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 1 

ערב טוב. אני פותחת את ישיבת מליאת המועצה מן המניין מספר  : ראש המועצה -גב' גרין  2 

. בפתח הדברים גם מזל טוב לאיילת, אמנם היא לא פה, אבל יש 3 3 

נמצאים   אנחנו  טובה.  ובריאות  ברכות  אז  היום.  הולדת  יום  לה  4 

מצוין. באמת  במצב  הקורונה,  מבחינת  אחוז    היום,  מבחינת  5 

המחוסנים בישוב, יש לנו תשעה חולים. אין לנו חולים חדשים, אין  6 

לנו מבודדים. אנחנו ממשיכים להיות עם היד על הדופק, ערב טוב   7 

 8 אביעד. 

 9 ערב טוב. : אביעד חסון

גם עם הנתונים, גם לנסות כמה שיותר להביא לפה ניידת בדיקות.   : ראש המועצה -גב' גרין  10 

ע אנחנו  במעקב  ראשי  גם  שאר  ושל  שלי  העמדה  הדופק.  על  יד  ם  11 

בצורה  לסדרה  החינוך  מערכת  את  להחזיר  שצריך  זה  הרשויות  12 

הזיכרון   יום  ערב  את  מציינים  אנחנו  מחר  השעה.  צו  וזה  מלאה  13 

לשואה ולגבורה. אנחנו נציין את זה בטקס שיצולם מראש וישודר  14 

החדשה,   התנועה  המתנ"ס.  בדף  וגם  המועצה  בדף  גם  בפייסבוק  15 

מספר  ב מחר  יהיו  במקביל  הטקס.  את  הכינו  המתנ"ס,  עם  יחד  16 

באמת  זה  רביעי.  ביום  וגם  מחר  גם  בסלון,  זיכרון  של  אירועים  17 

 18 מיזם חברתי מדהים. 

 19 יש לציין שחלקם בזום, קרן, חשוב לציין.   :שלומי מוכתר 

כ : ראש המועצה -גב' גרין  לנו  זה  40-יש  את  מובילים  דוד  בן  עדי  גם  המתנ"ס,  גם   20  בתים, 

י הישוב. חלק גדול של הבתים יהיו בזום. חלק קטן יותר יהיו בברח 21 

בבית  גם  יהיה  במתנ"ס,  פה  גם  יהיה  מראש.  ברישום  בפרונטלי,  22 

בסלון.  מפגשים  השרון,  ניצני  ספר  בבית  גם  אלון,  יגאל  ספר  23 

מאחר  האיבה.  פעולות  ולנפגעי  צה"ל  לחללי  הזיכרון  יום  מבחינת  24 

ה התקהלות  מאפשרות  לא  רק  וההנחיות  זה  רוצים  ואם  מונית,  25 

אירועים עם תו ירוק. ומאחר ואנחנו לא נרצה להגיע למצב שבו לא  26 

נאפשר למישהו להיכנס לאירוע שאנחנו עושים, בטח לא אירוע של  27 

בקהל  שיהיה  מי  מצומצם.  טקס  לעשות  החלטנו  אז  הזיכרון.  יום  28 

זה משפחות שכולות. אנחנו נקיים את הטקס פה, ברחבת המתנ"ס,  29 

צולם וישודר לייב לכל התושבים, גם בדף המועצה וגם בדף והוא י 30 

הנהלת  חברי  הדתית,  המועצה  חברי  המועצה,  חברי  גם  המתנ"ס.  31 

המתנ"ס יוזמנו. אני אשמח אחרי זה שתעדכנו אותי מי מכם מגיע,   32 

או מחר את בת שבע, כדי שנהיה מאד מסודרים בעניין הזה. מאד  33 

הת הרבה  בזה  עשינו  הזה,  הנושא  כל  הקשבנו רגיש  לבטויות.  34 

את   מצלמות  שרק  רשויות  יש  במשטרה.  גם  היום  היינו  להנחיות,  35 

אולם.   בתוך  זה  את  שעושות  רשויות  יש  אותו,  ומקרינות  הטקס  36 
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קשה  כך  כל  ביום  נעימות  אי  שהיא  איזה  זה  למנוע  שרצינו  הדבר  1 

המשפחות  את  לכבד  הזו,  בדרך  זה  את  לעשות  בחרנו  ולכן  2 

הנ עם  ביחד  בנוסף,  למשפחות השכולות.  והסגנים  אני  נצא  וער  3 

בבית   טקס  יהיה  למחרת  היום.  באותו  ונר  פרח  לתת  שכולות  4 

יכרון יהיה גם את ערב שירי לוחמים שגידי זהעלמין. ובערב יום ה 5 

שהולכים   במועצה  נוהג  יש  מראש.  ברישום  בצורן,  מוביל  בלייכר  6 

אנחנו   הישוב.  בני  החללים  של  הקברים  על  פרחים  ושמים  7 

זה עם  הזרים.  ממשיכים  את  יניחו  ציבור  ונבחרי  המועצה  עובדי   , 8 

יום העצמאות. נכון לרגע זה ההנחיות הן שאי אפשר לעשות אירוע   9 

אפשר  חלקית,  תפוסה  לשם  ולהכניס  אולם  לקחת  אפשר  המוני.  10 

צריך  אז  אבל  תפוסה,  שהיא  איזה  לשם  ולהכניס  אצטדיון  לקחת  11 

כנס. אני לא  לפעול לפי התו הירוק וזה אומר שילדים לא יוכלו להי 12 

ומבחינת התו הסגול מול   ילדים.  יום עצמאות בלי  בתוך   20רואה  13 

מוסיקה,   50מבנה,   משאיות  לעשות  היא  ההחלטה  למבנה.  מחוץ  14 

ועוד   ליצן  ועם  לוליין  עם  משודרג,  יותר  קצת  מוסיקה,  מכוניות  15 

חלקים   לחמישה  הישוב  את  לחלק  שישיר.  אמן  שמח,  קצת  16 

נכון לאחר צהר יעברו.  זה אין הסכמה של מפקד  ושהמשאיות  יים  17 

של   לעצירה  המחוז  מפקד  של  פה,  המשטרה  של  לא  המחוז,  18 

אבל  הארצית,  ברמה  גם  זה  על  עובדים  אנחנו  האלה.  המשאיות  19 

לעצור   יהיה  אי אפשר  אירוע אקורדיון. אם  לזה  מבחינתנו קראנו  20 

לעצור   אפשר  יהיה  אם  עצירה.  בלי  האירוע  את  מפעילים  אנחנו  21 

יהי נעצור. אם  יותר מאנחנו  איש, אז נקבל את כולם   50-ה אפשר  22 

על   נקפיד  אנחנו  לא,  אם  זאת    50בברכה.  בכל  היא  המטרה  איש.  23 

לייצר את השמחה, בעיקר אצל המשפחות, אצל הילדים וגם אצל  24 

את  נעשה  אנחנו  לזיקוקים.  גם  נדאג  בבתים.  שיהיו  המבוגרים  25 

זה.   יראו את  המטחים באותו זמן כדי שכמה שיותר חלקי הישוב  26 

או   שלוש  נקודות,  שתי  במקום  נוסיף  אולי  המיקום,  על  עובדים  27 

ארבע נקודות, זה הכל, שוב, בתיאום עם המשטרה, מחר יש סיור   28 

את   לארגן  חלק,  לקחת  התושבים  את  נזמין  ואנחנו  הזה.  בעניין  29 

שעשינו   כמו  השכנים,  קבוצת  את  הבניין,  את  הבית,  את  השכונה,  30 

מגיעים  אנחנו  מתי  וידעו  שעברה.  שמח   בשנה  הקצת  את  לעשות  31 

עוברת  שאני  לפני  העצמאות.  יום  אירועי  מבחינת  זה  אז  הזה.  32 

בהתייעצות   שאילתה.  לך  היתה  צפריר,  רבעוני,  דוח  הצגת  לנושא  33 

 34 עם היועצים המשפטיים אני אענה על זה בישיבה מן המניין הבאה.  

 35 אבל הייתי רוצה להגיד משהו, לא על זה.  : צפריר פדלון

 36 אז תיכף אני אתן לך זכות דיבור, בסדר? : ראש המועצה -גב' גרין 



 4                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA     צורן-המועצה המקומית קדימה

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

     

 ה המועצמנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\nuc\downloads\ עם חתימה.  6.4.21פרוטוקול מליאה מלא מיוםdoc 

 1 בסדר.  : צפריר פדלון

יונח על שולחן המועצה, זה אצלכם    2020לשנת    4הצגת דוח רבעון   : ראש המועצה -גב' גרין  2 

יש  תרומות,  וועדת  הרוכבים  משפחת  תרומת  המועצה.  שולחן  על  3 

לנו   יש  בעצם  תרומות.  וועדת  של  פרוטוקול  המתחם פה  את  4 

עם תרומה   דונמים  איזה כמה  להיות  הגולן, שהיה אמור  שברחוב  5 

שנים.   שש  חמש,  לפני  קופלמן,  למשפחת  מיליונים  עשרות  של  6 

והמקום הזה קיבל תכנון, היתה אדריכלית בשם אופירה שתכננה   7 

עם   להסכמה  הגענו  כזכור  או  וכידוע  לפועל,  יצא  לא  אבל  זה.  את  8 

בביצוע. משפחת קופלמן תרמה משפחת קופלמן שאנחנו מתחילים   9 

שקל    300,000שקל. המועצה אישרה, אם אני זוכרת נכון,    100,000 10 

וביקשו   הרוכבים  משפחות  אותנו  פגשו  מתקדם.  התכנון  ובאמת  11 

תרומה  עם  משהו  שהוא  באיזה  או  גינה  שהיא  באיזה  להנציח  12 

המשאבים  את  לאגם  הוא  הנכון  שהדבר  החלטנו  ואז  שלהם.  13 

באותו   זה  את  של ולעשות  סך  יתרמו  המשפחות  שתי  מתחם.  14 

 15 שקלים ולמעשה אנחנו נוכל להמשיך, ערב טוב תפארת.  100,000

 16 )גב' תפארת שלומציון אסולין הצטרפה לישיבה( 

נוכל להמשיך את התכנון והפיתוח של המתחם הזה. אחרי שנסיים   : ראש המועצה -גב' גרין  17 

של גודל  סדר  גם  המועצה  לאישור  נביא  אנחנו  התכנון  עוד    את  18 

הזה   200,000 האזור  תושבי  הכפר,  תושבי  למעשה  ובעצם  שקלים  19 

דשא   גם  מתקנים,  גם  בה  שיש  רצועה  שהיא  מאיזה  ליהנות  יוכלו  20 

ואת  הגולן  של  התכנון  את  הבאה  לישיבה  לכם  נביא  אנחנו  והכל.  21 

התכנון של חנקין. למעשה מה שמונח לפניכם כרגע זה הפרוטוקול  22 

 23 על זה, אהרון? של וועדת התרומות. צריך להצביע

 24 לא, זו רק הודעה.  :עו"ד אהרון שפרבר

זה הגדלת תב"ר   : ראש המועצה -גב' גרין  הנושא השלישי  לידיעה.  זה רק  קרצוף,    1022אז  25 

את  להציג  החלטנו  וחניות.  ניקוז  מערכות  ושדרוג  כבישים  שיקום  26 

של   בצורה  זה  את  ולהציג  לתפקיד  נכנסה  חופית  ככה,  עכשיו  זה  27 

זה   בעיני  של טבלה,  המימון  מקור  יש את  אז  מוצלח.  יותר  הרבה  28 

ש"ח.    76,470ש"ח. סך הכל תקציב מימון    76,470משרד התחבורה,   29 

היה   המקורי  המימון  כבישים,  מקרן  עם  1,980,000הכנסות   , 30 

של   תקציב  130,000תוספת  הכל  סך  מקרן  2,110,000.  הכנסות   . 31 

תקציב  520,000תיעול   הכל  סך  תוספת.  אין  ה520,000,  סך  כל  .  32 

מקורי   מימון  מקורי,  תב"ר  מימון 2,576,470תקציב  תוספת   . 33 

 34 . מי בעד? 2,706,470. וסך הכל תקציב מימון 130,000

 35 יש תכנית לכיוון הקרצוף והדברים האלה או שזה כלל יישובי?  : צפריר פדלון

 36 
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 1 

 2 זה כלל יישובי. מי בעד? פה אחד. : ראש המועצה -גב' גרין 

 3 . 1022דלת תב"ר מאשרים פה אחד את הג החלטה: 

 4 עכשיו אם יש דברים, צפריר. : ראש המועצה -גב' גרין 

שנוצרה   : צפריר פדלון לבעיה  הבנה  שהיתה  שמח  ואני  רבה  תודה  כל  קודם  כן,  5 

שאני   קנסותבנושא   ולקרן,  המשפטי  ליועץ  מודה  ואני  הכלבים,  6 

הבעיה  את  לפתור  ורצון  ביניכם  פעולה  משיתוף  נבע  שזה  מאמין  7 

חו אני  איך  שנוצרה.  ולראות  הזה  בנושא  בדק  לעשות  שצריך  שב  8 

הרי  התקנות.  פי  על  ולפעול  עצמן.  על  חוזרות  לא  האלה  הטעויות  9 

מקובל להוציא מכתב התראה ולא לשלוח רק אס.אם.אסים או זה,   10 

 11 טלפון הוא שירות נוסף שהוא סך הכל שירות לתושב. 

 12 טפלת בעניין. חברה שמה, זו לאוןהטעות קרתה אצל חברת מי :עו"ד אהרון שפרבר

כן, תיכף אני אסיים. רצוי שהמזכירה, כתוספת למכתבים שיצאו,   : צפריר פדלון 13 

לבעלי   מתקשרים  היינו  מכתבים,  הוצאנו  בעבר,  גם  נהגנו  ככה  כי  14 

סמכויות  לאיזה  הפקחים  סמכויות  שיפורסמו  מאד  רצו  הכלבים.  15 

. זה לא בושה 102,  101מותר להם לאכוף כל אחד, ולא במספרים   16 

מו  101שפקח  להגיד   ורזה  זה השני. המספרים האלה קצת    102-ן  17 

מטעים כי להציג פקח במספרים זה קצת מטעה וזה לא נכון. ורצוי  18 

שתהיה גם תזכורת של המועצה, פרסומים של המועצה מדי פעם,   19 

לא  בדוחות  הכלבת.  בנושא  מודעות  לנו  יש  זאת  בכל  יודעת,  את  20 

רים האלה. דבר  הופיע מספר שבב של הכלב ולהפיק לקחים מהמק 21 

מיל חברת  של  מתפקידה  לא  זה  חושב,  אני  את   אוןנוסף,  לבצע  22 

לא   חשיבה,  כנקודות  רק  זה  את  מעלה  אני  הזה,  ואת  האכיפה  23 

כי בהסכם איתם   און,שאילתה, באמת. אני לא חושב שחברת מיל 24 

הם אמורים לתת שירות בנושא אכיפת חניות, לא באכיפת כלבים,   25 

נ לא  וזה  מנהליים.  בקנסות  מילכי  לחברת  לתת  פה    אוןכון  לגזור  26 

לא    7% שזה  גם  מה  נכון.  לא  ממש  זה  כל,  קודם  דוח,  מכל  27 

זה,  במקרה  הפקח,  בסמכות  זה  כאלה,  דוחות  להוציא  בסמכותה  28 

כי אני ראיתי בדיוק את ההסמכה שלו, אז אני חיפשתי   זה מורן,  29 

של   שמעון,  ושל  רוני  של  את  ראיתי  א ומצאתי  ואז  ראיתי  לא  ורן  30 

זה   אוןסמה את זה. ולכן אני אומר, חבר'ה, חברת מילשהמועצה פר  31 

לא מתפקידה להוציא דוחות כאלה. טעות של כמות דוחות כאלה   32 

את  לא  במיוחד  בצורה,  אחד  אף  מציירת  לא  לציבור,  שיוצאת  33 

לא  אפילו  זה  ככה,  נגיד  בוא  טעות,  וזו  טובה.  בצורה  המועצה  34 

 35 ת. מקצועית, זו ממש טעות שכל עין מקצועית אמורה לראו
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