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 1 

 2 

 3 

 4 תברים .4

 5 בניה והצטיידות של חט"ב ואולם ספורט קדימה  -841תב"ר   

 6 שינוי מקורות מימון:  

 סה"כ תקציב מימון  תוספת/הפחתה מימון  מימון מקורי  מקור מימון 

השתת' מ.אחרים 

 ותרומות
11,703,401 0 11,703,401 

 12,272,011 1,406,401 10,865,610 משרד החינוך 

 15,304,588 ( 1,406,401) 16,710,989 קרנות הרשות

 1,720,000 קרן כבישים
0 

 
1,720,000 

 41,000,000 0 41,000,000 סה"כ תקציב תב"ר

   7 

 8 שיפוצי מוס"ח תשפ"ב   -1075תב"ר  

 9 הגדלת תב"ר:   

  10 

 11 

 12 

 13 

 14 

  15 

 16 

 17 הקמה שדרוג ושיפור מוס"צ     -1080תב"ר   

 18 פתיחת תב"ר חדש   

 מימון סה"כ תקציב תוספת/הפחתה מימון מימון מקורי מקור מימון

 0 500,000 קרנות הרשות
 

500,000 

 500,000 0 500,000 סה"כ תקציב תב"ר

  19 

 20 הצגת פרויקט שצפ הגולן ופרויקט שצפ חנקין. .5

 21 הכרזה על שמורת טבע. .6

 22 

 23 

 24 

 25 

 ימוןסה"כ תקציב מ תוספת/הפחתה מימון מימון מקורי מקור מימון

 1,000,000 0 1,000,000 קרנות הרשות 

    

 1,000,000 1,000,000 0 קרן היטלי פיתוח ר.אמיר

 2,000,000 1,000,000 1,000,000 סה"כ תקציב תב"ר
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 1 

 2 

ערב טוב. אני פותחת את ישיבת מליאת המועצה מן המניין מספר  : ראש המועצה -קרן גרין  3 

למי5 שישי,  ביום  בעדכונים.  נתחיל  יש   .  הפרסומים,  את  שפספס  4 

לנו הפנינג עסקים ותושבים ברחבה של הרצוג והמתנ"ס החדש. זה   5 

ושלוש  המתנ"ס  עסקים,  מנהלת  המועצה,  של  פעולה  שיתוף  6 

תושבות, אלה, עדי ונריה שיזמו והובילו את זה. אז אתם מוזמנים.  7 

להיות  יכול  טוב,  כי  נראה  ואם  תושבים  עוד  להזמין  מוזמנים  8 

זה. עם  והמצב    שנמשיך  הקורונה  לאור  פעמים  כמה  נדחה  9 

הביטחוני. הוצאנו חוברת פעילות לגיל השלישי, לגמלאים, חוברת   10 

התכנית   את  גם  ונכין  נשב  ואנחנו  ספטמבר  עד  עשירה  פעילות  11 

המועדון   על  אחראי  המתנ"ס  השנה.  על    60למהלך  למעשה  פלוס,  12 

כל  ההעשרה. יש שיתוף פעולה, זה חינוך, רווחה וקהילה, שבעצם נו 13 

את  או  אלה  עם  המועדון  שרוצה את  למי  כולל  שירותים  סל  לתת  14 

את  שרוצים  התושבים  גם  אבל  השניה.  העובדת  עם  המועדון  15 

הפקאן ורוצים את הטיולים ורוצים את ההרצאות. ונבנתה תכנית   16 

עשירה וזו רק ההתחלה. פעילות קיץ לנוער בימים אלה מתפרסמת.  17 

ב יישובי  נוער  בפורום  שעבר  שבוע  גם היינו  אדירי,  יוסי  עם  יחד  18 

עכשיו,   שמתארגנת  קיץ  פעילות  יש  למעשה  היה.  חסון  אביעד  19 

כשאין מגבלות, גם דברים שיצאו החוצה וגם דברים שייעשו כאן,   20 

לגבי  בנושא.  פרסומים  נוציא  ככה  אז  גבוהה.  מאד  באינטנסיביות  21 

נקיים אותו בשבוע הבא, ב . 18-הסיור, סיור חברי  מועצה, אנחנו  22 

בה נדבר ככה כמה מילים על המקום, התארגנות והכל, בסוף הישי 23 

 24  11:30-12:00עד  8:30אבל תקבלו לו"ז מסודר. הכוונה היא לעשות 

תומר   היום,  לסדר  נושא  זהו.  השבת.  את  לעשות  שתספיקו  ככה  25 

 26 יעקב. 

ולהסיר   : עו"ד שפרבר עליכם  לשמור  הוא  שלי  מהתפקידים  אחד  תראו,  דקה.  27 

ידע וכו', אני חייב, ושוב, לא לפגוע    מכשול. ואם יש לי איזה שהוא 28 

היום אחרי הצהריים   עליכם.  באף אחד אלא מתוך מטרה לשמור  29 

היתה איזה שהיא ישיבה מקצועית עם כמה עובדי מועצה ובאותה   30 

ישיבה עלה הנושא של משתלה של אדם בשם יעקב יוסף ואמרו לי  31 

לציין חייב  ואני  ישיבה,  באותה  לי  סיפרו  ואז  נכון?  אביך,   32  שזה 

נכון   זה  חקלאיות,  אדמות  ובעל  פה  חקלאי  הוא  שאביך  בפניך  33 

 34 תומר?

 35 נכון.  : תומר יעקב

 36 אז ההצעה לא יכולה להיות מועלית על ידך בגלל ניגוד עניינים.  : עו"ד שפרבר
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 1 אני יכול להעלות אותה? צפריר פדלון: 

 2 רגע, רגע, אני אענה לו.  : תומר יעקב

 3 ו.אני רשאי להעלות אותה במקומ : צפריר פדלון

צפריר.   : עו"ד שפרבר אחרת,  בישיבה  זה  את  להעלות  יכול  אתה  יכול,  לא  אתה  4 

זה  את  עשה  שתומר  בטוח  אני  אחד,  שאף  שלי,  התפקיד  רבותי,  5 

בתום לב מוחלט, חס וחלילה, אני מעריך אותו ומוקיר אותו ואני  6 

בטוח שכולכם תמי לב. חס וחלילה. וגם אם אני מעיר משהו זה לא   7 

 8 לפגוע, אלא לשמור שלא תעלה שום טענה.  בשביל, חס וחלילה,

כל  : ראש המועצה -קרן גרין  להעלות  תומר  של  זכותו  הבא,  הדבר  את  מציעה  אני  אהרון,  9 

 10 הצעה, ואחרי זה, 

 11 רבותי, אני את שלי אמרתי. אני סבור, תומר,  : עו"ד שפרבר

 12 זכותו של תומר להעלות,  : ראש המועצה -קרן גרין 

לי רגע, בבקשה, תן לי לעשות את תפקידי, הוא    צפריר, אל תפריע : עו"ד שפרבר 13 

 14 יעשה אחרי זה מה שהוא רוצה.  

 15 יש לי אבל הערה.  : צפריר פדלון

 16 אתה יכול להעיר מה שאתה רוצה, אבל אחרי. : עו"ד שפרבר

 17 רגע, אבל אני מנהלת את הישיבה הזאת.  : ראש המועצה -קרן גרין 

לפנות   : עו"ד שפרבר מתפקידי  תומר,  דקה.  אז  שאתה בדיוק.  לך  ולומר  אליך  18 

צריך לשקול האם אתה מעלה את ההצעה הזאת או משתתף בדיון,  19 

כי ניגוד עניינים זה אדם או קרובו מדרגה ראשונה. ומכאן ואילך זו  20 

 21 החלטה שלך. 

 22 תודה אהרון. תומר. : ראש המועצה -קרן גרין 

 23 אני רוצה להעיר הערה לסדר. צפריר פדלון: 

 24 רגע זה לא הזמן להערות. תומר.שניה, כ : ראש המועצה -קרן גרין 

לפני   צפריר פדלון:  קרן,  המשפטי.  היועץ  שאמר  מה  לגבי  הערה  הערה,  לא  זו  25 

 26 שהוא מעלה יש לי הערה למה שהוא אמר.

 27 צפריר, אני מנהלת,  : ראש המועצה -קרן גרין 

יש לי את הזכות, את מנהלת את הישיבה ואני מכבד אותך, אבל יש   צפריר פדלון:  28 

 29 הגיד, לי את הזכות ל

 30 אבל צפריר, מה אתה מתפרץ? : אמיר זהבי

שהוא   : צפריר פדלון לפני  להגיד  זכותי  משהו,  אמר  הוא  זכותי.  כי  מתפרץ  אני  31 

 32 מעלה את ההצעה. 

 33 כן, תומר, רוצה להעלות את ההצעה?  : ראש המועצה -קרן גרין 

לא, אני לא צריך, זכותי להעיר את אותה הערה והיא צריכה לתת  : צפריר פדלון 34 

 35 ת הזכות לדבר. לי א

 36 אתה תקבל אישור לדבר.  : אמיר זהבי
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 1 אמיר, תודה. תומר. : ראש המועצה -קרן גרין 

הישיבה,   צפריר פדלון:  את  תנהל  כשאתה  לדבר.  הזכות  את  לי  תיתן  היא  אז  2 

 3 תדבר.

 4 תומר. : ראש המועצה -קרן גרין 

טוב, אני מכבד את היועץ המשפטי, שקלתי ואני חושב שאתה שוגה  : תומר יעקב 5 

 6 הבנה ובניתוח של הנתונים.ב

 7 )אדר' רמי יוגב מצטרף לישיבה( 

 8 החלטה שלך.  : עו"ד שפרבר

את   : תומר יעקב אעלה  זאת  בכל  אני  משפטי,  לפולמוס  איתך  אכנס  לא  אני  9 

 10 ההצעה לסדר היום. 

 11 בבקשה. : ראש המועצה -קרן גרין 

אוקי. אז קודם כל אני חושב שכבר הרבה זמן יש הזנחה בכל מה  תומר יעקב:  12 

להם שק יש  אבל  לחקלאים,  שקשורים  בנושאים  בטיפול  שור  13 

השלכות לגבי הישוב שלנו, לגבי הציבור ולגבי איכות החיים שלנו.   14 

בחודש   ישבו  החקלאים  חקלאי.  אקסלנס  פר  שנקרא,  מה  לא,  זה  15 

משמעויות  חובה,  וועדת  שזו  חקלאית  וועדה  לישיבת  פברואר  16 

הח  מספר  קיבלו  פרוטוקול,  והוציאו  בצד  אני שמופיעות  לטות.  17 

אתמצת כי אנחנו כרגע מעלים את הנושא לסדר ואחר כך מצביעים   18 

עליו. אז יש פה שתי סוגיות. סוגיה ראשונה של אחריות. אני חושב   19 

הרשויות   ראשי  לכל  השנים,  לאורך  היה  וכך  שהמועצה,  20 

לדורותיהם, המועצה תמיד, גם אם לא ביצעה את זה כמו שצריך,  21 

הטיפול   על  אחריות  לקחה  לחקלאים  תמיד  שקשורים  בדברים  22 

 23 בישוב ולחקלאים בפרט.

 24 )אביעד חסון מצטרף לישיבה( 

אשפה   : תומר יעקב ניילונים,  פינויי  ניקוז,  צירים,  פתיחת  חקלאיות,  דרכים  25 

ברורה  אמירה  ולתמיד  אחת  לצאת  שצריכה  חושב  ואני  וכיו"ב.  26 

עם   מיוחד  מאד  מאד  בישוב  ומתגאים  מתהדרים  שאנחנו  שלנו  27 

כפרי חקל להיות צביון  צריכה  כל  זה. אז קודם  גם לממש את  אי,  28 

פה אמירה של המועצה שבאמת המועצה לוקחת אחריות על כל מה   29 

שקשור. בשביל זה גם יש תקציב, תקציב ייעודי שזה אולי הסעיף,   30 

ואפשר   התקציב  בספר  לשנה  משנה  שנגרר  השמירה,  והיטל  זה  31 

הדבר   זה  אחרת,  לשנה  אותם  ולהעביר  העודפים  את  לקחת  32 

שון. הדבר השני זה כמובן לאשר תכנית עבודה ששלחתי אותה  הרא 33 

כותב  הייתי  אני  אולי  החקלאים.  שכתבו  עבודה  תכנית  במייל.  34 

המרכזי,  והחלק  הזאת,  בוועדה  חבר  לא  אני  אבל  אחרת  אותה  35 

הפינוי   מועדי  את  ולתמיד  אחת  להסדיר  זה  בה,  המהותי  בעיניי  36 
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יש   לעונות.  ובהתאם  החקלאים  של  לצרכים  העונות  בהתאם  את  1 

למשל,  התות  עונת  את  מסיימים  אנחנו  עכשיו  המשתנות,  2 

החקלאים ביוני, יולי כבר צריכים לעשות את הפינויים של הצנרת  3 

כמו  שנים,  לכמה  אחת  מבצעים  לעשות  צריך  לא  הניילונים,  ושל  4 

קצובה,   מדודה,  בתקופה  זה  את  לעשות  שנה,  כחצי  לפני  שעשינו  5 

בשנה,   פעמים  שלוש  בשנה,  את פעמיים  לנו  יש  הכסף,  את  לנו  יש  6 

המשאבים. ולכן אני מבקש להעלות את הנושא הזה להחלטה כדי   7 

התקציבי  האישור  את  וב'  ההכרה.  את  כל  קודם  נאשר  שאנחנו  8 

 9 לטובת המשימות האלה. 

אוקי. אז אני מציעה להוריד את הנושא מסדר היום משני טעמים.   : ראש המועצה -קרן גרין  10 

לצו המועצות   12ים והטעם השני שסעיף  טעם אחד של ניגוד העניינ 11 

יידון   שלא  אומר  חקלאית  וועדה  של  בנושא  שדן  המקומיות  12 

הובא  הוועדה החקלאית בטרם  נושא שהוא של  במליאת המועצה  13 

זה  החקלאית  בוועדה  המועצה  של  הנציג  הוועדה החקלאית.  בפני  14 

סגן ראש המועצה, שלומי מוכתר, הוא יושב איתם, הוא דן איתם.   15 

לאחר לגבי   רק  עדכונים  שירצה  מי  היום.  לסדר  זה  נעלה את  מכן  16 

בזה   שיתפנו  שעשינו,  מה  כל  החקלאים,  עם  שקורה  ומתן  המשא  17 

בישיבות קודמות, נמשיך לשתף בזה, אבל כנושא המלצתי להוריד   18 

 19 מסדר היום. לפני שאני מעלה להצבעה, צפריר, 

מ : תומר יעקב אני  לתקן משהו.  רוצה  אני  זה  לפני  רגע,  שניה  פה את  רק  חזיק  20 

סעיף    12סעיף   מקריא    158ואת  פשוט  ואני  הרשויות.  לפקודת  21 

קובע   "עוד  נרשמים.  כמובן  האלה  שהדברים  מבקש  אני  מהכתב,  22 

ולכן צריך לדייק את הדברים. סעיף   לתוספת השניה.   12הסעיף",  23 

בעניין   החלטה  הצעת  למועצה  החקלאית  הוועדה  הציעה  "שאם  24 

המועצה להעמיד את ההצעה  חקלאי" כמו שקרה בפברואר "חייבת   25 

נדחתה ההצעה   ולדון בה בהקדם האפשרי, ואם לא  יומה  על סדר  26 

בתום   המועצה  ידי  ה  60על  עברו  כלומר  "מיום    60-יום"  יום  27 

מועצה".   כהחלטת  ההחלטה  הצעת  את  יראו  בכתב,  שהוגשה  28 

המשמעות היא, למי שרוצה את הפרשנות הפשוטה, מכיוון שעברו   29 

 30 יום מחודש פברואר",  60

אתה   : ראש המועצה -רן גרין ק אם  אלא  הצעה,  שום  הציעה  לא  החקלאית  הוועדה  תומר,  31 

 32 הוועדה החקלאית.

 33 תני לי לסיים.  : תומר יעקב

 34 יכול להיות שפספסתי, תומר. : ראש המועצה -קרן גרין 

 35 יום,  60-מכיוון ש : תומר יעקב

 36 תומר, יכול להיות שפספסתי, אם אתה מדבר פה, : ראש המועצה -קרן גרין 
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,  12, כי את התייחסת לסעיף  12אני מדבר, תני לי לסיים את סעיף   : תומר יעקב 1 

 2 יום,  60עברו 

 3 אני אומרת, אם אתה עומד פה כנציג של הוועדה החקלאית, : ראש המועצה -קרן גרין 

יום זה אומר שיש פה הצעת החלטה חלוטה של   60מכיוון שעברו   : תומר יעקב 4 

וכלשונה,  הוועדה החקלאית והמועצה צריכה לקב ל אותה ככתבה  5 

 6 תודה. 

הוועדה  : ראש המועצה -קרן גרין  של  כנציג  פה  אתה  האם  מועצה,  חבר  אתה  תומר,  7 

 8 החקלאית? 

למראות  : תומר יעקב ונחרד  מהתושבים  לו  שאכפת  מועצה  כחבר  פה  אני  9 

שאנחנו רואים כולנו פעמיים, שלוש בשנה, של הצטברות גדולה של  10 

שלנו, לישוב  טוב  לא  שעושה  גם    אשפה  שגרים  לתושבים  טוב  לא  11 

גר  אני  זה,  יודעת את  ליד אזור חקלאי, את  גר  לא  אני  בסמיכות.  12 

 13 ליד התיכון, אבל אכפת לי מהישוב הזה. 

 14 טוב, חברים, תודה. צפריר כן? : ראש המועצה -קרן גרין 

אני אגיד את הדברים, באמת, מבלי לפגוע, אני מאד ישיר ולא אלך  : צפריר פדלון 15 

וה בעיני חוסר תום הלב של מה שנאמר פה על ידי  סחור, סחור. תמ 16 

יודעים   פה  וכולם  יודע  המשפטי  שהיועץ  מכיוון  המשפטי,  היועץ  17 

ניגודי  מעט  לא  גם  יודעים  ואנחנו  חקלאי.  הוא  תומר  של  שאבא  18 

כאלה  דברים  בהרבה  הזו  המועצה  שולחן  יושבי  בין  עניינים  19 

המ היועץ  של  דעת  חוות  אותן  גם  פעמים  ובהרבה  שפטי ואחרים,  20 

 21 מוכשרות בדרך כזו או אחרת, 

 22 בוא, בוא, תגיד דברים על השולחן, אל תלך סחור, סחור. : אמיר זהבי

של  : צפריר פדלון זכות  אותה  את  רואה  לא  שאני  תמוה  שזה  להגיד  רוצה  ואני  23 

היועץ המשפטי שבהרבה דברים גם לא מציגים בפניו דברים והוא  24 

 25 מצמצם בדרך כזו או אחרת.

 26 יר, קודם כל זו חוצפה מה שאתה אומר. עם כל הכבוד,צפר : עו"ד שפרבר

 27 תודה רבה. אני אגיד את הדברים כי זו זכותי המלאה.  : צפריר פדלון

הטוב הוא אתה לא יכול גם לפטר אותי. עם כל הכבוד אני לא מכיר   : עו"ד שפרבר 28 

 29 את אבא של תומר יעקב, היום עלה הנושא של המשתלה, 

 30 יר. במקרה אתה לא מכ : צפריר פדלון

ואז מישהו אמר, וכל מה שרציתי זה על מנת, לא, אני אגיד את מה   : עו"ד שפרבר 31 

 32 שיש לי להגיד. אני היועץ המשפטי וזו זכותי.

 33 יכולת גם לדבר לפני זה, להגיד לנו. : צפריר פדלון

 34 תהיה בשקט רגע. אתה חוצפן.  : עו"ד שפרבר

 35 לי את הפה. אתה לא תסתום לי את הפה. אתה רחוק מלסתום  : צפריר פדלון

 36 צפריר, אני אגיד מה שאני רוצה ויש גבול,  : עו"ד שפרבר
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 1 גם זכותי להגיד, ועם כל הכבוד למעמדך, : צפריר פדלון

ניגודי  : עו"ד שפרבר על  יודע  שאני  תגיד  לא  אתה  גבול.  שיש  לך  מודיע  ואני  2 

 3 עניינים ולא אומר.

 4 הרו במילים, תעצרו, זה לא השיח, תעצרו. תודה. תיז : ראש המועצה -קרן גרין 

 5 תיזהר במה שאתה מלין כי זו גם תהיה עבירה פלילית.   : עו"ד שפרבר

 6 כן, גולברי ואני מעלה להצבעה.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 7 חצוף.  : עו"ד שפרבר

 8 אני לא חשבתי לדבר אבל האמירה של צפריר היא מאד חמורה.  : יצחק גולברי

פשו : עו"ד שפרבר הוא  דבר,  כזה  היה  כבר  מאד,  חייב  חמורה  עבריין.  עבריין.  ט  9 

 10 לומר את זה.

 11 יושבים פה ליד שולחן המועצה עבריינים,  : יצחק גולברי

 12 עבריינים.  : עו"ד שפרבר

עניינים, תגיד מי, אם אתה מתכוון אלי תגיד, אם   : יצחק גולברי ופועלים בניגוד  13 

 14 אתה מתכוון ליוסי תגיד, איילת, 

 15 איציק אתה, אתה, : צפריר פדלון

לא, אני לא תמים, צפריר, תראה, אני מציע שאם אתה חושב לא,   : יצחק גולברי 16 

 17 שמישהו פה פועל בניגוד עניינים תפנה למשטרה. 

 18 לא, הוא צריך לפנות אלי ולהגיד לי.  : עו"ד שפרבר

 19 תפנה ליועץ המשפטי, תגיד לו מי פועל בניגוד עניינים.  : יצחק גולברי

 20 הוא חייב להגיד לי.  : עו"ד שפרבר

ש : יצחק גולברי הצעה  דבר  שהיתה  בעצם  אומר  אתה  אחד,  דבר  יש  תומר,  ני,  21 

שאני לא מכיר אותה, ואם היתה הצעה חלוטה זו הצעה שהיא כבר   22 

לא רלוונטית, כי יש הצעה חלוטה וצריכים לקבל אותה. דבר שני,   23 

היועץ   על  לא  קרן,  על  לא  להגן,  בא  לא  אני  טוב.  תקשיב  תומר,  24 

נכנ שאני  מאז  אני,  אחד.  אף  על  ולא  אולי המשפטי  לתפקיד,  סתי  25 

אני   120-למעלה מ ברוך,  טוביאן,  יישריאן  גרוס,  משאיות אספלט  26 

אגיד לך את כל השמות, מוהבאן, זה. טיפול בניקוזים עם שופלים  27 

 28 וטרקטור על חשבון המועצה, שלומי עשה פה מבצע ניקיון, 

 29 שקלים.  200,000-פינוי ב : אמיר זהבי

 30 שקל? 200,000 : יצחק גולברי

 31 . 260 : אמיר זהבי

 32 שקל.  260,000 : יצחק גולברי

 33 זה לא מעניין אותו.  : אמיר זהבי

והחקלאים חצופים, עושים דווקא, זורקים עוד פעם. אז נכון, צריך   : יצחק גולברי 34 

לתת עוד טיפול וגם אני בעד לשמור על ניקיון. אבל תקשיב, לבוא  35 

להגיד שפה לא עשו כלום ועכשיו פתאום באים להושיע אותם, זה   36 
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כון. אני מטפל בהם, הוא מטפל בהם, היא מטפלת בהם,  ממש לא נ 1 

יודע,   לך, אתה   2 120באמת הוצאנו מאות אלפי שקלים. אני אומר 

משאיות אספלט באוגוסט לשנע אותן ולהביא את הטרקטור ולפזר  3 

שיורד  חנקין  של  בניקוזים  לטפל  עולה.  זה  כמה  יודע  אתה  אותן,  4 

וה שהיו  ההצפות  עם  מוהבאן,  של  רמז,  באגרים לכיוון  כנסנו  5 

ותשאל את דקל כמה עשינו, אנחנו עושים את העבודה. יכול להיות  6 

כלום?   עושים  שלא  להגיד  למה  אבל  הכל,  את  עושים  לא  שאנחנו  7 

 8 אבל לך אני אומר, צפריר, 

 9 לא, אף אחד לא אמר שלא עושים כלום.  : צפריר פדלון

 10 תן לי לסיים. אני לא מפריע לך. : יצחק גולברי

 11 אנחנו לא דנים בזה.  : ועצהראש המ -קרן גרין 

פועל   יצחק גולברי:  פה  שמישהו  חושב  אתה  אם  לך,  מציע  אני  באמת  צפריר,  12 

ליועץ   ללכת  חייב  אתה  בכשרים,  תחשוד  אל  עניינים,  בניגוד  13 

 14 המשפטי ולהגיד תלונה.  

אני רק אומר שהנושא הזה של וועדה חקלאית עלה גם בעבר ואם   : צפריר פדלון 15 

ואני מאמין ששלומי מסוגל להקים תכנית    היתה תכנית מוסדרת,  16 

 17 כזאת, אז תאמיני לי,  

 18 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

על איזה ניקוז אתה מדבר בחנקין, את מי זה משרת הניקוז הזה?  תומר יעקב:  19 

 20 אני זה שזועק כבר חמש שנים, 

 21 ברור, זה לא משרת את אבא שלך, אז זה לא בסדר.  : אמיר זהבי

 22 יקוז הזה, שיהיה את הכל, מה נעשה שם? שיהיה את הנ : תומר יעקב

אנחנו עוזבים את הדיון, הנושא של הוועדה החקלאית ומה עשינו   : ראש המועצה -קרן גרין  23 

עלה פה ושלומי הציג את זה. תוכל להציג את זה שוב, זה לא הדיון   24 

כרגע, עם כל הכבוד. מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום? קרן,  25 

וגול איילת  יוסי,  הנושא אמיר,  את  להעלות  בעד  מי  אוקי,  ברי.  26 

 27 לסדר היום? שניים. תומר וצפריר. מי נמנע? אביעד חסון. 

 28 מאשרים ברוב קולות להוריד את הנושא מסדר היום.  החלטה: 

להתחרט  : ראש המועצה -קרן גרין  רוצה  שהוא  שחושב  אחד  כל  לפרוטוקול,  נאמרו  דברים  29 

ז את  שיעשה  כדאי  לפרוטוקול  שנאמרו  תום מהדברים  עד  ה  30 

 31 שעות אחרי.  24הישיבה או 

לא נאמר שום דבר לפגוע באדם כזה או אחר, נאמר שהדברים נעשו   : צפריר פדלון 32 

 33 בחוסר תום לב, זהו. 

 34 אמרת שיש כאן ניגוד עניינים לאנשים.  : אמיר זהבי

ולמנכ"ל  : ראש המועצה -קרן גרין  המשפטי  ליועץ  משמעית  חד  שלי  ההנחיה  חברים,  35 

ר שיש איזה שהוא חשד שהם חושבים שיש איזה ולגזברית, בכל דב 36 
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שהוא משהו, אנחנו פועלים ומרימים דגל. היועץ המשפטי הרים פה   1 

 2 דגל, זה שיקול דעת שלך, תומר, צפריר, אמרת פה דברים,

אבל היועץ המשפטי התעלם מהסדר ניגוד עניינים שיש, כי זה נוח  : תומר יעקב 3 

 4 ד אבא שלו חקלאי. לו להתעלם. נוח לו לפרוץ יום לפני ולהגי

 5 אמרתם דברים חמורים נגד היועץ המשפטי.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 6 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

במקרה אהרון יודע שאני יודע להעריך אותו ויודע להגיד לו גם את   צפריר פדלון:  7 

או  לכאן  שלי  הביקורת  את  לקבל  צריך  והוא  הטובים,  הדברים  8 

 9 לכאן. 

בך  : ועצהראש המ -קרן גרין  חוזר  שאתה  לפרוטוקול  עכשיו  תגיד  שאם  חושבת  אני  10 

 11 מההאשמה של עבריינים, 

 12 גם הוא אמר לי דברים, בסדר. צפריר פדלון: 

 13 אם אתה חוזר בך מההאשמה הזאת אז אני חושבת שזה יאמר. : ראש המועצה -קרן גרין 

 14 אני חושב שאמרתי את הדברים שלי.  : צפריר פדלון

טוב. שינוי מועד ישיבת המועצה. אני אהיה בחופשה מחוץ לארץ,   : ראש המועצה -קרן גרין  15 

ואני אבקש לדחות את   18/7-ל  11/7-בלי נדר כמו שאומרים, בין ה 16 

מה המועצה  שלומי, 20/7-ל  13/7-ישיבת  אמיר,  קרן,  בעד?  מי   , 17 

 18 אביעד, יוסי, איילת, גולברי. מי נגד? תומר וצפריר. 

יש  החלטה:  את  לדחות  קולות  ברוב  המועצה  מאשרים  יבת  19 

 20 .20/7/21לתאריך  13/7/21מתאריך 

 21 תב"רים.  : ראש המועצה -קרן גרין 

ישיבות   צפריר פדלון:  הקורונה,  של  התקנות  שנגמרו  לך  להזכיר  רוצה  אני  22 

 23 המועצה צריכות לחזור לבניין המועצה.  

 24 הן לא חייבות, הן יכולות להיות בכל מבנה שהוא מבנה מועצה.   : ראש המועצה -קרן גרין 

 25 זה לא מבנה מועצה, מתנ"ס זה לא מבנה מועצה. צר לי.  : פריר פדלוןצ

הספורט 841תב"ר   : ראש המועצה -קרן גרין  ואולם  ביניים  חטיבת  של  והצטיידות  בניה   . 26 

החינוך,   משרד  של  מימון  מקור  של  תוספת  לנו  יש  קדימה.  27 

, לכן אנחנו משנים את מקורות המימון של התב"ר. סך 1,406,401 28 

ת תקציב  נשאר    41ב"ר  הכל  מימון  תקציב  הכל  וסך   29  41מיליון 

 30 מיליון. מי בעד? פה אחד. 

 31 . 841מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

. שיפוצי מוסדות חינוך תשפ"ב. אנחנו למעשה אישרנו  1075תב"ר   : ראש המועצה -קרן גרין  32 

את הדבר הזה בעבר, עכשיו אנחנו מוסיפים לו את מקור המימון.  33 

פיתוח להיטלי  תקציב    מקרן  הכל  סך  שקלים.  מיליון  אמיר  רמת  34 

מיליון   של  תוספת  הוספנו  מימוני,  ממקור  שקלים  מיליון  תב"ר  35 

 36 מיליון שקלים. מי בעד?  2שקלים, סך הכל תקציב מימון 
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רגע, אני מנסה להבין, אנחנו עכשיו מוסיפים כסף לתב"ר קיים או   : תומר יעקב 1 

 2 מחליפים מקורות מימון?

 3 ם מקורות מימון. מחליפי  :עמיקם לוי נגר

 4 מחליפים, כלומר הסכום, : תומר יעקב

 5 זה מה שנשאר. מי בעד? פה אחד. : ראש המועצה -קרן גרין 

 6 .  1075מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

בעצם    1080תב"ר   : ראש המועצה -קרן גרין  אנחנו  ציבור.  מוסדות  ושימור  שדרוג  הקמה,  7 

רות בתקשורת  מקימים את התב"ר הזה כתב"ר חדש לבקשת הגזב 8 

שלהם מול משרד הפנים, במקום להמשיך בתב"ר הקודם. מדובר  9 

 10 ש"ח מקרנות הרשות. מי בעד?  500,000-ב

 11 התב"ר הזה למה? : צפריר פדלון

מוסדות ציבור. כל מה שצריך לעשות, אם זה בבית הגמלאים, אם  : ראש המועצה -קרן גרין  12 

שהו דבר  בכל  זה  אם  נוער,  בתנועת  זה  אם  במועצה,  מוסד זה  א  13 

 14 ציבור.  

 15 אין לנו כבר תב"ר לזה? לדעתי כבר יש לנו, היה לנו,  תומר יעקב: 

 16 יש.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 17 יש לנו תב"ר כזה.  צפריר פדלון: 

 18 יש והגזברות ביקשה לפתוח תב"ר חדש, את רוצה להסביר? : ראש המועצה -קרן גרין 

 19 למה צריך לפתוח? : תומר יעקב

 20 ש?למה תב"ר חד  : צפריר פדלון

הראשון היה צריך לסגור אותו, תב"ר יש לו אורך חיים, אי אפשר  : יפי וקניןצ 21 

 22 להשאיר אותו.

 23 לא נשאר בו כלום הכוונה?  : תומר יעקב

 24 סליחה?   : ציפי וקנין 

 25 בתב"ר הקודם לא נשאר שום דבר? תומר יעקב: 

 26 לא, לא, יש שם כסף משוריין למשל,  :עמיקם לוי נגר

 27 ברגע שזה מסתיים צריך לסגור אותו.יש, הוא משוריין  : ציפי וקנין 

 28 לטובת השיפוץ של הצופים.  :עמיקם לוי נגר

 29 יכולנו להגדיל את התב"ר. : ראש המועצה -קרן גרין 

רק   : תומר יעקב מיועד  שנשאר  מה  כל  והאם  הקודם?  בתב"ר  נשאר  כמה  30 

 31 לצופים? 

מיועדים   : יצחק גולברי בתב"ר  שיש  הכספים  כל  שהתב"ר,  אומר  שהמנכ"ל  מה  32 

 33 משוריינים לפרויקטים.כבר ו

 34 לפרויקט אחד שזה הצופים.  : תומר יעקב

 35 לא, לכמה פרויקטים. :עמיקם לוי נגר

 36 לכמה דברים. לא דבר אחד.  : יצחק גולברי
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אי אפשר לפרק לנו את השריונים, לפני שפותחים תב"ר חדש צריך   : תומר יעקב 1 

לספר לנו מה רוצים לעשות עם מה שכבר קיים לפני שמאשרים את   2 

 3 רוצים לאשר לעתיד. מה ש

היה   : ראש המועצה -קרן גרין  זה  הגמלאי,  בית  היה  זה  בעבר.  עליו  דיברנו  קיים  שכבר  מה  4 

הצופים, אני חושבת שגם התנועה החדשה. ועל זה דיברנו בישיבה  5 

 6 הקודמת.

 7 תנועות הנוער ובית הגמלאי ששם יש כסף שמשוריין מהתב"ר הזה.  : תומר יעקב

 8 .כן : ראש המועצה -קרן גרין 

 9 ומה רוצים לעשות עם הכסף החדש לתב"ר החדש?  : תומר יעקב

 10 מאחר ויש לנו עוד נושאים על הפרק, אז צריך להשלים אותם. : ראש המועצה -קרן גרין 

 11 כמו? : תומר יעקב

 12 את מה אתה רוצה בעיקר?  : ראש המועצה -קרן גרין 

 13 מה אני רוצה בעיקר? :עמיקם לוי נגר

 14 כן. : ראש המועצה -קרן גרין 

 15 איזה דילמה, אה? : מר יעקבתו

את  : אמיר זהבי ולצבוע  עניינים  בניגוד  נגוע  הוא  כי  רכב  לקנות  רוצה  הוא  16 

 17 הלשכה ועוד כל מיני דברים. 

 18 אי אפשר מהתב"ר הזה.  : תומר יעקב

 19 אולי לאסוף קצת את הניילונים.  : אמיר זהבי

שנעש : ראש המועצה -קרן גרין  העירוני,  השיטור  על  הקודמת  בישיבה  זה  שיתפתי  את  ה  20 

רוצים  אנחנו  שם  אז  הילדים.  גני  שהיו  איפה  קורצ'ק,  ביאנוש  21 

 22 לשפץ, בין היתר.

 23 ביאנוש קורצ'ק, רוצים לעשות את שפ"ח? אני לא הבנתי. : תומר יעקב

 24 שיטור עירוני.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 25 השיטור העירוני בויתקין? תומר יעקב: 

 26 ביאנוש קורצ'ק פינת, : ראש המועצה -קרן גרין 

 27 יוספטל?  : ומר יעקבת

 28 כן. : ראש המועצה -קרן גרין 

 29 איפה שהמעון? : תומר יעקב

 30 איפה שהיו הגנים.  :עמיקם לוי נגר

 31 זה לא שלנו.  : תומר יעקב

 32 זה לא שלנו.  צפריר פדלון: 

 33 יש הסכם בינינו לבין,  :עמיקם לוי נגר

 34 זה ויצ"ו לדעתי. : צפריר פדלון

 35 ויצ"ו שאנחנו משכירים ממנו. :עמיקם לוי נגר

 36 כן, אבל כמו שאני יודע בתכניות השביל אמור להיסגר. צפריר פדלון: 
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 1 בסדר, מה הקשר לשביל?   : ראש המועצה -קרן גרין 

 2 רגע, אתה שוכר? תומר יעקב: 

 3 אז איך את מתכוונת להיכנס לשם? : צפריר פדלון

 4 אני שוכר באפס אחוז, אני לא משלם שכירות. :עמיקם לוי נגר

 5 אנוש קורצ'ק. מי : ראש המועצה -קרן גרין 

 6 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 7 לא יהיה מעבר מהפלמ"ח, אבל הצומת של קורצ'ק יוספטל עובד.  : יצחק גולברי

 8 הצומת יישאר פתוח לכניסת רכב? : צפריר פדלון

 9 בוודאי.  : יצחק גולברי

 10 לא תהיה יציאה. : ראש המועצה -קרן גרין 

זו לא דרך  השביל הצר הזה שעובר, מתחבר לפל : יצחק גולברי כי  מ"ח, מתבטל,  11 

 12 חוקית. 

 13 טוב.  : ראש המועצה -קרן גרין 

לפני שככה, ראוי להביא, אני לא ידעתי מזה, יכול להיות שזה דבר  : תומר יעקב 14 

העירוני,   השיטור  הבסיס,  את  שם  לעשות  רוצה  אתה  אבל  נכון.  15 

להקים אותו, ועכשיו אתה כבר נמצא בהתקשרות מול פרוגרמטור  16 

ר לפני חודשיים או שלושה, לא עדיף לעשות רגע שזכה במכרז, כב 17 

, לקחת את המתכנן שאתה הולך לשלם לו הרבה מאד resetאיזה   18 

להסתכל  ובאמת  כסף,  מאד  הרבה  לו  לשלם  הולכים  אנחנו  כסף,  19 

מלמעלה, לפני שמתחילים בכלל למפות את הקלפים ואת המבנים,  20 

במבנה  להשתמש  אפשר  אולי  אחר,  למשהו  זה  את  צריך  אולי  21 

עד ה ייקח  זמן  יודעים כמה  לא  קיים לטובת השיטור, אולי אנחנו  22 

שנגייס ונפעיל ונעבור את הסמכויות ואת ההכשרות, להקים שיטור  23 

 24 ימי יכול לקחת גם שלוש שנים. 

קודם כל התכנית היא כרגע לשנתיים קדימה. בסדר? מתוך מגמה   :עמיקם לוי נגר 25 

ק פיילוט וכרגע להרחיב אותה, להגדיל את מספר העובדים. כי זה ר 26 

הפיילוט הזה מוצלח, אז ממשיכים איתו לשנתיים, לא מעבר לזה  27 

כרגע, אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד שנתיים, זה דבר אחד. דבר  28 

שני, המיקום שבחרנו זה מבנה שקיים במרכז העיר ואין סיבה לא   29 

לנצל אותו לטובתנו. אין לנו מקום בתוך המבנה הקיים שלנו, אין  30 

א לשים  דרך  איפה  עצמו.  השוטר  את  כולל  המשולב.  השיטור  ת  31 

 32 אגב, השוטר עובר איתנו לשם.

 33 השוטר הקהילתי.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 34 השוטר ברילי, הוא בעצם המפקד של הקבוצה הזאת, של המשמר.  :עמיקם לוי נגר

שוטר   : תומר יעקב עירוני  לשיטור  מקצה  מביא    24/7התחנה  כשאתה  35 

matching ,36 .  24/7, פקח 
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 1 אני מביא פקחים.  :יקם לוי נגרעמ

 2 ורכב ממוגן, יש לך שני פקחים.  : תומר יעקב

המשטרה מממנת את הרכב, אני מממן את הפקחים. אוקי? והוא  :עמיקם לוי נגר 3 

 4 מממן את השוטרים ואת הרכב ואמצעי תקשורת, קשר.

אני חושב שזה לא הנושא אמנם, זה לא הנושא, אבל זה שווה דיון   : תומר יעקב 5 

 6 עצמו. בפני 

 7 בקטע טוב או לא טוב? לא הבנתי. :עמיקם לוי נגר

זה לא עניין של טוב, לא טוב, זה עניין של הגדרת צרכים, כאילו מה   : תומר יעקב 8 

 9 הולכים, 

מבחינתנו זו הגדרת הצרכים שאנחנו חשבנו שצריכים לעשות, מה   :עמיקם לוי נגר 10 

 11 י. זאת אומרת? היה פה אישור, אתם הצבעתם בעד השיטור היישוב

 12 הצבענו בעד,   : תומר יעקב

 13 זה עלה כבר.  : יוסי אדירי

יתממש   : תומר יעקב שהפרויקט  לקיים  רצון  יש  יוסי,  אומר,  אני  מה  יודע  אני  14 

מבנה  אותו,  לשפץ  ועכשיו  ציבור  מבנה  ולקחת  לבוא  עכשיו  לבין  15 

על  דבר  שום  יודעים  לא  אנחנו  שוכר,  ואתה  שלך  לא  גם  שהוא  16 

הת עכשיו,  הופתענו  הזה,  יודעים הנושא  לא  אנחנו  אותנו,  קילו  17 

 18 שהולכים להפעיל שם את הפקח, 

 19 סליחה, אני לא צריך אישור בשביל זה.  :עמיקם לוי נגר

 20 לא צריך אישור בשביל כזה דבר. : ראש המועצה -קרן גרין 

 21 אני לא צריך אישור.  עמיקם לוי נגר:

 22 קרן, אני לא חושב שצריך אישור, אני חושב שאם רוצים, : תומר יעקב

 23 לצורך העניין אם היה מקום במבנה המועצה,  : ראש המועצה -גרין קרן 

 24 לא, אני לא צריך אישור להשתמש במבנה של מישהו.  עמיקם לוי נגר:

לפחות   : תומר יעקב שצריך  חושב  אני  אישור,  צריך  לא  שאתה  חושב  אני  25 

אותה  את  מלמעלה  א'  המליאה,  חברי  בפני  להציג  במינימום  26 

 27 שהיא תקרה לגבי מבני ציבור,פרוגרמה שאנחנו צריכים כבר 

במכרז  : ראש המועצה -קרן גרין  שזכתה  אורבניקס  חברת  בסדר?  לפרוגרמה,  נתייחס  בואו  28 

למעשה עכשיו מגבשת את החומרים, אוקי? היכולת שלה לתת לנו  29 

זו   אומרת  זאת  אפסית,  היא  שבועות  בתוך  חודש,  בתוך  פרוגרמה  30 

צ אז  יותר.  לא  אם  שנה  חצי  לפחות  שתיקח  להבין  עבודה  ריך  31 

לא   אם  העירוני  השיטור  את  בו  נפסיד  שאנחנו  משהו  יש  שאנחנו,  32 

השיטור  את  נעשה  ואנחנו  זה  את  נתפוס  ואנחנו  מקום  נמצא  33 

בתוך   נמצא  שהוא  סביר  לא  זה  הקהילתי,  השוטר  וגם  העירוני,  34 

התחנת שדות, ולכן הוא נשאב למשימות של משטרה רוחביות ולא   35 

הו שאנחנו יכולים לעשות מחר למשימות רק של הישוב. לכן זה מש 36 
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אבל  שם.  זה  את  עושה  הייתי  אחר  מתקן  לי  היה  אם  בבוקר,  1 

בתפיסה, במדיניות שלנו כולם יודעים שהמדיניות שלנו היא לכיוון   2 

אותם  שולחים  שאנחנו  שוטרים,  שני  שגייסנו  עירוני  שיטור  3 

להכשרות של פיקוח וזה המליאה שמעה וידעה על זה כמה פעמים.   4 

להמשי תב"ר  נוכל  אישור  בעד  מי  בהמשך.  זה  את  קרן,  1080ך   ? 5 

 6 אמיר, שלומי, אביעד, יוסי, אילת וגולברי. מי נגד? תומר וצפריר. 

 7 .  1080מאשרים ברוב קולות את תב"ר  החלטה: 

הצגת פרויקט שצ"פ הגולן ופרויקט שצ"פ חנקין. תיכף אני אבקש  : ראש המועצה  -קרן גרין   8 

ושא להצבעה, זה נושא לשיתוף.  מאדריכל המועצה להציג, זה לא נ 9 

אנחנו בהמשך נעשה שם גם שיתוף תושבים. אבל לפני כן אני רוצה   10 

על   הכרזה  אחד,  דברים.  שני  עוד  רוצה  אני  מציג  שרמי  לפני  עוד,  11 

וכולם  בזה  שיתפתי  הקודמת  בישיבה  עשינו,  תראו,  טבע.  שמורת  12 

ככה היו בעד. אבל למעשה לבקשת רשות שמורות הטבע אנחנו גם  13 

בצורה  נע באמת  בעד  שכולם  שם,  שכולם  לוודא  כדי  הצבעה  שה  14 

הטבע  שמורות  שרשות  הוא  התהליך  מסכימים.  כולם  פורמלית,  15 

אחרים.   פרויקטים  הרבה  מבין  הזה  הפרויקט  את  לבחור  צריכה  16 

אבן ויהודה ואנחנו בעד. זה לא הולך לעלות כסף לרשות המקומית,  17 

בנושא שלה  הדיון  את  דוחה  כרגע  הטבע  רשות  ממש   אבל  הזה.  18 

אז   גם תאשר,  שהיא  לחץ  להפעיל  ננסה  ואנחנו  תדון  שהיא  לאחר  19 

שאפשר  או  הטבע  שמורות  לעניין  הסבר  עוד  צריך  בזה.  נעדכן  20 

 21 להעלות להצבעה? 

ב : צפריר פדלון זה  את  לראות  מעמיקם  הGIS-ביקשתי  של  תמונות  לשלוח   ,- 22 

GIS. 23 

 24 לזה כולם בעד?  אז תיכף נראה את זה במצגת. בכפוף : ראש המועצה -קרן גרין 

 25 נראה את הכל ונקבל החלטה.  : צפריר פדלון

של  : ראש המועצה -קרן גרין  הראשון  הרבעון  של  הרבעוני  הדוח  על  חתמתי  והיום  אוקי.  26 

על 2021 הנחתי אותו  זאת  ובכל  היום  לכם בסדר  היה  לא  זה  אז   . 27 

 28 שולחן המועצה, יש את זה בקלסרים. 

לחצ : עו"ד שפרבר בניגוד  רבעוניים  רק דוחות  זה  דיון  בהם  אין  שנתיים,  יוניים,  29 

 30 הנחה. 

 31 זה רק הנחה, אין בזה דיון.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 32 למה אתם לא שולחים? סוכם שזה יישלח אלינו.  : צפריר פדלון

 33 תשלחו לנו את זה במייל, יותר פשוט.  : תומר יעקב

זה, ישלחו לכם    אז אני אומרת, רק היום אחר הצהריים חתמתי על : ראש המועצה -קרן גרין  34 

 35 את זה גם במייל. 
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תשלחו   : תומר יעקב מחכים,  עוד  שאנחנו  הקודמים  הרבעונים  על  מדבר  אני  1 

 2 במייל, מה.  

 3 גם את הקודמים לא שלחו לכם? : ראש המועצה -קרן גרין 

 4 לא. : תומר יעקב

אז   : ראש המועצה -קרן גרין  הכל.  את  להם  שתעביר  לאורית  תעבירי  הקודמים.  את  גם  אז  5 

 6 בעוני הונח.  הדוח הר

 7 )יוסף אדירי יוצא מהישיבה( 

 8 ? 561איפה אמור לעבור שם הכביש המחבר של  צפריר פדלון: 

אז זו בעצם הכניסה להדסים, אוקי? תקן אותי אם אני טועה, רמי,   : ראש המועצה -קרן גרין  9 

 10 יעבור פה.  561

 11 יותר למעלה.  יצחק גולברי: 

 12 באיזה דרך? הוא אמור להתחבר לכיכר של הדסים : צפריר פדלון

 13 אמור פה ואנחנו מתנגדים לזה. נכון, אני צודקת שזה פה, רמי? : ראש המועצה -קרן גרין 

 14 כן. : יצחק גולברי

 15 כן. יש,  :אדר' רמי יוגב 

אבל אנחנו מתנגדים לזה, זו אחת ההתנגדויות שלנו. אבל השמורה   : ראש המועצה -קרן גרין  16 

 17 לא קשורה. 

כביש נוסף שאמור להתחבר בצורה כזו. אוקי? הכיכר כאן, אבל יש   :אדר' רמי יוגב  18 

יותר  וטיפה  לכיוון הדסים  יותר  היא  היא ממערב,  והשמורת טבע  19 

 20 הוא הרבה יותר צפונה.  561צפונה. כביש 

 21 ? 561-הכביש הזה שאמור להתחבר ל : צפריר פדלון

ל :אדר' רמי יוגב  מתחבר  והקצה  יחד  מתחברים  האלה  הכבישים  שני  תכלס  -כן,  22 

561 . 23 

, כל עוד היא לא ממשיכה 561עכשיו אני רוצה לדעת, היציאה של   : דלוןצפריר פ 24 

הזרימה    4לכביש   עדיין,  הם  מבקשת,  שקרן  מה  וימינה,  ימינה  25 

 26 תבוא משם?

 27 שוב, השאלה היא,  :אדר' רמי יוגב 

 28 אנחנו לא ניתן להם לעשות את זה. : ראש המועצה -קרן גרין 

 29 לא, לא, אבל זו התכנית שלהם?  צפריר פדלון: 

 30 זה מה שהתכנית אומרת, כן.  : ראש המועצה -גרין  קרן

ה :אדר' רמי יוגב  זה  נותנים   default-התכנית,  לא  מתנגדים,  אנחנו  התכנית,  של  31 

אנחנו   פורום  בכל  ניסיון,  קידוחי  נותנים  לא  לשטח,  להיכנס  32 

, גם אם לא ישירות 561מתנגדים לזה. הצענו הצעה לחבר את כביש   33 

וממזרח לאזור התעסוקה, חיבור    4אז בהמשך, ממערב לכביש    4-ל 34 

שקיבלה   4לכביש   שהגשנו  תכנית  לנו  יש  כזאת.  משיקה  בצורה  35 

היא  אבל  ישראל,  ונתיבי  התחבורה  ממשרד  חיוביים  פידבקים  36 
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עדיין לא אומצה תקציבית והיא לא הולכת להתבצע. אנחנו עד אז  1 

לא שוקטים על השמרים ואנחנו לא רוצים בשום אופן לאפשר את  2 

 3 לאזור התעשייה שלנו.  561כל  היציאה של

השמורה, מה התכניות שם? אנחנו יודעים מה התכניות העתידיות   : צפריר פדלון 4 

 as is ? 5שלהם? או שזה 

 6 שמורה.  : יצחק גולברי

 7 או שמתכוונים להוסיף שם תוספות מסוימות? as isלא,  : צפריר פדלון

של   : ראש המועצה -קרן גרין  שטח  שם  יש  בעיקרון  ס  30לא,  והמטרה דונם  אוקי?  הכל,  ך  8 

שלהם היא לשמר את הצמחייה שם ואת הרקע הבוטני שם. הם לא  9 

ירחיבו אותה מעבר לגבולות של השמורה. איך הם יטפחו את זה,   10 

אנחנו   כלומר  תכנית,  לנו  יציגו  הם  דברים?  איזה  שבילים,  איזה  11 

מאשרים להם עקרונית את הדבר הזה ואז הם אמורים להציג לנו   12 

ם את זה גם על חשבונם. אני מזכירה את שמורת  תכנית, הם עושי 13 

 14 האלונים שיש לנו בקצה חנקין, שזה יהיה באותו מודל. 

יש לי שאלה ליועץ המשפטי. מה האפשרות של תביעה נגד המועצה   : יצחק גולברי 15 

בבעלי   שפגענו  יגידו  שיבואו,  טבע,  שמורת  הכרזת  של  במקרה  16 

 17 ותנו על, הקרקע, זה בעלים פרטיים. יש אפשרות שיתבעו א

 18 זה מנהל או תב"ע איציק, שם? צפריר פדלון: 

 19 סליחה?  : יצחק גולברי

 20 זה מנהל שם, לא? : צפריר פדלון

 21 חלק מנהל, חלק פרטי. יש הגנה?  יצחק גולברי: 

הרי   : עו"ד שפרבר הבעיה,  לא  זו  טבע  בשמורות  כלל  בדרך  שקורה,  מה  לא,  22 

 23 והכל, אין פה תביעה על ירידת ערך מקרקעין.  197תביעות 

 24 )יוסף אדירי חזר לישיבה( 

 25 אין פה תביעה על ירידת ערך? יצחק גולברי: 

 26 אין. כי ממילא זה היה שמורת טבע. : עו"ד שפרבר

 27 זה חקלאי חקלאי, לא, זה לא שמורת טבע. : יצחק גולברי

 28 זה חקלאי חקלאי.  : עו"ד שפרבר

 29 הוא לא שמורת טבע. : יצחק גולברי

טב : עו"ד שפרבר שמורת  בתור  אומר,  אני  ואין לא,  חקלאיות  אדמות  הכל  זה  ע  30 

 31 ירידת ערך בקרקע חקלאית.

 32 אוקי. יצחק גולברי: 

חקלאית,   : עו"ד שפרבר טבע  כשמורת  יישאר  מחקלאי,  זה  אומר,  אני   33  197לכן 

 34 וזה, 

 35 לא יעבוד פה?  : יצחק גולברי

 36 לא יעבוד.  : עו"ד שפרבר
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 1 מעולה.  יצחק גולברי: 

 2 טוב, מי בעד? : ראש המועצה -קרן גרין 

ברגע   : עו"ד שפרבר אגב,  מהמדינה,  כמובן  יקבלו  הם  יופקע  שזה  שברגע  כמובן  3 

ישירה  גם  הוצאה,  כל  ההוצאות,  כל  טבע,  שמורת  על  שמכריזים  4 

 5 וגם עקיפה היא על פי חוק על רשות הטבע והגנים. 

 6 בסדר. : יצחק גולברי

הם משלמים הכל ויצטרכו לעשות פה הפקעות, פיצויי הפקעה, אם  : עו"ד שפרבר 7 

 8 ת פרטיות הם ישלמו את זה.יש פה בעלויו 

 9 הם מפקיעים מהם את הקרקע? : יצחק גולברי

 10 אכן.  : עו"ד שפרבר

 11 טוב. : יצחק גולברי

 12 חייבים להפקיע.  : עו"ד שפרבר

 13 מי בעד? : ראש המועצה -קרן גרין 

 14 אבל הם מקבלים את זה לפי שווי חקלאי.  : עו"ד שפרבר

 15 פה אחד. תודה.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 16 ם פה אחד את ההכרזה על שמורת טבע.מאשרי החלטה: 

 17 רמי בבקשה, אתה רוצה להתחיל עם חנקין? : ראש המועצה -קרן גרין 

 18 לא, עם שפ"פ הגולן.   :אדר' רמי יוגב 

 19 אתה מחליף שקופיות או שאתה צריך עזרה? : ראש המועצה -קרן גרין 

 20 אני מחליף.  :אדר' רמי יוגב 

זו : עו"ד שפרבר כי  רשותך,  את  לבקש  נוכל  שלנו    קרן,  המתמחה  הצגה,  רק  21 

 22 מתחתנת היום,

 23 אה, בשעה טובה, מזל טוב. : ראש המועצה -קרן גרין 

 24 נוכל לצאת?  : עו"ד שפרבר

 25 בסדר גמור. תודה ומזל טוב.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 26 תודה. ערב טוב.  :ו"ד שפרברע

 27 )עו"ד אהרון שפרבר ועו"ד אבינועם פרץ עוזבים את הישיבה( 

רמי יוגב, אדריכל המועצה. צפריר, אתה מצטרף אלינו? אחר כך יש   : הראש המועצ  -קרן גרין  28 

לו שאלות. אחר כך אל תגיד שלא אמרנו, שלא הצגנו, שלא עשינו.   29 

 30 הוא יגיד בכל מקרה. 

 31 )צפריר פדלון יצא מהישיבה(

נוף   :אדר' רמי יוגב  פרויקטים של אדריכלות  על שני  היום, הערב,  הולך לדבר  אני  32 

פיתוח רחבת משחקים  שהמועצה החליטה לק דם. אני אתחיל עם  33 

בטח  אתם  האדום,  רחוב  הגולן,  רחוב  של  שב"צ  בשפ"צ  והנצחה  34 

מכירים את זה. שב"צ הגולן תוכנן בעבר כפארק אקולוגי, כשדיברו  35 

וחשבנו להקים שם   ז"ל.  להנציח את מרק קופלמן  כדי  על תרומה  36 
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לחינ חינוכי  מוסד  חינוכי,  בניין  חינוכי,  אתר  המערבי  על  בחלק  וך  1 

תוכנן  שלו  המערבי  במחלק  הפארק  כל  זה  בשרון,  ה...  מורשת  2 

עם   מים  ותעלת  ישראל  ארץ  עצי  עם  נטוע  אקולוגי,  פארק  להיות  3 

לפה   שבאו  למרות  התקבלה,  לא  דאז  התרומה  אקולוגית.  בריכה  4 

הזה,  האירוע  את  פתחנו  כאילו  ובטקס  ובהדר  מכובדים  אנשים  5 

ליטה ראש המועצה כן אבל התרומות בוששו מלהגיע. ולאחרונה ח 6 

לטובת  משחקים  פינות  בו  ולהקים  הזה  מהפארק  חלק  ולו  לקדם  7 

גני  לשני  שבאים  לילדים  גם  ואולי  בסביבה  שגרים  המרחב  ילדי  8 

בשנה   הזה.  לעניין  בסמוך  ממערב  ממש  שנמצאים  הילדים  9 

החברים   של  בקשה  התווספה  האחרונים  בחודשים  האחרונה,  10 

הא בתאונת  שנהרגו  הרוכבים  והמועצה  ואלמנות  ציון  בבני  ופניים  11 

החלק  את  לפתח  שלנו  ברצון  הזדמנות  וראתה  לבקשתם  נענתה  12 

 13 המערבי הזה ולהיעתר לבקשתם להנציח גם את זכר הרוכבים. 

 14 )תפארת שלומציון אסולין הצטרפה לישיבה( 

 15 בתרומה. היה נוהל תרומה.   : ראש המועצה -קרן גרין 

כמו מש :אדר' רמי יוגב  והם,  נוהל תרומה  כך משפחת הרוכבים  כן,  פחת קופלמן,  16 

העניין  בגין  למועצה  תרומה  להעביר  אומרת  זאת  לממן,  התחייבו  17 

של  המערבי  בקצה  יש  אומרת  זאת  מכירים,  שאתם  כמו  הזה.  18 

פקאן   עץ  יש  יפים.  מאד  בוגרים  עצים  כמה  הזה  השב"צ  19 

 20 שלמרגלותיו יש את המצבה על שם קופלמן. ובהמשך יש את,

 21 מצבה. זה לא מצבה.  אנדרטה, לא : יצחק גולברי

 22 אבן עומדת זה מצבה.  :אדר' רמי יוגב 

 23 מצבה זה פשוט עם מת מתחת וזה לא.  אביעד חסון: 

ובסוף יש את שני עצי הברושים, ששני הברושים זה כאילו סימבול   :אדר' רמי יוגב  24 

בתמונה   גם  פה  זה  את  לראות  אפשר  החברים,  הרוכבים,  שני  של  25 

יש עוד עץ אלון בחלק המזרחי   הזאת. מלבד העצים הבוגרים האלה 26 

ולידו שני עצי אזדרכת. אני מדבר על העצים האלה כי הם יקרים   27 

מפז בקרב אלה שאוהבים עצים ואנחנו נוסיף וניטע שם עצים ככל  28 

מפרידן   לכיוון  הרצל  ציר  של  מההרחבה  שיפונו  עצים  עם  הניתן  29 

הדסים או בשמו החדש גשר קדימה צורן. ואם מרכישה של עצים  30 

כל נוספי את  האחרונה,  בשנה  נטענו  שכבר  לעצים  להוסיף  כדי  ם  31 

להצל   יוכל  שנים  כמה  שבעוד  כדי  שב"צ  לאותו  מסביב  הצאלונים  32 

העקרונית  התכנית  זאת  הסמוכים.  ברחובות  שהולכים  אלה  על  33 

את  המזרחי  בחלק  לראות  אפשר  בכללותו.  לפארק  הכנו  שבזמנו  34 

האקולו הבריכה  את  המים,  תעלת  את  החינוך,  גית קומפלקס  35 

ובאליפסה האדומה שרואים בצד המערבי יש את הרעיון התחילתי   36 
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למקם את מתקני המשחק בחלק הזה. אז זאת התכנית של הפארק  1 

יש  כניסות.  מספר  לה  שיש  תראו  לב  תשימו  אם  אותה.  שעשינו  2 

מדרום.  אחת  וכניסה  מצפון  כניסות  שתי  יש  ממערב,  כניסה  3 

שא כניסות  הן  אקראיות,  לא  הן  האלה  מתייחסות הכניסות  ו  4 

שמאפיינים   הרגל  הולכים  משבילי  או  הילדים  מגני  חציה  למעבר  5 

של   וגריד  הורייזנטליים שם  רחובות  יש  את התכנון האורבני שם.  6 

מטר שמחברים את רחוב אלקלעי לרחוב    2-3הולכי רגל ברוחב של   7 

לגולן   מרוטשילד  וככה  וכו'  וכו'  לפארק  האדום  מרחוב  האדום,  8 

לראות שאפשר  מה  שהיא    וכיו"ב.  רחבה  מן  יש  המערבי  שבחלק  9 

לעשות  נוהגים  שאנחנו  כמו  גומי,  באמצעות  מחופה  תהיה  10 

במתקנים. יהיו מתקנים משחק ברחבה שתיכף נראה אותם. בשלב  11 

כמו  צל  ויתנו  יגדלו  שהעצים  עד  להצללה,  קירוי  יהיה  ראשון  12 

יהיה   הזה  והמקום  שלנו  הילדים  את  נצלה  לא  אנחנו  אז  שצריך,  13 

המדרכים בתקציב    מוצלל.  תלוי  אבן,  עם  או  שפה  אבני  עם  יהיו  14 

בכליה   נוספים  משחקים  פארק  עוד  יהיה  הזה.  לעניין  לנו  שיהיה  15 

לעץ   בסמוך  תהיה  קופלמן  של  כאמור,  וההנצחה,  פנימית.  היותר  16 

הפקאן. וההנצחה של הרוכבים תהיה בקצה המזרחי, אתם רואים  17 

וך  שם את הקשת, יש שם מן ספסל עם שלט הנצחה וזה ממש בסמ 18 

לשני העצים, ששני העצים האלה מסמלים כאילו את שני החברים   19 

לשימוש במתקני  והצעה  המשחק  של מתקני  פירוט  יש  פה  האלה.  20 

משחק ידידותיים לסביבה עם אופי כזה של עץ שעשוי היטב, שיש  21 

לו קיים ארוך ואנחנו תיכף נצא למכרז הזה. פה אפשר לראות את   22 

רבי אתם רואים ממש את החתך שחותך לאורך השב"צ, בחלק המע  23 

אפשר   פה  מעלה.  מטפס  זה  וככה  הילדים,  בגני  שגובל  הכביש  24 

לראות הדמיה של מבט מהמעגל משחקים התחתון, מבט מזרחה,  25 

הברוש  עצמי  ואת  הישיבה  פינת  ההנצחה,  של  המעגל  את  רואים  26 

בקצה. ופה רואים מבט טיפה הצידה שמראה גם את גני המשחקים   27 

 28 ית יותר. תודה רבה, שלב ראשון. שנמצא בכליה כאילו המזרח 

שעוברים  : ראש המועצה -קרן גרין  לפני  להם.  שיהיה  אחד  שקף  רגע  תחזיר  אז  רגע,  אז  29 

 30 לחנקין, שאלות, התייחסויות על הגולן? 

התכנית  : תומר יעקב האם  ברור  לא  שהצגת,  השני  מהשקף  האם  אחת,  שאלה  31 

זה מכסה את כל המקטע, את כל המרחב ממערב למזרח בגולן או ש 32 

נחצה ויש איזה תכנון עתידי לחלק המזרחי? כי מה שראיתי פה זה   33 

 34 רק את החלק המערבי שמתחיל במתקני משחק,

 35 )צפריר פדלון חזר לישיבה( 
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את הקטע האקולוגי ועוד כמה עצים. כלומר זה נחתך באיזה שהיא  : תומר יעקב 1 

 2 נקודה שם. נכון?

 3 , כאן רואים את זה היטב. בהחלט. אני אראה לך את זה כאן. הנה :אדר' רמי יוגב 

 4 אוקי. : תומר יעקב

 5 אתה רואה את האליפסה האדומה? :אדר' רמי יוגב 

 6 כן. : תומר יעקב

האליפסה האדומה זה תכולת הפרויקט הנוכחית. זאת אומרת בין   :אדר' רמי יוגב  7 

פתוח   יש שם שטח  לעכשיו  נכון  לצד המזרחי,  האליפסה האדומה  8 

כל צאלונים,  עצי  עם  עטוף  כולו  עץ   שהוא  יש  מטר  שבעה  שישה,  9 

צאלון חדש שנטענו לפני שנה בערך, זה עדיין היה בקורונה כי אני  10 

זוכר את המסכות. והעצים האלה זה עצים, הצאלונים, אתה יודע,  11 

זה עצים יפים כרגע שגורמים צל ויצאנו מנקודת הנחה שזה גם יצל   12 

הגולן   רחוב  של  הדרומי  הצד  כי  שהולכים.  לאלה  המדרכה  על  13 

בעצם לצערנו הרב, ולכן אמרנו ניטע בפארק עצמו וזה יצל ממועט   14 

 15 גם על המדרכה ואפשר יהיה ללכת שם. 

התכנית  : ראש המועצה -קרן גרין  על  ללכת  בחרנו  תראו,  התייחסות.  להוסיף  רוצה  אני  16 

המקורית כי השקיעו בה, וזו גם תכנית מאד יפה והשקיעו בה. אבל  17 

מע על  מדברים  אנחנו  כולה  את  ליישם  שקלים    10ל  כדי  מיליון  18 

מקטע  בחרנו  ולכן  כרגע.  לנו  שאין  משהו  וזה  גסה,  מאד  בהערכה  19 

לכש התכנון,  בהמשך  פוגע  שלא  רק    -אחד  זה.  את  לנו  יהיה  ואם  20 

בכמיליון  מוערך  זה  האדום,  העיגול  שמסומן  איפה  הזה,  במקטע  21 

המועצה   במליאת  שאישרנו  מזכירה  אני  שקלים    300,000שקלים.  22 

הת  100,000ועוד   עוד  של  כך  ואחר  קופלמן.  משפחת  של  רומה  23 

עוד   שזה  הרוכבים  משפחת  של  כלומר    100,000תרומה  שקלים.  24 

כ לנו  יש  להיות   500,000-כרגע  יכול  אומדן  שיהיה  אחרי  שקלים.  25 

שלחילופין  או  יותר,  נרחב  אישור  נבקש  המועצה,  למליאת  שנבוא  26 

אנחנו בודקים במקביל פעם אחת דרך קק"ל ופעם שניה דרך מפעל  27 

שבה  ה דרך  רואה  לא  אני  הזה  שבשלב  כך  הגודל,  סדרי  זה  פיס.  28 

 29 אנחנו יכולים לעשות את כל התכנית הגדולה. 

היתה  : תומר יעקב המקורית  התכנית  המקורית,  התכנית  זו  אומרת  את  רגע,  30 

 31 לפני, של אופירה, נכון? 

 32 כן. : ראש המועצה -קרן גרין 

 33 לפני שש שנים. : תומר יעקב

 34 לוש, ארבע שנים. ש : ראש המועצה -קרן גרין 

 35 יותר, שש שנים. : תומר יעקב

 36 הזמן עובר מהר כשנהנים.  :אדר' רמי יוגב 



 22                           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.  8.6.21פרוטוקול מלא מן המניין מיוםdoc 

ועוד  : תומר יעקב נבו, הגולן  כשמזדקנים, שהיא תכננה שם את השצ"פ עם הר  1 

 2 שניים שאני כבר לא זוכר.

 3 העדעד והאזור של ההגנה, שההגנה חנכנו לפני,  :אדר' רמי יוגב 

 4 א עשינו מסירה להגנה.עוד ל : ראש המועצה -קרן גרין 

 5 מיליון שקל, אני זוכר, 2עכשיו, האומדן הקודם היה   : תומר יעקב

 6 האומדן של?  :אדר' רמי יוגב 

 7 מיליון שקל.  2של ההגנה, כשזה של הגולן היה  : תומר יעקב

 8 מיליון שקל. 12.5של הגולן היה   אדר' רמי יוגב:

 9 מיליון.  2 : תומר יעקב

 10 מיליון שקל. 12.5 אדר' רמי יוגב:

 11 אתה שלחת לי את התכנית, אבל לא משנה.  : תומר יעקב

 12 אין מצב. : ראש המועצה -קרן גרין 

 13 אבל מזמן. :אדר' רמי יוגב 

 14 אין מצב. : ראש המועצה -קרן גרין 

כנראה   תומר יעקב:  הוריד  הוא  לי?  שלח  שהוא  התכנית  את  לך  שולח  אני  אם  15 

 16 אחד, את הספרה אחד משמאל, יכול להיות שהורדת אחד. 

 17 מיליון אני קונה עכשיו.  2.5הלוואי  : ראש המועצה -רין קרן ג

 18 הוא פחד שאני אראה את זה, אני אקבל התקף לב. אבל,  : תומר יעקב

תומר, יקירי, אני זוכר היטב את זה, זה היה בנוי משני חלקים. של  :אדר' רמי יוגב  19 

ב התחלק  בערך  זה  והמבנה.  האקולוגי  ו  5-הפארק   20 6.5-מיליון 

הפא כאשר  של  מיליון  גודל  סדר  היה  עצמו  שקל,    5-6רק  מיליון  21 

של  גודל  על סדר  החינוכי מדובר  המוסד  והמבנים,  בלבד,  הפארק  22 

עוד   כמו  היתה    6משהו  הכוללת  העלות  שקל.  מיליון    12.5מיליון  23 

אני  למשרד  איתי  עכשיו  מוזמן  אתה  בוודאות.  משמעי,  חד  שקל  24 

 25 אראה לך את זה בחוברת. 

 26 , עוד שאלות?אוקי : ראש המועצה -קרן גרין 

מיני  : צפריר פדלון מכל  יבואו  כי  למבקרים?  חניה  פה  מתוכננת  איפה  רמי,  27 

הרכב,   עם  להגיע  יחליטו  מזה,  קדימה,  מצפון  יבואו  מקומות,  28 

הם   איפה  ילדים,  עם  הורים  יגיעו  פעילות,  שם  לעשות  החלטת  29 

 30 מחנים באזור?

 31 לא מתוכננת חניה מעבר לחניה שיש. יש חניה,  :אדר' רמי יוגב 

 32 בשפע.  : ראש המועצה -רן גרין ק

יש  :אדר' רמי יוגב  לזה,  נקרא  פארק,  לא  הפארק,  בין  המשחקים,  לגני  ממערב  33 

 34 \ להם,

 35 גינת מאכל?  : ראש המועצה -קרן גרין 
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גלי שם,  :אדר' רמי יוגב  והפארק של  לבין רחוב הגולן  גינת המאכל מצד אחד  בין  1 

 2 של הנטיעות שלה.  

 3 שטח קטן מאד. : תומר יעקב

 4 עמרי, על שם עמרי.  : ראש המועצה -ן קרן גרי 

 5 מכוניות,  10-15-גינת עמרי, בדיוק. יש שם מקום, אני יודע מה, ל אדר' רמי יוגב:

 6 וגם לאורך הגולן יש מספיק.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 7 גם לאורך הגולן, האדום, יש חניות מלא.  : יצחק גולברי

 8 נכון.  :אדר' רמי יוגב 

 9 שם, עדיין.   אין אדום לבן : יצחק גולברי

 10 למרות שצריך צד אחד באדום לבן.  : צפריר פדלון

 11 אוקי. : ראש המועצה -קרן גרין 

אני  :אדר' רמי יוגב  הנוכחי  במצב  אומרת  זאת  נוהרים,  המונים  פה  רואה  לא  אני  12 

 13 לא רואה המונים נוהרים ואני חושב, 

 14 לא, בקיץ פארק בנה ביתך עבד יפה ופארק המדעים עבד יפה.  : צפריר פדלון

נוספות  :דר' רמי יוגב א חניות  הזה  הספציפי  בפרויקט  תכננו  לא  לשאלתך,  אבל  15 

 16 מלבד הקיימות.

 17 אבל יש לנו שם שטחים שאם נצטרך נוכל לעשות.   : ראש המועצה -קרן גרין 

רוב  :אדר' רמי יוגב  כאילו  פעיל,  לא  שהגן  כאלה  בשעות  לעבוד  אמור  זה  גם  18 

בב ולא  לדעתי  הצהריים  אחרי  פה תהיה  לי הפעילות  נראה  קרים.  19 

האלה.   משחקים  למתקני  בטח  חניה,  בעיית  פה  תהיה  שלא  20 

בהשוואה למתקני משחקים אחרים שיש בישוב, אני לא חושב שיש  21 

 22 הרבה מקומות חניה ספציפית למתקנים מהסוג הזה.

 23 )עמיקם לוי נגר יצא מהישיבה( 

ת  חוץ מזה שאני חושב שכאילו המשחקים מהסוג הזה, זאת אומר :אדר' רמי יוגב  24 

זה אבא בא עם ילד או סבא בא עם נכד, הם באים אולי ברגל, אולי  25 

 26 באים מהסביבה, חלקם. 

 27 חלקם.  : צפריר פדלון

ושימו לב שהמתקנים שם הם מתקני עץ בקונספט של ככה לשמור   : ראש המועצה -קרן גרין  28 

על הסביבה, על הטבע, על הנראות הנופית. עוד שאלות? אוקי. אז  29 

לאו תודה  וגם  תודה  פעלה רמי  וככה  זה  את  שתכננה  עציון  פירה  30 

 31 בנושא. תודה גם לחנן שלא נמצא פה ולגולברי שנמצא פה. לצוות.  

שרואים   :אדר' רמי יוגב  המשקפיים  פשוט  הגב,  עם  שאני  סליחה  השני,  הפרויקט  32 

טוב לקרוב לא רואים טוב לרחוק. ככה, שדרות חנקין. מי לא מכיר  33 

ביני לבין  את שדרות חנקין? זאת אומרת שדרות חנק ויכוח  יש  ין,  34 

ב ניטעו  שהן  אומר  גולברי  בטח,   1932-1933-גולברי,  צודק  והוא  35 

 36 מאיפה אני יודע?
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יש לי הצעה בשבילך, אתה יודע שגיל של עץ בודקים לפי העיגולים  : יצחק גולברי 1 

תדע   העיגולים,  את  תספרו  לכו  שנכרתו,  עצים  כמה  שם  יש  בגזע.  2 

 3 י.בדיוק את השנים ואז לא תתווכח אית

לא, אני לא מתווכח, אבל זה נהדר שיש נושא שאפשר לחקור אותו,  :אדר' רמי יוגב  4 

ב ניטע  שזה  קראתי  מקום  שהוא  באיזה  כי  מעניין.  , 1939-שהוא  5 

 6 אבל אני יותר מאמין לגולברי בקטע הזה. טוב, חברים אתם איתי?

 7 באש ובמים. : אמיר זהבי

לכ :אדר' רמי יוגב  כידוע  הוקמה, הקימו   1932ם קדימה,  אני מעדיף בעצים. טוב,  8 

הבית   את  האלונים,  חורשת  את  יש  מורשת.  ציר  לנו  ויש  בתים  9 

ועוד  השמירה  מגדל  חנקין,  שדרת  הרופא,  של  הבית  את  הראשון,  10 

 11 ועוד נקודות ציון שאנחנו רוצים להנציח אותן. 

 12 )עמיקם לוי נגר חזר לישיבה(

אדריכלים :אדר' רמי יוגב  למשרד  בבקשה  פנינו  אנחנו  הצעה    אז  לקבל  טוב  13 

 14 קונספטואלית לציר מורשת ולתכנון מפורט של שדרת חנקין.

 15 פנינו למספר.  : ראש המועצה -קרן גרין 

כן. יצאנו למכרז והם זכו בזה. השדרה כרגע מורכבת משני חלקים.   :אדר' רמי יוגב  16 

יותר מהאזור של אלקלעי חנקין  יש את הקטע שמתחיל פחות או  17 

עד סמ מויצמן  ואז  ויצמן  זה  עד  כולל של השדרה  היער. אורך  טת  18 

 19 מטר. אנחנו, המועצה,   8.5מטר, הרוחב שלה זה סדר גודל של  210

 20 בחלק הרחב שלה, בחלק הצר היא מתכווצת באיזה מקטע מסוים. : תומר יעקב

 21 יכול להיות.  :אדר' רמי יוגב 

 22 שגם מקביל, בסדר, אוקי. : תומר יעקב

ג :אדר' רמי יוגב  סדרי  זה  אבל  להיות,  בשביל  יכול  המספרים  את  מביא  אני  ודל,  23 

מטר אורך    201-220שיהיה לנו בראש את האומדנים. סדר גודל של   24 

בקו    8.5-וכ לראות,  יכולים  אתם  כאן  הנה,  עכשיו,  רוחב.  מטר  25 

האדום הזה את ציר המורשת. ובמרכז כאן את שדרות חנקין שהן  26 

 27  יזכו כרגע לתכנון מפורט. זאת אומרת הן לא רק יקבלו אינדיקציה 

 28 וכיבוד כמקום בעל ערך וזה, אלא ממש יהיה תכנון מפורט.

ציר  : צפריר פדלון לאורך  מה  לו.  קורא  שאתה  כמו  המורשת  לציר  תחזור  רגע,  29 

 30 המורשת יש, מה התכנית לאורך כל הציר חוץ משדרת חנקין? 

 31 אז הוא אמר מקודם, טוב. : ראש המועצה -קרן גרין 

 32 בבקשה. :אדר' רמי יוגב 

אחד   יש : צפריר פדלון בכל  יש  מה  לי  להצביע  יכולים  אתם  דברים,  מיני  כל  33 

 34 מהמקומות?

 35 יש את בית הרופא, יש את המגדל. : ראש המועצה -קרן גרין 

 36 את המגדל אני יודע איפה.  : צפריר פדלון
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 1 גולברי, תעזור לי.  :אדר' רמי יוגב 

 2 איציק יכול לעזור לך.  : צפריר פדלון

 3 מה השאלה?  : יצחק גולברי

 4 יש לאורך כל קו המורשת? מה : צפריר פדלון

אני אגיד לך. יש פה את הבית הראשון שעל הגג שלו היו שומרים   :אדר' רמי יוגב  5 

 6 שעמדו עם רובים ונלחמו נגד הפדאיונים.  

 7 זה לכיוון היער. : צפריר פדלון

 8 זה קרוב לשמורה. פה היה הבית לדעתי של הרופא או משהו,  :אדר' רמי יוגב 

 9 הרופאה.  יצחק גולברי: 

 10 הרופאה.  :רמי יוגב אדר' 

 11 ד"ר וסרמן. : יצחק גולברי

שהכי   אדר' רמי יוגב: מאלה  לא  אני  כי  זה  את  לך  אומר  אני  שוב,  וסרמן.  סופיה  12 

 13 שולטים בכל אתר ואתר מה היתרון שלו, אבל הדבר הזה ממופה, 

הבית הקיצוני בצפון היה של משפחת כהן ופומר, אחר כך של ד"ר   יצחק גולברי:  14 

 15 וסרמן. הלאה. 

המורשת  :רמי יוגב אדר'  ציר  אבל  האלה,  הדברים  כל  על  לענות  מתכוון  לא  אני  16 

מכיל אתרים שנותנים איזה נופך של היסטוריה של קדימה. הבית  17 

הראשון, המורה הראשונה, הרופאה הראשונה, השדרה הראשונה,   18 

 19 בית הקולנוע הראשון שהפך להיות סופר ועוד כל מיני דברים. 

המי : יצחק גולברי בריכת  נגד רגע,  הישובים  בין  האיתות  נקודת  היתה  ם  20 

 21 פדאיונים. 

ציר  : ראש המועצה -קרן גרין  עוד הקודמת, המשרד הזה הכין את  במסגרת תכנית המתאר  22 

המורשת ואת התכנון הנופי של זה. זאת אומרת הוא הוסיף נספח,   23 

 24 אני מדברת כמה שנים, עשר שנים אחורה?

 25 כן, כן. :אדר' רמי יוגב 

כי   : עצהראש המו -קרן גרין  זה  את  לכם  מציגים  לא  אנחנו  כרגע  אבל  אחורה.  שנים  עשר  26 

 27 צריך לעשות את הפרויקט בשלבים. אבל מי שרוצה זה נמצא.

יש גם   אדר' רמי יוגב: נעשה, דרך אגב  מה שחשוב לדעת שיש, כאילו המיפוי הזה  28 

וכתבו  לקחו  ככה  יש ממש את המוזיאון שהחבר'ה  בניצני השרון,  29 

יש ואתר,  אתר  כל  אנשים   על  יש  כאילו  הכינו,  שהם  חוברת  30 

שעוסקים, יוסי ברק שולט המון בחומר הזה. אבל אני אומר שוב,  31 

אני נותן את הקונספט הכללי ואני מתוכו גוזר את הקטע של חנקין  32 

כי חנקין הוא לתכנון מפורט, אוקי?  ואני מתמקד רק רגע בחנקין  33 

ירוק פה  ונראה  גשם  אחרי  פה  טוב,  ביום  חנקין  ככה,  ונראה    אז  34 

ומה שיפה בשדרת חנקין, אני לא צריך  נכון?  תחושה של אירופה,  35 

באמת  שזה  חושב,  אני  ממני,  קדימאים   יותר  אתם  לכם,  להגיד  36 
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צנוע, טבעי, משהו קסום.  נותן תחושה של מקום אחר. של משהו  1 

אני מכיר לפחות כמה אנשים שבאו לגור בקדימה כי הם ראו את   2 

רית היא אחת מהם לדוגמא, באמת,  חנקין וזה מצא חן בעיניהם. ני 3 

זה לא סיפור. ככה זה נראה. מאד צנוע, אין פה יותר מדי דברים,  4 

 5 אבל זה עדיין  מאד יפה ובעל ערך, נקרא לזה אורבני, מאד יפה. 

תושבים   : ראש המועצה -קרן גרין  עם  שניים  או  מפגש  עשינו  שעשינו,  שבתהליך  רגע  נוסיף  6 

כא היו  כי  הצרכים,  מה  לשמוע  מזה  כדי  נעשה  בוא  שאמרו  לה  7 

האווירה   ולמעשה  אחרים.  דברים  מזה  נעשה  ובוא  רוטשילד  8 

לטפח   אבל  הקיים,  את  שלשמר  זה  על  מדברים  הרוב  או  הכללית  9 

ואחד  אותו,  לטפח  אבל  הקיים  את  לשמר  אומרת  זאת  אותו.  10 

הדברים המרכזיים זה לשמור על העצים. בשביל זה עשינו גם סקר   11 

 12 כל העצים. עם אגרונום שבחן ובדק את  

לתמונה   :אדר' רמי יוגב  עובר  אני  הזאת  הפסטורלית  מהתמונה  עכשיו  נכון.  13 

זאת  פיקציה.  ללא  חנקין,  שדרת  זו  בבוקר.  ראשון  ביום  שצולמה  14 

אומרת אתם רואים מצד אחד את אבני השפה שהן ככה מגמגמות.   15 

אתם רואים שיש קטע רחב מאד שהוא בלי עצים בכלל, יש פה בור  16 

אולי   פעם  גדם  שהיה  עוד  רואים  אתם  בקצה  ונפל.  שנכרת  גזע  17 

ואתם רואים שאין עצים בקטע הזה. וזה בדיוק המצב האבסורדי,  18 

אל  בכלל  שמסתכל  ספסל  רואים  ואתם  יפה  כך  כל  שהשדרה  19 

פה.   להיות  נעים  שעושה  דבר  שום  בלי  צמחיה,  בלי  גדם,  הכביש,  20 

קיימנו   חודשים  שישה  חמישה,  לפני  באמת  אמרה,  שקרן  וכמו  21 

השדרה    שיתוף תושבי  בעיקר  לשם  ובאו  עצמה  בשדרה  ציבור  22 

בודדים  ולמעט  השדרה.  של  המרחב  תושבי  אומרת  זאת  מסביב,  23 

היו הקיצוניים כמו בגאוס נורמלי, בקצה אחד אמרו חבר'ה, רוצים   24 

פה בריכות עם מזרקות ותאורה וכל מיני כאלה וגני משחקים וכו'  25 

 26 וכו' בצד אחד. 

 27 להגיד. מותר לך להתנסח,  מצועצע.  מצועצע, אתה יכול : תומר יעקב

לא, בסדר, אני מתאר את המצב, כל אחד יחליט מה זה. מצד אחד,  :אדר' רמי יוגב  28 

האנשים  של  הרוב  המאג'וריטי,  אבל  תגעו.  אל  גם  היה  שני  מצד  29 

זאת  ורואים,  כאילו  זה,  את  להנגיש  צריך  תשמעו,  חבר'ה,  אמרו  30 

ו אותו, לא מתאים  אומרת יש פה ספסל אחד, גם כן שארית שהביא 31 

לשום דבר. יש פה מרחבים לא מגוננים, אין פה הליכה לאנשים עם  32 

 33 מגבלות, אין פה הליכה לאנשים מבוגרים.

 34 אין אפשרות להליכה.  : יצחק גולברי

ולא   אדר' רמי יוגב: הכלבים  עם  הולכים  אנשים  יודע,  אתה  שם,  ויש  כלום.  אין  35 

ה שהמקום  ספק  אין  בקיצור,  אז  שם.  להיות  לקבל נעים  צריך  זה  36 



 27                           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.  8.6.21פרוטוקול מלא מן המניין מיוםdoc 

שיש   הפסטורליה  למרות  ככה,  להיראות  חייב  לא  הוא  שדרוג,  1 

לשדרה, יש לה כוח, אבל כרגע זה נראה עלוב. אז מה אנחנו יכולים  2 

לעשות? משרד האדריכלים הזה חשב וחיפש איזה שהוא קונספט,  3 

ופה אני חוזר לקטע של החקלאים. לא הייתי את כל המאבק הזה  4 

זר לחקלאות בפן החיובי שלה. קדימה של החקלאות, אבל אני חו 5 

לנו   שאוכלת  שלנו  המתאר  תכנית  את  כואבים  כולנו  אנחנו  צורן,  6 

קרקע חקלאית מאד יפה שעוטפת את הישוב, שמחברת אותנו דרך   7 

החקלאות אל היערות. אבל אין מה לעשות, זה חלק מהמחיר של   8 

שקדימה  הזה  מהיופי  נהנים  כולנו  אנחנו  אבל  כנראה.  הקדמה  9 

בתוך שדות של תותים. ואנחנו יצרנים של שליש מהתותים  נטועה   10 

זה כזה פרי אקזוטי שהוא  בארץ. ומשרד האדריכלים חשב שתות  11 

להביא  רוצה  שהוא  מוטיב  שהוא  איזה  בתור  בו  להשתמש  רוצה  12 

אנחנו   באהבה,  זה  עם  זרמנו  ואנחנו  בשדרה.  ביטוי  לידי  אותו  13 

 14 חושבים שזה יפה.  

לזר : תומר יעקב צריכים  גם  אתה  אתם  זה,  אחרי  הניילונים  של  הפינוי  עם  ום  15 

 16 יודע. 

 17 ברור, ברור. אדר' רמי יוגב:

 18 יש כאלה שלא רוצים, אבל בסדר. : תומר יעקב

 19 לא ניגרר לזה עכשיו.  : ראש המועצה -קרן גרין 

כאילו   :אדר' רמי יוגב  בקיצור,  רומנטי.  בדיון  אנחנו  עכשיו,  אחר  בדיון  אנחנו  20 

מק את  מציג  פה  אני  הוא,  את הרעיון  שילוו  ההשראה  ורות  21 

הפרויקט הזה. שוב, אנחנו רוצים ללכת לשמור עליו בצניעות אבל   22 

 23 לתת דברים מסוימים שידברו את השפה של קדימה, 

מה הבסיס של האלמנטים שיהיו בתוך כל השיפוץ הזה, יותר בטון,   : צפריר פדלון 24 

 25 יותר זה? אני רוצה לדעת. 

 26 מקום, מיד מגיע. אני מיד מגיע לשם, שאלה ב :אדר' רמי יוגב 

 27 זה יותר חשוב.  : צפריר פדלון

כן. אז הנה אתם רואים, גם כאן, כאילו תבינו, כמו שקרן אמרה,   אדר' רמי יוגב: 28 

שצריכים  עצים  יש  העצים.  כל  לגבי  אגרונום  עם  סקר  עשינו  29 

וכו'  להבריא  לתקן,  אותם,  להחליף  שצריכים  עצים  יש  להיכרת,  30 

הנו אדריכלי  בין  דיאלוג  ויש  אומרת  וכו'.  זאת  האגרונום,  לבין  ף  31 

איזה סוג של מדרכים אפשר לעשות בסמוך לעצים האלה, כדי שלא   32 

יפגעו בהזמנה, בשורשים של העצים האלה. ולכן אתם רואים פה,   33 

העצים.  שליד  בקומות  מים  חלחול  לאפשר  כדי  שריגים  יש  34 

ובמקומות שמרוחקים מהעצים, יש אפשרות להשתמש או בדקים   35 

נלך על דק מלאכותי, לא דק טבעי, כדי שימנע    שעדיין שם, כנראה 36 
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ל עמידות  עם  זה  באחזקה.  הם   25-25-צורך  האלה  הדקים  שנה.  1 

מים  של  לחלחול  ומאפשרים  עליהם  ההליכה  מבחינת  מאד  נוחים  2 

ולא למנוע את ההשקיה של העצים. כאן אפשר לראות את הדוגמא   3 

הצפוני,   החלק  חלקים.  לשלושה  מחולק  התכנון  פה  החלקה,  של  4 

לראות  אפשר  הזאת.  השדרה  של  הדרומי  והחלק  המרכזי  החלק  5 

שהשביל הוא לא הולך בקו ישר לאורך כל השדרה, הוא משחק לפי  6 

מיקום העצים, כדי לא לפגוע בעצים קיימים כבר. במקומות שבהם  7 

יש אפשרות להתרחב אנחנו  מתרחבים ויוצרים ממש פינת ישיבה   8 

לכ אראה  אני  תיכף  הגבהה,  עם  ספסלים,  גם עם  שיש  זה,  את  ם  9 

סוגים   לשתול  אפשר  שבהן  נוי  פינות  של  הגבהה  גם  ויש  ספסלים  10 

שאנחנו   מסוים  מקום  שיש  לראות  אפשר  שתילים.  של  מסוימים  11 

עושים במה מוגבהת ליצירת משטח לפעילות, בקיצור השביל הוא  12 

המשכי מקצה לקצה עם מקומות שבהם הצמחייה מאפשרת, יצרנו  13 

משחקים יהיו  ושם  שם   התרחבויות  הריצוף,  מבחינת  שונים  14 

ואין   עמיד  הכי  הוא  כי  בעיה,  שום  בלי  בטון  להיות  יכול  הריצוף  15 

צורך שם לדאוג לחלחול של מים וכיו"ב. מה שהולכים לעשות, יש   16 

פה הצעה שהיא כאילו חדשנית, והדבר הזה נבדק וימשיך להיבדק  17 

של  המרכזי  בחלק  תנועה.  יועץ  ידי  על  מדויקת  יותר  ברזולוציה  18 

ה, נכון להיום השדרה למעשה חצויה במפגש של רחוב ויצמן. השדר 19 

מי שבא מויצמן למעשה מקבל, רואה את שני חלקי השדרה. רוצים   20 

לעבור   יצטרכו  שלא  הולכים,  וילד  סבא  כבר  שאם  רצף,  ליצור  21 

פעמיים כביש. פעם אחת ואז הולכים לשדרה לכל אורכה. כן? ולכן   22 

ל ויצמן בתוך השדרה, יש הצעה, דווקא במקום הזה של הקטיעה ש 23 

עם  ישיבה,  פינות  נפרדת,  תאורה  עם  מיוחדת  רחבה  שם  לעשות  24 

תלוי  קטן,  קפה  בית  או  ספריה  או  קרון  שהוא  איזה  עם  צמחיה,  25 

כמה אנחנו נעלה על כנפי הדמיון. אבל בכל מקרה לעשות שם איזה  26 

שם,  לשבת  יהיה  שאפשר  מואר,  שיהיה  משיכה  מוקד  שהוא  27 

מכיר אתם  ספרים,  האלה  להחליף  העירוניות  הספריות  את  ים  28 

מחזיקים  פחות  אנשים  כי  עכשיו,  תאוצה  וצוברות  שהולכות  29 

ספריות בבית. ויש אנשים שמוציאים אותן, אז אפשר לראות כזאת   30 

בתל   כזאת,  ספריה  יש  ויצמן  ברחוב  וגם  נחליאלי  דרור  ברחוב  גם  31 

 32 מונד יש ספריה מדהימה. 

 33 ת שאמיר הכין. גם הספריות הירוקו : ראש המועצה -קרן גרין 

אז  :אדר' רמי יוגב  בקיצור,  הכין.  שאמיר  האלה  המבנים  נכון,  הכין,  שאמיר  מה  34 

ישיבה  פינות  עם  תאורה,  עם  גדולה  ספריה  לעשות  הוא  הרעיון  35 
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באים, מביאים ספרים  אנשים  אנשים,  מושך  זה  ואז  הזה  במקום  1 

 2 מהבית שלהם ויכולים לקחת ספרים אליהם.  

 3 ל הכביש? איפה, במעבר ש : תומר יעקב

 4 כן.  :אדר' רמי יוגב 

 5 אז מה, אתה סוגר את הכביש? : תומר יעקב

 6 כן. כן. מי שיבוא לשם יצטרך לעשות סיבוב באלקלעי.  אדר' רמי יוגב:

 7 לעשות סיבוב ימינה ואז לעשות, : תומר יעקב

 8 בדיוק. :אדר' רמי יוגב 

 9 פרסה.  : צפריר פדלון

 10 צריך להיבדק. זה מה שרמי אמר שזה עוד  : ראש המועצה -קרן גרין 

 11 כן, אנחנו נבדוק את זה ברזולוציה.  :אדר' רמי יוגב 

 12 אתה יודע שזה יחייב אותך בגידור באזור הזה.  : צפריר פדלון

להימנע   :אדר' רמי יוגב  וכדי  מגידור  להימנע  רציתי  שאני  העניין,  בדיוק  זה  לא,  13 

וכאלה,  נדנדות  כאלה,  משחקים  מתקני  פה  עשינו  לא  מגידור  14 

שכאילו גידור שיש פה זה תיבות כמו אדניות מעץ והגידור היחידי   15 

 16 שבהן תהיה צמחיה, שיתנו תחושה של גבול לפינת הישיבה. 

 17 גם בשדרות רוטשילד בתל אביב זה אותו דבר, אין גידור. : יצחק גולברי

 18 נכון.  :אדר' רמי יוגב 

 19 ויש שם תנועה הרבה יותר גדולה.  : יצחק גולברי

על : אביעד חסון מדבר  אתה  פה  זה    10שכונה    איציק  רוטשילד  שם  רוחב,  מטר  20 

 21 הרבה יותר. 

 22 מאות מטרים רוטשילד?  : יצחק גולברי

 23 לא, אמרתי הרבה יותר. : אביעד חסון

 24 כן, נכון, אתה צודק.  :אדר' רמי יוגב 

קודם כל נראה לי שזה שמישהו שעכשיו נוסע נניח שמאלה לכיוון   : אביעד חסון 25 

 26 ה נראה לי לא כל כך,בית העלמין, שצריך לעשות את כל הסיבוב, ז

 27 בעייתי.  : יצחק גולברי

יודע   : אביעד חסון וזה, זה מקסים, לא  נפלא שזה מחובר,  זה  כן. אפילו שבעיני  28 

 29 אם זה פרקטי.

לרחוב   : יצחק גולברי התנועה  כל  את  מעביר  הוא  עושה,  הוא  מה  מבין  לא  אתה  30 

 31 שלי.  

 32 נכון, זה מה שיקרה, איציק, זה מה שיקרה בפועל.   : צפריר פדלון

נפלא  : אביעד חסון הזה  הדבר  שוב,  כביש,  במרכז  זה  את  שם  אתה  וב',  א'.  זה  33 

בעיני, אבל אני לא יודע איך אפשר ליצור דבר כזה, בלי גידור. זה   34 

 35 נראה לי בסיסי.

 36 לא, לא יהיה כביש.  : ראש המועצה -קרן גרין 
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 1 אני לא שם את זה על הכביש. :אדר' רמי יוגב 

עכשיו : אביעד חסון קשר  בלי  היה  לא,  הזה  שהדבר  לי  נראה  מקרה  בכל  אבל   , 2 

 3 צריך להיות מגודר.

 4 בסדר, חבר'ה. :אדר' רמי יוגב 

 5 בואו ניתן לרמי לסיים להציג.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 6 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

סבב   : ראש המועצה -קרן גרין  ונעשה  להציג  לסיים  לרמי  ניתן  דבר,  כזה  נעשה  בואו  7 

 8 ה היא לשמוע אתכם. כן רמי, בוא תסיים.התייחסויות כי המטר

נמשיך הלאה. אתם רואים פה את המבט, שימו לב רבותי מבחינת  :אדר' רמי יוגב  9 

איך זה יראה. שימו לב, אפרופו השאלה לגבי, זה התכנון שמגדיר  10 

אדניות  ידי  ועל  ספסל  ידי  על  מתוחמת  היא  הזאת  שהרחבה  11 

ול הצפוני  לחלק  רצף  יוצר  הזה  הדבר  של  מגוננות.  הדרומי  חלק  12 

גם  שתהיה  מקווה  אני  אתנחתא,  שהיא  איזה  פה  יש  הכביש.  13 

שלו  בתאורה  שונה  יהיה  הזה  שהמקום  תאורה,  של  מוסיקלית,  14 

עדינה.   יותר  בצורה  אבל  מוארת,  תהיה  היא  שגם  השדרה  משאר  15 

ואז זה יבדיל בין מקום שקולט קהל, פה אפשר לשהות, פה אפשר   16 

חח. ויש מקומות שבהם יותר לעשות, לקנות, לשתות, לקרוא, לשו 17 

שיהיה במקום המרכזי הזה שיקלוט קהל. זה    image-קלים. זה ה 18 

בלילה. מקום מאד סימפטי בלילה. היום הוא פחות סימפטי אבל  19 

יותר  יהיה  זה  החידוש  ועם  הזאת  התאורה  שעם  מקווה  אני  20 

אם   ליין.  הפאנץ'  בא  ופה  השדרה  של  הדרומי  החלק  זה  סימפטי.  21 

כמו שאמרתי, הריצוף שם, יש ריצוף מבטון, יש  אתם, תיכף תראו,   22 

במעין  ולהשתמש  לקחת  של  הזה  הרעיון  את  ויש  דשא  ויש  דק  23 

אלמנטים שמסמלים תותים, גם כפינות ישיבה וגם כאבנים כאלה   24 

שהילדים יוכלו לשחק עליהן על הדשא. אתם רואים את זה? כאילו   25 

ליהן, יש שם דשא שבתוכו יש מן אבני תות כאלה, שאפשר לקפוץ ע  26 

שאתם  הזה  שהכיוון  חושב  אישית  אני  עליהן.  לשבת  עליהן,  לדלג  27 

זה  כפולות,  במירכאות  פופים  מעין  של  הזה  בקטע  דווקא  רואים  28 

על   תותים,  של  ובצבע  בטקסטורה  שהוא  אבל  כן?  מבטון,  פוף  29 

להרבה  שם  השהיה  את  לעשות  יכול  דק,  של  או  דשא  של  משטח  30 

שמסתכל מבט  יש  פה  ומיוחדת.  נעימה  ישיבה    יותר  פינת  על  31 

שמשקיפה על שביל, עצים וגינת התות. זה הגינון שמאופיין. יש פה   32 

הפרדה בין גינון שמתאים למפלס הקרקע וגינון שמתאים לערוגות.   33 

ואני   יהיה מקום מאד רומנטי  ולסיום חזרתי ללילה, המקום הזה  34 

יהיה   זה  בו,  שההשקעה  המקום landmarkחושב  את  יהפוך  זה   , 35 

אה של אלה שנוסעים דרכו ומקצרים, אלא מקום  הזה, לא רק להנ 36 
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שם   שתהיה  המורשת  את  ללמוד  וקצת  בו  לשהות  אליו,  להגיע  1 

 2 בחלק הזה שהוא חלק מרכזי מציר המורשת, תודה.

 3 אז תודה רמי ותודה למשרד טוך סרגוסטי שתכנן את זה. שאלות.  : ראש המועצה -קרן גרין 

תומר   : יצחק גולברי ידידי  הערה,  רק  רוצה  הניילונים  אני  על  שדיברו  כדי  שתוך  4 

 5 הוא אמר יש פה אחד שמתנגד, הוא כיוון עם האצבע אלי.

 6 לא, התכוונתי למלכת אנגליה. אתה זוכר אותה? תומר יעקב: 

 7 כן, זוכר אותה. : יצחק גולברי

 8 אתה אוהב להשתמש בה תמיד. : תומר יעקב

תי ושהיה  אתה מכוון את האצבע אלי. יושב לימינך אדם שעבד אי : יצחק גולברי 9 

ממונה על השפ"ע ושעשה פינוי של ניילונים בכמויות אדירות, כולל  10 

 11 מחזור, נכון צפריר? 

 12 אמת. : צפריר פדלון

ולא יעלה על הדעת, שיהיו בריאים אנשים, עושים כסף, וכל הזבל   : יצחק גולברי 13 

שלהם ישפכו ברחובות וכל הזמן יבקשו מהמועצה לאסוף את זה.   14 

ועוד פעם פינה ועוד  לא יעלה על הדעת. והוא עש ה פה מבצע ענק,  15 

פעם עוד האנשים, במירכאות, שיושבים כאן בהנהלה, עושים יותר  16 

גרוע ושופכים. אז עם כל הכבוד, אני בעד לאסוף, אני בעד לנקות,  17 

 18 אבל אנשים עושים קופה וגם את החרא זורקים עלינו? לא ילך.

 19 איציק, אבל אני אגיד משהו,  : צפריר פדלון

חלאס, לא נמאס מהניילונים? אני מתאפק כבר שעתיים, אני תיכף  : אמיר זהבי 20 

נגמור את הישיבה,  לי טובה, בוא  אפתח את הפה. מספיק. תעשה  21 

 22 אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה.  

 23 חברים, שניה,   : ראש המועצה -קרן גרין 

 24 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 25 עוד התייחסויות לחנקין?   : ראש המועצה -קרן גרין 

 26 דברים ביחד, לא ניתן לתמלל( )מ

וזה   : ראש המועצה -קרן גרין  תכנון  מראש  לכם  ומציגים  שכשבאים  מבינה  אני  אז  חברים,  27 

וזה, אם אתם רוצים להתייחס לתכנון, בבקשה. אם לא, תודה רבה   28 

 29 רמי, כי זה באמת מוערך. כן אביעד?

בעינ : אביעד חסון לרמי,  מקודם  אמרתי  יפה,  מאד  מאד,  בעיני,  זה מקסים  י  30 

מאד,  אהבתי  מעניין.  קצת  נופך  שהוא  איזה  נותן  מבורך,  רעיון  31 

אחרת  נראה  הגידור  של  העניין  ובאמת,  וזה.  טרח  שהוא  רואים  32 

יוצר  מתחם,  באמת  שהוא  הזו,  בצורה  זה  את  כשרואים  עכשיו  33 

 34 איזה שהיא תחושה של זה, מקסים.
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נציג   : ראש המועצה -קרן גרין  שאנחנו  זה  התהליך  המשך  תודה.  מה אז  לתושבים,  זה  את  1 

שנקרא שיתוף ציבור ואחר כך נצא לאומדן ולכתבי כמויות ולמכרז  2 

 3 והכל. כן צפריר. 

תנועה   : צפריר פדלון הרבה  תנתב  ויצמן  של  באמצע  שהסגירה  להגיד  רוצה  אני  4 

זה   עכשיו  שם.  שקורה  מה  את  שם  תשנה  והיא  אלקלעי.  לרחוב  5 

במיו  ויעשו,  ייכנסו  לא  אנשים  כי  לשניים.  בכביש מתחלק  חד  6 

שמוביל לבית העלמין. הם יעדיפו לעבור או דרך רוטשילד או דרך  7 

 8 אלקלעי. 

 9 כדי לעשות דבר כזה, : ראש המועצה -קרן גרין 

אני  : צפריר פדלון אבל  מבורכת,  יוזמה  היא  היוזמה  באמת,  שניים,  אחד.  זה  10 

שפחות  כמה  עם  המקום  של  האותנטיות  על  יותר  לשמור  ציפיתי  11 

טבעיים, עם שבילי דק קטנים, דברים מהסוג  בטון ויותר אלמנטים   12 

הזה. יותר עצים, חבל, אתה עכשיו מביא אותו למצב שלוקח אותו  13 

שעדיין   מקומות  יש  ברמות.  מודרנית  אביב,  בתל  חדשה  לשכונה  14 

של   הצביון  של  כפר.  של  האותנטיות  על  לשמור  רוצים  בקדימה  15 

שזה   פעם, אתה יודע, באמת, אני אומר את זה מכל הלב. אני חושב 16 

לטבעיות,  יותר  לצמצם  שיפור  מבחינת  פה  יש  אבל  אדיר,  רעיון  17 

יותר לשמור, אנשים רוצה לטייל, רוצים לשבת. אפשר לעשות את  18 

 19 זה הרבה יותר אותנטי.

 20 תודה. עוד התייחסויות? אני נועלת את ישיבת המועצה. תודה רבה.  : ראש המועצה -קרן גרין 

 21 

 22 

 23 

 24 - הישיבה  ננעלה -

 25 

 26 

 27 

 28 


