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 1 אישור תברים  .3

 2 שיפוץ גן אופירה נבון וגן מרים  -1081פתיחת תב"ר 
 3 

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

0502,00 מפעל הפיס   0 
 

502,000 

 502,000 0 502,000 סה"כ תקציב תב"ר 
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 6 סגירת תבר"ים עפ"י רשימה: 

מס' 
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סה"כ 

 תקבולים

סה"כ 

 תשלומים

גרעון/עודף  

 נטו

1030 

{2019 } 
 שיפוצי קיץ גנ"י 

 מפעל הפיס 

 

 קרנות הרשות 

285,672 

 

500,000 

781,607 4,065.15 

1047 

{2019 } 
 ת היישוב שיפור חזו

הקצבה מתקציב  

 רגיל 
250,000 248,493 1,507 
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{2018 } 

עיצוב מרחבי למידה  

 לביה"ס יגאל אלון 
 - 80,000 80,000 משרד החינוך 
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שצ"פ טיילת בנה  

 ביתך/החורשה 
 31,043 629,561 660,605 שצ"פ כללי 

   7 
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 15 . עדכוני ראש המועצה1

ישיבת המועצה   :  ראש המועצה -גב' גרין  אני חושבת שזאת  וברוכים הבאים.  טוב,  ערב  אז  16 

אחד   זה  העסקים.  במינהלת  פה  מנהלים  שאנחנו  הראשונה  17 

הם לסיור, זה במקום הזה. למעשה  המקומות שרציתי שנבוא אלי 18 

וכל   אחד  כל  שבו  למקום  אותו  והפכנו  הישן  המתנ"ס  את  לקחנו  19 

זאת   ולעבוד.  שלהם  הלפטופ  עם  המחשב,  עם  לבוא  יכולים  אחת  20 

גם   שמייצרת  עבודה  בחינם    Networkingסביבת  קורסים  וגם  21 

לתושבים, חלק בזום, וחלק בפיזי. וקורה באמת דבר מקסים, ואני   22 

אות בבקרים  מזמינה  פה  היה  לא  שעדיין  ומי  חלק.  לקחת  כם  23 
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וביקר, אז באמת נעשית פה עבודה מדהימה. תודה ליוחאי מרישוי   1 

עסקים שאחראי לנהל את זה, ולשלומי אביטבול שהוא האב בית,   2 

ובחוץ   לתושבים.  שירות  באמת  וזה  כאן,  שצריך  מה  וכל  בית  אם  3 

ארבעה   לנו,  שיש  השיתופי  הרכב  את  לראות  יכולים  בכל  אתם  4 

התושבים   כלומר  בו.  השימוש  שעלה  לדווח  שמחה  ואני  היישוב.  5 

 6 מאמינים בזה.  

עדכוני קורונה: אנחנו עדיין ביישוב צהוב. המסר המאוד משמעותי    7 

שלנו היום, אחד, שכל מי שחוזר מחו"ל יקפיד על הבידוד שצריך.   8 

זה   השלישי,  והדבר  סגורים.  במקומות  מסיכות  זה  השני  הדבר  9 

אם  גם  צריך    להיבדק,  שנייה  פעם  או  ראשונה  פעם  מחוסנים  10 

להיבדק. אנחנו הבאנו לכאן ניידת בדיקות שבוע שעבר. אנחנו נביא   11 

לפה שוב ניידת בדיקות, אני מקווה שבשבוע הבא. אנחנו ממשיכים   12 

לחסן את הילדים. עשינו חיסון ראשון פה ביישוב, ויהיה גם חיסון   13 

מאפשרים גם לכל    שני בשבוע הבא. ובמסגרת החיסון השני אנחנו 14 

מה   יודעים  לא  אנחנו  להתחסן.  בילדים  ראשון  חיסון  שצריך  מי  15 

זה. עמדת   לגבי  עדיין אין החלטות  יהיה בפתיחת שנת הלימודים.  16 

להבין   וצריך  ברורה,  מאוד  הרשויות  וראשי  המקומי  השלטון  17 

כנראה   זה  דבר  של  בסופו  הקורונה.  עם  לחיות  ללמוד  שנצטרך  18 

שלנ מהחיים  חלק  הזה  שאנחנו  בשלב  הדברים  כל  את  לעשות  ו,  19 

מרכז   להיפתח  עומד  אלו  בימים  עצמנו.  על  להגן  כדי  יכולים  20 

רוטשטיין. בחודש הבא הם יעשו פתיחה חגיגית. כבר אפשר לראות   21 

המהנדס   גם  תודה,  להגיד  ככה  עבדנו  שם.  שקורית  הפעילות  את  22 

פה, ותודה לכל העזרה והסיוע שהיה כדי שהמקום הזה ייצא לדרך   23 

 24 בתוך פחות משנתיים מהנחת אבן פינה ועד עכשיו. ויפעל 

מה    צבי.  בן  של  המסחרי  המרכז  מתחדש  שרואה  מי  אלו  בימים  25 

שאנחנו   ככל  לסייע  מנסים  אנחנו  כאן  גם  אז  הלבן.  הפיל  שהיה  26 

 27 יכולים כדי לקדם את העסקים ביישוב.  

 28 סליחה, המועצה שכרה שם מקום?  : צפריר פדלון

המועצה לא שכרה שם מקום. אבל עם כל יזם שנפגשנו עד היום  : לא.  ראש המועצה  -גב' גרין   29 

שם מקום  לשכור  מוכנה לשקול  ניבנה, אמרנו שהמועצה  עם  ועוד  30 

צריכים   אנחנו  הצעה.  שהיא  איזו  קיבלנו  האזור.  את  לפתח  כדי  31 

אנחנו   מי  עם  גם  כלכלית,  מטה  עבודת  מבחינת  גם  אותה  לבחון  32 

הדב לשם.  מעבירים  אנחנו  מי  לשם,  לא  מוסיפים  עוד  הזה  ר  33 

התגבש. אז קיבלנו הצעה, אבל שוב זה מתוך מגמה לפתח. אני לא   34 

 35 יודעת אם ניקח את זה או לא. זה בתהליך עבודה.  
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למעשה    ארבע.  טופס  קיבל  השרון  ניצני  גוונים  ספורט  אולם  1 

בתחילת שנת הלימודים הילדים יוכלו ליהנות מאולם ספורט חדש,   2 

יודעים  ובאמת תודה להנדסה. אני חושבת שר ק מאחורי הקלעים  3 

ממונה   גולברי  לאיציק  גם  ותודה  הזה,  בעניין  נעשית  עבודה  כמה  4 

 5 תיק ההנדסה, הרבה דברים כדי שדבר כזה ייצא לדרך.  

צורן.  -בשעה טובה טופ השדות, מתחם פינוי בינוי הראשון בקדימה  6 

שנים, עוד    25שנה, ארבע ראשי מועצה. לא יודעת, מהנדס אחד.    20 7 

מרגש לראות מה שקורה שם, ובספטמבר הם אמורים    יותר. באמת 8 

 9 לאכלס את המקום.  

מבחינת התהליך המשפט עם לב השרון, הגשנו כזכור בג"צ ראשון    10 

בג"צ,   שהגשנו  אחרי  ורק  בנושא.  החלטה  יקבל  הפנים  ששר  כדי  11 

קיבל   לא  שהוא  שנתיים  אחרי  בנושא,  החלטה  לקבל  נזכר  הוא  12 

ה. אבל ההחלטה לא הייתה  החלטה, אז תוך שבוע הוא קיבל החלט 13 

במאה אחוז עבורנו. את כל ההמלצות של ועדת הגבולות הוא קיבל,   14 

הרשות   שיפוטנו  שטח  לתחום  יעבור  שהאזור  אחת  המלצה  למעט  15 

קדימה של  כי  -המוניציפלית  מבחינתנו,  משמעותי  מאוד  זה  צורן.  16 

זה מה שמשפיע על אגרת השילוט. זה   זה מה שמשפיע על החניה.  17 

על שמשפיע  ולמעשה    מה  שם.  הבינוי  ועל  שמקבלים,  ההיטלים  18 

מבחינתנו זה משהו מאוד משמעותי, ולכן הגשנו בג"צ נוסף. בבג"צ  19 

גימל,   תגובה  בית,  תגובה  אלף,  תגובה  ביקש  בביהמ"ש,  היה  הזה  20 

זה   התחתונה  בשורה  עתירה.  הגישו  גם  השרון  לב  דלת.  תגובה  21 

ך לחזור  שלפני שבועיים, כמו ששלחתי לכם, ביהמ"ש החליט שצרי 22 

שוב לשרה כדי שתוציא צווים, ורק אחרי זה תהיה לנו זכות עמידה   23 

בבג"ץ. אנחנו פועלים כבר מול השרה, מול המשרד שלה כדי לקדם   24 

העוול   החשובים  הנושאים  אחד  זה  ומבחינתנו  הזה.  הנושא  את  25 

רולדין   של  שהאזור  לקבוע  שצריך  להחזיר.  שצריך  ההיסטורי,  26 

 27 צורן.  -יציפלי של קדימהסנטר יהיה בשליטה ובשטח מונ

 28 כל אזור התעשייה.   :תושב

גרין   אני  ראש המועצה  -גב'  אזור התעשייה למעשה. למעשה האבסורד שקורה, תמיד  כל   : 29 

אומרת, זה כמו אדם שבמטבח הוא חי ובחדר שינה, ובסלון מישהו   30 

שבין   להיות  יכול  לא  להיות.  יכול  לא  זה  הבית.  בעל  הוא  אחר  31 

 32 יציפלי זה של לב השרון.  קדימה לצורן השטח המונ 

 33 כן. אני אסיים את העדכונים, ואם תהיה לך התייחסות, אז תאמר.   

עושים    לא  אנחנו  אומרת,  שאני  שנתיים  כבר  קיץ.  שיפוצי  נושא  34 

-שיפוצי קיץ. אנחנו עושים תוכנית עבודה שנתית. עשינו את זה ב 35 

זה ב2020 עשינו את  פני  2021-.  על  פורסים את העבודות  . למעשה  36 
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הספר  כ בבתי  לעבוד  יכולים  אנחנו  שבהם  הימים  השנה.  ל  1 

ובמוסדות חינוך הצטמצמו מאוד כי גם יש את הבית ספר של קיץ,   2 

דבר   וכל  חופשה  כל  ולכן  הלימודים.  שנת  את  האריכו  ועכשיו  3 

כל החופשים. ראינו   אנחנו מנצלים את  שאפשר לעשות בחופשים,  4 

ם, ואם זה היה  את זה לכל אורך השנה האחרונה, אם זה היה איטו 5 

 6 שדרוג, ואם זה היה שיפוץ.  

אישורי    כל  את  נקבל  שגם  צופים  אנחנו  אוגוסט  אמצע  במהלך  7 

אותה   עד  שעשינו  הפעולות  את  נציג  גם  ואז  למתקנים,  הבטיחות  8 

הצרכים,   את  שמענו  ויו"ר,  מנהלת  עם  ישבנו  ספר  בית  בכל  עת.  9 

 10  ומתוך זה החלטנו מה הדברים שנעשה בשנה הקרובה, ומה שלא,

נמשיך לשנה שאחרי. אני רוצה להגיד תודה ככה למנכ"ל המועצה,   11 

 12 ולכל הצוות על העבודה המקצועית, היסודית בנושא הזה. 

 13 לפני שאני עוברת לסעיפים, רצית לומר משהו?  

אזור   : צפריר פדלון של  בנושא  בג"ץ  דברים. אחד, החלטת  שני  להגיד  רציתי  כן.  14 

לחתימה   גם  מחכים  כל  קודם  אז  ורק  תעשייה,  האוצר,  שר  של  15 

לאחר החתימה על הצווים של שר האוצר, יוכל שר הפנים לחתום   16 

 17 ולהגיש.  

 18 שר האוצר לא נוגע אלינו.   : עו"ד שפרבר

 19 לא. אבל השרה לא יכולה לחתום, אם שר האוצר לא חתם.  : צפריר פדלון

זה בנוגע לזה שקיבלנו יותר הרשימות   : עו"ד שפרבר אני רק אסביר. שר האוצר  20 

 21 ת ההכנסות לטובתנו. זה מצריך את חתימתו.  חלוק

אחד.  : צפריר פדלון זה  איתם,  להסדר  ולהגיע  לשבת  לכם  רמז  הוא  אבל  נכון.  22 

אותו,   ונכבד  אותו,  נעודד  אנחנו  לפה,  שמגיע  יזם  כל  עם  שניים,  23 

ונשמח מאוד שיגיעו לפה יזמים לפתח את היישוב. אבל נאה דורש,   24 

מהתו מבקשים  שאנחנו  כמו  מקיים.  בדרישות  נאה  לעמוד  שבים  25 

יכול   לא  החוק.  בדרישות  לעמוד  יזם  מאותו  מצפה  אני  החוק,  26 

לפני   ופתיחות חזיתות  נרחבים  יתחיל לבצע שיפוצים  להיות שיזם  27 

שהוא מקבל איזה היתר. ושם מתנהלים חריגות בניה צורמות לעין,   28 

נקפוץ   מיד  אנחנו  מחסן,  איזה  שיבנה  תושב  שכל  יודעים  ואנחנו  29 

 30 . אז מן הראוי שנתייחס לזה.  עליו ונטפל בו

 31 :  צפריר, חד, חד משמעי אין פה אפילו,  ראש המועצה -גב' גרין 

 32 לא הבנתי.   : צפריר פדלון

 33 הלוואי שהיו קופצים על כל תושב שבונה חריגות בניה.   :נועם מולה

שרונים   :  ראש המועצה -גב' גרין  המרחבית  שהוועדה  לכולנו  להזכיר  רוצה  אני  חברים,  34 

ובניה היא הוועדה שלנו. ברגע שלנו נודע הדבר, גם שרונים  לתכנון   35 

גם צו הפסקת עבודה. אנחנו לא מקלים ראש   לנו  נכנסה. הם עשו  36 
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אבל   פתוחה  דלת  פותחים  אנחנו  שרוצה  מי  כל  בכלל.  הזה  בדבר  1 

מול   זה  ובניה  תכנון  של  עניין  שוב,  שלא,  ומי  החוק.  לפי  הכל  2 

 3 שרונים.  

א  דרך  תושבים  אלינו  ואחרות,  כשפונים  כאלה  בחריגות  גם  גב  4 

שהסמכות   לזכור  צריך  רק  הזה.  בעניין  לשרונים  פונים  גם  אנחנו  5 

 6 לצערי לא אצל המועצה אלא אצל שרונים.  

 7 שרונים זה אנחנו. זה זרוע ביצועית שלנו.   : צפריר פדלון

 8 אני חייב להוסיף משהו.   : חנן טוויטו

 9 חנן רצית להוסיף משהו?  :  ראש המועצה -גב' גרין 

כן. אני רוצה להגיד שצפריר, תדע לך שמוצעת שרונים הם בצרות  : נן טוויטוח 10 

עבודה,   הפסקת  צו  וגם  בימ"ש,  באיזה  תביעה  גם  לו  יש  צרורות.  11 

 12 וכתב אישום והכל. 

למרות צו הפסקת עבודה הוא המשיך לעבוד. אני מברך אותו. אני   : צפריר פדלון 13 

 14 באמת רוצה קודם כל יזם, אבל בוא נדייק.  

 15 אני מסכים.   : ויטוחנן טו

המקומית   : צפריר פדלון של המועצה  הביצועית  הזרוע  היא  ששרונים  נדייק  בוא  16 

 17 צורן, ושל כל היישובים האחרים ששייכים.  -קדימה

 18 כן. יצחק גולברי אתה רוצה לומר משהו?  :  ראש המועצה -גב' גרין 

 19 כן. אני חייב לומר, אלף, אני חושב שאתה צודק.   : יצחק גולברי

 20 לגמרי.   : דלוןצפריר פ

וככה אנחנו נוהגים. יתרה מזאת לפני חודשים מספר כשהוא חשב   : יצחק גולברי 21 

לרכוש את המקום, הוא בא לפגישה איתי ועם קרן, ואמרנו לו, כי   22 

את   לו  אמרנו  למעלה,  לקומות  ארבע  טופס  שאין  לנו  אמר  חנן  23 

שהוא   שראינו  ביום  הכללים.  לפי  הכל  לו  אמרנו  החניה.  בעיית  24 

דב את  עושה  הפעלנו  הפתיחה,  את  ראינו  כי  חוקיים  לא  רים  25 

שרונים. ניסים היה במקום. נתן לו צווים. תשמע, זה שלא שמים לו   26 

אקדח בראש, ולא לוקחים אותו למאסר, אתה מכיר את זה. זה לא   27 

 28 הולך.  

 29 לא, את זה אני יודע.   : צפריר פדלון

 30 אבל הכל מטופל כחוק.   : יצחק גולברי

 31 ני יודע שזה מטופל. בדקתי את זה.  איציק, א : צפריר פדלון

 32 אני מסכים איתך. זאת הדרך. מסכים איתך.    : יצחק גולברי

אבל מה שלי יהיה חורה, שברגע שהוא משכיר היום לתושבים, הם   : צפריר פדלון 33 

 34 באים לפתוח, 

 35 הם לא יכולים לקבל טופס ארבע.  :נועם מולה

 36 חברים, אנחנו ממשיכים.  :  ראש המועצה -גב' גרין 
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הם   : פריר פדלוןצ יקבלו.  לא  הם  עסק  רישיון  ולקבל  עסקים,  לפתוח  באים  הם  1 

 2 יגיעו לבית משפט, וזה בוא תשים מכשול בפני עיוור.  

כל מי שעובד איתי יודע, מנכ"ל, יועמ"ש, גזבר, כל הצוות המקצועי   :  ראש המועצה -גב' גרין  3 

ו,  יודע שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לעזור למישה  4 

קלה   יד  אין  פי החוק,  על  עובד  לא  מישהו  ואם  פי החוק,  על  הכל  5 

 6 בעניין הזה.  

אני רק אגיד בהקשר הזה שצריך להגיד את זה. איתי התייעצו כמה   :נועם מולה 7 

אני   המקום.  את  להם  להשכיר  אנשים  אליי  פנו  כן  כאילו  אנשים.  8 

אישורים   מבחינת  בעיות  הרבה  שיש  יודע  שאני  להם  אמרתי  9 

 10 יהיה קשה לקבל רישיון עסק.  במקום, ו

 11 תאמין לי גם אני אמרת את זה.  : צפריר פדלון

 12 שני הנושאים לסדר היום הראשונים זה של תומר. בבקשה.  :  ראש המועצה -גב' גרין 

של   :תומר יעקב מבוטל  לא  סכום  אישרנו  האחרונות  בשנתיים   13  700,000אנחנו 

ניקוז, פיתוח,  של  עבודות  לטובת  שפתחנו  בתב"ר  סלילה,    שקל  14 

 15 הקמה של שצ"פ ועוד כהנה, וכהנה דברים.  

השבטים.    של  המתחם  כל  זה  שמכיר,  למי  מערב,  ברוטשילד  16 

ובינתיים המקום הולך וקורם, ומתאכלס בקצב אפילו מהיר. אבל   17 

כל עבודות הפיתוח כאילו הוקפאו או לא קיימות. יש שמה ערימות   18 

שצרי שצ"פ  תאורה,  סלילה,  בלי  כניסות  שמה  יש  להיות,  חול.  ך  19 

עשרות אלפי שקלים היטלי   ושילמו  גרים שמה,  ותושבים שכמובן  20 

יכול   לא  אני  עכשיו  זה.  את  לתקן  הזמן  שהגיע  חושב  אני  פיתוח.  21 

נכון   לא  הזה  שהמודל  חושב  שאני  ההיסטורי,  הדיון  את  לקבל  22 

שיהיה   עד  נחכה  לא    70%,  60%,  50%בתפיסה,  זה  הקבלן.  כי  23 

שם תוש יש  רלוונטי.  לא  זה  ולא שתיים  משנה.  לא אחד,  זה  בים,  24 

שגרים. ואלף, בקבלנים שנכנסים יש דרך לטפל. אנחנו לא המצאנו   25 

את השיטה. והדבר השני, יש עבודות שממילא יכולות להתבצע בלי   26 

שאני   לפני  אז  הקבלן.  של  אופציונלי  הרס  או  זיקה  איזו  שתהיה  27 

אמלא את הצעת ההחלטה, אני חושב שאנחנו צריכים לקבל פה את   28 

ה הסטט מתוך  לתב"ר.  ביחס  הכספיים  הביצוע  נתוני  של  -וס  29 

שקל קודם כל כמה הקבלן או הקבלנים ביצעו עד עכשיו.    700,000 30 

זה ייתן לנו גם כן תמונה מספרית, חשבונאית. והדבר השני, להציג   31 

בפנינו תוכניות מפורטות מה הולכים לעשות בשכונה כדי שלא יהיו   32 

א גם  אני  נושא,  מאושר  זה  אם  הצעת  הפתעות.  את  בסוף  עלה  33 

 34 ההחלטה.  
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אז תראה תומר, אני אומר לך, הנושא הזה הוא לא הצעת החלטה,   : ראש המועצה -גב' גרין  1 

מבחינת   אז  שאילתה.  הוא  הטוב  במקרה  לדיון.  נושא  לא  והוא  2 

 3 הצבעה  הוא יירד מסדר היום. 

הצעת   :תומר יעקב יש  מקבל.  לא  אני  קרן,  סליחה  החלטה.  הצעת  יש  לא.  4 

א החלטה  החלטה.  הצעת  יש  אבל  אחר.  משהו  זה  טוב,  לא  זה  ם  5 

 6 קונקרטית. אפשר להחליט להוריד את זה מסדר היום.  

תומר, עם כל הכבוד, תן לי לסיים את המשפט. זה לא נושא לסדר   : ראש המועצה -גב' גרין  7 

זו  זאת  עם  לדיון.  נושא  לא  זה  כי  היום  מסדר  יירד  זה  היום.  8 

אנ  אבל  הטוב,  במקרה  נניח  לצוות  שאילתה  אתן  זאת  בכל  י  9 

המקצועי לשתף במה עשינו עד עכשיו. אבל אם מישהו רוצה, ואני   10 

הכל,  את  לשמוע  או  דיון  רוצים  אתם  אם  לתושבים,  גם  אומרת  11 

תבואו למשרדי המועצה, נקבע פגישה מסודרת, תראו את הדברים.   12 

של Highlight -זה לא יהיה כאן דיון. אתם תקבלו הצגה של כמה מ 13 

במה  הדברים. אם א כמויות,  בכתבי  לעיין  רוצה  מועצה  כחבר  תה  14 

לעיין בדברים   כן מוזמן למועצה  גם  והכל, אתה  עשינו, באקסלים  15 

מסדר   הנושא  את  אוריד  אני  פרוצדורלית  צריך  אם  אז  האלה.  16 

היום, ובכל זאת אני אתן לגורמי המקצוע גם למהנדס וגם לגולברי   17 

 18 לומר.  

אחר :תומר יעקב להתייחס,  בסוף  מבקש  שצריך  ואני  מי  כל  שיסיימו  י  19 

הצעת   יש  כי  הזה  בנושא  התייחסות  להגיד  כן  גם  להתייחס,  20 

הצעה   החלטת  כשיש  שאילתה  לי,  להגיד  אפשר  אי  החלטה.  21 

 22 קונקרטית. 

תגיד   :  ראש המועצה -גב' גרין  תרצה,  אם  ואז  היום,  מסדר  אז  הזה  הנושא  את  אוריד  אני  23 

 24 משהו.  

 25 ני חושב שצריך לדון בזה. זו החלטה שלך. חבל שזה ככה. א :תומר יעקב

 26 בוא נגיד כמה מילים, בסדר. תומר, תמשיך.   : יצחק גולברי

 27 אז אתחיל רגע רק במה קרה בשנתיים וחצי האחרונות, כי למעשה,   : ראש המועצה -גב' גרין 

התושבים   : יצחק גולברי אלף,  שם.  פיתוח  שום  שם  נעשה  שלא  נגיד  כל  קודם  28 

תי, אני חושב שבמאות אלפי  שיושבים פה יודעים שמאז שאני נכנס 29 

שקלים דאגתי שיהיה מדרכות זמניות עם אספלט. דאגתי בכל פינה   30 

שהשכונה   נכון  תאורה.  שתהיה  דאגתי  תאורה,  הייתה  שלא  31 

והאנשים שגרים שם עם ילדים זה לא מספיק ראוי. אני אומר לך,   32 

חד וחלק. עכשיו צריכים להחליט כמועצה. הייתה מדיניות בזמנו,   33 

א זוכר  נכנסתי  אתה  כשאני  הזה?  האזור  כל  את  הגולן,  רחוב  ת  34 

למסכנים   היה  לא  כבישים  שם,  היה  כורכר  מועצה  ראש  להיות  35 

האלה. ואז הפכנו את הדרך, אמרנו, ניתן גם כבישים, ניתן מדרכות   36 
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בלגן עם החול ששופכים. כל אחד חופר,   גם  יש שם  והכל.  זמניות  1 

אה ליד הבית שלי  ושופך את זה לשני, וזה נערם. אני אגיד לך, תר 2 

לשבת   צריכים  אנחנו  רוטשילד.  של  בהתחלה  שזה  קורה,  מה  3 

לתת   צריך  לדעתי  מתי.  איך,  עושים,  אנחנו  מה  ולהחליט  כמועצה  4 

חול.   ערימות  המון  שם  יש  ילדים.  שם  יש  הולמים.  תנאים  להם  5 

לא  זה  כלום,  עשינו  שלא  ולהגיד,  לבוא  אבל  בזה.  מטפלים  אנחנו  6 

 7 נכון.  

תו :תומר יעקב אולי  יש  במכרז,  שזכה  קבלן  יש  איציק?  להציג,  שאפשר  כניות  8 

 9 כמה. אז צריך להיות תוכניות על השצ"פ.

 10 אני אציג לך, אוקיי.   : יצחק גולברי

 11 שמות רחובות אין להם.   : צפריר פדלון

 12 מי אמר שאין שמות? אין שילוט, נכון.   : יצחק גולברי

רחובו : צפריר פדלון לשילוט  תיקון  תקבלו  רחובות.  איתם  שמות  נרד  אנחנו  ת.  13 

 14 לרמה הזאת.  

 15 כן, חנן.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

ל : חנן טוויטו קרוב  שמה  השקענו  התב"ר  על  שהחלטתם  מאז   16  600,000-אנחנו 

קירות   בנינו  זמנית,  תאורה  עשינו  המדרכות,  את  כשעשינו  שקל  17 

וכל מה   באנו,  גבוהים מאוד של קרקע.  גושים  יש  תומכים ששמה  18 

כ עזרנו  לקוי  זאת שהיה  לאנשים.  זמנית  מבחינה  יכולנו  שרק  מה  19 

טיפלנו   ולא  להיכנס,  בעיה  הייתה  שלמישהו  מצב  היה  לא  אומרת  20 

מה   בכל  שטיפלנו  הישנים  בכבישים  תקלות  גם  עלו  כדי  ותוך  בו.  21 

 22 שאפשר. 

 23 אפילו התקנו חניות שלא היו מתוכננות.   : יצחק גולברי

ת, אז הוספנו חניות שלא  ותוך כדי ראינו שאפשר להוסיף עוד חניו : חנן טוויטו 24 

 25 היו מתוכננות.  

בוצע   :תושב שמה  בית במתחם אחד.  אותו  ליד  בוצעו  כל הדברים האלה  26 

 27 הקיר, שמה בוצעה החניות, שמה יש לי ממ"ד. 

 28 זה לא מדויק.   : חנן טוויטו

לא   :תושב שם  אין  מלא,  שנים  חמש  שלי  הרחוב  תקשיבו,  שם.  גר  אני  29 

מנקה ברחוב. פעם אחת היה,  מדרכה, לא ניקיון. פעם אחת לא היה   30 

מזה   חוץ  בבוקר.  ברחוב  מנקה  היה  לביקור,  הגיעה  שקרן  סליחה  31 

לא היו מנקים ברחוב. לא משאית שמנקה. היא עושה פרסה. היא   32 

מגיעה לסימטת הברון עושה פרסה ויוצאת חזרה החוצה. היא לא   33 

 34 נכנסת בכלל לרחוב שלנו. 

המדרכה תושב: את  בבקשה  לעשות  מתוכנן  מתי  ואת    חנן,  הסופית,  35 

 36 השטחים החוליים? שואלים, לפי התכנון מתי זה יקרה? 
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 1 וגם את השצ"פ ששילמנו עליו. :תושבת

בוא אני אעזור לך. רק מבחינת כספים שתבינו, זה היה עם החברה   : ראש המועצה -גב' גרין  2 

שקל. זה גם    700,000למשק וכלכלה. זה היה סדר גודל של כמעט   3 

 4 לתאורה, וגם לסלילה.  

שיו השצ"פ בתכנון אצל האדריכלית נח. אני לא זוכרת אם כבר  עכ  5 

 6 קיבלנו את הטיוטה או לא קיבלנו את הטיוטה.  

 7 העברנו את מפת המדידה לאדריכלית.   : חנן טוויטו

 8 בדיוק.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 9 מתי הצפי מבחינה צבאית, שנה, שנתיים?  :תושב

 10 מים אחרי,אנחנו מפתחים מתח :  ראש המועצה -גב' גרין 

גובל בחצרות שלנו   :תושבת גרים ברחוב, והשצ"פ הזה  שנייה, שנים אנחנו  11 

עם ילדים, וכל קיץ מחדש אנחנו צריכים לצלצל בשביל שינכשו את   12 

אז  נחש.  נכנס  גם  שלנו  ולשכנה  נחשים,  יש  מתחת  כי  העשבים  13 

חמש  האנשים,  כל  בנוי.  כבר  הרחוב  הכסף.  את  שילמנו  במקום,  14 

 15 גרים שם. אנחנו גובלים בשדה קוצים.  וחצי שנים אנחנו 

אני רוצה להגיד לכם משהו. תראו, אני שנתיים וחצי ראש מועצה.   :  ראש המועצה -גב' גרין  16 

וגם   זה,  את  לאשר  באמת  זה  שעשינו  הראשונים  הדברים  אחד  17 

חרגנו קצת מהמדיניות כשהיה צריך לסלול אספלט. עם זאת צריך   18 

בנוי,  לא  הוא  שעוד  רחוב  שיש  כביש    להבין  עושים  בבוקר  ומחר  19 

מלא, ואחרי זה ממשיכים לבנות בית ליד יש פה בעיה של תשתיות.   20 

כלומר במקום שבו יש מקטע שהוא סגור, מקטע שמקטע עד קטע   21 

 22 נסגר ברובו יותר קל לנו.  

עם    להיות  שנוכל  מניחה  אני  זמנים  לוח  מבחינת  השצ"פ  לגבי  23 

. כך אני מניחה  2022תוכניות בחודשים הקרובים, ולביצוע במהלך   24 

הכמויות   כתב  ואת  התוכנית,  את  נקבל  הדרך.  תחילת  לפחות  או  25 

הזה.   לעניין  שוב  ניכנס  והכל,  רחובות  מנקה  לדעת. מבחינת  ונוכל  26 

שוב   לבוא  מוכנה  אני  לתב"ר.  עניין  לא  זה  להנדסה.  עניין  לא  זה  27 

לסיור או שתבואו אלינו למועצה, ונקדם את זה. אבל צריך להבין,   28 

אומרת   לבנות.  ואני  שרוצים  החדשות  בשכונות  עכשיו  זה  את  29 

באתר   חי  שאתה  תקופה  יש  מלאה,  לא  שהיא  לשכונה  שמגיעים  30 

בניה. היום כשבאים אלינו יזמים ורוצים לבנות, אני מבקשת לדעת   31 

שאני בונה שכונה מלאה, ולא שיניים כאלה ספוראדיות של פה וזה,   32 

ב קניתם  בעצם  כי  לתושבים.  נחת  לחוסר  גורם  זה  מיליוני  ואז  33 

שקלים בית, ואתם לא מקבלים את השירות שאתם רוצים. ואנחנו   34 

וקשה   הזה,  המתחם  כל  את  השלמנו  לא  עדיין  למעשה  כמועצה  35 
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ולבנות   יחידה  לקחת  כמו  לא  זה  בנוי.  הכל  כשלא  אותו  להשלים  1 

 2 אותה.  

 3 הברון לגמרי בנוי.   :תושב

ב : צפריר פדלון אחוז  מאה  כבר  שהם  רחובות  שם  שיש  טוענים  אולי  הם  נויים.  4 

 5 צריך לבדוק את זה.  

: שנייה, כדי לעשות את זה פרגמטי ופרקטי, כי אנחנו לא נעשה פה  ראש המועצה  -גב' גרין   6 

תוכנית   עם  נבוא  בשטח.  ישיבה  מכם  אחד  מול  נתאם  כרגע.  דיון  7 

 8 עבודה וסדר פעולה, וזה יהיה פרגמטי ופרקטי.  

ק :תושב אחד  דבר  עוד  זה.  את  אתאם  אני  קרן.  שטחים מצוין  יש  טן,  9 

את   לחייב  שצריך  מבין  אני  וסכנה.  עשב  מלאים  שהם  פרטיים  10 

 11 הבעלים של השטחים האלה לנכש אותם.  

 12 נכון, וחייבנו, ונמשיך לחייב.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 13 תודה. אנחנו נתאם.   :תושב

 14 תודה רבה. ערב טוב. הנושא הבא, השצ"פ.  :  ראש המועצה -גב' גרין 

השצ"פ בסימטת הברון עשינו כבר מדידה. העברנו את החומר  לגבי   : חנן טוויטו 15 

 16 לאדריכלית.  

 17 כן, שם הכל בנוי.   :תושב

אז כשמדברים על השצ"פ שייבנה אנחנו מדברים על השצ"פ הזה,   : חנן טוויטו 18 

הזה   השצ"פ  על  מדברים  אנחנו  בשכונה.  שצ"פים  כמה  יש  כי  19 

 20 סימטת הברון.  

 21 ה מוכן? מתי השצ"פ הזה נראה לך שהוא יהי :תושב

 22 מי שהיא אמרה, לפי זה.   : חנן טוויטו

 23 תודה רבה. הנושא הבא.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

את   :תומר יעקב ביקשתי  כי  שלי  אחרונה  התייחסות  קרן,  רוצה  רק  אני  24 

ההתייחסות האחרונה שלי. אלף, אני חושב שכן צריך להיות דיון.   25 

דברים    שולחן המליאה זה המקום לדון בדברים כאלה. לא לטאטא 26 

כי אנחנו עובדים בשקיפות. זה כספי ציבור. זה תושבים שצריכים   27 

 28 לקבל שירות. אין שום סיבה, 

 29 רגע, אני רק מזכירה לך, תומר, לא אל תתבלבל.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 30 רגע, לא התבלבלתי. דבר שני,  :תומר יעקב

לך שבתקציב   : ראש המועצה -גב' גרין  מזכירה  הפרו   2022אני  הייתה  כל  יקטים שהמועצה  31 

אמורה לעשות היו בפנים. לא ביקשת להוסיף משהו. היה שם את   32 

להתבלבל   לא  אז  משהו.  להוסיף  ביקשת  לא  אבל  הברון  סימטת  33 

 34 בעניין הזה. 

 35 כשלא יודעים מה חסר, אז גם לא יודעים מה להוסיף, זה אחד.   :תומר יעקב

 36 בסדר.  :  ראש המועצה -גב' גרין 
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שקל. אתה בא להוריד,    100,000,000-פרויקטים מלמעלה מ  אישרנו : צפריר פדלון 1 

לוחות   מועצה את מורידה. לא קיבלנו  בקשות לתב"רים של חברי  2 

 3 זמנים. לא קיבלנו תוכניות עבודה. לא קיבלנו כלום.  

 4 בואו לא נתבלבל. יש לכם את כל הרשימה.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

יה :תומר יעקב שבאמת  כדי  מבקש  כן  שאני  וענייני  מה  תכליתי  משהו  פה  יה  5 

לטובת   רוצים  אנחנו  כי  השני,  את  אחד  לעקוץ  נתחיל  לא  ואנחנו  6 

כתב   עכשיו  אין  גם  פה,  יהיה  שבאמת  התושבים  ולטובת  הפיתוח  7 

 8 כמות, 

 9 יש הכל.   : חנן טוויטו

שבאמת  :תומר יעקב מחייב  זמנים  לוח  עכשיו  לייצר  לא  סיבה  אין  אז  יש.  10 

 11 ה,  המועצה יכולה לבוא ולהצהיר, הנ

 12 תומר, זה לא שונה ממה שאמרתי כרגע.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

הנה לוח הזמנים שלי. כנ"ל לגבי השצ"פ של תות. לפני שנה אישרנו   :תומר יעקב 13 

 14 שקל לטובת השצ"פ הזה. הרי פירקנו את התקציב.  100,000

 15 איפה זה התות?  : חנן טוויטו

ממ :תומר יעקב הזה  התקציב  את  פירקנו  התות.  שלו,  דרך  המימון  קורות  16 

לקחת   כדי    100,000ואישרנו  שילמו  שהם  שצ"פ  מהיטלי  שקל  17 

לעשות עם שצ"פ. אז אם יש תוכניות, אז צריך לוח זמנים לבצע את   18 

 19 זה. 

 20 אני לא יודעת על מה אתה מדבר בעניין הזה.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

זה שלך,  תקראי את הפרוטוקולים. את מעלה את הנושאים האלה.   :תומר יעקב 21 

 22 לא שלי.  

 23 כן, בסדר. כן נועם.  :  ראש המועצה -גב' גרין 

אשמח   :נועם מולה אני  תומר.  של  הבא  לנושא  גם  קשורה  היא  בקשה.  יש  לי  24 

את   אליהם  תצרפו  להחלטה,  כאלה  הצעות  מעלים  אתם  שאם  25 

לא   או  מענה  קיבלתם  כן  ואם  אליה,  שצורפה  המקדימה  הפנייה  26 

קראתי   אני  כי  אליה.  מענה  שיערתי  קיבלתם  שכתבת.  מה  את  27 

זה   ובגלל  מענה,  עליו  קיבלת  ולא  לכן,  קודם  מכתב  היה  שכנראה  28 

 29 עולה להצעת החלטה.  

 30 אני אכתוב מכתב בשביל לקבל מענה ולהעלות הצעת החלטה?   : צפריר פדלון

 31 לא. הוא ביקש נתונים, וסטטוס ביצוע של תב"ר לפרויקטים.  :נועם מולה

 32 טועה.  לא. אני חושב שאתה  : צפריר פדלון

 33 יכול להיות שאני טועה, אז אני מצטער.   :נועם מולה

קיבלנו,   : צפריר פדלון לא  ואנחנו  התב"רים  הגרלת  את  ביקשנו  אנחנו  מולם  34 

אנחנו   אליהם.  פניתי  אני  פעם  לא  פה.  עמיקם  הנה,  באמת.  35 

 36 מבקשים לוחות זמנים.  
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 1 ,צפריר, אני אומר לך עוד פעם, אני רואה את האימייל שלכם :נועם מולה

מאיתנו   : צפריר פדלון מתעלמים  מקבלים.  לא  אנחנו  תוכניות.  מבקשים  אנחנו  2 

 3 לחלוטין.  

אז   :נועם מולה האחרים,  מועצה  מחברי  פעולה  שיתוף  רוצים  אתם  שנייה,  4 

תקשיב למה שאני אומר לך. אתה לא רוצה את זה, אתה לא חייב   5 

 6 להסכים.  

מתע :  ראש המועצה -גב' גרין  לא  צפריר אף אחד  יום,  סליחה,  עובד  עמיקם  בוא.  לם ממך,  7 

 8 יום, שעה, שעה כדי לענות לך על שאלות.  

 9 לא. אבל עמיקם יודע שאנחנו פועלים לא מעט בנושאים האלה.  : צפריר פדלון

 10 קרן שנייה, תני לי את זה.   :נועם מולה

 11 כן, בבקשה.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

נוכל   :נועם מולה ושאנחנו  פעולה  שיתוף  רוצים  אתם  את  אם  לבדוק  כן  גם  12 

דבר   אומר  אני  שלכם,  לדברים  רצינית  בצורה  ולהתייחס  הדברים  13 

הזה מצורף לסדר היום,   מאוד פשוט. אם אני רואה את האימייל  14 

ואני לא יודע אם קדמה לו פניה, כי בסך הכל זה בירור עובדתי. זה   15 

 16 מה שיש כאן. 

 17 אז תשאל.   :תומר יעקב

 18 ?תומר מתי זה צורף לסדר היום :נועם מולה

מתי שקיבלנו את סדר היום ביום שישי לפני קצת שבת. אבל עזוב,   :תומר יעקב 19 

 20 תקלה חמורה. עדיף שלא ניכנס לזה עכשיו.  

 21 בואו נמשיך. הנושא הבא, תומר בבקשה.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

כביש   :תושב הרצל,  בכיוון  להיות  שהולך  הכביש  בנושא  רק  .  1שנייה,  22 

ש שם איזה שהוא משהו שיהיה לנו  הכביש שיוצא מאיתנו. האם י 23 

והרעשים   סואן,  מאוד  כביש  יהיה  זה  לדעתי  כי  מיסוך?  מבחינת  24 

ממש   אנחנו  והכל,  שם  עובדות  שמשאיות  רואה  שאני  כמו  יהיו  25 

 26 שומעים את זה בתוך הסלון. 

 27 לא שלי ידוע שהולך להיות שם מיסוך רעש.  :  ראש המועצה -גב' גרין 

בה אפס. זאת אומרת אנחנו לא גבוהים  אנחנו נמצאים עם אותו גו :תושב 28 

 29 יותר. זאת אומרת כל הרעש שייסעו שם, וייסעו שם במהירות,  

 30 זה לא משהו שצריך להיות שונה,   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 31 יש שם כיכר בקצה. חנן, בקצה רוטשילד אחד יש כיכר.   : יצחק גולברי

שעובדים    הרעש הוא איום. אני שומע את המשאיות ואת כל אלה  :תושב 32 

 33 כרגע על הכביש, וממש אני שומע בסלון.  

 34 אין תוכנית שם.   : יצחק גולברי

 35 אז אולי נעשה את הנושא הזה שכן יהיה איזה משהו?  :תושב

 36 בוא נבחן את זה מול משרד השיכון, בסדר?  :  ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 זה נבדק בעבר, ולא נמצאה הצדקה.   : חנן טוויטו

 2 כן, בסדר. בוא נבדוק את זה שוב. תודה רבה. הנושא הבא.  :  ראש המועצה -גב' גרין 

 3 נבדוק את זה שוב.   : חנן טוויטו

הנושא השני, זה נושא שכל שנה אני מעלה אותו, וזה בהקשר של   :תומר יעקב 4 

את   להמציא  צריך  למה  אז  שנה,  כל  עולה  זה  נועם.  שאמרת  מה  5 

באוגוסט.  ניכנס  לא  שאנחנו  מבקשים  שאנחנו  שנה,  כל   6  הגלגל 

תקציבי   אישור  בסיס  על  מבקשים  בתקציב  2021ואנחנו  אישרנו   , 7 

במינימום.    2.5הפיתוח   קיץ  יוצא  שזה  אומרת  זאת  שקל,  מיליון  8 

כל   רוחבי  אומרת?  את  איך  הקיץ,  שיפוצי  עם  ובוודאי  בוודאי,  9 

למצוות.   מקדימים  זריזים  בסדר.  זה  זה,  את  מקבל  ואני  השנה,  10 

תכינ מטרות,  תכינו  יעדים,  תכינו  למדוד,  אבל  שאפשר  תוכניות  ו  11 

לאמוד, להביא פערים. אנחנו לא מסתובבים בחצרות. אנחנו רוצים   12 

אצל   אצלי,  יש  מה  יודע  אני  ספר.  בבתי  יש  בעיות  איזה  לדעת  13 

לדעת   לי  איכפת  אני  קורה.  מה  יודע  לא  אני  השאר  לגבי  הילדים.  14 

מזגנים,   מבחינת  ריהוט,  מבחינת  אחרים  ספר  בבתי  קורה  מה  15 

איטום דימוי.  מבחינת  וגם  רכש,  גם  אפשרי,  דבר  כל  מבחינת   , 16 

אומר   זה  השנה,  כל  עושים  אם  הרי  שבוצע.  מה  את  ושנקבל  17 

בדצמבר   אושר  השארנו  2020שהתקציב  שעד  2.5.  להניח  סביר   . 18 

יו עד  בכסף    2021לי  היום,  נוצל  מה  בוצע,  מה  אז  משהו.  בוצע  19 

סוף   זה,  2021ובעבודות, ומה מתוכנן עד  . אם אפשר להמציא את  20 

 21 אנחנו נשמח.  

במהלך   :  ראש המועצה -גב' גרין  זה  את  לפרסם  הייתה  התוכנית  נפרסם.  אנחנו  כל  קודם  22 

 23 אוגוסט, זה אחד.  

אקסלי  על  להסתכל  עדיין  תרצה  אם  זה,  את  שנפרסם  או  אחרי  ם  24 

מה היו הבקשות וזה, בהחלט אתה מוזמן לבוא, לשבת עם עמיקם   25 

 26 או מי שצריך כדי לראות את זה. 

עבודה    שיטת  זו  עבודה.  חוברות  זה  כלומר  עבודה.  חוברות  זה  27 

 28 מסוימת שתוכל לראות את זה. 

אני    מזגן,  ושם  שירותים  פה  לעשות  תוכל  האם  המקצועי  הדיון  29 

צרכים ולפי תיעדוף, שהדרך שבה  משאירה אותו לדיון מקצועי לפי   30 

אנחנו מקבלים את ההחלטות זה קודם כל לשבת באמת עם מנהלת   31 

ויו"ר שמכירים את הצרכים, ומשם אנחנו עושים תיעדוף, ואז יש   32 

כלומר   יישאר.  שזה  רוצה  אני  וככה  מקצועי,  תיעדוף  שהוא  איזה  33 

 34 אני רוצה שזה יישאר בצורה מקצועית.  

ונציג לך.  אז אנחנו אחד, נפרסם כמוב  ן גם את אישורי הבטיחות,  35 

 36 כל אחד יוכל לראות את זה.  
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התקציב   :תומר יעקב בתוך  חריגים  מיוחדים,  ספציפיים,  דברים  איזה  יש  1 

 2 שבאמת יש איזה פלוס גדול של משהו? 

עושים   : ראש המועצה -גב' גרין  שאנחנו  גדולים  מיוחדים  דברים  על  אספר  אני  תראה,  3 

ם, כל שנה אנחנו עושים שני גני ילדים  השנה. זה מבחינת גני הילדי  4 

אנחנו   שעברה.  שנה  ואלה  ורד  גן  את  עשינו  משמעותית.  בצורה  5 

שיפוץ   בהם  עושים  אנחנו  מרים  וגן  נבון  אופירה  גנים.  שני  עושים  6 

 7 יותר משמעותי.  

 8 זה מדבר אחר, לא משיפוצי קיץ.   :תומר יעקב

 9 לא. זה כרגע בשיפוצי קיץ.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 10 פתחת דבר חדש.  :ומר יעקבת

 11 נכון, כדי לקבל כסף ממפעל הפיס.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

אנחנו    ביובלים.  עושים את הקירוי  אנחנו  איטומים.  עושים  אנחנו  12 

לבית   זה  את  מכשירים  אנחנו  אלון  ביגאל  בלברן.  בחצר  מסדרים  13 

ספר מכיל. החצר של הרצוג תהיה, אבל זה לא מהכסף של שיפוצי   14 

 15 בל גם כן תקבל את הפיתוח שעדיין לא עשינו.  קיץ א

באור תורה אנחנו משפצים הפעם את השירותים של המורות, של    16 

ומחליפים   השירותים  את  מסדרים  אנחנו  השרון  בניצני  המורים.  17 

לא   כבר  אני  הבאה.  בשנה  זה  את  שנעשה  או  בכניסה  הדשא  את  18 

לה פה  זוכרת. בקיצור בכל בית ספר משהו. יש עוד דבר שעוד לא ע 19 

עובדים   בהחלט  אנחנו  בהמשך.  מקווה  אני  יעלה  והוא  לשולחן,  20 

העלויות,   את  בודקים  אנחנו  תורה.  אור  לתוך  גן  להביא  זה  עליו.  21 

הגנים   אחד  את  ישחרר  זה  למעשה  ואז  המחירים,  ואת  22 

יותר   מורכב  כבר  זה  חת"צ  כי  כחת"צ  לא  גן  ויהיה  בז'בוטינסקי,  23 

, נניח את גן אלון ולהעביר  מבחינה פדגוגית. ואז נוכל לקחת גן אחר 24 

מענה.   עוד  יהיה  כלנית  חרצית  לילדי  גם  ואז  לז'בוטינסקי,  אותו  25 

ובמהלך השנה   נרחבים,  גם שיפוצים  כלנית אנחנו עושים  בחרצית  26 

את   החלפנו  זה  שעשינו,  המדהים  הדבר  בחרצית  שעשינו  מה  27 

אותו   החלפנו  ועכשיו  נזל.  והוא  ככה  היה  שהוא  הגג  של  הקימור  28 

ש כדי  נפרסם  לככה  אנחנו  אחד,  באמת,  אבל  בגדול.  זה  ינזול,  לא  29 

כל התוכנית עם המנכ"ל,   עם  זה  על  זה. שתיים, אפשר לשבת  את  30 

 31 לראות את מה אנחנו עושים. 

חושב   :תומר יעקב אני  אחת.  הערה  רק  להגיד.  רוצה  שאתה  מה  זה  אולי  32 

באיזה   משנה  לא  לשעבר,  לפיד  ברכה  גן  את  להעביר  שההחלטה  33 

חת" של  כחלק  קונסטלציה  משנה.  לא  זה  חת"צ,  לא  או  צ  34 

מהטריטוריה של אור תורה היא נכונה גם פדגוגית וגם מערכתית.   35 

 36 זה משהו שכבר יושב על הקנה כבר הרבה מאוד שנים.  



 16                           בס"ד 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

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

     

 ההמועצ מנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999   מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\ עם חתימה. 20.7.21פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיוםdoc 

יוסי בנאי. אפילו היינו אצל הפיקוד אלף    בדקנו את זה בזמנו עם  1 

החיבורים,   ושל  התשתיות  ושל  הממ"ד,  של  הנושא  את  לבדוק  2 

ה אפילו מפת מדידה לדעתי. יש חומרים שכבר קיימים, והכל. יש פ 3 

 4 ואני חושב שאפשר להתחיל לקדם את זה כבר עכשיו.  

 5 אנחנו מקדמים.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 6 זה כבר יתבצע.   2022-כדי ששנה הבאה ב :תומר יעקב

עבו :  ראש המועצה -גב' גרין  עוד  נדרשת  המליאה.  לאישור  יעלה  וזה  מתקדמים,  דת  אנחנו  7 

 8 מטה לעניין.  

 9 ? 2022-ברכה לפיד לא יאוכלס ב :תומר יעקב

לא. הגן ברוש שהיה שם למעשה ברישום היו שם שלושה, ארבעה,   :  ראש המועצה -גב' גרין  10 

זה כרגע בתהליך   פנוי. שוב,  יהיה מבנה  הוא  ילדים. כרגע  חמישה  11 

עוד   אנחנו  הרך.  לגיל  מרכז  להיות  אותו  מייעדים  אנחנו  אבל  12 

 13 וד על זה.  צריכים לעב 

אני רוצה לומר לגבי אור תורה, טוב זה ידוע שאני חושבת שזה הכי   : תפארת שלומציון 14 

יהיה   אידיאלי  הכי  ולדעתי  לשם.  ייכנסו  שהגנים  באמת  אידיאלי  15 

שיוצאים   הרבה  דבר  של  בסופו  כי  חטיבה,  שם  תימשך  גם  אם  16 

מחטיבות מחוץ ליישוב חוזרים לתיכון עודד אחרי זה בבגרות מכל   17 

אור  מינ של  מההורים  שהרבה  משהו  שזה  חושבת  אני  שיקולים.  י  18 

 19 תורה נורא רוצים. הלוואי שנוכל לקדם את זה.  

אז אני אומר לך, אני מסכימה, והתחלנו לקדם את זה. אני רוצה   :  ראש המועצה -גב' גרין  20 

רק להתייחס שתדעו שאני מסכימה ודיברנו על זה בעבר. וכשהייתי   21 

ה. ויש את העניין שהילדים, ככה הסבירו  במחוז אז גם דיברתי על ז 22 

לי, אבל שהילדים רוצים כבר ללכת לשש שנתי. כלומר אם אני לא   23 

הטוב   המקום  את  לתפוס  צריכים  הם  אז  שנתי  שש  להם  מציעה  24 

ו  ז  לכיתה  ביקוש  לי  שיהיה  כלומר  ז.  פה  -בכיתה  אומרת  ואני  ח.  25 

וש  לכל הקהילה,  כל דבר שהקהילה של אור תורה תרצה ויהיה ביק 26 

ז, ח, אני אלך שוב  -לזה, אני אשתדל לעשות. כלומר אם יש ביקוש ל 27 

למחוז ואגיד להם, והכל. אבל ממה שאני הבנתי הקהילה לא רוצה   28 

 29 כי זה פוגע בסיכוי של הילדים לתיכון שש שנתי, כך אני הבנתי.  

כנראה שפנו אליי הורים שמאוד רוצים את זה. אבל בלי קשר אולי   : תפארת שלומציון 30 

יך לבדוק בפועל אחוזים כמה חוזרים בסופו של דבר לישוב. אני  צר 31 

של   בסופו  עזבו  חושבת שרובה  אני  שלי,  הבן  של  לפחות מהשכבה  32 

מחוץ   אליהם  הלכו  שהם  התיכונים  את  או  החטיבות  את  דבר  33 

 34 לישוב, ונכנסו לתיכון עודד אחרי זה בתיכון.  

 35 תיכון עודד זה מצוין.   :  ראש המועצה -גב' גרין 
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בדיוק, אוקיי. זו הייתה החלטה שלהם. מה שאני באה להגיד, שיש   : שלומציון תפארת 1 

דרישה, ואני חושבת שזה גם יהיה נכון. שאנחנו צריכים להסתכל   2 

על כל המערך של הדבר הזה, של ההסעות, והבעיות עם ההסעות,   3 

והנסיעות. ואם בסוף יש אחוז באמת שחוזר בסופו של דבר ללמוד   4 

א אז  בישוב,  של  אצלנו  הזה  העניין  על  לחשוב  כדאי  באמת  ולי  5 

 6 חטיבה.  

 7 בברכה. אני ממשיכה.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 8 קרן?  :אביעד חסון

 9 כן, אביעד.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

העניין הזה זה רק אם זה חטיבה אזורית. אם זה הופך לאזורי, פה   :אביעד חסון 10 

 11 צריך שת"פ. 

כאן חטיב : תפארת שלומציון היה  כאן  אם  הישובים  לכל  לאומי  דתי  אזורי,  ותיכון  ה  12 

לזה   והיה  נהדר,  דבר  להיות  יכול  היה  שזה  חושבת  אני  בסביבה,  13 

 14 ביקוש. והלוואי והיינו יכולים בתור,  

 15 עשינו בדיקה ומספר התלמידים לא מכסה.   :תומר יעקב

אני רוצה רגע להתייחס בגלל שאור תורה עלה פה. בשנה האחרונה   :אביעד חסון 16 

בעיניי    היינו נפתח  לא  שהוא  הסיבה  ברוש.  גן  מלפתוח  כפסע  17 

בגלל   מהסיבות  אחת  אבל  אחת,  מסיבה  יותר  אולי  יש  לפחות,  18 

ביחד   היום  הגנים  שני  הופיע.  לא  ברוש  גן  הרישום  נפתח  שכאשר  19 

 20 אלה וורד.  

 21 מה זאת אומרת הוא לא הופיע?  : יצחק גולברי

הופי : אביעד חסון לא  ברוש  גן  ברישום.  הופיע  לא  הגנים  הוא  שני  ברישום.  ע  22 

שהופיעו זה אלה וורד. וביחד, אם אני לא טועה, שניהם ביחד הם   23 

. ולא מן הנמנע שיש לא מעט הורים שאמרו, יש פה רק שני  65,  66 24 

עם   ללמוד  שלי  הילד  את  לשלוח  עכשיו  צריך  אני  למה   25  30גנים. 

גן   לי. אבל אנחנו היינו כפסע לפתוח את  פלוס ילדים. לא מתאים  26 

ז בגלל  ברוש.  למועצה  הגעתי  שאני  הראשון  שמהיום  סוד  לא  ה  27 

גדלתי בו, ולא רק אני. גם   שאור תורה בסוף זה גם המקום שאני  28 

זה   על  ודיברנו  חשוב,  מאוד  לי  פה.  מהחבר'ה  מעט  לא  לי  נראה  29 

עשרות פעמים. חשוב לי מאוד שיהיה שם גן בגלל הרעיון החינוכי,   30 

ת לאוכלוסייה הזאת.   וגם בגלל שבסוף אנחנו רוצים לייצר המשכיו 31 

שנה   השם  שבעזרת  מקודם,  פה  שנאמר  למה  להצטרף  רוצה  ואני  32 

שנים   כי  העניין  על  הדעת  את  ניתן  שאנחנו  חשוב  ומאוד  הבאה,  33 

מדברים על סיפור של פתיחת גן באור תורה. לדעתי למעלה מעשור.   34 

פלוס   להערכתי  מעשור,  למעלה  טוב.  יותר  קצת  אולי  מכיר  חנן  35 

של פתיחה  על  לקרות.    מינוס  חייב  זה  בעיניי  הזה  הדבר  שם.  גן  36 
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אנחנו חייבים לעשות את זה. ובד בבד גם לבחון את העניין של אם   1 

התלמידים   של  הזה  הפול  את  לייצר  נצליח  אנחנו  השם  בעזרת  2 

אלף   כיתה  השם  בעזרת  שגם  אומר  זה  אז  מהגן,  ישירות  שיגיעו  3 

הורים  תהיה שם גדולה יותר ומשמעותית יותר, וגם יהיה אינטרס ל 4 

נוספים לשלוח לשם תלמידים, והרעיון של חטיבה יתפוס תאוצה,   5 

וזה יהיה מהיר, וצריך אולי לבחון את זה בד בבד תוך כדי שבעזרת   6 

 7 שם יהיה שם גן. חייב להיות שם גן בעזרת השם. 

 8 אביעד, אבל אנחנו מאשרים נתונים?  :יוסף אדירי

 9 מה זה?  :אביעד חסון

 10 חטיבה.  גן ברור לי. גם   :יוסף אדירי

אנחנו יודעים, תראה, אליי פנו הורים ואמרו לי, תשמע, שני הגנים   :אביעד חסון 11 

מפוצצים,   האלה  הגנים  שנה  כל  מפוצצים.  הם  שנה  כל  וורד  אלה  12 

שאמרתי   כמו  נותנים  היינו  אם  לפתוח.  לא  או  לפתוח  זה  ותמיד  13 

 14 מקודם את ברוש, גם הם בעזרת השם היו נפתחים.  

 15 תי ברור, פשוט. אני מדבר על החלק העליון.  הגן מבחינ :יוסף אדירי

 16 תראה, כי פנו אליי לעניין חטיבה.   :אביעד חסון

 17 כן אבל פנו אליך, ופנו אליה, ויש פה,  :יוסף אדירי

 18 אני לא יודע לאמוד במספרים. כאשר אין את ההזדמנות,  :אביעד חסון

 19 אז צריך לעשות עבודה מסודרת.  :יוסף אדירי

הזה.   :  צהראש המוע -גב' גרין  בעניין  הבא  הדבר  את  אומר  רק  אני  נתקדם.  בואו  חברים  20 

מאחר ואתה בקהילה, ואת בבית הספר, תעשו את העבודה. כלומר   21 

את   תעשו  אבל  בסדר.  זה  מבחוץ,  ילדים  שיבואו  גם  מבחינתי  22 

שוב   שלנו  החינוך  מחלקת  עם  נפנה  נתונים,  יש  ואם  העבודה,  23 

 24 ים שנה, שנתיים. לפיקוח בעניין הזה כי זה תהליכים שלוקח 

אבל אנחנו, החינוך מבחינתי על כל מגזריו בראש סדר העדיפויות    25 

 26 שלנו, נקודה. רק אני צריכה תהליך. אני ממשיכה הלאה.  

 27 

 28 קובי מנשה   –. אישור המלצת הוועדה לעבודה נוספת לעובד מועצה 2

קובי מנשה.    -: אישור המלצת הוועדה לעבודה נוספת לעובד המועצה  ראש המועצה  -גב' גרין   29 

בהתאם לנוהל עובד מועצה שעובד במשרה מלאה, ומבקש לעשות   30 

או   להמליץ  שצריכה  וועדה  של  אישור  לקבל  נדרש  נוספת,  עבודה  31 

פה   לכם  נמצא  הוועדה.  של  המלצה  פה  לנו  יש  להמליץ.  לא  32 

עניינים.  לניגוד  חשש  אין  משפטית  דעת  חוות  פי  ועל  במסמכים.  33 

 34 אחת בלבד בשלב זה.  והמלצת הוועדה לאשר את זה לשנה 

 35 שאלות?  

 36 פקח עם הסמכה דרך אגב?  :תומר יעקב
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 1 מה זה?  :  ראש המועצה -גב' גרין 

 2 יש לו הסמכה לפקח הזה?  :תומר יעקב

 3 בימים אלה, כן.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 4 הוא מהחבר'ה של השיטור.   :  עמיקם לוי נגר

 5 ודעת מה הוא עושה. אפשר לקבל קצת פרטים? כי אפילו לא י : תפארת שלומציון

 6 אין לך את זה? זה שני עמודים לפני הסוף.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 7 הוא פקח ומדריך ספורט, עד כמה שקראתי. הוא פקח אצלנו.   :  עמיקם לוי נגר

פה   : עו"ד שפרבר שמועסק  עובד  כל  מלאה.  במשרה  מועסק  שהוא  מזל  תפארת,  8 

זה נוספת,  עבודה  לעבוד  ומבקש  מלאה,  שני    במשרה  לעבור  חייב  9 

ניגוד   שבוחנת  משפטית  ועדה  כל  קודם  משפטית.  מבחינה  שלבים  10 

עניינים וכולי וזה. בחנו, אין בעיה. אחרי זה, זה עולה אליכם, האם   11 

 12 אתם מוכנים לאשר. זה פשוט אנשים שזקוקים להשלמת הכנסה. 

השי :  ראש המועצה -גב' גרין  במסגרת  מסייע  כפקח  משמש  "הוא  עליו.  אקרא  טור  אני  13 

שאנחנו   הקורונה  של  פיילוט  באותו  לפה  שהכנסנו  היישובי",  14 

ומגייסים שלושה פקחים. אז הוא אחד   מקבלים שלושה שוטרים,  15 

ב מסייע  כפקח  משמש  "הוא  שגייסנו.  משרה,    100%-הפקחים  16 

התפקיד   שלו.  העבודה  לשעות  מעבר  הנוספת  העבודה  את  ויבצע  17 

לק בעמותה  כדורגל  בחוג  ילדים  מדריך  יהיה  הספורט  שלו  ידום  18 

שבת   שישי,  וביניהם  בשבוע  ימים  שלושה  עבודה  ימי  חפר.  עמק  19 

לשנה   המועצה  מליאת  בכפוף  האישור  פעם.  כל  וחצי  שעה  למשך  20 

 21 אחת בלבד". מי בעד?  

 22 פה אחד. בעד: 

נוספת    החלטה:  לעבודה  הוועדה  המלצת  את  אחד  פה  מאשרים  23 

 24 קובי מנשה  –לעובד מועצה 

 25 . אישור תב"רים 3

 26  1081הנושא הבא זה אישור תב"רים. אנחנו פותחים פה את תב"ר   :  אש המועצהר -גב' גרין 

מימון    - לקבל  שנוכל  כדי  מרים  וגן  נבון  אופירה  גן  שיפוץ  27 

מימון   מקור  הפיס  מפעל  הפיס.  ממפעל  סך  502,000בהשתתפות   . 28 

 29 .  502,000. סך תקציב תב"ר  502,000הכל תקציב מימון 

 30 מי בעד?   

 31 רוצה להגיד עוד משהו. אני כתבתי מכתב בנושא הזה.  רגע, אני  : צפריר פדלון

יכול    לא  ואני  פה,  טענה  שום  לי  שאין  ונכון  מאחר  אומר  אני  32 

להעמיד את הטענה מכיוון שהגעתי לישיבה וקיבלתי את הסדר יום   33 

עם   ולך  לעמיקם  וכתבתי מכתב  קרן,  עם  זה  על  ודיברתי  באיחור,  34 

ע מכיוון שהתחלתם שם  וראוי  היה חשוב  שיפוצים,  העתק.  בודות  35 

 36 אנחנו לא זכור לנו את התב"ר הזה. לקחתם ממקום מסוים. 
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 1 לא. צפריר,   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 2 שנייה, תני לי לסיים. אחרי זה אני אשמע את התגובה שלך.  : צפריר פדלון

זה  : ראש המועצה -גב' גרין  את  מתחילים  אנחנו  קיץ.  משיפוצי  זה  מדויקים.  נהיה  רק  3 

ץ. עכשיו כמו שאני עושה עם בתי הספר, אני מממנת,  משיפוצי קי 4 

הפיס   שמפעל  עד  זמן  לוקח  וזה.  החינוך  ממשרד  מקבלת  אני  ואז  5 

 6 מאשר. אם מפעל הפיס לא יאשר, יש לי פחות כסף.  

לא אבל אני אומר, זה היה אחד הדברים. גם היה חשוב שפה תגידו   : צפריר פדלון 7 

אהיה מודע. אם אני    לו, תשמע,  אנחנו משפצים פה. לפחות שאני  8 

עושה סיור ואני רואה את זה, אני ישר כותב. אני אין לי משהו אחר   9 

עונים   לא  כותב.  אני  לדבר,  מי  עם  אין  אם  לכתוב.  מאשר  לעשות  10 

 11 לטלפון, אני כותב.  

 12 לכתוב מה?  :  ראש המועצה -גב' גרין 

 13 כתבתי את המכתב שכתבתי.  : צפריר פדלון

 14 פסתי את המכתב.  אני פס  :  ראש המועצה -גב' גרין 

יום   : צפריר פדלון הסדר  מסירת  של  בזמנים  לעמוד  מבקש  באמת  אני  במקביל  15 

 16 שלא נחזור למצב הזה כמו שקרה עכשיו.  

אני חייב להגיד משפט אחד. תראו, עברנו לענן. לא יודע אם מישהו   :  עמיקם לוי נגר 17 

עבר פעם ממצב של שרתים מקומיים לענן. עברנו לענן. זה מערכת   18 

ורכבת. אנחנו עוברים תהליכים של העברה של שרת, שרת מאוד מ 19 

השתבש  גם  הרב  לצערנו  בעיות.  שיהיו  וצפינו  בדרך,  תקלות  ויש  20 

על   עובדים  אנחנו  ועכשיו  אצלנו,  בפנים  המערכות  בתוך  משהו  21 

השדרוג של העניין. זה לוקח זמן, אז איתכם הסליחה. אין פה שום   22 

חשבנו   אנחנו  עליון.  כוח  זה  מחבל.  יותר  כוונת  הרבה  יהיה  שזה  23 

 24 בקלות.  

שבת.  :תומר יעקב בערב  רק  קיבלתי  אני  כי  לוודא,  זה  הנדרש  המינימום  אבל  25 

 26 אם לא הייתי שואל, לא הייתי יודע. 

איזה   : עו"ד שפרבר בגלל  ליבם  לתשומת  זה  את  לקחו  והם  בעיות  היו  תומר,  27 

שהוא מעבר. זה לא יקרה בעתיד. לקחו את זה לתשומת לב. תקבל   28 

 29 ן.  הכל בזמ

מה   :  עמיקם לוי נגר תדעו  שלא  כוונה  שום  לנו  אין  מצטער.  באמת  אני  כל  קודם  30 

אחד   שלכל  מוזר,  מאוד  דבר  איזה  שם  קרה  הזה  בעניין  קורה.  31 

פה   והתברר  לזה,  ושלחנו  התפוצה.  ברשימות  שיבוש  היה  מאיתנו  32 

מישהו נשמט. אני למשל שולח לנועם באופן קבוע. חוזר אליי זה,   33 

 34 פעם חוזרים אליי. אחרי יומיים עוד 

ואנחנו גם לא קיבלנו. וגם אנחנו עלינו על זה שיש איזו שהיא בעיה   : עו"ד שפרבר 35 

 36 כי לא קיבלנו.  
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אני מקבל את זה ידני. ותומר מתקשר אליי ביום ראשון ואומר לי,   : צפריר פדלון 1 

 2 תשמע, יש ישיבה. אמרתי לו, איזה ישיבה? אני לא יודע שום דבר. 

 3 בוא לא נפתח את העניין של ידני. זה הם מול רשימה, עזוב.  :    עמיקם לוי נגר

לא. ידני לא קיבלתי. עזוב את הרשימה. זה לא מתאים כי באמת   : צפריר פדלון 4 

עשית את העבודה שלהם. זה לא פייר להפיל את זה עליהם כי הם   5 

 6 באמת על הכיפאק.  

גרין   המועצה  -גב'  לנראש  שהיו  תקלות  שתי  בין  מבדילה  אני  אז  של  :  התקלה  זה  אחד  ו.  7 

המיילים. דרך אגב גם שלחתי לך מייל אישי אחר כך, ואתה אומר   8 

המסירה   של  התקלה  לבין  שיבדקו,  ביקשתי  אז  אליי,  שחזר  9 

ואנחנו   ידנית,  לו  שימסרו  ביקש  צפריר  הדרך  מתחילת  הידנית.  10 

לא   שהוא  אומר  צפריר  מסר.  הוא  הסייר  לטענת  ידנית.  מוסרים  11 

אמר וצפריר  מאחר  לבטל  קיבל.  צורך  ואין  לישיבה  מגיע  אני   , 12 

 13 אותה, אז באמת תודה רבה.  

היום    עד  אם  שנמסר.  משהו  או  בצילום  לוודא  שוב  להבא  נקפיד  14 

 15 הצלחנו, 

לא. כל פעם שהוא שולח לי רשום לי את זה בוואסטאפ. הוא כותב   : צפריר פדלון 16 

 17 לי, אני מאשר ואז הוא מוסר. הוא לא מסר לי, באמת.  

וגם   : מועצהראש ה -גב' גרין  יוסדרו,  המיילים  וגם  מתנצלת  אני  תומר,  וגם  צפריר  אז  18 

 19 המסירה האישית תמשיך.  

 20 גם אני לא קיבלתי חלק מהנספחים למייל.   :  עמיקם לוי נגר

 21 נכון.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 22 בסדר, הייתה בעיה. זה רק החלפת מקור מימון למפעל הפיס.  : עו"ד שפרבר

 23 , מי בעד?  4לגבי סעיף    :ראש המועצה -גב' גרין 

 24 פה אחד. בעד: 

 25 מאשרים פה אחד את התב"רים.   החלטה: 

 26 סגירת תב"רים

גרין   המועצה  -גב'  את  ראש  שמיצו  או  ישנים  תב"רים  של  טכנית  בסגירה  בגדול  מדובר   : 27 

 28 הפעילות שלהם.  

את   : עו"ד שפרבר ראו  להם,  להגיד  יכולה  את  זה.  את  להקריא  צריכה  לא  את  29 

 30   הרשימה וכולי.

 31 זה סגירה טכנית של תב"רים ישנים. .  

 32 שיפוצי קיץ.  1030אז אני בכל זאת אומר, תב"ר  :  ראש המועצה -גב' גרין 

 33 אפשר להצביע תב"ר, תב"ר? כי יש לי הסתייגות מאחד התב"רים.   :תומר יעקב

 34 שיפוצי קיץ.   1030כן בסדר. אין בעיה. אז תב"ר  :  ראש המועצה -גב' גרין 

 35 בוא נעשה את כל מה שיש לך הסתייגות, ואז,   אז : עו"ד שפרבר

 36 אין בעיה. זה כולה תב"ר, זה הכל.   :תומר יעקב
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 1  שיפוצי קיץ, גני ילדים. יש פה עודף של  1030תב"ר   : ראש המועצה -גב' גרין 

 2 מי בעד לסגור אותו? פה אחד. ₪.   4,065.15

 3 פה אחד.  בעד: 

 4 מאשרים פה אחד את סגירת התב"ר.   החלטה: 

שיפור חזות הישוב. הקצבה מתקציב רגיל. יש בו יתרה    1047ר  תב"  5 

 6 ₪.   1,507של 

 7 מי בעד לסגור? פה אחד.   

 8 פה אחד.  בעד: 

 9 מאשרים פה אחד את סגירת התב"ר.   החלטה: 

תקציב    992תב"ר    זה  אלון.  יגאל  ספר  לבית  למידה  מרחבי  עיצוב  10 

 11 שקיבלנו ממשרד החינוך. לא נותרה בו יתרה.  

 12 ר? פה אחד. מי בעד לסגו 

 13 פה אחד.  בעד: 

 14 מאשרים פה אחד את סגירת התב"ר.   החלטה: 

.  2017שצ"פ טיילת בני ביתך, החורשה. זה תב"ר משנת    973תב"ר    15 

 16 ₪.   31,043יש שם יתרה של 

זה   :תומר יעקב את  שניקח  כדי  למה  גם  אסביר  ואני  אותו,  לסגור  מתנגד  אני  17 

 18 למקום נכון.  

הצפונית  בטיילת  שעשיתי  חוסר    בסיור  עדיין  שם  ויש  והדרומית,  19 

ביום   שם  עובר  אני  במקרה.  זה  את  וגיליתי  בוצעו,  שלא  בעבודות  20 

 21 שבת לפני שבוע,  

 22 דוגמה למה?  : עו"ד שפרבר

הצפונית,   :תומר יעקב הטיילת  של  הצד  שזה  ההדסים,  מרחוב  תושב  רואה  23 

הוא   פה.  השקיה  יש  עושה?  אתה  מה  לו,  אומר  אני  צינור.  מוציא  24 

מה אתה מדבר? אין פה שום השקיה. הכל קרוע פה.  אומר לי, על   25 

אני משקה לבד מה שנקרא לפי הצורך. יש שמה צינורות קרועים.   26 

יש שמה טרסות שלא מחוברות. יש שמה צוקיות, יש שמה בעיות   27 

שצריך מישהו לבוא איש מקצוע ולעשות סיור, למפות ואולי אחרי   28 

כדי לת  אולי אפשר להשתמש בכסף הזה  כי  קן את מה  זה לסגור,  29 

 30 שצריך. 

אז אני מזכירה תומר שיש לנו תב"ר שעשינו לטיילת ולכל הפארק   : ראש המועצה -גב' גרין  31 

עבודות   עשינו שם  הפיס.  של מפעל  גם השתתפות  הייתה  שבחלקו  32 

לא   עוד  שסיימנו?  לך  להגיד  בפארק.  וגם  בטיילת  רציניות  מאוד  33 

 34 סיימנו. אנחנו כל פעם ממשיכים עוד שלב, ועוד שלב. 
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הם    שקלים,  אלפי  עשרות  לא  הם  עליהם  מדבר  שאתה  העבודות  1 

כנראה יהיו מאות אלפי שקלים. זה יהיה בשלב הבא. ויש לנו תב"ר   2 

 3 פתוח לזה כבר. אם נרצה נגדיל אותו.  

שקל לא עוזר לי   31,000אבל כרגע מבחינת סדר וארגון להשאיר פה    4 

יל איזה  בשום דבר. אני מחזירה את זה לקרנות. אם יהיה צורך נגד 5 

 6 שהוא תב"ר. 

לדיוק    או  לתמונות  אשמח  אני  קונקרטית.  עכשיו  אומרת  אני  רק  7 

 8 של הדבר הזה כדי שנכניס את זה לתוכנית העבודה.  

שוב, כמה שעשינו בישוב עדיין יש לנו עוד הרבה מקומות שעוד לא    9 

 10 הגענו אליהם.  

 11 צפריר, ואז נועם, כן.   

ש : צפריר פדלון תב"ר  יש  שדווקא  אומר  זה  אני  לגבי  שתיים  לא  אם  מיליון  ל  12 

 13 שאישרנו כבר.  

 14 כן.  :  ראש המועצה -גב' גרין 

והייתה   : צפריר פדלון ההוא,  בתב"ר  אז  הצפונית  הנקודה  על  דיברנו  אגב  ודרך  15 

 16 התחייבות שגם שמה יטפלו.  

 17 נכון.    : ראש המועצה -גב' גרין 

הולכי  : צפריר פדלון של  המדרכה  את  להרחיב  איך  הקטע  על  גם  רגל,    דיברו  18 

 19 ובמקביל את הטרסה מהצד השני.  

 20 כן.  :  ראש המועצה -גב' גרין 

ה  :תומר יעקב את  לקחת  לשקול  מהתב"ר    30,000-אפשר  האלה  שקל  ומשהו  21 

את   איתם  ולהגדיל  הרשות,  לקופות  חוזר  זה  הרי  הישן שסוגרים,  22 

להמשך   הזה  הכסף  את  לגלגל  ככה  בעצם  ואז  הקיים,  התב"ר  23 

 24 העבודות.  

 25 נכון.   :  המועצהראש  -גב' גרין 

 26 כי זה כסף שנצבר בכל מקרה עבור האזור.   :תומר יעקב

את   : עו"ד שפרבר מגלגלים  ואז  לרשות,  חזרה  לחזור  חייב  רישומית  מבחינה  זה  27 

 28 זה. 

 29 כן. אני אמרתי מבחינה חשבונאית לסגור את זה, ואז,   :תומר יעקב

בפרויקטים וקצרים בכסף. : רק אני אומר שאנחנו מלאים ברצונות וראש המועצה  -גב' גרין   30 

זה  לדרך,  ונצא  סוף  סוף,  שנעשה  רוצה  אני  הבאים  הדברים  אחד  31 

מאוד   פינה  וזה  כסף,  עולה  זה  גם  אבל  השרון.  לניצני  הכניסה  32 

חשובה. אז אתה שואל אותי, מה התיעדוף? אני קודם אעשה שם,  33 

ואחר כך אני, כל הזמן אנחנו נאזן לא כי לא צריך אלא כי יש הרבה  34 

 35 שלנו וצריך לאזן ביניהם. כן, מר גולברי.  רצונות 
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אז   : יצחק גולברי אומרים,  קרן  וגם  צפריר  שגם  כמו  תב"ר  באמת  היה  לא  אם  1 

ה את  נזיז  בואו  אומר,  מנסים    30,000-הייתי  אנחנו  אבל  שקל.  2 

פרויקטים   לעשות  בשביל  שקלים  אלפי  עשרות  כספים,  ללקט  3 

חבל. אם לא    שאנחנו נעצרנו בגלל שאין מספיק היתרי השבחה. אז  4 

היה תב"ר, אני אתך בעניין עכשיו להעביר את הכסף הזה לכל מיני   5 

שצריך   איתך  מסכים  אבל  יחסית.  קטן  כסף  וזה  אחרים.  דברים  6 

 7 להשלים את העבודות.  

 8 בדיוק מה שצריך בשביל הצנרת.  :תומר יעקב

 9 ויש את זה. יש מלא כסף.   : יצחק גולברי

שקל יש לי    30,000קבל החלטות ככה, כי על אותם  : אבל אני לא אראש המועצה  -גב' גרין   10 

שקל האלה כבר בחרתי    30,000-כבר צורך בלחדש את הפרגולות. ה 11 

מה   ולראות  עבודה  תוכנית  צריך  אז  רגע,  אז  פעמים.  עשר  אותם  12 

 13 עושים.  

 14 מי בעד? למעט תומר. תומר נגד או נמנע?  

 15 נגד.   :תומר יעקב

 16   גד.פה אחד. תומר נ  :  ראש המועצה -גב' גרין 

יוסף   בעד:  גולברי,  יצחק  חסון,  אביעד  מוכתר,  שלומי  גרין,  קרן  17 

נועם  נגר,  יוסי  אסולין,  שלומציון  תפארת  פדלון,  צפריר  אדירי,  18 

 19 מולה. 

 20 : תומר יעקב. נגד 

 21 מאשרים ברוב קולות את סגירת התב"ר.   החלטה: 

 22 . אישור המלצות ועדת תמיכות4

 23 ור המלצות ועדת תמיכות.  :  הנושא הבא, אישראש המועצה -גב' גרין 

של    ההחלטה  את  שפרסמנו  אחרי  היום.  מסדר  יורד  הזה  הנושא  24 

ועדת תמיכות היו אלינו פניות של טענות ותקלות ברישומים. אנחנו   25 

 26 מחזירים את בחזרה לועדה המקצועית.  

 27 זה מוחזר בחזרה לוועדת התמיכות, ויעלה בפעם הבאה.  : עו"ד שפרבר

שזה : צפריר פדלון בגלל  מישהו    האם  להוסיף  יהיה  ניתן  תמיכות  לועדת  חוזר  28 

 29 שלא הגיש, להגיש או שזה לא ניתן? 

לא, אתה לא יכול. מה שקרה שיש תאריכים. עכשיו עלות טענות.    : עו"ד שפרבר 30 

זה   אז  אותה.  לבדוק  חייבים  אנחנו  טענה,  לו  יש  דבר שמישהו  כל  31 

 32 חוזר חזרה. יבדקו את הטענות. וזה יעלה אליכם בישיבה הבאה.  

בספטמבר   :תומר יעקב שאישרנו  התבחינים  את  אבל  .  As isהם    2020אהרון,  33 

 34 אנחנו לא נוגעים בהם. אנחנו לא נוגעים בתבחינים.  

 35 לא. חלילה.   :  יצחק גולברי
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ילדים. התבחינים הכל    : עו"ד שפרבר תומר, התקלות זה לפעמים דיווח במספר  1 

שלא כדי  הכל  זה  מספר,  זה  הבדיקה  כל  דבר.  אותו  תהיה    נשאר  2 

 3 טעות.  

 4 הסעיף הורד מסדר היום.  החלטה: 

 5 . מינוי יו"רים וחברים מחליפים לוועדת ערר לענייני ארנונה5

לענייני   :   ראש המועצה -גב' גרין  ערר  לוועדת  מחליפים  וחברים  יו"רים  מינוי  הבא,  הסעיף  6 

ארנונה.   לענייני  ערר  בוועדת  חברים  שלושה  היום  לנו  יש  ארנונה.  7 

גיל הוא  כדי    היו"ר  קאופמן.  אלה  והחברה  ביגמן,  החבר  ברקאי.  8 

 9 להיות יו"ר צריך להיות עורך דין או רואה חשבון.  

והנושא    התיקים,  באחד  עניינים  ניגוד  יש  שליו"ר  במצב  נתקלנו  10 

חברים   למנות  היא  ההמלצה  ולכן  הוועדה,  שולחן  על  תקוע  הזה  11 

למנות   היא  שלנו  ההמלצה  יום  כל  לזה  נדרש  שלא  כדי  נוספים.  12 

יוכלו  ש דין  העורכי  לא.  והשלישי  דין,  עורכי  שניים  חברים.  לושה  13 

 14 להיות יו"רים.  

 15 אמרת בהתחלה שהם חייבים להיות עורכי דין?  : צפריר פדלון

לא   : עו"ד שפרבר היו"ר,  שנים,  חמש  של  וותק  עם  חשבון  רואי  או  דין  עורכי  16 

חמש   של  וותק  עם  דין  עורך  הוא  שלום  שעודד  כמו  זה  חברים.  17 

מה   אינטרסים. שנים.  ניגוד  יש  ליו"ר  התעורר?  זה  איך  שקרה,  18 

שגם  לכם  אזכיר  אני  בשניים.  ישיבה  לקיים  אפשר  אי  עכשיו  19 

הרכבים   שני  שיהיו  כדי  אנשים  שישה  היו  הקודמת  בקדנציה  20 

 21 ואפשר יהיה להחליט. אז פשוט מביאים עוד שלושה אנשים. 

 22 למה עוד שלושה? אלה קאופמן כבר חברה.   : צפריר פדלון

 23 :  כי צריך לעשות אותה גם יו"ר. ראש המועצה -רין גב' ג

יו"ר אם אתם לא    : עו"ד שפרבר אם מישהי היא כחברה, היא לא יכולה להיות  24 

 25 תאשרו אותה. היא עורכת דין, אז אין בעיה.  

 26 היא תהיה יו"ר ממלאת מקום אלה קאופמן.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

וס האחרון של הוועדה הזאת היה?  דרך אגב זה לא קשור, מתי הכינ  :תומר יעקב 27 

 28 דרך אגב אני חושב שהרבה זמן הם לא התכנסנו.  

 29 אני לא זוכרת מתי היה.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

הם   : עו"ד שפרבר כינוס.  היה  אם  לך  יגיד  הוא  שלנו.  הנציג  את  פה  יש  תומר,  30 

אין   אז  עררים  אין  אם  צרכים.  לפי  זה  פשוט  למטה.  פה  יושבים  31 

 32   כינוס וועדה.

 33 יש נושא אחד על השולחן שלא נדון בגלל הניגוד עניינים.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

נדונו. אין לכם הרבה    : עו"ד שפרבר בגלל הניגוד עניינים. כל הנושאים האחרים  34 

 35 עררים.  

 36 אנחנו מאשרים אחד, אחד?   :  ראש המועצה -גב' גרין 



 26                           בס"ד 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

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

     

 ההמועצ מנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999   מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\ עם חתימה. 20.7.21פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיוםdoc 

 1 יש לכם הסתייגות ממישהו?   : עו"ד שפרבר

 2 כמה אירועים מינהליים שתלויים ועומדים?  :תומר יעקב

 3 יש בודדים. אירועים מינהליים אין בכלל.   : צפריר פדלון

בקדנציה   : עו"ד שפרבר האחרונות.  בשנים  הוגש  לא  עוד  מינהלי  ערעור  תומר,  4 

הזאת אחד. יש רק כמה עררים, אז אתה צודק. זה מוגש בתחילת   5 

 6 עבודה.  שנה. דנים. אין ערערים, אז עד השנה הבאה אין 

 7 אתה יודע למה? כי מרתפים בונים פעם אחת, זהו.   :תומר יעקב

 8 :  אז בואו נאשר מועמד, מועמד. ראש המועצה -גב' גרין 

 9 אלה קאופמן להיות ממלאת מקום יו"ר גם.   

 10 ירון בירן גם כן עורך דין, להיות ממלאת מקום יו"ר גם.   

 11 פה אחד היה. פה אחד.   

 12 אחד. פה ומיכאל סלם להיות חבר.  

מחליפים  החלטה  וחברים  יו"רים  מינוי  את  אחד  פה  מאשרים   : 13 

 14 לוועדת ערר לענייני ארנונה.  

ב :יו"ר המועצה –קרן גרין  להיות  אמורה  הבאה  לבטל    10-הישיבה  היא  ההצעה  באוגוסט.  15 

המניין   מן  שלא  ישיבה  נזמן  פשוט  אז  נושא,  ויהיה  במידה  אותה.  16 

לה שנוכל  כדי  מראש  ימים  עשרה  או  וועדת  שבוע  אם  תארגן  17 

 18 תמיכות תסיים או אם יהיה איזה שהוא נושא אחר דחוף. 

ייווצר מצב שאנחנו רוצים להראות איזו שהיא הצעה לסדר,   : צפריר פדלון ואם  19 

 20 האם זה יילקח גם בחשבון? 

 21 בוודאי.   :  ראש המועצה -גב' גרין 

 22 לא יגידו לנו, תחכה לישיבה בספטמבר.   : צפריר פדלון

 23 :  לא. אז קודם ביטול הישיבה מי בעד? ועצהראש המ -גב' גרין 

הצעה   : יצחק גולברי להוציא  אפשר  אי  המניין  מן  שלא  בישיבה  סליחה.  רגע,  24 

 25 לסדר, עד כמה שאני יודע. 

לא    :  ראש המועצה -גב' גרין  אני  גמישה.  היא  המדיניות  זה.  את  אאפשר  אני  אבל  לא.  26 

 27 מחפשת להקשות.  

המניין   : עו"ד שפרבר מן  שלא  מהחברים,  בישיבה  משליש  למעלה  תרשו  אם  רק  28 

מההצעות   חלק  אבל  לא.  אם  היום.  סדר  את  קובעים  אתם  אז  29 

אפשר   אי  המניין  מן  שלא  ישיבה  אבל  שאילתות.  הם  שלכם  30 

מבחינה   אותנו  תשאל  משהו,  יהיה  אם  בקיצור,  אז  שאילתה.  31 

 32 משפטית ונסביר לכם.  

 33 אם יהיה משהו שחשוב לכם,   אבל בוא נאמר במהלך חודש אוגוסט :  ראש המועצה -גב' גרין 

את    : עו"ד שפרבר או  אוגוסט  את  או  מבטלים  שתדעו,  רק  הרשויות  ברוב  34 

לפחות,   בשנה  ישיבות  עשר  להיות  צריכות  התקנון  לפי  ספטמבר.  35 
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לכן בדרך כלל חלק מבטלות באוגוסט, חלק מבטלות בספטמבר כי   1 

 2 פשוט בתאריך נופל חג.  

 3 בכל חודש בדיוק אין חג.   2-אצלכם יצא מצוין. אתם ביום שלישי ה  

בשלישי    השנה  בראש  בדיוק  נופל  זה  כי  לבטל  חייבים  היינו  4 

 5 הראשון.  

 6 אז אין בעיה.   

 7 .  פה אחדאז מי בעד ביטול הישיבה מן המניין?  :  ראש המועצה -גב' גרין 

 8 : מאשרים פה אחד ביטול הישיבה מן המניין. החלטה 

 9 תודה רבה, וערב טוב.   

 10 

 11 

 12 
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 15 
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 17 -  נעלההישיבה  נ -

 18 


