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והכל,   יפה  ככה  מגן,  לצחי  נתנו  המועצה  בשם  ואהבה.  לב  הרבה  1 

משה עכשיו  זאת  ובכל  המתנ"ס.  בהנהלת  זה  את  לו  לדרך  נתתי  ו  2 

זה  אז  הישוב,  תושבת  מאומנית  החדש.  למשרד  לך  שיהיה  נוסף,  3 

בשבילך. עכשיו זו חידה, אמנית תושבת הישוב, ארבע אותיות. אז   4 

באמת בהמון הערכה. צחי עבר דרך ארוכה פה בקדימה צורן והביא   5 

אני   גדול.  שאפו  באמת  וזה  היום  נמצא  שהוא  לאן  המתנ"ס  את  6 

לבר רוצה  נוסף  מישהו  כמה  אשמח אם  ככה  ואז  לצחי  לומר  או  ך  7 

 8 מילים שלך.  

שנקרא   :יוסף אדירי כזה  מוסד  בניהול  שהגדולה  חושב  אני  להגיד.  רוצה  אני  9 

חושב   ואני  נקי.  הלא  לתווך  ליפול  לא  לדעת  זה  ברשות,  מתנ"ס  10 

שהגם שחפרו לך לא מעט בורות, ידעת להתנער מהדבר הזה בצורה   11 
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וכל מיני דברים שיכלו להיות, בעניין של מי ימצמץ ראשון וזה היה   14 

יהיה   רשות,  באיזה  משנה  ולא  אחת  גדולה  שזו  חושב  ואני  קורה.  15 

שש   רצינית,  דמות  הוא  סוד,  לא  זה  צחי  זהו,  הזה.  הקיים  המתח  16 

 17 ם כזה. שנים במקו

 18 שמונה. זה עובר מהר.  : ראש המועצה -גב' גרין 

שמונה. רק אנשים שרצים למרחקים ארוכים יכולים לשרוד. תודה   :יוסף אדירי 19 

 20 רבה על הכל.  
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צחי, משפט אחד. עברת שלושה ראשי רשויות, תסתכל איך אנחנו   : יצחק גולברי 22 

כל באמת  לך  ומגיע  נשארת  ואתה  בזכות    התחלפנו  הכבוד.  23 

בזה   גאה  אני  עלית,  הריסות  איזה  על  זוכר  אני  שלך,  האישיות  24 

אדם   בן  אתה  אבל  ויכוחים,  מעט  לא  לנו  היו  גם  בך.  שבחרתי  25 

 26 מענטש וכל הכבוד ואני מאחל לך הצלחה בשם כולם.  

 27 )נשמעות מחיאות כפיים( 

לפנ :תומר יעקב לצחי. את צחי אני מכיר ברמה האישית  רוצה להגיד  י  גם אני  28 

שהיה מנהל מתנ"ס. ואני יכול להגיד לך שני דברים, צחי. אחד, אני   29 

מאופן   ממך,  ללמוד  גם  זכיתי  כל  קודם  ללמוד.  שאוהב  אדם  בן  30 

ההתנהלות שלך למדתי דברים טובים שאני גם לוקח אותם איתי   31 

עד היום, זה אחד. והדבר השני שמאד, מאד, מאד מצא חן בעיניי,   32 

ל הירידה  זה  החדש,  למנהל  בכל  רמז  הפרויקטים,  בכל  פרטים.  33 

המשימות שהמתנ"ס מייצר במהלך השנה, וזה לא משנה מה, אם   34 

שב שבועות,  של  פה  הלימוד  רוצה    12:00-זה  מי  חג,  ערב  בלילה,  35 

הפעילויות,   בכל  הממשקים,  בכל  הנקודות,  בכל  מגיע  צחי  לבוא?  36 
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פשוט להיות שם, להתחיל מה שנקרא מלמטה עד למעלה, להתחיל   1 

משהו שבאמת אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. אז  ולסיים וזה   2 

 3 באמת תודה. 

 4 )נשמעות מחיאות כפיים( 

מאד   : אמיר זהבי הרבה  באמת  לי  יצא  לשמחתי  צחי  את  אשמח.  גם  אני  5 

כאיש   תומר,  שציינת,  למעלות  בנוסף  משותפת.  ועבודה  ממשקים  6 

הזמן באמת   כל  צחי  נכון אצל  היה  פרטים קטנים, מה שמאד  של  7 

ולא רק  הראיה מלמעל כללי  לתכלל את טובת הישוב באופן  ה של  8 

נושא פרטי, לראות איך זה משליך באמת על כל   לראות את אותו  9 

אמת   איש  אמת,  איש  בצורה,  תמיד  זה  את  עשית  שלנו.  הקהילה  10 

וזה היום מצרך די נדיר במחוזותינו לראות איש שפיו וליבו שווים,   11 

ואין   באמת,  זה  איתו  מדבר  ואתה  איתו  קובע  שהם  שאתה  איזה  12 

דברים מאחורי הקלעים. זכינו לעשות דברים ביחד ותמיד יש דלת   13 

פתוחה אצלי בשבילך ואני בטוח גם בישוב כאן ובהצלחה בכל מה   14 

 15 שתעשה.

 16 תודה רבה.   : צחי ברבר

 17 )נשמעות מחיאות כפיים( 

 18 בקיצור הבכנו אותך מספיק או שעוד לא?  : ראש המועצה -גב' גרין 

מת זה כל פעם מתעורר מחדש, כי אמרתי, להחליט  כן, כן. טוב, בא  : צחי ברבר 19 

קשור   וגם  תושב  גם  אני  כי  מעורבים.  רגשות  לגמרי  זה  פה  לעזוב  20 

לפחות   אבל  לי,  חשוב  הוא  הזה  המקום  ולמקום.  ולצוות  לאנשים  21 

אני נשאר לגור פה וליהנות במקום הנפלא הזה, אני חושב שבאמת   22 

ש מועצה  עם  נהדרים,  תושבים  עם  נפלא  ישוב  פה  אסתמך  יש  אני  23 

שלושה   עברתי  אז  שווים,  וליבי  שפי  אמר  שאמיר  זה  על  עכשיו  24 

והיו   שביט,  עם  איציק  פה  ונמצא  מועצות  ושלוש  מועצה  ראשי  25 

כאלה   למקומות  ניסיונות  גם  לפעמים  והיו  צעקות  והיו  ויכוחים  26 

גם  אבל  יהיה.  לא  שזה  בכלל  אפשר  אי  הכל  בסך  אבל  ואחרים,  27 

וצה אז היתה איזה לחיצת יד  כשזה היה, בסוף, גם כשיוצאים הח 28 

אני   הסתדרו.  הדברים  ובסוף  אישי  לא  שזה  הכתף  על  טפיחה  או  29 

כל   של  בשיא  הם  היום  למועצה  המתנ"ס  בין  שהיחסים  חושב  30 

הזמנים וזו לא מהפכה, זו אבולוציה. זה תהליך שהתחיל להתפתח   31 

ואני אגיד לאיציק פה לידך, בחברה למתנ"סים הרי היו ככה, שמעו   32 

לק בא  שבועיים  שאני  אחרי  האריות.  לגוב  הולך  אתה  צורן,  דימה  33 

לי   אמר  המחוז,  מנהל  מוטי,  אלי  התקשר  בתפקיד  שהייתי  בערך  34 

 35 צחי, הכל בסדר? 

 36 )גב' תפארת שלומציון אסולין הצטרפה לישיבה( 
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 1 אומר לי צחי, הכל בסדר?  : צחי ברבר

 2 חשב שאתה צריך אלונקה.  : יצחק גולברי

כן, מה קר  : צחי ברבר לו  בזה,  אני אומר  לא, אתה שבועיים  לי  הוא אומר  ה?  3 

 4 לא הרמת טלפון, אני רגיל שקדימה צורן כל הזמן, 

 5 כל הזמן היה.   : יצחק גולברי

והיתה לי שנה מצוינת עם איציק ואחר כך חמש שנים מצוינות עם   : צחי ברבר 6 

הזאת   התקופה  בכל  ובאמת  נהדרות.  קרן  עם  ושנתיים  שביט  7 

וה הלך  מועצה  מתנ"ס  של  הזה  שזה  הממשק  בטוח  ואני  תהדק.  8 

ימשיך ככה. ואני אגיד רק לכם תשמרו על המקום הזה, הוא באמת   9 

מתעסק   לא  הצוות  צחי.  לא  כמקום,  המקום  מפוליטיקה.  רחוק  10 

ככל   טוב.  לעשות  רוצים באמת  בזה,  לא מתעסקים  בזה, האנשים  11 

אני   בו,  ולהשתמש  אותו  לנצל  ותדעו  הזה  המקום  על  שתשמרו  12 

כקהילה,   שלכולנו  הרבה  בטוח  הרבה,  אז  טוב.  רק  יהיה  כישוב  13 

שלא   למי  גם  תודה  והרבה  העזרה.  ועל  האמון  על  לכולם  תודה  14 

נמצא פה, לצוות המתנ"ס ולעובדי המועצה שבאמת זכיתי לשיתוף   15 

פעולה, לא אתחיל למנות את כל השמות. אבל באמת, מהסייר של   16 

ועד מנהלי האגפים, שיתוף פעולה מדהים והרבה, הרבה   הביטחון  17 

 18 ה לכם. תוד

 19 )נשמעות מחיאות כפיים( 

לרועי,   : ראש המועצה -גב' גרין  אתן  אני  עכשיו  אז  הקשה.  הקטע  זה  יד,  נלחץ  לא  אנחנו  20 

שעושה את זה בצורה מצוינת, להציג את עצמו. צחי היתה פרידה   21 

בפני   עצמו  את  הציג  גם  רועי  ומהמועצה.  מהצוות  מההנהלה,  22 

בפני מליאת המועצה   והכל, אבל בעצם  לא. וחשוב  ההנהלה  עדיין  23 

 24 שתכירו אותו כי הוא בעצם האיש של המתנ"ס.

טוב, אז קודם כל נעים מאד, כמו שקרן אמרה קוראים לי רועי, בן   :רועי סודאי 25 

תושב  37 יותר  או  פחות  ימים  חודש  ולפני  אונו  מקריית  במקור   , 26 

ביבנה,   עבדתי  שלי  המקצועי  בעבר  או  המקצועי  בתפקידי  צורן.  27 

מחלקת כמנהל  נכנסתי    התחלתי  וסמנכ"ל.  תרבות  מנהל  נוער,  28 

כניסתי   מיום  שבועות  ארבעה  בדיוק  זה  היום  לתפקיד,  בעצם  29 

מאתגרים.   מעניינים,  שבועות מאד מאד  היה ארבעה  זה  לתפקיד.  30 

ישר קפיצה לתוך המים, אם זה חנוכה וקורונה. ועם זאת ולמרות   31 

מהרגע   פה.  להיות  שמח  מאד  מאד  אני  כל  שקודם  אגיד  אני  זאת  32 

ון שלי פה הרגשתי איזה שהיא מעטפת של תמיכה, שזה דבר  הראש 33 

שהוא לא מובן מאליו. יש עבודה לעשות ואני תמיד אומר, צחי דבר   34 

עם   ואני  שלו,  הגדולות  הבלנסטון  נעלי  זה  אצלו  שקלטתי  ראשון  35 

מה שנקרא, ולמרות זאת אמר מישהו, ואני    40נעליים בקושי מידה   36 
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מה לי המנכ"ל, שלא משנה  רק אאחל את זה לעצמי, כמו שאמר נד 1 

וזה   פה,  עשה  שצחי  ספק  אין  אז  הצעדים.  גודל  משנה  הנעל  גודל  2 

את   לקח  שנים,  בשמונה  משמעותית  עבודה  ניכר,  שהוא  דבר  3 

המתנ"ס למחוזות שהוא לא היה בהם. ואני מאחל לעצמי ולישוב   4 

המתנ"ס   את  לקחת  אמשיך  אני  הקרובות  שנים  שמונה  שבשבע,  5 

זהו. אני פה בשבילכם תמיד, מה שאני אומר    לפחות באותו קצב,  6 

ככה לכל תושב בישוב שאני פוגש, המשרד שלי תמיד פתוח לקפה,   7 

מבטיח לפנק בטייסטרס צ'ויס, מוזמנים, כל העולה על לבכם אני   8 

 9 פה ותמיד שמח מאד לשמוע. שתהיה לנו שנה מוצלחת. 

בתחילת השנה נעשה  אז תודה רבה רועי. ואחד הדברים שסיכמנו ש : ראש המועצה -גב' גרין  10 

כספים   וועדת  לפחות  או  ההנהלה  כל  או  מתנ"ס,  הנהלת  מפגש  11 

שאלות,   לשאול  העבודה,  תכנית  על  לדבר  שנוכל  כדי  ומועצה,  12 

זה   את  שנעשה  או  בינואר  זה  את  שנעשה  או  אז  והכל.  לשמוע  13 

נתארגן   אנחנו  אז  בקורונה  תלויים  קצת  גם  אנחנו  בהמשך,  14 

 15 א הקורונה.  בהתאם. עוד ככה כמה עדכונים בנוש

 16 )צחי ברבר ורועי סודאי עוזבים את הישיבה( 

 17  4.1אז הנתונים נכון לבוקר הזה, מבחינת הקורונה, זה הציון שלנו   : ראש המועצה -גב' גרין 

לנו   יש  ירוק.  ו   223שזה  בבידוד  הבוקר,    30-תושבים  מאומתים.  18 

היום, התגלתה עוד ילדה שהיא מאומתת וגם אחותה. כלומר שתי   19 

נכנ  התגלתה  כיתות  צוות  אשת  אחר,  ספר  בבית  לבידוד.  סו  20 

כמאומתת, נכנסה לבידוד אבל לא היו לה מגעים אז בעצם זה לא   21 

השלים על עוד בידודים. עם כל הנתונים שיש לנו היום, פנינו שוב   22 

לפיקוד העורף כדי להביא לכאן ניידת. בגלל שיש עומס מאד גדול   23 

אם אלא  ניידות,  יימצאו  כרגע  הבדיקה  בישובים    במעבדות  זה  24 

שזה   להגיד  כדי  החינוך  למשרד  הזה  בנושא  גם  פנינו  אדומים.  25 

באזורים של החינוך, אנחנו לא נמצאנו זכאים לזה כרגע. ההנחיה   26 

אומרת   זאת  מצוין.  שם  שהשירות  החולים,  לקופת  ללכת  או  היא  27 

ללכת   או  ויעילים.  זריזים  מאד  והם  מגיעים  ופשוט  תור  קובעים  28 

העורף פיקוד  של  אנחנו    לניידות  וגם  באתר  הזמן  כל  שמתעדכן  29 

ניידת   יש  יום  כל  וכמעט  הזה.  בעניין  לעדכן  הזמן  כל  משתדלים  30 

בדיקות באיזה שהוא מקום פה באזור שלנו. הנתונים תמיד, צריך   31 

שהוא   באיזה  שהם  אנחנו  delayלהבין  עדיין  שבו  מצב  קורה  גם   , 32 

בטבלאות   עדכן  לא  עוד  הבריאות  שמשרד  נתונים  מגלים  33 

ראש  וברשימות שהוא  הקב"ט  לעופר  גם  תודה  להגיד  רוצה  אני   . 34 

על   המועצה,  ראש  סגן  מוכתר,  לשלומי  וגם  האפידמיולוגי  המערך  35 

מצב   בחדר  עובדים  שאנחנו  העובדה  הזה.  הדבר  של  האחזקה  36 



 7                           בס"ד 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

     

 ההמועצ מנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999   ת לתושבמוקד שירולשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads \ עם חתימה. 29.12.20פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין מיוםdoc 

יוסי   עם  הבריאות,  משרד  את  וכולל  העורף  פיקוד  שכולל  יישובי  1 

העלינ  הבריאות  שר  עם  שלנו  בפגישה  מצוין.  זה  את  אבירם,  ו  2 

הנקודה הזו ואני שמחה שזה משהו שנכנס לעבודה. אחד הדברים   3 

לחיסונים   לדאוג  זה  האחרונים  בימים  עליו  עובדים  שאנחנו  4 

ללכת למקום   כל אחד  יצטרכו  לא שהם  לצוותי החינוך,  מרוכזים  5 

רוצה   אני  מרוכז.  חיסונים  מקום  שהוא  לאיזה  לדאוג  אלא  אחר,  6 

ולברי, שגם דיבר עם בית להגיד תודה לסגן ראש המועצה, יצחק ג 7 

לתושב   תודה  אגיד  אני  זה  אחרי  אולי  רוצה,  אני  מאיר.  חולים  8 

השרון   לב  חולים  לבית  להגיע  כדי  לנו,  מסייע  שמאד  הישוב  9 

התחלנו   כבר  נעשה,  ראשונים  שנוכל  איפה  פרדסיה.  הפסיכיאטרי  10 

לאסוף את הנתונים של צוותי ההוראה שרוצים, מוכנים להתחסן,   11 

יכולים לא  פרסומים    אנחנו  הרבה  יש  כרגע  אחד.  אף  להכריח  12 

יאפשרו   לא  הבריאות  שר  וסגן  הבריאות  שר  לפי  אבל  בתקשורת,  13 

חיסונים אלא לפי המדרג שקבעו, שזה גיל, אנשים עם רקע וכאלה.   14 

ממשיכה.   אני  אז  הקורונה.  של  העדכון  מבחינת  בעצם  זה  אז  15 

 16 צפריר, שאילתה בנושא תכנית המתאר.  

 17 מתכנית המתאר.  8035בגוש    19נושא החרגה של חלקה  שאילתה ב : צפריר פדלון

, בהמשך  8035בגוש    19על פי הנתונים שהועברו אלי מבעלי חלקה   18 

אינה   זו  חלקה  כי  לטענתם  נמצא  במקום,  איתם  המשותף  לסיור  19 

נכללת בתוכנית המתאר החדשה והמתוקנת, שאמורה להתפרסם,   20 

שואל, אני  לכן  הקודמות.  מהתוכניות  חלק  שהיתה  מדוע    למרות  21 

חלקה   הדובדבן    8035מגוש    19הוחרגה  לרחוב  מערבית  הנמצאת  22 

ואף צמודה לבתים הקיימים ומהווה חלק מרצף הבתים הקיימים   23 

להיות   הקרקע  בעלי  זכו  לא  ולמה  מערב.  לכיוון  הדובדבן  ברחוב  24 

 25 חלק מתוכנית איחוד וחלוקה של כלל החלקות המדוברות?

מה שהשבתי לתושבים שפנו אלינו, ישבו איתנו,  אני אשיב לך את   : ראש המועצה -גב' גרין  26 

חלקה   איזה  קובעים  אנחנו  לא  פגישות.  כמה  שאפילו  חושבת  אני  27 

על   תונח  המתאר  שתכנית  אחרי  רק  יוצאת.  חלקה  איזה  נכנסת,  28 

השולחן, אנחנו מקווים שזה יהיה באמצע ינואר, נוכל להתמודד על   29 

משה לא  זה  מקצועית.  מבחינה  זה  את  ונשקול  הזה  ו  הדבר  30 

להתייחס   איך  לי  אין  כרגע  ולכן  עשתה,  לא  או  עשתה  שהמועצה  31 

 32 לזה אלא אחרי שתונח תכנית המתאר. 

על   : צפריר פדלון להניח  אמורים  שהם  התכנית  את  ראית  לא  את  קטנה,  שאלה  33 

 34 השולחן? 

יודעת.   : ראש המועצה -גב' גרין  לא  אני  אוקי?  יקרה,  לא  שזה  עד  אבל  טיוטה,  ראיתי  אני  35 

שא כמו  זה  עד אוקי?  אבל  דין,  פסק  טיוטת  שראיתי  לך  אראה  ני  36 
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שהוא לא יהיה פסק דין, אני לא יודעת. ואני לא יכולה להגיב אליו.   1 

ביתך   בנה  בשכונת  זבובים  מטרד  בנושא  לסדר  הצעה  יעקב  תומר  2 

 3 בקדימה. 

הרבה מאוד תושבים פנו אליי בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים על   :תומר יעקב 4 

, כאשר איכות החיים של התושבים  תופעה שרק הולכת ומתעצמת 5 

ממזרח   הרצועה,  כל  על  פה  מדבר  ואני  משמעותית.  בצורה  נפגעת  6 

למערב. מרחוב הנבל, המיתר, הכינור, דרך הטיילת של שכונת בנה   7 

ביתך וכל הבתים שנושקים לציר הזה. אמרו שם חוות סוסים, אני   8 

לזה.  לא יודע, אני לא תברואן, אני לא מבין בזה, אני גם לא נכנס   9 

אני חושב שהמועצה צריכה לבצע שתי פעולות מיידיות, לא בטור,   10 

שם   שמטפל  למי  השרון,  ללב  פניה  ליזום  זה  הראשונה  במקביל.  11 

ושייקחו אחריות על השטח הזה   בנושאים האלה, מנכ"ל תברואה  12 

והדבר  שם.  קורה  מה  יבינו  אותו,  ינקו  אותו,  ידבירו  שנקרא  ומה  13 

מיידי,   באמת  זמן  בטווח  בזמן  השני,  פה  שמדובר  מבין  אני  כי  14 

יגיע   מצוין,  תברואן  הוא  שלנו,  התברואן  נעימות.  אי  של  ממושך  15 

לשטח ויבצע את כל הפעולות המתחייבות והמתבקשות כדי באמת   16 

באיכות החיים   שפוגע  הזה  של המטרד  הזה  הסיפור  כל  למגר את  17 

 18 של התושבים.

לו : ראש המועצה -גב' גרין  מעמיקם  אבקש  אני  תומר.  המועצה,  תודה  מנכ"ל  נגר,  י  19 

 20 להתייחס. 

טוב. קודם כל הנתונים. במהלך חודש דצמבר היו בסך הכל חמש   : עמיקם לוי נגר 21 

פניות בנושא תברואה, חודש ימים. מתוכן באזור הרלוונטי שעליו   22 

אנחנו מדברים היו שלוש פניות בלבד, למעט זו שפנתה בפייסבוק,   23 

מ אני  שם.  לא  אני  כי  סופר  לא  אני  אותה  מגיע  אבל  מה  על  דבר  24 

למוקד וחבל שזה לא מגיע למוקד היו מטפלים. בכל מקרה, הנושא   25 

כתוצאה   כזה,  הוא  הסיפור  עניין.  של  לגופו  אגע  תיכף  ואני  טופל  26 

עם   יחד  רוני  לשם  הגיע  התושבים  אחת  של  כשבוע  לפני  מהפניה  27 

התברואן, עשו סיור במקום, איתרו שני מקומות שהם מקומות של   28 

י רגע אדבר על המפגע העיקרי שזה המפגש של  מפגע תברואתי. אנ 29 

אורוות הסוסים. מה שעלה בפייסבוק, עם התמונה שהגברת ציינה,   30 

אכן היה במקום. במקום היו ערימות של גללי סוסים, התברר לנו   31 

גם דרך המוקד שלהם,   פנינו ללב השרון,  שזה בצד של לב השרון.  32 

י שלהם  התברואה  מחלקת  מנהל  של  זימון  באמצעות  עם  גם  חד  33 

התברואן עצמו. אנחנו הגנו לשם, יעקב ורוני והתברואן שלנו ויחד   34 

חייבנו אותם לטפל בעניין. באיזה שהוא שלב התברר לנו, בתחילת   35 

השלב הבא התברר שבעל המקום הוא בכלל בחור מקדימה, קראנו   36 
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לו גם, ביחד בכוחות משותפים, הוא שיתף פעולה באופן מלא, הוא   1 

המקום.   את  לפנות  כך  דאג  ומטופל.  נקי  מפונה,  המקום  היום  2 

שהבעיה הזאת נפתרה. וגם הצד השני, גם הנקודה השניה נפתרה,   3 

התייחסתי כרגע רק לנקודה הראשונה. בנקודה השניה גם כן נעשה   4 

למנהלת   גם  השרון,  לב  של  למוקד  פנינו  כן  גם  תהליך,  אותו  5 

כך   ידינו.  על  טופל  הזה  הנושא  וגם  לתברואן  וגם  שם  המחלקה  6 

 7 ון להיום אין פה מפגע תברואתי לא כאן ולא כאן.  שנכ

 8 תודה.   : ראש המועצה -גב' גרין 

פעולות   :תומר יעקב שבוצעו  לזה  מתכוון  אתה  טופל,  עמיקם,  אומר,  כשאתה  9 

 10 מניעה והדברה בתא השטח הזה? 

 11 נכון. בנוסף לכך נלקחו,  : עמיקם לוי נגר

 12 ם, ניקו.  כולל ניקיון, הוא אומר לך פינו את המקו :יוסף גולברי

 13 פינוי זה לאו דווקא הדברה, בגלל זה אני לא רוצה להתבטא. :תומר יעקב

-לא, לא, פינו, גם צילמו לי, אני לא הייתי שם. אבל בשביל להיות ב : עמיקם לוי נגר 14 

safe side    של העניין ביקשתי שיצלמו תמונות של מיכל מלא, הראו 15 

 16 לי את המקום.  

 17 או לב השרון? מי עשה את זה, אנחנו  :תומר יעקב

זה היה בשיתוף פעולה ואני מוכרח להודות שהאיש עצמו, כי הוא   : עמיקם לוי נגר 18 

קרוב מאד לבתים ואני לא בטוח שהמיקום שלו נכון שם, כי הוא   19 

תופעה   כבר  זו  אבל  אותו.  להרחיק  צריך  דעתי  לפי  מדי,  קרוב  20 

שאנחנו צריכים לאורך זמן, לא פשוט להזיז דבר כזה שנמצא שם   21 

 22   שנים.

פעלנו   : ראש המועצה -גב' גרין  אבל לא המתנו, לשאלתו של תומר, לא המתנו ללב השרון,  23 

 24 במקביל. פנינו אליהם וגם טיפלנו במפגע. 

 25 אבל הם נענו, לא היתה בעיה שהתעלמו.   : עמיקם לוי נגר

אני טיפלתי בבעיה הזאת לא פעם כשאני הייתי במועצה, לא פעם   : צפריר פדלון 26 

לך שהם חבר'ה על הכיפאק מקדימה וכל פעם  ולא פעמיים, ותדע   27 

ניטור אחת לתקופה,   הייתי עושה שם  נותן להם הוראות,  שהייתי  28 

של   החיים  ותוחלת  זבובים,  של  גוש  שיש  החורף  של  תקופות  יש  29 

הזבוב היא מאד קצרה. אבל בגלל שהתקופה הזאת יש שמש וקור,   30 

 31 אז הם נוטים להידבק לשמשות של הבתים.  

 32 כון, זה הטיעון שלו. נ : עמיקם לוי נגר

והם   צפריר פדלון:  פעולה  הוראות  מקבלים  פעולה,  איתי  משתפים  היו  הם  אבל  33 

בעלי   שם  מקדימה  חבר'ה  שני  זה  הזמן.  כל  זה  את  עושים  היו  34 

החווה והם חבר'ה על הכיפאק. ואם קצת ידברו איתם, ניטור פעם   35 

 36 בחודש, זה נפתר. 
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הית : עמיקם לוי נגר שלא  להגיד  רוצה  אני  א'  נתתי  אז  שני,  ודבר  איתם.  בעיה  ה  1 

מקפיד   עצמו  שהאדם  ויראו  סיור  שם  יעבור  פעם  שמדי  הנחיה  2 

 3 לשמור על הניקיון. 

תודה רבה. לפני הסעיף של עדכון התקציב אני רוצה שנעבור לסעיף   : ראש המועצה -גב' גרין  4 

. אישור סיוע למשפחות מבודדות ומאומתות. כשהיינו ישוב אדום  6 5 

תקצ קיבלנו  בעצם  גם  אז  לסייע  היתה  שמטרתו  חיל  מבני  יב  6 

שהדבר   וראינו  עשינו  כך  ואכן  והמאומתות.  המבודדות  למשפחות  7 

אלה   המשפחות,  את  מאד  וחיזק  טובות  מאד  לתגובות  זכה  הזה  8 

גם אם מצבן הכלכלי טוב, אבל כרגע נשארות בבית.   שמאומתות,  9 

מהמתנ"ס,   מהרשות,  שלום  דרישת  שקיבלו  שמבודדות  ואלה  10 

העורף כמובן  מפיקוד  טוב.  מאד  ומשהו  לכידות  עשה   וזה   . 11 

מאחר   נוסף.  תקציב  להן  היה  רווחה  משפחות  שהן  שמשפחות  12 

תקציבים   פעמיים  השגנו  הסתיים,  מבחינתנו  חיל  בני  ופרויקט  13 

המועצה,   ראש  סגן  לעוזר  גם  תודה  וככה  דופן  יוצא  באמת  באופן  14 

ע  משה אדרי. וגם לאלוף הפיקוד אורי גורדין שתמכו בזה, אבל כרג 15 

שהיינו   לרגע  היה  או  ירוקה,  רשות  ארוכה  תקופה  כבר  אנחנו  16 

רוצים   אנחנו  זאת  עם  הזה.  לתקציב  זכאים  לא  ואנחנו  צהובה  17 

שהוא   איזה  להביא  שמבודדות  למשפחות  כלומר  זה,  עם  להמשיך  18 

ולמשפחות   אחר.  משהו  או  עוגה  או  ספורט  ערכת  זה  אם  משהו,  19 

ם כי אנחנו בסגר,  מאומתות איזה שהוא שובר. כרגע עצרנו את זה ג 20 

כולם בסדר אז אין לזה איזה שהיא משמעות, כי כולם בעצם בבית.   21 

מועצה. מבחינה   לאישור  נדרשים  אנחנו  זה  כדי להמשיך את  אבל  22 

בכ אנחנו מעריכים  נפעיל את    5000-תקציבית  אנחנו  בחודש.  שקל  23 

זה דרך המתנ"ס, דרך מוקד קהילה של המתנ"ס. וזה בעצם יבוא   24 

שתיכף נגיע    4שנמצא בסעיף    2020עדכון תקציב  כאחד הביטויים ב 25 

עקרוני   אישור  שהוא  איזה  שצריך  מבינה  אני  בעיקרון  אבל  אליו.  26 

 27 של מליאת המועצה ולכן זה מובא לכאן. כן, שאלות? 

תקציב,   : צפריר פדלון פעמיים  קיבלנו  שאמרת,  כמו  כל,  אני    250,000קודם  אם  28 

 29 לא טועה, 

 30 לדעתי.   46ק עוד ואחר ר 246 : ראש המועצה -גב' גרין 

ראשונה   : עמיקם לוי נגר פעם  העורף  מפיקוד  מקורות,  משני  .  46ועוד    217קיבלנו  31 

הפנים   משרד  פעמיים  לבתי    19ועוד    135קיבלנו  התוספת  עבור  32 

 33 הכנסת. 

 34 אבל משרד הפנים,  : ראש המועצה -גב' גרין 

זה   : עמיקם לוי נגר את  לכם  שמנו  שבועיים  לפני  כבר  לכם,  נמצאים  הסכומים  35 

 36 בטבלת ההכנסות. 
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לא   : צפריר פדלון מבודדות,  למשפחות  אישור  מבקשת  את  פה  שחולק,  התקציב  1 

 2 מבני חיל.  250,000-ביקשתם את האישור הזה כשחילקתם את ה

 3 לא היינו צריכים.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 4 לא הייתם צריכים? : צפריר פדלון

 5 לא. : ראש המועצה -גב' גרין 

 6 מהמועצה לחלק את הכסף?  לא צריך אישור : צפריר פדלון

 7 לא, כי בעצם,   : ראש המועצה -גב' גרין 

 8 הקריטריונים, אין קריטריונים חלוקה למי?  : צפריר פדלון

הפיקוד   : ראש המועצה -גב' גרין  אלוף  מול  ישבנו  אנחנו  חיל,  בני  תקציב  אסביר.  אני  אז  9 

באותה   להגיד,  צריכים  והיינו  השר,  עוזר  הביטחון,  שר  סגן  ומול  10 

צופים  תקופה   אנחנו  כמה  יש,  מאומתים  כמה  אדומים,  שהיינו  11 

ללא   מאומת,  שהיה  אדם  לכל  הקרובים.  חודשיים  בחודש,  שיהיו  12 

של   סל  לתת  צריכים  היינו  שלו,  הכלכלי  למצב  שקל.    450קשר  13 

שובר   לתת  בחרנו  מוצרים.  סל  ולרכוש  סופר  עם  להתקשר  יכולנו  14 

ינה. אז זה  כדי שלא אנחנו נקנה טונה במקום חלב, בשר במקום גב 15 

הדבר. זה היה מיועד למשפחות האלה, זה שמית, זה לפי רשימה.   16 

 17 בנוסף 

 18 למשפחות מאומתות.  : צפריר פדלון

מאומתות. בנוסף היה למשפחות מאומתות שהן גם רווחה עוד סל,   : ראש המועצה -גב' גרין  19 

 20 שקל אבל אני,  350אם אני זוכרת נכון,  

 21 ת זוכרת להגיד תאריך, חודש?מתי התחילה החלוקה הזאת? א : צפריר פדלון

 22 כשהיינו אדומים.   : ראש המועצה -גב' גרין 

 23 היינו אדומים.  22/9-בסוף ספטמבר, ב  :שלומי מוכתר

 24 ספטמבר זה היה?  : ראש המועצה -גב' גרין 

 25 זה היה ערב חג. עשינו מרוץ להספיק. : עמיקם לוי נגר

 26 כדי לקבל את התקציב.אני זוכרת שעשינו  מרוץ מאד גדול  : ראש המועצה -גב' גרין 

 27 , מה זה משנה? 26-, ב22-מה זה משנה מתי בדיוק? לא ב :שלומי מוכתר

 28 שאלתי חודש. שלומי, למה אתה כועס עלי?  : צפריר פדלון

 29 אני לא כועס, אני שואל, זה מאד חשוב.  :שלומי מוכתר

 30 מותר לי לשאול שאלות, אני חבר מועצה. באמת.  : צפריר פדלון

 31 בערב.  19:00בדיוק בשעה  22-שובה, בקיבלת ת :שלומי מוכתר

 32 אתה כועס עלי סתם.  : צפריר פדלון

 33 בצהריים.  13:00-לדעתי אני טועה, קרן דיברה איתם ב :שלומי מוכתר

 34 חברים, מה השאלה?  : ראש המועצה -גב' גרין 

חוט   : צפריר פדלון את  לי  חתך  הוא  לשאול,  רציתי  שהיתה,  זה  נוספת  שאלה  35 

 36 המחשבה. 
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 1 אוקי, אתה צריך עוד דקה? אתה צריך רגע זמן?  : ועצהראש המ -גב' גרין 

 2 כן. : צפריר פדלון

שני   :תומר יעקב השנה,  במהלך  שהוא  מתי  הגיע  הכסף  נכון  מבין  אני  אם  3 

זה מה   חיל  בני  הפנים.  ואחד משרד  חיל  בני  שונים, אחד  סעיפים  4 

 5 שתיארת וזה בסדר. 

 6 לא רק. בני חיל כלל עוד סעיפים.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 7 אוקי, זה מה שתיארת.  תומר יעקב:

 8 אוקי.   : ראש המועצה -גב' גרין 

שהגיע   :תומר יעקב התקציבי  הסעיף  האם  הפנים,  משרד  של  התקציב  את  יש  9 

לדברים אחרים שלא   או משמש  לשמש  היה  הפנים אמור  ממשרד  10 

 11 קשורים לתלושים, לעזרה? 

 12 בטח, בטח.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 13 מה? :תומר יעקב

וגם   : ראש המועצה -גב' גרין  ולמוקד.  ולסיירים  להסברה  שימש  חיל  בני  גם  אומרת,  אני  14 

 15 תקציב משרד הפנים שימש להסברה. לדעתי לתלושים לרווחה. 

יש   : אבישי יצחקי כאלה.  ודברים  לאלכוג'ל  הצטיידות  לקניית  וגם  לפיקוח  וגם  16 

רשימה של שש קטגוריות, שלושה בתת קטגוריות שאנחנו חייבים   17 

ם, אנחנו מגישים דוחות למשרד הפנים, זה מאד מאד  לפעול על פיה 18 

 19 מסודר. אנחנו לא יכולים לעשות פה דברים שהם מה שבא לנו. 

אז למעשה יוצא שאנחנו היום מאשרים, זה כבר מגיע לסעיף הבא,   :תומר יעקב 20 

 21 את מה שכבר ניצלנו. 

 22 .  2021לא. מה שאנחנו עושים, אני מדברת עכשיו על שנת  : ראש המועצה -גב' גרין 

לא. אם אתה תסתכל במה   : אבישי יצחקי לא, לא, שניה, שניה. לא, אנחנו ממש  23 

של   תקציב  שם  תראה  אתה  שבועיים,  לפני   24  427,000ששלחנו 

זה   פה  לנו  שיש  ומה  ה  487,000שקלים.  את   25  427,000-שקלים. 

מיצינו.   הפנים  ממשרד  וגם  העורף  מפיקוד  גם  שקיבלנו  שקלים  26 

המ  60,000הוספנו   מקופת  את  שקל  להוסיף  כדי  עכשיו  ועצה  27 

היוזמה שלנו. בגלל שנשרנו מתוך סלי הסיוע האלה, אנחנו רוצים   28 

פה,   איזה שהיא תמיכה למשפחות  לתת  לתת בקטע הקהילתי,  כן  29 

למאומתות ומבודדות, אז אם תסתכל בסך הכל תראה, יש תמיכה   30 

של   מוציאים    427,000חיצונית  אנחנו  אבל  שקלים.    487,000שקל  31 

 32 .  60,000ער של  אתה תראה פ

 33 . 12כפול   5000-זה ה : עו"ד אהרון שפרבר

 34 מה שלא היה לנו שיקול דעת, לא היה לנו שיקול דעת.  : אבישי יצחקי

 35 יש לך שיקול דעת.  30,000אין לכם שיקול דעת,  427 : עו"ד אהרון שפרבר

 36 בדיוק.  : אבישי יצחקי
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 1 . 2021אתה מדבר על כל שנת   60,000 : צפריר פדלון

 2 בדיוק.  : רברעו"ד אהרון שפ

אני רוצה להגיד עוד משהו, אתם תראו את זה החל ממחר, תראו   : אבישי יצחקי 3 

לחלק   הולך  הפנים  הפנים. משרד  של משרד  גדול  פרסום  פה מסע  4 

שיקול    700 אין  שם  גם  הארץ.  ברחבי  למשפחות  שקלים  מיליון  5 

נותנים הודעה מי מעל   הנחה    70%דעת, אנחנו ספקי מידע. אנחנו  6 

מאיתנו, מי קשיש שנמצא, כל מיני קריטריונים. מי  כלכלית מקבל   7 

הנתונים   את  מעבירים  אנחנו  הכנסה.  הבטחת  עם  שנמצא  קשיש  8 

חודש  כל  מזון  התווי  את  שליח  עם  ישלח  והוא  הפנים  למשרד  9 

בשלושה חודשים הקרובים ישירות לבתים. אתם לא תראו את זה   10 

י,  פה. אנחנו עושים מאמצים גדולים לקחת כסף מכל מקור אפשר 11 

מה שלא עובר דרכנו אתם לא רואים פה, מה שעובר דרכנו אנחנו   12 

המון   פה  משקיעים  במאמצים,  פה  אנחנו  כלומר  כאן.  רואים  13 

 14 משאבים כדי לתת פה כמה שיותר משאבים לטובת התושבים.

וגם נאמר שככל שנקבל תקציב נוסף, זה כמו שהתחלנו להפעיל את   : ראש המועצה -גב' גרין  15 

החודשים האחרונים, ואז עם המתנ"ס הגישו    מוקד קהילה במהלך 16 

המטרה   כלומר  עצרנו.  חיצוני.  מגורם  תקציב  וקיבלנו  קורא  כל  17 

תקציב   שאין  בתקופות  גם  להמשיך  לנו  לאפשר  בעצם  היא  כרגע  18 

לי   והיה  בינואר  מבודד  היה  שאחד  מצב  יהיה  שלא  כדי  חיצוני,  19 

ב של  תקציב של בני חיל, והשני היה מבודד בפברואר ואין לי תקצי 20 

המטרה,   בעצם  זאת  ואיפה.  איפה  עושה  אני  כאילו  אז  חיל,  בני  21 

כאילו לייצר איזה שהיא רציפות בתקווה שבחצי שנה מהיום אנחנו   22 

 23 כבר לא נצטרך את זה. 

ידי   : צפריר פדלון על  חולק  זה  חיל  בני  של  הזאת  התקופה  שבמהלך  ראיתי  אני  24 

 25 לשכת ראש המועצה, ראיתי ארובות ליד כל בית.  

 26 לא על ידי לשכת ראש המועצה.  : ראש המועצה -ן גב' גרי

 27 אז על ידי מי זה חולק?  צפריר פדלון: 

עובד  : ראש המועצה -גב' גרין  זה  לפעמים  שחילק,  נוער  זה  לפעמים  קהילה,  מוקד  לנו  יש  28 

ראש  לשכת  דרך  לא  ממש  זה  ייעודיים,  עובדים  שחילק.  מועצה  29 

 30 המועצה. 

 31 מי ניהל את זה?  : צפריר פדלון

 32 מי זה האיש הזה? להגיד שמות של עובדים?   : ראש המועצה -גב' גרין 

 33 מי ניהל את זה?  : צפריר פדלון

 34 מי ניהל את זה הוא שואל.  : יצחק גולברי

רווחה. צביה. כאילו יש רשימות, אני עוקבת אחרי הרשימות והכל,   : ראש המועצה -גב' גרין  35 

 36 אבל זה מאד, מאד, מאד מסודר.
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ש :תומר יעקב מה  אבישי,  עם  הערה,  שבא  דרעי  השר  איך  לא  זה  שאלתי,  1 

מיליון, איזה תבחינים, איזה קריטריונים, ברור    700-היוזמה של ה  2 

 3 שזה קשיח, אף אחד לא אומר שלא. 

 4 לא בדיוק, יש שם גם מסלול גמיש, אבל עזוב.   : אבישי יצחקי

בסדר. כשאתה בא ואתה מקבל כסף, אני מדבר עכשיו על התקציב   :תומר יעקב 5 

מ  אתה  שקרן  עצמו.  לדברים  מיועד  בחלקו  הזה  והכסף  כסף  קבל  6 

פה   יש  עכשיו  בסדר.  וזה  ציינה,  לא  שהיא  לדברים  ולא  ציינה  7 

שמונה,   שבעה,  לפחות  הבא,  לסעיף  כבר  גולשים  אנחנו  סעיפים,  8 

, שזה דברים שהם נוספים  2020תשעה סעיפים בתיקוני תקציב של   9 

בוצ האלה  הדברים  אם  פשוטה  שאלה  שאלתי  רק  אני  עו,  עכשיו.  10 

 11 כמה בוצע, איך בוצע? זה הכל.

 12 אוקי. אז תיכף נגיע לזה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 13 קיבלת תשובה, בשבילך עשיתי את הפירוט הזה.  : אבישי יצחקי

נמצאים   : ראש המועצה -גב' גרין  עכשיו  אנחנו  נעצור.  בואו  רגע,  חברים,  שניה.  אבישי,  14 

ות מבודדות  בסעיף והצעת ההחלטה היא כזו: אישור סיוע למשפח 15 

 16 אמרנו?  60,000? או 65,000ומאומתות. סך תקציבי של  

 17 זה כי אנחנו מכשירים איזה משהו ביגאל אלון.   5000, עוד  60,000 : אבישי יצחקי

ש"ח. בכל מצב שבו יש לנו תקציב חיצוני, לא    60,000בסדר. סך של   : ראש המועצה -גב' גרין  18 

נועד למצב שבו אין תקציב חיצ ואנחנו רוצים  נשתמש בזה, זה  וני  19 

מי   והמבודדות.  המאומתות  המשפחות  עם  קשר  ליצור  עדיין  20 

ביחד עם   זה הרווחה, מכלול אוכלוסייה במועצה.  זה,  שמנהל את  21 

מוקד קהילה, ביחד עם מתנדבים, ביחד עם עובדי מועצה. מי בעד?   22 

 23 קרן, אביעד, אמיר, פה אחד. 

 24 תות. מאשרים פה אחד סיוע למשפחות מבודדות ומאומ החלטה: 

מספר   : ראש המועצה -גב' גרין  תקציב  עדכון  של  לסעיף  עוברים  אנחנו  אני  2/2020עכשיו   . 25 

של   הנושא  תראו,  ימשיך.  ואבישי  פתיחה  מילות  כמה  רק  אומר  26 

אילולא   השנה,  עושים  שאנחנו  השני  העדכון  זה  תקציב,  עדכוני  27 

עדכון   עדכון.  עוד  לעשות  מספיקים  שהיינו  להיות  יכול  הקורונה  28 

יותר  התקצי ועוד  יעיל  יותר  עוד  לעבוד  לנו  לגרום  בא  בעצם  ב  29 

מסודר, ולשמור, אם יש סעיפים שנחסך בהם, כדי שנוכל להשתמש   30 

סוף   לפני  רגע  ממש  אנחנו  הדברים.  את  ולדייק  האלה  בכספים  31 

השנה, אנחנו עם הנתונים הכי מדויקים שנוכל. אני מניח שבאמצע   32 

מדוי  יותר  עוד  נתונים  לנו  יהיו  כבר  את  ינואר  יציג  אבישי  קים.  33 

 34 הדברים, קיבלתם אותם, בבקשה. 

שקלים, שינויים    800,000אוקי. בגדול אנחנו מדברים על שינוי של   : אבישי יצחקי 35 

בגל  דווקא מתוך מה שאמרת,  אני אתחיל  פה.  לנו  ל שהגיעה  שיש  36 
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כמה   בדיוק  עשינו  אז  הקורונה  של  התקציבים  לגבי  השאילתה  1 

עולים לנו המתשאלים, כמה עולים לנו אחזקת רכב, פרסום, עשינו   2 

שקלים האלה בעצם   487,000פירוט לכם כדי שתראו את הסל של   3 

איך התחלק. אוקי? רוב ההוצאה היא הוצאה קשיחה או לא הייתי   4 

רוצה שנבצע הסברה, המדינה רוצה    אומר, ייעודית, אוקי? המדינה 5 

תעשה  סיורים,  יותר  שתעשה  רוצה  המדינה  תשאולים,  שתעשה  6 

קבעה   המדינה  מראש  כלומר  נוכחות,  יותר  תפגין  פיקוח,  יותר  7 

לאותם   כי    427,000ייעודים  כמובן,  בזה  עומדים  ואנחנו  שקלים.  8 

שעוקבים   חשבון  רואי  משרדי  לנו  יש  מאד,  דוחות  מגישים  אנחנו  9 

אנחנו מגישים הזמנות, הצעות מחיר, חשבוניות לכל דבר   אחרינו, 10 

כזה, כי לא יתנו לנו לקחת את הכסף הזה כדי לקנות דברים שהם   11 

שאנחנו   תוספת  פה  לנו  יש  רואים  שאתם  כמו  רלוונטיים.  לא  12 

קבלן,   של  ברכב  משתמש  היום,  נוסע  השפע  לשפע,  רכב  רוכשים  13 

יה לו, השנה  משתמש ברכב שהוא ישן, אנחנו מעדיפים שהשפע יה  14 

הבאה,   שנה  בנושא  ההיבריד,  עם  ייעודי  רכב  בשבילו  נקנה  הזאת  15 

 16 אבל זה כבר אישרתם שבוע הבא, יהיה לו גם רכב נוסף בליסינג.  

 17 הרכב, הטנדר הזה של האיסוף? :תומר יעקב

 18 הטנדר הקטן, כן.   : ראש המועצה -גב' גרין 

שהיתה   : אבישי יצחקי ילדים,  גני  בשכר  קטנים  שינויים  ירידות  יש  והיו  עליה  19 

ששנת   בגלל  השנה,  הספר  בבית  המורים  שכר  האלה.  בדברים  20 

שעות   של  תוספת  לנו  יש  אז  יולי,  עד  מספטמבר  היא  הלימודים  21 

הזאת.   בשנה  כבר  חודשים  בארבעה  שמתבטאת  לתשפ"א  הוראה  22 

שקל כדי לכסות את זה, בגלל שיש שם עוד    200,000אז הוספנו עוד   23 

גדילים את התקציב הזה כדי שיהיה  שעות לימוד. אז אנחנו מ  200 24 

לנו כיסוי לשכר המורים שגדל בעקבות הגידול בשעות הלימודים.   25 

סעיף   לשאלות.  פתוח  שהכל  כמובן  לנו,  יש  רואים,  שאתם  כמו  26 

 27 הוצאות יש למישהו שאלות? 

 28 אתה רצית לעשות שני תיקונים ממה שהגשת. : ראש המועצה -גב' גרין 

ויים שעשינו לעומת מה שאתם הגשתם אליכם,  נכון, עכשיו, השינ : אבישי יצחקי 29 

שקלים את השונות מגבת קורונה,    65,000-תשימו לב, זה הגדלנו ב 30 

שעכשיו    60-, ה65שקל שהיו במקור, הוספנו עוד    40,000של אותם   31 

ועוד   קרן  עוד    5000אמרה  להכשיר  בשביל  צריכים  שאנחנו  שקל  32 

. שיהיה שם  איזה חלל בבית ספר יגאל אלון, כיסאות, דברים כאלה 33 

חלל נוסף כדי לפצל כיתה. שינוי נוסף זה בהסעות של החינוך רגיל,   34 

על   זה  את  לכם  הגשנו  אחרי    500,000אנחנו  ועכשיו  שקלים,  35 

שקלים, אז זה שינוי נוסף    560,000שבדקנו, ראינו שבעצם יש שם   36 
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שעשינו בצד של ההוצאות. בצד של  ההכנסות נהנינו מהמחדל של   1 

שקלים מענק איזון, המדינה    165,000ים לקבל  המדינה. היינו אמור 2 

 3 ,2020לא התעשתה, לא עשתה תקציב 

 4 זה לפרוטוקול, אתה יודע?  : ראש המועצה -גב' גרין 

המדינה   : אבישי יצחקי של  המחדלים  לפעמים  בפירוש,  זה  את  אומר  אני  כן,  כן,  5 

של   המענק  את  המשיכו  שבו  מצב  יצא  אז  להרוויח.  לנו  גורמים  6 

שקל שלא היו   300,000שקל, שזה  464,000נו בסוף  , כך שקיבל 2019 7 

הפנים   משרד  השתתפות  שראיתם,  כמו  לנו,  יש  מתוכננים.  8 

זה מקודם.   על  דיברנו  זה כבר  בהוצאות קורונה, משרד הביטחון,  9 

לנו התרסקות מצד אחד באגרות   יש  בניה,  היתה הרבה  השנה לא  10 

בהיטל    בניה, יש לנו ירידה מאד קשה. אבל יש לנו עליה מאד יפה 11 

הם   הדברים,  את  יותר  או  פחות  לנו  מכסה  שזה  ככה  השבחה,  12 

של   בצד  ימין,  בצד  רואים  שאתם  כמו  בעיקרון,  מתקזזים.  13 

כמובן בהשתתפות   ירידה  גם  יש  אז  בהסעות,  ירידה  יש  ההוצאות  14 

של משרד החינוך. כי יש פחות הסעות אז גם שם יש לנו ירידה של   15 

אוצר,  650,000 מוסדות,  והשתתפות  שנים    שקל.  הוצאות  החזר  16 

משנים   כסף  לקבל  מצליחים  שאנחנו  דברים  בעיקר  זה  קודמות  17 

קודמות ממשטרה, מחינוך, מדברים שאנחנו רודפים אחריהם. וגם   18 

שינויים אקטואריים שמגובים לתביעות משפטיות שכבר פג תוקף   19 

 20  802,000שלהן, אנחנו יכולים לבטל את השריונים. סך הכל מאוזן  

מתוכם   הישוב,    700,000שקל,  של  הפיתוח  לטובת  הולכים  שקל  21 

 22 הולכים לטובת שיפור השירות בשפע.   175,000-לקרנות הפיתוח. ו

 23 תודה רבה אבישי. שאלות?   : ראש המועצה -גב' גרין 

 24 שקל זה הולך לקופה הכללית של התב"רים או שזה,  700,000-ה : צפריר פדלון

גרין, לקרן  לקרן, לקרן, זה הולך לקרן.   : ראש המועצה -גב' גרין  הוא חוזר לקרן, לא לקרן  25 

 26 היטלי פיתוח. אוקי, עוד שאלות? 

יש לי שאלה, יש לי שאלות, לא לגבי צד ההכנסות, לצד ההוצאות,   :תומר יעקב 27 

למייל   בהמשך  וזה  הקודם,  בסעיף  התייחסתי,  כבר  אחת  שאלה  28 

התייחסות   ביקשתי  ששם  שבוע.  לפני  אבישי,  לך,  ששלחתי  29 

ים שלא היו בשנים עברו, סעיפי תקציב  לסעיפים שהם סעיפים חדש  30 

ערב   שנקרא  מה  נמצאים  ואנחנו  בתקציב  אנחנו  והיום  חדשים,  31 

והסעיפים האלה למעשה זה סעיפי הוצאה שמומשו, נוצלו,    31/12 32 

בוצעו, לפי מה שאתה אומר. עכשיו, אם הם מומשו, במייל ששלחת   33 

,  לי, הרי מצביעים על משהו שכבר מומש ואתה, אני אומר לך בוא 34 

שאלתי על הוצאות כרטסת, אתה רושם שזה בתהליכי איסוף. מה   35 

שכר   בפנינו  תחשוף  כלומר  ומומש?  בוצע  כבר  זה  אם  לאסוף  יש  36 
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לדעת אם   רוצים  בוצע, אנחנו  בוצע, כמה  מתשאלים, האם באמת  1 

גייסו   אם  מתשאלים,  הכשירו  למשל  אם  בפועל.  בוצעו  דברים  2 

סדר, יכול להיות  מתשאלים, או שסתם המוקד העירוני, שזה גם ב 3 

 4 שהכשירו את המוקדנים, 

שהוכשרו   : אבישי יצחקי מתשאלים  ארבעה  יש  מתשאלים.  שכר  מצוינת.  שאלה  5 

 6 בצורה מלאה, ארבעה ימים. 

 7 אבישי, השורה התחתונה זה תומר מבקש לראות מסמך. להבנתי,  : ראש המועצה -גב' גרין 

 8 שלח לי מה שכתבתי לך איסוף, אתה תקבל.  : אבישי יצחקי

אבישי, להבנתי בינואר יהיה לך את המסמך המאושר שאתה יכול   : ראש המועצה -גרין גב'  9 

את   קולט  אתה  כי  עבודה,  בתהליך  שזה  כשאמרת  כרגע,  לשלוח.  10 

ההזמנות, מוציא את ההזמנות, אבל הדברים בוצעו, אנחנו מגישים   11 

גם עליהם דוחות. אז אם יש לך כבר את הדוח מוכן, תעביר, אפילו   12 

 13 רת למשרד הפנים או למשרד הזה. את הדוח שהעב

הם   : אבישי יצחקי שהדברים  תומר  להבין  צריך  אתה  דוגמא,  לתת  רוצה  כן  אני  14 

אנשים   ארבעה  שלחנו  מתשאלים.  פה  תופס  אני  ובכוונה  דינמיים  15 

אישית   שלי  המזכירה  ימים.  ארבעה  היו  הזה,  הקורס  את  ללמוד  16 

ליל  עד  מבוקר  יושבת  היא  איתי,  נמצאת  לא  ראשון  יום  ה  בכל  17 

ועושה תשאולים, היא לא עובדת איתי בתור מזכירה. והדבר הזה,   18 

ייגמר   הוא  כרגע  התקצוב  מבחינת  ייגמר,  הוא  ייגמר,  כשהוא  19 

חודשים   בארבעה  הנתונים  את  לאסוף  אוכל  אני  כלומר  בדצמבר,  20 

תלושי   של  עותקים  לך  אתן  לא  אני  אפילו,  לך  ולתת  האחרונים  21 

בלה את השכר בדיוק  משכורת, אני אתן לך אבל הצהרה שהיא קי 22 

באיזה   מדובר  העורף.  פיקוד  מאיתנו  שדרש  לכל    500כמו  שקל  23 

אבל   המספרים.  לתוך  עכשיו  ניכנס  לא  יום,  לכל   24  26,000מתשאל 

שקלים האלה זאת עלות שהמתשאלים מקבלים אותה לבנק תלוש   25 

 26 משכורת כי הם עושים עבודה אקסטרה. 

 27 חנו מגישים דוחות, אפשר להציג אותם. אבישי, אבל זה פשוט, אנ : ראש המועצה -גב' גרין 

 28 ברור, ברור שמגישים דוחות.  י: אבישי יצחק

הזה   תומר יעקב: מהסוג  עומק  ירידות  ביקשתי  לא  אחר.  משהו  ביקשתי  אני  29 

 30 שאתה מציין, בטח לא תלושים. 

 31 אני חרד, אני מצטער.  : אבישי יצחקי

 32 , הלאה, דלג. Yמתשאלים, עלה לנו   Xסך הכל להגיד, הנה, גייסנו   תומר יעקב:

 33 בסדר גמור.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 34 קיבלת תומר.  : אבישי יצחקי

התוכן   :תומר יעקב מה  מוקד,  קבלניות  עבודות  קורונה,  שונות  הבא,  סעיף  35 

 36 שיושב מאחורי הסעיף הזה? 
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 1 תומר מקובל,   : ראש המועצה -גב' גרין 

 2 שנוכל לספר לציבור מה עשינו.   :תומר יעקב

 3 בסדר גמור.  : צהראש המוע -גב' גרין 

זה דבר אחד, הדבר השני זה עוד סעיף חדש שנולד כאן, שזה נושא   :תומר יעקב 4 

 5 שקל.  127,000-של תפעול בריכת שחיה ב

 6 נכון.  : אבישי יצחקי

הבריכה,   :תומר יעקב את  לנו  שיתפעל  מישהו  או  יועץ  או  קבלן  איזה  שכרנו  7 

 8 ששילמנו כזה סכום?

נו הסכם עם המתנ"ס, המתנ"ס הפעיל לנו  ממש לא. אבל אנחנו עשי  : אבישי יצחקי 9 

אלה   ואתם  לתושבים  שירות  היא  הבריכה  הזאת.  הבריכה  את  10 

קורונה,   שנת  המספרים.  את  שם  פה  אני  הבריכה.  לגבי  שקובעים  11 

הפעלנו אותו מיוני בצורה יפה ואז נפל, סגרו את הבריכה לתקופה   12 

מסוימת, אתה ממשיך להחזיק אותה, היה המון סגירות ופתיחות   13 

הוצאות  ב שבו  מצב  יצא  אוגוסט.  יולי,  ביוני,  הזאת  השנה  משך  14 

זה ההפרש היה,   שקלים. אם היתה    127,000התפעול על הבריכה,  15 

איך   ראינו  כי  כסף,  מרוויחים  היינו  לך,  אומר  אני  נורמלית,  שנה  16 

הבריכה עבדה. לא שנה נורמלית, יצא הפסד, אני מצהיר לך כרגע   17 

 18 שקל.   127,000בתדרוך שהבריכה השנה הפסידה 

זה   :תומר יעקב הזה,  המספר  אומר,  רק  אני  הבאה,  שנה  יהיה  מה  יודע  לא  19 

כל ההוצאות הקבועות והמשתנות של   לכסות את  הדלתא שאמור  20 

 21 המתנ"ס שהפעיל את הבריכה.

 22 לא של המתנ"ס, של המועצה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 23 המתנ"ס הפעיל את הבריכה.  :תומר יעקב

 24 לא, אבל המתנ"ס הוא מפעיל, ההוצאה היא של המועצה. : ראש המועצה -גב' גרין 

 25 הוא מקבל תקורה.   : אבישי יצחקי

 26 הוא מקבל תקורה, הכל עלינו. הוא מנהל. : עמיקם לוי נגר

 27 אז זה לא שהכסף הזה עבר למתנ"ס?  :תומר יעקב

לא, לא, הוא מפעיל קופאית, הוא מפעיל את המציל, המציל עובד   : אבישי יצחקי 28 

 29 בריכה עובד דרכו. ניקיון. דרכו, מנהל ה

 30 הכסף הזה עובר למתנ"ס תכלס? :תומר יעקב

 31 הכסף עבר למתנ"ס,   : אבישי יצחקי

 32 נגמר.  :תומר יעקב

 33 לא, אבל תמורת חשבוניות מסודרות. לא ממציאים מספרים. : אבישי יצחקי

 34 רגע, אבל זה כמו שהכסף, : ראש המועצה -גב' גרין 

 35 נס אליו לכיס.  אתה מדבר כאילו זה נכ  : עמיקם לוי נגר

 36 אף אחד לא אומר שלא, אתם לא צריכים להתגונן כל הזמן.   :תומר יעקב
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 1 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

כמו   : ראש המועצה -גב' גרין  זה  הכוונה,  אז  למתנ"ס  עובר  הכסף  אומר  כשאתה  חברים,  2 

שאנחנו עושים את בית הספר של הקיץ, הכסף עובר למתנ"ס. וכמו   3 

פעילויות, הכסף עובר למתנ"ס. הרווח שנשאר   שאנחנו עושים עוד 4 

שהיא   איזה  זה  מזה,  מרוויח  שהמתנ"ס  הדבר  המתנ"ס,  אצל  5 

תקורה להוצאות תפעול. אבל המתנ"ס לא יספוג אם פתחנו בריכה   6 

אני   שאלות?  עוד  אוקי,  הכוונה.  זו  קורונה,  בגלל  אותה  וסגרנו  7 

עם   כפי שהוגש לכם  2/2020מעלה להצבעה את עדכון תקציב מספר   8 

הקורונה,   מגפת  שונות  בסעיף  כרגע.  עדכן  שהגזבר  התיקונים  שני  9 

. בסעיף הסעות חינוך  205,000לסך הכל של    65,000ההוספה תהיה   10 

של   הפחתה  תהיה  הכל    560,000רגיל  פה  1,150,000סך  בעד?  מי   . 11 

 12 אחד. תודה רבה. 

 13 .  2/2020מאשרים פה אחד את עדכון התקציב  החלטה: 

בהגדלת תב"ר   : הראש המועצ -גב' גרין  אנחנו  ושדרוג    1022עכשיו  כבישים  שיקום  קרצוף,  14 

של   בסכום  התב"ר  הגדלת  וחניות.  ניקוז  ש"ח    76,460מערכות  15 

ש"ח. הגדלה ממשרד    2,576,470מיליון לסכום של    2.5מסכום של   16 

מספר   תשלום  הודעת  פי  על  מיום    2000070691התחבורה.  17 

של    7/12/2020 הו  63,159בסכום  פי  ועל  מספר  ש"ח.  תשלום  דעת  18 

של    7/12/2020מיום    2000070672 כוח    13,311בסכום  יישר  ש"ח.  19 

את   שנקבל  כדי  במלאכה  שעושה  מי  ולכל  ולהנדסה  לגזברות  20 

 21 הכספים האלה. מי בעד? פה אחד. 

 22 .  1022מאשרים פה אחד את הגדלת תב"ר   החלטה: 

בגוש   : ראש המועצה -גב' גרין   למבנה  הקצאה  מחלקה    7815אישור  הספר    655חלק  בית  23 

תשפ"א   הלימודים  לשנת  העצמאי  החינוך  יעקב,  בית  לבנות  24 

. אני מזכירה לכם שבפתיחת השנה היה  30/6/2021שהסתיים ביום   25 

לנו משבר והחלטנו לא לפגוע בבנות ולאפשר להן להשתמש במבנה.   26 

וועדת הקצאות, אני חושבת הפרוטוקול נמצא כאן מולכם, קיבלה   27 

הפרוטוקול ואני מציעה לאמץ את    את בקשת ההקצאה. יש פה את 28 

כרגע.   מנוסחת  שהיא  כפי  ההחלטה  את  ולקבל  הוועדה  המלצת  29 

 30 שאלות? 

שהוקצתה   : צפריר פדלון קרקע  הקצאות  נוהל  פי  על  כי  לציין  שיש  פה  כתוב  31 

במהירות   לא    -)מקריא  אנחנו  שאם  שאומר  מה  לתמלל(  ניתן  לא  32 

שא אומר  זה  שקבוע,  במה  היום  ההקצאה  הליך  את  ם  מתחילים  33 

יודעים   האלה  החבר'ה  הספקת,  ולא  הלימודים  שנת  תיגמר  מחר  34 

 35 שהם מפנים את המקום. 
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תראה, אנחנו התחייבנו לשנת הלימודים הזו. לגבי שנת הלימודים   : ראש המועצה -גב' גרין  1 

וזה   ההנהלה.  עם  גם  מקצועיים,  גם  בדיונים  עדיין  אנחנו  הבאה  2 

 3 יבוא לאישור או לא לאישור למליאה.  

 4 החוב שלהם,  : ןצפריר פדלו

החוב שלהם עוד לא שולם, זה בהליך משפטי. ונמצא כרגע בגישור,   : ראש המועצה -גב' גרין  5 

 6 נכון? 

זה   : עו"ד אהרון שפרבר כלפיהם  והמועצה  המועצה  כלפי  שלהם  הטענות  כן.  בגישור,  7 

 8 בהליך של גישור.  

 9 אנחנו  מדברים על אישור עד עכשיו?  יוסף אדירי:

 10 אישור עד עכשיו, עד סוף שנת הלימודים הנוכחים.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 11 בגדול זה הזמנה, כי הם חיים שם, הם לומדים שם.   יוסף אדירי:

סוף   : צפריר פדלון עד  קבועה  הקצאה  להם  תהיה  לא  אם  שלי  השאלה  לא,  לא,  12 

 13 לא תהיה להם אופציה להמשיך באותו  מקום.  2021יוני 

מבחינה משפטית, בסדר? מבחינה משפטית אם הם אני אומר רגע ב : ראש המועצה -גב' גרין  14 

יבקשו עוד הקצאה הם לא יוכלו לעשות עוד הקצאה בהליך מקוצר   15 

אלא הקצאה בהליך רגיל, אוקי? המליאה רשאית, סוברנית לעשות   16 

תהליך הקצאה רגיל. האם נעשה או לא נעשה זו החלטת מדיניות   17 

 18 שנצטרך לקבל בפה בעוד לא הרבה זמן. 

 19 בינואר מתחילים. זה :יוסף אדירי

אנחנו   : ראש המועצה -גב' גרין  הרישום  לתחילת  עד  זמן,  הרבה  לנו  אין  בינואר.  כן,  כן,  20 

 21 נצטרך לקבל את ההחלטה הזאת והיא תבוא, 

 22 אז עכשיו מצביעים רק על לאחור.  :יוסף אדירי

 23 לפתחכם.  : ראש המועצה -גב' גרין 

הנחיה של הייעוץ המשפטי.  מה שקורה שאתם מצביעים זה על פי   : עו"ד אהרון שפרבר 24 

,  30/6-אני אזכיר לכם שבספטמבר הבעתם הסכמה שהם יהיו עד ה 25 

בכזה מקרה אתם חייבים לעשות להם הליך הקצאה. אנחנו עושים   26 

את זה בהליך הזה של השנה, כי אז זה לא דורש אישור של משרד  27 

ה עד  שלהם  הישיבה  זה,  את  מאשרים  שאתם  ברגע   28  30/6-הפנים. 

תרצו להמשיך להם, כלומר לתת להם הקצאה לאחר  היא כדין. אם   29 

 30 מכן, לכמה זמן, זה הכל תלוי בכם.  

אוקי. אפשר רק לגבי השלב הבא, לגבי השלב הבא אפשר לבוא עם   :יוסף אדירי 31 

 32 כל הנתונים שנלמד אותם? 

 33 בוודאי. אנחנו נבוא להנהלה ואחר כך נעלה גם למליאת המועצה.   : ראש המועצה -גב' גרין 

נורמלי,   :ייוסף אדיר בטיחותי  למצב  לעשות  צריך  מה  וגם  נתונים  גם  בסדר.  34 

 35 שיחיו שם כמו שצריך. 

 36 כמה דונם?  : צפריר פדלון
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 1 דונם.   2כמה דונם, על כמה דונם הם יושבים,  : ראש המועצה -גב' גרין 

 2 דונם.   2.5-כ : עו"ד אהרון שפרבר

 3 בסדר.  : ראש המועצה -גב' גרין 

הקומפלקס : עו"ד אהרון שפרבר זה    כל  העובד  הנוער  על    11של  יושבים  הם   4  2.5דונם, 

 5 בערך.

לי יש רק הערה אחת, לנו יש אחריות כלפי הבנות שלומדות במקום   :תומר יעקב 6 

את   שוכחים  אנחנו  אבל  שאחרי,  היום  על  מסתכלים  ואנחנו  הזה.  7 

כולם   יופי, פתרנו את הבעיה שזה בסדר,  היומיים שאחרי. אמרנו  8 

להכשיר   שצריך  דעים  ההחלטה  תמימי  את  ויש  השהות,  את  9 

שקיבלנו בספטמבר. אבל אני חושב שאם לא נעשה פעולה במקביל,   10 

יהיה מצב שבספטמבר   נגיע לאותה נקודה, ועכשיו    2021כדי שלא  11 

 12 זה כבר מצב הרבה, 

 13 לא, זה יהיה עכשיו, כי בינואר מתחילות להירשם.  : עו"ד אהרון שפרבר

נחות ממה :תומר יעקב יותר  עכשיו הרבה  עכשיו    המצב  כי  למה?  לפני,  שהיינו  14 

אפשר   שאי  אמר,  שצפריר  כמו  עצמנו,  את  נעלנו  במלכודת,  אנחנו  15 

להקצות עוד פעם, אנחנו נצטרך ללכת להליך הקצאה, מה שנקרא   16 

by the book מלא, שזה לוקח הרבה מאד זמן. אני חושש שאם גם , 17 

, לא נספיק ולא נעמוד  1/1-נתחיל את התהליך הזה מחר בבוקר, ב 18 

ב בלו עצמנו  את  נמצא  אחרת  שיאפשר,  הזמנים  באותה    31/8-ח  19 

מכיר,   לא  אני  פתרונות,  איזה  יש  אם  לדעת  רוצה  אני  נקודה.  20 

ב ללמוד  האלה  לילדות  שיאפשרו  אופציות,  מעבר    1/9-חלופות,  21 

 22 לפתרון של הליך הקצאה סטנדרטי ורגיל. 

ינ  : ראש המועצה -גב' גרין  סוף  עד  שבינואר,  זה  תומר,  ט"ו בשבט  השלב הראשון,  עד  ואר,  23 

זה   נצטרך לקבל את ההחלטה  לגבי תשפ"ב, אוקי?  לצורך העניין  24 

כמובן   גם  וזה  לדיון  לכאן  יבוא  זה  ואז  ההחלטה  של  השלב  יהיה  25 

עקרונית   מבחינה  צריך  כל  קודם  אבל  משפטית.  מבחינה  ייבחן  26 

להחליט איך פועלים. נגבש את החומר, נעלה עם זה למועצה. אנחנו   27 

 28 , נעלה עם זה למועצה.  מגבשים את החומר

אז אולי נקבל עוד החלטה שכבר אפשר להתחיל הליך של הקצאה   :תומר יעקב 29 

 30 רגילה.  

 31 היא רוצה להביא את זה להנהלה שלה קודם כל. : צפריר פדלון

בגוש   : ראש המועצה -גב' גרין  למבנה  הקצאה  אישור  זה  ההחלטה  הצעת  חלק    7815כרגע  32 

יעקב  655מחלקה   בית  לבנות  ספר  לשנת    בית  העצמאי  החינוך  33 

 34 . זו הצעת ההחלטה.  30/6/2021הלימודים תשפ"א שתסתיים ביום 

 35 יש אבל אופציה נוספת? זו השאלה שלי, מתוך באמת לדעת ולהבין.   :תומר יעקב

 36 תיאורטית משפטית אתה שואל? : ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 כן. תומר יעקב:

 2 פשר.אוקי. תיאורטית משפטית א  : ראש המועצה -גב' גרין 

זה   : עו"ד אהרון שפרבר רוצים את  יש פתרונות. אבל אתם תצטרכו להחליט אם אתם  3 

או לא רוצים את זה. אם אתם תגידו שאתם רוצים, אנחנו יודעים   4 

 5 לפתור את זה. 

 6 לא בהקצאה קצרה, אני מדבר על פתרון,  : צפריר פדלון

בשבילכ : עו"ד אהרון שפרבר מחליטים  לא  אנחנו  אבל  פתרון,  כל  לנו  אתם יש  ם,  7 

תצטרכו להחליט האם אתם רוצים להמשיך או לא רוצים להמשיך   8 

וזו ההחלטה שלכם. אנחנו כל החלטה שאתם תגיעו, אנחנו ניישם  9 

 10 אותה. אבל אנחנו רק מיישמים, אתם מחליטים. 

לא   : צפריר פדלון להיבנות?  שאמור  המועצה  ממתחם  קרן,  חלק,  לא  זה  האם  11 

 12 מהווה חלק? 

זה במתחם הזה, לכן אי אפשר לעשות הקצאה ארוכת טווח, אבל   : ראש המועצה -גב' גרין  13 

זה לא משנה, כי עוד לא עלינו עם התכניות על הקרקע, זאת אומרת   14 

 15 יש לנו עוד זמן. בכל מקרה יש לנו פה עוד טווח של זמן. 

 16 אני יכול להגיד משהו? ר:יוסי נג

 17 בוודאי.   : ראש המועצה -גב' גרין 

, קודם כל תודה רבה על ההקצאה תשפ"א,  בכלל הדיון הזה קצת :יוסי נגר 18 

ב שלנו  במשמרת  בכלל,  שזה  חושב  אני  מועצה  2020-אבל  חברי   , 19 

הבנות  2020 הזה,  במקרה  שם  לומדות  שלי  הבנות  שלי,  שהבנות   , 20 

פה תושבי   יש  דיון משפטי או לא משפטי,  יש איזה  צריכות בכלל,  21 

זה   שלהם  והחינוך  שלהם  המקום  וזה  פה  שגדלו  צורן  קדימה  22 

נוך החרדי. וזה משפחות שצריכות להיות כאן. זאת אומרת אני  החי 23 

לא צריך לבוא ולדון, כך אני חושב, שבתשפ"ב אם יש לי בית ספר   24 

או אין לי בית ספר. הדבר הזה צריך להיפתר עד ט"ו בשבט וכמו   25 

וחבל באמת,   יהיה.  ונקווה שהדבר הזה  זמן.  שתומר אמר, לאורך  26 

כזה למצב  להגיע  בכלל  שנצטרך  שנת  חבל  בתחילת  שקרה  כמו   , 27 

קרן, באשמת   עם  כמו שדיברתי  לא באשמת,  פעם,  עוד  הלימודים  28 

 29 המועצה עצמה, שני הצדדים,

ערב   : ראש המועצה -גב' גרין  ערובה  כבנות  הבנות  שהחזיק את  להגיד שמי  רגע, חשוב  לא,  30 

לפני פתיחת שנת הלימודים זה החינוך העצמאי, לא קדימה צורן.   31 

 32 הבעיה.קדימה צורן פתרה את 

בני ערובה, אני לא אכנס   :יוסי נגר לדעת  היתה,  כן. הפתירה של הבעיה  זה  33 

עכשיו, יש על זה ויכוח, לא ניכנס. אבל תשפ"ב, אני לא צריך שהבת   34 

שלי תקום בבוקר אם יש לה בית ספר או אין לה בית ספר. דיברנו   35 
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, לא הגיוני שתהיה פה אפליה  2020על הנושא הזה, זה לא הגיוני,   1 

 2 ם הזה.  במקו

 3 יש הרבה מקום באור תורה. : אייל אלבלק

 4 אור תורה זה בית ספר דתי לאומי, הוא לא מתאים לחינוך שלי.   :יוסי נגר

 5 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

אני לא מתערב בחינוך שלו, אל תתערב בחינוך שלי. אני מאד מודה   :יוסי נגר 6 

 7 לך, תודה רבה לך. 

 8 תודה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 9 בחינוך שלי אל תתערב, זה אחד. :וסי נגרי

 10 א' זכותו של כל,  : ראש המועצה -גב' גרין 

לבן   :יוסי נגר אמרתי  לא  אני  תורה?  לאור  להיכנס  לי  להגיד  יכול  הוא  לא,  11 

להיכנס   לי  תגיד  אל  שלי,  לבת  או  יהודית  לשער  להיכנס  שלך  12 

 13 למקום שלא שייך לי.  

 14 אני אגיד מה שאני רוצה.  : אייל אלבלק

 15 אתה יכול להגיד, ברור, אבל אתה לא תקבע. זה הכל.  :נגר יוסי

אבל   : ראש המועצה -גב' גרין  מתפרצים,  לא  אנחנו  כל  קודם  תקשיבו,  רגע.  להירגע  יוסי,  16 

 17 זכותו, 

 18 אין בעיה, זאת הזדמנות לשמוע, זכותו.  :יוסי נגר

היא : ראש המועצה -גב' גרין  אם  גם  דעתו  את  להגיד  מועצה  חבר  של  זכותו  לא    שניה.  19 

 20 מקובלת על דעה אחרת, 

 21 אז אני מחזיר לו חזרה, שלא יתערב לי בחינוך שלי.   :יוסי נגר

יובא   : ראש המועצה -גב' גרין  פה,  לעלות  התחיל  הדיון שכרגע  היום.  הדיון  לא  זה  חברים,  22 

למליאת המועצה ככל הנראה בינואר, בסדר? אחרי שנלמד את כל   23 

י אני  השולחן,  על  משהו  יש  כרגע  אותו  הנתונים.  להוריד  כולה  24 

או   מסודרת,  בצורה  אחת  בבת  בהכל  נדון  בעיה,  אין  היום,  מסדר  25 

שאפשר להצביע על זה כרגע. אבל כרגע זה לא הדיון שהתחלתם פה   26 

וגם כשנעשה את הדיון הזה הוא יהיה מתוך כבוד, אחרת לא יהיה   27 

 28 דיון וזהו. אתם בעד ההצעה הזאת?  

חי  : צפריר פדלון אנחנו  נרצה  לא  או  שאמר  נרצה  כמו  גם  זה,  את  להכשיר  יבים  29 

 30 היועץ המשפטי, נרצה או לא נרצה חייבים להכשיר את זה. 

 31 חובה.  :יוסי נגר

 32 חובה.   : צפריר פדלון

 33 אנחנו עשינו את זה בעקבות החלטה שלכם מספטבר.  : עו"ד אהרון שפרבר

 34 אף אחד מאיתנו לא נגד החוק. : צפריר פדלון

 35 בדיוק.  : עו"ד אהרון שפרבר
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סעיף   : ראש המועצה -גב' גרין  את  להצבעה  מעלה  אני  תודה  7חברים,  אחד.  פה  בעד?  מי   , 1 

 2 רבה.

מאשרים פה אחד את אישור ההקצאה למבנה לבית ספר   החלטה:  3 

 4 לבנות "בית יעקב". 

הוועדה   : ראש המועצה -גב' גרין  החלטת  כנגד  לעררים  המשנה  לוועדת  ערר  הגשת  אישור  5 

לתכנית   ובניה  לתכנון  הבננה    408-0340562המחוזית  נופש  אזור  6 

והסמכת הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים באמצעות משרד   7 

הערר.   בהליכי  ולייצגה  בשמה  הערר  את  להגיש  פישר  גדעון  עו"ד  8 

מסחר   ואזורי  דיור  יחידות  אלפי  שכוללת  הבננה  בתכנית  מדובר  9 

 10 ותעשיה. 

 11 )עו"ד אהרון שפרבר ועו"ד אבינועם פרץ עזבו את הישיבה( 

לכיוון   : ראש המועצה -גב' גרין  מזרח,  לכיוון  מערב  מכיוון  צורן  לקדימה  נושק  בעצם  זה  12 

 13 . ולמעשה אנחנו הגשנו כבר התנגדות לתכנית הזאת.4כביש 

 14 מה אמור להיות בתכנית הזאת? : צפריר פדלון

אלפי   : ראש המועצה -גב' גרין  ועשרות  תעסוקה,  ואזור  דיור  יחידות  אלפי  אומרת,  אני  15 

ת אזור  של  ההתנגדות  דונמים  את  מגישים  אנחנו  ומסחר.  עסוקה  16 

עם שרונים וגם עם הרשויות המקומיות החברות בשרונים, אנחנו   17 

יהודה מגישים. עיקר ההתנגדות שלנו, שכבר אמרנו   מגישים, אבן  18 

אותה בעבר ואנחנו עכשיו מעלים אותה שוב, היא נושא התחבורה   19 

א שקראתי,  כמו  להיות  צריך  הנוסח  בעצם  הניקוז.  בל  ונושא  20 

ובניה   לתכנון  המרחבית  הוועדה  את  מסמיכה  המועצה  מליאת  21 

שרונים באמצעות משרד עו"ד גדעון פישר להגיש את הערר בשמה   22 

הערר   הגשת  את  מאשרים  אנחנו  למעשה  הערר.  בהליכי  ולייצגה  23 

מכל הטעמים. אנחנו בעצם לא מייצגים את עצמנו    97/20שמספרו   24 

ה אדריכל  המועצה,  מהנדס  שרונים.  דרך  ראש אלא  סגן  מועצה,  25 

הרשויות   עם  ביחד  האלה  בדיונים  נמצאים  כולנו   המועצה,  26 

 27 האחרות וזה נושא, אסטרטגית, מאד חשוב לקדימה צורן. 

אנחנו מדברים על התנגדות לתכנית הבננה של עיריית נתניה. אבל   : צפריר פדלון 28 

המטרה של ההתנגדות זה שלא תהיה תנועה של רכבים, יגביר את   29 

ב הרכבים  במרכז 4כביש  תנועת  ישראל  במדינת  נמצאים  אנחנו   . 30 

אנחנו   אחרות.  או  כאלה  תנועה  מבעיות  סובלים  פה  וכולנו  הארץ  31 

דרך    553-שהתחבר לכפר יונה, אנחנו רוצים חיבור ל  562-סבלנו מ  32 

זה ולב השרון מתנגד לנו. אני לא חושב שזו הדרך ללכת במלחמות   33 

ד להילחם נגד  מול כל הרשויות, התנגדויות, להערכתי גם קשה מא 34 

חושב   אני  לה.  שיש  והקשרים  לה  שיש  הפוליטי  הכוח  עם  מרים  35 
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שצריך לבוא בהידברות ופחות בהתנגדויות מהסוג הזה. אני מדבר   1 

 2 כלפי כלל הרשויות, לא רק קדימה צורן.  

 3 אתה עובד מועצה היום בנתניה, נכון?  : ראש המועצה -גב' גרין 

בנתניה, צפריר פדלון:  מועצה  עובד  אני  ולא    כן,  הבניה,  בתחום  מתעסק  לא  4 

והבניה. אני חושב שאסטרטגית צריך ללכת בדרך   בתחום התכנון  5 

פתרון   היום  ימצא  לא  מאיתנו  אחד  אף  כי  פתרון,  למצוא  המלך,  6 

 7 אחר ליציאה משכונה כזו או אחרת, הישובים מסביב מתפתחים. 

של : ראש המועצה -גב' גרין  מאד  אסטרטגי  משהו  יש  צפריר,  תראה  אבל  נלקח  לא,  א  8 

רגע   שאנחנו  אילנות  מחלף  גם  אחד,  בדיונים.  שם  והיינו  בחשבון  9 

הזה,   לעניין  הסכמה  נתנה  כבר  והשרה  לחומש,  ייכנס  שהוא  לפני  10 

למחלף אילנות זה שני דברים מאד מאד    561אבל גם החיבור של   11 

ו אילנות  ומחלף  לזה.  תנאי  שהם  וקריטיים  לא    561-חשובים  זה  12 

כתנא זה  נוסף, שיש  כזה רחוק שיאשרו את  לתכנית הבננה. דבר  י  13 

של   המקצועי  לעומק  אכנס  לא  אני  קשות,  מאד  ניקוז   בעיות  שם  14 

זה. זו לא שאלה של להידבר בהסכמות. דרך אגב, כדאי שתדע שגם   15 

יחידות   גודל  בגלל  עצמה  שלה  לתכנית  התנגדות  מגישה  נתניה  16 

שאנחנו   שמחים  דווקא  הם  ומרים  נתניה  שמבחינת  כך  הדיור.  17 

 18 ההתנגדות הזאת.  מגישים את

 19 אני יכול להתייחס?  : יצחק גולברי

 20 בוודאי.  : ראש המועצה -גב' גרין 

תראה, אנחנו לא מתנגדים לתכנית עצמה, נתניה רוצה להתרחב, זו   : יצחק גולברי 21 

מאשרים   שהם  סיטואציה  קח  השרון.  לב  עם  משותפת  תכנית  22 

 23 עכשיו את כל תכנית הבננה, מדובר על כמה אלפי יחידות דיור? 

 24 ,  5000-6000 : ראש המועצה -' גרין גב

 25 , בסדר? רוצים שהם יצאו דרך אזור התעשייה של הדסים. 4000 : יצחק גולברי

 26 כי זה חלק מהאופציות.  : צפריר פדלון

מרחב   : יצחק גולברי את  תסדרו  ואומרים?  באים  אנחנו  מה  כרגע,  האופציה  זו  27 

לכביש   חיבור  תסדרו  מתנגדיםwelcome,  4אילנות,  לא  אנחנו   ,  28 

בה,   נלחמים  לא  אנחנו  שלי.  כיתה  בת  שלי,  חברה  מרים  למרים,  29 

לא   תקשיבו,  פה,  יש  אבל  פעולה.  איתה  משתפים  אנחנו  ההיפך,  30 

נותנים לנו להרחיב את אזור התעשייה בהדסים כי יש כשל בצומת   31 

דרך   מנתניה  עכשיו  המכוניות  אלפי  כל  את  להזרים  אבל  הדסים.  32 

לכביש   להגיע  לא  התעשייה,  או    200  אלא   4אזור  מטר    300מטר  33 

זה   הדסים  צומת  דרך  לצאת  התעשייה  אזור  לתוך  ימינה  לקחת  34 

לזה, אנחנו   גם תומר לא מסכים  לזה,  גם אתה לא מסכים  בסדר.  35 

 36 לא נסכים לזה. 



 26                           בס"ד 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

     

 ההמועצ מנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999   ת לתושבמוקד שירולשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads \ עם חתימה. 29.12.20פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין מיוםdoc 

 1 ומחלף אילנות לא פחות מכם ואף יותר.  561אני רוצה את  : צפריר פדלון

נותנים לך ה : יצחק גולברי ובלי    4תחברות לכביש  לא, בסדר, צפריר, כל עוד לא  2 

 3 מחלף אילנות אי אפשר להוסיף יחידות דיור.  

 4 איציק, באיזה שלב התכנית נמצאת?  :תומר יעקב

 5 התכנית לקראת דיון להפקדה. : יצחק גולברי

 6 היא אושרה.  צפריר פדלון: 

 7 היא עברה הפקדה, עברה התנגדות?  תומר יעקב:

 8 לא, ההתנגדויות עכשיו בעצם, : ראש המועצה -גב' גרין 

 9 עכשיו ההתנגדויות.  : יצחק גולברי

 10 עכשיו זה שלב ההתנגדות.  :תומר יעקב

 11 כן, כן.  : יצחק גולברי

 12 אוקי.  :תומר יעקב

אני חושב שכולנו צריכים לתמוך, אנחנו לא מתנגדים לתכנית ולא   : יצחק גולברי 13 

תנועתי   פתרון  מתן  רוצים  אנחנו  להתרחבות,  ולא  נתניה  לעיריית  14 

 15 הולם לכל הפרויקטים.  

 16 דרך אגב, זה יכול לתת פוש לאזור תעשייה.   :ף אדירייוס

 17 נכון.  : יצחק גולברי

אז ההתניה היא לא התניה של התנגדות, ההתניה היא התניה של   :יוסף אדירי 18 

 19 הסתכלות פנימה.  

רק אני אומר שזה יכול לתת פוש אבל זה יכול לתת גם מכת מוות.   : ראש המועצה -גב' גרין  20 

במדינת   שקורה  מה  בעצם  שרוצים כי  רשויות  שיש  זה  ישראל  21 

לעבות אותן כמו נתניה, כמו תל אביב וכאלה, ואז נותנים להם את   22 

את   להן  נותנים  שלא  ליד,  רשויות  שני  ומצד  התעסוקה.  אזורי  23 

 24 אזורי התעסוקה, 

 25 נחנקות.  : יצחק גולברי

מה  : ראש המועצה -גב' גרין  כל  התעסוקה.  מאיזורי  שלנו?  הפרנסה  מאיפה  בעצם  עכשיו  26 

בלי  שאנח התעסוקה  אזורי  עם  להתקדם  לנו  תנו  זה  אומרים  נו  27 

המטרופולין,   נהיה  אנחנו  לא,  שאומרות  רשויות  יש  אבל  לפגוע.  28 

אצלנו תהיה התעסוקה, אצלכם יהיה המגורים. זה בסדר גמור אם   29 

משרד הפנים ישנה את שיטת התקצוב שלו לרשויות. כל עוד שיטת   30 

לעסקים, אין רשות    התקצוב זה שארנונה למגורים נמוכה מארנונה 31 

את   שמשנים  או  אז  לעסקים.  קרקע  בלי  לפעול  שיכולה  מקומית  32 

שיטת התקצוב או שמאפשרים גם לרשויות אחרות לבנות עסקים   33 

ואנחנו נתקלים באתגרים של זה. טוב, מי בעד אישור הגשת ערר?  34 

 35 פה אחד, תודה רבה. 

 36 מאשרים פה אחד את הגשת הערר.  החלטה: 
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 1 הודעה אישית, חבר המועצה תומר יעקב.  : ראש המועצה -גב' גרין 

צריך   :תומר יעקב היה  כהודעה אישית,  זה  לעשות את  צריך  אני מצטער שאני  2 

גם   אליכם  פונה  אני  הקודמת.  בפעם  וחצי  בדקה  זה  את  לפתור  3 

בהיבט המשפטי וגם בהיבט החברי. אישור תקציב יש פעם בשנה,   4 

ה בעצם  לה  money time-שזה  כאן,  ולספר  לבוא  את  שלנו  ביא  5 

ערבובים   בלי  פשוט,  הכי  זה  הציבור,  של  הרצונות  ואת  השאיפות  6 

ומילות זה. ובצד המשפטי מופיע, בניגוד למה שאמר, חבל שהיועץ   7 

בסעיף   הלך,  צו    34המשפטי  שלו,  בהרחבה  הרשויות,  לצו  ג'  8 

ישיבות   זה  אם  אחת  מיוחדות,  בישיבות  אפשרות  יש  העיריות,  9 

ינויים וכיוצא בזה, לתת לחברי,  תקציב, יש אישור חוזים, אישור מ 10 

מגבלה,   לא  זמן,  בטווחי  קואליציה,  אופוזיציה,  של  שאלה  לא  11 

בטווחים, החל מעשר דקות ועד שעה. מופיע שחור על גבי לבן בצד.   12 

מי שירצה אני יכול גם להעביר לו ולשלוח לו את זה, רק בישיבות   13 

מ יחרוג  שלא  דקות,  מעשר  זה  דקות,  עשר  עד  לא  זה   14  60-האלה. 

בהיבט   אליכם  פונה  אני  השני,  הדבר  הראשון.  הדבר  זה  דקות,  15 

החברי. אני הרבה פעמים נתקל, לא רק בישיבות תקציב, בחברים   16 

כדורגל,   משחקי  מה,  יודע  לא  מיני,  כל  הדרך,  להם  אצה  שהם  17 

כמו   ללכת,  שצריך  מי  בסדר.  וזה  בזה,  וכיוצא  באולינג  כדורסל,  18 

 19 שהיועץ המשפטי קם והלך ולא נעלבתי, 

 20 מי הלך לבאולינג?  : חק גולברייצ

אני   :תומר יעקב אבל  כבר.  לבאולינג  הולכים  מסוים  בגיל  כאלה,  יש  יודע,  לא  21 

אני   איעלב,  יותר  אני  איעלב.  לא  אני  בנוח,  תרגישו  לכם,  אומר  22 

אומר לכם ברמה האישית, יותר איעלב אם יבוא חבר מועצה, יבוא   23 

י צריך ללכת,  אלי ברמה חברית ויגיד יאללה, בסדר, היועץ המשפט  24 

המנכ"ל צריך ללכת, ההוא צריך ללכת, אין בעיה, תלכו, לא יקרה   25 

כלום. תנו לי את הכמה דקות האלה כדי ללבן את הסוגיות האלה,   26 

בחודש   פעם  איזה  לנו  יש  עובדים,  אנשים  שבוע,  במהלך  אנחנו  27 

אפשרות לבוא ולהתכנס ולדבר ולדסקס על נושאים ברוח טובה, אז   28 

 29 תפרגנו. 

 30 תומר,   : ראש המועצה -גב' גרין 

 31 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

אז אנחנו נביא עוגות, אתה תבוא לישיבות הנהלה. א' אני מקבלת   : ראש המועצה -גב' גרין  32 

כל   אנחנו  האחרונות  השנתיים  שלאורך  חושבת  אני  הדברים,  את  33 

לקחים   עוד  מפיקים  הזמן  כל  לומדת,  מערכת  שנקרא  מה  הזמן  34 

הדלת פתוחה לכל אחד לישיבה לפני הדיונים  ומשתפרים. דבר שני,   35 

לפני   עוד  ללמוד  שאפשר  ומה  הדיונים  לפני  לסכם  שאפשר  ומה  36 
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הדיונים. חוץ מלוח זמנים כזה או אחר אני לא זוכרת פעם שמישהו   1 

לפעמים   ואפשר  עשינו,  ולא  מאיתנו  אחד  עם  פגישה  וביקש  בא  2 

הדלת  א'  אז  גמור.  בסדר  וזה  המליאה  לפני  הדברים  את   3  לגבש 

 4 פתוחה. ב' אני מקבלת ומברכת על הדברים.  

 5 הוא אמר שהוא רוצה להצטרף להנהלה.  : אייל אלבלק

בסדר גמור, בשמחה. הדלת להנהלה, אייל, הדלת להנהלה פתוחה   : ראש המועצה -גב' גרין  6 

 7 לכולם.  

 8 אבל רק דבר אחד, הזמן שניתן לכל חבר מועצה הוא לא מספיק.  צפריר פדלון: 

נעשה ככה   : ועצהראש המ -גב' גרין  בואו  זו היתה הודעה    settingרגע, חברים,  לדבר הזה.  9 

אני   תומר,  רבה  תודה  ההודעה.  את  אמר  הוא  תומר,  של  אישית  10 

 11 סוגרת את הישיבה ועכשיו אנחנו עדיין נמצאים פה לשיחות.  

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 - הישיבה  ננעלה  -

 18 


