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תכנון  בנוי והצטיידות חט"צ תוספת  – 938אישור שינוי מקורות מימון תבר    .1 1 

 2 כתות יובלים

₪ תוספת לאישור  6,035,444התקבלה תוספת  תקציב –הכנסות משרד החינוך    3 

 4 ₪  ₪6,353,096 סה"כ הכנסות  317,652

 5 ₪2,282,348 סה"כ  ₪317,652  אישור להפחתה  2,600,000קרנות הרשות   

 6 ₪ 10,031,429סהכ הכנסות:   

 7 

תכנון בנוי והצטיידות ורכישת מבנים  – 966אישור שינוי מקורות מימון תבר     .2 8 

 9 רן  -ת לביבילים כתו

הגדלה של  ₪9,862,076₪ לסכום של  9,148,134הגדלת התב"ר מסכום של     10 

713,942  ₪ 11 

 12  ₪  ₪589,105  תוספת לאישור  5,676,834: אושר תקציב של  הכנסות מ. הפיס  

 13 לטובת רכישת ציוד וריהוט  ₪623/2018 מענק מס'  124,837סכום של        

 14 ₪  6,390,776: סה"כ הכנסות מ. הפיס            

 15 ₪ 713,942הגדלה מ. הפיס בסכום של   

 16 ש"ח 2,576,058לאחר הפחתה  ₪  3,290,000סה"כ קרנות הרשות    

 17 ₪ 713,942הפחתה של  קרנות הרשות:   

 18 

 19 מרחב למידה חדשני בתיכון בעודד ראור ובניצני השרון. – 1074פתיחת  תבר  .3

 20 ₪ 80,000בסכום של  2020/08/409לעודד ראור התחייבות   

 21 ₪ 80,000בסכום של  2020/08/462לניצני השרון התחייבות   

 22 ₪ במימון משרד החינוך. 160,000סה"כ תב"ר ב סכום של   

 23 

   24 

בעיקרון בגלל הקורונה ישיבות המועצה סגורות לקהל. עם זאת  :ראש המועצה -גב' גרין  25 

נראה לי שאתם יושבים רחוק מספיק ואם אתם רק שלושה, אפשר  26 

 27 את זה?לאפשר 

 28 איש אפשר.  20עד  : דובר

אנשים, אבל אם יגיעו עוד אז יכול  20-בסדר, אנחנו גם פחות מ :ראש המועצה -גב' גרין  29 

להיות שנצטרך לאפשר רק לחלק להיכנס. ערב טוב לכולם. אני  30 

. אני פותחת 12פותחת את ישיבת המועצה מן המניין מספר  31 

ו' חזרו -ות ה'בעדכוני ראש המועצה. אז היום בשעה טובה כית 32 

ו'. -לבתי הספר. השבוע התחלנו גם ביום העשרה יישובי לכיתות ה' 33 

אני רוצה להגיד תודה למחלקת החינוך, תודה למתנ"ס. מדובר  34 
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ו' וארגנו להם יום -קפסולות בכיתות ה' 50במבצע לא פשוט. יש לנו  1 

העשרה שכולל תחומי ידע שונים, חלק טניס, חלק שחמט, חלק היפ  2 

ובאמת תודה על שיתוף הפעולה. זו שנה לא שגרתית הופ וכאלה.  3 

ואנחנו נדרשים לפתרונות לא שגרתיים. לגבי חטיבות הביניים,  4 

אנחנו מתכננים גם לעשות להם יום העשרה שבועי, אבל לאור  5 

ההחלטה מאתמול או מהיום בבוקר, יכול להיות שאנחנו נדחה את  6 

ם והסתגלות זה. צריך להבין שהמערכת כל הזמן עובדת עם שינויי 7 

לשינויים האלה. מבחינת הסטטוס שלנו, היום אנחנו נמצאים עם  8 

מבודדים. אנחנו ממשיכים  100-עשרה חולים מאומתים ו 9 

בהיערכויות יומיות ושבועיות בחדר המצב. שלומי מוכתר, סגן  10 

ראש המועצה, מוביל את הנושא. אנחנו בשיתוף פעולה עם פיקוד  11 

שהיה של גמזו והיום ממשיך  העורף וגם בקשר מאד טוב עם המטה 12 

גם לפעול והקשרים ממש טובים בעניין הזה. עמדת ראשי הרשויות  13 

כפי הוצגה בפני שר החינוך היא להחזיר כמה שיותר ילדים, כמה  14 

שיותר מהר לבתי הספר. נושא נוסף זה הנושא של פעילות פרחי בר.  15 

ולה ביום שישי ילדי הגנים ייהנו משתילת פרחי בר בגנים. שיתוף פע 16 

עם עיריית תל אביב. שלוש תושבות ככה יקרות שקידמו את זה,  17 

עינת סגל גפן, שירי סולומון, וגלי אמיר. עיריית תל אביב נתנה לנו  18 

את הפלטפורמה, אמנון חכימי תושב הישוב תרם את הזרעים, אתי  19 

מזוז מנהלת קדם יסודי ביחד עם כל הגננות עושות את ההיערכות  20 

. צחי ברבר, מנהל המתנ"ס, יסיים הזאת וזה בהחלט  מבורך 21 

במהלך החודש את תפקידו. אני אעדכן בדבר מועד פרידה שנעשה  22 

לו. יכול להיות שזה יהיה שוב בפורמט מצומצם לאור הקורונה. מי  23 

שהתקבל לתפקיד, רועי, ייכנס גם במהלך דצמבר לתפקיד, לאחר  24 

מכן נעשה היכרות איתו. הוא היה סגן מנהל המתנ"ס בעיריית  25 

נה. שני נושאים שעלו ככה לסדר היום הציבורי וכדאי שתהיו יב 26 

מעודכנים. אחד, נושא הזהירות בדרכים. הופץ איזה שהוא סרטון  27 

של ילד שמתפרץ לכביש. עשינו  מספר דברים בנושא הזה. אחד,  28 

בוועדה המכינה לוועדת תנועה אנחנו נדאג שיהיו במפרים, זה יעלה  29 

אנחנו נעשה שם גדרות בין  לוועדת התנועה הבאה. הדבר השני, 30 

הגינה לכביש. והדבר השלישי אנחנו נחדד הסברה. כי ראינו שהילד  31 

התפרץ בלי להסתכל וראינו שהמכונית נסעה מהר מדי. החל  32 

משבוע הבא, החל כנראה מיום ראשון אנחנו יוצאים לאיזה שהיא  33 

ד' בכלל הישוב, עם הרלב"ד, זה יהיה -פעילות הסברה עם כיתות ג' 34 
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יחה, אבל לא צריך בשבילו שום דבר אלקטרוני אלא הם חדר בר 1 

יקבלו חוברת. הם יעשו את זה עם המשפחות. אנחנו נפרסם את זה  2 

כמובן וחשוב לעודד. כי אלה הגילאים שחשובה מאד המודעות  3 

וההבנה איך מתנהלים בכביש. ושלא תמיד הנהגים רואים אותנו  4 

את הכלבים. זה כשאנחנו הולכים. נושא נוסף זה כל הנושא של צו 5 

נושא שמתמודדים בו בכל הרשויות ואין לו פתרון אחד או פתרון  6 

כסף. עשינו בזמנו את המבצע מרימים בקדימה צורן וחילקנו  7 

ואנחנו עדיין מחלקים את השקיות שאפשר לתלות על הרצועה  8 

ועדיין הווטרינר מחלק. בנוסף הגברנו את הפעילות בשבועות  9 

הנחיה שלי זה שבמסגרת תקציב האחרונים של לוכד הכלבים. ה 10 

הפעילות של לוכד הכלבים תהיה מסובסדת וממומנת בצורה  2021 11 

הרבה יותר גבוהה ממה שהיתה בשנה זו ותראו את זה בטיוטת  12 

התקציב. אין מה לעשות, צריך גם הסברה בעניין הזה. עלו רעיונות  13 

לקקינוע כמו שיש בפרדסיה, אנחנו נבחן את זה, וכמובן נידרש  14 

את זה. לכל מי ששאל אותי בימים האחרונים כמה דוחות  לתקצב 15 

דוחות. איך אני  25-ניתנו, אז במהלך נובמבר, רק נובמבר ניתנו כ 16 

יודע שהפיקוח עובד? כי מגיעים אלי אנשים ואומרים לי תקשיבי,  17 

קרן, הכלב שלי בסך הכל חצה את הכביש, אני רואה אותו בעיניים,  18 

ן לי איך לבטל דוחות, אז כדאי שקל. אי 500אז נתנו לי דוח של  19 

שידעו. כך גם בנושא החניה, גם סביב מוסדות חינוך וגם בכלל. מה  20 

שפוגע בסדר הציבורי, מה שמסכן את הילדים שלנו, אנחנו ניתן  21 

דוחות. זו לא הפעילות המועדפת עלינו, אלא כדי להסדיר את  22 

הסדר הציבורי. בפגישה הקודמת או בישיבה הקודמת דיברנו על  23 

שא רישוי עסקים והפיקוח ואנחנו הגברנו את מחלקת רישוי נו 24 

עסקים שיהיו אחראים גם על הפיקוח. ואנחנו נמשיך עם זה גם  25 

. אפשר יהיה לראות את זה גם 2021-במסגרת תכנית העבודה ל 26 

 27 בתקציב וגם במבנה הארגוני.

התקציב יעלה לדיון  22/12-, לוח הזמנים. ב2021-תקציב המועצה ל  28 

רה ימים לפני כן תקבלו את טיוטת התקציב. בשבוע במועצה, עש 29 

, ראשון עד חמישי, כל מי שירצה אנחנו נשלח את 17-ל 13-שבין ה 30 

המועדים, יוכל לבוא, לפגוש את הגזבר, את המנכ"ל, לשאול  31 

שאלות. יהיו מועדים מסודרים. מי שלא יסתדר לו יוכל לתאם  32 

שוב שיהיה  באופן פרטני. אבל חשוב, שלחנו את זה ואנחנו נשלח 33 

רשום לכם ביומנים. אירועי חנוכה. בימים הקרובים אנחנו נפרסם  34 
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את כלל אירועי חנוכה. יש פעילות לגמלאים, יש פעילות לגיל הרך.  1 

הנוער והילדים יעבירו לגמלאים חנוכייה בית, בית. לגיל הרך יהיו  2 

הצגות, יהיו של התרבות היהודית כמה הופעות. ואנחנו כנראה גם  3 

ת לפידים בצורן ואיזה שהיא פעילות של תנועת הנוער נעשה צעד 4 

בקדימה. הכל עם הכוכבית של הקורונה. כלומר נוודא שאנחנו  5 

מצליחים לחגוג בהתאם למגבלות הקורונה. אז בימים הקרובים,  6 

שבוע הבא תופץ התכנית. וכל תכנית בימים אלו היא בסיס  7 

 8 לשינויים. זה העדכונים עד כאן. 

 9 פדלון. הצעה לסדר צפריר  

קרן, אפשר התייחסות קצרה לאחד הנושאים שאמרת, בנגיעה.  :תומר יעקב 10 

ו' בשעה טובה למערכת החינוך. ואני חושב -היום חזרו כיתות ה' 11 

שנכון, גם אם לא נערכנו, לראות איך אפשר לתת מעבר למה  12 

שנתנו, בדגש, אני אומר, על נושא הבוקר, שזה הרבה יותר חשוב,  13 

 14 בה יותר אפקטיבי. זה דבר אחד. הרבה יותר יעיל, הר

 15 הם חזרו. :ראש המועצה -גב' גרין 

 16 הם חזרו לשלושה ימים בשבוע, לפי מה שמשרד החינוך החליט. :תומר יעקב

 17 לא, תומר, הם חזרו, :ראש המועצה -גב' גרין 

 18 תני לי לסיים אבל, אני אסיים. :תומר יעקב

שלנו, בואו נדבר עובדות. המתווה רגע, אבל המתווה היישובי  :ראש המועצה -גב' גרין  19 

היישובי זה ארבעה ימים פלוס יום אחד בזום, פלוס יום אחד  20 

 21 שהמועצה מפעילה.

הוספנו שלוש שעות דרך המתנ"ס, זה בסדר גמור וכל המרבה הרי  :תומר יעקב 22 

זה משובח. אני רק מתייחס לפריסה. מאחר ונחשפתי לחלק  23 

תאמץ טיפה ולתת מהתכנים והתכניות, אני חושב שאם אפשר לה 24 

בקרים על חשבון שעות הצהריים שבאמת יהיו הרבה יותר  25 

אפקטיביים. כי כרגע, ממה שאני יודע, מדובר על חמישי ושישי  26 

בוקר, זה דבר אחד. הדבר השני זה הנושא של גני הילדים. הבנתי  27 

שפתחנו באמת בצורה טובה עם שישה ימים ואנחנו חזרנו לחמישה  28 

גני חט"צ. יש לנו היום בישוב קדימה  ימים, כשמדובר בעיקר על 29 

ילדים,  300צורן מעל עשרה גני חט"צ שזה הרבה מאד ילדים, מעל  30 

הורים שגם את יום שישי, מה שנקרא, בוודאי  600זה אומר מעל  31 

ב' בוטלו להם הקפסולות, כלומר התפנו לנו אנשי -כשכיתות א' 32 

ינוך, צוות. אני חושב שאפשר לעשות מאמץ נוסף, ביחד עם אגף הח 33 
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ולראות איך אפשר כן לשמר את מה שהיה, שהיה מבורך, שישה  1 

 2 ימים של גני הילדים מאז שהתחיל הסגר הראשון.

אוקי. אז אני רוצה לומר, באמת, יישר כוח גדול למנהלות שלנו. אף  :ראש המועצה -גב' גרין  3 

אחד לא מבין כמה מערכות הן, הסגניות ומנהלות המערכת שלהן,  4 

חרונים. זה נראה לכאורה פשוט להגיע לארבעה עשו בחודשים הא 5 

ימים שהן דואגות למערכת, אבל הארבעה ימים האלה מאד  6 

מורכבים, כי מותר להם שכל מורה תפגוש רק ארבע קבוצות.  7 

עכשיו, מה קורה עם מורה לאנגלית שפוגשת ארבע קבוצות? מה  8 

עם הארבע קבוצות האחרות? חייבים לעשות פה איזה היא  9 

מאד מורכבת של זום ושל פנים מול פנים, שאחת מטריצה מאד  10 

המגבלות זה ארבע קבוצות. זה אחד. לגבי גני הילדים זו שאלה, כי  11 

כשאנחנו יצאנו למהלך של גני הילדים הרגילים, לא החט"צים,  12 

הרגילים לשישה ימים, המועצה השקיעה, כדי להשלים סייעות  13 

זה מאד ומה שצריך והגענו עד הקצה. כשהגענו לחט"צ הבנו ש 14 

מורכב, למה? כי אם החט"צ עובד שישה ימים זה אומר שגם  15 

מורים אחרים צריכים לתת מענה בחט"צ בשישה ימים. כי נניח  16 

שעות. במהלך רגיל, בלי  24שעות גננת, אם אני זוכר נכון, זה  17 

קורונה, נכנסת גננת, נכנסת מורה מקצועית, נכנסת המנהלת. כאן  18 

לראות את הגן. ולכן כשמתחנו יש לי מגבלה כמה אנשים יכולים  19 

ו' עדיין לא בבית הספר. -את החט"צ לשישה ימים ידענו שה' 20 

וכשיצאנו למהלך הזה אמרנו למנהלות ואמרנו ליו"רים, כשיחזור  21 

כל בית הספר לבית הספר, נצטרך לוותר על היום השישי. אז יכולנו  22 

מראש להגיד אין יום שישי, את היום השישי של השבוע. ויכולנו  23 

רוויח את החודש הזה שהרווחנו שהילדים נהנו מזה. הדברים לה 24 

היו ידועים מראש. כלומר שהיום השישי, שהילדים חוזרים לבית  25 

הספר לא נוכל לאפשר את זה, כמו שלא יכולנו לאפשר את זה  26 

בתחילת ספטמבר. אין מה לעשות, רשויות אחרות גדולות מאיתנו,  27 

, לא בגנים ולא אפילו בחודש הזה לא נתנו את היום השישי 28 

בחט"צים. אז איפה שאפשר להתאמץ אנחנו מתאמצים ואיפה  29 

שזה בלתי אפשרי, או לחילופין יפגע בשכבה אחרת, לא נוכל לעשות  30 

את זה. הנושא הזה באמת, באמת נבחן לעומק. עכשיו אנחנו נעבור  31 

 32 להצעה לסדר של צפריר. 

בנושא תכנית לדיון  19/2/2020בהמשך להצעתי לסדר מיום  : צפריר פדלון 33 

המתאר )דיון שלא התקיים למרות הצעתי לסדר מכל מיני  34 
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תרוצים( אבקש להביא הצעה זו בשנית לדיון במליאת המועצה,  1 

כולל כל אנשי המקצוע הנוגעים בדבר. אני, כמו יתר חברי המועצה  2 

ממתינים עד ליום זה לקיום ישיבה בנושא מאחר ונכון לקדנציה  3 

אר בישיבת מליאת המועצה. אבקש הנוכחית לא נדונה תכנית המת 4 

כי בישיבה תוצג תכנית המתאר כיום מול תכנית המתאר המוצעת  5 

על ידי המועצה, כולל מפות ומצגת מעודכנת בנושא וכן עמדת  6 

הוועדה המחוזית בנושא. נושא זה חשוב מאד ומשליך על עתיד  7 

הישוב ובכלל על התושבים ואיכות חייהם וראוי כי יתקיים דיון  8 

ול נבחרי הציבור אשר אינם מעורבים כלל בתהליך ואינם מעמיק מ 9 

מעודכנים בנעשה. אי קיום דיון בנושא, לאחר שזו פעם שניה שאני  10 

מעלה נושא זה לדיון, יהיה מנוגד להוראות החוק, אבקש לדון  11 

בנושא של תכנית המתאר, להעלות את זה לדיון. כמו שאני רואה,  12 

ה אנשי מקצוע, אני מבין אני לא רואה פה מצגות, אני לא רואה פ 13 

שאת לא מתכננת להעלות את זה לדיון. זה נראה לי זלזול בנו  14 

כחברי מועצה, אבל זו זכותך ותמיד תזכרי שמישהו אחר מחזיק  15 

איזה מפתח שיכול להציל לך הרבה דברים אחרים, אבל כנראה  16 

שזו דרכך וזו הדרך שאת מתנהלת. את רוצה לעבוד לבד, תעבדי  17 

ת רוצה לעבוד עם קבוצות חיצוניות, זה בסדר, לבד, זה בסדר. א 18 

 19 מותר לך. אנחנו לא נשכח את זה.

טוב. הנושא שהעלית הוא אינו הצעה לסדר ולכן אין מה לדון פה.  :ראש המועצה -גב' גרין  20 

זאת אומרת לא העלית פה הצעה לסדר ובעיקרון הוא אינו חלק  21 

 22 מסדר היום.

 23 למה הוא לא הצעה לסדר? : צפריר פדלון

כי הצעה לסדר צריכה להיות עם הצעת החלטה, ולמעשה אין פה  :ראש המועצה -גרין  גב' 24 

שום הצעת החלטה במה שהגשת. עם זאת אני אתייחס. נושא  25 

תכנית המתאר הוא אחד הנושאים המהותיים שאנחנו מובילים  26 

בקדנציה הזאת. אני מזכירה שאיך שנכנסתי לתפקיד הגשנו ערר  27 

הונח בפני המועצה, הוא נמצא על תכנית המתאר, הערר הזה  28 

באתר המועצה, זה האורים ותומים. כלומר, עמדת המועצה לגבי  29 

תכנית המתאר נמצאת באותו ערר. אחד לתקופה עדכנו במה  30 

שקורה ואני חושב, אני מקווה שאתה יודע, כי גם אני עדכנתי בזה,  31 

שלמעשה כרגע התכנית לא הונחה שוב על שולחן הוועדה. ברגע  32 

נח שוב על שולחן הוועדה אנחנו נביא אותה לדיון. שהתכנית תו 33 

אנחנו נלמד אותה ואז נביא אותה לדיון. כל המהלכים לגבי תכנית  34 
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המתאר נעשים בשקיפות. יותר מזה, עשיתי פאנל מכובד מאד עם  1 

סגן ראש המועצה יצחק גולברי, עם מהנדס המועצה חנן טוויטו,  2 

עם מטה התושבים. עם אדריכל המועצה רמי יוגב, בשיתוף פעולה  3 

עשינו את זה לפני שבוע או שבועיים, מי שרוצה זה עדיין נמצא שם  4 

בפייסבוק לייב. קדימה צורן הגיעה להישג תקדימי שאף רשות  5 

כמעט לא הצליחה והחזירה את תכנית המתאר לשולחן הדיונים.  6 

ברגע שנדע מה התוצאות נביא את זה לפה, נשקול, נגיד את  7 

ת מה עמדת המועצה נכון לרגע זה יוכל עמדתנו. מי שרוצה לדע 8 

לחזור לערר. אז למעשה אין כאן איזה היא הצעת החלטה אבל אני  9 

אומר, שוב, שתכנית המתאר תונח, היא תובא לדיון גם במליאת  10 

 11 המועצה.

איך את רוצה שאני אביא לך הצעת החלטה אם אנחנו לא יודעים  : צפריר פדלון 12 

 13 מה קורה בתכנית המתאר?

 14 לא, אין פה בקשה, אז אין פה הצעת החלטה. הנושא הבא שלך. :ראש המועצה -גב' גרין 

אז את לא רוצה לדון בזה, כמו פעם קודמת שאמרת, הבטחת  : צפריר פדלון 15 

 16 שתעלי את זה לדיון,

 17 הנושא הבא. :ראש המועצה -גב' גרין 

 18 קרן, יש לי התייחסות מאד מאד קצרה. :תומר יעקב

 19 בל זה לא בדיון כרגע. כן, צפריר?כן, א :ראש המועצה -גב' גרין 

 20 אבל כבר התייחסת והוא התייחס. :תומר יעקב

 21 אז אחר כך תהיה לך זכות דיבור. כן צפריר? :ראש המועצה -גב' גרין 

 22 אז זה מפליא אותי שבכל זאת את מבקשת החלטה, : צפריר פדלון

 23 הנושא הבא. אתה רוצה את הנושא הבא? :ראש המועצה -גב' גרין 

 24 למה, את מציבה לי תנאים? יש קצר.  : וןצפריר פדל

 25 צריך להעלות את זה להצבעה. :תומר יעקב

 26 אין הצבעה כי זה לא הצעת החלטה. :ראש המועצה -גב' גרין 

לא משנה, את צריכה להעלות את זה להצבעה, לדון בזה או לא  : צפריר פדלון 27 

 28 לדון זה. זו לא הצעת החלטה, תעלי את זה להצבעה.

 29 זו לא הצעת החלטה אז אני לא מעלה את זה לדיון. :המועצהראש  -גב' גרין 

לא משנה, את צריכה להעלות את זה להחלטה, להצעת החלטה, זה  : צפריר פדלון 30 

 31 נמצא כהצעה לסדר. יש פה יועץ משפטי,

 32 הבא בתור, אתה רוצה להמשיך? :ראש המועצה -גב' גרין 

 33 אני מבקש להעלות את זה להצבעה. : צפריר פדלון

 34 זה לא עולה להצבעה. אתה רוצה להמשיך? :ראש המועצה -ן גב' גרי
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. בהמשך לנתונים Aהצעה לסדר זכויות דיור למשתכן מתחם  : צפריר פדלון 1 

שהציגו בפנינו לפני כחודשיים כי המנהל לא מתחייב לפרויקט  2 

במתחם ה' היה וזה יבוטל אני מבקש להעלות לדיון את הנושא  3 

על הסכם עם המנהל ו/או לקבלת החלטה כי המועצה לא תחתום  4 

משרד השיכון כל עוד להסכם אחר עד התחייבותה כי תכנית מחיר  5 

 6 280-למשתכן תתקיים בישוב קדימה צורן. להזכירך מדובר בכ

יחידות במחיר למשתכן לתושבי קדימה צורן בלבד, מהלך שייתן  7 

עזרה רבה וסיוע לאותם זכאים בני הישוב שממתינים והמתינו לזה  8 

הם הובטח לאותם זוגות על ידי המועצה, ולא פעם שנים רבות, ב 9 

אחת, כי במתחם ה' יינתן להם פתרון לבעיית מצוקת הדיון וליוקר  10 

הדיור בישוב קדימה צורן. הצעת החלטה תהיה מועצה מקומית  11 

קדימה צורן לא תחתום שום הסכם מול גורם שהוא מנהל מקרקעי  12 

ותם למחיר ישראל או משרד השיכון או כל גורם אחר עד התחייב 13 

למשתכן בישוב קדימה צורן גם אם הובטח פרויקט זה על ידי  14 

משרד השיכון, האוצר וכדומה. החלטה זו חשובה להמשך עתידם  15 

של צעירי הישוב קדימה צורן. בהמשך נברתי וגם מצאתי את  16 

 17 הסיכום פגישה חתום,

 18 בוא נעצור רגע פה, :ראש המועצה -גב' גרין 

 19 שניה, רגע,  צפריר פדלון: 

 20 רגע, זו ההצעה שלך.  :ראש המועצה -' גרין גב

-לא, לא, אני רוצה להגיד שיש פה איזה סיכום ישיבה והחלטה מ : צפריר פדלון 21 

שבו משרד השיכון חותם על ההתחייבות הזאת של זה, וגם  2017 22 

 23 מיליון שקל לטובת שיפוץ בן צבי.  5-6הוא חותם על 

היום עם הצעת החלטה. מי בעד לדון יש לצפריר הצעה לסדר  :ראש המועצה -גב' גרין  24 

 25 בנושא? פה אחד. 

 26 מאשרים פה אחד להעלות את הנושא לסדר היום.   החלטה: 

אמרת את דבריך, הצעת ההחלטה כרגע מבחינתי, אלא אם מישהו  :ראש המועצה -גב' גרין  27 

עוד ירצה להוסיף משהו, כשיהיה הסכם הוא יבוא לאישור  28 

ש בו וכל מה שאין בו. צריך המועצה ואז תוכל לראות כל מה שי 29 

להבין שאם יהיה לבני המקום, כולם רוצים שיהיה לבני המקום.  30 

האם יהיה לבני המקום או האם לא יהיה לבני המקום זו החלטת  31 

ממשלה ולא החלטת קדימה צורן. אם יהיה בממשלה זה יהיה.  32 

אבל אין לנו מה לעשות פה דיונים תיאורטיים. כשנגיע לשלב  33 

ם הזה, הוא יבוא להחלטת מועצה. צריך להבין שיהיה את ההסכ 34 
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שהיום אנחנו נאבקים על נושא התחבורה, אנחנו לא מקדמים את  1 

ההסכם כל עוד נושא התחבורה לא ייפתר. זו הצעת ההחלטה.  2 

 3 משהו נוסף להוסיף?

רגע, אני רוצה להגיד. יש פה איזה הסכם עם משרד השיכון שהוא  : צפריר פדלון 4 

 5 ר הזה כבר סוכם מראש.כבר סיכם את זה, שהדב

 6 הוא חתום? :ראש המועצה -גב' גרין 

 7 כן, חתום על ידי משרד השיכון. : צפריר פדלון

 8 אז הוא מחייב אותם? ההסכם חתום? :ראש המועצה -גב' גרין 

 9 זה סיכום של פרוטוקול, : צפריר פדלון

 10 לא, אבל זה הסכם חתום? :ראש המועצה -גב' גרין 

 11 ה סיכום דברים.זה לא הסכם, ז :יצחק גולברי

 12 סיכום דברים. :ראש המועצה -גב' גרין 

 13 יש הבדל בין הסכם, :יצחק גולברי

בסדר, זה סיכום דברים חתום על ידי משרד השיכון. מכיוון שהם  : צפריר פדלון 14 

כבר חתמו על זה אין סיבה שהם יחזרו בזה. ואני לא רוצה לבוא  15 

ני רוצה, לחתום על הסכם שכבר תביאו לי אותו אחר כך, היום א 16 

ההצעה שלי שתהיה החלטה היום כדי שהם יבינו איפה העמדה  17 

 18 שלנו בנושא.

 19 אוקי. :ראש המועצה -גב' גרין 

עכשיו את יכולה להעלות את ההחלטה שלך מול הצעת ההחלטה  : צפריר פדלון 20 

שלי, זו זכותך. אני חושב שזו תהיה שגיאה מבחינתכם להצביע נגד  21 

ו, אנחנו יודעים מה יקרה, הצעת ההחלטה הזאת כי היה ותצביע 22 

 23 הם יתנו את ההחלטה הזאת, את הסיכומים האלה.

ואם נגיד שלא נחתום על שום הסכם, בשום אופן, אז הם ילכו  :נועם  מולה 24 

 25 איתנו, כי נגיד שלא נחתום על שום הסכם?

 26  ,הם ילכו איתך, הם לא יכלו איתך אם לא תחתום על ההסכם בגלל : צפריר פדלון

נקבל פה החלטה שלא נחתום על שום הסכם, אז הם יעשו אם  :נועם מולה 27 

 28 איתנו הסכם כמו שאנחנו רוצים, נכון?

 29 כמו שאתה עומד, : צפריר פדלון

 30 יש שתי הצעות על הפרק.  :ראש המועצה -גב' גרין 

אם לא, אתה לא חותם,  553-כמו שאתה עומד על זה שהחיבור ל : צפריר פדלון 31 

 32 זה חלק מההצעה.

 33 בואו, :ועצהראש המ -גב' גרין 

 34 למה לא? צפריר פדלון: 
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 1 יש עוד התייחסות? :ראש המועצה -גב' גרין 

זה עלה להצבעה? החתימה שלא יהיה תחבורה זה עלה להצבעה  :אייל אלבלק 2 

 3 לאישור?

 4 עוד לא עלה להצבעה, אין הסכם.  :יצחק גולברי

ר? צפריר, יש שתי הצעות החלטה לסדר. מי בעד ההצעה של צפרי :ראש המועצה -גב' גרין  5 

תומר. אוקי. מי נגד? קרן, תפארת, שלומי, אמיר, נועם, אייל,  6 

 7 גולברי. אביעד?

 8 נמנע. :אביעד חסון

נמנע. יש את הצעת ההחלטה שלי שאנחנו נעלה את זה לדיון  :ראש המועצה -גב' גרין  9 

בעד? קרן, תפארת, שלומי, אמיר, נועם, אייל,  כשיהיה הסכם. מי 10 

 11 גולברי. מי נגד? צפריר, תומר, אביעד נמנע. 

 12 . ראש המועצהמאשרים ברוב קולות את ההצעה של  החלטה: 

שמעתי את שתי הצעות ההחלטות שלך, צפריר, ואני שואל את  :אביעד חסון 13 

עצמי, אתה לא חייב לענות. אתה מעלה שתי הצעות בנושאים  14 

קרן אומרת לך הם עדיין תיאורטיים, הוועדה המחוזית לא  שהם, 15 

הפקידה, לא מילאה את המשימה שהמועצה הארצית נתנה לה,  16 

להפקיד מחדש את התכנית, אז אין לה על מה לדון. אתה מעלה  17 

הצעה לשים איזה תנאי בהסכם שהוא כרגע במשא ומתן. עכשיו  18 

ות שלך יש אני לא יודע מהעשר שנים שלי במשא ומתן, יכול להי 19 

יותר ניסיון. כשאני בא להם, אם אין שום הסכם כי לא יהיה את  20 

התנאי הזה, אף אחד לא מדבר איתי, בטח במשרדי ממשלה, אבל  21 

יכול להיות שאני טועה. עכשיו אני שואל כאילו את עצמי, נקבל  22 

החלטה כזאת, מה יהיה מחר כשיביאו לנו הסכם לא עם תכנית  23 

נתיים החליטה על תכנית אחרת, מחיר למשתכן, כי הממשלה בי 24 

שהיא כן לבני המקום, לא לבני המקום, החליטה על תכנית אחרת  25 

שהיא לא בסמכות שלנו בכלל. שיווק קרקעות, אף רשות מקומית  26 

לא עושה. מה יהיה? לא נחתום על ההסכם? אז גם לא נקבל את  27 

הכסף שמגיע לנו בהסכם? אז לא נכניס הכנסות? אני שואל את  28 

עשה? מה נעשה הם החלטה כזאת שלא יהיה שום עצמי מה נ 29 

 30 הסכם, אני שואל,

 31 בוא נשאיר את זה לדיון של זה, תומר.  :ראש המועצה -גב' גרין 

כן, אני חייב פשוט להתייחס, כי זה גם עונה למה שנועם אמר ואני   :תומר יעקב 32 

מבין את הרציונל ואת ההיגיון בדברים שלך, אבל אולי באמצעות  33 

אתן לך עכשיו, שקשורה לתכנית המתאר, תבין מה הדוגמא שאני  34 
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החשיבות של החלטת מליאה ופרוטוקול של מליאה בדברים הרי  1 

גורל. תכנית המתאר, אני אתייחס רק לנושא אחד בתכנית  2 

שנמצא ממערב לרמת אמיר,  F1המתאר, תת נושא. יש את שטח  3 

אני חושב שרובכם או כולכם יודעים איפה הוא נמצא. שטח מאד  4 

דונם שכרגע הוחרג מתכנית המתאר. ריטוב  350ל של מעל גדו 5 

מטר  15,000יחידות דיור ועוד  1000מקדם שם עכשיו תכניות של  6 

שטחי מסחר. לפני שלוש שנים ישבנו בבניין המועצה והחלטנו  7 

החלטה לבטל את האישור שנתנו לוועדה הגיאוגרפית להעביר את  8 

ם מסומנים השטח אלינו. המשמעות של כל החלקות האלה, ה 9 

דונם,  300. שתבינו, רמת אמיר זה גודל של 35-ו 34במפה כשטחים  10 

זה יותר גדול מרמת אמיר. בונים לנו  מעבר לגב ואם עכשיו, בשלב  11 

של השולחנות העגולים, שאתם אומרים שזה מצוין שאנחנו  12 

בשולחנות העגולים, אנחנו לפני הפקדה, עוד שלושה חודשים  13 

לבוא  money time-ן שלנו, זה הכנראה תהיה הפקדה, זה הזמ 14 

ולהציג החלטת מליאה גורפת שאומרת חבר'ה, בואו, השתנו  15 

 16 15,000הכללים, אנחנו, את השטח הזה אנחנו רוצים לשלוט בו, 

 17 מיליון שקל הכנסות מארנונה. 1.5מטר שטחי מסחר זה בערך 

 18 תומר, אבל אתה מדבר על וועדה גיאוגרפית. :ראש המועצה -גב' גרין 

 19 אני מדבר על תכנית המתאר, :יעקבתומר 

התיקון, דווקא מה שאתה אומר כרגע מחזק את מה שנועם אומר.  :ראש המועצה -גב' גרין  20 

כי אם המועצה לא היתה מחליטה את זה אז, אז היום, עכשיו, היה  21 

 22 לנו הרבה יותר קל לנהל את המשא ומתן הזה.

 23 קרן, את הצבעת בעד להחזיר להם את זה. : צפריר פדלון

 24 טעות, נכון.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 25 תראו מה קורה כשמצביעים על דברים תיאורטיים ואומרים, :נועם מולה

 26 נכון, וזאת היתה טעות. :ראש המועצה -גב' גרין 

היא לא הצביעה תיאורטית, היה דיון, יש לי את הפרוטוקול, אני  : צפריר פדלון 27 

 28 תו דיון.אראה לך דיון שלם בנושא הזה לתכנית מתאר באו

 29 ואחר כך יש מי שרץ וגם חותם שהוא מסכים, :נועם מולה

 30 אבל זה היה דיון שלם. היה דיון, היה קבוע לחברי המועצה. : צפריר פדלון

 31 בעבר היו תכניות דיור בלי תחבורה וזהו.  :נועם מולה

ואז הם החליטו שהם לא רוצים, הם מוותרים על החגיגה הזאת,  : צפריר פדלון 32 

 33 זה מעניין.
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יחידות של לב השרון בגב  1000תומר, רק לשם הדיון, אני לא מכיר  :צחק גולבריי 1 

 2 רמת אמיר.

 3 שייכים אלינו. 1000-ה : צפריר פדלון

יחידות דיור של לב  1000אני לא הפרעתי לכם, תכבד גם אותי. אין  :יצחק גולברי 4 

השרון, יש מרכז אזרחי שגם לו אנחנו מתנגדים בגב רמת אמיר,  5 

ידות דיור שרוצים לכפות עלינו בגב רמת אמיר יח 1000ויש  6 

 7 לקדימה צורן.

 8 נכון. : צפריר פדלון

 9 אז בואו תעשו סדר, תדייקו בנתונים. :יצחק גולברי

 10 בזה אתה צודק. : צפריר פדלון

 11 בזה אתה צודק, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה.  :תומר יעקב

 12 בסדר, בואו. :ראש המועצה -גב' גרין 

 13 י רציתי להיכנס לפרוטוקול בעיקר.בסדר, אנ :תומר יעקב

תודה. תומר, אתם גם יודעים, אחד, להרים טלפון ושתיים לגשת,  :ראש המועצה -גב' גרין  14 

או למנכ"ל או להנדסה או למי שצריך ואפשר לברר את הדברים  15 

 16 האלה. בבקשה, הנושא שלך.

 17 טוב, הנושא שאני מבקש להעלות, בלי קשר לתוכן שלו ולהחלטות :תומר יעקב

החשובות בעיניי שנגזרות, שאני מקווה שכן נעלה אותן להצבעה  18 

ואחר כך לדיון, דיון אמיתי ונוקב. אני חושב שאנחנו צריכים, אני  19 

לא חושב, אני בטוח. שאני אדם או חברה פרטית ואני קונה חברה,  20 

ואני בעל מניות בה, אז אין מצב שאני לא ארצה לדעת מה קורה  21 

רבעון. מה הנתונים, מה המצב בחברה שקניתי לפחות אחת ל 22 

הדוחות הכספיים, כל הדברים שבאמת מאפיינים קשר עסקי, נכון  23 

, אותו דבר תאגיד, חברים, יש לנו אחריות על -בין גוף קונה לגוף ש 24 

התאגיד. היא התחילה לפני יותר מעשר שנים, קצת יותר מעשר  25 

שנים ומאחר ויש לנו חלק ונחלה ומניות בתאגיד, חזקה עלינו  26 

 27 עת מה קורה שם. נתוני גביה, התייעלות,לד

 28 ביקשת פעם? :ראש המועצה -גב' גרין 

 29 פחת, מצב מים. :תומר יעקב

 30 ביקשת פעם? :ראש המועצה -גב' גרין 

 31 סליחה? :תומר יעקב

 32 ביקשת פעם ולא קיבלת? :ראש המועצה -גב' גרין 

ני סליחה, אני אמרתי, וגם כתבתי את זה בצורה מאד ברורה, שא :תומר יעקב 33 

חושב שמאחר ודרכם של התושבים חסומה ואנחנו אלה שנמצאים  34 
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בשטח ושומעים את הקולות ואת הזעקות ואת התלונות, אנחנו  1 

מייצגים את הציבור כדי להגיע לכאן ולזמן את נציג, דרך אגב,  2 

 3 עשינו את זה בעבר וזה לגיטימי.

ה את ההצעה שאתה דרכו של אף תושב לא חסומה. אבל בוא תעל :ראש המועצה -גב' גרין  4 

 5 רוצה. 

קרן, תני לי לסיים. ואני חושב שנציגי התאגיד, דירקטורים,  :תומר יעקב 6 

מנכ"ל, מנהל כספים, יכולים לבוא לפה בצורה מכובדת, בצורה  7 

עניינית, אף אחד לא רוצה להרוג אף אחד. יש פה עניין של שקיפות,  8 

אותם של תודעה ציבורית, של נתונים שבאמת אנחנו רוצים לדעת  9 

 10 בצורה פרונטלית,

 11 בימים אלה אתה מארגן תביעה משפטית נגד התאגיד? :ראש המועצה -גב' גרין 

 12 אני לא מארגן שום תביעה משפטית.  :תומר יעקב

 13 אתה לא מוביל כרגע תביעה משפטית? :ראש המועצה -גב' גרין 

 14 איזה תביעה משפטית? :תומר יעקב

 15 ן שצריך להירשם אצלו.אמרת שיש עורך די :ראש המועצה -גב' גרין 

יושבת שם בקהל עורכת דין בשם מורן, היא לא מארגנת שום  :תומר יעקב 16 

תביעות, היא תושבת הישוב שמרכזת, ואני מסייע לה ככל שאני  17 

 18 יכול, 

 19 אז אתם בימים אלה בתביעה משפטית נגד מעיינות השרון? :ראש המועצה -גב' גרין 

 20 לא, לא, לא,  : עו"ד מורן

 21 י לא יודע מאיפה הבאת את זה, אני לא אמרתי את זה.אנ :תומר יעקב

 22 לא, אני שמעתי אותך אומר את זה פה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

גם את זה לא אמרתי פה כשעמדנו כאן. אני אמרתי לתושב שנכנס  :תומר יעקב 23 

שיש פה מישהי בשם מורן, היא לא רוצה להיקרא כעורכת דין,  24 

 25 שעושה עבודת קודש,

 26 רלוונטי, אני באתי בתור תושבת. זה לא : מורן

 27 אני מדברת עם תומר. :ראש המועצה -גב' גרין 

ומרכזת, כדי להבין את היקף התופעה, את המגמה שבאמת אנחנו  :תומר יעקב 28 

מקבלים אותה בצורה של השתוללות, אני מזהה לא כחסרת  29 

תקדים, כי זה קרה בעבר, אבל חסרת רסן. של גביות, אני נחשף  30 

מעוותים של גביה במאות, עכשיו זה לא אחד למקרים באמת  31 

 32 ושתיים ושלוש, 

 33 תומר, פעם פנית לתאגיד או אלינו ולא קיבלת מענה? :ראש המועצה -גב' גרין 

 34 פניתי. פניתי לתאגיד, פניתי לנציגי, במעט שהצלחתי, תומר יעקב:
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 1 בחודשים האחרונים? :ראש המועצה -גב' גרין 

 2 שניה. סליחה? :תומר יעקב

 3 בחודשים האחרונים פנית בנושא הזה? :ראש המועצה -ן גב' גרי

 4 פניתי, דיברתי לפני שבוע עם מישהי מאד נחמדה, נציגה, :תומר יעקב

 5 לא, לא,  :ראש המועצה -גב' גרין 

 6 אני אומר שכן. :תומר יעקב

 7 תעלה את ההצעה ואני אגיד לך מה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 8 מוקלטות.אני מניח שהשיחות שלנו  :תומר יעקב

 9 תעלה את ההצעה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

אז זה אחד. עכשיו לגבי ההצעה, התחלתי ואמרתי, ואני אשמח אם  :תומר יעקב 10 

 11 תאשרי למורן להגיד לפחות כמה מילים,

 12 זה לא דיון היום. :ראש המועצה -גב' גרין 

 13 אני חושב שכמישהי שמאות תושבים כן פנו אליה, :תומר יעקב

 14 תומר, יש לך הצעת החלטה? תעלה אותה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 15 יש לי. :תומר יעקב

 16 אז תעלה אותה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 17 קרן, לא צריך לכעוס. :עקבתומר י

 18 אז תעלה אותה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 19 אני אעלה את הצעת ההחלטה. :תומר יעקב

 20 ור לנושא הבא.אוקי. אם אתה לא רוצה אז נעב :ראש המועצה -גב' גרין 

 21 אני אעלה את הצעת ההחלטה. :תומר יעקב

 22 אוקי.  :ראש המועצה -גב' גרין 

אז קודם כל הצעת ההחלטה שלי מדברת על מצב שאנחנו נמצאים  תומר יעקב: 23 

בגביה חסרת תקדים מצד התאגיד עם חשבונות מנופחים  24 

ומעוותים. ובשביל לתקן ובשביל למנוע את המשך ההשתוללות אני  25 

דרשות פה החלטות מאד מאד דרמטיות, כן, דרמטיות, חושב שנ 26 

קיצוניות, כדי לתקן את המצב הזה, גם לאחור וגם קדימה. אז  27 

הצעת החלטה ראשונה, אם אתם רוצים, אם זה אפשר להצביע או  28 

 29 ,-להעלות אחד, אחד או כסט, מה ש

 30 של תומר. אז מה שאנחנו נעשה, קודם כל נצביע האם לדון בבקשה :ראש המועצה -גב' גרין 

 31 אוקי, מקובל. תומר יעקב:

 32 מי בעד? פה אחד. :ראש המועצה -גב' גרין 

 33 . יעקב מאשרים פה אחד לדון בבקשה של תומר החלטה: 
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אז בואי, אני אקצר לך, אני אלך ישר להצעת ההחלטה. הצעת  :תומר יעקב 1 

החלטה ראשונה שלי, שאני מעלה אותה להצבעה, זה שקודם כל  2 

 3 , המועצה, אנחנו נקבל מהתאגיד,אנחנו נקבל מהתאגיד

אז בוא אני אעשה לך חיים יותר קלים. אתה רוצה שנצביע אחד,  :ראש המועצה -גב' גרין  4 

 5 אחד?

לא, אני רוצה שתתני לי לסיים את כל המסמכים, את  :תומר יעקב 6 

האסמכתאות, כי מדי המים צריכים להיות מכוילים אחת לכמה  7 

שויות יש גם צו לרשות המים זמן. זה מופיע בצו, כמו שיש צו לר 8 

עם תקנות והוראות איך לפעול, שנבין, יכול להיות באמת שיש פה  9 

בעיה, מדי המים לא מכוילים, לא מאופסים ולכן הם גם לא  10 

אמינים. אז קודם כל שנקבל את אישורי הבדיקה, מתי הם עברו  11 

בדיקה, תאריך. זה אחד. כי מדי המים היום לפחות רובם  12 

שניה שאנחנו ניעזר בוועדה אובייקטיבית  דיגיטליים. הצעה 13 

חיצונית שמורכבת מרואה חשבון, אפשר שיהיו גם נציגי ציבור. אני  14 

אשמח להיות שם, אם לא אז מישהו אחר, יש פה מספיק אנשים  15 

טובים שאני סומך את ידי עליהם, ומנכ"ל המועצה ואנשי מקצוע,  16 

רציות כדי שבאמת יבדקו את החשבונות ויראו באמת את הפרופו 17 

הבלתי נתפסות, בטח בהיקף הרחב. והדבר השלישי, שאני חושב  18 

הוא הכי חשוב, הוא הכי נכון גם שאנחנו נבצע רכישה של מדי מים,  19 

נתקין אותם ליד מדי המים שכבר קיימים, כדי שנסתכל לפחות  20 

מהיום ואילך, תושבים שירצו כמובן, יתנדבו, אני בטוח שיהיו   21 

 22 מספיק תושבים מתנדבים, 

 23 למועצה אין סמכות להתקין מדי מים. :ומי מוכתרשל

 24 רגע, יש סמכות, יש סמכות. :תומר יעקב

 25 אתה בטוח? :שלומי מוכתר

 26 . 1000%-אני בטוח ב :תומר יעקב

 27 לא משנה, :ראש המועצה -גב' גרין 

חברים, אבל אני בזכות דיבור, הכי קל להגיד מה לא, אני אומר מה  :תומר יעקב 28 

מאחורי הלא, אסור ואסור. לא, זה כן. לא חוכמה להסתתר  29 

התפקיד של היועצים המשפטיים, אנחנו פה חברי המועצה,  30 

המשילות היא שלנו, אפשר לעשות את הדברים האלה בלי ללכת  31 

לכלא. אז בואו ניקח אחריות על מה שאנחנו אחראים עליו, על  32 

 33 התשתיות ועל הביוב ועל המים שאנחנו שותים.

 34 הצעת ההחלטה?מה  :ראש המועצה -גב' גרין 
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להתקין מדי מים במדגם מייצג של תושבים שנבחרו או שהם  :תומר יעקב 1 

מציעים את עצמם שאצלם באמת היו חריגות, כדי שניתן לזה את  2 

הזמן כדי לראות באמת מי מהשעונים מה שנקרא מזייף ומי אמין.  3 

ואז נדע באמת אם יש פה איזה בעיה במדידה, בעיה במדי המים,  4 

אמינים. כי אני חושב שחייבים לעצור את התופעה האם מדי המים  5 

הזו של חשבונות, בטח במצב כלכלי כל כך קשה, של תושבים  6 

, דיברתי 6000שמשלמים סתם. אני נחשף פה לתושבים שמשלמים  7 

 8 שקל על מה? על שני ברזים וחצי? 7000על זה עם איציק שלשום, 

 9 מה עוד? זו הצעת ההחלטה? :ראש המועצה -גב' גרין 

 10 שלוש הצעות החלטה.  :מר יעקבתו

אז ככה, כמה מילים. קודם כל תאגיד מעיינות השרון שותפות בו  :ראש המועצה -גב' גרין  11 

קדימה צורן, אבן יהודה, כפר יונה, תל מונד ופרדסיה. יש לנו שם  12 

שני דירקטורים, זאת אומרת היה עד לא מזמן, אחת יו"ר  13 

דירקטור נוסף. היתה  הדירקטוריון  מעיין רז כהן ועכשיו התמנה 14 

שנה כמעט שהיינו רק עם דירקטור אחד, עמית וגנר. מנכ"ל  15 

התאגיד הוא מנכ"ל חדש, הוא נכנס לתפקידו לדעתי לפני חודש או  16 

חודשיים. מהנדס התאגיד הוא מהנדס חדש. היתה לנו לפני  17 

כשבועיים שלושה פגישה עם מנכ"ל התאגיד הנכנס, ישבנו איתו על  18 

נו איתו על להסדיר, אחד הנושאים זה הנושא תכנית העבודה, ישב 19 

של שירות לתושב, הנושא השני זה היה הנושא של קידום בן צבי,  20 

איזה שהוא פרויקט. הנושא הנוסף היה הנושא של החולדות  21 

וההדברות והיו עוד כמה נושאים. אחד הדברים שסיכמנו זה  22 

שתהיה פגישה עם תושבים בכלל, אחרי שייכנס לעניינים ויוכל  23 

שמוע פידבק, כמו שעשינו פייסבוק לייב במועצה, נעשה כזה דבר. ל 24 

עם זאת, לאור הבקשה שלך, הצעת ההחלטה תהיה שאנחנו נקיים  25 

דיון מקצועי עם מעיינות השרון, אני אעדכן אתכם בתאריך, זה  26 

יהיה בשעת ערב כדי שתוכלו להגיע. יגיע הצוות המקצועי של  27 

אלות שאתה רוצה, ככל מעיינות השרון, תוכל לשאול את כל הש 28 

שניתן, תבוא עם דוגמאות קונקרטיות ככל שניתן, אפילו תעביר  29 

את זה לפני כדי שהם יבואו עם תשובות. ואם לא, אני לא מכירה  30 

סיטואציה שבה גם המנכ"ל הקודם ובטח היו"רית הנוכחית לא  31 

הקשיבו או לא ניסו לפתור בעיות. אם יש איזה שהיא בעיה היא  32 

מאד מאד קשובים, אני לא מכירה סיטואציה תיפתר. הם היו  33 

כזאת. ובכל זאת נעשה את הפגישה הזאת, הפגישה המקצועית, זה  34 
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לא ייקח הרבה זמן, זה יהיה בשבועות הקרובים, נדאג לתיאום של  1 

תתקיים פגישה מקצועית עם  –זה. זהו. אז הצעת ההחלטה  2 

התאגיד בהשתתפות חברי מועצה, מי מכם שירצה להצטרף, ואז  3 

ני גם פחות מחויבת לכללי הקורונה כי אנחנו נדע כמה אנשים א 4 

נמצאים. למשל להזמין אותם להיום זה היה מורכב, כי אנחנו כבר  5 

 6 עוברים את מספר האנשים. מי בעד ההצעה של תומר?

יש לי רעיון יותר טוב, אני אשמח להצביע בעד הצעת ההחלטה  :תומר יעקב 7 

שר בין הדברים, את הצעת שלך, ואפשר לצרף בלי קשר, כי אין ק 8 

ההחלטה שלי. אני בעד שנציגי התאגיד יבואו, אבל זה לא קשור  9 

 10 לדברים שאנחנו רוצים לברר ולבדוק. 

 11 תומר, בוא נדון בהצעות האלה אחרי הדיון איתם. :נועם מולה

 12 סליחה? :תומר יעקב

 13 אחרי שנשמע מהם תשובות.  נועם מולה:

חייבים, למה לברוח? אפשר לקבל  למה? אפשר לקבל החלטה, לא :תומר יעקב 14 

 15 החלטה,

 16 תומר,  :ראש המועצה -גב' גרין 

 17 אם רוצים. :תומר יעקב

 18 מי בעד ההצעה של תומר? :ראש המועצה -גב' גרין 

 19 אם הם יחליטו אין בעיה. :נועם מולה

 20 )תפארת שלומציון אסולין יצאה מהישיבה(

פריר. מי נגד? קרן, שלומי, מי בעד ההצעה של תומר? תומר, צ :ראש המועצה -גב' גרין  21 

אמיר, נועם, אייל, גולברי, אביעד חסון נמנע. תפארת יצאה  22 

 23 מהחדר. 

 24 דוחים ברוב קולות את הצעת ההחלטה של תומר.  החלטה: 

 25 מי בעד ההצעה שלי? קרן, אביעד, שלומי, אמיר, נועם, :ראש המועצה -גב' גרין 

הצעה הגונה, לעשות פה  תומר, ההצעה של קרן בעניין הזה היא :יצחק גולברי 26 

דיון מקצועי, את כל הנושאים נעביר להם, אם תרצו עוד שאלות,  27 

 28 בואו נעשה עבודה מקצועית.

אני הראשון שאמרתי שההצעה הגונה. אבל היא צריכה להיות  :תומר יעקב 29 

כתוספת לצעדים קונקרטיים, דברים שאפשר לבצע אותם מחר  30 

 31 בבוקר. 

קודם עד סוף המשפט. העלית כמה רעיונות תומר, לא הקשבת לי מ :נועם מולה 32 

לביצוע. בוא נעלה את זה מולם בישיבה, נראה מה הם אומרים על  33 

 34 זה,
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 1 כן, את הכל. :יצחק גולברי

ואז נקבל החלטה איזה מהרעיונות מקדמים, אולי יהיו עוד  :נועם מולה 2 

 3 רעיונות עד אז.

 4 תומר, יותר מזה,  :ראש המועצה -גב' גרין 

איך אמרת, מה עולה לך להחליט בעד? אנחנו לא נגד אבל  :תומר יעקב 5 

 6 התושבים, זו החלטה בעד התושבים.

 7 כי אולי יש תשובה יותר טובה מאשר לעשות מדי מים.  :נועם מולה

 8 אבל מה הרציונל להצביע נגד?   :תומר יעקב

 9 זה לא העניין של להצביע נגד. :נועם מולה

ון. אין זכות דיבור כרגע, עצם העובדה שאתם טוב, חברים, אין די :ראש המועצה -גב' גרין  10 

פה זה חריג בתקופת קורונה, בכל מקרה אין זכות דיבור לתושבים,  11 

תרצו, אני אדבר אתכם אחרי הישיבה. מי בעד ההצעה שלי? קרן,  12 

 13 אביעד, שלומי, אמיר, נועם, אייל וגולברי. מי נגד? צפריר ותומר.

 14 ה של קרן.  מאשרים ברוב קולות את הצעת ההחלט החלטה: 

עכשיו אנחנו עוברים לסעיף הבא, ביטול ישיבת מליאה בחודש  :ראש המועצה -גב' גרין  15 

דצמבר. מאחר והיא מאד סמוכה למועד הזה ומאחר ויש לנו   16 

 17 ישיבת תקציב אז אני פוטרת אתכם מישיבה בדצמבר.

 18 )תפארת שלומציון אסולין חזרה לישיבה(

אתם תקבלו את  22/12/2020ליום  2021ת תקציב זימון לישיב :ראש המועצה -גב' גרין  19 

הזימון הזה בצורה מסודרת, עשרה ימים לפני עם כל החומר. לגבי  20 

המועד של המפגש עם מעיינות השרון, יתכן שזה יהיה ביום שלישי  21 

 22 20:30-, אז תשריינו לכם. זה יהיה רק ב8/12-בעוד שבועיים, ב

ה מצחי, אז אנחנו בערב. יכול להיות שאני אאחד את זה עם הפריד 23 

 24 נשלח הודעה מסודרת. 

תכנון בינוי,  938תב"רים. אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  25 

הצטיידות חטיבה צעירה תוספת כיתות יובלים. שלב א' הכנסות  26 

ש"ח.  6,035,444משרד החינוך, התקבלה תוספת תקציב של  27 

ש"ח.  6,353,096ש"ח. סך כל ההכנסות  317,652תוספת לאישור  28 

. אישור להפחתה 2,600,000השני זה קרנות הרשות בסך  השלב 29 

ש"ח. סך הכל הכנסות  2,282,348ש"ח. סך הכל  317,652 30 

. יש צורך בהסבר או שזה ברור שקיבלנו עוד כסף 10,031,429 31 

מהמדינה ולכן אנחנו מחזירים כסף לקרנות? אוקי, מי בעד? פה  32 

 33 אחד. 

 34 .938מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 
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תכנון בינוי והצטיידות  966אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  :ראש המועצה -ן גב' גרי 1 

ורכישת מבנים יבילים כיתות לברן. הגדלת התב"ר מסכום של  2 

. זה הכנסות 717,942. הגדלה של 9,862,076לסכום של  9,148,134 3 

. תוספת לאישור 5,676,834מפעל הפיס. אישור תקציב של  4 

לטובת רכישת  623/2018מענק מספר  124,837. סכום של 589,105 5 

ש"ח. הגדלה  6,390,777ציוד וריהוט. סך כל הכנסות מפעל הפיס  6 

. השלב השני זה להכניס את זה 713,942מפעל הפיס בסכום של  7 

לאחר הפחתה  3,290,000לקרנות. סך הכל קרנות הרשות  8 

 9 . מי בעד? פה אחד.713,942. קרנות הרשות הפחתה של 2,576,058

 10 .966מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

אני רוצה לומר תודה לאגף הכספים, אני חושבת שזה גם גלית,  :ראש המועצה -גב' גרין  11 

נכון? אבישי וגלית וכל הצוות שבעצם לא פשוט, בטח בימים אלה,  12 

להוציא את הכספים האלו מהמדינה. ובעצם העבודה המאד ככה  13 

ספים האלה, אז מקצועית והמסורה והלא מוותרת הביאו את הכ 14 

מרחב למידה חדשני בתיכון עודד  1074תודה רבה. פתיחת תב"ר  15 

 16 2020/08/402ראור ובניצני השרון. לתיכון עודד ראור התחייבות 

 17 2020/08/462. לניצני השרון התחייבות מספר 80,000בסכום של 

במימון משרד  160,000. סך הכל תב"ר סכום של 80,000בסכום של  18 

 19 החינוך. מי בעד?

מה העלות של סך הפרויקט ומה החלק שלנו לאותה עלות, אותו  :תומר יעקב 20 

 21 אומדן?

, זאת אומרת העלות תהיה, matching-אנחנו מחויבים ל :ראש המועצה -גב' גרין  22 

, יוצא שהרבה פעמים 80,000השתתפות המועצה תהיה לפחות  23 

-אנחנו מסייעים ביותר. זהו, ומרחבי למידה חדשניים זה בעצם ה 24 

N21 . 25 

 26 אוקי, מה זה אומר? :אביעד חסון

 27 חלק כבר התחלנו. :ראש המועצה -גב' גרין 

 28 מה זה אומר המרחבי למידה? :אביעד חסון

בעצם זה קול קורא של משרד החינוך שאנחנו מגישים אליו ואז  :ראש המועצה -גב' גרין  29 

שקל או סכום אחר שבמימון  80,000אנחנו בזכות זה מקבלים  30 

שלנו. נניח באור  matching-נותנים את ה משרד החינוך ואנחנו 31 

תורה יש לך את חדר מתמטיקה או את החדר זה. בתיכון עודד יש  32 

, ביגאל אלון יש את המתחם של כיתות א'. זה we me-את ה 33 
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מתחמים שאתה רואה בהם יותר מדבקות ופופים וכיסאות כאלה,  1 

 2 זה נקרא מרחב למידה חדשני. מי בעד? פה אחד.

 3 .1074פה אחד את תב"ר מאשרים  החלטה: 

 4 תודה רבה ושיהיה ערב טוב.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 5 

 6 - הישיבה  ננעלה  -

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 


