

שבימים אלו שבין ראש השנה ליום כיפור אני מזמינה את כולנו   4 

לשמור על שיח מכבד בין אחד לשניה בכל הערוצים. אני שמחה  5 

שבישיבות המועצה האחרונות אנחנו מראים דוגמא של  6 

שמור על אותו  התנהגות מכבדת והוגנת. אני קוראת לכולנו ל 7 

שיח גם ברשתות החברתיות. אחד הדברים שאותי תמיד  8 

מנחים, שהילדים שלנו מסתכלים עלינו וגם כשהויכוחים קשים   9 

יש בינינו חילוקי דעות, לא להגיע לפסים האישיים ולהקפיד  ו 10 

מאוד על כל מה שאנחנו אומרים ואיך אנחנו אומרים. ואני   11 

חד ואחד מכם שפגעתי  עכשיו אומרת רגע לפני יום כיפור, כל א 12 

בו במהלך השנה האחרונה מיום כיפור שעבר, אז אני מתנצלת  13 

והיכולת להמשיך ולשמור על השיח ההוגן, בעיני הוא מה   14 

שבונה פה קהילה. נמצאים איתנו ראשי הצופים, אמיר מלקין   15 

ראש השבט ואתי דרורי, הגזברית של השבט, ואני חושבת  16 

נוער שלנו, גם לערכים וגם  שהם גם נותנים לנו דוגמא לחינוך ה 17 

לעשייה חיובית, אז יש לנו משימה גם להוות דוגמא ותודה גם   18 

 19 לכם. 

בדיון הקודם דנו בנושא שצ"פ ההגנה ורציתי לעדכן אתכם   20 

שבסוף החלטתי לא לאשר שם חניות נוספות אלא לצאת  21 

לתוכנית כמו שהיא. עכשיו צריך מכרז, צריך דברים, אבל  22 

ב. עדכנתי לדעתי בישיבה הקודמת מבחינת התוכנית זה המצ 23 

 24 את נושא מתחם הבננה. 
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רגע, את מאשרת אותו על פי התוכנית שהוצגה פה? כי שם   צפריר פדלון:  1 

 2 היה להוריד את החניות הדרומיות.  

להוריד את החניות שהיו במחלוקת. המפה לא מולי כרגע,   גרין, ראש המועצה:  'גב 3 

חניות, לא יהיו  10 חניות או 7החניות שהיו במחלוקת, שאמרנו  4 

 5 שם חניות, יהיה שם גינון.  

 6 מכובד.   צפריר פדלון: 

, גם במסגרת 4מתחם הבננה שנתניה בעצם בונה לכיוון כביש  גרין, ראש המועצה:  'גב 7 

ועדה מרחבית שרונית וגם אנחנו קדימה צורן ושאר הרשויות   8 

נגיש התנגדות. עיקר ההתנגדות שלנו תהיה על  הנושא  9 

מזרח,   561שה עד שמחלף אילנות וכביש התחבורתי, שלמע 10 

לכיוון צורן, לא יבנה. אנחנו מתנגדים להמשך  4שמוביל מכביש  11 

בניה באזור. אני רוצה לעדכן שאחת הדרישות שלנו ממשרד  12 

השיכון ובכלל משרדי הממשלה שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה  13 

מאוד טוב, יצחק גולברי סגן ראש המועצה ואני, היא דרישה  14 

פשרת שבחומש הקרוב של משרד התחבורה כביש בלתי מת 15 

ומחלף אילנות יכנסו לתוכניות. היינו שבוע שעבר במשרד  561 16 

השיכון ביחד עם התחדשות עירונית, מונה צוות תכנון עם   17 

המשרד של יאיר אביגד ומנהל פרויקט בשם משה כהן לכל  18 

המתחם שאנחנו קוראים לו מתחם בן צבי, אבל אנחנו הולכים   19 

ים חדשות. אנחנו פותחים, אנחנו מסתכלים על כל לפה בעיני 20 

המרחב הזה, גם המרכז המסחרי, גם בן צבי, גם מימון, אנחנו   21 

מסתכלים על כל הרובע בעיניים חדשות, יכנס צוות התכנון,  22 

ילמד את הנושא. אחת הבקשות שלנו שיהיה גם איש חברתי   23 

בתוך הצוות הזה, איש מתחום הקהילה שבונה את אותה  24 
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כי אנחנו מבינים שאנשים ואדריכלות, סביבה ואנשים  מינהלת, 1 

זה אחד עם השני ואי אפשר ללכת רק בהנדסה או רק בחינוך  2 

ובקהילה, אלא צריך לעשות צוות משותף. כשיגיע הצוות לפה,   3 

אחרי שהוא ילמד את הנושא, אנחנו נעשה מזה גם פתיחה   4 

, העברנו טיוטה ראשונה עם Aלשיתוף ציבור. מבחינת מתחם  5 

הערות שלנו לנושאי הסכם הפיתוח. חלק מההערות בנושא ה 6 

הורדת המגבלות התחבורתיות בפיתוח אזור התעשייה  7 

והירידה לכביש  1המערבי שלנו. נושא נוסף זה סלילת כביש  8 

 9 כחלק מהתנאים לצורך השכונה.  553

עוד משהו אישי, היינו היום בלוויה של עוד איש צעיר, אני   10 

על לכתו של דורון בטרם עת.  משתתפת בצער משפחת מורן  11 

אני באמת מחזקת את ידי המשפחות שאנחנו בשבועות  12 

האחרונים מלווים בצער רב. אם יש משהו קטן בנחמה זה  13 

 14 באמת הקהילה החזקה שיש לנו ומחבקת את אותה משפחה. 

. בתוך הקלסר 2019אישור תמיכות  –נושא ראשון לסדר היום  15 

ת. לפני הישיבה פנה נמצא הפרוטוקול של ישיבת ועדת תמיכו 16 

בכתב חבר המועצה צפריר פדלון, שהפרסום לא היה מספיק  17 

פומבי ולכן יש עמותות וארגונים שלא הגישו. אני רוצה להגיד   18 

על זה שני דברים. אחד, מבחינה משפטית הפרסום היה כדין   19 

אפשר לקרוא את הנוהל, היועץ המשפטי נותן גיבוי לזה והכל.  20 

ערכית אני רוצה לבחון את  עם זאת, מבחינה ציבורית ו 21 

האפשרות כן להאריך לעמותות. מאוד חשוב שנושא תמיכות  22 

הנוער יצאו לדרך, הצופים במצוקה קשה ויש לנו מחויבות מאוד   23 

גדולה אליהם לאשר את זה. התייעצתי עם היועץ המשפטי  24 
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והגענו לאיזושהי הצעה, שאם היא תאושר פה אחד אז יכול   1 

לנו בעצם שתי אפשרויות,   להיות שאפשר לעשות אותה. יש 2 

 3 האחת זה לאשר את התמיכות עכשיו,  

לא קיבלנו את הפרוטוקול תמיכות והיה ראוי שבאמת אם אתם   צפריר פדלון:  4 

נותנים לנו מסמכים לכל נושא, אני לא רוצה להגיע לפה, נותנים   5 

לי קלסר, תתחיל לחשוב ולהסתכל. אני רוצה לשבת על זה  6 

צה לקבל את זה לפני כן, אני גם  בבית, זכותי המלאה כחבר מוע 7 

כתבתי לקרן ולעמיקם מספר פעמים לגבי מסמכים שאני דורש  8 

ואני לא מקבל. אני אמרתי, אני נמנע מלפנות לממונה על  9 

המחוז בהתאם להוראות החוק ולפעול בדרך הזאת. אני מנסה  10 

 11 בכל דרך, באמת.

 12 את זה אתה קיבלת, דרך אגב.  נגר: -עמיקם לוי

 13 א, את זה לא קיבלתי. ל צפריר פדלון: 

 14 קיבלתי.  נגר: -עמיקם לוי

 15 לא, את זה לא קיבלת כי חילקנו עכשיו.   גרין, ראש המועצה:  'גב

אני אמור לקבל את החומר לפני הישיבה. אני לא צריך לקבל   צפריר פדלון:  16 

שעות לפני הישיבה, אין  36אותו עכשיו בישיבה. תיתני לי אותו  17 

תי כחבר מועצה, אני לא צריך  לי בעיה, אבל צריך גם לכבד או 18 

להגיע לפה ופה להתחיל לחשוב ולהסתכל. גם לי מגיע את  19 

הזכויות שלי. אמנם אני לא בקואליציה כבר, אבל עדיין מגיע לי   20 

 21 את הזכויות. 

צפריר, אני אומר על זה שני דברים, אחד, מקובל בהחלט, רק   גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

הסייר גם עכשיו היה אני אומרת, מבחינת מסירת חומרים,  23 
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אצלך מספר פעמים כדי למסור לך באופן אישי ואתם כבר  1 

 2 בתקשורת שוטפת סייר ומוקד.  

 3 כן, אבל זה לא היה.  צפריר פדלון: 

 4 זה לא היה, זה הונח כרגע על שולחנכם, אוקי?   גרין, ראש המועצה:  'גב

ן, זה אבל זה היה צריך להגיע אלינו, הועדה ישבה עוד לפני כ צפריר פדלון:  5 

 6 היה צריך להגיע אלי עם החומר בכלל. 

מאחר והיועץ המשפטי והכל היו צריכים לאשר את זה, ביקשתי   גרין, ראש המועצה:  'גב 7 

 8 שזה יונח עכשיו בישיבת המועצה.  

אז אני מבקש שזה יקרה לפני כן בשביל שנמנע מאי נעימויות.   צפריר פדלון:  9 

 10 שתיים,  

 11 ד לא סיימתי. אבל אני עו גרין, ראש המועצה:  'גב

 12 סליחה, אני מתנצל.  צפריר פדלון: 

אז אחת ההצעות שעלו זה שאנחנו נאשר היום את תנועות  גרין, ראש המועצה:  'גב 13 

הנוער כדי לא לפגוע בתמיכות שלהם וכל מה שקשור בארגונים   14 

 15 אנחנו נאפשר הארכת מועד נוספת ואחרונה,  

 16 לפנים משורת הדין.   יצחק גולברי: 

לפנים משורת הדין ומאחר וזה שנה ראשונה שאנחנו עושים   המועצה: גרין, ראש  'גב 17 

ואנחנו   1.11-את זה במועצה הזו, אז אנחנו נאריך את זה עד ה 18 

 19 גם נפרסם את זה, שכל מי שטרם הגיש יוכל להגיש, 

 20 .  2019על  צפריר פדלון: 

, אבל התמיכות לתנועות נוער יוצאות לדרך ולא 2019על  גרין, ראש המועצה:  'גב 21 

 22 נעצרות.  

 23 אז אני יכול להגיד משהו?   צפריר פדלון: 

 24 רגע, והכוונה רק לגופים שאינם תנועות נוער.   נועם מולה:
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 1 אוקי, אני אגיד משהו עכשיו.  צפריר פדלון: 

 2 לתנועת נוער יש פה מפתח קבוע לכולם.   ד שפרבר:" עו

ה זה לא בדיוק לפנים משורת הדין, אבל אני מוכן להגיע להבנ צפריר פדלון:  3 

הזאתי, אבל אני חייב להעיר את ההערה. הפרסום, למרות  4 

שיצא פרסום, קרן, שלחת וואטספ ורועי איסקוביץ שלח וואטספ   5 

, עוד  1.7-להנהגות של התנועות נוער להגיש את הבקשה עוד ב 6 

ומן הראוי היה שתנהגו כך עם כולם.  15-לפני שזה פורסם ב 7 

פריע לאף אחד אני לא אמנע מתנועות הנוער, אין לי כוונה לה 8 

מתנועות הנוער ואני האחרון שאעשה את זה, אבל אני מתנהג  9 

לכולם שווה בשווה. תנועת נוער כעמותת ספורט, תנועת נוער   10 

כבית יוסף, תנועת נוער כמו כל תנועה אחרת ועמותה אחרת  11 

ביישוב הזה, כי בסך הכל היישוב הזה פורח מאותן תנועות   12 

 13 ס שלנו. נוער ופורח מאותן עמותות, הן הבסי

תנועות נוער כולן תקבלנה, עמותות וארגונים ניתן להן אורכה  ד שפרבר:" עו 14 

 15 .  1.11-בגלל שזו שנה ראשונה עד ה

אז אני אומר, אני רוצה שזה יתחיל להיות, אם זה מפורסם, זה  צפריר פדלון:  16 

יפורסם גם באתר המועצה, גם בפייסבוק, תגידי פרסמתי  17 

ה שבועית, אותו דרך. וכמו  השבוע, כמו שאת מודיעה על נסיע 18 

 19 שזה, אפשר גם וואטספ לאותם גורמים.  

 20 אני יכול לענות לו?  נגר: -עמיקם לוי

 21 כן, בוודאי.   גרין, ראש המועצה:  'גב

קודם כל, על פי הנוהל מספיק לפרסם בעיתון ארצי. תקרא את  נגר: -עמיקם לוי 22 

 23 הנוהל. 

 24 יטריונים.  עמיקם, אני יודע שהנוהל קובע את כל הקר צפריר פדלון: 
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 1 אז אם אתה יודע, בוא נדבר קודם כל על הנוהל, אנחנו פועלים,   נגר: -עמיקם לוי

 2 עמותות.   200אין לך פה  צפריר פדלון: 

אני לא מכיר, פנה אלי אדירי ואומר לי מה קורה, אני לא מכיר   נגר: -עמיקם לוי 3 

אותם, אני לא פונה, אני מכיר את אשתי, את השכנה אני לא  4 

א פונה אליה. אני לא מכיר אותם, אני פונה למי  מכיר, אני ל 5 

שאני מכיר,  היה להם מספיק זמן לעשות את זה. פה לפנים   6 

משורת הדין באים לקראת העניין, אל תבואו אלינו בטענות  7 

שאנחנו לא בסדר. אם אנחנו פועלים על פי הנוהל שמדינת  8 

ישראל קבעה, זה הנוהל שקובע. אם אתם רוצים לבוא לפנים   9 

 10 הדין, אהלן וסהלן, אין לי התנגדות.   משורת

קודם כל הטענה שלי היא צודקת מכיוון שנעשה פה איפה   צפריר פדלון:  11 

 12 ואיפה. אני מוכן לקבל את הטענה שקרן אמרה, 

 13 צפריר, אני לא מוכנה לזה.   גרין, ראש המועצה:  'גב

אני מסביר לך שאני לא מכיר אותם אז אתה אומר לי איפה  נגר: -עמיקם לוי 14 

יפה? אני לא מכיר מהם, אני לא יודע מהם. עכשיו תגיד לי  וא 15 

 16 שהוא האחראי, אני לא יודע שהוא אחראי. 

זכותי להגיד את דבריי. אני כיבדתי את ההצעה של קרן ואין לי   צפריר פדלון:  17 

 18 כוונה להפריע.  

לא, אבל אל תגיד איפה ואיפה כי אתה מטיל בי דופי, אני לא   נגר: -עמיקם לוי 19 

 20 אני פשוט לא מכיר אותם.   מכיר אותם,

 21 אני לא מתכוון להטיל בך דופי.   צפריר פדלון: 

עכשיו הוא ילך מחר הוא יגיד שבגלל שהמנכ"ל עשה את זה  נגר: -עמיקם לוי 22 

 23 בכוונה. 

 24 , למה לא הגישו? ללמה הוא לא הגיש? בוא נשא דובר: 
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 1 אני אומר, מכיוון שאנחנו יישוב קטן,   צפריר פדלון: 

 2 הגישו? אבל למה לא דובר: 

 3 אם אנחנו עושים את זה באתר של המועצה את הפרסום,  צפריר פדלון: 

 4 זה היה באתר של המועצה.  נגר: -עמיקם לוי

זה לא היה באתר, חיפשתי. וכל שנה זה היה. אני חיפשתי את  צפריר פדלון:  5 

 6 זה ולא מצאתי. 

 7 אז הנה.  נגר: -עמיקם לוי

 8 עכשיו כשמאריכים להם זה איפה ואיפה.   דובר: 

 9 תפסיקו כולם להיות, איפה ואיפה, מה אתם יודעים פה עליו?   צפריר פדלון: 

 10 גם כשבאים לקראת אז אתה, : דובר

 11 אני אמרתי אני מקבל את זה.  צפריר פדלון: 

אתה מקבל אבל בוא נטיל דופי באחרים, נו באמת. איזה איפה  : דובר 12 

 13 ואיזה איפה?  

הוא מבורך. האם יש   קודם כל, כמובן שבעיני הרעיון עצמו אביעד חסון:  14 

 15 הבדל בין התקצוב השנה לבין התקצוב של שנים קודמות?  

 16 הוא עלה בכמה שקלים כי אני אוהב מספרים עגולים.   נגר: -עמיקם לוי

 17 אותם קריטריונים שהיו בשנה שעברה.  ד שפרבר:" עו

 18 אפשר לדעת מהם? אביעד חסון: 

באתר העירוני מהם  בוודאי, זה מפורסם באתר העירוני. כתוב  נגר: -עמיקם לוי 19 

 20 הקריטריונים.  

אביעד, הקריטריונים מאושרים, אני חושב שזה היה פעם   ד שפרבר:" עו 21 

אחרונה שאתה עוד לא היית פה. הקריטריונים מאושרים כל  22 

וזה אותו דבר כפי שהיה, לא  שנה במועצה, הם אושרו באוגוסט 23 

 24 שינינו כלום.  
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ות האחרות, הם נשארו קרן, הסכומים שאמורים לבוא לעמות צפריר פדלון:  1 

 2 בעודפים בצד או שיהיו תוספת?

 3 שניה, בוא קודם כל נראה דבר דבר.   גרין, ראש המועצה:  'גב

 4 יש תנועות נוער ויש אחרים.  ד שפרבר:" עו

 5 זה פורסם באתר המועצה.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 6 אני מציע שלא נדון בסכומים של העמותות,  נועם מולה:

לא, רק אני אומרת, כולם רואים שזה פורסם באתר המועצה,  ה: גרין, ראש המועצ 'גב 7 

 8 זה פורסם גם בעיתון.  

 9 זה פורסם שלוש פעמים בעיתונות.   ד שפרבר:" עו

עכשיו הדיון הזה מפה והלאה הוא לפנים משורת הדין. אם   גרין, ראש המועצה:  'גב 10 

 11 אנחנו מסכימים על זה, אז אני ממשיכה. 

 12 על זה. אם הם נהנים, אז למה לא. אנחנו מסכימים  צפריר פדלון: 

עכשיו שוב, זה שמישהו יגיש לא יאמר שיומלץ שהוא יקבל. יש  גרין, ראש המועצה:  'גב 13 

 14 קריטריונים, יש דברים לעמוד.  

 15 ידוע, ידוע.   צפריר פדלון: 

יש פה ועדה מקצועית שבחנה את זה, לא ועדה פוליטית,   גרין, ראש המועצה:  'גב 16 

 17 טי.  מנכ"ל, גזבר, יועץ משפ

תמיכות והקצאות, רק שתדעו, זה לא חברי מועצה, זה ועדה   ד שפרבר:" עו 18 

מקצועית רק של אנשים. לפי הקריטריונים אנחנו בודקים.   19 

 20 תנועות הנוער זה שוויוני לפי מספר חברים.  

מי בעד ההצעה לפיה תנועות הנוער מקבלות את התמיכות כפי   גרין, ראש המועצה:  'גב 21 

להשלים, ושאר הארגונים יקבלו   -שלים שהומלצו, מי שצריך לה 22 

להגיש. כמובן שהמלצות הועדה לגבי מי  3.11-אורכה עד ל 23 

 24 שהומלץ יאושרו כפי שהן כאן. מי בעד? פה אחד.  
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ההצעה לפיה תנועות הנוער מאשרים פה אחד את  החלטה:  1 

ושאר הארגונים יקבלו  מקבלות את התמיכות כפי שהומלצו  2 

 3 .  3.11-אורכה עד ה

הנושא הבא שלנו זה הנצחת סימונה ברק בספריית בית הספר  ראש המועצה:  גרין, 'גב 4 

יגאל אלון. ספריית בית הספר היא על שמו של ליאור ברק ז"ל,  5 

 6 פנה אלינו יוסי ברק וביקש להוסיף הנצחה. 

 7 אמיר מלקין ואתי דרורי עזבו את הישיבה

להוסיף להנצחה גם את שמה של סימונה. סימונה יוסי מבקש   8 

שנה מורה ומחנכת של דורות רבים בבית  30במשך היתה  9 

הספר, אישה אהובה ויקרה, היא היתה בין עמודי הטווח של  10 

בית הספר, זכתה גם לקבל פרס מפעל חיים על פועלה   11 

החינוכי, אישה יקרה ואהובה, דורות על גבי דורות התחנכו  12 

ה, זה למעשה חאצלה ולאור זאת אנו מבקשים לאשר את ההנצ 13 

 14 הנצחה בספרייה.   תוספת לאותה

ליבר אמרת שזה אמור כשאני העליתי את הנושא של דוד  צפריר פדלון:  15 

לעבור איזה ועדה ציבורית כל הדבר הזה. השאלה אם זה שונה  16 

מזה, למרות שאני מאוד מעריך את סימונה, אני מעריך את  17 

פועלה ואת מה שהיא עשתה בציבור, אבל השאלה שנשאלת  18 

מועצה שעבד פה כמעט בחינם  האם זה שונה ממקרה של ראש  19 

 20 ותרם המון מזמנו ומכספו הפרטי.  

 21 דוד ליבר, הנציחו את המגרש כדורגל על שמו.   דובר: 

אני רק אסביר מבחינה משפטית, פה זה לא הנצחה חדשה, זה  ד שפרבר:" עו 22 

תוספת להנצחה קיימת. זה הנצחה שכבר קיימת, ביקשו גם  23 
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לא הנצחה להוסיף את שמה של אותה גברת ז"ל, אז זה  1 

 2 חדשה. עכשיו, אני לא מכיר את האדם שאתה אומר. 

א', דוד ליבר היה ראוי להנצחה, אבל אני הנצחתי אותו כמועצה   יצחק גולברי:  3 

 4 במגרש בכל הקומפלקס של הכדורגל, כתוב אצטדיון דוד.  

כן, אני יודע, אבל אני אמרתי שמן הראוי שהוא יונצח במתקן  צפריר פדלון:  5 

 6 ספר, מגיעה לו הזכות הזאת.  חינוכי כמו בית

 7 מקום הספורט זה לא חינוך?   יצחק גולברי: 

 8 אגב, באור תורה יש ספרייה.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 9 באור תורה קם על שמו.   יצחק גולברי: 

 10 אני עדיין חושב.   צפריר פדלון: 

 11 ה. יוסימונה היתה שותפה לבניה של הספרי דובר: 

תו באחד הרחובות החדשים במתחם, גם  ואם אפשר להנציח או יצחק גולברי:  12 

 13 ננציח. בסך הכל הנצחנו אותו ואני חושב שהוא אדם ראוי.  

 14 צפריר, תעלה את זה לועדת שמות ואם יש רחוב,   ד שפרבר:" עו

לא, רגע. ועדת שמות והנצחות אנחנו לא קבענו אותה כי בעצם   גרין, ראש המועצה:  'גב 15 

כל אחד יגיד את  זו המליאה. אין בעיה, אנחנו נעשה בהמשך, 16 

האישים שהוא רוצה להנציח, אנחנו נמצא את המקומות  17 

החדשים שאנחנו רוצים להנציח. יש כאלה שפנו אלי בעוד כל  18 

מיני הצעות, יש כאלה שרוצים שמות של נשים, יש כאלה  19 

 20 שרוצים שמות של ראשי מועצה וכל אחד,  

להנציח אותו   אני רוצה להנציח אותו ואת אשתו. אנחנו רוצים צפריר פדלון:  21 

 22 ואת אשתו, כי באמת זה זוג שנתן את כל כולו ליישוב הזה. 

אז יכול להיות שצריך להוסיף הנצחה איפה שהוא נמצא גם  גרין, ראש המועצה:  'גב 23 

 24 לאשתו ונשקול את זה. מי בעד? פה אחד.  
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מאשרים פה אחד הנצחת סימונה ברק בספרייה  החלטה:  1 

 2 בבי"ס יגאל אלון ע"י ליאור ברק. 

תכנון פיתוח אזור תעשייה מערבי. יש   1008שינוי מימון תב"ר  גרין, ראש המועצה:  'גב 3 

לכם בדף הבא את האישור של רשות מקרקעי ישראל  4 

מהעלות בפועל של כל אבן דרך ובסך  30%-שמשתתפת ב 5 

.  98221054ש"ח מתקנה תקציבית מספר  433,347כולל של  6 

של זה.  למעשה רמ"י משתתפת איתנו במימון של התכנון 7 

 8 שאלות?

מיליון או שזה חלק  1.5-מיליון, זה על ה 1.5כן. אנחנו אישרנו  צפריר פדלון:  9 

 10 מיליון?  1.5-מה

 11 מיליון. זה שינוי מימון.   1.5-זה במקום חלק מה גרין, ראש המועצה:  'גב

 12 מיליון חוזר לקופה.   1.5-כלומר, חלק מה צפריר פדלון: 

 13 בר?  נכון. נכון הגז גרין, ראש המועצה:  'גב

 14 כן.   יצחק גולברי: אבישי 

 15 מי בעד? פה אחד.   גרין, ראש המועצה:  'גב

תכנון   1008: מאשרים פה אחד שינוי מימון תב"ר החלטה  16 

 17 פיתוח אזור תעשייה מערבי.  

. פשוט אנחנו מקדימים  5.11-שינוי מועד הישיבה בנובמבר ל גרין, ראש המועצה:  'גב 18 

שהגזבר יהיה   את זה בשבוע כי הגזבר יהיה בחו"ל וחשוב 19 

 20 בישיבות מועצה. מי בעד? פה אחד.  

-מאשרים פה אחד שינוי מועד הישיבה בנובמבר ל החלטה:  21 

5.11.19  . 22 

פתיחת תב"ר עבור הקמת ממ"ד הכולל חיבור תשתיות  גרין, ראש המועצה:  'גב 23 

מקור המימון יהיה קרן אגרת ש"ח.  220,000והצטיידות על סך  24 
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לבנות אותו כשבנו את שמירה. מדובר בממ"ד שהיה צריך  1 

ההנדסה ולא בנו את זה, מבחינה ביטחונית אנחנו צריכים   2 

 3 לעשות את זה היום. 

השאלה שלי אחרת. אני יודע שיש פה למטה את המוקד  צפריר פדלון:  4 

שהושקעו בו כל כך הרבה כספים. הוא אמור לשמש את כלל  5 

המתחם, האם הרעיון הוא ממ"ד או באמת בכנות אם להפוך  6 

 7 שרדים? זו השאלה שנשאלת. אותו למ

אז אני אומר. אין לנו מבנה במועצה כרגע שהוא ריק. כל מבנה  גרין, ראש המועצה:  'גב 8 

אנחנו עושים אותו דו שימושי. דרך אגב, המשרד לביטחון פנים   9 

אישר למעשה גם לבנות פה עוד יחידה שעוד לא בנינו אותה,  10 

וזה עוד יחידה פה מעבר לחדר הזה, עוד יחידה בהמשך  11 

מבורך. מאחר ושם יש אגף לקבלת קהל, תחשוב שחס וחלילה  12 

בשעת חירום כל המועצה, הצוות פה צריך לרדת למטה, לא  13 

יהיה מקום. ויש לך עניין של קבלת קהל. ובהנדסה ובגבייה   14 

 15 ממול אין לי משהו כזה.  

 16 גם פה למטה זה לא נגיש.  אביעד חסון: 

 17 חובה לעשות את זה.  זה גם לא נגיש. זה גרין, ראש המועצה:  'גב

 18 אבל יש תוכנית לבנות בניין מועצה.   צפריר פדלון: 

 19 נכון.   גרין, ראש המועצה:  'גב

 20 עכשיו לזרוק כספים על כל מיני ממ"דים,   צפריר פדלון: 

 21 עד שתבנה בנין מועצה יהיו ארבע מלחמות.  אמיר זהבי:

נתקדם אליו בקצב  אחד, נושא בניין מועצה זה משהו שאנחנו  גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

אני  2020. נקבל החלטה איפה, יהיה תכנון ובסוף 2020-טוב ב 23 

כבר מקווה שנוכל לצאת לדרך למכרז. לגבי המבנה הזה אנחנו  24 
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מחויבים. אני יכולה לעצום עיניים ולהגיד לא עשיתי, אבל בסופו   1 

של דבר מי שיצטרך לתת את הדין זה אני כי זה עכשיו  2 

אה סיבה לא לעשות את זה. מה  במשמרת שלי. אז אני לא רו 3 

גם, שגם אם מחר בבוקר כל המועצה עברה, מבנה ממוגן   4 

 5 באזור שלנו לא מזיק, בסדר? לא זרקתי את הכסף לחינם.  

אגב, התנאי להקמת אגף ההנדסה זה היה הדבר הזה. אמרו  נגר: -עמיקם לוי 6 

 7 יקימו ולא הקימו.  

 8 מי בעד?   גרין, ראש המועצה:  'גב

 9 נמנע.  אני צפריר פדלון: 

 10 כולם בעד, צפריר נמנע.   גרין, ראש המועצה:  'גב

מאשרים ברוב קולות פתיחת תב"ר עבור הקמת  החלטה:  11 

 12  220,000ממ"ד הכולל חיבור תשתיות והצטיידות על סך 

 13 ש"ח. 

 14 אפשר רגע שאלה? אביעד חסון: 

 15 כן.   גרין, ראש המועצה:  'גב

ום, זה לא נראה לי לממ"ד, אני אמנם לא מגיע מהתח 220,000 אביעד חסון:  16 

סכום מאוד גבוה, השאלה אם אנחנו מחר או מחרתיים לא   17 

 18 נצטרך לאשר פה עוד מאה, עוד מאה חמישים?  

 19 זה כולל הצטיידות.   צפריר פדלון: 

 20 זה כולל הכל מקצה לקצה?  אביעד חסון: 

 21 שקל,   154,000-המבנה עצמו כ גרין, ראש המועצה:  'גב

 22 מה הגודל שלו? צפריר פדלון: 

 23 .  4על  4 נגר: -לוי עמיקם
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אני רוצה לנצל רגע חמש דקות ולהגיד מה הולך להיות מבחינת  גרין, ראש המועצה:  'גב 1 

תקציב המועצה. אנחנו מתכוונים להעלות את תקציב המועצה   2 

 3  10, זה אומר שתקבלו אותו 17.12-ואתם תקבלו זימון ביומן ב 

ימים לפני וההנהלה והעבודה פה תעשה בשבועות וחודשים   4 

ובים. אז נשלח לכם לשריין את התאריך הזה. ככל הקר 5 

שהישיבה הזאת לא תספיק, אנחנו נשריין גם את הישיבה של  6 

כי באמצע יש חנוכה, מתוך מטרה שנאשר את תקציב   31.12-ה 7 

. תודה רבה, שיהיה גמר חתימה 2019בשנת  2020-המועצה ל 8 

 9 טובה. 

 10 הישיבה  ננעלה
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