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₪ השתתפות   50,000שיקום ושידרוג תשתיות מים וביוב במתחמי דיור ציבורי ) .9 1 

 2 במיזם(. 

 3 .  2020סיכום שנת  .10

 4 

 5 

 6 

 7 

ישיבת מליאת המועצה   : ראש המועצה -גב' גרין  לפתוח את  לכולם. אני מתכבדת  ערב טוב  8 

מבחינת . אנחנו בימים לא פשוטים  2021לשנת    1מן המניין מספר   9 

להיות  לפני  רגע  אנחנו  צורן.  בקדימה  וגם  בארץ  גם  הקורונה,  10 

אדומים. אנחנו עושים את כל מה שצריך כדי לחזור להיות ירוקים.  11 

נישאר,  שירצה,  מי  הדברים  בסוף  וככה  אכיפה.  גם  הסברה,  גם  12 

וקנין  ציפי  את  לברך  רוצה  אני  בנושא.  מוחות  סיעור  עוד  נעשה  13 

המועצ גזברית  להיות  בצורה  שנבחרה  לתפקידה  תיכנס  היא  ה.  14 

. תיכף היא תציג את עצמה ואז נשחרר אותך להמשך 1/3-מלאה ב 15 

עיסוקייך. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד תודה לאבישי יצחקי,  16 

גזבר המועצה. אנחנו עוד לא נפרדים ובכל זאת, זה לא טריוויאלי  17 

בימים  בטח  באמת,  וכאילו  והכתף  ההתגייסות  מאליו  ברור  ולא  18 

ה שהם מאד מאד מאתגרים, העברת תקציב, סיכום שנה, כל האל 19 

ומכל  ממני  גדולה  תודה  באמת  אז  הקורונה.  עם  לנו  שקורה  מה  20 

היועצים   שעם  לשתף  רוצה  אני  פרידה.  לא  עוד  וזו  הצוות,  21 

מחיר  של  בנושא  השיכון  משרד  נגד  עתירה  הגשנו  המשפטיים  22 

כרז  למשתכן. למעשה בימים אלו משרד השיכון פרסם שוב את המ 23 

וכנגד מועצת מקרקעי ישראל.  והוגשה עתירה כנגד משרד השיכון  24 

אשר   לעו"ד  וגם  פרץ  אבינועם  ולעו"ד  שפרבר  אהרון  לעו"ד  תודה  25 

וביץ' שטיפל בזה. תודה לסגנים שלי ולמנכ"ל על עבודת המטה ליא 26 

באחת  שאמרתי  כמו  האחרונים.  בשבועות  פה  שהיתה  המאומצת  27 
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אנחנו   יכולים  מישיבות המועצה האחרונות,  כל מה שאנחנו  נעשה  1 

למען הצעירים, למען בני המקום. אנחנו נמצאים בימים שאין בהם   2 

תדאג   הבאה  שהממשלה  זה  על  להשפיע  צריכים  כולנו  ממשלה.  3 

כמו  הסכם,  יהיה  לא  ומבחינתנו  המקום.  לבני  תדאג  לצעירים,  4 

אשלח  אני  אז  המקום.  לבני  דאגה  בלי  הקודמת,  בפעם  שאמרתי  5 

העתירה,   עד  לכם את  המשיבים  לתגובת  החלטה  ובאמת    10/3יש  6 

נגד  בג"ץ  שהגשנו  גם  לעדכן  רוצה  אני  עכשיו  מאד.  טובה  בשורה  7 

ליועצים  תודה  שוב  הגבולות,  וועדת  של  בנושא  הפנים  משרד  8 

נקבע  כבר  זה  וכאן  ליוני,  הדיון  את  גם  שהקדימו  המשפטיים  9 

שהוא  איזה  פה  שיש  רואה  המשפט  בית  כלומר  תלתא,  במותב  10 

ח מי סיכוי  לב,  ששם  מי  משמעותי.  מאד  וזה  הזו  בעתירה  שוב  11 

פינוי  עם  מאד  התקדמנו  האחרון  שבחודש  ראה  בישוב  שהסתובב  12 

טון, באמת תודה    400הפסולת החקלאית, למעשה יישרנו קו,  מעל   13 

לשלומי מוכתר שהוביל את המהלך הזה עם החקלאים. לא פשוט  14 

ניגע בכ  זה. אנחנו  מה דברים ועכשיו המטרה שלנו היא לשמר את  15 

זה לשלב הזה. אז אני ממשיכה   2020בסיכום   אז אני אשאיר את  16 

 17 בסדר היום. הצעה לסדר בנושא עתירה מנהלית, צפריר פדלון. 

 18 קודם כל אני שמח שהמועצה החליטה ללכת לעתירה מנהלית,  : צפריר פדלון

 19 עתירה לבג"ץ.  : עו"ד שפרבר

 20 לא, בנושא של משרד השיכון. : צפריר פדלון

 21 עתירה לבג"ץ.  : רעו"ד שפרב

 22 עתירה לבג"ץ כנגד משרד השיכון.  : צפריר פדלון

לא  : עו"ד שפרבר בג"ץ,  של  בסמכות  זה  זה,  מועצת  כנגד  שר,  כנגד  עתירה  23 

 24 בסמכות של בית משפט מנהלי. הוגשה עתירה אחרי עבודה מאד,

 25 מתי היא הוגשה?  : צפריר פדלון
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את   : עו"ד שפרבר שהיה  אחרי  יומיים,  לפני  הוגשה  כל  העתירה  ואת  העילה  כל  1 

העבודה, הוגשה אחרי עבודה מאד מאד מאומצת של כמה שבועות.   2 

זה עלה בפני כב' השופט מזוז. כב' השופט מזוז נתן החלטה שהוא   3 

 4 .10/3יום למדינה להשיב והם צריכים להשיב עד  30נתן 

טוב, אני אגיד כמה דברים. מכיוון שההצעה לסדר שלי מתייתרת   : צפריר פדלון 5 

כך. אני שמח שהמועצה הלכה לעתירה לבג"ץ, תודה על  כתוצאה מ 6 

התיקון. ומצד שני זה נראה לי קצת מביך לשמוע את זה רק בשלב  7 

שהלכת   יודעת  כשאת  לסדר  הצעה  נתתי  יומיים  לפני  אם  זה,  8 

את   וגם  אותי  גם  מכבד  הייתי  זה,  את  לי  להודיע  יכולת  לעתירה,  9 

צאת לנכון, המועצה, מסיר את ההצעה. אני מתפלא שפתאום כן מ  10 

כב' היועץ המשפטי, להגיש את העתירה, כי לא האמנת בה בתחילת  11 

הדרך, אני זוכר את הדברים של ראש המועצה קרן גרין, שאתה לא   12 

וצעד   נכון  צעד  חכם,  צעד  שזה  חושב  אני  הזה.  במהלך  האמנת  13 

צודק. אני מבקש לקבל העתק מהעתירה ומצד שני אני מוחה על זה   14 

ל מראש.  לי  הודיעו  זה שלא  את  לך  אומר  משהו.  שידעתי  מרות  15 

 16 בכנות, ידעתי משהו ואני שמח שכן הולכים לכיוון הזה, 

 17 אם ידעת אז למה הגשת? : יצחק גולברי

 18 בהצלחה.   : ראש המועצה -גב' גרין 

ידעתי את זה ביום האחרון, היום ידעתי את זה, חשבתי שזה קצת   : צפריר פדלון 19 

גם מקבל  אני  בסדר,  אבל  מכובד,  יותר  מקווה   יהיה  אני  זה.  את  20 

 21 שאקבל העתק מהעתירה ואני שמח שהגענו לזה.  

 22 תודה. הצעה לסדר תומר יעקב. : ראש המועצה -גב' גרין 

 23 הורדת את זה מסדר היום? : תומר יעקב

 24 הוא הלך לעתירה.  : צפריר פדלון
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לצד המשפטי, בטוח   : תומר יעקב רוצה להיכנס  בסדר, רק מילה אחת, אני לא  1 

המשפטיים   שאנחנו שהיועצים  חושב  אני  טובה.  עבודה  יעשו  2 

צריכים לשחק טיפה את כל התהליך של מה שאנחנו נחשפים אליו   3 

בשנה, שנה וחצי האחרונות של עבודות הפיתוח, על מנת לתת עוד   4 

העתירה/בקשה  את  וידחו  ריקם  יושבו  ופנינו  במידה  חסם  איזה  5 

שלנו. ולקחת את זה כפקטור מרכזי בכל הליך ההתנהלות והמשא  6 

וצריך  ומ ישראל.  מקרקעי  רשות  ומול  השיכון  משרד  מול  תן  7 

אני  ומה,  איך  לדעת  בשביל  אבל  החבילה.  לתוך  זה  את  להכניס  8 

חושב שיש נתון אחד שאנחנו חייבים לקבל אותו, שאני חושב שאף  9 

אתה   בטח,  את,  מזכיר  זה  אותו.  יודע  לא  בחדר  מהנוכחים  אחד  10 

א בלאומילך,  תעלת  הסרט  מכיר,  אתה  זוכר? מהוותיקים,  תה  11 

לקדוח  שנקרא  מה  התחיל,  אחד,  פסיכי  איזה  בא  קישון.  אפרים  12 

 13 ואף אחד לא יודע מי נתן לו אישור. 

 14 מה קשור? : עו"ד שפרבר

אני  : תומר יעקב להניח  סביר  הרי  הפיתוח,  עבודות  כשהתחילו  קשור?  זה  מה  15 

זיכרון  איזה  איזה מסמך,  איזה טיוטה,  בזהירות, שנחתמה  אומר  16 

איזה   אולי  אפשר  דברים,  אם  כזה?  דבר  יש  להם.  שניתן  מייל  17 

 18 לראות את זה, אם אין אז אין, אם יש מה הובטח, מה סוכם?

המון  : עו"ד שפרבר לה  יש  זמן,  המון  הזאת  העתירה  על  עבדו  מבין  שאתה  כמו  19 

נספחים. זה ספר שלם, זה כבר היה מוכן לפני תקופה עד שהיה לנו  20 

 21 את העילה להגיש את זה,

 22 ר אותי לעילה. אתה מחזי : תומר יעקב

 23 ובנספחים יש את הכל. : עו"ד שפרבר

 24 תומר, בוא, : ראש המועצה -גב' גרין 

 25 מתי אנחנו נקבל את ההעתק של העתירה? : צפריר פדלון
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תומר, יש לך נושא לסדר היום, אתם רוצים אחר כך בסוף, בדברים  : ראש המועצה -גב' גרין  1 

לס נושא  לך  יש  מצוין.  מסוימים  נושאים  עוד  על  היום? נדבר  דר  2 

 3 אתה רוצה להעלות אותו? 

 4 אני רוצה משהו קצר, מתי אני מקבל את ההעתק של העתירה?  : צפריר פדלון

רוצה  : ראש המועצה -גב' גרין  אתה  שבועיים.  בעוד  לא  שהוא,  מתי  מחר,  היום,  תקבל  5 

 6 להעלות את הנושא לסדר היום? בבקשה. 

נמצא : תומר יעקב שאנחנו  למציאות  מתייחס  שלי  הנושא  ודווקא  כן.  בה.  ים  7 

מה   יודעים  לא  שאנחנו  משתנה,  במציאות  נמצאים  שאנחנו  בגלל  8 

יהיה מחר, עכשיו יש ישיבת קבינט קורונה, רוצים להחליט משהו   9 

נמצאים  אנחנו  אחר.  משהו  יחליטו  שמחר  להיות  יכול  מסוים,  10 

הרב,   לצערנו  טוב,  כך  כל  לא  מסוים  תחלואה  במדד  בסיטואציה,  11 

צריכים  שאנחנו  חושב  לא    ואני  זה  אם  גם  מוכנות  לייצר  באמת  12 

יקרה, יכול להיות שזה לא יקרה, אבל זה בסדר, זה אירוע, יש פה  13 

להיות   צריכים  ואנחנו  בחשבון  אותם  לקחת  שצריך  תרחישים  14 

מה  יחליטו  מחרתיים  או  שמחר  מאד  להיות  יכול  להם.  ערוכים  15 

אותנו  ולהכניס  התחלואה  מדרג  של  התמהיל  את  לשנות  שנקרא  16 

ר של הפתיחה. ויכול להיות שיחליטו עוד פעם יום כן,  בתוך הסיפו 17 

כמה   אופציות,  כמה  לקבל  רוצים  אנחנו  אומר,  אני  לכן  לא.  יום  18 

לכל   תרחישים אפשריים היפותטיים לכל מציאות, לכל תחליף או  19 

לנו   יש  כי  שלנו,  התשתיות  את  למקסם  שנוכל  ממשלה,  החלטת  20 

תשתיות עם   הרבה תשתיות גם של מרחבים, גם של מבנים, גם של 21 

החינוכית  הרציפות  את  ולאפשר  עכשיו,  שנמצא  נפלא  אוויר  מזג  22 

שלא   הקבוצות  למעט  י"ב,  ועד  מגן  שלנו,  החינוך  מערכות  לכל  23 

 24 נמצאות בתוך הסל הזה. 
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בכל  : ראש המועצה -גב' גרין  האחרונים  בחודשים  ובטח  האחרונה  שנה  בחצי  תומר.  תודה  1 

למידה   מרחב  פתחנו  אתכם,  עדכנו  ושעל  הוספנו  צעד  במתנ"ס,  2 

כדי  דברים  המון  עשינו  לוחות,  קנינו  שדרגנו,  למידה,  מרחבי  3 

אפשר   כשהיה  מזה,  יותר  סיטואציה.  בכל  ללמוד  יוכלו  שהילדים  4 

לה' לפי  -נתנו  שאפשר  יצירתי  דבר  כל  עשינו  יותר.  ללמוד  גם  ו'  5 

זה,   על  שאמון  מקצועי  צוות  יש  עכשיו,  וגם  הכללים.  ולפי  החוק  6 

לה באמת  רוצה  לכל  ואני  להילה,  לאתי,  להדר,  לצביה,  תודה  גיד  7 

שהיא   איזה  מקבל  שעה  כל  בעצם  יום,  שכל  החינוך  של  הצוות  8 

הנחיה אחרת. אני רוצה להגיד תודה לכל מנהלות בתי הספר שאני  9 

הדברים   אז  מערכות.  הרבה  כך  כל  בנו  לא  הן  שמעולם  חושבת  10 

מקצועי  הצוות  עושים.  שאנחנו  הדברים  למעשה  זה  פה  שהצעת  11 

אותם. אם אנחנו כמדיניות מועצה צריכים לקבל כזה דבר,    עושה 12 

לדעתי זה דבר שהוא ברור מאליו. מעבר לזה, זו עבודה של המטה  13 

המקצועי, מנכ"ל. אנחנו עושים ישיבות צוות חירום ברמה שבועית  14 

וברמה יומית, החינוך נמצא שם. עכשיו, אנחנו ערוכים כמעט לכל   15 

בבוקר שמחר  להיות  יכול  שלא    התרחישים.  תרחיש  איזה  יהיה  16 

שעות אנחנו יודעים כמעט   24נערכנו אליו, ראינו עד עכשיו שבתוך   17 

תודה  לרכש,  תודה  למנכ"ל,  תודה  ובאמת,  דבר.  לכל  מענה  לתת  18 

לרועי, זה לא דברים שהם טריוויאליים. גני הילדים שלנו, אף אחד   19 

לא שם לב שהצלחנו לשמור אותם פתוחים שישה ימים בשבוע, אין   20 

כזה. זאת אומרת בחודש האחרון פעלו שמרטפיות לעובדי   תקדים 21 

חיוניים   לעובדים  פתחנו  גם  אבל  המיוחד,  החינוך  לעובדי  רפואה,  22 

שהביאו אישור בזכות המתנ"ס. כלומר אני חושב שהמועצה הזאת   23 

אז  הקורונה.  מגבלות  ועם  עיניה  לנגד  התושבים  את  רואה  היום  24 

זה. אם   עושים את  על הדברים, אנחנו  נעלה את תודה  אתה רוצה  25 
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בו, אז  פועלים  וחשוב אבל אנחנו כבר  נושא ראוי  זה  זה להצבעה,  1 

אני לא רואה איזה שהוא טעם להצביע על מה שאנחנו כבר עושים.   2 

 3 אז תודה רבה.

 4 אני חושב שכן. תומר יעקב: 

 5 אוקי. : ראש המועצה -גב' גרין 

 6 אני אשמח אם, : תומר יעקב

שא, באמת תומר, אני יודע שהנושא הזה אני רוצה רק להוסיף בנו : אמיר זהבי 7 

מ באמת,  ואנחנו  עם   day 1-בדמנו  יחד  המועצה  ראש  למעשה,  8 

החסמים   כל  את  משחררים  אנחנו  היתה,  החלטה  וזו  המנכ"ל  9 

ומפנים את כל האנרגיה לנושא הזה. ולא רק ברמת קבלת החלטה,  10 

לראות  המנהלים,  של  ספר  בית  וכל  גן  כל  של  לשטח  הירידה  11 

שה כיתות שהאמצעים,  שינוי  ומאפשר  מענה  ונותן  פנוי  מתנ"ס  12 

החוצה,   יוצאים  לא סתם  הם  בחוץ,  שהמרחבים  ודברים,  וחדרים  13 

הלוך   והתנועה  למרחבים  הדרך  מוגנים.  הם  סטריליים,  גם  הם  14 

ההורים   הנהגות  דעת  ועל  המנהלים  דעת  על  מאובטחת  וחזור  15 

כל  עבדה בתיאום מושלם  זאת אומרת המערכת  היו"רים.  ברשות  16 

וממשיכה לעבוד כל הזמן. אנחנו נמצאים באי וודאות פשוט   הזמן 17 

ניתנות   ההנחיות  הטוב  במקרה  כאשר  לפני    12מטורפת,  שעות  18 

פתיחה, במקרה מה שקורה כל הזמן, ההנחיות או לא ברורות או   19 

סותרות אחת את השניה או לא ניתנות לביצוע. אני יכול להגיד לך  20 

לך שחד משמעית ובצורה שעשינו הכל מעל ומעבר, אני יכול להגיד   21 

כאן,  המקומי  לשלטון  משחרר  היה  המרכזי  השלטון  לו  גורפת,  22 

הרבה,   מתנהל  היה  הוא  הזה,  האירוע  את  לנהל  צורן,  בקדימה  23 

את   לנו  יש  היכולות,  את  לנו  יש  מוצלח.  יותר  הרבה  הרבה,  24 

האנרגיות, יש לנו את ההכרה, יש לנו את היכולות. אבל אנחנו גם  25 
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בתוך כבולות,  דברים   ידינו  כאן  עושים  באמת  האלה  הכבלים  1 

אנחנו  והתוצאות  לזה  רתומה  המערכת  כל  באמת,  מדהימים,  2 

עוד   יהיה  ומה  בשטח.  אותן  עוד    24רואים  עוד   14שעות?  שעות?  3 

שלושה ימים, אני לא יודע, כל הזמן דברים משתנים. אבל המערכת  4 

כל   הזמן,  כל  אמת  בזמן  מענים  ונותנת  היכולת  קצה  עד  מחודדת  5 

גננת, כל סייעת, כל דבר,  מנה כל  לת שמרימה טלפון מיד מקבלת.  6 

המענים הם מיידים מרמת ראש המועצה דרך כל המנגנון. החינוך   7 

נמצא שם, כל הזמן. וכל רעיון שיעלה ומועלה על ידי הורים,    24/7 8 

היא  הדלת  ברוכה.  יוזמה  וכל  נבחן  הכל  מועצה,  חברי  תושבים,  9 

 10 , תצטרפו.welcomeפתוחה, 

 11 תודה אמיר. מי בעד להעלות את הנושא של,  : ראש המועצה -ן גב' גרי

תומר, אני חושב שהנושא הזה לא צריך להיות שנוי במחלוקת, זה  : יצחק גולברי 12 

לנו   יש  ואני גם שותף בכל הישיבות,  נושא שכולנו מסכימים איתו  13 

יומיומית,  עבודה  פה  שעושה  מעולה  חינוך  מחלקת  מנהל  פה  14 

בים, אני לא חושב שהנושא הזה צריכה שאנחנו את כל הצרכים עוז  15 

להיות עליו הצבעה, אבל אם אתם רוצה אני אכבד אותך, אני חושב  16 

שאנחנו  הדברים  רוב  את  הסבירה  קרן  כי  חשוב,  נושא  שהעלית  17 

אנחנו   אותה,  תעלו  בעיה,  שיש  ספציפי  יש משהו  עושים. אבל אם  18 

להעלות   זאת  בכל  רוצה  אתה  אם  אבל  אותה.  נפתור  נעזור,  19 

 20 ה, אני גם אכבד אותה. להצבע

 21 טוב, אז תצטרך לכבד. : תומר יעקב

 22 אני מכבד. : יצחק גולברי

את  : תומר יעקב ולהעלות  לפחות,  ההצעה  את  או  ההחלטה,  את  לכבד  תצטרך  23 

 24 זה להצבעה. 
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תראה, תומר, א' זה דמוקרטיה, אתה יודע פעם כשהיתה לי מועצה  : יצחק גולברי 1 

להעבי הובילו  ואלה  ימין  משה  אז  הגיע לעומתית  אז  החלטות.  ר  2 

הממונה על המחוז ואמר תשמע, הוא מעלה הצעה, אז הוא אומר   3 

הצעה.   שיעלה  אז  בבוקר,  קפה  תשתה  שאתה  להצבעה  יעלה  הוא  4 

שהוא   שיקבל  שיעלה,  אנגליה,  מלכת  שיהיה  הצעה  יעלה  והוא  5 

כהצעה   אותו  לקבל  צריך  דבר  כל  שלא  חושב  אני  אנגליה.  מלכת  6 

 7 זאת, אתה רוצה, בבקשה.ואתה חבר טוב שלי. אבל בכל 

 8 מהדברים שלך אני מבין שלא הבנת את ההצעה.  : תומר יעקב

 9 הבנתי מצוין את ההצעה.  : יצחק גולברי

 10 אני חושב שלא, אבל בסדר, בוא נתקדם. : תומר יעקב

תומר  : ראש המועצה -גב' גרין  היום?  בסדר  לדיון  תומר  של  ההצעה  את  להעלות  בעד  מי  11 

 12 וצפריר. 

 13 יעד.גם אב : צפריר פדלון

 14 ואביעד. מי נגד? קרן, שלומי, אמיר, גולברי, איילת, יוסי.  : ראש המועצה -גב' גרין 

לדיון    החלטה:  הצעה  להעלאת  הבקשה  את  קולות  ברוב  דוחים  15 

 16 בסדר היום.   

את  : ראש המועצה -גב' גרין  להחליף  משמעו  ההחלטה  הצעת  של  שהניסוח  אומר  אני  רק  17 

 18 . הדרג המקצועי ואת זה לא נעשה. תודה

 19 אני לא מסכים, אבל בסדר.  : תומר יעקב

לשנת   : ראש המועצה -גב' גרין  שלישי  רבעון  דוח  זה הצגת  הנושא הבא  רועי,  2020בסדר.   . 20 

 21 תוכל לדאוג שיהיה למי שרוצה על שולחנו? זה על שולחנכם.

הדוחות  : צפריר פדלון את  אנחנו  בדוחות,  דנים  אנחנו  קרן,  רק  בזה,  מעיין  אני  22 

בל לפחות ארבעה, חמישה ימים לפני כן הביתה האלה אמורים לק 23 

לי   נראה  ולקרוא אותם.  לעיין בהם בצורה מושכלת  בשביל שנוכל  24 

הדוחות  הנה  לפה,  נבוא  שאנחנו  פעם,  שוב  מכבד,  לא  שזה  25 
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הכספיים, בואי תגידי לי באיזה זמן אני יכול לעבור ולקרוא פה את   1 

וח ולא את הדברים תוך כדי דיון. זה לא מכבד אותי ולא אותך בט  2 

 3 אף אחד מהנוכחים. 

 4 בנושא הזה לא דנים, אנחנו רק מעיינים.  :עמיקם לוי נגר

 5 בסדר, אבל אני צריך, רוצה לעיין בזה בבית,  : צפריר פדלון

 6 לא נעשה על זה דיון, יונח על שולחן המועצה.  :עמיקם לוי נגר

רוצה    אז בוא תגיד לי אל תסתכל על זה, תאשר לי את הדוח, אני : צפריר פדלון 7 

 8 לעיין בזה. 

 9 לא מאשרים.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 10 אין הצבעה על זה. : יצחק גולברי

 11 אבל מן הראוי שזה היה מגיע אלי.  צפריר פדלון: 

לא  : ראש המועצה -גב' גרין  אתה  זה,  את  לקחת  רשאי  אתה  מונח,  זה  צפריר,  מונח,  זה  12 

 13 מצביע על זה כרגע ולא דן בזה כרגע.

 14 , כן?30/6-וכרח להסביר לך שהוא באני מ :עמיקם לוי נגר

 15 כן, אני רואה. : צפריר פדלון

 16 אז בתאריך הזה הוא פוסט מורטם, מה שאתם מקבלים עכשיו,   :עמיקם לוי נגר

 17 זה שהיה איחור, דיברנו על זה כבר, על האיחור בהגשת הדוח.  : צפריר פדלון

הפנים, לא  זה לא אנחנו, מי שכותב את זה, זה המבקר של משרד   :עמיקם לוי נגר 18 

 19 אנחנו.  

מספר   : ראש המועצה -גב' גרין  רבעוני  דוח  הצגת  זה  הבא  רו"ח    2הסעיף  ידי  על  מסוקר  20 

זה גם נמצא אצלכם. שוב, כמו שעמיקם   מטעם משרד הפנים. אז  21 

אני   אם  בדצמבר  רק  זה  את  הגיש  הוא  פה,  תלויים  אנחנו  אומר  22 

 23 זוכרת נכון, אז זה מונח לפניכם. 

 24 ותו במייל?נוכל לקבל א תומר יעקב: 

 25 כן. :עמיקם לוי נגר



 12                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן  -המועצה המקומית קדימה

 153-9-8902916פקס:      •     09-8902902 טל:   •    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. 9.2.21פרוטוקול מליאה מלא מן המניין מיוםdoc 

 1 כן. : ראש המועצה -גב' גרין 

 2 אני ביקשתי ולא קיבלתי. : תומר יעקב

 3 בכל מקרה תקבל,  : ראש המועצה -גב' גרין 

 4 יש מניעה לשלוח לנו את זה? אנחנו לא ילדים קטנים, מה.  : תומר יעקב

דיו :אבישי יצחקי  אין  המועצה.  שולחן  על  להניח  שאומר  ברור  חיקוק  אין יש  ן,  5 

רוצים   קורה.  מה  תדעו  שאתם  השקיפות  בשביל  זה  זה,  שום  בזה  6 

 7 במייל? לי לא מפריע, נעביר לך במייל. 

 8 צריך להגיע במייל.   : צפריר פדלון

לסעיף   : ראש המועצה -גב' גרין  ניכנס  שאנחנו  לפני  ציפי,  עכשיו,  זה.  את  לשלוח  אפשר  9 

מליאת שמצביעים אני אשמח שתציגי את עצמך בכמה מילים בפני   10 

המועצה, רגע לפני שאת עושה את זה, הספקתי להציג לך את רוב   11 

חבר   יעקב  תומר  את מכירה,  היועצים המשפטיים  המועצה,  חברי  12 

 13 המועצה לדעתי היחיד שלא הספקת להכיר בתחילת הדברים. 

 14 נכיר אחרי זה.  תומר יעקב: 

אמא   ציפי וקנין:  נשואה,  מחדרה,  מגיעה  ציפי,  אני  לכולם,  שלום  אוקי,  15 

שלושה ילדים. רואת חשבון בהשכלתי ובעלת תואר ראשון במנהל  ל 16 

מ למעלה  כבר  המקומי  בשלטון  עובדת  עסקתי   25-עסקים.  שנה.  17 

בתחום.   וניסיון  ידע  המון  צברתי  ומגוונים,  מאד  רבים  בתחומים  18 

בשנים האחרונות אני מכהנת כסגנית גזבר ומנהלת אגף תקציבים  19 

יום, כמו שאתם יודעים,  והכנסות במועצה אזורית דרום השרון וה 20 

פה,  להיות  שמחה  אני  צורן,  קדימה  של  הגזברית  להיות  נבחרתי  21 

כמו שאמרה קרן, כרגע באופן חלקי אבל החל מחודש מרץ זה כבר   22 

 23 יהיה באופן מלא וניכנס לעניינים. 

 24 תודה רבה ציפי. : ראש המועצה -גב' גרין 

 25 תודה לכם.   : ציפי וקנין 
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 1 שחררים אותך כעת, שתהיה נסיעה טובה. אנחנו מ : ראש המועצה -גב' גרין 

 2 תודה, להתראות. : ציפי וקנין 

 3 )ציפי וקנין עוזבת את הישיבה( 

הסעיף הבא זה אישור מינוי וטווח שכר גזברית גב' ציפורה וקנין.   : ראש המועצה -גב' גרין  4 

אני מבינה שאני צריכה לקרוא את כל המסמך. "בהתאם להנחיית  5 

המועצה לטווח שכר של גזברית   משרד הפנים נדרש אישור מליאת 6 

גזברית   זהות,  תעודת  וקנין  ציפורה  גב'  להלן:  כמפורט  המועצה  7 

של   שכר  בטווח  התחלה    85-95%המועצה.  מנכ"ל.  ,  26,276משכר  8 

 9 ". 1/2/2021, החל מתאריך 100%היקף משרה 

 10 ?85%זה  26-ה : צפריר פדלון

 11 זה הטווח שכר, לא,  26-ה : ראש המועצה -גב' גרין 

 12 כן. :צחקי אבישי י

 13 , זה גם עולה בדרגות בשנתיים, נכון? 95-זה מגיע ל 85-זה מתחיל ב : צפריר פדלון

 14 נכון.  :אבישי יצחקי 

 15 שאלות? מי בעד? פה אחד. תודה רבה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

גב'    החלטה:  הגזברית  שכר  וטווח  מינוי  את  אחד  פה  מאשרים  16 

 17 ציפורה וקנין.  

שאתה אישו : ראש המועצה -גב' גרין  עמיקם,  אשמח,  אני  יישובי,  שיטור  משרות  שלוש  ר  18 

 19 ככה תיתן כמה מילים בנושא. 

 20 רציתי לשאול, השכר שלה זה לא כולל הרכב, נכון? : צפריר פדלון

 21 לא כלול.  :אבישי יצחקי 

השכר שלה נובע מהחלטה של משרד הפנים, אנחנו לא קובעים את  :עמיקם לוי נגר 22 

ה של  המשרות  של  נושא  לגבי  משטרת  השכר.  היישובי.  שיטור  23 

בתוכה,  ישראל  משטרת  אבל  ישראל,  מדינת  החליטה,  ישראל  24 

ישוב.   בכל  לא  מקומיות,  ברשויות  יישובי  שיטור  להקים  החליטו  25 
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את   שתקבל  הזאת  לקבוצה  להיכנס  הצלחנו  לשמחתנו  אנחנו  1 

להיות   יהפוך  זה  שבהמשך  הוא  הרעיון  כאשר  הזה,  האישור  2 

הש את  שמכיר  מה  העירוני.  ברשויות השיטור  העירוני  יטור  3 

הוא  ישראל  משטרת  של  הרעיון  לפני.  אחד  שלב  זה  המקומיות,  4 

שוטרים ועוד במהלך החצי שנה,   200לגייס, בשלב הזה היא גייסה   5 

שוטרים, סך הכל    300כבר שלושה חודשים נשארו, היא תגייס עוד   6 

העניין   500 לצורך  היישובי.  השיטור  של  הזאת  במתכונת  שוטרים  7 

דומה לשיטור הקהילתי מי שמכיר. נוסע רכב משטרתי, הזה, זה די   8 

נוסע שוטר. השוטר  ויחד איתו  נוסע סייר, כלומר פקח,  יחד איתו  9 

במשטרה.  הכשרה  שמקבל  פקח  הוא  והפקח  הסמכות  בעל  הוא  10 

ואישי   ביטחוני  תחקיר  עובר  הוא  כלומר  מקבל,  הוא  לכל  בנוסף  11 

יכו הוא  האלה  האישורים  את  מקבל  שהוא  ואחרי  ל  במשטרה  12 

להיות, מה שנקרא, פקח סמי משטרתי כזה שיש לו סמכויות. והוא  13 

של  בנושא  בעיקר  פיקוח,  של  הנושא  בתוך  פה  כוח  מכפיל  בעצם  14 

קורונה אבל גם בדברים אחרים, מה שנקרא עבירות איכות חיים.   15 

זה כמעט כל דבר, כשאני אומר עבירות איכות חיים זה החל מרעש   16 

, בכל דבר. אנחנו כבר עובדים וכלה במישהו שזורק מפגע תברואתי 17 

עם זה, עם הפקחים הקיימים. סך הכל אנחנו צריכים עוד שלושה,   18 

ועוד שלושה, סך הכל החמישה האלה הם שיהיו   לנו שניים  יש  כי  19 

בשלב הזה לחצי שנה הקרובה ואז אנחנו יכול להיות שנגדיל ויכול   20 

 21 להיות שלא, זה פיילוט כזה. אם לא, זה ימשיך במתכונת הקיימת 

של חמישה פקחים. שני פקחים עברו את ההכשרה של המשטרה,  22 

אחד מהם לא עבר ולצערי הרב הוא לא יכול להיות בשיטור. וכרגע  23 

אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מגשרים על הפער הזה, אבל כרגע  24 

עוד   רק  מגייסים  אנחנו  שככה  למשטרה  שהודעתי  מה  אנחנו,  25 



 15                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן  -המועצה המקומית קדימה

 153-9-8902916פקס:      •     09-8902902 טל:   •    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. 9.2.21פרוטוקול מליאה מלא מן המניין מיוםdoc 

אני אקח אח ואחד מהנוספים, אולי  ואני שלושה.  שלי  העובדים  ד  1 

שזה   להבין  זה  הזה,  בנושא  המרכזי  הרעיון  לעניין.  אותו  ארתום  2 

הנחיות   פי  על  המשטרה  עם  פעולה  בשיתוף  שמופעלים  אנשים  3 

יש  אם  אז  מתכונת.  באותה  בדיוק  עירוני,  שיטור  כמו  המשטרה.  4 

 5 שאלות אני מוכן לפרט. הרכב, אגב, הוא משטרתי. 

 6 ה או שאלה רכבים שאנחנו, הרכבים הם מהמשטר : צפריר פדלון

 7 של המשטרה.  :עמיקם לוי נגר

 8 של המשטרה.  : צפריר פדלון

 9 רכב משטרתי, נוהג שם שוטר. :עמיקם לוי נגר

 10 כי ראיתי את הרכבים של שיטור, זה שלנו? : צפריר פדלון

ושמים  :עמיקם לוי נגר אזרחי  רכב  שמים  הם  אז  רכב  היה  לא  למשטרה  לא.  11 

 12 שלנו ואנחנו לא נוהגים עליו.  צ'קלקה, אבל זה שלהם, זה לא

אוקי, יש לי עוד  שאלה, יש לי כמה שאלות. אחד, מה הסמכויות  : צפריר פדלון 13 

עם   ביחד  להיות  חייב  הוא  אם  לבד,  כשהוא  פקח/שוטר  אותו  של  14 

 15 שוטר או שהוא יכול לפעול באופן עצמאי? 

ז :עמיקם לוי נגר באופן  עובדים  לא  הם  אבל  עצמאי  באופן  לפעול  יכול  ה, הוא  16 

 17 בהנחיית משטרה, 

 18 בגלל זה אני שואל.  : צפריר פדלון

 19 הם הולכים תמיד, :עמיקם לוי נגר

 20 אם הוא יכול לעשות את זה כשהוא לבד? : צפריר פדלון

לו   :עמיקם לוי נגר לו את הסמכויות שהיו  אין  לבד, אבל אז  להיות  יכול  הוא  לא.  21 

 22 עם השוטר. עם השוטר הסמכויות רחבות יותר.

השוטר   : המועצה ראש -גב' גרין  עם  יהיה  לא  שהוא  בזמן  פקח,  להיות  יכול  הוא  אבל  לא,  23 

 24 הוא יכול לשמש כפקח. 

 25 כן, כן. :עמיקם לוי נגר
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 1 ברמה של הפיקוח.  : צפריר פדלון

 2 אני מפעיל אותו בלילה לכל מיני נושאים.  :עמיקם לוי נגר

לנו  : צפריר פדלון יש  עוד שלושה אם  צריכים  למה אנחנו  היא  הנוספת   3  והשאלה 

מה   יודע  לא  אני  אז  עבר,  לא  שהוא  הבנתי  כבר  אחד  שניים?  4 

 5 ההחלטה לגביו, אבל זה חייב להיות משמרות?

 6 משמרות, זה מסביב לשעון.  :עמיקם לוי נגר

 7 ? 24/7מה זה  : צפריר פדלון

 8 .  24/7 :עמיקם לוי נגר

בישיבה  : ראש המועצה -גב' גרין  אתכם  זה  את  עדכנתי  אני  שירדה,  הפקודה  בעצם  9 

. הפקודה שירדה, היה נוהל ופקודה שירדה ולקדימה צורן הקודמת 10 

אנחנו  שוטרים  לחמישה  להגיע  וכדי  שוטרים.  חמישה  אושרו  11 

להיות  יכול  והשלושה.  השניים  זה  אז  פקחים.  חמישה  צריכים  12 

אנחנו  רגע,  ונגיד  חודשים  כמה  בעוד  או  שנה  חצי  בעוד  שנבוא  13 

של צריך  שלא  נראה  אנחנו  או  לגייס  אחד  עוד  נוריד  צריכים  ושה,  14 

צריך   זה  להגיע למכסה של החמישה, בשביל  כדי  כרגע  אחד. אבל  15 

 16 את השלושה הנוספים. 

המוקד עדיין ממשיך לעבוד בחברה חיצונית, לא קשור לזה? אנחנו   : צפריר פדלון 17 

 18 מפעילים גם את המוקד?

 19 זה לא קשור לזה.  :עמיקם לוי נגר

 20 זה לא סיירים. : ראש המועצה -גב' גרין 

אם  :גרעמיקם לוי נ המשטרה  עם  לתאם  צריך  אני  שוטר.  הוא  הסיור  של  המפקד  21 

מטלות  איזה  מתואמים  ואנחנו  נוספות  מטלות  להם  נותן  אני  22 

 23 נוספות אנחנו עושים איתם, 

 24 לא, אני מדבר על הסיירים של המוקד שלנו. : צפריר פדלון

 25 זה לא קשור.  : ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 זה לא קשור? : צפריר פדלון

עסקים,  :נגרעמיקם לוי   רישוי  מנהל  זה  הזאת  היחידה  בראש  מי שעומד  לא.  לא,  2 

כרגע נתנו את זה לו, זה לא הקב"ט. לא הקב"ט מפעיל אותם, מי  3 

שמפעיל אותם זה רישוי עסקים, כי זה בא דרך הקורונה, משם זה,  4 

הרעיון המרכזי היה דרך הקורונה, הנחיות הקורונה, ואז המשטרה  5 

הקורו דרך  זה,  את  שנקרא הרחיבה  למה  זה  את  הרחיבו  הם  נה  6 

 7 עבירות איכות חיים.  

שהם  : צפריר פדלון או  לזה,  המדינה  מטעם  זמן  למגבלת  התחייבות  פה  יש  8 

שלוש  או  שנים  לחמש  שזה  או  קבוע,  בינתיים  זה  לא,  אומרים  9 

 10 שנים? 

הניסיון   :עמיקם לוי נגר ואם  ניסיון  היא  נוכחית  שנה  חצי  לשנתיים.  זה  כרגע  לא,  11 

 12 נו נרחיב את זה לעוד שנה וחצי. יצלח אז אנח

תקציב  : צפריר פדלון אין  שנתיים,  בעוד  ממשיכה  לא  שהיא  החליטה  המשטרה  13 

 14 למדינה בנושא הזה, 

 15 אז ברור לאלה שמתגייסים שאם אין הם הולכים הביתה.  :עמיקם לוי נגר

 16 ? 2021וזה מתוקצב, זה תוכנן בתקציב של  : צפריר פדלון

 17 יתי יכול להעלות את זה. כן. אחרת לא הי :עמיקם לוי נגר

 18 ידעתם את זה מראש בתקציב? : צפריר פדלון

 19 כן. אני מזכירה שדיברנו על זה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 20 מה הקריטריונים? כאילו למה קדימה צורן נבחרה?  : אמיר זהבי

א' בנושא סוציו אקונומי, תשמעו, נכון, אתה שואל מה פתאום. אז  :עמיקם לוי נגר 21 

א זה,  בגלל  שנקראה לא  מה  שיש  אותם  שכנענו  כל  קודם  לא  22 

שלנו  השטח  להיות.  צריך  שזה  חושבים  ואנחנו  חברתית  פריפריה  23 

הוא גדול מאד, יש הרבה בעיות של איכות חיים ולכן אמרנו, אנחנו  24 

וישבנו  שלה  הבדיקות  פי  על  המשטרה,  לשמחתנו  להיכנס.  רוצים  25 
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ט שיטור, ודנו בזה הרבה איתם, שכנענו אותם שאנחנו רוצים לקלו 1 

אנחנו  ולכאן  הרעיון.  זה  עירוני,  שיטור  להיות  להגיע  הוא  הרעיון  2 

דוחפים והמשטרה, לשמחתי הרבה, קיבלה את זה, לעומת אחרים  3 

 4 שביקשו ולא קיבלו. 

 5 זאת אומרת בעצם אנחנו קונים סמכויות. : אביעד חסון

 6 כן.  : ראש המועצה -גב' גרין 

כוח  :עמיקם לוי נגר וקונים  סמכויות  משטרתי   קונים  כוח  מקבל  אתה  משטרתי,  7 

 8 שנמצא לטובת הבעיות שלנו המוניציפליות. 

בכל   :שלומי מוכתר  פיקוח  לעשות  יכולים  הם  אבל  מהקורונה,  גדל  שזה  תזכור  9 

 10 נושא אחר. 

 11 אביעד, אבל רק עוד משהו להשלים,  : ראש המועצה -גב' גרין 

 12 לים, הפיקוח הוא רק בתוך הישוב, הוא לא, הם לא יכו :שלומי מוכתר 

כולם   :עמיקם לוי נגר לא  עירוני.  שיטור  כמו  זה  החוצה,  אותם  להוציא  אפשר  אי  13 

יודעים מה זה שיטור עירוני ואני מדבר כאילו זה ברור. השוטרים   14 

העירוניים לא יוצאים מתחום הישוב שלנו, זה רק לטובת הזה, אף  15 

אחד לא יכול לקחת אותו, הוא יכול לתת הוראה, יחידי, המפכ"ל   16 

 17 אותם מהזה.  להוציא

אני רוצה לומר בהקשר הזה של למה, בעצם קרדיט גדול מגיע גם  : ראש המועצה -גב' גרין  18 

 19 לאופיר ביטון מנהל התחנה הנכנס, 

 20 נכון.  :עמיקם לוי נגר

השיטור   : ראש המועצה -גב' גרין  של  הנושא  לנו  חשוב  כמה  הסברנו  שלנו  פתיחה  בשיחת  21 

מטה עבודת  זה  על  לעשות  התחלנו  עופר    הקהילתי.  עם  ביחד  22 

ואמרנו  זמן,  ייקח  וזה  ממשלה  אין  כידוע  וכרגע  ומאחר  הקב"ט.  23 

את  שיש  ראה  שהוא  ברגע  אז  לרגע,  ערוכים  נהיה  זאת  בכל  אבל  24 

הפוטנציאל הזה הוא שאל אם מעוניינים, עשינו את כל מה שצריך   25 
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שעות עם   24כמו שאנחנו יודעים לגייס משאבים וככה לעמוד תוך   1 

רו בנו. ושוב, מבחינתנו זו קפיצת מדרגה מאד  כל מה שצריך, אז בח 2 

 3 משמעותית, זהו. מי בעד? 

הערה אחת קטנה, מעבר לזה שאני חושב שזה פרויקט מבורך, אני   : תומר יעקב 4 

את  לפספס  לא  הידיים,  בשתי  להיאחז  צריכים  שאנחנו  חושב  5 

לא  שנים,  מאד  הרבה  לוקח  אחת.  מסיבה  רק  הזאת  ההזדמנות  6 

לה שמצליחים  עד  לביטחון  חודשים,  שהמשרד  לקריטריונים  גיע  7 

שיש   יודע  אני  אחרינו  בתור  עירוני.  שיטור  לקבל  כדי  קבע,  פנים  8 

תעדוף   עכשיו  ויש  מקבלים  לא  הרוב  רשויות,  של  רבות  עשרות  9 

את  ליצור  יכול  זה  אם  לכן  שיודע.  מי  הערביות,  לרשויות  10 

לזה   לגרום  שכרינו.  יצא  כבר  בזה  עליה,  שדיברת  ההמשכיות  11 

על   שצריך שדילגנו  אומר  וזה  המשוכות,  כל  ועל  הבירוקרטיה  כל  12 

ולא   24/7להסתער על זה. באמת, להגיע לחמישה פקחים, שיעבדו   13 

טוב,  שיגידו  להם,  קורא  אני  טיפשיים  חסמים,  מיני  לכל  להגיע  14 

 15 החברה האלה לא רציניים, נתנו, ניקח בחזרה. 

 16 מצוין.  : ראש המועצה -גב' גרין 

שימו לב למתגייסים, זו שאלה שאני יודע שהיא    24/7מכיוון שזה   : צפריר פדלון 17 

בשישי  לעבוד  יכול  מי  להישאל,  צריכה  אפליה מסוימת אבל  מעין  18 

 19 שבת ומי לא, כדי שלא ייצור פער. 

הוא  :עמיקם לוי נגר היתרון  שבת.  שישי  לעבוד  יכולים  הם  במשטרה  שהם  בגלל  20 

ת"פ   כאילו  בעצם  עליהם,  חלה  למשטרה  מצוותים  שהם  שברגע  21 

 22 לצורך העניין.  משטרה 

צפריר, לא חל עליהם חוק שעות עבודה ומנוחה. ברגע שזה משטרת  : עו"ד שפרבר 23 

 24 . 24/7ישראל זה 

 25 מי בעד? פה אחד.  : ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 מאשרים פה אחד שלוש משרות שיטור יישובי.   החלטה: 

והגי : ראש המועצה -גב' גרין  על התמיכה  לכולכם  להגיד תודה  רוצה  אני  בנושא באמת  בוי  2 

למחלקת   מזכירה  גיוס  הבא.  לנושא  ממשיכה  אני  הזה.  החשוב  3 

עסקים   שאישרנו   100%רישוי  מזכירה  אני  מנהלי.  בדירוג  משרה  4 

משרה, חלק מהמערך, אני מקווה   50%בעבר, אם אני זוכרת נכון,   5 

לפני  נזכרנו  העסקים.  ברישוי  שחל  השיפור  את  רואים  שכולכם  6 

עם זה שרצו בכלל להזמין אותי כמה ימים בתחילת הקדנציה שלי   7 

לאיזה שהוא הליך פלילי בעניין. אנחנו רואים את קפיצת המדרגה.  8 

זה   עסקים,  רישוי  למנהל  סיוע  בלי  זה  כל  את  לנהל  אפשר  אי  9 

המשימות  עם  כמובן  רכז/רכזת.  של  סוג  זה  אבל  מזכיר/מזכירה  10 

השיטור  עכשיו  וכגון  הפיקוח  כגון  קיבל  עסקים  שרישוי  הנוספות  11 

 12 ף הזה. משהו נוסף?המשות

אני רוצה להוסיף כמה, תומר שאל בנושא של רישוי עסקים, כמה  :עמיקם לוי נגר 13 

יש, מה יש, קצת סקירה על כמה דברים. אחד, קיבלנו מנהל רישוי   14 

שהוא   חודשים  מספר  של  הקצרה  התקופה  במשך  מצוין,  עסקים  15 

ריכז את   פה הוא הספיק לעשות הרבה. כרגע לא רק שהוא  נמצא  16 

וביצוע  כל ה והנחיות  נושא של, כלומר בנה את היחידה עם נהלים  17 

בשטח, תיכף אני אפרט. הוא גם קיבל עכשיו לידיו את הנושא של  18 

העסקים  מרכז  את  שמכיר  מי  לו,  הכפפנו  אנחנו  העסקים.  מרכז   19 

בצורן, הכפפנו לו את הנושא הזה גם כן, כי אנחנו ראינו שהוא בעל   20 

להר יכול  גם  שהוא  והחלטנו  אותה יכולת  הזה.  הנושא  את  ים  21 

פקידה, מזכירה, רכזת, כל אחד יקרא לה באיזה שם שהוא רוצה,  22 

היא גם תיתן את השירותים למרכז העסקים. כלומר אנחנו רוצים   23 

שהיא תוכל לעשות גם וגם. צריך להבין    win win situationלעשות   24 

חמישה  לו  יש  כבר  משלושה,  חוץ  שלו,  אדם  הכוח  שמבחינת  25 
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ועוד שניים זה חמישה, ויש לו וטרינר שהוא מפעיל  פקחים, שלושה   1 

די  כרגע  הוא  משפ"ע,  עסקים  רישוי  את  הוצאנו  אנחנו  אצלו.  2 

עצמאי, כלומר הוא בעצם עובד מולי, הוא לא עובד ת"פ שפ"ע. לכן   3 

תברואן   כמובן  יש  אותו,  מפעילים  אנחנו  עצמאית.  די  יחידה  הוא  4 

 5 שכולם מכירים אותו, צפריר בטח מכיר אותו.

 6 גם את עמיחי אני מכיר טוב, זה בסדר. : פריר פדלוןצ

כן. דבר נוסף, אנחנו הוספנו בפעילות שלו עוד מישהי שעובדת כרגע   :עמיקם לוי נגר 7 

לא   אנחנו  אז  המזכירה  את  נקבל  אנחנו  שאם  כמובן  זמני,  באופן  8 

נעסיק אותה כמקור חוץ. כי בהתחלה מי שהפעיל את זה זו חברה   9 

המ  את  שהפעילה  לתת חיצונית  רוצה  רק  אני  הכוונה,  זו  אז  רכז.  10 

כרגע   יש  הכל  סך  אז  בזה.  וכיוצא  עסקים  כמה  שאלת  כי  נתונים,  11 

הם בעלי רישוי קיימים   50%עסקים, מתוכם    233רשומים אצלנו   12 

כל   עם  רישוי  בתהליכי  הם  השני  והחצי  מלא  רישוי  כלומר  מלא,  13 

גורמים, אני לא אפרט, כי יש פה כל מיני טבלאות,   יבוי כ  67מיני  14 

 15 , יש כל מיני כאלה שצריכים לקבל, 25אש, משרד החקלאות 

עסקים,    236 : צפריר פדלון יותר  לנו הרבה  יש  כי  בכלל?  או  רישוי  עסקים טעוני  16 

 17 אתה מדבר רק על עסקים טעוני רישוי? 

 18 טעוני רישוי.  :עמיקם לוי נגר

 19 זה.בגלל זה גם קיבלנו פחות כסף ממשרד הפנים, אתם יודעים את  : צפריר פדלון

 20 כן, אבל אני מדבר טעוני רישוי.  :עמיקם לוי נגר

 21 מה שיש ברחוב הרצל מיותר. :אבישי יצחקי 

 22 יש הרבה מאד עסקים שהם פטורים מרישוי.  : עו"ד שפרבר

 23 כל אחד במסגרת, :עמיקם לוי נגר

 24 פטורים מרישוי, הם לא צריכים.  : עו"ד שפרבר
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עכש : צפריר פדלון שקיבלנו  הכסף  שאת  שתזכרו  רוצה  קיבלנו  אני  אנחנו  יו,  1 

אחרי מאבק שלנו באיגוד מול משרד הפנים, הוא   34בעקבות תיקון   2 

הכסף  את  גם  קדימה.  שנים  לחמש  הוא  לקבוע,  לא  הוא  זמני,  3 

אנחנו  מענקים,  יקבלו  עסקים,  לרישוי  המפקחים  עכשיו  שיקבלו  4 

סוגרים  אנחנו  ומתן,  במשא  יושבים  עכשיו  האוצר  משרד  מול  5 

קראת סגירה. היינו בישיבה השבוע, הם  באפריל את זה כבר, זה ל 6 

יקבלו  הם  פנסיוניים,  לא  שהם  בשכר,  רבעוניים  מענקים  יקבלו  7 

באחוזים  יעלו  הם  אם  ואחוזים.  ביקורות  לכמות  בהתאם  מענק  8 

בין   שינוע  רבעוני  מענק  יקבלו  הם  אז  תתאים,  הביקורות  וכמות  9 

כסף   7000-ל  6000 זה  שנים.  חמש  במשך  במצטבר  בשנה  שקל  10 

האוצר,    שהצלחנו ומשרד  הפנים  משרד  עם  מיליון    4.5בהסכמה  11 

רישוי  לעובדי  העניין  לטובת  הבאות  שנים  בחמש  בשנה  שקל  12 

הם קיבלו בעקבות המאבק שאנחנו עשינו   10%-עסקים. גם את ה 13 

ובאמת גם המזכירות עכשיו קיבלו את האישור הזה, המזכירה גם  14 

 15 , 10%תקבל 

 16 התחיל לעבוד. היא קודם צריכה ל : ראש המועצה -גב' גרין 

ה  : צפריר פדלון את  עכשיו,  פנסיוני.  תקבל,   10%-זה  היא  גם  עמיחי  שקיבל  17 

 18 קיבלנו את האישור הזה מההסתדרות היום.  

כן, אני אומר שמשרד הפנים, דרך אגב, דחף אותנו מאד לעניין הזה   :עמיקם לוי נגר 19 

וגם סייע לנו בכדי שנוכל לקדם את רישוי עסקים. ויש לנו תמיכה   20 

 21 ממשרד הפנים, הם מבקרים אותנו ומסייעים לנו כל הזמן. מלאה 

קודם כל אני דיברתי עם עמיחי כבר פעמיים ובאמת הוא שירותי   : אביעד חסון 22 

מאד, אדיב מאד, ניכר שהוא בא לעבוד ואני מברך על הגיוס הזה.   23 

משהו אחד קטן, לגבי האנשים שבאמת רוצים לעבוד, הם נכנסים  24 

והולכים   המועצה  של  לא לאתר  הם  שלדעתי  בנהלים  לאיבוד  25 
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בגין  לתשלום  פנימי  נוהל  לו  שקוראים  מסמך  פה  יש  רלוונטיים.  1 

. הוא  2014-רישוי עסקים. זה כנראה מסמך שלנו באתר המועצה מ  2 

האלה   בימים  בעיקר  קריטי,  וזה  חודשים  שלושה  לפחות  פה  3 

מובן,   יהיה  שזה  ברור,  יהיה  שזה  קרי  מוגבלת,  היא  שהנגישות  4 

אתם תקראו את הפונטים אתם תבינו שהולכים פה  אתם תיכנסו,   5 

בוא  כאלה,  בדברים  גם  אנשים,  אלי  פונים  כי  זה קריטי.  לאיבוד,  6 

לעזור,   רוצה  ואני מאד  רישוי עסקים  כללי בתחום של  נגיד באופן  7 

הוו שזה  לאתר  נכנס  שאני  הראשון  הדבר  הולך  אז  ואני  יקיפדיה  8 

לאיבוד. לכן זה מאד, מאד, מאד חשוב, גיוס מבורך בד בבד צריך   9 

 10 להדגיש את זה. 

 11 מצוין.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 12 שידעו איך, למי, מספרי טלפון, אנשי קשר. : אביעד חסון

 13 תראה, אתה צודק, אבל יש עוד, הוא רק בתחילת הדרך.  :עמיקם לוי נגר

 14 י יודע. אני חלילה לא מלין עליו, אני יודע שהוא רק נכנס. כן, כן, אנ : אביעד חסון

עמיחי היה איתי בקשר, דרך אגב, אנחנו היום מציעים תוכנה שאני  : צפריר פדלון 15 

היא תהיה ארצית,  בינתיים,  רק  אותה  אני מריץ  כבר,  עליה  עובד  16 

עד  אנחנו  כי  הקרוב,  לאוקטובר  ישימה  תהיה  שהיא  מקווה  אני  17 

לסיים א רמה  מאי אמורים  מול  גם  עובד  אני  אוטומציה.  עם  ותה  18 

עכשיו בשביל להתאים אותה גם לרמה. יש שני ספקים בארץ, אחד  19 

תיצור את המצב שהמפקח  ואחד אוטומציה. התוכנה הזאת  רמה  20 

שאתה  מה  כל  ניירת,  לך  יהיה  לא  כבר  מסופון,  הוא  הטלפון  או  21 

עושה את הביקורת זה מגיע לתיק אוטומט. הכל הופך להיות, גם  22 

הוא  תיק.  פתיחת  גם  ממוחשב,  התשלום  גם  ממוחשב,  הארכיון  23 

 24 יצטרך להגיש את הבקשה עם תכניות אבל,

 25 צפריר, אתה יכול לחנוך אותו קצת? : יוסי אדירי
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 1 טוב, בואו נתקדם. מי בעד? : ראש המועצה -גב' גרין 

לקבל את  : תומר יעקב אני אשמח  כל,  לקבל מידע. קודם  ובקשה  לי שאלה  יש  2 

המלא   הקיימות, המבנה  המשרות  כמות  של  בהיבט  המחלקה  של  3 

בשנת  שמתוכננות  העתידיות  המשרות  מה  לדעתי.  ענית  חלקן  את  4 

,  2020-? זה אחד. שתיים, אני יודע שבתקציב המועצה, ביחס ל2021 5 

לפי   הזה  התקציבי  הסעיף  את  משמעותית  בצורה   6 5ופי    4הגדלנו 

הרי   אנחנו  היעדים,  מה  לקבל  שנוכל  לפחות  חושב.  הולכים  אני  7 

להחזיק מחלקה, אולי אגף בסכום של מעל מיליון שקל בשנה. מה   8 

כדי   היבט?  באיזה  עסקים,  רישוי  הזאת?  המחלקה  של  היעדים  9 

לטפל בתיק של רישיון עסק? אני יכול לבוא לפרילנסר, אני אומר,   10 

אולי יש עוד דברים. מה תחומי האחריות, מה תחומי הפעילות, מה  11 

יש תמ שנדע שבאמת  הזה היעדים?  לכל התהליך  הצדקה  ויש  ורה  12 

 13 שאנחנו מבצעים. אבל בשביל זה צריך להבין גם מה המשרות.

אמרנו,  : ראש המועצה -גב' גרין  התקציב  של  שבדיון  מזכירה  אני  רק  תומר,  אבל  כן,  14 

יש מאין, בעצם כמו שעמיקם אמר,  נוצר  לא  המיליון שקל האלה  15 

עסקים. כלומר  לקחנו מהשפ"ע, מסעיף שפ"ע, העברנו לסעיף רישוי 16 

דברים  כמה  עוד  היו  עסקים.  לרישוי  הפך  בשפ"ע  שהיה  תברואן  17 

התוספת  השורה.  מבחינת  עסקים  לרישוי  עברו  בשפ"ע,  שהיו  18 

ל התברואן  העלאת  באמת  היתה  היתה  100%-שהוספנו   ,50%  19 

מזכירה. זאת אומרת הגדלנו בעוד איזה משהו של פעולות. אבל לא  20 

שקל, במיליון  מחלקה  בנינו  זה   פתאום  אלא  מאין  יש  בא  לא  זה  21 

הארגוני  המבנה  מבחינת  הזה.  הנושא  של  הניהול  של  שינוי  פשוט  22 

מקווה  אני  אז  הקורונה,  עם  עיכובים  לנו  היו  מקווה,  אני  23 

אנחנו  אבל  שבועות,  להגיד  רציתי  אני  הקרובים,  שבחודשים  24 
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של   המבנה הארגוני  לכם את  להציג  נוכל  זה,  על  לעבוד  ממשיכים  1 

 2 לו לראות את כל התמונה הרחבה.  כלל המועצה ותוכ

להצביע  : תומר יעקב הולכים  אנחנו  הזו?  המחלקה  של  לפחות  לקבל  אפשר  3 

היא   איפה  מורכב?  זה  ממה  משרה,  תוספת  על  משרה,  על  עכשיו  4 

הזאת  המחלקה  איפה  מזה.  נתחיל  בואו  אגב?  דרך  נמצאת  5 

 6 ממוקמת? 

באמת : צפריר פדלון משהו,  עוד  לך  להגיד  רק  רוצה  אני  זה  עמיקם,  את  קחו   , 7 

יש   אצלי  מתוך    3200במחשבה.  רישוי  טעוני   8 8000-9000עסקים 

עסקים שהוא   400עסקים. יש לי שמונה מפקחים. וכל מפקח יש לו   9 

.  400,  350,  300מטפל בהם, ככה שהמפתח הוא במינימום בסביבות   10 

אז קחו את זה גם מפתח כמספר העובדים, לא להפריז. כי באמת   11 

כי הוא היגיון.  בזה  זה   יש  בעסק,  פעמים בשנה  לבקר שלוש  צריך  12 

 13 גם תקפות של ביקורות שקבע החוק. אז צריך גם להגיד את זה.

את  :עמיקם לוי נגר לו  נותן  שאני  ברגע  כל,  קודם  יש  ככה,  לך  להגיד  מוכן  אני  14 

הם  היישובי  השיטור  של  השוטרים  האלה,  שוטרים  השלושה  15 

הם אבל  שלנו,  וגם  משטרה  גם  בפיקוח,  אמנם  קבוצה    עוסקים  16 

 17 הומוגנית אחת, כלומר זו קבוצה שהשלושה האלה לא תכננו בכלל. 

 18 לא, הם לא כלולים ברישוי עסקים, הם בפיקוח.  : צפריר פדלון

 19 כן, נכון.  :עמיקם לוי נגר

 20 עמיקם, בוא רק נגיד איך בנויה המחלקה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

אנח :עמיקם לוי נגר כרגע  לו,  יש  המחלקה,  מנהל  כמובן  לו יש  שתהיה  רוצים  נו  21 

 22 מזכירה, אחד כזה לא יכול שתהיה לו מזכירה, 

 23 כרגע יש לו מזכירה? : תומר יעקב

 24 אין לו.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 25 אין לו בכלל, הוא עובד לבד? : תומר יעקב
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 1 לא, יש איתו פקיד רישוי עסקים. : ראש המועצה -גב' גרין 

 2 מי זה הפקיד רישוי?  : צפריר פדלון

 3 מי שהיה.  : ש המועצהרא -גב' גרין 

 4 מי שמתעסק כפקיד רישוי עסקים זה גדעון.   :עמיקם לוי נגר

 5 זה בסדר, מותר להגיד שמות, הוא עובד.  : צפריר פדלון

 6 אז יש אותו, יש את הפקיד. : ראש המועצה -גב' גרין 

 7 יש אותו, יש את התברואן ויש את, :עמיקם לוי נגר

 8 שני הפקחים.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 9 שני הפקחים שלנו, הרגילים וזהו. והווטרינר כמובן. :לוי נגר עמיקם

אוקי. אז וטרינר, תברואן, פיקוח, תתי היחידות אני אומר ורישוי  : תומר יעקב 10 

מנהל   של  המעטפת  תחת  שהוא  עסקים  רישוי  פקיד  עסקים,  11 

 12 מחלקת רישוי עסקים.

 13 נכון.  :עמיקם לוי נגר

 14 זו כרגע התכולה.  : תומר יעקב

 15 נכון.  :רעמיקם לוי נג 

 16 אוקי. מה היעדים שלו?  : תומר יעקב

יודע   :עמיקם לוי נגר יושב, מישהו  אני תיכף אגיד. הוא יושב כרגע, לא כרגע, הוא  17 

מועדון,   פעם  שהיה  מבנה  שם  יש  ליד  העסקים?  מרכז  זה  איפה  18 

נקרא מועדון הכבשה, שם, במבנה הזה הוא יושב, שם זה המשרד  19 

כשיה שם,  יושב  המבקר  גם  אגב  מקווה  שלו.  אני  מבקר,  לנו  יה  20 

סמוך   ממש  הוא  עליו.  השתלטנו  שאנחנו  הזה  המבנה  זה  שיגיע.  21 

זה  בצורן.  הישן  המתנ"ס  פעם  שהיה  העסקים,  מרכז  של  למבנה  22 

המקום שבו הם נמצאים. עיקר הפעילות שלהם, הוא מתעסק בכל  23 

הנושא של תברואה, הוא מתעסק גם בפינויים, כלומר באכיפה עם   24 

פלש ואם מישהו חרג ואם מישהו בבניה, אני    הפקחים ואם מישהו 25 



 27                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן  -המועצה המקומית קדימה

 153-9-8902916פקס:      •     09-8902902 טל:   •    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. 9.2.21פרוטוקול מליאה מלא מן המניין מיוםdoc 

פגע,   מישהו  אם  שלנו.  בהיבט  אלא  שרונים  של  בהיבט  לא  מדבר  1 

אנחנו  הציבורי.  לרכוש  נזקים  עשה  במדרכה,  פגע  חול,  שפך  2 

מטפלים בנושא של פינוי, למשל עכשיו איזה עבודה מאד מורכבת   3 

אנחנ מגורים,  שכונת  שהיא  באיזה  פרטיזני  לול  שמגדל  ו  למישהו  4 

צריכים לפנות אותו, זה תהליך מאד מורכב ומסובך. אז כל העסק  5 

 6 הזה בידיים של עמיחי. פינינו עכשיו, 

משפטיים   : צפריר פדלון תקדימים  ויש  חוק  יש  עמיחי,  לא  זה  הווטרינר,  זה  7 

 8 בנושא, כמה מספר עופות מותרים.

 9 תאמין לי, עזוב, :עמיקם לוי נגר

 10 בקדימה. אני ניהלתי את התיק הזה : צפריר פדלון

 11 בוא לא ניכנס לזה, תאמין לי. :עמיקם לוי נגר

 12 ניהלתי את התיק הזה בקדימה, תאמין לי.  : צפריר פדלון

 13 אל תנהל את המחלקה, תאמין לי, אני יודע מה קורה שם.  :עמיקם לוי נגר

 14 זה התפקיד של הווטרינר.   : צפריר פדלון

 15 תמשיך, אתה נותן סקירה יפה.  : תומר יעקב

אז אני אומר, זה לגבי, אני נותן דוגמא במה אנחנו מתעסקים. לא  :רעמיקם לוי נג  16 

מזמן פינינו את הבחור של המזגנים ליד ויצ"ו, כל מי שמכיר אותו.  17 

על   השליטה  את  לידינו  להחזיר  בזה  מטפלים  כרגע  אנחנו  אז  18 

לא  אחד  אף  מטפלים,  פעם  כל  אנחנו  אז  הרשות.  של  המקרקעין  19 

מטפלים אנחנו  עכשיו  בזה,  הזה.    טיפל  בנושא  באמצעותו  בזה  20 

 21 כמובן במוסדות,

 22 בליווי משפטי.  : ראש המועצה -גב' גרין 

נוצר יש מאין. הוא עובד מדהים, הוא עובד  : עו"ד שפרבר תדעו לכם שזה פשוט  23 

איתנו בשיתוף פעולה, מפנים, כל מה שהיה, מה שנקרא מנקים את  24 
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עושה    החוליים ואתם תראו גם בעתיד. מגישים תביעות פינוי, הוא 1 

 2 עבודה נפלאה. 

מה שתומר מתכוון, לא נראה לי שאפשר לתת את זה עכשיו, אתה   : יוסי אדירי 3 

 4 מתכוון בעצם מה היעדים של המחלקה הזאת.

 5 אני חושב שכן. : תומר יעקב

אז חברים, אני אומרת, בואו נעשה פאוזה, בסדר? כי הדיון הוא לא   : ראש המועצה -גב' גרין  6 

, 2020את אחד הסעיפים של סיכום שנת  דיון רישוי עסקים. יש פה   7 

אנחנו נגיד על זה כמה מילים אבל אנחנו נייעד לזה ישיבת מועצה,  8 

אמורים  היינו  שגם  מסודרת  מצגת  יש  יעדים.  גם  יש  בסיכום  כי  9 

לעשות אותה עם הצוות וגם אתכם. אז נגיד על זה כמה מילים, אם   10 

יון הזה.  תרצו נזמין גם מנהלי אגפים שתרצו לפגוש, נשמע את הד 11 

אבל אני חושבת שבסך הכל את עיקר הדברים סקרת, עמיקם, או   12 

 13 שפספסת עוד משהו? 

יש  :עמיקם לוי נגר סוף  חוקי החניה. סוף  כל  לגמרי  ברור  חניה,  חושב שחוקי  אני  14 

אני  זה  לפי  רואה את הדוחות,  אני  מופעל.  היה  לא  זה  גם  פיקוח,  15 

ש בנושא  כמובן  עוסקים  הם  ישנה.  פעילות  כמה  אמרתי יודע  ל,  16 

ופינויים של מבנים וכמובן פיתוח מרכזי  איכות הסביבה ומפגעים  17 

 18 יזמות, ועכשיו ניתן תחת פיקוחו והוא צריך לקדם את זה. 

 19 תודה. : ראש המועצה -גב' גרין 

יכולים   :עמיקם לוי נגר לא  גם  אנחנו  לו, אבל  לא חסר  עבודה  זו  כך שמבחינה  אז  20 

זה לא יעזור. צריך להבין    איש  30לעשות הכל. גם אם אני אביא לו   21 

אותה  לבנות  אפשר  אי  הזאת,  המחלקה  את  בונים  גם  שאנחנו  22 

עוד   לו  להביא  ועוד  30עכשיו,  ועוד  עוד  בונים  אנחנו  לאט  לאט   . 23 

ולאט לאט אנחנו גם מרחיבים את תחומי העשייה שלו. ואני באופן  24 

אני   אם  אלא  טכני,  למשהו  להיצמד  שצריכים  חושב  לא  עקרוני  25 
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שמישהו מטיל   רואה  אני  אז  משהו,  לעשות  מסוגל  לעשות,  יכול  1 

עליו את המטלה ואומר לו אוקי, בוא תרים גם את הפרויקט הזה  2 

זו   אגב  אז,  לא  ואם  שלו.  היכולות  בתחום  זה  אם  אותו,  ותקדם  3 

העצמאות  את  לו  לתת  רציתי  החוצה,  אותו  הוצאתי  שגם  הסיבה  4 

ומה שנקרא  שהוא יוכל לעבוד מולי ויוכל לעבוד באופן יותר מהיר   5 

במוטת שליטה קצרה. כי צריך לקדם את זה וצריך, זה ייצור כאן   6 

סדר, פשוט סדר. זו אחת המחלקות שאמונה על הסדר הציבורי ועל  7 

יודעים, אנחנו לאט לאט  לא  השליטה שלנו במרחב שלנו, שאנחנו  8 

 9 עושים את זה. 

מקצתו, אז הרבה תודה עמיקם. ואין אומרים שבחו של אדם אלא   : ראש המועצה -גב' גרין  10 

מההובלה ומהדרך והקרדיט מגיע למנכ"ל שבעצם בא עם האג'נדה  11 

כוח   יישר  ובאמת  זה,  את  להוביל  ואיך  המקצועית  הראייה  ועם  12 

 13 גדול. 

 14 אותי הוא שכנע.  : תומר יעקב

יפה. אז אני מעלה את הנושא גיוס מזכיר/מזכירה למחלקת רישוי  : ראש המועצה -גב' גרין  15 

רוג מנהלי, מי בעד? פה אחד, תודה רבה משרה בדי  100%עסקים   16 

 17 לכולם. 

מאשרים פה אחד לגייס מזכיר/מזכירה למחלקת רישוי    החלטה:  18 

 19 משרה בדירוג מנהלי  100%עסקים 

) : ראש המועצה -גב' גרין  ציבורי  דיור  במתחמי  וביוב  מים  תשתיות  ושדרוג   20  50,000שיקום 

אנ  להרחיב  לעמיקם  אתן  שאני  לפני  במיזם(.  השתתפות  י  ש"ח  21 

מזכירה שמהיום הראשון בעצם שנכנסנו חיפשנו איזה שהוא פתרון  22 

לתת מענה בשיכון כשיש שבר של ביוב ולמעשה אין מנגנון משפטי  23 

מנגנון  בונים  אנחנו  השרון  מעיינות  עם  וביחד  זה.  את  שמייצג  24 

נוכל  ואז  מסוימת  וועדה  תהיה  שבו  פיילוט  של  סוג  איזה  ייחודי,  25 
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ריך. אבל אנחנו עובדים לפי החוק  לסייע במקרים הסוציאליים שצ 1 

ולפי הנוהל אז צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. ואנחנו בהחלט  2 

מסייעים שם בכל מה שניתן, גם אם במסגרת מעשים טובים, אבל  3 

אנחנו   השרון  מעיינות  מבחינת  מוסדר.  זה  את  לעשות  צריך  כרגע  4 

נמשיך הלאה.   יצליח  זה  ואם  לפיילוט הזה  הישוב הראשון שנכנס  5 

בעוד  שדרוג  לקבל  אמור  צבי  ובן  רוזנבך  נושא  שכל  אומר  רק  אני  6 

, אז בבקשה עמיקם ככה  Aשנה בערך במסגרת העבודות של מתחם   7 

 8 כמה מילים בנושא הזה. 

לדעתי זה רעיון מבורך והרעיון המרכזי הוא לעשות שיתוף פעולה   :עמיקם לוי נגר 9 

לשמ פעם,  עוד  המקומיות.  הרשויות  לבין  המים  תאגידי  חתנו בין  10 

זרקו לנו חכה ואנחנו נתפסנו בה ואמרנו יופי, מצוין, אנחנו רוצים   11 

המנכ"ל   עם  עוד  משנה  למעלה  לפני  כבר  התחיל  זה  לזה.  להיכנס  12 

 13 הקודם וזה לא זז.

 14 מנכ"ל מעיינות השרון הקודם.  : ראש המועצה -גב' גרין 

החלש :עמיקם לוי נגר השכונות  של  הנושא  את  לקחת  היה  המרכזי  הרעיון  ות  כן.  15 

ברשות ולתת להם פתרון תברואתי. אנחנו יודעים את הבעיה שיש   16 

פעם   לפחות  לזה  נזקק  לפחות  אני  ואנחנו,  שלנו  ובשיכון  בביוב  17 

זה,   על  משלם  כבר  אני  עכשיו  טובה,  לא  זה  טובה,  לבקש  בשבוע  18 

פעם זה היה טובה. לבוא ולפתור בעיה של הצפות, של ביוב בשיכון.   19 

ולצורך ה יום שישי.  עניין הזה עלה רעיון מבורך, מדובר כמעט כל  20 

מיליון שקל באופן כללי, אבל מדובר כרגע על פיילוט של   4פה על   21 

נותנים,    50,000 שאנחנו  וזה    50,000שקל  נותן  שהתאגיד  שקל  22 

אנחנו   בארץ,  זה  את  עשו  כמה  עוד  יודע  לא  אני  ארצי,  פיילוט  23 

לשמחתנו מתקדמים. הקמנו וועדה שהיא בעצם מוכתבת מלמעלה,  24 

וועדה הזאת אני עומד בראשה, זו וועדה שמשותפת לנו ולתאגיד ה 25 
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המים. יש קריטריונים שנגזרים מרווחה, שהקריטריון הוא רווחה.   1 

מי שלא ברווחה יש איזה סולם של תשלומים. יכול להיות שאנחנו   2 

ש להיות  יכול  הכל,  את  את 90%-נממן  בוחנים  כרגע  אנחנו   , 3 

שקל, אם    100,000פיילוט על    הזכאים. אנחנו עושים פיילוט, זה רק 4 

זה יעבוד יפה ובלי בעיות אז אנחנו ניכנס כבר באופן מלא, אני לא  5 

ייקח   זה  אם  תאגיד    2מיליון,    4יודע  אבל  מיליון,  חצי  או  מיליון  6 

אבל     back to backמיליון שקל לעניין. אנחנו    4המים הקציבו לו   7 

נגיע לשם, אבל בואו נתחיל בצעד אחד יודע אם  קטן. אני   אני לא  8 

זה   כי  שם,  שגרים  לתושבים  ברכה  ובטח  לישוב  ברכה  שזו  חושב  9 

נכנס לתת שירות בשטח  ולנו היתה בעיה איך אני  מפגע תברואתי  10 

 11 פרטי. 

 12 שזה באחריותם בעצם.  : יוסי אדירי

 13 כן. :עמיקם לוי נגר

 14 ובאחריות התושבים גם.  : ראש המועצה -גב' גרין 

בסופו   :עמיקם לוי נגר אבל  תברואתי  באחריותם,  מפגע  שזה  הוא  הרעיון  דבר  של  15 

בדרך  הפעם  ולהתערב.  להיכנס  הצדק  שהוא  איזה  כאילו  יש  ואז  16 

הדרג  של  הסכמה  לי  יש  חוק,  לי  יש  זה,  צריך  לא  כלומר  החוק,  17 

 18 שמעלינו שתאגיד המים,

מה  :  תומר יעקב הכסף,  עם  לעשות  רוצה  אתה  מה  הבנתי  לא  רק  אני  עמיקם,  19 

 20 הפעולה? 

 21 פת מערכת התשתיות של הביוב, אם יש מים אז גם מים.החל  :עמיקם לוי נגר

 22 חנוכיה?  : ראש המועצה -גב' גרין 

 23 אז אתה לא כותב פה בעיה נקודתית, אתה רוצה לתת פתרון עומק. : תומר יעקב

 24 עומק. :עמיקם לוי נגר

 25 כן. : ראש המועצה -גב' גרין 
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תשים    100,000 : תומר יעקב איתם?  תעשה  מה  אפילו,  לך  יספיק  לא  חצי שקל  1 

 2 מיליון, הם חצי מיליון נתחיל לעבוד. 

 3 .  50והם   50תומר, זה אנחנו  : ראש המועצה -גב' גרין 

 4 אני אגיד לך מה,  :עמיקם לוי נגר

 5 מה? : תומר יעקב

 6 . 50והם   50אנחנו  : ראש המועצה -גב' גרין 

 7 מה נעשה עם זה? : תומר יעקב

ב :עמיקם לוי נגר אחד,  מבנה  של  נניח  הבעיה  את  נפתור  רוצים  אנחנו  הם  סדר?  8 

לבדוק, שמע, יש פה, אם היית שומע כמה סקפטיים יש לעניין הזה   9 

גם  אני  בזה,  מאמין  אגב  דרך  אני  חוששים,  כולם  מבין.  היית  אז  10 

קידמתי את זה, אני חושב שזה חשוב, זה חשוב חברתית, זה חשוב,   11 

לקבל  זכאים  האלה  שהאנשים  חושב  אני  אישי,  באופן  חשוב  לי  12 

. אי אפשר לחיות בתנאים כאלה שביוב יש לך,  תנאים טובים יותר 13 

 14 אתה מכיר, אתה מסתובב שם. 

 15 ? 50,000אני אומר, אני בעד, רק אפילו להגדיל את זה, מה זה  : תומר יעקב

 16 אז אני אומר, כן, אבל יש פה חשש שזה ייכשל.  :עמיקם לוי נגר

מה : צפריר פדלון האופציה  את  שבודקים  לי  נראה  הבעיה,  איפה  לך  אגיד   17 אני 

 18 ההשתתפות שלהם, האם הדיירים ישתתפו או לא ישתתפו.

יכול להיות. הם מאד חוששים, אני הייתי צריך לשכנע אותם, הם   :עמיקם לוי נגר 19 

וצריך   יצליח  כן  שזה  חושב  אני  יצליח,  לא  שזה  חוששים  מאד  20 

להאמין שזה יצליח, ואם זה יצליח אז אנחנו פתרנו בעיה אנושית  21 

ה ראשונה. אף אחד לא רוצה שהביוב  ותברואתית וציבורית ממדרג 22 

 23 יזרום לו ברחובות, וזה קורה. 

 24 זה קורה המון. : צפריר פדלון

 25 אני הסתובבתי שם ביחד עם ראש המועצה, עכברושים ושלא נדע,  :עמיקם לוי נגר
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 1 בוא נתחיל.  : יוסי אדירי

בקיצור, לא ראוי הדבר הזה, חבל לשכנע, זה ברור. לכן אני חושב   :עמיקם לוי נגר 2 

ריך לאשר את זה, כי זה צריך את האישור של המועצה. הוועדה  שצ 3 

הזה.  לפרויקט  ללכת  הוועדה שלנו התכנסה, החליטה שכן  הזאת,  4 

הולכים   אנחנו  בואו  אוקי,  להגיד  האישור,  את  מבקש  שאני  דבר  5 

 6 קדימה.

הלוואי ובישיבת המליאה הבאה תבוא אלינו עם בקשה לאישור של  : תומר יעקב 7 

 8 בקש היום. פי עשר ממה שאתה מ

 9 אני שמח, אני כבר שמח.  :עמיקם לוי נגר

 10 יופי, אז מיותר לשאול מי בעד, אבל מי בעד? פה אחד. יישר כוח.  : ראש המועצה -גב' גרין 

וביוב    החלטה:  מים  תשתיות  ושדרוג  שיקום  אחד  פה  מאשרים  11 

 12 ש"ח.  50,000 –במתחמי דיור ציבורי 

או, נערכנו לסיכום עם מצגת ולהקרין את זה  . תר2020סיכום שנת   : ראש המועצה -גב' גרין  13 

והכל, אבל אני לא רוצה לקחת ישיבת מועצה כזו ולהאריך אותה   14 

הסיכום  את  ופרסמנו  לכם  שלחנו  אחד  מצד  אז  הקורונה.  בגלל  15 

צוות  עם  לעשות  תכננו  גם  אנחנו  מפורט.  מאד  עלון  השנתי,  16 

כל העובדים סיכום שנתי, שכל מנהל אגף בא ומציג כמה דברים. וב 17 

זאת אני ככה אומר שאני אבקש מכמה אנשים פה להתייחס לכמה  18 

ככה  משלומי  לזה.  ערוכים  תהיו  ואז  אגיד  רק  אני  מהנקודות.  19 

 20 לנושא הקורונה וסטטוס עדכונים. 

 21 אני מתנצל, אני צריך ללכת.  : צפריר פדלון

 22 )צפריר פדלון עוזב את הישיבה( 

הנו : ראש המועצה -גב' גרין  את  מוביל  שלומי  אבקש תודה.  אני  הארגון,  בתוך  הזה  שא  23 

מגולברי להתייחס לכמה התקדמויות שעשינו בהנדסה. אני אבקש  24 

מאיילת שתציג את הפרויקט החדש שחשוב שכולם ידעו עליו. אם   25 
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לאמיר יהיה כוח אז קצת על הנושא של החינוך. ואנחנו עושים גם  1 

ב חינוך  יישובי.   17/2-וועדת  חינוך  פורום  הבא,  שבוע  בעצם  שזה  2 

עשה אותו בפייסבוק לייב, כל חברי המועצה וכל התושבים כמובן נ 3 

לפני  אותם  נדייק  אז  לדייק  שתרצו  נושאים  יהיו  ואם  מוזמנים.  4 

 5 ותוך כדי. אז נתחיל עם שלומי, בבקשה.

טוב, אני אנסה להיות ככה תכליתי. אני אתן פתיח בכללי, שלוש,   :שלומי מוכתר  6 

תראו, לגבי פתיח, משבר  ארבע תובנות ואיפה אנחנו נמצאים היום. 7 

מה   ובעיות,  אתגרים  הרשויות  בפני  מעמיד  למעשה  הקורונה  8 

שנקרא קריטיים, כי לצד המחיר הכבד שזה גובה, גם מהתושב, גם  9 

המקומי,  השלטון  נדרש  פה  עצמה,  מהרשות  גם  העסקים,  מבעל  10 

הנחיות  את  לפועל  להוציא  לפועל,  ללהביא  מעבר  אומרת  זאת  11 

מהלכים להוביל  החוסן    הממשלה,  על  ולשמור  הישוב  בתוך  12 

נמשך  זה  חברים,  אחר.  במצב  זה  את  רואים  לא  אנחנו  היישובי,  13 

בעצם   ההתמודדות  גדול.  אתגר  זה  קל,  לא  זה  היום.  בדיוק  שנה  14 

ככה   רוצה  אני  חברתית.  גם  ניהולית,  גם  תקציבית,  גם  השפיעה  15 

אליהן.   שהגענו  תובנות  ארבע  שלוש,  תובנות,  בכמה  אתכם  לשתף  16 

הרא הזרוע  הדבר  היא  היסוד.  לבנת  היא  המקומית  שהרשות  שון  17 

המשמעותית לצד המאמץ הלאומי שמובל על ידי משרד הבריאות,  18 

הקבינט, הנחיות הממשלה. ואם באמת אנחנו צריכים, מה שנקרא,  19 

זה  התחלואה  כמות  או  התחלואה  בצל  חיים  שגרת  איזה  לבנות  20 

, כמו 2/9-כנראה יכול להיות רק ברמה האזורית. ולכן בספטמבר, ב 21 

את  לסכם  רוצה  אני  ואם  הרמזור,  תכנית  אושרה  זוכר,  שאני  22 

הערים   לכל  אחיד  פתרון  שאין  להגיד  יכול  אני  הזה  הסעיף  23 

להגיב   רוצה  שאני  השני  הדבר  המשחק.  שם  זה  והדיפרנציאליות  24 

למצב   שלנו  והפעילות  ההיערכות  את  מתאימים  בעצם  איך  עליו,  25 
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בעצם מחייב גם יצירתיות,  שמה שקורה, להגבלות, להנחיות. כי זה   1 

וגם   באמצעים  גם  דל  שהוא  בארגון  בטח  גמישות,  גם  מחייב  זה  2 

אדם.   מושגים   30%בכוח  העצמאות,  ביום  סגר  עושים  איך  חיוני,  3 

דברים  זה  מרחוק,  למידה  בחינוך,  לומדים  איך  קפסולות,  כמו  4 

התובנה   הנוסף,  הדבר  עצמנו.  את  מתאימים  אנחנו   כדי  שתוך  5 

ת זה איך מנהלים שגרה במצב חירום. כמעט שנה  הנוספת או היכול 6 

ואני  תחום,  אין  השנתי,  הסיכום  את  תקראו  ואם  חירום  אנחנו  7 

ממש ככה ערכתי אותו, אין תחום שלא התקרבנו. כלומר, זה לנהל   8 

בחירום  נקודות  בכמה  לגעת  רוצה  ואני  חירום.  במצב  השגרה  את  9 

בח עובדים  אנחנו  א',  שתשמעו.  וכדאי  אותן  עשינו  ירום, שכן  10 

שני  כאשר  מקצועיים  מכלולים  שישה  עם  חירום  במתכונת  11 

המכלולים המובילים זה מכלול כוח אדם ומתנדבים כמובן ומכלול   12 

אוכלוסייה. אנחנו פתחנו מוקד ייעודי, הבנו מתחילת האירוע שאם  13 

אנחנו רוצים לתת מענה נכון, זמין לקהל היעד שהגדיר אותו פיקוד  14 

באמצע65העורף   רק  יהיה  זה  עשינו. +  מה  וזה  ספציפי  מוקד  ות  15 

להיות  הפך  הוא  במתנ"ס,  מתנדבים  זה  אותו  שהפעיל  מי  אגב,  16 

החיסונים.   נושא  בכל  מסייע  גם  הוא  היום  קהילתי,  מוקד  17 

בכל  מרשים  פשוט  אבל  בזה,  אגע  לא  אני  מרשימים,  המספרים  18 

היבט. אני רוצה לגעת פה בעוד תובנה, וזה גם המקום כמובן תוך   19 

וך ותודה גם ליוסי אדירי, חבר המועצה שלי אישית כדי אני אגיד ת 20 

תראו,  העורף.  לפיקוד  הקשר  זה  מניסיונו,  גם  תשובה  תמיד  גם  21 

ותומך, הוא לא מחליף אף אחד.  כגוף מסייע  פיקוד העורף הוגדר  22 

הזה   עם הסיפור  עם הפיקוד התחיל  חושב שהרומן שלנו  אני  אבל  23 

ל רוצים  אתם  חברים  ואמרו  באו  שהם  הרובעים,  עם  של  הגיע  24 

מה   הרובעים,  על  הלכנו  הרובעים,  תפיסת  על  תלכו  בואו  משהו,  25 
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שנקרא שכולם מכירים, השלושה בקדימה שניים בצורן. וזה בעצם  1 

בית   לכל  כמעט  אזרחי  למענה  בהגעה  השליטה  מוטת  את  משפר  2 

גם   חירום.  מצב  בכל  צורך  שזה  חושב  ואני  היום,  רוצים  שאנחנו  3 

ון למצב חירום או כל גוף אחר,  היום כשאני יושב עם מעיינות השר 4 

עבודה   לדפוסי  יביא  גם  זה  עובדת.  בהחלט  היא  הרובעים  שיטת  5 

אלון  למפקדת  להגיע  בלו"ז  רצינו  אם  אומרת  זאת  מאד.  מהירים  6 

או דרך קרן או דרך ראש המועצה או יוסי שעזר לנו, עשינו את זה  7 

זה  קטנה,  נקודה  עוד  למחרת.  הגיעה  והניידת  קצר  ממש  בלו"ז  8 

ובאי  נדרש   קצר  זמנים  בלוח  החלטות  לקבל  כמועצה  מאיתנו  9 

וודאות. זו תקופה, פתאום אומרים לך אתה רוצה לשמור על מצב  10 

להביא  התפשטות,  מוקדי  שנקרא  מה  להכיל  לסגור,  התחלואה,  11 

יותר, להגביר את מאמץ המיגון בישוב. כלומר זה בהחלט דבר שגם   12 

, אנחנו הקמנו פה ליווה אותנו. שני דברים לפני שאני מסיים, תראו 13 

להתעסק.   בזה  צריכה  גם  הרשות  שבסוף  הבנו  כי  תשאול  מערך  14 

ועוד עופר, הקב"ט שמוביל את  והוקם פה מערך עם חמש עובדות  15 

עופר  תשאולים,  ביצעו  הם  מרשימה.  הכלל  מן  יוצאת  בצורה  זה  16 

תשאולים הם עשו עד היום. שימו לב, הם   80אמר לי היום כמעט   17 

ות ולכל מי שהם אומרים לו בקצה, זו יושבים מטעם משרד הבריא  18 

ההון  טוב.  עובד  פשוט  וזה  הבריאות  משרד  של  כאילו  הנחיה  19 

עשו   הם  חבר'ה,  הלחימה,  אמצעי  זה  שלנו,  האמל"ח  זה  האנושי  20 

פה   המספרים  הזמן,  קוצר  בגלל  עכשיו  פה  אגע  לא  אני  פה,  הכל  21 

לנו  יש  בסיוע.  גם  בחלוקה,  גם  במוקד,  גם  התעסקו  מרשימים.  22 

שגם חילקנו אותה לפי תפקידים, העדפות, הם    150ל מעל  רשימה ש 23 

בהחלט הובילו איתנו את הכל. נושא אחרון זה הסברה. הסברה זה   24 

המאמץ  מהמאמץ,  חלק  זה  עכשיו,  בדיוק  יוסי  עם  שדיברנו  מה  25 
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הציבור   אמון  את  מחזקים  וזה  השקיפות  הזה,  למהלך  מופנה  1 

ך איתנו אז  במהלכי המועצה. אם אנחנו רוצים באמת שהציבור יל 2 

צריכים את השקיפות, ואני חושב שראש המועצה פה, אני עוד לא  3 

מסכם את הדיון כבר יוצא הפוסט. אתם תבינו כמה שזה יש. אני   4 

תראו,   היום.  עומדים  שאנחנו  איפה  על  דברים  בכמה  לסכם  רוצה  5 

 6  2/9-אנחנו כמעט היינו בכל צבעי הרמזור, רק לסבר את האוזן, ב

. 141. היום אנחנו עם  102היינו עם    28/9-. בהיינו עם שמונה חולים 7 

בדירוג הנוכחי, כי הדירוג הזה של הרמזור   7.5-זה מעמיד אותנו ב 8 

מעמיד  וזה  החיסונים.  בלי  זה  כרגע  כי  להשתנות,  הולך  כנראה  9 

מחר   בשבוע,  פעם  מפורסם  הדירוג  אגב,  האדום.  הגבול  על  אותנו  10 

הם    141-מתוך ה  67%יפורסם, יכול להיות שאנחנו נהיה אדומים.   11 

לגיל   לגיל    25ועוד    40מתחת  נחלק  15מתחת  אנחנו  אם  קדימה,   . 12 

צהובה  היא  וצורן  אדום  קדימה  תסתכלו,  אתם  לקדימה,  זה  את  13 

לא   אנחנו  מכלול,  על  מסתכלים  אנחנו  ירוקה.  היא  אמיר  ורמת  14 

וזה  ראינו,  שכן  מה  אצלנו.  החלוקה  זאת  אבל  להפריד,  יכולים  15 

בעצם לנו  שיש  ראינו  שכל    20-ל  15בין    חשוב,  בישוב  משפחות  16 

עם   משפחה  יש  במשפחה,  שבעה  במשפחה,  שמונה  יש  המשפחה  17 

תשעה גם שכל המשפחה חולה. כלומר, ברור לנו שמקור ההדבקה  18 

כנראה  זה  המשפחה.  בתוך  זה  האלו,  במספרים  כרגע,  העיקרי  19 

הזה של משפחה,   כל הסיפור  בדקנו את  חיילים,  גם  בדקנו  וודאי.  20 

מהמגזר הדתי. יכול להיות שזה בא מבפנים ונכנס כנראה רובם הם   21 

חושב   ואני  הסברה,  גם  מהלכים,  כמה  עושים  כרגע  אנחנו  פנימה.  22 

כמה  הסתכלנו  שתמיד  הדרך,  כל  לאורך  נכון  שעשינו  מה  שגם  23 

לפני   זה  ואם  מתארגנים  איך  חגים  לפני  זה  אם  קדימה,  צעדים  24 

וזהו, העיקר שלנו   עכשיו  פתיחה כזאת או אחרת איך מתארגנים.  25 
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זה לראות איך אנחנו יורדים וחוזרים למערכת החינוך, תודה רבה  1 

 2 אלא אם כן יש שאלות. 

, גם עם חדר המצב, 24/7תודה רבה שלומי. ככה באמת החזקה של   : ראש המועצה -גב' גרין  3 

ובאמת  פיקוד העורף, משרד הבריאות ששותף איתנו בנושא הזה.  4 

שלנו שהוא מאד מאד    גם יישר כוח למערך החקירות האפידמיולוגי 5 

 6 משמעותי, אז תודה רבה שלומי.

את   : תומר יעקב אחרות,  ברשויות  שעושים  כמו  לפרסם,  גם  אפשר  אם  7 

המקומות, לא את השמות, את המקומות שהיו בהם חולים, סופר   8 

מילולית   מפה  שנקרא,   מה  איזה,  לתת  כזה,  ילדים  גן  כזה,  9 

ז, אנחנו רוצים  שאנשים, אני חושב שזה דבר נכון כי זה בדיוק הזר 10 

הזה.   הפופוליזם  וכל  הארנונה  הזה,  בסרט  לא  אנחנו  ליצור,  הרי  11 

אבל זה אולי יכול להיות באמת זרז אמיתי טיפה להלחיץ אנשים,   12 

וככה חולים, פה היו ככה וככה    4לגרום להם, וואו, פה היה עכשיו   13 

כדי  כלי  עוד  זה  להתחסן,  הציבור  את  ילחיץ  כן  זה  אז  חולים,  14 

ות המתחסנים שכנראה, בסיכוי גבוה שייכנס לתוך להגדיל את כמ 15 

 16 השקלול של המדד, שיביא אותנו למקום יותר טוב.

פער   : ראש המועצה -גב' גרין  שיש  החיסונים  נושא  על  אומר  רק  אני  זה,  את  נבחן  בהחלט  17 

הם  צורן.  קדימה  בתוך  צורן  כלל את  לא  הבריאות  משרד  במידע.  18 

מהחישובים וגם  זה.  את  לתקן  על  יש    עובדים  אם   19  23,000שלנו 

כ המרכזית   1000-תושבים,  הלשכה  לפי  בישוב  חיים  לא  תושבים  20 

שלא מתחסנים, זה עוד כמה אלפי   16לסטטיסטיקה. ועוד עד גיל   21 

הוא   שלנו  הפוטנציאל  כלומר  התחסנו  17,000תושבים.  זה  מתוך   , 22 

. כלומר, מבחינת נתונים אנחנו מתקרבים כבר  9000-כבר למעלה מ  23 

נ  60%-ל לתת  ואנחנו  להתחסן.    pressמשיך  ילכו  שאנשים  בזה  24 

 25 יצחק גולברי. 
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אני אהיה יותר קצר מהשכן שלי בלשכה. כי הנושא שלו הוא מאד   : יצחק גולברי 1 

על   לו  מצדיע  אני  לכם,  להגיד  חייב  אני  בזה.  מטפל  והוא  חשוב  2 

 3 . 24/7העבודה המקצועית שהוא עושה וגם 

 4 תודה. :שלומי מוכתר 

אנחנ : יצחק גולברי הראשון תראו,  ובסגר  הקורונה  למרות  הקורונה,  בעת  ו  5 

ריבדנו  כבישים,  וקרצפנו  הסגר  את  וניצלנו  מבערים  הפעלנו  6 

הטיפול   את  מנענו  לא  הקורונה  ולמרות  דרכים.  פרצנו  כבישים,  7 

כל   לבתים,  כניסות  מדרכות,  להנחות  הפרטיות  בבקשות  בפרט,  8 

נתנ קהל,  קבלת  לא  קהל,  קבלת  כן  של  סוג  האישיים,  ו הנושאים  9 

שאנחנו   פניות  מיני  לכל  אחד,  אחד,  מענה  נותנים  ואנחנו  מענה  10 

מקבלים. אבל בגדול לקחנו למעשה את אזור התעשייה כדי לדאוג   11 

נוסע דרך הדסים, רואה את, אנחנו  לתקציב המועצה, מי שרואה,  12 

כמעט משלימים את כל הפיתוח של החלק הראשון של השלב הזה.   13 

תיבי ישראל,  אנחנו קוראים אנחנו פועלים מול משרד התחבורה ונ 14 

לזה מחלף קדימה צורן אבל הם קוראים לזה מפרידן הדסים. לתת  15 

להגיש   חשבו  שהם  המפות  את  אפילו  היום  קיבלנו  מקצועי.  מענה  16 

כדי   יוד  של  קוצו  על  נלחמים  עומדים,  אנחנו  התכניות.  ואת  אותן  17 

למכרז  לצאת  השנה  כבר  רוצים  והם  צרה.  להביא  מפתרון  למנוע  18 

יזמה   ולהתחיל קרן  הדסים.  וצומת  צורן  מחלף קדימה  ביצוע  את  19 

ל אילנות,  למחלף  התחבורה  במשרד  אנחנו    561-פגישה  מזרח.  20 

על   לטפל  עוברים  לא  שאנחנו  יום  יש  אם  יודע  לא  אני  עובדים,  21 

עדיין   שאין  מתחמים  על  פתרונות  מתן  עם  מקצועי,  נכון,  הסכם  22 

ה חדשה. לא  הסכם, יש רעיונות, יש החלפות ניירת מפה עד להודע  23 

שאנחנו  הפתרון  את  לתת  כדי  כי  להסכמות  איתם  עדיין  מגיעים  24 

כמועצה, כיישוב צריכים אותם. במקביל גומרים בקרוב את אולם  25 
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עוד   נתנו להם שם  בגוונים,  לבית הספר   400הספורט  מטר מתחת  1 

שהיתה עזובה ופיתחנו אותו. מקדמים את בית ספר הרצוג, קיבלנו  2 

לא אבל  מטראז'  של  מקדמים   הרשאה  תקציבית.  הרשאה  קיבלנו  3 

בתיכון עודד, קיבלנו הרשאה למטראז' ולא קיבלנו תקציב. תבינו,  4 

אין  בחירות,  מערכות  שלוש  בקואליציה,  פה  ומשהו  שנה  אני  5 

ממשלה בישראל, אין מי שייתן מענה, אין תקציב של שקל ממשרד  6 

הייתי  מועצה  כראש  אני  בזמנו,  שאנחנו  לפרויקטים  התחבורה  7 

יליונים או עשרות מיליונים אם אני לוקח בתקופות. אבל מקבל מ 8 

ולהביא, אני באמת   יש מאין לפעול  אנחנו באמת מנסים בכל דרך  9 

רוצה להודות לקרן על שיתוף הפעולה וכולם פה ביחד אנחנו עושים   10 

כן   כן קואליציה, לא קואליציה,  וגם חברי המועצה,  עבודה טובה.  11 

 12 מענה לכולם. אופוזיציה, כשפונים אנחנו נותנים 

לא   : תומר יעקב שהקורונה,  חושב  אני  כל  קודם  משהו,  לך  להגיד  רוצה  אני  13 

בהיבט המשימתי שלך, אני חושב שהיא יצרה פה גם הזדמנות, אני   14 

גדולה  מאד  הזדמנות  פה  יצרה  כללי.  באופן  ככה  זה  את  אומר  15 

לעשות.   יכול  לא  אתה  שבשוטף  דברים  הרבה  לעשות  שמאפשרת  16 

עכשיו, מי שירצה את הפירוט אני אגיד לו מה  המון, אני לא אלאה   17 

אני חושב שהיה אפשר לעשות, או אפשר לעשות יותר. אני אשמח  18 

 19 לשתף, לפחות ממה שאני יודעת.

 20 נשמח.  : יצחק גולברי

נוגע בו, אני שמעתי אותך   : תומר יעקב זה אחד. דבר שני, פרטנית למה שאתה  21 

ניצני השרון, מה החסם   גוונים  עכשיו שמונע מדבר על האולם של  22 

גמור, הוא סגור,   יש איזה בעיה? הוא  את הכניסה,  את הפתיחה,  23 

 24 לא?
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לא גמור, זה שלבים אחרונים, אפילו היום ישבנו ודיברנו על הקיר  : יצחק גולברי 1 

לא   שהילדים  כדי  אבן,  שיש,  חיפוי  לו  לעשות  שכדאי  החיצוני  2 

 3 ילכלכו אותו. זה ממש לקראת הסוף.

 4 ה עניין של שבועות, זה התעכב בגלל הסגר, זה הכל. ז : ראש המועצה -גב' גרין 

 5 כן, זה אוטוטו. : יצחק גולברי

של   : תומר יעקב בשפ"ע,  ולא  בהנדסה  שנמצא  בחנקין  אחד  פרויקט  איזה  ויש  6 

 7 שדרוג הרצועה של הציר. הקצבנו לזה כסף, למה לא מתחילים? 

 8 חנקין, אני אתן לקרן לענות לך.  : יצחק גולברי

יועץ,   : צהראש המוע -גב' גרין  נתנה טיוטה. צריך עוד איזה  זה נמצא אצל אדריכלית, היא  9 

כבר לא זוכרת, איזה שהוא יועץ. אני מניחה שזה ייסגר בשבועות   10 

הקרובים לכאן ולכאן ואני מקווה שנצא לביצוע. אבל החלטנו שזה   11 

יהיה פרויקט של הנדסה עם אדריכלית נוף. מי שמלווה את זה, זה  12 

זה שהוא  סרגוסטי  של    משרד  הנוף  תכנית  את  עשה  שגם  שזכה,  13 

אלא  כזו  קטנה  שצ"פ  פינת  לא  שזו  הבנה  מתוך  המתאר,  תכנית  14 

זה  בכנות,  אומרת  אני  אז  אותו.  להעביר  שצריך  ציר  שהוא  איזה  15 

לפעמים קשה כי אתה אומר, רגע, אז מחר בבוקר אני יכולה לעשות  16 

זה  את זה, נכון? זה פשוט. מצד שני צריך רגע להתאפק ולהגיד לא,   17 

דבר שהוא לשנים, זה דבר שהוא חשוב, יש לו ערך היסטורי וערך  18 

נופי ולכן אנחנו טיפה מתאפקים אבל עושים את זה כמו שצריך עם   19 

 20 תכנון מסודר. 

 21 אני מתנצל, אני פשוט חייב לצאת.  : אביעד חסון

 22 )אביעד חסון עזב את הישיבה( 

 23 ממש כמה דקות, אני רוצה להגיד,  : ראש המועצה -גב' גרין 

חושב   : צחק גולבריי שאתה  דברים  יהיו  אם  מאד  אשמח  אני  לתומר,  משפט  רק  24 

 25 שכן היינו יכולים לעשות ולא עשינו, נקבל. 
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רק תישארו עוד דקה, אני רוצה שאיילת תציג את הסיפא. אבל אני  : ראש המועצה -גב' גרין  1 

אמרתי   באמת,  השותפות.  על  איציק,  תודה,  להגיד  כן  לפני  רוצה  2 

זה    24/7 אנחנו 24/7אבל  הנדסה.  רק  לא  זה  אבל  הנדסה  זה   , 3 

את   לשתף  מצליחים  אנחנו  תמיד  לא  ביחד,  דברים  הרבה  עוברים  4 

ההובלה   וגם  ביחד  דברים  הרבה  עוברים  אנחנו  אבל  הדברים,  כל  5 

המדרגה   קפיצת  את  שם  רואים  אנחנו  הנדסה,  מחלקת  את  שלך  6 

 7 ויישר כוח. 

 8 תודה רבה איציק.  : תומר יעקב

אותו  : צהראש המוע -גב' גרין  שתכירו  וחשוב  אישה  לכל  חשוב  שהוא  פרויקט  יש  איילת,  9 

 10 ותודה לאיילת שהסכימה להוביל אותו. 

תודה שהצעת לי את הפרויקט הזה. קודם כל סיפא, בגדול זה רשת   :איילת אדלר 11 

חברתית שמבוססת על פעילות מקומית של נשים שבעצם כל אישה   12 

מגיל   בנושא,   חלק  לקחת  ש18יכולה  מעגל  יש  נשים    50הוא  .  13 

את   האמת  פתחנו  אנחנו  עוברות,  הן  שהיום  השומרות  הן  שבעצם  14 

זה לפני שבועיים, לא האמנו, בשום מקום בארץ, איפה שהם עשו  15 

את הפיילוט הזה, לא היתה הרשמה כזאת. אני חושבת ביום וחצי  16 

יכולנו לקבל להכשרה   50נשקים שמתוכן בעצם רק   100נרשמו מעל  17 

הי וההכשרה הזאת  ובעצם המטרה שכל  הזאת.  א עשרה חודשים.  18 

עולמי,  פרויקט  להיות  הולך  זה  בעולם,  אפילו  מקום,  בכל  אישה  19 

תרגיש בטוחה. וזה יכול להיות בהליכה שהיא הולכת ויכול להיות  20 

אפליקציה  יש  אחריה,  עוקב  שמישהו  מרגישה  במונית,  שהיא  21 

בעצם  שזה  לשומרות,  או  לחייג  ואפשר  אליה  נכנסים  שפשוט  22 

קצועית. ויש אפשרות גם אם זה משהו אקוטי להגיע  ההכשרה המ  23 

ישר למשטרה או שאותה שומרת תרגיש צורך שבעצם אותה אישה  24 

 25 צריכה באמת השגחה הרבה יותר מקצועית. 
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 1 כמה יש מתוך הישוב היום?  : תומר יעקב

זה   :איילת אדלר זה,  פתחנו את  רק  אנחנו  בעצם    50היום  נפתח  נשים שאתמול  2 

 3 תמול היה הזום הראשון. הקורס, פעם ראשונה א

 4 איפה עושים את הקורס?  : תומר יעקב

 5 זה זום.  :איילת אדלר

 6 הכל בזום?  ב: תומר יעק

הכל בזום וזה לא ייאמן, כאילו לא האמנתי שאפשרי בכלל להיות   :איילת אדלר 7 

 8 בזום וכל אחד עם ההקשבה וכל אחת שיתפה. 

א : ראש המועצה -גב' גרין  אם  אומרת  זאת  להצטרף,  עוד  ואיילת אפשר  נשים,  מכיר  תה  9 

פרסמה את זה בקבוצה שלנו ותשלח שוב, זאת אומרת אפשר עוד   10 

 11 להצטרף, לא לקורס,

 12 לא להכשרה.  :איילת אדלר

 13 לא להכשרה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

אבל כל אישה יכולה להוריד את האפליקציה. עכשיו זה מפורסם,   :איילת אדלר 14 

ריך גם לפרסם את זה  זה יפורסם בפייסבוק. אני חושבת, קרן, שצ 15 

משהו   זה  אומרת  זאת  אפילו,  חוצות  בשלטי  מעבר,  הרבה  מעבר,  16 

גורם   זה  המצב  כל  בגלל  לצערנו,  גם  היום  הוא  חזק.  מאד  שהוא  17 

 18 קצת יותר לערנות, קצת יותר לפיקוס, 

 19 מודעות. יצחק גולברי: 

אצל  :איילת אדלר שומע  אתה  לפעמים  שקיימת,  הזאת  לאדישות  למודעות,  20 

מתעלם או שאתה לא שם לב, אומר יאללה, בסדר, אז השכן, אתה   21 

ומכל החיים, מה   פשוט מוציא אותך מהאדישות  זה  מישהו אחר,  22 

שקורה בכלל. אז זה עוד משהו שהוא בעצם עוד עין, עוד עזרה לכל  23 

מפתחות  הן  אגב  דרך  בחשבון.  לקחת  שצריך  משהו  וזה  הציבור.  24 

ים, גם גברים  עכשיו אפליקציה לגברים, זאת אומרת זה לא רק נש 25 
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יש נפגעים. אבל נכון לעכשיו זה רק נשים. ודרך אגב דניאל אמרה  1 

את  לשכלל  הולכים  שהם  האפליקציה,  מנהלת  היא  דניאל  לי,  2 

האפליקציה שהפלאפון בבית, מרגיש קצת משהו יותר רעש, משהו   3 

 4 קיצוני, זה ישירות למשטרה. זאת אומרת זה משהו שהוא,

 5 מציל חיים. שהוא  : ראש המועצה -גב' גרין 

 6 כן, כן.  :איילת אדלר

 7 אז יישר כוח איילת ומוזמנים לצרף עוד נשים.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 8 מוזמנות. :איילת אדלר

 9 תודה רבה, מוזמנות. אמיר, נשמור לפעם הבאה?  : ראש המועצה -גב' גרין 

 10 נשמור לפעם הבאה.  : אמיר זהבי

 11 . 17/2-יה ערב טוב, או שתבואו באז אני אשחרר אתכם ושיה : ראש המועצה -גב' גרין 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 - הישיבה  ננעלה -

 18 


