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 1 ט"תשע אלולב 'י שלישייום 

 2 2019ספטמבר ב  10

 3 

 4 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים

 5 הצעומ רבח -  ןוסח דעיבא רמ 

 6 חבר מועצה -  מר יצחק גולברי 

 7 חבר מועצה -  יוסף אדירימר  

 8 חבר מועצה -  מר אריה דורון 

 9 חבר מועצה -  מר אביעד חסון 

 10 חבר מועצה -  מר צפריר פדלון 

 11 צהועמ תחבר - ת אסולין משבאוםתפארגב'  

 12 חבר מועצה -  גב' תמי רוטמן 

 13 חבר מועצה -  מר תומר יעקב 

 14 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 15 הצעומ רבח -  יבהז רימא רמ :םירסח

 16 הצעומ רבח -  ןימינב  םחנמ רמ 

 17 מנכ"ל -  עמיקם לוי נגרמר  :סגל

 18 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 19 טייועץ משפ -  רץעו"ד אבינועם פ 

 20 גזבר -  אבישי יצחקימר  

 21 עוזר מנכ"ל -  מר רועי איצקוביץ 

 22 חשבת שכר -  רגסרברו גב' איריס 

 23 חשב מלווה -  מר קובי גינזבורג 

 24 גב' איה קאופמן 
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 1 מר אריה שרף :מוזמנים

 2 גב' שרית לפיד  

  3 

 4 10צה מן המניין מס' ע מליאת מוישיבת פרוטוקול 

ב טוב. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מן המניין לחודש  רע גרין, ראש המועצה:  'גב 5 

למידים,  כל התרכת את ספטמבר. בפתח הדברים אני ככה מב 6 

המורים, צוותי ההוראה, ההורים, על פתיחת שנת לימודים.   7 

פתחנו שנת לימודים ככה מבורכת ועם הרבה אנרגיה חיובית   8 

והתחדשות. אני גם שמחה לבשר שפתחנו גן חינוך מיוחד   9 

נוסף, גן שקד, וגם שמחה לבשר שגני החינוך החרדי הפכו   10 

פתחה אמת נמודים בלהיות ממלכתי חרדי אצלנו. שנת הלי 11 

בצורה טובה מאד ואני רוצה להודות לכל הצוות, מהמנכ"ל, אגף  12 

חינוך רווחה וקהילה ואגף שפ"ע והגזברות והאבטחה ובאמת,  13 

ממחר  עשו פה, והשפ"ע עשו פה עבודה מצוינת והיעד שלנו ש 14 

בבוקר או מאתמול למעשה התחלנו לעבוד על שנת הלימודים   15 

אנחנו עושים  ינו, רים שעשהבאה. המנכ"ל ריכז את כל הדב 16 

צוות למידה, מה עבד טוב, מה עבד פחות טוב, מתוך מגמה   17 

לשפר לשנה הבאה ומתוך מגמה שלא לחכות לקיץ שהוא בלאו  18 

רכת מב אניהכי קצר, בגלל כל הקייטנות ובית ספר של הקיץ.  19 

את תנועות הנוער שהיום יום שלישי, זו הפעולה הראשונה.  20 

ת הישיבה אני יים אם, כשנסבהתרגשות גדולה. גם בצופי 21 

אשמח שכולם יצטרפו אלי ונוכל ללכת לברך אותם. וגם   22 

התנועה החדשה, ואני מניחה שגם בני עקיבא התחילו היום או   23 

י ואת יתחילו. אני רוצה לברך את הסגנים. את יצחק גולבר 24 
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שלומי מוכתר. היום קיבלנו את האישור למינוי ממשרד הפנים,   1 

ה בחו"ל, זה בדיוק  בחופשי נמצא אז ברכות ובהצלחה. שלומ 2 

חופשה לפני כניסה לתפקיד אז זה יצא לו טוב, וגם אמיר זהבי  3 

נמצא בחו"ל. היערכות לחגים, המנכ"ל ואגף שפ"ע, אנחנו  4 

נקיים. החגים נופלים  נערכים להיערכות לחגים, להיכנס לחגים  5 

חלקם על ימי פינוי ואנחנו נפרסם לתושבים את כל השינויים   6 

יום קיבלנו את הדוח החצי שנתי  זה. ה עניין ההנדרשים ב 7 

, שלחתי אותו היום, הוא גם מונח  2019ממשרד הפנים לשנת  8 

פה בקלסר לעיונכם. ואני חושבת שזה הדוח העדכני שבו   9 

ה לאבישי יצחקי גזבר  אפשר ככה להסתכל וללמוד. אני מוד 10 

המועצה שנמצא זמין לכל פניה ושאלה של כל חבר מועצה,   11 

 12 ל כמעט בכל שעה.א, אבאולי ל כמעט בכל שעה,

 13 )גב' תפארת אסולין משבאום נכנסה לישיבה(

ואני שמחה להזמין אתכם להרמת כוסית חגיגית שאנחנו נעשה  גרין, ראש המועצה:  'גב 14 

ת המתנ"ס/עובדי לחברי המועצה/עובדי המועצה, הנהל 15 

 16 המתנ"ס, עובדי המועצה הדתית ביחד, 

 17 ומליאת המועצה. יצחק גולברי: 

רתי חברי המועצה. קודם כל חברי אמרתי. חברי הנהלה, אמ המועצה: אש ן, רגרי 'גב 18 

המועצה, עובדי המועצה, בעצם הרמת כוסית חגיגית  19 

, ככה 23/9-ומשותפת. זה יהיה ביום שני בערב, בבריכה, ב 20 

קצת לפרגן לעובדים שעובדים כל כך קשה, שיבואו  ערב חגיגי  21 

אז שלחתי מנותי. כולם לבושים, ארוחת ערב, קצת יהיה קטע או 22 

מוזמנים בשמחה. מתחילה בסדר לכם את ההזמנה וכולם  23 
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היום. הנושא הראשון זה הצעות לסדר של צפריר פדלון. אתה   1 

 2 מוזמן לומר את ההצעה הראשונה צפריר. 

, נכנסתי לבעיית הכפר בקדימה.  ה הראשונהטוב, ההצע צפריר פדלון:  3 

הצעה  הבעיות בכפר הן מאד קשות בשנים האחרונות ולכן ה 4 

יל לשקם את הכפר י היא בשביל ליצור מצב של להתחשל 5 

שנמצא בהזנחה רבת שנים בשנים האחרונות ובמצב  6 

קטסטרופלי, ולכן אני מבקש להעלות הצעה של, הצעת תקציב  7 

 8 ם אני אקריא את זה לפי הסדר. מתקציבי פיתוח, אם אתם רוצי

 9 לשיקולך.  גרין, ראש המועצה:  'גב

ורך השנים בכפר הוותיק  ה שנוצרה לאזנחוהה מאחראוקי.  צפריר פדלון:  10 

ינה מגלה סימנים של התקדמות מבקש אני להעלות בקדימה א 11 

 12 -את הצעתי זו לתוכנית שיקום רחובות הכפר הוותיק שתכלול 

עת עצים, שיקום גינות  מערכות השקיה, פינות גזם, נטי 13 

בכדי לעמוד   שיקום שטחי גינון ופיתוח שטחי בור. ציבוריות, 14 

יתוח ועל פי  צות תקציבים לכך מתקציבי פיש להק בתוכנית 15 

ום  שיקש"ח.  160.000שיקום מערכות השקיה  קה הבאה:החלו 16 

קום גנים ציבוריים  שיש"ח.  220.000מדרכות ותשתיות בכפר  17 

תוח חלקות בור גינון ופישיקום פסי ה. 250.000בכפר  18 

.  220.000רש הספורט ברחוב הפלמ"ח שיקום מג. 450.000 19 

בניית פינות  . 60.000יעתם בכפר רים ונטלצל בוגרכישת עצים  20 

סך  . 60.000מטר  2מטר על  3.5ודל של מבטון בגגזם  21 

אחר אישור התקציב תוכן  . לש"ח 1,420,000הפרויקט המוצע   22 

לכל רחוב ורחוב, ראוי    תכנית מפורטת על ידי אגף השפ"ע 23 
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ת התוכנית ביחד עם שלומי לציין כי אשמח להיות חלק מהכנ 1 

 2 השפ"ע ולתת את עזרתי המקצועית בנושא. ונה תיקמוכתר ממ

אז קודם כל תודה צפריר. אני לא אעלה את הנושא לדיון אבל   גרין, ראש המועצה:  'גב 3 

אני כן אגיב שבהחלט הכפר, יש פערים לסגור והתחלנו. גם   4 

תחלנו את, אנחנו הולכים לעשות את שצ"פ ההגנה. ביקשתי ה 5 

ש הכדורסל רק מגר שיצאו לתכנון למתחם של הפלמ"ח, לא 6 

, קיבל את אלא כל הרחבה. יצחק גולברי, עם כניסתו לתפקיד  7 

המשימה של לעשות סקירה של כל הרחובות מבחינת סלילת  8 

 9 כבישים וריבוד כבישים. אנחנו נקבל את כל הצרכים של הישוב

ולפי זה נעשה את התעדוף. אנחנו מתכננים, בין היתר, את  10 

. סידרנו קצת את ל הכבישסופיה וסרמן לסדר שם את הנושא ש 11 

אמת הולכים להשקיע, גן ציפורה, התחלנו קצת בחנקין ואנחנו ב 12 

 13 כבר השקענו ואנחנו הולכים להשקיע עוד בכפר.  

 14 רחוב הרצל. יצחק גולברי: 

שאנחנו הולכים לעשות שדרוג ככה לפני החג.  הרצל רחוב  גרין, ראש המועצה:  'גב 15 

מסודרת,  ת עבודהאנחנו ניתן לזה מיקוד עם תכני 2020בשנת  16 

חלקה הנדסה וחלקה שפ"ע. אנחנו נציג את הדברים, כמו   17 

ח יודע, חבר מועצה לא יכול להעלות נושאים כספיים  שאתה בט 18 

ושל תב"רים, אבל בשמחה תהיה שותף, תוכל לקחת חלק בכל  19 

שנעשה. אחרי שנתנו מיקוד בשיכון ושמנו את הדשא מה  20 

אשונות בפארק, שזה היה אחת המשימות החשובות והר 21 

שעשינו, לקחנו את פארק בנה ביתך ואנחנו משדרגים אותו   22 

התב"ר שאנחנו מתקנים בשיתוף מפעל הפיס, ותיכף תראו את  23 
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באמת דבר מדהים. אנחנו לוקחים בחשבון גם את הכפר, כבר   1 

 2 נמשיך. אז תודה. התחלנו ועוד

 3 אני מבין שלא דנים על זה? צפריר פדלון: 

ם כי זו הצעה כספית לא של חבר י לדון בזה, גתמבחינ אין מה גרין, ראש המועצה:  'גב 4 

 5 מועצה וגם זה נושא שהוא, 

לא, אני חושב שקודם כל קרן אומרת שבעצם רוב הדברים   י: יצחק גולבר 6 

שאתה מעלה  שאתה העלית אנחנו כן מטפלים, ויש דברים 7 

שצריכים לטפל. אני חושב שזו תכנית עבודה שצריך לעשות  8 

ואנחנו נשמח מאד שתהיה  ים אותהאותה, שאנחנו כרגע עוש 9 

 10 שותף אליה.

אם זה הטיפול שלו וחנקין אז בסדר. אני רק אומר שגן ציפורה,  צפריר פדלון:  11 

 12 לא לזה ציפו התושבים, אנחנו מסכימים עם זה. 

 13 אבל צפריר, תראה, : גרין, ראש המועצה 'גב

 14 לא לזה ציפו התושבים בציפורה.  צפריר פדלון: 

שלא טופל שנים רבות, יש דברים שאתה  א למקוםכשאתה ב גרין, ראש המועצה:  'גב 15 

עושה בצורה מיידית, אתה לא צריך תכנון, אתה פשוט  מסדר,  16 

ה שעשינו. אם אני רוצה נניח לקחת לדוגמא את הפלמ"ח, וזה מ 17 

, אני צריכה בשביל זה מדידה, אתה מכיר את אני חייבת תכנון 18 

 19 שצריך.  ם, עושים את זה כמוהתהליכים האלה. אז אם עושי

אם את הולכת להרחיב מדרכות, כן. אם את הולכת ליצור פסי   צפריר פדלון:  20 

 21 זה, צריך קצת, גינון את לא צריכה מדידה ולא צריכה 

 22 , לא רק המגרש.מתחם הפלמ"ח מחייב ראייה כוללת גרין, ראש המועצה:  'גב

רק קצת ראייה אומנותית, קצת ראייה כוללת של גננים  צפריר פדלון:  23 

 24 ני לי שאפשר לעשות שם דברים יפים,ם ותאמימקצועיי
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 1 נכון.  גרין, ראש המועצה:  'גב

ים  גם ללא מדידות וגם ללא הוצאות כספיות מיותרות של מודד צפריר פדלון:  2 

 3 ו את זה.ומהנדסים, לא חסר אנשי מקצוע טובים שיעש

בסדר גמור, תודה. אני מורידה את הנושא מסדר היום, מי   גרין, ראש המועצה:  'גב 4 

 5 , נועם, יוסי, לא רואה מה דורון מצביע. עד? קרןב

 6 לא, לא. אריה דורון: 

לא מצביע. תמי, גולברי ותפארת. מי נגד? דורון, צפריר, תומר   עצה: גרין, ראש המו 'גב 7 

 8 ואביעד. 

 9 ה. רוב חברי המועצמאושר על ידי  טה:החל 

 10 לנושא הבא, בעצם הנושא הבא שלך. אני עוברת  גרין, ראש המועצה:  'גב

ההצעה השניה שלי זה העתקת פנלים סולריים מבית ספר  ון: ר פדלריצפ 11 

יובלים וניצני השרון למקום חלופי אחר. הבנתי שניצני השרון  12 

ם  פניות של הנהגת ההורים בבית ספר יובליהלאור כבר הוסרו.  13 

בנתי כי הוסרו הפנלים הסולאריים מניצני השרון  חר שהולא 14 

טות להעתקת קבל החלפונה אני בבקשתי זו להעלות לדיון ול 15 

הפנלים הסולאריים מבית ספר יובלים  לגג מבנה המועצה  16 

כמו כן   וב הגפן צורן.ברחוב הרצל בקדימה ומבנה המועצה ברח 17 

"ס המתנ הפנלים שהוסרו מבית ספר ניצני השרון יועתקו לגג  18 

 19 דימה וגג המתנ"ס בצורן בחלק הבנוי מבטון. בק

 20 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

שאם כבר הסרנו בניצני השרון בואו נסיר גם ביובלים   חושבאני  ן: צפריר פדלו 21 

ונוריד את הדאגה של ההורים, אם זה באמת מדאיג אותם.   22 

ונכון שאנחנו רוצים קצת אנרגיה ירוקה, אבל בואו ניקח את זה  23 

חות חשיפה לאותם ילדים במהלך היום. אני  ת שיש פלמקומו 24 
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לנו,  תפקיד שחושב שכן ראוי שנקשיב לאותם הורים, זה ה 1 

אנחנו בכל זאת צריכים להקשיב לציבור ולצורכי הציבור ולא   2 

 3 לכל דבר אחר שקודם כל,

אוקי. אז אני אתן למנכ"ל להתייחס לנקודה הזו בקצרה ולאחר  גרין, ראש המועצה:  'גב 4 

יום כי אין פה איזה שהיא מורידה את זה מסדר המכן אני  5 

 6 החלטה או דיון. 

גע עם הקבלן, קודם כל יש סכסוך שינו כר, מה שעא' זה נכון עמיקם לוי נגר:  7 

ארוך עם הקבלן הזה לאורך זמן, אבל אני לא רוצה להלאות את  8 

כולם. אנחנו כרגע מנהלים איתו משא ומתן. בחנו את כל מה  9 

מבנה בכל המקומות, חלק ב שאתה אומר להעתיק אותם 10 

אולמות ספורט, חלק מהם אי אפשר לעשות באולמות ספורט  11 

אם זה תקרה שלא עומדת מבחינה של סיבות, מכל מיני  12 

ועד לפעילות קונסטרוקציה ואם זה המבנה עצמו שהוא לא מי 13 

הזו. יש בעיה, דרך אגב, בהעתקה, כי הקונסטרוקציה משתנה  14 

ל ה מחדש, לא פשוט. אבואז צריך לפרק אותה ולהרכיב אות 15 

כרגע אנחנו בוחנים שני דברים. אחד, אנחנו בוחנים את ניצני   16 

לעומת   170למתנ"ס. צריך לקחת בחשבון שזה להעביר השרון  17 

 18 . 170ופה מדובר על  70. המתנ"ס הוא 70

 19 עדיין יש לנו  מקומות אחרים. צפריר פדלון: 

זה אולמות הספורט,  אז אני אומר, המקומות האחרים שנבדקו  עמיקם לוי נגר:  20 

ולם אחד עדיין לא קיבלנו תשובה, זה האולם הגדול, מה א 21 

עודד, על זה אנחנו צריכים עדיין   ורט לידשנקרא היכל הספ 22 

כי פג התוקף   לקבל תשובה. יש לנו גם בעיה עם חברת חשמל 23 

של האישורים מהשנה שעברה. אנחנו איתם גם כן במשא ומתן.  24 
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חושב  וטו וולטאי בזה, אניאנחנו חושבים שכן צריך לעשות פ 1 

שזה ירוק. לגבי בית ספר יובלים, שם יש הסכם של הפעלה,  2 

מגובש סופית, אתה יודע, כל פעם נבחר מישהו   הוא לא שעדיין 3 

עכשיו הוועד החדש ייכנס,  אחר בוועד, אז יש לו דעה שונה. 4 

אנחנו נראה איך הוא יתפקד בעניין. ואנחנו פותחים גם את  5 

זה לשם. אם ק אפשרות להעתיק את המתנ"ס בצורן לבדו 6 

 7 נצליח,

המועצה  ה, מבנהיש לך אבל גם את המבנה של המועצה פ צפריר פדלון:  8 

 9 ברחוב הגפן. 

 10 הם לא עושים.  50-קטן מדי, פחות מ עמיקם לוי נגר: 

יש לי שאלה, אתם אומרים, אני בעד להעתיק, בסדר? למה  יצחק גולברי:  11 

ה, והילדים באולם  להעתיק אותם מבית הספר? כי יש בזה סכנ 12 

ורט לא נמצאים ובמתנ"ס אותם ילדים אחר כך? אז הסכנה ספ 13 

 14 נתי. ברחה? זה לא הב

אם אתם מבינים זה מדובר בילדים, מערכת חיסונית לא אותו   ריר פדלון: פצ 15 

 16 דבר.

 17 אבל זה אותם ילדים הולכים למקום הזה.  יצחק גולברי: 

 18 כמה זמן הם במתנ"ס וכמה זמן, צפריר פדלון: 

 19 יש סכנה.אם יש סכנה  י: גולבריצחק 

 20   הדיון. צפריר, בבקשה. נועם, ואני סוגרת את גרין, ראש המועצה:  'גב

אני רק אגיד שכל הסיפור הזה עכשיו של הצורך להעתיק  נועם מולה: 21 

מתחיל מזה שמלכתחילה התהליך התחיל בלי, בעיני, שיתוף   22 

 23  מספיק של ההורים ובתי הספר, ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה 

רב הבחירות, ומנסים שבה כבר התחילה העבודה ונעצרה ע 24 
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ות. העתקה כמה שפחלמצוא פתרונות שהכסף שהוצא יבוזבז  1 

עושה של פאנלים סולריים, מהניסיון שלי, זה לא משהו שאתה  2 

copy paste אי אפשר לקחת, אם הגג הוא קטן יותר, כל גג , 3 

ה יצריך חיבור נפרד לרשת החשמל, ממיר נפרד, מערכת מני 4 

פר אתר, מעבר לפאנלים  שלמה נפרדת, ואז יש עלויות שהן 5 

זה, זה מוסיף  ושים אתעצמם, שהן פר אתר, ולכן ברגע שע 6 

זאת הובילה עלויות ולאו דווקא יעיל. מעבר לזה שכל הגרירה ה 7 

לזה שההסדרה שהיתה בזמנו ואפשרה ייתכנות כלכלית אחת,  8 

צת ירדו.  היום יש לה ייתכנות כלכלית אחרת, כי התעריפים ק 9 

של איך כן משתפים היא הליך בחירת ואני חושב שתמונת הראי  10 

 11 תנועות הנוער.

 12 תודה.  המועצה:  ראש ין,גר 'גב

אני רוצה, ראשית אני רוצה, בואו נשים את הדברים על  יוסי אדירי:  13 

 14 השולחן, אנחנו הצבענו בעד. בעד הפרויקט הזה, 

 15 כולנו בזמנו.  : ירבלוג קחצי

 16 ני אומר את זה.א סתם אשניה, ל יוסי אדירי: 

 17 לא, בקדנציה הקודמת.  : ירבלוג קחצי

הזה. עכשיו למה אני אומר את זה? רויקט הפ בעדכן, כן, לא,  יוסי אדירי:  18 

ה הזאת ברמה הפרטית שלנו. יחשוב שאנחנו נלמד מהסוגי 19 

מחר נביא איזה פרויקט אחר שיש לו משמעות אחרת, צריך   20 

 21 לראות שאנחנו פה,

 22 ת כל הנתונים.ים אמקבל יצחק גולברי: 

 23 ים את כל הנתונים.מקבל יוסי אדירי: 

 24 בדיוק.  יצחק גולברי: 
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 1 זו נקודה מאד מאד חשובה, זה לא קשור לכסף.  י: יוסי אדיר

 2 כי מה שהוצג בפנינו אז בישיבה, יצחק גולברי: 

 3 אנחנו צריכים את כל הנתונים,  צפריר פדלון: 

 4 יוסי צודק.  יצחק גולברי: 

לומר משהו. איציק, אנחנו לא עושים כרגע את הדיון, אני רוצה  גרין, ראש המועצה:  'גב 5 

 6 , וןדיאנחנו לא עושים כרגע את ה

 7 בסדר, זו שיחה טובה, שיחה חשובה. יצחק גולברי: 

לא, שיחה טובה מצוינת, רק מאחר והמנכ"ל מתנהל בעניין  גרין, ראש המועצה:  'גב 8 

 9 הזה, 

 10 מטפל בזה. יצחק גולברי: 

אם מישהו רוצה לתת עוד עצה טובה, מוזמן אחרי הישיבה   גרין, ראש המועצה:  'גב 11 

 12 שהם יותר, יש דברים , ת עם המנכ"ללעשות עוד סיעור מוחו

 13 זה מטופל בצורה מקצועית.  יצחק גולברי: 

 14 תפעוליים מאשר החלטות למליאת המועצה.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 15 יש נזק כלכלי בזה או לא? אריה דורון: 

 16 ורד. היום זה י יצחק גולברי: 

 17 לא, אני שואל, לעומת השקעה שהצענו בעבר, יש נזק כלכלי? אריה דורון: 

 18 כן. : יצחק גולברי

 19 כלכלי כן. עמיקם לוי נגר: 

 20 הרבה. עשרות אלפי שקלים. יצחק גולברי: 

 21 מאות אלפי שקלים.  עמיקם לוי נגר: 

 22 מאות אלפי שקלים. יצחק גולברי: 

 23 אבל זה אסור לעשות, עמיקם לוי נגר: 

 24 עזוב, צריך להוריד את זה, עזוב. י: יצחק גולבר
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 1 י בעד?  ר היום. מסדמ בסדר. אני מורידה את הנושא גרין, ראש המועצה:  'גב

 2 להעביר את זה לטיפול של, יצחק גולברי: 

 3 סליחה, להעביר לטיפול המנכ"ל, בסדר? גרין, ראש המועצה:  'גב

 4 של המנכ"ל. יצחק גולברי: 

 5 המנכ"ל. ולהעביר לטיפול גרין, ראש המועצה:  'גב

 6 אנחנו רוצים לקבל את ההחלטה. צפריר פדלון: 

 7 ?מההחלטה על  גרין, ראש המועצה:  'גב

 8 שזה כן יוסר מיובלים.   צפריר פדלון: 

 9 אבל המנכ"ל מטפל בזה.  י: יצחק גולבר

אז תאשרי, אז בוא נצביע שההחלטה עוברת למנכ"ל לטיפול.   צפריר פדלון:  10 

 11 ה,מה הבעיה? אם את אומרת שאת מסירה את ז

 12 צפריר,  גרין, ראש המועצה:  'גב

והמנכ"ל ה ז אז בואי תקבלי את ההחלטה שאת מקבלת את צפריר פדלון:  13 

 14 מטפל בזה להסרה. 

ו ישבנו, לא נעשה על זה, זה. אנחנו אני אסביר. צפריר, אנחנ גרין, ראש המועצה:  'גב 15 

ישבנו עם ההורים, גם של ניצני השרון וגם של יובלים. ההורים   16 

ו בשיתוף פעולה. אנחנו לא נשאיר את זה אם זה עובדים איתנ 17 

את זה. מעבר ד רייפגע בילדים או יהיה רצון של ההורים להו 18 

לזה, בפן הטכני והפרקטי, המנכ"ל מתנהל בעניין הזה, אני לא  19 

 20 ושבת שזה עניין,ח

 21 יש לזה הרבה היבטים. יצחק גולברי: 

מועצה. האם נשאיר את זה, נכון. לא חושבת שזה עניין לדיון  גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

שב בעמדת ההורים, התשובה היא כן. אמרתי את זה האם נתח 23 

אני אומרת את זה גם שוב. איך יהיה המהלך הזה? , להורים 24 
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ם נעשה משהו המנכ"ל מוביל את הדבר הזה. האם נעביר, הא 1 

אחר, כל דבר שנעשה והמנכ"ל יודע את זה, ייעשה בשיתוף  2 

 3 זה הדבר החשוב.  פעולה הנהגת ההורים וההורים.

 4 אנחנו העמדה שלנו זה להסיר את זה. צפריר פדלון: 

 5 בסדר.  ה: גרין, ראש המועצ 'גב

בוא נעשה דבר כזה, המנכ"ל, באמת, אני מציע שאני כאן יוזם   תומר יעקב:  6 

מקצועי שאנחנו, אני לא מבין בזה,  את התהליך, כי זה משהו 7 

דשיים, עוד  מודה ומתוודה, אבל עמיקם ייתן לנו, נקבע עוד חו  8 

 9 שלושה סקירה אפילו במייל,

 10 מעולה. יצחק גולברי: 

 11 לכליים,הכם גם לגבי ההיבטי תומר יעקב: 

 12 אבל אני רוצה שבינתיים זה לא יופעל.   צפריר פדלון: 

 13 אני אומרת את זה לפרוטוקול, גרין, ראש המועצה:  'גב

 14 עמיקם, אבל בינתיים זה לא יופעל.  צפריר פדלון: 

 15 צפריר, צפריר,  : גרין, ראש המועצה 'גב

 16 כרגע לא מופעל.  עמיקם לוי נגר: 

 17 זה לא יופעל, צפריר פדלון: 

צפריר, האמירה הזו נאמרה על ידי מהיום הראשון שנכנסתי.  מועצה: ה אשר גרין, 'גב 18 

אנחנו לא מפעילים את זה בלי שיתוף הורים. אם ההורים מחר   19 

 20 הו אחר, אנחנו נדבר איתם. בבוקר יגלו מש

 21 ה. הפעלאין  יצחק גולברי: 

מי שמוביל את המהלך הזה, זה המנכ"ל. אי אפשר לדבר  גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

לות בנושא כזה. אז לא יופעל המתקן, והמנכ"ל יודע קוה בעשר 23 
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ת זה וחזרתי ואמרתי את זה, גם להורים שיודעים את זה, א 1 

 2 , בסדר?אלא אם תהיה הסכמה לכך, וכרגע אין הסכמה לכך

 3 אוקי.  צפריר פדלון: 

 4 תודה.  גרין, ראש המועצה:  'גב

מועצה ת יבואם יהיה שינוי עמיקם יעדכן אותנו, לא צריך יש תומר יעקב:  5 

 6 בשביל זה.

 7 הנושא יורד מסדר היום, מי בעד? או שאתה רוצה,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 8 כולם, פה אחד.  יצחק גולברי: 

 9 כולם, פה אחד.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 10 . יפה, כל הכבוד יצחק גולברי: 

 11 תודה רבה.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 12 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

אני עוברת לנושא הבא. קובי, כשאתה צריך אז אני אעבור  מועצה: ה אשר גרין, 'גב 13 

לתקציב, אבל בינתיים אני מתקדמת לפי סדר היום, בסדר?   14 

הקדמת ישיבת מליאת המועצה מן המניין. יש לנו פה טעות  15 

 16 ה יום ראשון., ז6/10-ונה היא להקדים את זה לסופר, הכו

 17 לפני יום כיפור.  יצחק גולברי: 

לפני יום כיפור. בזה אני ככה מקבלת את העצה שתומר בזמנו   מועצה: ה אשר גרין, 'גב 18 

נתן לי. בואי, תגידי את הישיבות הצפויות, אנחנו מתארגנים  19 

זה  6/10לזה. אז אנחנו מנסים להיערך לזה מראש בעניין הזה.  20 

 21 יום ראשון, כדי שתהיה מליאת מועצה, 

 22 יום כיפור יוצא יום ראשון.  ר פדלון: צפרי

לא. התאריך של יום שלישי זה כל נדרי ואנחנו נהיה בתקיעת  ברי: ולג יצחק 23 

 24 שופר.  
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 1 אז מי בעד? פה אחד.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 2 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

ם בוועדות המועצה. לאור השינויים בקואליציה, ככה.  חברי מינוי גרין, ראש המועצה:  'גב 3 

את בה. אני ואליציה נמצהקל ו וועדה שבעצם כוועדת הנהלה ז 4 

 5 צריכה להעלות את זה להצבעה,

 6 אם את רוצה גם אופוזיציה תהיה, רק תשלמי כמו שצריך.   צפריר פדלון: 

ים. תראה, בינתיים את אתה יודע, עוד חזון למועד. אנחנו שואפ גרין, ראש המועצה:  'גב 7 

 8 , הגנים עשינו בלי

וב את האני מאמין שלו שלייא אף אחד לא אמר לא, כל אחד מב צפריר פדלון:  9 

 10 ומיישם בישיבות, 

 11 אנחנו לא סוגרים דלתות. יצחק גולברי: 

 12 אני מאמין שגם אנחנו יכולים להיות. צפריר פדלון: 

פעולה ושכלאחד ייקח   המטרה שלי, באמת, שנעבוד בשיתוף גרין, ראש המועצה:  'גב 13 

או את הבייבי שלו ויריץ, הן בקואליציה והן   את הפרויקט 14 

השם, נכון? בעזרת השם, מתי שהוא כולנו  בעזרתו ה.באופוזיצי 15 

נהיה קואליציה אחת, זו השאיפה שלנו, בסדר? אז וועדת   16 

 17 הנהלה זה כל הקואליציה, מי בעד? פה אחד. 

 18 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

וועדת כספים זה ראש המועצה, שני סגנים, מנכ"ל וגזבר. מי  גרין, ראש המועצה:  'גב 19 

 20 . חדא בעד? פה

 21 ל ידי כל חברי המועצה. מאושר ע החלטה: 

וועדת מכרזים יו"ר יהיה נועם מולה, סגן תמי רוטמן וחבר   גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

 23 תומר. אם מישהו,  
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י בעיה. גם ככה הכל יוצא דרך  מישהו רוצה להחליף אותי, אין ל תומר יעקב:  1 

 2 שכ"ל, אז זה לא משנה. זו הערה בונה. זה רמז אליך.מ

זוטא, בסוף שנה את חייבת  אני רק מעיר הערה שבמכרזי לון: פדר  צפרי 3 

להציג את מכרזי זוטא עם הצעות מחיר, בסוף שנה כל המכרזי  4 

זוטא חייבים להיות מוצגים למועצה, כולל איך הם קיבלו את  5 

 6 עות מחיר.הבקשה להצ

 7 נו אחד, נושא המכרזים, אנחאני אתייחס פה לשני נושאים.  גרין, ראש המועצה:  'גב

כרזים ארוכי  העבודה שלנו זה לצאת למ סכימים. חלק מתכניתמ 8 

טווח, הגזבר יוביל את זה, הוא עובד על זה, הוא והמנכ"ל  9 

מובילים את זה, שנסתכל כמה שנים קדימה ונוציא מכרזים  10 

כידוע עוד אין לנו מישהו שהוא, חסרים לנו פה בצורה מסודרת.  11 

לרכש, אז  dedicatedכל מיני פונקציות כמו גם מישהו שהוא  12 

הנושא הזה, אבל זאת  הגזבר בינתיים ייקח על עצמו את 13 

הכוונה שלנו, תומר, בדיוק כך. לגבי מכרזי זוטא, הכוונה שלך  14 

 15 לבלה?

בהתאם לגודל  74-ל 34לא, מכרזי זוטא, שנעים בערך בין  צפריר פדלון:  16 

 17 המועצה,

 18 אוקי, אז אני אשמח. גרין, ראש המועצה:  'גב

כרזים שתצטרכו להציג אותם בסוף שנה, כל המכרזים, מ זה צפריר פדלון:  19 

 20 יר. הצעות מח

בסדר, אז אני מבקשת שהיועץ המשפטי יבדוק את זה ואם כן   גרין, ראש המועצה:  'גב 21 

כל מכרזי  אז נתארגן להצגת מה שצפריר מבקש. להציג את 22 

 23 הזוטא שעשינו במהלך השנה.

 24 למה?  יצחק גולברי: 
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 1 יר טוען.  רצפש זה מה , ראש המועצה: גרין 'גב

 2 אם יש חובה כזאת, נועם מולה:

 3 איפה יש חובה?  יצחק גולברי: 

 4 יש חובה. : צפריר פדלון

 5 הוא אומר שיש, היועץ המשפטי יבדוק, זה מה שקרן אמרה. נועם מולה:

 6 אוקי. מי בעד, חברים, היועץ המשפטי,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 7 פה את זה, אין פה. ם שיאני רק אגיד לך מראש, לא עו עו"ד אהרון שפרבר: 

 8 שקל.  84,000וועדות רכש זה עד   צפריר פדלון: 

 9 . 140לא,  דוברת:

 10 לא ניתן לתמלל( –דברים ביחד מ)

 11 אין וועדות, אין זוטא, אתה בטוח? בהצעות מחיר, בנוהל צפריר פדלון: 

 12 הצעות מחיר? 

 13 אני לא ראיתי פה אף אחד שעושה את זה. עו"ד אהרון שפרבר: 

 14 יש. אומר לך ש אניאז  צפריר פדלון: 

 15   .ןיא דוברת:

 16 טוב, חברים, ממשיכים את הדיון, היועץ המשפטי.   גרין, ראש המועצה:  'גב

צפריר, קודם כל מה החובה אנחנו יודעים. איריס פה תעדכן   הרון שפרבר: עו"ד א 17 

 18 , אין אף אחד כזה בשנתיים ומשהו שאני פה. אותך

 19 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 20 לא היה. : רבעו"ד אהרון שפר

 21 תודה. מי בעד ההרכב של וועדת מכרזים? פה אחד.   גרין, ראש המועצה:  'גב

 22 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

רוטמן תהיה יו"ר.  הנחות בארנונה, אני מבקשת שתמי דת ווע גרין, ראש המועצה:  'גב 23 

 24 יה. מישהו,וחבר דורון אר

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 18                           "דסב

 
 

 08-9104446: סקפ     08-9104445: לט      7621774ות חובר, 6/22 יש ן אחזו
pe.co.ilyt-e.truwww     .il.coetyp-e@trueofficl: mai-E 

 

 1 פנית אלי לפני שבוע וחצי,  צפריר פדלון: 

 2 נכון.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 3 אמרת לי צפריר, אני רוצה אותך בוועדות,  צפריר פדלון: 

 4 לא אמרתי אני רוצה, שאלתי אם אתה רוצה. גרין, ראש המועצה:  'גב

 5 בעיה.  תי לך איןמשיך, אמרהאם אתה  תרצה לה צפריר פדלון: 

 6 שאלתי אם אתה רוצה, ואז, לא, בסדר,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 7 לא, בכיף, אין בעיה. אם את לא רוצה אותי, אין בעיה.  : ןוצפריר פדל

 8 ואותי הדחת בלי לשאול אותי, אבל בסדר. תומר יעקב: 

 9 מה זה?  גרין, ראש המועצה:  'גב

 10 אותי הדחת, תומר יעקב: 

 11 למה? יש לך בהמשך. הדחתי?   : גרין, ראש המועצה 'גב

 12 אני חושב שעשינו עבודה מצוינת.  צפריר פדלון: 

י חושב שמספיק שניים, זה חדר נורא צר ואין מקום גם לרוני נא תומר יעקב:  13 

 14 וגם לאיריס וגם לצביה. 

אז אני מתנצלת אם עשיתי את זה בלג אחד זה, אני מתנצלת,  גרין, ראש המועצה:  'גב 15 

 16 חשוב לי שתמי.

 17 את זה.בסדר, אין לי בעיה עם זה, אני מכבד  עקב: תומר י

ואני בונה לך דברים נוספים,   ה ודורון זה.יהחשוב לי שתמי ת ש המועצה: גרין, רא 'גב 18 

 19 זה נראה לי יותר חשוב.

 20 רגע, מה, יש וועדת הנחות בחינוך?  צפריר פדלון: 

 21 בעד? פה אחד. לא. תיכף אנחנו, זה וועדת הנחות בארנונה. מי  גרין, ראש המועצה:  'גב

 22 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

ך, אני רק אומר בסוגריים שאנחנו צריכים  בחינו תדת הנחוווע גרין, ראש המועצה:  'גב 23 

לעשות איזה שהיא בדיקה משפטית על איך התנהלנו בעניין  24 
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הזה. המנכ"ל והיועץ המשפטי בודקים ואני מקווה שבקרוב  1 

 2 ,-תהיה תשובה כדי ש

 3 כמו שאני הבנתי זה לא חוקי, אם אני הבנתי, לון: צפריר פד

שו הנחות יוכלו לקבל. ובכל מקרה זו שהגי כדי שכל ההורים גרין, ראש המועצה:  'גב 4 

וועדה מקצועית בלי נבחרי ציבור. אז בכל מקרה זה וועדה שאני  5 

לא צריכה למנות אותה פה, כי זה גזבר אם אני לא טועה,   6 

 7 רווחה ומנכ"ל.

 8 זה וועדה סטטוטורית.  יצחק גולברי: 

 9 קרן, אבל מה עושים עכשיו עם הפרוטוקול, באמת, תומר יעקב: 

 10 שאישרנו. ון: לדצפריר פ

 11 אנחנו  מאשררים אותו. עמיקם לוי נגר: 

 12 הקפאנו את הפרוטוקול ההוא? תומר יעקב: 

 13 הקפאנו ואנחנו מאשררים אותו באותה וועדה מחדש, על פי,  עמיקם לוי נגר: 

 14 . 2018ים את הכסף של ומר מוחק אוקי, כל תומר יעקב: 

 15 עוד לא, עוד לא,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 16 שוחרר.  2018, אל עמיקם לוי נגר: 

 17 .  2019, זה לא היה 2018לא, זה היה  ריר פדלון: צפ

 18 של שנה. delay-אנחנו תמיד ב תומר יעקב: 

תשע"ט לא שוחרר. מה שתומר אומר זה שתשע"ט לא שוחרר.   גרין, ראש המועצה:  'גב 19 

ע"ח שוחרר. אנחנו, יש לנו, אני מקווה שעד הישיבה הבאה תש 20 

ת בארנונה אישרנו, וועדת  וחיהיו לנו בשורות בעניין הזה. הנ 21 

וך, אז אמיר זהבי יו"ר, תמי רוטמן סגן, כמובן שכל תושב או  חינ 22 

תושבת שרוצים להצטרף מוזמנים, כל חבר מועצה שרוצה  23 

 24 חד. להצטרף, זה לגבי וועדת חינוך. מי בעד? פה א
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 1 : מאושר על ידי כל חברי המועצה. החלטה 

מבקשת למנות את ובניה שרונים. אני  וועדה מרחבית לתכנון גרין, ראש המועצה:  'גב 2 

לברי לממלא מקום שלי בוועדה. פה אחד, למעט צפריר  יצחק גו 3 

 4 שנמנע.

 5 מאושר על ידי רוב חברי המועצה.  החלטה: 

ל שיהיה יו"ר  שלומי אמנם לא פה אבוועדת איכות סביבה,  גרין, ראש המועצה:  'גב 6 

הוועדה, שלומי מוכתר. כמובן שכל חבר מועצה או תושב   7 

 8  צה להצטרף מוזמן. מי בעד? וועדה חקלאית, אנחנו צריכים ורש

למנות נציג מועצה. אז שלומי מוכתר, זה משהו שקשור גם   9 

בנראות של הישוב וחזות הישוב והקשר עם החקלאים. מי   10 

 11 בעד? אם מישהו מתנגד, 

לא, רגע, אני לא מבין, את בינתיים מחלקת וועדות, איפה   צפריר פדלון:  12 

 13 אני לא מבין. המפתח הסיעתי פה?

 14 אני אומרת, יש, גרין, ראש המועצה:  'גב

יפה המפתח הסיעתי פה? את מחלקת ואיפה החלוקה לפי  א צפריר פדלון:  15 

 16 מפתח סיעתי? זה לא נראה לי הגיוני.  

 17 פעמים באיזה וועדות אתם רוצים להיות. כמה  שאלתי גרין, ראש המועצה:  'גב

 18 פעם לא שאלת. לא, אותי אף  צפריר פדלון: 

 19 במיילים גם. אבל אני עושה, צפריר,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 20 לא, אני מוכן לפתוח את המיילים שלי.  צפריר פדלון: 

עדות  שיבה הבאה תגיד באיזה ווצפריר, צפריר, או עכשיו או לי ועצה: גרין, ראש המ 'גב 21 

 22 אתה רוצה להיות,

 23 לא, אבל, צפריר פדלון: 
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יבה הבאה. יש שבה. או עכשיו או בילא, אני אומרת, באה גרין, ראש המועצה:  'גב 1 

וועדות שאתה רוצה להיות וזה לא הובן כמו שצריך, כי דחיתי   2 

את זה גם מישיבה קודמת, כי תומר לא היה ודחיתי את זה  3 

ד איזה וועדות אתם זאת אומרת ההזדמנות להגילישיבה הזו.  4 

 5 היתה. אז אם,  רוצים

ות ילים. אני יכול להראאני לא קיבלתי, לא ידעתי. גם לא מי צפריר פדלון:  6 

 7 פתוח. 

 8 אז אני אומרת את זה עכשיו.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 9 היומן שלי פתוח.  צפריר פדלון: 

דע באיזה  עכשיו שוב, בסדר? אתה יו תעזוב, אני אומרת את זה  גרין, ראש המועצה:  'גב 10 

 11 וועדות אתה רוצה להיות? 

רת, אני מניח שאין את נועלת את כל הוועדות כבר. וועדת ביקו צפריר פדלון:  12 

 13 לי ברירה אחרת.  

 14 אולי הפוך, איזה וועדות נשארו? : תומר יעקב

 15 נשארו, בשביל שנדע. צפריר פדלון: 

יה. מה נשאר, בטחון  ואז נדע איך להסתדר עכשיו, אין בע תומר יעקב:  16 

 17 סליחה, וחקלאית, נכון?  ות סביבה,ואיכ

ם וספורט, יוסי, בוא, אני זה וועדת תנועה ותחבורה. צעירי גרין, ראש המועצה:  'גב 18 

, צעירים וספורט זה יוסי  ת ככה. וועדת תנועה ותחבורהאומר 19 

אדירי, וועדת ביקורת אביעד חסון יהיה היו"ר, יש מקום   20 

 21 לחברים.

 22 יכול להיות ויש הסכמה.אביעד חסון יו"ר הסיעה  צפריר פדלון: 

 23 לא הבנתי. אביעד חסון: 

 24 מה? גרין, ראש המועצה:  'גב
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 1 יו"ר הסיעה יהיה יו"ר וועדת ביקורת?  : ןוסח דעיבא

מליאת המועצה. עכשיו, יש חברי   וועדת ביקורת, מי שממנה זה גרין, ראש המועצה:  'גב 2 

חברים בוועדת ביקורת, יש  וועדה, אז אם אתם רוצים להיות  3 

סביבה אפשר להיות  ועדת תנועה, יש עוד, באיכותיו"ר של ו 4 

 5 חבר, יש וועדת ביטחון.  

גם בוועדות שאמרת מקודם, אמרת, אם מישהו רוצה להצטרף  ולה:נועם מ 6 

 7 אליהן.

עה. וועדת תנועה ותחבורה מישהו מכם טוב. אני מעלה להצב גרין, ראש המועצה:  'גב 8 

ר, אתה "ר או חבר? אוקי. אז אני אהיה היו" רוצה להיות יו 9 

 10 רוצה? 

 11 יו"ר. תומר יעקב: 

ה הוועדה עם  ועדת תנועה ותחבורה? זאתה רוצה להיות יו"ר ו גרין, ראש המועצה:  'גב 12 

 13 התושבים, זו לא הוועדה המקצועית. 

 14 אני מוכן להיות.  תומר יעקב: 

 15 ים. זה וועדת תושב גרין, ראש המועצה:  'גב

תוכל לתרום   צועית שממליצה. כל עוד היא וועדה מקכן, כמו  תומר יעקב:  16 

 17 שהו.משהו, לעשות מ

 18 מעולה. יצחק גולברי: 

אז תומר יעקב יו"ר, מישהו עוד רוצה להצטרף? מי  ולה. עמ גרין, ראש המועצה:  'גב 19 

 20 בעד? פה אחד. 

 21 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

 22 מי שירצה להצטרף,  : גרין, ראש המועצה 'גב

 23 יכול.  : ייצחק גולבר

 24 בהמשך, בסדר? וליכ גרין, ראש המועצה:  'גב
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 1 וגם אם מישהו ירצה להחליף אותי, גם בסדר. תומר יעקב: 

 2 בסדר. ראש המועצה:  ין,גר 'גב

 3 לא, אנחנו לא נחזיר.  יצחק גולברי: 

וועדת ביטחון, תראו, מקום שאין יו"ר, אני היו"ר, אוקי? כך גם   גרין, ראש המועצה:  'גב 4 

ופן  י באשלמעשה אני לא צריכה למנות אותה כ בוועדת ביטחון 5 

אוטומטי אני היו"ר, אבל שוב, אני אומרת, אם מישהו מכם ירצה  6 

זה בשמחה. וועדת ביקורת, היו"ר אביעד חסון,  לקחת את  7 

היות חבר? צריך אני  מישהו מהחברים רוצה להצטרף ל 8 

 9 חושבת, צריך עוד חבר לפחות.

ני אשמח לקחת חלק בוועדה  אני אשמח אני לקחת חלק, א תומר יעקב:  10 

וועדת שמות והנצחה שהיא חסרה פה ואני   ש אתחקלאית וי 11 

 12 הצו.   חושב שהיא חייבת להיות מאוישת לפי

 13 לא, לפי הצו,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 14 היא לא עלתה על השולחן.  תומר יעקב: 

 15 וועדה חקלאית אבל לדעתי יש לנו נציג אחד רק, לא? נועם מולה:

 16  ה,אבל תוכל להצטרף לוועדה עצמכן. וועדה חקלאית חשוב לי,  מועצה: גרין, ראש ה 'גב

 17 אוקי? אני אבקש,

 18 כממלא מקום. יצחק גולברי: 

 19 כממלא מקום אפשר.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 20 בסדר? יצחק גולברי: 

 21 לא צריך ממלא מקום. תומר יעקב: 

רגע, בסדר?   אנחנו בוועדת ביקורתאוקי, כחבר. בסדר גמור.  גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

 23 ועדת ביקורת? רוצה להצטרף לומי עוד 

 24 ? -מי נמצא שם? אביעד ו יצחק גולברי: 
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 1 יתם, אבל כבר לא. דורון? הי אתם גרין, ראש המועצה:  'גב

אני לא, לא, לא, דבר שהוא לא אמיתי, שבא על השולחן לצערי   אריה דורון:  2 

כל שנה וזורקים את הספר ומסקנה אחת לא מסיקים מהספר,   3 

 4 ו יודעים את זה, למה להתאמץ?וכולנ

 5 אוקי.   ן, ראש המועצה: ריג 'גב

 6 )נשמעים מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

אנחנו נעשה כזה דבר, שניה, דורון הבנו, אנחנו נמנה  חברים, המועצה:  גרין, ראש 'גב 7 

את אביעד, חבר מועצה נוסף שרוצה להצטרף יגיד ונמנה אותו  8 

ה נוספת, בסדר? מי בעד?  בחודש הבא, אולי אפילו נעשה מליא 9 

 10 ר וועדה? פה אחד. אביעד כיו" 

 11 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

, אני מעדיפה שזה יהיה כל וועדת שמות והנצחה שהעלית ה: גרין, ראש המועצ 'גב 12 

המליאה. עוד לא התחלנו את המהלך הזה, עוד לא התחלנו.  13 

שאים, אנחנו נרכז, האמת שכבר אפשר עכשיו להתחיל לרכז נו 14 

ם להנציח ומקומות שנרצה אנשים או נושאים שהייתם רוצי 15 

ו שכבר דיברנו בעבר, יהיה לנו את השכונה להנציח. כמ 16 

וע לה שם. יש את רחוב  שבטח נצטרך לקב Aחדשה במתחם ה 17 

יוספטל שנרצה לשנות לו שם. אבל אנחנו נעשה על זה עבודת  18 

ים מטה מסודרת, כרגע זה עוד טיפה מוקדם לנו  מדי באתגר 19 

יר הציע לנו להנציח את דוד  שלנו. אבל אתם יכולים בזמנו צפר 20 

ה, אנשים נחנו נעשה איזה שהוא דיון כולל בנושא הנצחללבר, א 21 

 22 ח, המקומות שפנויים לנו להנצחה,וצים להנצישהיינו ר

 23 אבל בוא נבטיח שזה יהיה שוויוני, חצי גברים, חצי נשים. צפריר פדלון: 

 24 , אנחנו צריכים אפליה מתקנת. ודעתלא י גרין, ראש המועצה:  'גב
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 1 דוד ללבר הנחתי אותו. דוד ללבר מונצח. יצחק גולברי: 

ון,  חנו נעשה לזה דיון, גם אם לא דיון מועצה, אז נעשה דינא גרין, ראש המועצה:  'גב 2 

שניה, נעשה דיון מוקדם ואז נעלה למועצה ביחד. כי להטריח  3 

נו לא נסכים וועדת שמות לעבוד ובסופו של דבר במליאה אנח 4 

 5 ה וועדת שמות, תושבים שירצו להשפיעלמשהו, בואו אנחנו נהי

ה. וועדת  ניין הזיבור בעולהגיד אנחנו נזמין אותם לשיתוף צ 6 

ה. כמובן שמי שרוצה מוזמן  צעירים ונוער, יוסי אדירי יו"ר הוועד 7 

 8 להצטרף לוועדה. מי בעד? פה אחד. 

 9 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

דר. עכשיו אני אומר  א פספסתי משהו, בסאני רוצה לראות של ראש המועצה:  ין,גר 'גב 10 

 11 אמירה, 

 12 . ף לוועדהאני אצטר תפארת אסולין משבאום:

ר מועצה  ותפארת חברה בספורט ונוער. אני רוצה לומר שחב גרין, ראש המועצה:  'גב 13 

שמכנס וועדה כדי שנוכל להיערך לזה כמו שצריך, אז יעדכן  14 

ל חברי  ל ונערך לזה. ואז חשוב להזמין את כאותי, את המנכ"  15 

מטבע הדברים יש  להצטרף.  המועצה וכמובן תושבים שירצו 16 

ל  שרוצים להצטרף, אחר כך פחות, אב בהתחלה יותר כאלה 17 

 18 את הוועדות מזמין המנכ"ל, הכל דרך המנכ"ל.

 19 חבר מועצה יבקש ממנכ"ל המועצה להזמין את הוועדות. צחק גולברי: י

ם. עניין הוועדות. סגירת תב"ריבדיוק. בסדר, אז תודה רבה ל מועצה: גרין, ראש ה 'גב 20 

ציונל  אז יש לנו פה רשימה של טבלת תב"רים לסגירה. הר 21 

שעומד מאחורי זה, חשוב רגע להבין רק את הרציונל. מבחינת   22 

משים בתב"ר יותר משנה אז משרד הפנים, אם אנחנו לא משת 23 

וזה לא אומר  הוא מיותר. זה לא אומר שהנושא שלו מיותר, 24 

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 26                           "דסב

 
 

 08-9104446: סקפ     08-9104445: לט      7621774ות חובר, 6/22 יש ן אחזו
pe.co.ilyt-e.truwww     .il.coetyp-e@trueofficl: mai-E 

 

נו פשוט סוגרים כדי לא להתנהל עם שהכסף שלו מיותר, אנח 1 

איריס, וסרברגר עשרות תב"רים לא פעילים. איריס, אני אבקש,  2 

 3 תודה על העבודה המסורה בעניין הזה, ואני אשמח, 

 4 מה, אם יש למישהו הערות.הקריאו את הרשי יצחק גולברי: 

, לא? אני מניחה  יכה להקריא את הכלאני חושבת שאני צר גרין, ראש המועצה:  'גב 5 

 6 יש שאלות זה הזמן.  שעברתם על זה, אם

אלה, להשאיר את התב"ר של אם אפשר, מתוך כל התב"רים ה תומר יעקב:  7 

קוז שכונת האלון. אני חושב שיש שם צורך ממשי ומיידי, בגלל  ני 8 

שכונה. בזמנו אריק שרון, עם הפרויקטים  התכנון הלקוי של ה 9 

 10 הקימו  מהר את השכונה לטובת העליה המגלומנים שלו,

ונה היחידה בקדימה צורן שאין בה ניקוז.  הרוסית ושכחו, השכ 11 

,  A, קצה מתחם Aיפוע שבא מכיוון מתחם וכל חומר, בגלל הש 12 

מכיוון דרום לצפון למטה, מתחבר לכיכר של בן צבי, יש שם  13 

גדולות מאד, קשה לחיות שם, תושבים סובלים,  הצפות מים  14 

להיכנס  ם נפגמת. ואני חושב שזה משהו שצריךאיכות החיי 15 

ודה, ממילא אושרה בתקציב המועצה, בתקציב לתכנית העב 16 

 17 איר את התב"ר הזה. הפיתוח וצריך להש

אז אני אומר לך מה, בדקתי את הנושא הזה עם המהנדס ועם  גרין, ראש המועצה:  'גב 18 

וגם בחורף האחרון לא היה שם, אבל גם   הגורמים המקצועיים. 19 

 20 ל אין שם בעיה של תשתיות.בכל

 21 יש לי תמונות. ב: תומר יעק

 22 היה שם. אביעד חסון: 

ת הנדסה זה הכל. עכשיו אין  בסדר. אז מבחינבשכונת האלון?  גרין, ראש המועצה:  'גב 23 

צורך מקצועי בעניין הזה, אין צורך מקצועי, וככל שיהיה אנחנו  24 

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 27                           "דסב

 
 

 08-9104446: סקפ     08-9104445: לט      7621774ות חובר, 6/22 יש ן אחזו
pe.co.ilyt-e.truwww     .il.coetyp-e@trueofficl: mai-E 

 

ר שהוא שיקומי ולאו דווקא  תמיד נוכל לקחת את זה מתב"  1 

תך, אם יש לך ינה אוני מזמ"ר שכונת האלון. זאת אומרת אתב 2 

את העבודה היסודית שעשית בעבר, אני מזמינה אותך שנשב  3 

זה שוב, אני אבקש גם מיצחק גולברי להצטרף אלינו לעניין  על  4 

 5 הזה ולבחון את זה. 

י ועם חגי, עשינו  יש תכנית, יש לנו היתר, ריגר היה בשטח אית תומר יעקב:  6 

 7 תכנית.

 8 זה תב"ר אחר, בסדר. ך אנחנו נמצא לאז אם נמצא צור גרין, ראש המועצה:  'גב

 9 ממש את זה.זה קיים, שולם לו ואפשר כבר ל תומר יעקב: 

בסדר. בכל מקרה, תומר, את זה, בואו נבדיל בין שני תהליכים.   גרין, ראש המועצה:  'גב 10 

בין העובדה שאתה מעלה צורך שמבדיקה מקצועית שאני  11 

א הזה, זאת רך, אני מזמינה אותך לדיון בנושצו בו קיבלתי אין 12 

לך עם גולברי ואני אבקש גם אומרת עם החומר שיש  13 

לבין העובדה שאת התב"ר הזה בכל  מהמהנדס לדון בזה. 14 

,  2016-מקרה צריך לסגור כי הוא תב"ר שלא עשינו בו שימוש מ 15 

 16 . אז הוא לא רלוונטי

 17 לל,אבל אי אפשר למשוך ממנו כסף, בג נועם מולה:

בו  ה סף, אם תחליט שאתה עושאתה יכול למשוך ממנו כ תומר יעקב:  18 

 19 שימוש, אתה משאיר אותו.

 20 סגור אותו. נים ביקש שנלא, משרד הפ יצחק גולברי: 

משרד הפנים כמדיניות, כבר כמה שנים טובות החליט שכדי  תומר יעקב:  21 

ו התב"רים, כי זה נראה לא טוב, הרבה, הרבה משיצטמצ 22 

 23 הזנחות, לצמצם,

 24 תומר, ולברי: ק גיצח
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 1 ת הפלטה או דברים שאתה לא רוצה לבצע.ששאריודברים  תומר יעקב: 

 2 תומר, יצחק גולברי: 

יוון שזה, איציק, תרשה לי, מכיוון שזה משהו שאני חושב כמ תומר יעקב:  3 

שאנחנו צריכים, אני חושב, אני לא מדבר בשם האחרים, אבל   4 

חר כך עוד  וא ותושצריכים לבצע אותו, אז כדאי. רוצים לסגור א 5 

 6 חושב שזה לא נכון.פעם לפתוח אותו, אני 

אבל אני,  אני מבקש מקצועית, אני לא מקצוען בתחום הזה, יצחק גולברי:  7 

לה ניקוז. חצי מקדימה זה  מתוך הניסיון שלי, חצי מקדימה אין  8 

בגרביטציה. אם אני הולך עכשיו, עכשיו תקשיב טוב, והשכונה  9 

מת כל שיכון יציב, שאין  לעושה הזאת דווקא יחסית שכונה חד 10 

יות, השיפוע היה  ניקוז. עכשיו, זה היה מיועד לה בו בכלל 11 

התחיל אריק שרון, כל הדברים כש 1992-מתוכנן, אני זוכר, ב 12 

עכשיו אם אני האלה, מכיר את הסיפור של השכונה הזאת.  13 

אעשה שם, הולך לעשות שם ניקוז, זה לא יספיק המיליון כי אני   14 

תלבת, את כל המתחם הזה, אני המשבן הורס את כל הא 15 

. אני את הכל צריך  ה, אין הרי מדרכות שם, זה פיאצהעוש 16 

מיליון שקל. מצד שני,   2-למעלה מלהרוס, זה יעלה לי בתחשיב  17 

ברגע שאני אעשה את זה, אני משית על כל התושבים שם  18 

 19 אב לשלם ניקוז. עשרות אלפי שקלים כל בית 

 20 ו איציק, זמנת בבדקנו את זה משפטי תומר יעקב: 

 21 בחשבון, מה.  הם את זהכבר יש ל צפריר פדלון: 

 22 ואתה לא צודק, בדקנו את זה בזמנו, תומר יעקב: 

 23 לא, יש להם את זה בחשבון,   לון: צפריר פד

 24 אתה לא צודק. תומר יעקב: 
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 1 אבל בוא נעשה, אני חושב, אני חושב שצריך,   יצחק גולברי: 

מרת מגיעה בגלל שא עיה יש לי שאלה בהקשר הזה, אם הב :נועם מולה 2 

 A  , 3מכיוון מתחם השטחים שמגיעים 

 4 ממש לא. יצחק גולברי: 

 A, 5לא, זה לא ממתחם  תומר יעקב: 

 6 לא, לא, מה פתאום. ולברי: יצחק ג

זה לא בגלל השטחים, פשוט סימנתי, מה שנקרא, נקודה   תומר יעקב:  7 

מדויקת במפה, כדי להבין מאיפה זה מתחיל. זה מתחיל  8 

ה, איפה שהפארק, יש שם גינת כונהש מהחלק הדרומי של 9 

יורד למטה. עכשיו   קים. בקצה שם, בבניין הראשון זהמשח 10 

יקחו בחשבון, גם הרמת אבן מיליון, ת 2העלויות זה לא  11 

משתלבת, תיקחו בחשבון גם הנושא של, הכל בא בחשבון, יש   12 

הימן על המועצה, עובד עם  פה כבר תחשיב שאיש מקצוע שמ 13 

 14 המועצה הרבה שנים.

אנחנו בימים אלה בונים  הגיד משהו, תראו,תומר, אני רוצה ל ן, ראש המועצה: ריג 'גב 15 

רון. אנחנו זקוקים לכסף  את אולם הספורט של גוונים בניצני הש 16 

הזה שכרגע נמצא סגור במשהו שמתי שהוא נתכנן אותו ותיכף   17 

ה משהו. יותר נכון להחזיר את זה וכשיהיה לנו אני אגיד על ז 18 

רים  זה. יש עוד שני דברים שקונעשה את  תכנון משמעותי יותר 19 

, מתי שהוא Aנושא של שכונת מתחם  במקביל ועדכנתי. אחד, 20 

ות חיובי  ו ככה בצעדי התקדמות לאור איתיהיה לה שם, שאנחנ 21 

שהמדינה נתנה, הם מינו צוות להתחדשות עירונית, זו בשורה  22 

עירונית של משרד השיכון, אנחנו  ממש מימים אלו, להתחדשות  23 

המטרה שלי זה ראשונה בתחילת אוקטובר.  איתם פעם ניפגש 24 
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יעבוד בשיתוף פעולה עם התושבים. זו תהיה שהצוות הזה  1 

ת. ואמר גולברי ואני חושבת שגם אתה תסכים, בשורה נהדר 2 

או במסגרת התכנון של  Aיכול להיות שבמסגרת מתחם  3 

ההתחדשות ניקח בחשבון את מה שאתה אומר כרגע מבחינת  4 

 5 התשתית,

 6 שית עליהם.ונ ולברי: יצחק ג

 7 גם נוכל להשית את זה עליהם, או אולי ככה,   המועצה:  גרין, ראש 'גב

 8 מתחם.  כי זה צמוד יצחק גולברי: 

וגם להסתכל על זה מבחינת המרחב. בכל מקרה, ככל שלא  גרין, ראש המועצה:  'גב 9 

נפתור את הבעיה אני מחויבת, ואני אומרת את זה פה, אני   10 

ון לבעיה. אבל בואו נעשה את מחויבת למצוא את הפתר 11 

המקצועית עם הנתונים שיש לך, גם תיכנס קצת יותר   הישיבה 12 

כול להיות שנמצא העירונית, יוההתחדשות  Aלנושא של מתחם  13 

 14 דרך שלא אנחנו נישא בזה, וניתן פתרון יותר כולל. 

מתוך הניסיון שלי בעבר, גם השיכון, אתה זוכר את ההצפות   יצחק גולברי:  15 

רתי אתם בך מימון, כשבאתי למשרד השיכון ואמשהיו ברוזנ 16 

בניתם את השיכון ואין ניקוז, קיבלתי את המימון ממשרד  17 

נת אלון נבנה על ידי משרד השיכון, אנחנו  השיכון. גם שכו 18 

כי ברגע שאני לא  יכולים לבוא לבקש מהם לקבל את הכסף. 19 

 20 אוציא, אני לא אקבל את הכסף חזרה. ואני אגיד לך עוד משהו,  

יש לנו תשתיות, יש לנו את יש לנו חדש תמורת ישן שם,  עקב: ר יתומ 21 

 22 הפיתוח,  

 23 עם החדש, המעט חדש מול ישן, יצחק גולברי: 

 24 בואו לא נעשה דיון, אבל בסדר. יש עוד הערות לתב"רים?  ן, ראש המועצה: גרי 'גב
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 1 לא. תומר יעקב: 

שהו רוצה  אוקי. אפשר להצביע על זה כמקשה אחת או מי גרין, ראש המועצה:  'גב 2 

 3 להסתייג מאחד התב"רים?

 4 ג ולבודד בכל זאת, כי אני מחויב.  אני מעדיף להחרי יעקב:  מרתו

 5 בסדר. אז אנחנו מצביעים,  ועצה: גרין, ראש המ 'גב

 6 למעט התב"ר הזה. יצחק גולברי: 

, הקמת ניקוז 939כרגע על כל התב"רים, למעט על תב"ר  גרין, ראש המועצה:  'גב 7 

 8 פה אחד. בשכונת אלון. מי בעד?

 9 חברי המועצה. מאושר על ידי כל   החלטה: 

קמת ניקוז  ה 939רת תב"ר כרגע אנחנו מצביעים על סגי גרין, ראש המועצה:  'גב 10 

שקלים. מי בעד סגירת  800,000ונת אלון בסך של בשכ 11 

התב"ר? קרן, נועם, יוסי, מה עם דורון? לא. תפארת, תמי  12 

 13 עד גם הצבעת נגד?וגולברי. מי נגד? דורון, צפריר, תומר. ואבי

 14 כן. אביעד חסון: 

 15 אוקי, ואביעד.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 16 . מאושר על ידי רוב חברי המועצה החלטה: 

ניקוז. אנחנו בודקים  עוד עדכון אחד בהקשר, כי דיברנו כבר על  גרין, ראש המועצה:  'גב 17 

פיילוט ראשון עם מעיינות השרון שבו נסדר תשתית בשיתוף   18 

ובלה ון תושבים ומועצה. הפיילוט הזה, בהפעולה מעיינות השר 19 

ושא נו עושים שיתוף פעולה לנשל המנכ"ל, ככה לראות איך אנח 20 

צבי. אנחנו נעדכן, זה בטח יעלה  וב ברחוב בןשל תשתיות הבי 21 

למליאת המועצה גם לאישור. הנושא הבא זה הגדלת תב"ר  22 

ש"ח מקרן שצ"פים. סך   300,000שצ"פ ההגנה בסך של  1010 23 

שצ"פ מדובר בש"ח.  500,000לאחר ההגדלה  הכל תב"ר 24 
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גנה פה ליד, משהו שתוכנן כבר לפני כמה שנים לסדר, הה 1 

הגודל שדיברו עליהם היו מאד  ינון. סדרי להסדיר שם את כל הג 2 

גדולים ולכן אנחנו ביקשנו תכנון טיפה יותר מצומצם ואנחנו   3 

רוצים לצאת לדרך. יישמנו פה את כתב הכמויות ואת התכנית  4 

 5 פוי, זהו.  ש"ח זה אחרי סעיף של בלתי צ 500,000-וה

ה לי יש כמה הערות לגבי התכנון, לגבי העיתוי ולגבי המטר תומר יעקב:  6 

, רמי  2014ם כל, התכנון כבר יצא לדרך באוגוסט עצמה. קוד 7 

נמצא פה והיתה תכנית והשאלה קודם כל מדוע שונתה  8 

בת התכנית, כאשר ננגס חלק גדול מהשטח לטובת אספלט, לטו 9 

בון צמחיה, על חשבון עצים,  חניות מיותרות שלא לצורך, על חש 10 

יבה , אין סהקולוסאוםא בתל אביב, זה לא בכיכר אנחנו ל 11 

לתת כמות כזאת גדולה של חניות על חשבון נוי, על  ולם שבע 12 

חשבון ירוק, על חשבון טיפוח שבאמת אנחנו צריכים את זה   13 

ם, ממילא כמו שאמרת, זה בתכנית העבודה. זה אחד. שתיי 14 

,  500המתכננת זה עמד על  בתכנית המקורית של אופירה 15 

, קל כולל מע"מ. כלומר זו אותה תכנית, תאורהש 505,000 16 

ות, יש פה את הטבלה, יש את כתב הכמות המקורי תכנון, על 17 

שרמי בזמנו טיפל בזה ביחד איתי, ואני לא רואה סיבה לסגת  18 

עיה הרבה, מהתכנון הזה. עכשיו, יש פה עוד בעיה, שהיא ב 19 

ת שאני מאד מאד מנסה לקדם הרבה יותר רחבה שאת יודע 20 

אומר  בת הנושא הזה, שזה נושא היטל שצ"פים. אני דיון לטו 21 

היועץ המשפטי יושב כאן, שבמהלך הזה שאנחנו עושים,  לכם, ו 22 

לא כי אי אפשר להוציא את הכסף, אפשר להוציא את הכסף,  23 

ים למלכודת אבל להסתכן בתביעה. כי אנחנו שוב פעם נכנס 24 
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ילה לא אצבע מופנית אלייך, את שהתחילה בקדנציה, זה חל 1 

חוק העזר.  ת את זה במצב נתון, שאנחנו לא מיישמים את קיבל 2 

,  2010י כשחוק העזר אושר בתקופה של איציק, בדצמבר כ 3 

מטר, היינו   300-ונכנסה מפת הרובעים של הרדיוסים של ה 4 

וף וללחוץ כי  צריכים, והיו הרבה תכתובות שלי עם רמי לדח 5 

קשרות עוד תחילה של ביצוע בחוק העזר יש לבצע הת 6 

 7  חודשים. פעמיים  12גם אם לא מסיימים בתוך  העבודות,

עלה לישיבת המליאה, פעמיים, פעמיים הצבענו, הנושא הזה  8 

אני אומר לכולם, אני הצבעתי בעד, אבל בסוף נפל, יצא נגד.   9 

נה גדולה לא היה פה שום הליך של יציאה לדרך. יש פה סכ 10 

ינם חיוב יזום, היה פה חיוב יזום,  מאד מכל התושבים שבוצע בג 11 

ם ת אלפי שקלילמי שלא יודע, מדובר בהרבה מאד כסף, בעשרו 12 

לבית, ואני חושב שיש פה סכנה גדולה מאד. לעצם המהות  13 

עצמה, אם כן רוצים לבצע את השצ"פ אני בעד, כי הצבעתי   14 

להחיות את  שבאמת  בעד, אני דחפתי, אני ביחד עם רמי, כדי 15 

ירוק, ח של הכפר, אז לעשות את זה השממה במדבר הצחי 16 

החניות שהן לעשות את זה לפי התכנית המקורית, לצמצם את  17 

באמת לא לצורך ולהביא משהו שבאמת יכול לשרת את הציבור   18 

 19 ואת האזור הזה ואת השכונה הזאת.

 20 לצמצם גם את החניות הקיימות?  :נועם מולה

 21 לא.לא,  יצחק גולברי: 

 22 את החניות שבתכנית. תומר יעקב: 

 23 אנחנו יודעים שיש פה עוד בניין שלם שעומד להתאכלס.  נועם מולה:
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קן חניה, ממילא התכנון של הבניין לא התייחס ועדיין יש ת תומר יעקב:  1 

 2 לתוספת של החניות בגלל השצ"פ הזה. 

 3 מה התקן חניה? נועם מולה:

 4 על פניו,  תומר יעקב: 

פה שני נושאים, אחד, הנושא  רק אני עוצרת, שניה, תומר אומר צה: גרין, ראש המוע 'גב 5 

י התכנון כנוני, בסדר? תיכף רמי יציג בכמה מילים, להבנתהת 6 

גם עם מה שאני הבנתי מאופירה, התכנון המקורי, ישבתי  7 

המקורי גם כלל את החניות האלה. אבל תיכף נדבר רגע על  8 

טוח בכלל התכנון. הנושא השני שאתה אומר זה אני לא ב  9 

שצ"פים. לא בטוח שאפשר שאפשר לעשות את זה מהיטל  10 

 11 ,לעשות את זה

 12 לעשות את זה,  לא מדויק. מבחינה מעשית אפשר תומר יעקב: 

 13 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

גבית כסף, אפשר לעשות את זה. אבל יש פה סיכון של השבה.  תומר יעקב:  14 

ם חוק העזר, כמו  יבוא איזה עורך דין נלהב ויגיד חבר'ה, לא יוש 15 

 16 . מירה או בהיטלים אחרים, יש פה בעיהשקרה למשל בהיטל ש

של היטל שצ"פים,   מציעה בנושא הזה בסדר, אז מה שאני גרין, ראש המועצה:  'גב 17 

היועץ המשפטי כבר זמן מה דנים ובודקים   הגזבר, ביחד עם 18 

את הנושא, אחד הדברים שביקשתי זה גם שישבו איתך ועם   19 

 20 ועצה כדי שנבוא עם איזה שהיא המלצהכל אחד מחברי המ

ושא שדנים בו שנים  בנושא הזה, כי כמו שאתה אמרת זה נ 21 

 22 רבות.

גבעת  ים דיון, אנחנו בין הרשויות הבודדות שגובות,להתקיצריך  תומר יעקב:  23 

שמואל למשל גובים כמעט מחצית, פחות ממחצית מהתעריפים   24 
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למטר שקל  90-100שלנו על שטח בנוי, אנחנו גובים כמעט  1 

 2 ורפים, אין פרופורציה. בנוי ולא בנוי, זה תעריפים מט

שהיית צריך לקבל אבישי, אחרי שתקבל את הנתונים  גרין, ראש המועצה:  'גב 3 

שאנחנו  גם עם תומר, ככה לשקף לו, לפני מהבדיקות, תשב 4 

תומר, אני רוצה שהגזבר יתייחס עולים למועצה בנושא הזה.  5 

 6 רגע.

 7 ל רו"ח בוחניק. את שירותיו שהמועצה שכרה  אבישי יצחקי: 

 8 אבל הוא כבר עשה את זה וטעה. עקב: תומר י

 9 אני יכול רק להשלים? אבישי יצחקי: 

 10 סליחה. קב: תומר יע

הוא הגיש את זה , 2018הוא עשה עבודה מאד גדולה במשך  אבישי יצחקי:  11 

למשרד הפנים ומשרד הפנים העביר את זה לחברת ג'יגה   12 

ו את התחשיבים שלו אחד שהיא חברה יועצת שלו. הם אישר 13 

יה שזה יוצג תכניות השצ"פים הקיימות. אין לי בעלאחד על פי  14 

שגות, אבל ות, להשיג את ההכמובן שתוכל לראלפניך בקרוב,  15 

ליים, אחרי בדיקות,  בעיקרון אנחנו כבר אחרי תחשיבים כלכ 16 

אחרי הצרכים, אנחנו נמצאים אחרי אישור של החברה  17 

 18 המייעצת. 

 19 כן, אבל אנחנו לפני הדיון,  עצה: גרין, ראש המו 'גב

 20 נכון.  י יצחקי: ישאב

 21 נושא.שעשינו, כי עוד לא עשינו דיון מטה ב אש המועצה: גרין, ר 'גב

 22 בדיוק, בדיוק.  אבישי יצחקי: 

 23 זאת אומרת מטה פנימי שלנו עוד לא עשינו.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 24 זו המדיניות שלנו, של המועצה, לגבי התעריפים,  ומר יעקב: ת
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, זה עוד לפני מליאת המועצה, עוד  להגיד, תומר מה שאני רוצה גרין, ראש המועצה:  'בג 1 

 2 ה כולל זה. לא היה דיון לא בהנהלה ולא במט

 3 נכון, בדיוק.  אבישי יצחקי: 

קרן, ועוד הערה אחת, אני חושב שכבר לוקחים כסף, סתם,   תומר יעקב:  4 

, כי  "פים, ורוצים לבצע משהו, צריך להציג מה היתרההיטל שצ 5 

והחברים משלמים  וספות בניהבאמת להבנתי, ואני יודע שיש ת 6 

, הרבה מאד כסף, מצטבר הרבה מאד כסף בקופה של ההיטל 7 

 8 נשמח לדעת כמה יש היום בהיטל שצ"פים.

 9 אנחנו לא גובים היטל שצ"פים בשנה וחצי האחרונה.  אבישי יצחקי: 

 10 זה חדש לי, הופסקה הגביה? אין חיוב יזום?  תומר יעקב: 

יודעים   לה שמבקשים לשלם, כי הםלא, לא, לא, אין. יש כא י יצחקי: ישאב 11 

ים. יש כאלה שהחוק החדש יכול לבוא, הם מעדיפים להיות סגור 12 

 13 שמרצון, בפירוש.

 14 יש הערה שאומרת לא שולמו היטלי שצ"פים.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 15 בדיוק.  אבישי יצחקי: 

מאד ברורה   וח שלה, אבל יש הערהני לא זוכרת את הניסא גרין, ראש המועצה:  'גב 16 

 17 יכול להיות שאנשים יחויבו. וב לא שולמו, ושכת

 18 ים. כבר שנה וחצי שלא גוב אבישי יצחקי: 

 19 צפריר,   גרין, ראש המועצה:  'גב

ואותם אלה שבאים בשביל הרישום בטאבו, להעברת זכויות וכל  תומר יעקב:  20 

 21 בה? לא,זה, גם לא גובים מהם, לא מחזיקים אותם בני ערו 

 22 זה גם דבר חדש.  אוקי, 

 23 קונה מקבל הערה שלא שולם היטל שצ"פים. י: אבישי יצחק

 24 לם. מהגביה, אני לא צריך לשאני רוצה עכשיו אישור   תומר יעקב: 
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תומר, הם מקבלים אישור לטאבו, כותבים להם שלא שולמו  עו"ד אהרון שפרבר:  1 

 2 היטלי שצ"פים וזה משהו עתידי.  

 3  ת ההערה הזאת שלא שולם היטל שמקבל אן, ומי וכמה זמ נועם מולה:

כך אפשר לבוא ולהגיד, טוב, כן   שצ"פים, כמה זמן אחורה אחר 4 

 5 שלם היטל שצ"פים? יו תועכשקיבלנו החלטה 

 6 ברגע שיאשרו את זה אתה יכול ללכת אחורה עד שבע שנים. עו"ד אהרון שפרבר: 

 7 כמה? עד שבע שנים?   נועם מולה:

הדיון הזה התחיל בגלל שלא  ני חושבש פה, אשניה רגע, י יוסי אדירי:  8 

טל עצמו. ואז אמרו, רגע, יש פה  קבעו בעצם עיתוי מבחינת ההי 9 

 10 ה, סגרו פה, לא, שצ"פים שבכלל לא ז

 11 לא, התחילו והפסיקו.  עמיקם לוי נגר: 

מה שאני אשמח, עמיקם, רגע, בואו, אנחנו נכנסים פה לדיון   גרין, ראש המועצה:  'גב 12 

ז יימנו את ההכנות לדיון הזה. אלא ס שהוא דיון של ההיטל ועוד 13 

ן הזה נעלה עם זה לפה. כן ברגע שנסיים את ההכנות לדיו 14 

 15 צפריר? 

אני אכנס קצת לשני הדברים. אחד, לנושא הכמויות. יש פה   צפריר פדלון:  16 

דברים שהם אמנם כסף קטן אבל יש להם משמעות, את יודעת,   17 

יכים  לא צרלפירוק מתקני מחזור, להזיז מכולת גז, זה דברים ש 18 

ה על ידי החברות עצמן. הם לא להיות פה בכלל כי זה נעש 19 

אני אומר, צריכים להיות מתומחרים בכלל. אמנם זה כסף קטן,  20 

אבל דין פרוטה כדין מאה. ולגבי החניות בכלל, כיוון שזו שכונה  21 

ם החדשים שם ייבנו, חדשה, שחיים שם אנשים שזה הבנייני 22 

ת שם יש לו את שתי כל ביויש שם חניות שיהיו לכל בניין ו 23 

לא ישרתו אך ורק  . נראה על פניו שהחניות האלה החניות שלו 24 
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יות לעסק שלו. אז על פניו  את הסופר שמחויב בפני עצמו לחנ 1 

אני חושב שהכיכר הזאת צריכה להישאר כמו שהיא, לעשות  2 

רים שיהיו שם והילדים שיהיו שם שם גן ציבורי יפה לכלל הדיי 3 

ת אך ותה מעין אזור חניה כללי שישרצור אולא להקטין אותה ולי 4 

י השכונה הזאת. מה גם שאמרתי, ורק את הסופר ולא את אנש 5 

א נשמור עליו בצורה הזאת ואני חושב זה אזור כפרי, בו 6 

שבוסתן יפה שם או גן משחקים יפה לאותם ילדים של הדיירים   7 

 8 ותר טוב מאשר התכנית הנוכחית.החדשים יהיה י

בישוב,  אומר שבכל מקום  מי להגיב, אני רק אני תיכף אתן לר : גרין, ראש המועצה 'גב 9 

לכם  עכשיו, שהייתי באה ואומרת תראו, יש לי אפשרות להוסיף 10 

 11 כמה מקומות חניה, היו מברכים אותנו על זה, אוקי? 

 12 יש מקומות שאני לא מתווכח איתך. צפריר פדלון: 

 13 היו מאד מברכים אותנו.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 14 זה.יש מקומות שמאד, לא במקרה ה ן: צפריר פדלו

 15 בסדר. עכשיו אני, גרין, ראש המועצה:  'גב

. הם, שמוע את כל הדיירים שםואני חושב שאת צריכה ל צפריר פדלון:  16 

 17 תשמעי אותם, באמת רצוי. 

תראה, איך אני אגיד, יכול להיות שצריך לעבור שם ולעשות  גרין, ראש המועצה:  'גב 18 

 19 סקר תושבים, בסדר?

 20 ראוי.  דלון: צפריר פ

שם עוד חניות, ויש תושבים כי יש תושבים שפנו אלינו וביקשו  גרין, ראש המועצה:  'גב 21 

אנחנו לא רוצים עוד חניות. אז בסדר, יכול   שנמצאים פה ואמרו 22 

להיות שאנחנו צריכים לעשות איזה שהוא סקר תושבים ממוקד   23 

בתחום הזה, אבל בכל מקרה, את השצ"פ או את הטיפוח, בן   24 
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ת. עכשיו אני יכולה עם חניות או בלי חניות, צריך לעשו אם זה 1 

ש לנו  מספיק פרויקטים אחרים, נתתי לזה לעכב את זה, י 2 

ה גם  וף כי באמת הרבה זמן זה כבר לא נעשה. אבל זתעד 3 

בסדר, זאת אומרת אני יכולה בהחלט להפנות את המשאבים  4 

האלה, ברוך השם יש לנו מספיק מקומות נוספים בישוב  5 

 6 ם לטיפוח. רמי בבקשה.שזקוקי

ל שצ"פים, לעשות כל אני שמח לדבר עם שניכם פה ע דםקו רמי יוגב:  7 

שאם היינו עושים את השצ"פ הזה קצת ירוק בנשמה. אני חושב  8 

שהתחלנו, אז כבר העצים היו גדולים והיו מצלים   לפני, בתקופה 9 

והיו פורחים והיה מאד יפה. כמו שאתם מבינים, יש פה למעשה  10 

מבנה מגורים  כיכר אובלית שבקצה הצפוני שלה יש  כיכר, כן? 11 

גבוהים. ובחלק הדרומי הבתים הם  והסופר ועוד שני בתים 12 

שהם מבונים, ברובם נשאר עוד מגרש אחד שלא  צמודי קרקע 13 

אנחנו חשבנו לפתח את נבנה, אבל כבר כל הסטריפ הזה מלא.  14 

כל האזור הזה שכרגע הוא ללא שום ירק, על ידי ריצוף שלו,   15 

ם, בגדול עצים גדולים  ו שצריך, נטיעות של עצים משני סוגיכמ 16 

ווה למשך כל השנה ועם פריחה בעונות, אחת  שיצלו עם על 17 

רא טבבויה, רי השניה. יש פה שני סוגי עצים. עץ אחד שנקאח 18 

 19 שם מוזר אבל זה עץ מאד מאד יפה עם עלים גדולים. 

 20 טבבויה זה עץ טריפוליטאי.  יצחק גולברי: 

דה כהה כמו השמלה יוק בחרתי את זה. עם פריחה ורו , בדנכון רמי יוגב:  21 

ו יותר. מי שרוצה לראות, עצים כאלה יש ת אשל איריס פחו 22 

כדאי  נבו, ממש בחלק הדרומי, מאד יפה. פורח יפה, בהר  23 

לראות את זה. וזה לא עצים קטנים, זה עצים שאמורים לגדול.   24 
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בואות ובכותרת, כאילו בחצי עיגול הזה, בחצי עיגול הזה ובמ 1 

ה פה עץ שנקרא סיגלון בונזאי,  כאן ולאורך כל החלק הזה, יהי 2 

ל מאד, רק השם לא בונזאי כמו הבונזאי היפני קטן, הוא גדו הוא 3 

ד אינטנסיבית כזאת, שיחסית, שלו, והוא עם פריחה סגולה מא 4 

כמו שאומרים מביני העניין, אני לא מבין, אני לומד את הקטע  5 

מן ארוך, שלא ישר פורח ונושר, הזה, שהפריחה יחסית אורכת ז 6 

תה מחשבה, ופה אני  סוג של יתרון. אני אודה ואומר שהישזה  7 

עלמא. היתה מחשבה, חשבנו  אומר את זה כזה מול כולי 8 

שאנחנו עובדים, וחלק גדול מהעובדים   שהמקום הזה, בגלל 9 

עובדים פה, ובגלל שנוצר, יש פה כרגע בבניה בית בבניה רוויה   10 

ש  ים שיש אורחים ושחלק חונים בחוץ וינוספת. אנחנו יודע 11 

רך הציר התעבתה, חשבנו סופר, כמובן, והבניה גם כאן לאו 12 

 13 חניות, 10-חניה, שכל כ וד סטריפ שלאם נוסיף ע שלא יזיק

 14 אבל רמי, זה היה במקור גם. מועצה: גרין, ראש ה 'גב

 15 לא. רמי יוגב: 

 16 זה מה שאופירה אמרה היום. גרין, ראש המועצה:  'גב

ניה, בתב"ע זה לא נלקח לא, לא, אני אסביר. לא, שניה, ש ב: רמי יוג 17 

ז כן כשתכננו כבר אז, אבתב"ע היה רק סטריפ עליון. בחשבון,  18 

 19 ק הזה, מתוך ראיית המציאות. תכננו גם בחל

 20 בתכנון המקורי של אופירה זה היה. גרין, ראש המועצה:  'גב

 21 כן, כן, התכנון המפורט כלל את זה. רמי יוגב: 

 22 אוקי.  מועצה: ראש ה גרין, 'גב

שוב אני אומר, לדעתי אפשר לשלב, יש הרבה  ונה,לאחר רמי יוגב:  23 

ת של עצים  ם אצבעומקומות שאפשר לראות בהם חניה ע 24 
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גדולים שמה שהם עושים, הם עושים צל על החניה, ואם אנחנו  1 

נסתכל, נגיד על הדבר הזה מהנקודה הזאת, נראה את המסה  2 

כל, כולל החניה. כל המקומות של העצים הגבוהים סוגרים על ה 3 

תיהם חונים.  והפסטורליים הם עם עצים גדולים שתחהיפים  4 

 5 ת חניה, אפשר לוותר פה על שלושה מקומו

 6 כמה מקומות חניה נוספים יש כרגע, אתה זוכר?  גרין, ראש המועצה:  'גב

 7 עשרה הוא אומר. צפריר פדלון: 

 8 משהו, סדר גודל של עשרה. רמי יוגב: 

 9 .אוקי, אז זה שבעה במקום עשרה ועצה: גרין, ראש המ 'גב

 10 אם תסתכלי בחלק הצפוני, זה כבר קיים, בסדר? זה קיים.  צפריר פדלון: 

 11 נכון. נכון.  ב: רמי יוג

זה מוסיפים, זה לוקח מובלעת די גדולה מהחלק הזה שיכול את  צפריר פדלון:  12 

 13 להיות גינון, לשמור על החזות של הרחוב הזה. 

ת גינון עם חניה.  מה שרמי אומר זה שיש אפשרות לעשול אב גרין, ראש המועצה:  'גב 14 

ננת, אופירה אמרה שיש לה דוגמאות כאלה כלומר חניה מגו 15 

 16 יהודה, שזה גם נראה אסתטי,באבן 

 17 אם יש צורך. השאלה  תומר יעקב: 

 18 יש צורך, אבל זה לא מבחינתי עוד,    2020מדינת ישראל  גרין, ראש המועצה:  'גב

ת לכמה יני המגורים, כמה חניוחניה של בני רמי, מה התקן נועם מולה: 19 

 20 יחידות דיור? 

תקן, זאת אני לא זוכר להגיד לך בעל פה, אבל הם על פי ה רמי יוגב:  21 

 22 אומרת זה ברור שהם על פי התקן. 

 23 , יש מקומות, 1.7תקן? יש מקומות שהתקן הוא איזה  :נועם מולה

 24 ? 1.7? בארץ 1.7חניות? איפה יש  1.7 יצחק גולברי: 
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דרך שבה אנחנו זה שהיא, נחשוב על רמי, אנחנו נעשה אי אש המועצה: ן, רגרי 'גב 1 

 2 שומעים את הצרכים, 

 3 אפילו.   1.3. אין  ין דבר כזה, א1.7אין  יצחק גולברי: 

בים, תחשבי על זה ותביאי  תשמעי את הצרכים גם של התוש צפריר פדלון:  4 

 5 את זה עוד פעם, תאמיני לי,

 6 שניה,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 7 אין דבר כזה.  ברי: גול יצחק

חברים, אנחנו עושים שני דברים, בסדר? את התב"ר אנחנו  ה: אש המועצגרין, ר 'גב 8 

ימים לפני ואז   10לאשר תב"ר אני צריכה לשלוח מאשרים, כי  9 

ים. ולהעביר, את התב"ר אנחנו מאשר עוד חודש תהיה ישיבה 10 

האם התכנית תכלול עוד שבע חניות או לא, אני מוכנה לשקול  11 

ך שומעים את דרך לחשוב אית זה שוב, אנחנו נמצא א 12 

התושבים, לא רק את אלה שפה, גם את אלה שלא פה,  13 

גם אנחנו נמצא את הדרך לעשות מה ומסתכלים על זה,  14 

 15 שנקרא שיתוף ציבור לרחוב, 

 16 צוע, כלומר מאשרים זה בסדר.מצוין. אז לא יוצאים בבי תומר יעקב: 

 17 שניה,   כן. המקום, גרין, ראש המועצה:  'גב

 18 א באמת בודקים,וע עד שאנחנו ללא יוצאים לביצ תומר יעקב: 

 19 הדבר שלא יוצא לביצוע,  ה: גרין, ראש המועצ 'גב

 20 שוב, שהעצים יהיו עד הגבול הנוכחי של השטח היום. רמי יוגב: 

שניה, הדבר היחיד שיש עליו סימן שאלה, ולכן אנחנו כן נצא  גרין, ראש המועצה:  'גב 21 

ו סימן  להכין את הכל. הדבר היחיד שיש עלי לכל מה שצריך כדי  22 

ך להעלות על זה הצבעה ם צרישאלה זה הנושא של החניות. א 23 

חרר אני אצביע על זה, עם החניות כרגע, כדי שאני אוכל לש 24 
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, כי סך הכל מה אותם לעבודה. ועם זאת, אני כן מוכנה לשקול 1 

אנחנו עושים? באים לטובת התושבים. אני לא שומעת כרגע  2 

את כל התושבים, יש פה שניים מתוכם, נכון? אז אני רוצה   3 

את ההצבעה, אני מוכנה להעלות  לבחון את זה. אז אני מעלה 4 

אותה בשתי הצבעות, בסדר? הצבעה אחת על עצם התב"ר,  5 

פשר לנו שאם אני  הצבעה שניה על עצם התכנון. אני רוצה לא 6 

שומעת את התושבים, ובלי לחזור לפה שוב, כי התהליכים  7 

האלה מאד מורכבים ואנחנו לא מצליחים לסגור משהו, בסדר?  8 

הצבעות, הצבעה אחת על עצם אז אני אעלה את זה בשתי  9 

העלאת התב"ר והצבעה שניה שאני מעלה את זה עם החניה,   10 

וב, זה בדרך כלל עם התחייבות שלי שאנחנו בודקים את זה, וש 11 

אנשים שאוהבים את החניות. אוקי, אז אנחנו לא נעשה דיון   12 

 13 עכשיו, אריה. מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד. 

 14 המועצה. מאושר על ידי כל חברי  החלטה: 

 15 אפשר רק להחריג את הנושא של, בינתיים את החניות. תומר יעקב: 

ישארו חניות, אז מי ב מחדש ואם יאוקי. נושא החניות ייבחן שו גרין, ראש המועצה:  'גב 16 

בעד שיהיו חניות למרות זאת? אם אחרי החלטה, אחרי בחינה  17 

אני אחליט שצריך חניות אז אתם בעד, נותנים לי את הסמכות,  18 

 19 בסדר?זה 

 20 אני יכול לתת גם הצעת פשרת ביניים?  : יוסי אדירי 

 21 כן, פשרת ביניים.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 22 ביניים. תומר, פשרת  יוסי אדירי: 

תחילה טוב אבל, למה? לכי עם מה שהתחלת, שאת כבר היא ה תומר יעקב:  23 

 24 מציעה את ההצבעה השניה, את עושה שתי הצבעות.
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 1 בסדר. גרין, ראש המועצה:  'גב

בראשונה כולנו בעד התב"ר, בשני, אם מאפשרים לך, מה  ומר יעקב: ת 2 

שנקרא, מי רוצה בעד החניות כבר עכשיו, מה שנקרא אחרי   3 

בעה נדע אם "ר יחזור למשרד הפנים, לפי תוצאות ההצשהתב 4 

עושים את החניות או לא עושים את החניות, נחתוך את זה  5 

 6 עכשיו וגמרנו. 

-3י יודע שבאמת אם תהיה חניה זה יהיה אני שואל שאלה, אנ יצחק גולברי:  7 

מטר חותכים לאורך. כהצעת פשרה ונעשה חניה של, אם זה  4 8 

 9 מטר בערך, שניה,  1.5קחים רק במקביל למדרכה, אז אנחנו לו

 10 יש לי הצעה. ף:אריה שר

 11 שניה אריה. גרין, ראש המועצה:  'גב

 12 הצעה. אריה שרף:

 13 רגע, שניה, רגע אריה,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 14 אם מנסים למצוא, אריה שרף:

אריה, עוד לא נתתי לך רשות דיבור, שניה. ההצעה שלך היתה  גרין, ראש המועצה:  'גב 15 

. יש לנו עוד הצבעה לעשות, אני אאפשר, אריה,  לאורך, בסדר 16 

 17 ות לשרית, בקצרה. אני אאפשר שתי דקות לך ושתי דק

קש את זה ההצעה שלי, אני לא רוצה לדון בצורך או מי בי אריה שרף: 18 

ולמה. אבל אם הולכים לכיוון של חניות בגלל חוסר בחניות,   19 

. יש  שהוא איננו, כי הן לא משרתות אף אחד, אבל עדיין רוצים 20 

שתי אפשרויות שיכולות לעבוד ביחד ויכולות לעבוד כל אחת  21 

אחת זה פשוט להוריד מהאדום לבן שעל בנפרד. אפשרות  22 

, ואז מתווספות  שפת המדרכה הדרומית ולהוסיף לכחול לבן 23 

שבע חניות, לאורך הזה, אין בעיה, לא צריך את החניות האלה.  24 
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עוד מקומות  אפשרות שניה, זאת אומרת שיכולה להתווסף לזה ו 1 

חניה, זה לקחת את הצד המערבי של הכיכר, שיש שם שטח  2 

 3 מדת הבודקה של החשמל,מת, איפה שעו

 4 טרנספורמטור.  יצחק גולברי: 

של החשמל, להעמיד שם, לעשות מגרש חניה, הטרנספורמטור  אריה שרף: 5 

 6 במקביל יש לכם שם עוד שש או שמונה חניות.

 7 על הבית של רמזי. דובר: 

 8 ורמזי לא יתנגד.   יצחק גולברי: 

 9 הבנתי. גרין, ראש המועצה:  'גב

 10 יתנגדו.התושבים לא  יצחק גולברי: 

 11 זה שטח ציבורי.  אריה שרף:

 12 לא, גם זה שטח ציבורי.  יצחק גולברי: 

 13 לא, לא, איציק, אנחנו לא עושים דיון.   גרין, ראש המועצה:  'גב

יכולים  י אומר, גם הם לא הבנת, אני לא אומר שלא, אבל אנ יצחק גולברי:  14 

 15 לבוא להתנגד. 

 16 אין דיון, אריה, אין דיון, תודה. כן, שרית, שתי דקות.  גרין, ראש המועצה:  'גב

גדול מאד. והעניין   אני רוצה להסביר. השטח הזה הוא לא שטח שרית לפיד:  17 

הוא באמת לעשות איזה ריאה קטנה, קטנה ירוקה. ברגע  18 

פשר  ס, עץ וספסל ואשמורידים לחניות האלה, כבר נשאר פנ 19 

 20 לשיר את השיר היה היה פנס בודד.

 21 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

עצים יהוו חיץ בין הבניינים אנחנו רוצים ירוק, אנחנו רוצים שה שרית לפיד:  22 

ם הפרטיים, שיהיה ירוק, אין ירוק בכפר. אז למי שלא לבין הבתי 23 
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מכיר אני אשמח ללכת איתו ולהראות לו מה קורה ברגע   1 

 2 מה באמת יישאר שם. רידים מהחניות,שמו

 3 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 4 כלום. תודה.  שרית לפיד: 

שקלל את טוב, אחרי ששמענו את זה, רמי, אתה ככה ת  גרין, ראש המועצה:  'גב 5 

ים, נבחן את זה שוב מבחינה תכנונית. ובכל זאת אני  הדבר 6 

מבקשת שהמליאה תסמיך אותי לקבל את ההחלטה, כן חניה,   7 

 8 עשה את השיתוף ציבור. מי בעד?  חניה, אחרי שנ לא

 9 )המוזמנים עוזבים את הישיבה(

 10 לא, רגע, אבל זו לא ההצעה השניה. צפריר פדלון: 

רן, נועם, יוסי, דורון, תפארת, אביעד, תמי  זו ההצעה השניה. ק גרין, ראש המועצה:  'גב 11 

 12 וגולברי. מי נגד? צפריר ותומר.

 13 המועצה.  מאושר על ידי רוב חברי החלטה: 

שיקום, שדרוג   1021תודה רבה. הנושא הבא זה הגדלת תבר  רין, ראש המועצה: ג 'גב 14 

שקלים עם  165,040והנגשת טיילת השרון הירוק בסך של  15 

 16  1,165,040דלה ב"ר לאחר ההגמימון מפעל הפיס. סך הכל ת

שקלים. זה התב"ר שדיברתי על הפיתוח של הפארק טיילת   17 

תודה לאיה  של מפעל הפיס. השרון הירוק במימון ושיתוף 18 

 19 שככה דחפה את זה. 

 20 את אומרת הטיילת או את אומרת הפארק? יצחק גולברי: 

 21 הפארק, זה הפארק והטיילת.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 22 . אוקי יצחק גולברי: 

 23 רשאה פה, מי בעד?  יש לכם את הה גרין, ראש המועצה:  'גב

 24 זה כולל גם את הטיילת הצפונית?  תומר יעקב: 
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 1 של שדרות הדקלים? ה: רין, ראש המועצג 'גב

איפה שהדסים, כן, בין הדקלים להדסים, יש שם גם הזנחה  תומר יעקב:  2 

 3 רבתי.

 4 קרן, כמה התב"ר? יצחק גולברי: 

 5 . 1,165,000 גרין, ראש המועצה:  'גב

 6 שה את זה., נבהלתי, אמרתי מי יע165-אה, שמעתי את ה יצחק גולברי: 

אני מאמין שכולנו היינו   טיילת, קודם כלבתכנית של שיקום ה צפריר פדלון:  7 

 8 בעד שיקום הטיילת הזאת.

 9 לא הטיילת, גם הפארק.   גרין, ראש המועצה:  'גב

יך שיקום. רק מה  הפארק, אין לנו בעיה, כל מה שקשור שם צר צפריר פדלון:  10 

אני אומר, קחו בחשבון שצריך להרחיב את המדרכה, שאם  11 

ים ה הימנית שהולכסתכלים עם הפנים מזרחה, המדרכאנחנו מ 12 

לכיוון, אם אנחנו יורדים מיגאל אלון לכיוון עודד, כל המדרכה  13 

הימנית היא ברוחב של חצי מטר, אני מדבר על המדרכה אחרי   14 

 15 הטיילת.

 16 הבעיה היא, לא בעיה, יש שביל, : גרין, ראש המועצה 'גב

 17 תרשי לי לענות? יצחק גולברי: 

 18 נים. , בפיש טיילת מצוינת גרין, ראש המועצה:  'גב

כן, אבל הילדים הולכים על חצי מטר מדרכה ואנחנו מסכנים  ון: צפריר פדל 19 

אותם ביום יום. אז אני אומר, אתה יכול לקחת חלק מהגבעה  20 

 21 ביר אותה בעוד חצי. הזאת, כי הגבעה היא די רחבה, ולהס

רגע, שניה, אני אסביר למה, כי ברגע שנכנסים לטיילת ולא   תפארת אסולין משבאום: 22 

 23 ע למרכז המסחרי נאלץ לעשות עיקוף. מי שרוצה להגי רכה,למד

 24 אז אולי צריך לעשות פתח.  גרין, ראש המועצה:  'גב

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 48                           "דסב

 
 

 08-9104446: סקפ     08-9104445: לט      7621774ות חובר, 6/22 יש ן אחזו
pe.co.ilyt-e.truwww     .il.coetyp-e@trueofficl: mai-E 

 

ש, אנשים עכשיו, אם אפשר לחתוך שם מהטיילת החוצה לכבי  תפארת אסולין משבאום: 1 

יוכלו ללכת בבטחה בטיילת ולחתוך ולהגיע למרכז המסחרי בלי  2 

 3 לעשות את כל העיקוף.

 4 מאד, מאד מסוכנת.מאד,  רכה הזאתהמד צפריר פדלון: 

 5 אוקי, אני אתן לגולברי להתייחס.  גרין, ראש המועצה:  'גב

קודם כל, הנושא הזה כבר נדון במועצה מספר פעמים, כולל אני   יצחק גולברי:  6 

יתי את העניין הזה. ואז הוסבר לי ובדקתי שזה בסך הכל העל 7 

 8 ,פס מילוט, זאת לא מדרכה. נכון? הנה רמי יאשר. הצד

 9 שם הרבה. הולכיםאבל  רמי יוגב: 

הולכים, וזה בעיה. זה בעיה, זה פס, למה עשו את הדבר הזה?  יצחק גולברי:  10 

כדי שאם אוטו נעצר וילד, מישהו יושב בצד ימין של הנהג יוכל  11 

ם כן לצאת, לפתוח דלת ולצאת. המדרכה התקנית היא בסך ג 12 

. לגלוש לבוגנוויליההכל בצד שמאל. בשביל זה גם נותנים  13 

 14 י, אל אותעכשיו אתה שו

 15 איציק, אתה יכול גם לפתור את זה. צפריר פדלון: 

תן לי לסיים. לפתור את זה, זה על חשבון המסלול השני. אם  יצחק גולברי:  16 

 17 ד את כל הגבעה, אני הולך עכשיו להורי

 18 חתיכה. תפארת אסולין משבאום:

 19 חתיכה של מטר ממנה. צפריר פדלון: 

 20 עה?מאיפה, מהגב יצחק גולברי: 

 21 בעה.מהג ן: צפריר פדלו

 22 אתה יודע איזה עלויות אלה? יצחק גולברי: 

 23 זה לא עלויות, צפריר פדלון: 

 24 זה הצעה טובה לפתוח, תומר יעקב: 
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 1 . אה מסלול, כן, זה בסדר יצחק גולברי: 

 2 זה דיון מקצועי, שניה,  ין, ראש המועצה: גר 'גב

 3 אבל לא את כל האורך. יצחק גולברי: 

כנית, אני אשמח או, זה דיון מקצועי. איה, על התשניה רגע, בו : גרין, ראש המועצה 'גב 4 

שתשבו רגע, תחשבו איך אפשר לעשות שם איזה שהוא פתח  5 

 6 שיהיה עוד שביל,

 7 עוד כניסה. יצחק גולברי: 

 8 עוד כניסה, בסדר? כן אביעד?  , ראש המועצה: גרין 'גב

 9  הטיילת הזו לדעתי היא טיפה אבסורדית, למה? כי כמו  אביעד חסון: 

היה שם בערך משהו כמו חצי מטר, אולי טיפה  שמקודם אמרת,  10 

תר, של בעצם מעבר הליכה. עכשיו, הוא לא נוח, מצד שני יו 11 

ם? כי  כנראה שהוא יותר נוח מהטיילת עצמה. איך אנחנו יודעי 12 

אנחנו נוסעים בדיוק על אותה שדרה, אז אנחנו רואים שהילדים  13 

 14 לת עצמה. מעדיפים ללכת בסמוך לכביש ולא ללכת בטיי

 15 היא פנימית, מפחידה קצת.  גולברי:  יצחק

יפה. בדיוק. עכשיו אם כבר יש טיילת, אז למה להשאיר אותה  ן: אביעד חסו 16 

ב ומפחידה,  על הפנים, היא לא נראית לא טוככה? היא נראית  17 

 18 אולי אפילו מסוכנת בשעות מאוחרות.

 19 בשביל זה אנחנו צריכים לשקם אותה.  גרין, ראש המועצה:  'גב

ו, השאלה אבל, ופה אני רוצה להתחבר למה שאמרתם זה אביעד חסון:  20 

ה לא להוריד את כל הגבעה הזו? היא נראית על מקודם, למ 21 

 22 הפנים. היא מפחידה ומאיימת.

יד לך, אני אענה לך גם על זה. הגבעה הזאת היא גבעה אני אג יצחק גולברי:  23 

אקוסטית. כדי שכל הרעש של התנועה שבשדרות הדקלים לא  24 
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שם מלא בתים. דבר שני, אני לא מכיר טיילת גיע לבתים, יש י 1 

טר, אין דבר כזה, לפחות מטר עד מטר וחצי.  מדרכה של חצי מ 2 

, לשם יכול להיות שעם הזמן השיחים גלשו. צריך להיכנס 3 

לעשות פה איזה שהוא ניקיון, אתה שואל אותי אם ילדים   4 

ם כזה,   קטנים, כנראה גם ההורים אומרים להם אל תיכנסו למקו 5 

 6 כזאת, מנהרה 

סים לשם, אולי אם תבינו, אז אני רוצה להסביר למה הם נכנ תפארת אסולין משבאום: 7 

תבינו קצת. יש לנו מעבר חציה אחד בתחילת הרחוב, יש לנו   8 

יה שני, שם, בסוף הרחוב. הסיבה שילדים הולכים  מעבר חצ 9 

שם זה כי הם יוצאים או מהבריכה או מהקיוסק של עמיקם שיש   10 

וקם, סליחה. או מהתיכון. הם מאליו  , הפלאפל, של ישם 11 

לל זה חייבים באמת לפתור את זה משתמשים בצד הימני. בג  12 

 13 ולחסוך להם את העיקוף. להוריד את כל הגבעה זה לא רלוונטי. 

אני אגיד לך עוד משהו, הילדים גם הולכים בצד הזה בגלל שזה  חק גולברי: יצ 14 

 15 צל,

 16 גם צל. בדיוק, ו  תפארת אסולין משבאום:

ושב שאולי עכשיו, יכול להיות, קרן, שניה, תרשו לי רגע, אני ח לברי: יצחק גו 17 

כדאי באמת לבדוק את זה גם מול משרד התחבורה, אולי יסייעו   18 

כדי לתת פתרון,  שות שינוי בתוואי יצירתי, לעלנו פה במשהו  19 

אני מקבל את זה, ניקח את זה כמשימה, אני אקח את זה  20 

 21 כמשימה לטפל בזה.

אגב, פתחים, אתם לא יכולים לעשות בגלל שדה הראייה,  דרך ריר פדלון: צפ 22 

 23 כה קצרה, הילד יוצא, אין שדה ראייה. יש פה בעיה,  המדר

 24 אז זה תחבורתי. גרין, ראש המועצה:  'גב
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 1 מסכים איתך. ק גולברי: יצח

אז זה רק לקחת מטר ממנה ולעשות, תאמין לי, את שמה  צפריר פדלון:  2 

הזאת, העלות היא לא  ומרות על הגבעהצוקיות, הצוקיות ש 3 

זאת כזאת גבוהה כמו שאומרים, אני מבטיח לך שהיא לא כ 4 

ותאמיני לי שזה גבוהה כי אני יודע מה העלויות של צוקיות.  5 

 6 יהיה,

 7 בוא נסתכל על זה, איה, רצית להגיד משהו?   אש המועצה: גרין, ר 'גב

 8  זה זה על שיקום אני רק רוצה לחדד שעיקר הכסף של הדבר ה איה קאופמן: 

 9 של הפארק.

 10 נכון, ברור.  גרין, ראש המועצה:  'גב

הבנה ביתך, כל  , הפארק שלby product-הטיילת היא ה איה קאופמן:  11 

ה, של כל י חיהשיקום של התשתיות, של המדשאות, של הצמ 12 

 13 האזור הגדרות הצהובים, זה עיקר הכסף. 

 14 תודה רבה. גרין, ראש המועצה:  'גב

 15 תאורה בטיילת הזאת.אפשר להתחיל ב תפארת אסולין משבאום:

 16 גם תאורה זה יעזור.   גרין, ראש המועצה:  'גב

הכביש  אני רק אגיד שפתיחת פתח תזמין אנשים לעבור את נועם מולה: 17 

 18 במקום שאין מעבר חציה. 

 19 צריך לעשות את זה בטיחותי.   גרין, ראש המועצה:  'גב

 20 לא רק בהקשר של שדה הראיה אלא גם, נועם מולה:

לציבור, אם זה תאורה ואם זה דילול צריך להנגיש את הטיילת  ה: ין, ראש המועצגר 'גב 21 

 22 יה, ולעשות את זה בצורה בטיחותית. יהצמח

ל כל זה, שמזהיר לה שואולי, בלי שום קשר, לשים שלט בהתח נועם מולה: 23 

 24 שלא להיכנס,
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 1 ההליכה על המדרכה אסורה. תפארת אסולין משבאום:

 2 כיוון הטיילת. לשים שלט,יש להיכנס ל שהמעבר משם אסור, נועם מולה:

 3 לא תוכל. יצחק גולברי: 

 4 מה? נועם מולה:

 5 אתה, שמע, ילדים, יצחק גולברי: 

ה, מספיק לי לא זלא משנה, איציק, לא משנה, לא משנה, אני  נועם מולה: 6 

 7 ילד אחד שיראה את זה ויפחד, אני בעד. 

ד התב"ר הזה? צופים. מי בעחברים, אני רוצה לנסות להספיק ל גרין, ראש המועצה:  'גב 8 

 9 פה אחד. 

 10 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

 11 רעיונות טובים מוזמנים להגיד לאיה ולגולברי בנושא הזה. ראש המועצה: גרין,  'גב

, אם את עושה 1010משהו לגבי תב"ר אני רק רוצה להגיד  : צפריר פדלון 12 

 13 חניות את צריכה היתר למיטב ידיעתי. 

הונח בפניכם. דוח רבעון בעצם   2019. דוח רבעון א' של בסדר המועצה: גרין, ראש  'גב 14 

 15 מחצית הונח היום בפניכם, הוא נמצא, 

איזה שהוא אין לנו מושג מה, אני צוחק, כי אני ישבתי במשרד ב תומר יעקב:  16 

 17 שלב והתחלתי לצחוק.

 18 לא, אז אני אסביר. אז בוא נעשה את זה פשוט, בסדר? גרין, ראש המועצה:  'גב

 19 קי. או ומר יעקב: ת

 20 , אה, 2018, של 2016מאחר והיום קיבלתי את הדוח חצי של  גרין, ראש המועצה:  'גב

 21 את רואה? גם את התבלבלת. תומר יעקב: 

 22 יודע, לפעמים זה.  בסדר, אתה גרין, ראש המועצה:  'גב

 23 גם אני. יצחק גולברי: 
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צי  לנו דוח של חישה חודשים חלפו ויש , ש2019אנחנו בשנת  גרין, ראש המועצה:  'גב 1 

 2 שנה. הדוח הוא יפה וטוב ונחמד,

 3 אבל לא מבוקר. תומר יעקב: 

הוא מסוקר, שניה, והוא מסוקר. ואחרי שהוא סוקר ועבר עליו,  גרין, ראש המועצה:  'גב 4 

תו בפניכם. כך שהדוח של הרבעון הראשון לא רלוונטי הנחנו או 5 

ח  פני להני, אנחנו  מחכים ל2018כבר, בסדר? אחד. הדוח של  6 

 7 ולחן, למה אנחנו מחכים עכשיו? אותו על הש

משרד הפנים קיבל אותו, חתימה שלהם ואנחנו נביא אותו  אבישי יצחקי:  8 

 9 לאישור.

 10 יאשר לו, אוקי. ברגע שמשרד הפנים  גרין, ראש המועצה:  'גב

 11 עוד לא הובא. 2018רבעון ארבע של  תומר יעקב: 

 12 הוא חלק, גרין, ראש המועצה:  'גב

 13 . וזה מסוקר כי הוא מבוקר דובר: 

 14 בסדר. תומר יעקב: 

 15 , 2018של  4רבעון  גרין, ראש המועצה:  'גב

היה צריך להיות נדון באפריל   2018 4לפי סדר נכון, לוגי, רבעון  תומר יעקב:  16 

 17 ם,  . איך אומרי2019

 18 לא נכון.  איריס וסרברגר:

ים. אני מה לא? כן נכון. לכי תלמדי ברשויות אחרות מה עוש תומר יעקב:  19 

 20 רשויות, איריס, זה עובד ככה. צימכיר איזה שתיים וח

משרד הפנים ביוני, אחרי שכבר סיימנו את הכל, שלח בקשות  אבישי יצחקי:  21 

תונים  לסקרי ביצוע, מה שגרם לנו עוד חודשיים של לאסוף נ 22 

שהוא רצה, שלא קשורים לחלוטין לכסף. קילומטרים של   23 

של חודש  delay-ם לנו לכבישים וכו', לא אלאה אתכם. זה גר 24 
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כי המעיין, יש מעל רואה חשבון שגם מעיין. המעיין לא  , וחצי 1 

הסכים להגיש את זה למשרד הפנים עד שלא נביא להם את  2 

ור, אנחנו לא סקרי הביצוע. לכן מסרנו את זה, אנחנו לא באיח 3 

בבעיה מול משרד הפנים, הם מודעים לזה, נתנו הארכות עד   4 

 5 ם,ן, הם צריכים את התהליך שלה, הגשנו את זה בזמ30/8

 6 לדעתי זה בימים הקרובים נאושר ונגיש לכם את זה.

 7 אוקי, עכשיו,  גרין, ראש המועצה:  'גב

הבעיה שלי היא לא משרד הפנים, הבעיה שלי זה השולחן  תומר יעקב:  8 

 9 שחושבים פה, אנחנו צריכים,

 10 מסכים. אבישי יצחקי: 

 11 מה אכפת לי משרד הפנים? תומר יעקב: 

 12 אתה לא אכפת לך, יצחקי: אבישי 

 13 צה לראות נתונים. אני רו ר יעקב: תומ

 14 אני אספר לך סוד? אבישי יצחקי: 

 15 אנחנו באים לפה פעם בחודש, פעם בחודשיים,  תומר יעקב: 

 16 אני אספר לך סוד. אבישי יצחקי: 

 17 תסתכלו על זה ברצינות. מר יעקב: תו

, בלחיצת אני יכול לספר לך סוד? הדוח נמצא אצלי במחשב אבישי יצחקי:  18 

 19 ותו. אסור לי. כפתור אני מוציא א

 20 אין בעיה עם זה.  תומר יעקב: 

 21 דוח ביקורת, מבקש, אבישי יצחקי: 

 22 , 2018אצלכם,  2019תומר, הדוח של מחצית  גרין, ראש המועצה:  'גב

 23 יפה? אנחנו לא קיבלנו.א תומר יעקב: 

 24 היות.שלחתי אותו במייל והוא פה בקלסר מולך צריך ל המועצה: גרין, ראש  'גב
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 1 שעתיים לפני הישיבה.  יו זמינים למדפסת לא כולם ה תומר יעקב: 

 2 לא, לא, בסדר, גרין, ראש המועצה:  'גב

 3 הוא נשלח שעתיים לפני הישיבה. תומר יעקב: 

 4 ו את זה שלוש שעות לפני הישיבה.כי קיבלנ גרין, ראש המועצה:  'גב

 5 ברגע שהיא קיבלה, היא שלחה. יצחק גולברי: 

 6 אנחנו לא קיבלנו.אבל  תומר יעקב: 

 7 את מה, את הדוח הרבעוני השני או הראשון? ון: צפריר פדל

 8 אין בזה דיון. בכל מקרה  גרין, ראש המועצה:  'גב

 9 יש לך עותק קשיח של הדוח הזה? תומר יעקב: 

כן. תתנו לתומר עותק קשיח ולמי שצריך. עכשיו תראו, ביקשתי   ועצה: גרין, ראש המ 'גב 10 

, בה לעניין של תיקוני התקציבמהחשב המלווה להישאר לישי 11 

אז ברשותכם, יש לנו עוד כמה סעיפים, אבל אני בכל זאת  12 

 13 אשחרר אותך.

 14 שאלה מקצועית, שלחת עדכון לסדר, זה לא מופיע.  אני שואל צפריר פדלון: 

 15 אבל זה מופיע בסדר יום הראשון. קיבלתם גם את זה.  יצחק גולברי: 

 16 ו ועדכנו ועדכנו. פשוט אחר כך עדכנ גרין, ראש המועצה:  'גב

 17 זה טעות, נשמט בסדר יום.  רי: יצחק גולב

 18 עדכנו ועדכנו ועדכנו. אז תיקוני התקציב נמצאים אצלכם, גרין, ראש המועצה:  'גב

 19 ה אין. דוח רבעון שתיים. לא, איפה הדוח שאין פה, בקלסר הז ב: תומר יעק

 20 מה זה, המסוקר? תומר? זה מסוכר בכ' אז זה בסדר. יצחק גולברי: 

 21 המלוח, בסדר? ר יעקב: תומ

 22 לא, אם זה מסוכר בכ' זה בסדר, מה.  גולברי: יצחק 

 23 מה עכשיו את רוצה לעשות? את הדוח או התיקוני תקציב?  תומר יעקב: 
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בר עליו, זה מניחים את זה על שולחן הדוח אין לנו  מה לד גרין, ראש המועצה:  'גב 1 

 2 המועצה. אני רוצה כרגע את תיקוני התקציב. 

 3 אלות, אבל בסדר, נו.בל יש חברים שרוצים לשאול שא תומר יעקב: 

 4 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 5 תעברי על תיקוני תקציב, שחררי את קובי.  תומר יעקב: 

 6 בסדר. זה הדוח לתת לתומר.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 7 תומר, קיבלת את הדוח?  צחק גולברי: י

 8 עכשיו קיבלתי.  תומר יעקב: 

 9 עכשיו קיבלת. יצחק גולברי: 

 10 , בסדר. אז תיקוני תקציב יש לכם שאלות, הערות?אוקי גרין, ראש המועצה:  'גב

 11 בקשות? יצחק גולברי: 

 12 יש לנו הרבה שאלות.  צפריר פדלון: 

 13 אוקי.   גרין, ראש המועצה:  'גב

תוני הביצוע, הם מקלים  ל, באמת היה חשוב לקבל את נקודם כ תומר יעקב:  14 

את איכות על מלאכת עבודת תיקוני התקציב כדי לשפר  15 

באמת, גם כאן צריך להיות איזה הליך השירות לתושב. אז  16 

הפקתי שלהבא נקבל נתונים מוסדרים וקרובים, מה שנקרא,  17 

כמה שאפשר למציאות, כדי שבאמת ניגש למלאכת תיקוני  18 

לפגוע למטרות  ה נכונה וראויה וננסה באמת התקציב בצור 19 

, וזה וליעדים שהוצגו כאן לפני כמה זמן. אז קיבלנו מראש 20 

וני התקציב, את תיקוני התקציב, יש  בסדר, את הדוח של תיק  21 

כמה הערות וגם חלופה שאנחנו רוצים להציע. אני חושב שזה  22 

דבר נכון, גם בעיתוי הזה ובעת הזו. אז אני אתחיל דווקא   23 

 24 שה., בתיקונים, רוצה עותק? בבקמהסוף
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 1 לא, לא, לא. צפריר פדלון: 

יש פה  ה עותקים.קים. של תיקוני התקציב יש פיש פה עות צה: גרין, ראש המוע 'גב 2 

 3 כמה עותקים לכל מי שצריך.

אז ככה, סך הכל נגענו בהיקף השינויים בסעיפי התקציב בסך  תומר יעקב:  4 

מהסעיפים, אני  מיליון ש"ח. מתוכם גרענו חלק  7.8-הכל ב 5 

צעה, כמובן היא מאוזנת ומסודרת אכנס לעיקרי הדברים של הה 6 

יות. , מגבלות משפטיות או חשבונאואין שום, מה שנקרא 7 

הפחתנו בכמה מהסעיפים, כמו שאת רואה שם, בפרסום יחסי   8 

 9 ציבור, 

 10 קיבלת עותק, אבישי?  גרין, ראש המועצה:  'גב

 11 לא, לא קיבלתי.  אבישי יצחקי: 

 12  היתה לי תחושה שאתה תרצה עותק. אני אעביר לך, בבקשה. תומר יעקב: 

 13 ותפת.קרן קיבלה, זו הצעה מש צפריר פדלון: 

 14 הרגע קיבלתי. בשניה זו קיבלתי.  : גרין, ראש המועצה 'גב

אני אשלח את זה גם באקסל אם אתם רוצים, במייל, אולי יהיה   תומר יעקב:  15 

 16 לכם יותר קל.  

נחנו רוצים להסתכל על זה כרגע, אנחנו מחליטים  כן, אבל א גרין, ראש המועצה:  'גב 17 

 18 ? עכשיו. יש לך את זה במייל עכשיו

כשיו מעביר את זה והיית מדפיסה.  אין לי, אם היה לי הייתי ע  תומר יעקב:  19 

 20 אפשר רק לצלם את זה.

אבל אתה יכול אני אסרוק את זה ואני אעלה את זה במייל.  גרין, ראש המועצה:  'גב 21 

 22 רציונל, תומר, עד שאנחנו נעלה את זה.בינתיים להסביר את ה

ערות, אפילו אוקי, בסדר. עד שנסביר את הרציונל, שתי ה תומר יעקב:  23 

יק לקחים לתקציב הבא. באמת לבוא עם יעד  בונות, באמת נפ 24 
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מציאותי ולא יומרני, בעיקר בהיבט של ההכנסות. אני הצגתי   1 

את הטיוטת תקציב שלי, תיקוני תקציב   2019כאן בפברואר  2 

לי. אני לא אגע בכל הסעיפים, כי זה סתם ארוך ומתיש  ש 3 

והוא לא ציין את זה,  ומייגע. אבל לפחות בשני סעיפים שקובי,  4 

 5 פחית בצורה קיצונית. אני הפחתתי טיפה יותר, קובי ה

 6 טוב, זה נמצא לכם על המסך, מי שרוצה לראות. גרין, ראש המועצה:  'גב

אני מדבר על קנסות חניה, הוא היה מתון ממני בהפחתות,  תומר יעקב:  7 

כשאתם באמת מודדים את הנתונים של הביצוע, הרי זה לא  8 

 9 אמיתי,

 10 ? הסריקה, בסדר, אוקי.  ני לא רואה טוברק א גולברי: יצחק 

,  1,440,000אני מזכיר למשל שקנסות חניה, היינו במקור על  תומר יעקב:  11 

, פחות או יותר זו  300-והיום הוא יורד ב 1,191,000-ירד ל 12 

תה המקורית שלי. כנ"ל לגבי קנסות איכות הסביבה, יש פה  הי 13 

בסיס,  שלא נעשו על באמת יעדים מאד, מאד, מאד לא נכונים 14 

מקצועי, ונכון נהג החשב המלווה שהוריד. אני ביקשתי  לטעמי,  15 

להוריד יותר ואני עצוב שאנחנו מגיעים ליעד אבל אני שמח  16 

ל ההוצאות שאנחנו מתקרבים למציאות לפחות. עכשיו, בצד ש 17 

אני רק אקח את הסעיפים העיקריים, אתם יכולים לראות את  18 

ושה, ארבעה ה סעיפים, שלהמספרים מולכם. הפחתנו כמ 19 

פים שנראים לנו שהם כרגע לא לצורך. למשל נושא של סעי 20 

שכר תפעול, כאשר אנחנו רואים שחלק מהמשרות שהובטחו  21 

הזאת  לא אוישו. ממילא יש משרות שכבר כלולות בתוך הטיוטה 22 

, כמו הנושא של 26/2/2019שכבר תוקצבו בתקציב של  23 

נראה לנו בוד, כך שזה התברואה ורישוי עסקים שכבר נכנסו לע 24 
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חריגה. בצד של הגדלת ההוצאות, שתי ההוצאות  תוספת 1 

העיקריות, אני לא אסרוק את הכל, אבל השתיים העיקריות זה   2 

-30ד שקל, זה מאפשר בעו 180,000נושא של פינוי גזם, עוד  3 

סבבים של משאיות, אני חושב שצריך את זה בתקופה   40 4 

עוד משאיות טובר, שיהיה הזאת ובעיתוי הזה, לפני החגים, אוק 5 

, אנחנו רואים מה קורה ברחבי הישוב. וזה נכון גם על  גזם 6 

חשבון סעיפים אחרים. והנושא השני זה נושא של תמיכות  7 

על חשבון שקל  100,000ארגונים, שאפשר באמת להוסיף עוד ו 8 

 9 סעיפים שלטעמנו נראים פחות נחוצים או חשובים. 

 10 ון? מיכות אתה מתכונים, וועדת תארגוומה זה תמיכות  עמיקם לוי נגר: 

 11 תנועות נוער.  לא, לא, לא, תמיכות בארגונים זה כל מה שדת,  תומר יעקב: 

 12 תמיכות וארגונים זה לכל העמותות וכל הדברים האלה.  יצחק גולברי: 

 13 וועדת תמיכות, זה אותו דבר, עמיקם מדבר על אותו דבר. : צפריר פדלון

 14 ת, ות לספורט, דיש חמש קטגוריות שמחולק תומר יעקב: 

 15 אנחנו מדברים על אותו דבר? גר: עמיקם לוי נ

 16 כן. גרין, ראש המועצה:  'גב

מדברים על אותו דבר, רק פה אנחנו עושים את  אנחנו תומר יעקב:  17 

 18 התוספת,

 19 ת באנשים.לא תמיכו יצחק גולברי: 

 20 כן, אבל אתה יודע שאף אחד כמעט לא פנה? עמיקם לוי נגר: 

 21 סליחה? תומר יעקב: 

 22 לא, נו, גולברי: יצחק 

 23 אין כמעט פניות בעניין הזה.  גר: י נעמיקם לו

 24 אתה מדבר על תמיכות וארגונים, נו.  יצחק גולברי: 
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 1 פרסמת? צפריר פדלון: 

 2 בטח פרסמתי.   עמיקם לוי נגר: 

ך שאני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו לא הגשנו, עמותת  תדע ל אריה דורון:  3 

 4 בית יוסף לא הגישה,

 5 ?למה עמיקם לוי נגר: 

 6 שמירה.ו בעזוב, נרדמ אריה דורון: 

 7 אוקי, מה אתה רוצה ממני?  עמיקם לוי נגר: 

דבר שני, תראה, בשם ההגינות אני אומר, כל הזמן פרסמו  אריה דורון:  8 

פנו לאנשים. פה לא  נא ללכת להגיש, תמיד המועצה  בישיבת 9 

 10 פנו בכלל. אני אומר לך את האמת, הכל בשקט נעשה.

 11 יה בעיתונות ובזה.זה מהפנ עמיקם לוי נגר: 

 12 רגע, הכל נעשה בשקט. ן: ורואריה ד

 13 מה, באופן אישי?  עמיקם לוי נגר: 

 14 לא, אני אומר לך, תראה, אני לפחות,  אריה דורון: 

 15 ל בעלי התפקידים פה. אני, סליחה, אני לא מכיר את כ עמיקם לוי נגר: 

אני לשם ההגינות אומר, כשאני מקבל תמיכות וארגונים, אני   אריה דורון:  16 

אני מחלק את זה בראש השנה.  הו,מחלק, לא, אני אגיד לך מש 17 

אני לא משתמש לצרכים האישיים שלי. היום אין לנו, אבל זאת  18 

 19 מציאות.

 20 אני צריך לפרסם באופן פומבי, עמיקם לוי נגר: 

אבל מודיעים במועצה, כל שנה זה היה ככה, אל תגיד לי לא,  : אריה דורון  21 

ה אומרים, נא להגיש. מה כל שנה זה היה ככה בישיבת המועצ 22 

 23 מדברים?  תם א

 24 טוב, חברים, זה לא דיון. טוב, כל אחד יקבל את זכות הדיון.  גרין, ראש המועצה:  'גב
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 1 , 2019אנחנו מדברים על  תומר יעקב: 

 2 ניה, זכות הדיבור לתומר, מסיים. ש גרין, ראש המועצה:  'גב

עינו . אז ט2020, אתה מדבר על 2019אנחנו מדברים על  תומר יעקב:  3 

 4 . 2019ו על בשנתון, אבל בסדר, אנחנ

 5 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

לא הוגשו בקשות. אז תוספת של  2020-אז יכול להיות ש תומר יעקב:  6 

ל אלון, אני  שקל, בקטנה, ניהול עצמי אור תורה ויגא 100,000 7 

חושב שלא צריך לגרוע, נכון שיש מפתח, נכון שזה עובד לפי  8 

. זה  טענתי שמנגנון החישוב מעוות מפתח תלמיד, אבל תמיד 9 

ואין מה להוריד את המעט  לפי מפתח תלמידלא צריך להיות  10 

שממילא הם מקבלים בניהול העצמי, אז החסרנו את מה  11 

יגאל אלון. שהוחזר, החזרנו את מה שהוחסר מאור תורה ו 12 

דברים נוספים, מלגות הסטודנטים, אנחנו לא יודעים, בינתיים   13 

נושא הפיס לא קיבלנו תשובה לגבי היש מפעל הפיס, מפעל  14 

 15 וכמה.

 16 .אנחנו פרסמנו גרין, ראש המועצה:  'גב

 17 אין לי את הפרסומים, גם בשלטי חוצות.  תומר יעקב: 

מלגות או   12עברה הצענו מלגות, שנה ש 30פרסמנו, שיש  גרין, ראש המועצה:  'גב 18 

 19  30מלגות והשנה אנחנו מפרסמים  10מלגות או  12קיבלו 

 20 נגמר המועד להגיש. מלגות, עוד לא

ד אז אני חושב שחשוב ונכון, מצוין, ואפשר להגדיל את זה בעו ב: תומר יעק 21 

שקל ולתת קצת יותר לסטודנטים על חשבון דברים   56,000 22 

אחרון זה ברמה של אחרים שנראים לנו פחות נכונים. דבר  23 

שאלה. זה טוב ונכון, אנחנו בעד להגדיל את הנראות הטובה  24 
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חובות ל הזמן, אבל הוספנו למטאטא רשל הישוב ולשפר כ 1 

 2 , בעוד ארבעה מנקי 25%-בתקציב האחרון, הגדלנו את זה בכ

זה מטאטא רחוב, עכשיו   130-140,000רחובות. סדר גודל של  3 

ני הביצוע אין ניצול, כלומר  מוסיפים עוד. העניין הוא שלפי נתו 4 

משהו פה לא עובד. כלומר, או שאין, או שהקבלן לא יכול לספק,  5 

ם הקבלן, יש פה איזה בעיה, חנו סתם מגדילים, אז חבל. ואאנ 6 

או מול החברה למשק לן אז צריך באמת לפתור אותה מול הקב 7 

או אני לא יודע מה. אבל למצוא את הדרך איך באמת לנצל את  8 

 9 אמת יהיו יותר מטאטאי רחובות, הכסף כדי שב

 10 טוב, זה מטאט קטן זה עדיף.  עמיקם לוי נגר: 

יל עד מחר את המנקי י זה כרגע אנחנו יכולים להגדכי לפ תומר יעקב:  11 

 12 אים אותם בשטח.רחובות, אבל זה לא קורה בפועל, גם לא רו

 13 תודה תומר. עוד התייחסויות לפני שאנחנו נשיב? גרין, ראש המועצה:  'גב

רציתי, אחרי המספרים שאני ותומר ישבנו עליהם גם כן, הנושא  פדלון:   צפריר 14 

 15 עסקים, במה מדובר?   של חצי משרה מנהל רישוי

 16 סליחה? וי נגר: עמיקם ל

 17 חצי משרה למנהל רישוי עסקים. צפריר פדלון: 

 18 יש. לאי גרין, ראש המועצה:  'בג

 19 תברואנית. עמיקם לוי נגר: 

 20 סקים. לא, לא, לא, רישוי ע יצחק גולברי: 

יש תברואנית שאוישה ואנחנו רוצים חצי משרה למנהל רישוי   גרין, ראש המועצה:  'גב 21 

סקים צעד אחד קדימה,  כדי להצעיד את נושא רישוי ע עסקים 22 

 23 אם לא שניים, שלושה.
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דע איזה יש לכם אבל איזה תברואן שמטפל בזה, אני יו  צפריר פדלון:  1 

 2 פרילנסר.

 3 יש תברואנית, עמיקם לוי נגר: 

 4 אבל במקום. רין, ראש המועצה: ג 'גב

 5 יש לכם גם תברואן.  עמיקם לוי נגר: 

 6 ום החיצוני. במק גרין, ראש המועצה:  'גב

 7 הוא לא תברואן,  עמיקם לוי נגר: 

 in house  . 8, ואנחנו רוצים את זה outsourcingהוא  גרין, ראש המועצה:  'גב

 9 ,הוא רכז, אין לו סמכות, אין לו עמיקם לוי נגר: 

 10 נכון?  זה במקום, ת.

 11 הוא גם לא, אני לא צריך להסביר. עמיקם לוי נגר: 

קופה שצריך  התשתית. יכול להיות שתהיה ת עד שנבנה את גרין, ראש המועצה:  'גב 12 

 13 לבנות את התשתית.

 14 אתה הרי מכיר אותו יותר טוב ממני, אז מה אתה שואל? עמיקם לוי נגר: 

 15 אני מכיר גם אותה, אין לי בעיה. צפריר פדלון: 

 16 גם אותה אתה מכיר, אז למה אתה שואל? ברצינות. וי נגר: ל עמיקם

 17 אד גדול ברישוי עסקים. אנחנו בפער מ גרין, ראש המועצה:  'גב

שאלתי למה כי אני יודע שישבנו ודיברנו, סליחה קרן,   פדלון:   צפריר 18 

 19 כשדיברנו, רצית להגדיל, 

 20 חצי.  אני רוצה אפילו תקן מלא, אבל הגזבר מתווכח איתי על עמיקם לוי נגר: 

ודיברנו ביחד, אני הצעתי לך שיהיה תברואנית בחצי משרה  ר פדלון: צפרי 21 

את זה יס את הפרילנסרים ואז קיבלת מאשר להמשיך לגי 22 

 23 וגייסת תברואן. 
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נכון. עכשיו אני מדבר על, אני גם רוצה תקן מלא, אתה אפילו   עמיקם לוי נגר:  1 

 2 תומך בי. 

צפריר, דעתך  נעצור רגע בנקודה. בוא עמיקם, אבל רגע, אבל  גרין, ראש המועצה:  'גב 3 

 4 נשמעה ויושמה.

 5 ולם.לא, ייאמר לזכותו, לזכות כ צפריר פדלון: 

 6 בסדר. אז בוא נעצור רגע בנקודה הזו.   גרין, ראש המועצה:  'גב

 7 כמה הוסיפו לשפ"ע כסף? בסך הכל הכללי. אריה דורון: 

 8 ציב?מאתמול, מתחילת השנה, מאמצע השנה, בתק גרין, ראש המועצה:  'גב

 9 מתחילת השנה.  אריה דורון: 

הוספנו, המנהל אזור י אומרת מה קרה בשפ"ע, בסדר? רק אנ גרין, ראש המועצה:  'גב 10 

 11 נכנס לתפקיד, נוסף כבר

 12 כמו שצריך הוא עובד, נמר. אריה דורון: 

 13 ואני חייב לומר שהוא עושה עבודה טובה.   יצחק גולברי: 

 14 אתה בניגוד עניינים, תומר.  צפריר פדלון: 

 15 כן.   גרין, ראש המועצה:  'בג

 16 תשמע, הכל נשאר במשפחה. אריה דורון: 

 17 שכחתי.המשפחה שלך,  רי: יצחק גולב

 18 לגבי הנושא של התמיכות, אני מקבלת את, דורון,  : רין, ראש המועצהג 'גב

 19 הוא לא משפחה. צפריר פדלון: 

 20 בן אחיו.  יצחק גולברי: 

 21 בן אחי, כן.   אריה דורון: 

 22 ,  לא ידעתי עמיקם לוי נגר: 

 23 לא משנה, עזוב. אריה דורון: 

 24 לא הייתי מכניס אותו לעבודה. עמיקם לוי נגר: 
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 1 עכשיו מפוטר.  רי: יצחק גולב

 2 הוא בניגוד עניינים.   עמיקם לוי נגר: 

שניה רגע, תיכף אני אתן לגזבר להגיב על הכל, רק אני רוצה   גרין, ראש המועצה:  'גב 3 

 4 להגיד לגבי,

ה אמא, אז אין ניגוד עניינים, זה מאותו תגיד להם זה לא מאות יצחק גולברי:  5 

 6 אבא אבל לא מאותה אמא.

 7 ,ה להגידהתמיכות, אני רק רוצ  לגבי גרין, ראש המועצה:  'גב

 8 אני מכיר את כל ההיסטוריה שלהם. יצחק גולברי: 

איציק, שניה. לגבי התמיכות, אני לוקחת לתשומת ליבי את מה  גרין, ראש המועצה:  'גב 9 

חנו צריכים לעשות פעולה יזומה תוך  שאמרת, זאת אומרת שאנ 10 

כדי שאנחנו מפרסמים את זה. לקחתי לתשומת ליבי. יש עוד  11 

 12 אלות שאני רוצה שהגזבר,ש

 13 אם היו מעלים את זה בפייסבוק אז כולם היו יודעים.   ון: ר פדלצפרי

אני מעדיפה לא לפרוטוקול להסביר לכם אחר כך משהו.   גרין, ראש המועצה:  'גב 14 

 15 להתייחס? יש עוד שאלות? אבישי, אתה רוצה

 16 כן.   אבישי יצחקי: 

 17 י פשוט, , אבל תעשי חשבון הכ20הוא אמר לי  אריה דורון: 

 18 , אתה שואל שאלה, אני אענה לך.דר, תומר שאל שאלהלפי הס אבישי יצחקי: 

 19 לא, כי בתקופה של קובי,  אריה דורון: 

 20 וגם צפריר שאל. גרין, ראש המועצה:  'גב

ופה של קובי, קובי זוכר את זה, קיצצנו בשפ"ע אני רוצה בתק אריה דורון:  21 

חרי זה העלינו . נכון? ככה קיזזנו. א50%בזמנו בתקופת שביט,  22 

-ה גדלה ב, קדימ25%. אחרי העלינו בעוד 25%-את השפ"ע ב 23 

מיליון.   15ונשארנו אותו דבר מלפני חמש שנים, אותם  25% 24 
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 1 איך אתה מסביר את זה? איך  מסבירים את זה? קדימה גדלה,

עובדים, משהו   8עובדים, היום יש  16אין אנשים שעובדים, היו  2 

גם למה, כשאני משלם  פה לא מסתדר. לא, אני אגיד לך 3 

א מעניין אותי, כי חינוך  אני רוצה מנורה דולקת. חינוך לארנונה  4 

כל משפחה משקיעה בילד שלה באופן פרטני בלי סיפורים. אני   5 

ם. ומה קורה? אין את רוצה רחוב נקי, הרי זה מה שאנחנו רוצי 6 

עובדים בכל קדימה? זה   8-עובדים ל 16-זה, אין את זה. מ 7 

 8   ? זה לא הגיוני הדברים האלה.נראה לך הגיוני

שבת שמדיניות המועצה הנוכחית היא להגדיל דורון בוא, אני חו גרין, ראש המועצה:  'גב 9 

את השפע ואת שיפור פני הישוב. עשינו כמה צעדים, גם   10 

חנו נעשה עוד כמה צעדים. אנחנו עושים את  אנ 2020בתקציב  11 

יכולתנו. זה ונוהגים בצורה שמרנית כדי לראות כל דבר שהוא ב 12 

 13 עדכון תקציב לקראת סוף השנה. אם נוכל, נעשה עוד 

רק על מילה אחת שדורון אמר, כל האחוזים, את יודעת, זה לא,   ג: קובי גינזבור 14 

שלי,  אבל כשהוא אומר על הסבסוד, אז רק בתקופה הזאת 15 

מיליון שקל רק סבסוד של התיכון, הוא   2שלי, זה אתם, מעל  16 

 17 את התיכון.  אומר המועצה לא מעניין אותו

 18 לא, דורון אמר שאותו לא מעניין.   מועצה: גרין, ראש ה 'גב

 19 ותו לא מעניין.  א יצחק גולברי: 

 20 לא, אבל את המועצה זה מעניין.  קובי גינזבורג: 

 21 כן. גרין, ראש המועצה:  'גב

 22 אז רק אמרתי, רק כנושא. גינזבורג:  קובי

חשוב לה ובגלל זה יש גם מדיניות המועצה זה שהחינוך מאד  גרין, ראש המועצה:  'גב 23 

שקל, רגע, אני מדברת   34,000-יב את התוספת של הבתקצ 24 
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ינוך מאד חשוב לה, ראה אל דורון.  מדיניות המועצה זה שהח 1 

לנו ה ערך תיכון שהחשב המלווה הזכיר לי כרגע כמה עול 2 

בשנה. וראה ערך הגנים החרדיים שהוספנו וראה ערך הגן   3 

 4 היו,  חינוך מיוחד נוסף שהוספנו, שלא 

 5 חה. מועדוניות הרוו דוברת:

נו. מועדוניות הרווחה. זאת אומרת החינוך מאד מאד חשוב ל גרין, ראש המועצה:  'גב 6 

 7 וזה מתבטא גם בתקציב. זהו, גזבר. 

 8 טוב. אז ככה,  אבישי יצחקי: 

 9 אתה רוצה את הדברים על הלוח?  רין, ראש המועצה: ג 'גב

דיף שתשימי את הטבלה למעלה ומי שצריך  איך שנוח לך. ע אבישי יצחקי:  10 

 11 על המסך. יסתכל

 12 בסדר. ראש המועצה:  גרין, 'גב

בואו  אנחנו נהגנו באופן מאד שמרני בשינויים פה בתקציב.  אבישי יצחקי:  13 

תומר ואז נעבור נטפל קודם כל בנושא של ההכנסות שבהן נגע  14 

לנקודה של הזה. ההנהלה כבר קיבלה סקירה אז אני מתמקד   15 

ון  שלכם. אתם רואים פה בארנונה תוספת של מילי בשאלות 16 

שקל בהכנסות ואני רוצה להגיד לכם שזה מדובר בתוספת  17 

גלל שאני מיליון. ב 1.3לתקציב, כמו שאישרנו, בתכלס זה כבר  18 

ידה בגביה של ארנונה שמרן ואני יודע מה קורה בחגים, יש יר  19 

בחגים וכו', שמרתי לעצמי את הרזרבה הזאת, אחרי שנעבור   20 

שמה אולי  אותה יכול להיות שנעשה שוב תוספת, כי אנחנו 21 

 on the safe 22נופתע לטובה. אני רציתי להיות בטוח, ללכת 

side .סביבה הגעתי כמו שאתם מסתכלים בקנסות איכות ה 23 

הוא גבוה מדי,   למסקנה שהאומדן שנעשה בתחילת השנה 24 
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שקלים, בצורה   100,000-שקל ל 300,000-הורדתי את זה מ 1 

תחילה  קנסות החניה שדיבר עליהם תומר, זה נכון, ב דרסטית. 2 

-, הורידו את זה בתקציב המותנה ל1,440,000חשבו על  3 

סתם.  שקל ולא 895,000-. אני הורדתי את זה ל1,195,000 4 

בוה יותר משנה קצב ההכנסות שלנו מקנסות חניה הוא קצת ג 5 

-שעברה, חודש אחרי חודש. ואת שנה שעברה סיימנו ב 6 

זה שמרני, זה בסדר,  891,000אז לכתוב  שקל, 877,000 7 

, אנחנו בתוך המסגרת, כן נעשתה פה פעולת insideו אנחנ 8 

חשיבה. אם אתם רואים, הורדנו גם הכנסות מחזור ואגרת  9 

מכניסים,  שוי עסקים, כי אנחנו רואים שבקצב כרגע שאנחנו רי 10 

היתה טעות בתחשיב, אנחנו מתקנים את אומדני ההכנסות  11 

אופן דרמטי את ההכנסות מחניה רגילה מכחול שלנו. העלינו ב 12 

בן, אנחנו שמה עשינו כמה פעולות שסייעו לנו לקבל יותר  ל 13 

שבי הכנסות מכחול לבן, בעיקר מתושבי חוץ כמובן, כי תו 14 

חניה או בחינם  הישוב כמעט ולא משלמים בגלל שיש להם תווי  15 

שקלים שעכשיו משלמים. זה לגבי הצד של ההכנסות.  40-או ב 16 

עתיד,  הדרך יש שם איזה תקצוב כפול שנעשה עם מכון בסוף  17 

אז אחד מקזז את השני לכן אני לא מתעכב על זה. בהוצאות,  18 

ת, אנחנו הוספנו  עכשיו אני הולך לשאלות שלך, דורון. בהוצאו 19 

שקל שהוריד  206,000-וך השקל לטובת הגינון, מת 150,000 20 

כסף,  החשב, אנחנו הגענו למסקנה שיכולים להחזיר את רוב ה 21 

שקל   60,000עוד  החשב איתנו, חושב בדיוק כמונו. הוספנו 22 

לטובת טיאוט, שזה בעצם אומר עוד שישה חודשים של עובד  23 
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יון ביום, זה התפוקות. אתה טיאוט. עובד טיאוט זה קילומטר ניק 1 

 2 נהן.מבין בזה אז אתה מה

 3 קילומטר מאה. צפריר פדלון: 

 4 בסדר.  אבישי יצחקי: 

 5 מים או לפי חמישה?לפי שישה י :נועם מולה

 6 לפי חמישה.  צפריר פדלון: 

זה לפי חמישה ימים. יש מיצוי מלא של תקציב התברואה, אני  אבישי יצחקי:  7 

אותו קצת יותר, וגם אולי  מאד מקווה שבנובמבר נוכל להגדיל  8 

באופן שמרני עובדים, מגדילים איפה   את השפ"ע. כרגע אנחנו 9 

לסעיף, אין שם   שאפשר. רוב שאר השינויים זה העברה מסעיף 10 

ת, אנחנו חייבים לשפר את דברים דרמטיים. ויש שם תוספ 11 

הנושא של תשתיות התקשורת במחשבים במועצה, כי אנחנו   12 

נופלים שם מחשבים, השרתים  אך כפסע לפני קריסה. כל יום 13 

ים, חשופים לכל מיני פריצות, אז אני שלנו מאד מאד מיושנ 14 

הסטרטר, זה , זה 400,000-מבטיח לכם שזה לא ייגמר ב 15 

ם שזה חלק מהחוסר של . זה תב"ר, מבטיח לכ850-ייגמר ב 16 

 17 המועצה, זה מערכת מחשוב טובה. זהו, זה התמצית.

קציב הם אקסלים שצריך לדייק  אז תראו, מאחר ותיקוני הת גרין, ראש המועצה:  'גב 18 

ואנחנו לא נעשה את זה עכשיו, והחשב המלווה נתן את אותם  19 

נחנו ניקח את ההצעות שהצעתם, ברכתו לשינויים שהצענו. א 20 

אני אשמח אם בפעם  קציב הבאים ובכלל. גם לתיקוני הת 21 

הבאה, אפילו יום לפני, תשבו עם הגזבר, תציעו את ההצעות  22 

יכולים לעשות את התיקונים ואז   שלכם, יכול להיות שהיינו  23 

ביא לאישור החשב המלווה לפני שאנחנו עולים למליאה. לה 24 
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יעכב אותנו ואני לא רוצה להתעכב דבר כזה עכשיו מבחינתי י 1 

ה. לכן אני מעלה את השינויים בתקציב שהצעתי עם הדבר הז 2 

להצבעה. אם תרצו אני אעלה גם את השינויים בתקציב שלכם  3 

או  ת, כשיטת עבודה מבחינתי או בישיבהלהצבעה. ואני אומר 4 

לפני כן, בצורה כזו שאני מספיקה להעביר לחשב המלווה  5 

 6 עולים למליאת מועצה. לאישור לפני שאנחנו

 7 הערה בנושא הזה.אבל קרן,  תומר יעקב: 

 8 כן?  גרין, ראש המועצה:  'גב

כשיטת עבודה זה נכון, ואני ישבתי ביום שישי בפעם הראשונה,  תומר יעקב:  9 

שניגש אלי קודם,  מרתי את זה גם לנועם אחרי שחשבתי, א 10 

אחרי שחשבתי שנקבל באמת קצת נתונים, התייחסויות,   11 

אנחנו  וף אנחנו ניזונים מזה. אנחנו לא עובדים פה,דוחות, בס 12 

פה, אני לפחות אין לי כל כך הרבה זמן להתעסק לא נמצאים  13 

עם זה. אז מצאתי איזה משבצת ביום שישי בצהריים ונגעתי   14 

 15 עתי בזה מעט.ולתי, במעט, באמת, נגבזה כמה שיכ

 16 ימים לפני.  10-שלחנו את זה למעלה מ גרין, ראש המועצה:  'גב

פערים שאני לא נכנס רגע, את התיקוני תקציב. אבל יש פה  ר יעקב: תומ 17 

לזה כי זה לא משנה. אבישי לא התייחס לזה, בנתוני ביצוע, גם   18 

בצד ההכנסות, גם בצד ההוצאות, כשאנחנו מודדים ומסתכלים  19 

ע אז אנחנו רואים באמת שאפשר ללמוד ולראות  ני הביצועל נתו 20 

ל הארנונה. הנה, הוא את הדברים האלה בצורה בולטת, למש 21 

זה בסדר וזה מסתדר גם. הרי בסוף באמת נהג בכמעט דיוק ו 22 

אני יושב עם הדוח הזה ועם הדוח הזה ורואה באמת שיש איזה  23 

 24 היגיון כלכלי, היגיון חשבונאי. 
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קטית להמשך, בסדר? הצעה פרקטית להמשך, ה פראז הצע גרין, ראש המועצה:  'גב 1 

המועצה יש להם משהו תראו, יש נתונים שברגע שיוצאים מ 2 

ם נתונים בעבודה. אני מזמינה אותך, מחייב, בסדר? ויש לפעמי 3 

אם יש נתונים שחסרים לך ועדיין אנחנו לא יכולים להוציא אותם   4 

י  מהמועצה, מכל מיני סיבות, כי עוד לא הסתיים הרבעון, כ 5 

חנו באמצע העבודה. לשבת עם הגזבר, לקבל את הדיוקים  אנ 6 

עבודה על בסיס משהו, אבל לא כל דבר  שאתה צריך, הרי עשו  7 

ל להוציא החוצה, כי מטבע הדברים תוך כדי עבודה  אתה יכו 8 

אתה לא מוציא את הכל החוצה. אז אני מקבלת את הדברים   9 

פי  וננסה לשפר את זה בהמשך. מי בעד השינויים בתקציב כ 10 

 11 הנחתי על שולחן המועצה? ש

 12 פה אחד.  יצחק גולברי: 

 13 מה אתה? וד לא פה אחד. מי נגד? צפריר ותומר, אביעד,ע גרין, ראש המועצה:  'גב

 14 בעד. אביעד חסון: 

 15 אז צפריר ותומר נגד, כל השאר בעד.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 16 מאושר על ידי רוב חברי המועצה.  החלטה: 

 17 לנו גם צריכה לעלות.רגע, ההצעה ש תומר יעקב: 

של צפריר ותומר?   בסדר, כמעט שכחתי. מי בעד ההצעה  גרין, ראש המועצה:  'גב 18 

, נועם, יוסי, דורון מצביע, לא צפריר ותומר. מי נגד? קרן 19 

 20 מצביע? 

 21 לא, אני נמנע. אריה דורון: 

אוקי. יוסי נמנע? תמי, גולברי, תפארת נגד, מי נמנע? דורון   גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

 23 ביעד. וא

 24 נדחה על ידי רוב חברי המועצה.  החלטה: 
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ררת ודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר היום, אני משחבסדר, ת גרין, ראש המועצה:  'גב 1 

 2 את החשב המלווה, תודה רבה קובי.  

 3 תודה רבה לכולם, שתהיה לכולם שנה טובה. קובי גינזבורג: 

 4 )מר קובי גינזבורג עוזב את הישיבה(

הדבר הבא, אני אראה שאני לא שוכחת בסדר היום. זה סעיף  : גרין, ראש המועצה 'גב 5 

 6 , במייל נפרד ובטעות לכם ד' ששלחנו  6-ג' ו 6

רבעוני, שתי שאלות קצרות מאד, באמת קצרות, יש לי  הדוח ה תומר יעקב:  7 

 8  הרבה אבל אני אצמצם, כי אני מכבד אתכם.

, אני אסיים ואנחנו  אין לי בעיה, רק אם אפשר לעשות את זה גרין, ראש המועצה:  'גב 9 

נשארים פה במליאת המועצה, שאני בטעות לא אפספס משהו.   10 

זה במייל  קורות מימון, שלחתי לכם אתג' זה שינוי מ 6 אז 11 

תכנון ופיתוח   1026נפרד, זה פשוט לא אוחד לאחד. תב"ר  12 

ש"ח במקום   350,000שינוי מימון של מתחם סופיה וסרמן.  13 

ש"ח מקרן   200,000מקרן עבודות פיתוח יהיה כדלקמן:  14 

 15 ש"ח מקרן שצ"פ. 50,000ש"ח מקרן תיעול,   100,000סלילה, 

"ר יותר גדול. יש שם  ה עם היתרה בתב"ר? הרי התברגע, ומ מר יעקב: תו 16 

 17 שקל, רק חלק מההרכב, 700,000

 18 משנים את המימון. איריס וסרברגר:

 19 אוקי, בסדר.   תומר יעקב: 

זה בכפר. מי בעד? סופיה וסרמן, דרך   מי בעד? ודרך אגב,  המועצה:  גרין, ראש 'גב 20 

ולדעתי זה הרחוב  אגב, היתה הרופאה הראשונה בקדימה צורן  21 

 22 אישה.  היחיד על שם 

 23 שנשאר פסטורלי כמו היום, כמו קדימה של פעם.   פדלון: צפריר  

 24 מי בעד? פה אחד.  גרין, ראש המועצה:  'גב
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 1 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

, פיתוח מערב 1043הנושא השני זה פתיחת תב"ר חדש,  צה: גרין, ראש המוע 'גב 2 

ש"ח. זה גם בכפר.   250,000סך  רוטשילד שלב ביניים על  3 

 4 מקרן סלילה,ש"ח  100,000

 5 זה רק פיתוח, זה עדיין לא גינון.   צפריר פדלון: 

 6 זה רק הגינון שם.  איריס וסרברגר:

 7 ש"ח, 50,000-ש"ח זה מקרן שצ"פ ו 100,000 גרין, ראש המועצה:  'גב

 8 בלי לעשות פיתוח אי אפשר לעשות גינון.  יצחק גולברי: 

של המועצה היא שעד מקרן תיעול, הכוונה היא, המדיניות  המועצה: גרין, ראש  'גב 9 

אנחנו לא מסיימים את הפיתוח שלו. ועם   70%שרחוב לא נבנה  10 

זאת יש שם מקטעים של בתים שסיימו. אז אנחנו לוקחים   11 

רים את האספלט ליד, מסדרים  מקטע של בית שנסלל, מסד 12 

 13 בירים. קצת את הגינון והכל, כדי לאפשר חיים נורמליים וס

מת, לתקן עוולות של תושבים אם אפשר גם בכסף הזה, בא תומר יעקב:  14 

סל התושבים. יש תושבים, שמה לעשות, לא חפרו   שגרים, על 15 

או לא העמיקו מרתפים, בחלק הזה של רוטשילד מערב, ושפכו   16 

א, קבלנים, חול על מגרשים שכנים או מגרשים להם, מה שנקר 17 

הם. יש פה שתי של שכנים שלהם, או בני משפחות של 18 

שמשיתים את העלות קבלנים. או אפשרויות, אנחנו יודעים מי ה 19 

י החול, וזה הרבה כסף, על הקבלנים עצמם, או שאנחנו של פינו 20 

לוקחים אחריות ואנחנו עושים את זה. אבל אי אפשר לבוא  21 

 22 שם, לתושבים 

 23 על מה אתה מדבר, על הערימות חול בחלק המערבי?  יוסי אדירי: 

 24 בחלק הצפון מערבי.  תומר יעקב: 
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 1 ראה, קודם כל אני רק אומר שבחודשים האחרונים, ת גרין, ראש המועצה:  'גב

 2 לפנות את זה. 4קודם כל זה מחויב בטופס  יר פדלון: צפר

ב שאין לו מרתף,  זה לא פייר כלפי התושבים, עכשיו זה תוש תומר יעקב:  3 

 4 הרי לא הוא חפר את זה, זה ברור.  

ח בחודשים  מר, אני אומר שני דברים. אחד, היה כבר פיקותו גרין, ראש המועצה:  'גב 5 

ינו.  עיכבנו עד שפ 4האחרונים שם ונתן דוחות, חלק מטופסי  6 

אבל יש באמת מקומות כאלה שחלק מהמתלוננים הם גם אלה  7 

למצוא דרך משותפת לעשות שחפרו, גם הניחו. הצענו לנסות  8 

 9 את זה, שיתוף תושבים והקבלנים שהיו שם והיו, עוד לא

פינה, נתנו דוחות   למי שידענו שלא 4הסתייע. אז עיכבנו טופסי  10 

 11 וקנסות, נמשיך במדיניות הזאת.

 12 בל צריך לפתור את הבעיה הזאת שם, בסדר. א תומר יעקב: 

 13 מי בעד? פה אחד.  טוב, מבחינת התב"ר החדש, גרין, ראש המועצה:  'גב

 14 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

בעבור מפעל   הנושא הבא זה פתיחת חשבונות בבנק דקסיה צה: גרין, ראש המוע 'גב 15 

הפיס. במסגרת, אני קוראת את הכל, איה? רק את ההחלטה?  16 

מפעל הפיס, כדי לעבוד איתנו, צריך   אוקי. אז בשתי מילים, 17 

ט, שני חשבונות. אני קוראת  שנפתח חשבונות בנק פר פרויק 18 

 19  את ההחלטה שצריך לשלוח להם. "המועצה מאשרת פתיחת

חשבון פיתוח פיס  שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס.  20 

 21 וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק בע"מ. מי בעד?  

 22 כולם. יצחק גולברי: 

 23   אני הייתי מסתייגת והייתי אומרת חשבון אם. גרין, ראש המועצה:  'גב

 24 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 
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מענק או התקציב שמפעל הפיס המדובר בחשבונות שבהם  איה קאופמן:  1 

שקל, ואז הכסף לא מגיע ישירות   500,000נותן הוא מעל  2 

אלינו, עובר ישירות לקבלנים דרך החשבונות. בעבר היו עושים   3 

ה על כל פרויקט בנפרד, מהשנה האחרונה הם מבקשים את ז 4 

לטה אחת עם חשבונות אב ואז פותחים תתי אב בלי הח 5 

 6 החלטת מועצה. 

כרוני.  יוח. כמעט פרח מזהסעיף האחרון, ואז אנחנו עוברים לד המועצה: גרין, ראש  'גב 7 

משפחת אלור צרפת לעיר התאומה. כבר כמה זמן הם ביקשו   8 

שלחת תושבים טיפה  שנגיע ואני רציתי לצאת באיזה שהיא מ 9 

נעים לבקר שם הוא במאי, אבל הם יותר גדולה. המועד ה 10 

נצא במשהו  עושים איזה שהוא ערב גאלה בנובמבר, אז אנחנו 11 

מי רוטמן שהסכימה ת טיפה יותר מצומצם. אני לוקחת את 12 

 13 להתלוות ואת צביה שמע ונציג נציגת תיכון, 

 14 מי זה הנציגת תיכון?  דובר: 

טיה שם, זאת השאיפה שלי שזה יהיה מי שמטפל בדיפלומ גרין, ראש המועצה:  'גב 15 

ני בני אומרת מורה או מורה שמטפל בדיפלומטיה. אולי עם ש 16 

פעולה,  נוער, מתוך כוונה שאנחנו נייצר את התשתית לשיתופי  17 

כרגע בכיוון של קהילה וחינוך. תושבים שירצו לנסוע בנסיעה  18 

ת של הביקור,  הזו גם יוכלו להיות שותפים, אבל זו נסיעה פחו 19 

ושבים ייסעו לשם, יתארחו שם אלא אחר כך אנחנו רוצים שת 20 

משפחת חסון אירחה   ואותם תושבים יתארחו אצלם, לדעתי 21 

 22 ואני לא יודעת אם התארחה, אבל אירחה.

 23 אירחה.  ביעד חסון: א
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והכוונה מבחינתי זה למצוא דרך לשיתוף פעולה, איזה שהוא  עצה: גרין, ראש המו 'גב 1 

 2 ה לעשות את זה בתחום הקהילהמכנה משותף שיש לנו, ננס

 3 והחינוך, זהו.  

 4 לא אמרת את יוסי. יצחק גולברי: 

 5 המימון של, צפריר פדלון: 

שעל חשבון, יש קודם כל בפניכם אישור  אז המימון זה ככה: מי  גרין, ראש המועצה:  'גב 6 

 7 מנכ"ל שהנסיעה היא נסיעה מקצועית. 

 8 אין לנו את זה, לא קיבלנו את זה. צפריר פדלון: 

 9 זה בקלסר. אזאוקי,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 10 רת,אז אני מודיע לך שזה מקצועית במסג עמיקם לוי נגר: 

אישור של הגזבר שיש לזה  שהנסיעה היא נסיעה מקצועית. יש  גרין, ראש המועצה:  'גב 11 

 12 . 888תקציב מתב"ר 

 13 ?888מה זה תב"ר  תומר יעקב: 

 14 זה של החברה תימורים. אבישי יצחקי: 

 15 אתם מפתיעים אותנו.  תומר יעקב: 

שקל. גם אנחנו  48,000ה פעם תב"ר כזה שנשאר שם, לא, הי גר: עמיקם לוי נ 16 

 17 ידענו את זה. לא

הראש של איריס יכול מאיפה אתם מביאים את זה? זה רק  תומר יעקב:  18 

 19 לייצר,  

 20 אתה תתפלא,  עמיקם לוי נגר: 

 21 לא, היה פה ראש יותר קרימינלי, שמעון כהן.   איריס וסרברגר:

צה. מבחינת מימון, את ל מקרה לעבור מליאת מועזה חייב בכ גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

מממנת, את הכרטיס של הנבחרים שזה תמיד הכרטיס שלי אני  23 

צביה ונציג/נציגת תיכון, ככל שלא יהיה  ועובדי המועצה, שזה 24 
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להם אז אנחנו נוותר, תממן המועצה. אנשים נוספים שיצטרפו   1 

כמו יוסי ברק שהתנדב ללוות את המשלחת ולסייע לה, או  2 

. יוסי גם מלווה את ף על חשבונוישהו נוסף שיצטרף, מצטרמ 3 

בהתנדבות, יוסי ברק. תושבים נוספים או אנשים  המשלחת 4 

ו להצטרף זה בעלות כרטיס הטיסה, כל השאר נוספים שירצ 5 

ממומן על ידי המארחים. עוד מילה אחת, אם חברי מועצה   6 

נוספים או עובדי מועצה נוספים רוצים להצטרף כבר עכשיו   7 

מרת, זה באמת, זה לא בעלויות ובמבר, זה פתוח, זאת אובנ 8 

זה פתוח. המימון הוא על המארחים. הסיבה גדולות,  9 

-ש מהר, מהר זה כי קיבלנו הזמנה  לשהתקדמנו עם זה ממ 10 

לגאלה. יוסי ברק אמר את חייבת לנסוע כי אחרת הם  24/11 11 

מתחילים להיעלב, אז עשינו את זה מהים למחר במהירות  12 

 13 כן נועם? האפשרית. 

ויש אפשרות ל שתהיה אפשרות ששני תלמידים יצטרפו, ככ נועם מולה: 14 

 15  תלמידים מהתב"ר לממן את הכרטיס שלהם, אני מציע שאם יש 

שמצטרפים, שהמועצה תממן, שני תלמידים שנבחרים,  16 

 17 שהמועצה תממן את הכרטיס טיסה שלהם והם לא יצטרכו. 

 18 לי אתם, במשלחות עד היום שיצאו, של  אני לא בטוחה, ותגידו גרין, ראש המועצה:  'גב

טיס. גם עכשיו כשיש משלחת נוער, הנוער מימן את הכר 19 

כשיצאה לפרנקפורט דאודר,  בבאידן או שיוצאת עוד מעט, וגם  20 

אני  הנוער מימן את הכרטיס וכל השאר זה. אם אפשר את זה, 21 

אבדוק עם היועץ המשפטי, יותר מבשמחה, אפשר לאשר את  22 

 23 אן, זה באופן עקרוני כ
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ה משהו שר שבאמת מה שנועם אומר זאני חושב שצריך לא יצחק גולברי:  1 

אחר, חילופי משלחות, אבל זה לא חילופי משלחות, זה  2 

משלחת ראש המועצה, משהו כאילו ממלכתי שבא לפגישה  3 

הזאת. ואם את לוקחת איתך שני בני נוער חשוב שהמועצה  4 

 5 תממן ואנחנו מימנו בעבר את,

 6 מימנו נוער?  ה: גרין, ראש המועצ 'גב

 7 אני מימנתי. יצחק גולברי: 

אהרון, יכול להיות שאפשר למצוא דרך שזה לאו דווקא יהיה   : ןולדפ  רירפצ 8 

רטיסי טיסה, אלא לתת להם איזה שהיא מלגה כלשהי מימון כ 9 

 10 או זה?

 11 לא, לא, לא, אל תעבוד בכאילו.   יצחק גולברי: 

צועי, אז בוא נשאיר את זה אם אתם מגדירים את זה סיור מק צפריר פדלון:  12 

להיות חבר מועצה, חברת ועי זה יכול ברמת סיור מקצועי. מקצ 13 

 14 , זה לא רלוונטי.  מועצה, שני עובדי מועצה, מעבר לכך, ידידיי

אני לא רואה סיבה שתושב, לא משנה מאיזה סוג, מאיזה טעם,   תומר יעקב:  15 

מאיזה צבע, צריך להיות ממומן בתב"ר הזה. חברת מועצה,   16 

 17 א, ש מועצה זה בסדר, עוד עובד מועצה אחד, כן, אבל לרא

ם  א' עובדי התיכון הם עובדים שלנו, אם אתם לא יודעים. עובדי י נגר: עמיקם לו 18 

 19 שלנו.

 20 תלוי איזה עובדים, המורים?   צפריר פדלון: 

 21 כל עובדי התיכונים שלנו.  יצחק גולברי: 

 22 בסדר. מה שאנחנו נעשה, גרין, ראש המועצה:  'גב

 23 כולם מקבלים מאיתנו משכורות.  וי נגר: עמיקם ל

 24 ים משכורת מהמועצה.  כולם מקבל יצחק גולברי: 
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 1 אני לא אמרתי מורים.   תומר יעקב: 

 2 מקבלים משכורות. נגר: עמיקם לוי 

אמרתי, עובד מועצה, במקרה הזה צריך להיות מנהל אגף.   תומר יעקב:  3 

 4 חברת מועצה, ראש מועצה, זהו, תסגרו את הרשימה.

לינו, שהוא אני אומרת שוב, מבחינתי גם נציג תיכון שיצטרף א ראש המועצה:  גרין, 'גב 5 

 6 ובד מועצה, מקבלים את המשכורת מהמועצה,ע

 7 לא, זה הוא אומר זה בסדר. ר: עמיקם לוי נג

 8 אה, זה אומר בסדר. גרין, ראש המועצה:  'גב

אמרתי נציג, לא, חבר'ה, אל תגידו מה אמרתי. תושבים, אני   תומר יעקב:  9 

 10 ב ככה, זה ציבורית לא נכון. חוש

פטית אתם לא פתור את הבעיה. מבחינה משתומר, תומר, נ  עו"ד אהרון שפרבר:  11 

 12 יכולים. 

 13 מצוין.  תומר יעקב: 

הנוהל מדבר אך ורק על נבחרים ועל עובדים. לא מדבר על  עו"ד אהרון שפרבר:  14 

דברים אחרים. צר לי, אני פה מבחינה משפטית אוסר את  15 

 16 העניין. 

עניין הזה.  עם זאת, רגע, שניה, אני רוצה להגיד משהו לנועם ב ראש המועצה: גרין,  'גב 17 

נמצא דרך שבה יהיה לנו קרן  יכול להיות שבהמשך, בסדר?  18 

שנחליט שאנחנו מממנים דברים כאלה. אבל אז אני אלך יותר   19 

לפי מפתח סוציו אקונומי של מי שיותר קשה לו ורוצה להצטרף  20 

היו מקרים שנעשו כבר, מצאו  נניח למשלחת גדולה יותר, מה ש 21 

 22 ה להם.את הדרך לאפשר גם לילדים שיותר קש

 23 החלטה כזאת שמצרפים. אני רק אומר שאם יש נועם מולה:

 24 כן, צפריר?  רין, ראש המועצה: ג 'גב
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אני אומר, אני רק רוצה שההחלטה תהיה לפי מה המספר של  צפריר פדלון:  1 

 2 העובדים שאנחנו,

 3 ני לא יכולה שני דיונים בקו אחד. רגע, א גרין, ראש המועצה:  'גב

אני אומר לך משהו, לאשר את המספר המדויק  אני רוצה רק,  צפריר פדלון:  4 

שמות, מספר, תגידי לי ארבע, תגידי  א של העובדים שנוסעים. ל 5 

 6 לי חמש, תגידי לי שלוש.  

 7 בסדר. בוא נקבע שעד חמישה. מאחר ואני כרגע, גרין, ראש המועצה:  'גב

 8 ישה כולל אותך?חמ צפריר פדלון: 

על חשבוני הפרטי, אז עד חמישה  ה, חמישה. אני כרגעשני גרין, ראש המועצה:  'גב 9 

 10 כרטיסים, 

 11  דעו שמבחינה משפטית זה,רק שת עו"ד אהרון שפרבר: 

 12 למה על חשבונך הפרטי? דרך אגב. אריה דורון  

 13 היא כן יכולה להיות על חשבון המועצה.  עו"ד אהרון שפרבר: 

 14 אני אמרתי לה לא. גם  יצחק גולברי: 

עצה, תממני את שני בני את רוצה, תיקחי כרטיס דרך המו אריה דורון:  15 

 16 הנוער על חשבונך, זה יפה, מה. 

 17 בל.את יודעת מה, זה מקו ן: צפריר פדלו

 18 זה הכי נורמלי, מה.   אריה דורון: 

 19 דורון צודק.  צפריר פדלון: 

 20 כן, חבל.   אריה דורון: 

 21 אציע שאת כן תסעי על חשבון המועצה? קרן, את מרשה שאני  יצחק גולברי: 

, בסדר, תראה דורון, מה שאתה מציע הוא רעיון מאד יפה,  לא גרין, ראש המועצה:  'גב 22 

 23 יצירתי. 

 24 אבל זה אסור. חק גולברי: יצ
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כנראה הוא אסור, אבל גם אם כן, גם אם אני מממנת בני נוער,   גרין, ראש המועצה:  'גב 1 

שזקוקים לזה. כי אני לא  רק אני אומר, אני אלך לממן בני נוער 2 

 3 אבחר את בני הנוער.

 4 לי בעיה עם זה.  אין אריה דורון: 

 5 אוקי.  גרין, ראש המועצה:  'גב

בר על הכסף, כי זה מצחיק, ראש מועצה מממן את עצמו אני מד אריה דורון:  6 

 7 לשם?שהוא נוסע 

 8 אני מסכים איתך, זה גם מה שאני אמרתי לה. יצחק גולברי: 

דורון, אני מקבלת את ההצעה, ומה שאני אעשה, אני אתרום  : גרין, ראש המועצה 'גב 9 

לות כרטיס הטיסה לשי לחג לנזקקים. בסדר? יותר טוב.  את ע 10 

 11 מקובל.

קרן, אני חושב שכשהולכים למקום כזה, בית הספר יכול לקבל  דירי: יוסי א 12 

 13 על שני ילדים.את ההחלטה 

 14 ברור, זה בית הספר, לא אני. גרין, ראש המועצה:  'גב

של  שניה, שמייצגים את בית הספר. חבר'ה, יש פה גם עניין  י אדירי: יוס 15 

יכולת להציג, יכולת לדבר, שפה, יש הרבה מאד דברים   16 

בר הזה. ואם אחד מהם עונה להכל וחסר לו כסף  שטמונים בד 17 

 18 זו סיטואציה אחרת. 

לא. דר. נעזור לו. אני מקבלת, רצית להגיד משהו? נעזור לו, בס גרין, ראש המועצה:  'גב 19 

אני מקבלת את ההצעה, אני מוסיפה את עצמי לרשימת  20 

 21 ואני אתרום את,הנוסעים 

 22 אז אתם חמישה. צפריר פדלון: 

 23 אני חושבת שאנחנו פחות, אני רגע אגיד.   : גרין, ראש המועצה 'גב

 24 עד, בוא נקבע עד וכמה שיהיה בסוף. : רבוד
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 1 ן, ארבעה כרגע, כולל אותי. י, צביה ונציג תיכואני, תמ גרין, ראש המועצה:  'גב

 2 בואו נאשר ארבעה. צפריר פדלון: 

 3 בסדר, אני רוצה לרשום לעצמי,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 4 ם ארבעה. ארבעה מתקציב המועצה.  אנחנו מאשרי צפריר פדלון: 

 5 אם אני עכשיו מצטרפת לתקציב אז קרן, תמי, צביה,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 6 מועצה.ארבעה מתקציב ה צפריר פדלון: 

 7 ור,מי בעד אישונציג תיכון מבוגר.  גרין, ראש המועצה:  'גב

 8 אנחנו מאשרים ארבעה נוסעים.  צפריר פדלון: 

ל רגע, רק אני שואלת, אם מישהו רוצה להצטרף אז  כן, אב גרין, ראש המועצה:  'גב 9 

 10 תגידו. מי בעד? פה אחד. 

 11 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

 12 עכשיו החוב לתומר, שאלות על הדוח,  גרין, ראש המועצה:  'גב

 13 הכספי. ברי: יצחק גול

 14 הצלחת בטקטיקה שלך. צמצמתי לשאלה אחת מיני רבות. יעקב:  תומר

בסדר. אני יכולה לשחרר את היועצים המשפטיים? את הגזבר  צה: גרין, ראש המוע 'גב 15 

אני לא משחררת. תודה ליועצים המשפטיים. נסיעה טובה   16 

 17 ליועצים המשפטיים.  

 18 ו"ד אהרון שפרבר ועו"ד אבינועם פרץ עזבו את הישיבה()ע

בטור של ההכנסות יש חריגה גדולה, יש פער גדול בנושא של  ב: יעק תומר 19 

מעט חצי מיליון שקל. איך וכיצד וממה זה עצמיות בחינוך. כ 20 

 21 נובע?  

 22 רק בוא נאמר שתומר מסתכל על החצי. גרין, ראש המועצה:  'גב

 23 חציון.  יצחק גולברי: 

 24 יו? לא ראיתי.על החציון, אוקי? מי שצריך. איפה הסתכלת עכש ין, ראש המועצה: גר 'גב
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הארנונה אנחנו בעמוד המעניין. יש עוד עמודים מעניינים של  עקב: תומר י 1 

אבל חבל על הזמן. את שאר השאלות אני אעביר לאבישי  2 

 3 במייל, אבל לפחות את אלה.

 4 אוקי.   גרין, ראש המועצה:  'גב

 5 ? 50%חסר מאיתנו שהפער הוא כמעט, מעל מה הו תומר יעקב: 

מיות זה קשור  חסר. זה הכנסות עצמיות, הכנסות עצזה לא שהו אבישי יצחקי:  6 

ייכנס לך מהתל"נ. היתה שם לאומדנים שאתה חושב כמה כסף  7 

גביה יותר נמוכה בתל"נ אז ממילא גם מאחר וזה הכנסה מול  8 

 9 וצאה.הוצאה זה לא מייצר שום גירעון. פחות הכנסה, פחות ה

יב. אנחנו  אוקי. בצד של ההוצאה, הנה, זה כן קשור לתקצ תומר יעקב:  10 

להגדיל משרות, אבל בהוצאות שכר  הגדלנו משרות או ביקשנו 11 

שפ"ע, בית רווחה וכהנה וכהנה, יש פה קיטון,   כללי, שזה 12 

 13 שקל.   800,000כלומר תת ביצוע של 

 14 בשפ"ע? יצחק גולברי: 

 15 הראשונה. בחצי השנה גרין, ראש המועצה:  'גב

 16 אמרתי, יש פה חריגה,  תומר יעקב: 

 17 נכון, כי בחצי השנה הראשונה לקח זמן, עצה: גרין, ראש המו 'גב

משרות שכן אוישו בחציון הראשון. עדיין,  אומר, עדיין היו אני  תומר יעקב:  18 

והפער עדיין לא מידתי ביחס למה שכן אויש לעומת הקיטון של   19 

רים למצב הטוב, מה  שקל. אני מניח שאחד ההסב 800,000-ה 20 

מסוימות, גם   שנקרא, זה גם אי איוש משרות. תקצבנו משרות 21 

ות של עובדי  מול עובדי קבלן וגם כלפינו אנחנו, כלומר המשר 22 

 23 ה, והן לא אוישו, לא מומשו.מועצ
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-נכון. אז אני רוצה להזכיר לכם שהדוח הזה עושה פאוזה ב אבישי יצחקי:  1 

הוא מתייחס רק לינואר  , הוא מקפיא את עצמו. זה אומר ש30/6 2 

 3 מה חדשות,עד יוני. אז למשל סגנים שלא היו במשך כ

 4 סייעות, תקנים ריקים,  עמיקם לוי נגר: 

 5 . 30/6-התברואנית, וגם המנהל אזור, לא התחיל בוגם  גרין, ראש המועצה:  'גב

 6 לא גייסתי גבייה כי אני בעצם עושה, אבישי יצחקי: 

 7 , רק כדי לוודא. זו היתה כמעט שאלה רטורית תומר יעקב: 

 8 זה בסדר.  אבישי יצחקי: 

 9 רצינו לראות שאנחנו עונים נכון.   ה: גרין, ראש המועצ 'גב

 10 . רציתי לבדוק את הערנות שלכם תומר יעקב: 

אבל תומר, בוא, לפנים משורת הדין, לא לפנים משורת הדין   גרין, ראש המועצה:  'גב 11 

ע,  אלא בכלל. קח, תקרא, תעבור, אבישי לרשותך. אתה יוד 12 

במשורה, לא, שהוא יעשה עוד איזה דבר אחד או שניים. אבל  13 

יהיו שאלות, בדרך כלל בערבים מאד שקט פה. אם יש  אם 14 

 15 שאלות,

 16 ע בלילה.אחרי תש תומר יעקב: 

 17 א, אחרי תשע אני לא משאירה אותו.ל , ראש המועצה: גרין 'גב

 18 השמועה שיש לי חיים היא מופרכת.   אבישי יצחקי: 

 19 תודה רבה לאבישי ולאיריס ולכל מי שהתנדב, תודה רבה לכם, עצה: גרין, ראש המו 'גב

והכי חשוב בואו נתראה בהרמת כוסית בשמחה. אה, וביום   20 

 21 ם בבריכה. חמישי יש מסיבת ריקודי 

 22 הישיבה  ננעלה
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