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 7 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים

 8 סגן ר. המועצה וחבר מועצה -  מר שלומי מוכתר 

 9 חבר מועצה  -   מר אביעד חסון 

 10 עצהחבר מו -  מר יצחק גולברי 

 11 חבר מועצה -   מר אמיר זהבי 

 12 חבר מועצה -  מר צפריר פדלון 

 13 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 

 14 חברת מועצה - גב' תפארת שלומציון אסולין 

 15 חברת מועצה -  גב' איילת אדלר 

 16 חבר מועצה -  מר אייל אלבלק 

 17 חבר מועצה -   מר יוסי נגר :חסרים

 18 חבר מועצה -   מר יוסף אדירי  

 19 חבר מועצה -   עם מולהמר נו 

 20 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר :סגל

 21 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 22 גזברית -   גב' ציפי וקנין 

 23 

 24 

 25 סדר  היום

 26 

: פתיחת שנת הלימודים, קורונה, הספורט ביישוב ומגרש הכדורגל בקדימה, עדכוני ראש המועצה .1 27 

 28 ועוד.זיקוקים  -מיזם תיירות, אמנה סביבתית, יום העצמאות

 29 מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות .2

 30 יפה נוף. מצורף המכתב שנשלח לתושבי הרחוב. -המלצה לשינוי שם רחוב יוספטל לשם חדש   

 31 ]מצ"ב[  תומר יעקב -הצעה לסדר  .3

 32 שימוש במגרש הכדורגל    

 33 ] מצ"ב[שאילתה  תומר יעקב  .4 

 34 וועדת תמיכות .א

 35 מנהלת אזור  תעשייה משותף .ב



 2                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה

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

     

 ההמועצמנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\user\desktop\ עם חתימה. 14.9.21פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיוםdoc 

 1 

 2 

 3 ]מצ"ב[ ריר פדלוןשאילתה צפ .  5

 4 העסקת יועץ ארגוני .א

 5 העסקת מזכירת סגנים. .ב

 6 . אישור המלצות ועדת תמיכות .6

 7 תוספת משרה: מנהל/ת אזורי תעשייה ומסחר  .7

 8 100%היקף משרה :   

 9 משכר מנכ"ל 70%-60%אושר ע"י משרד הפנים. טווח שכר  -חוזה אישי  

 10 פתיחת תברים  .8
 11 

 
מס' 
 תב"ר

 שם התב"ר
סה"כ 
 תקציב

 קרן כבישים
 וסלילה

קרנות 
 הרשות

משרד 
 הפנים

 סימון כבישים והתקני בטיחות 1082
       
150,000        150,000             -                -    

 שיקום כבישים ומדרכות 1083
       
150,000        150,000             -                -    

 רכב תפעולי לאגף תפעול ושפ"ע 1084
       
171,820                 -    

    
71,820  

   
100,000  

    
       
471,820        300,000  

    
71,820  

   
100,000  
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 13 סגירת תב"רים .9

 14 

 15 

 16 

 17 
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 5 

. מתחילה בעדכוני ראש המועצה. 7אני פותחת את מליאת המועצה מספר  :ראש המועצה -גב' גרין  6 

ם כיפור, אז שתהיה שנה טובה וחתימה קודם כל אנחנו בין ראש השנה ליו 7 

טובה לכולם. פתחנו את שנת הלימודים. פתחנו אותה בהצלחה, עם כל מה  8 

שהיה דרוש בכל המקומות, עם שיתוף פעולה של כל אגפי המועצה. עם זאת,  9 

מיד אחרי שפתחנו את שנת הלימודים יצאנו לבידודים רבים. אני רוצה לומר  10 

ת הקורונה זה ישוב כתום, אנחנו במגמת שבישוב שלנו המצב כרגע מבחינ 11 

ירידה. עם זאת אסור לנו להיתפס לשאננות ואחריות אישית מאד נדרשת.  12 

אנחנו הולכים להביא לכאן ניידת חיסונים ביום ראשון. לחיסון ראשון,  13 

לחיסון שני, לחיסון שלישי, לכל הגילאים שמותר להם להתחסן. שלחתי גם  14 

דו תושבים להגיע ולהתחסן. היה מאד לחברי המועצה, אני אשמח שתעוד 15 

קשה להביא לכאן ניידת חיסונים, זה במסגרת תכנית חוסן לתושב. במסגרת  16 

 17 12, הבנות והבנים מגיל 12זו גם אנחנו מביאים אליפות נינג'ה. הילדים בגיל 

ואילך יוכלו להתמודד בתחרות נינג'ה, גם כן ביום ראשון. שלחנו על זה  18 

נחנו עוד עובדים מבחינת בתי הספר לנושא של מגן פרטים, פרסמנו את זה, א 19 

הורים שחותמים ביסודי שהם מתחסנים, בית הספר יוכל  75חינוך, שמעל  20 

להיות בתכנית מגן חינוך ופעם בשבוע יהיו בדיקות. כל בתי הספר קיבלו את  21 

זה, כל ההורים היו אמורים לקבל בימים האחרונים את הלינק והקישור  22 

ד משמעותי. אנחנו בקשר שוטף עם הנהגות ההורים לחתימה. זה משהו מא 23 

בכל מה שקשור לקורונה. אני רוצה להגיד תודה גם לשלומי מוכתר, סגן ראש  24 

המועצה, שמחזיק את נושא הקורונה היישובי. גם לקב"ט הישוב, שהוא גם  25 

ממונה קורונה יישובי וגם לצביה שמע ולאדר ארד ולאתי מזוז, הדבר הזה  26 

לא פשוט והוא בנוסף להתנהלות הרגילה. מנהלות בתי שנכפה עלינו הוא  27 

הספר עובדות בזה חוץ מהעבודה הפדגוגית שלהן, ומה שהיום קרה זה  28 

שראיינו נאמני קורונה, במסגרת התכנית של משרד החינוך ומשרד הבריאות,  29 

יהיו בבתי הספר נאמני קורונה. ואני מקווה שבזה נוכל להקל  1/10-והחל מ 30 

הצוות החינוכי. תכנית המתאר. אחרי סוכות ככל הנראה על העומס שיש על  31 

תפורסם תכנית המתאר ואז בעצם אנחנו נכנסים למסלול של הגשת  32 

התנגדויות. אנחנו נציג את זה בפני התושבים, אנחנו נציג את זה בפני מליאת  33 

, מהיום אני אקרא לו Aהמועצה. השכונה החדשה, מה שקראנו בעבר מתחם  34 

ם החדש. אנחנו במשא ומתן מתקדם לקראת הסכם השכונה החדשה עד הש 35 

הפיתוח, הצגנו את זה להנהלת המועצה. אחרי שנגיע לסיכומים הסופיים עם  36 
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משרד השיכון נציג את זה גם למליאת המועצה. אחרי לחץ מאד גדול על  1 

השרים, שר האוצר ושר השיכון, אני שמחה שהעלו את אחוז הדירות לדיור  2 

דה גם ליצחק גולברי שעבד אישית מול אביגדור . תו25%-ל 20%-בר השגה מ 3 

, אתם תקבלו זימונים 2022ליברמן, שר האוצר. תקציב תכנית העבודה לשנת  4 

 5 דצמבר לצורך אישור תקציב. נושא הספורט בישוב. -לנובמבר

 6 רגע, :צפריר פדלון

שוב. אני רואה אני ממשיכה, זה עדיין בעדכוני ראש מועצה. נושא הספורט בי :ראש המועצה -גב' גרין  7 

בספורט נדבך חשוב בחיים הקהילה ורואה חשיבות בקידומו. נושא הספורט  8 

דורש מענה וטיפול מסודר ומקצועי, תוך ראיה יישובית ארוכת טווח אשר  9 

תיתן את המענה המיטבי בספורט הפורמלי וההישגי והלא פורמלי בכל טווח  10 

וץ משפטי. בדיון הבנו הגילאים. קיימנו דיון מעמיק בהנהלת המועצה, כולל יע 11 

את הצורך לשנות ולשפר ואת המורכבות הנדרשת. בסיומו של הדיון  12 

ובהסתמך על חוות הדעת המשפטית קיבלנו את ההחלטות הבאות שאינן  13 

נדרשות להחלטת מועצה, ועם זאת אני רואה חשיבות להוסיף את זה בעדכון  14 

ספורט  ובשיתוף בעדכוני ראש המועצה. ההחלטה הראשונה, הקמת רשות 15 

יישובית. חבר המועצה אייל אלבלק יוביל את צוות החשיבה ויגיש את  16 

ההמלצות בדבר ניהול הספורט בישוב למנכ"ל המועצה. לאייל ניסיון ועשייה  17 

ציבורית רבה. ההחלטה השניה, מגרש הכדורגל בקדימה יעבור לניהול  18 

תפעול המגרש וניהולו יהיו באחריות מנכ"ל  1/11המועצה. החל מיום  19 

המועצה, עמיקם לוי נגר, באמצעות המתנ"ס, בדומה להסכם הפעלת  20 

הבריכה. אנחנו נמשיך לעשות את עבודת המטה בליווי היועץ המשפטי לסיום  21 

התהליכים האלה. מיזם תיירות. מי מכם ששמע על מיזם התיירות, מדובר  22 

בפיילוט בנושא של חדשנות. למעשה קיבלנו תקציבים ממשרד התיירות  23 

עשינו מיפוי ראשוני עם יועץ תיירות, צביקה פסטרנק, עשינו מצגת ולצורך זה  24 

ראשונית ואחרי החג אנחנו אמורים להתחיל בפיילוט. שר התיירות אמור  25 

להגיע לכאן במסגרת שיתוף פעולה שאנחנו הולכים לעשות עם מועצת תל  26 

מונד. אמנה סביבתית. קבוצת תושבים נפגשה ביחד בעצמה ואחרי זה עם  27 

צה וגובשה טיוטה של אמנה סביבתית. הטיוטה הועברה לצוות צוות המוע 28 

דצמבר -המנהלים של המועצה, לבחינה ואנחנו מתכננים בחודש נובמבר 29 

להציג את זה בפני הציבור לשמיעת הערות. כמובן גם מליאת המועצה. יום  30 

העצמאות, זיקוקים. כל שנה אנחנו נתקלים בסוגיה כן זיקוקים, לא  31 

תושב הישוב, נמרוד פרינס, ביקש שנעלה את זה למליאת  זיקוקים. פנה אלינו 32 

המועצה. לפני כן אנחנו נעשה סקר תושבים בעד זיקוקים, נגד זיקוקים.  33 

שקל, זה  20-30,000-בסופו של דבר העלות הכספית של הזיקוקים מסתכמת ב 34 

לא משהו משנה חיים ברמה של מועצה. אבל יש עניין ערכי, האם זה שמחה  35 

מסתכלים על הנזקים של זה. בימים הקרובים נפרסם או האם אנחנו  36 
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בפייסבוק, בווטסאפים סקר וכנראה בישיבת המועצה הבאה או בזו שאחריה  1 

נקיים בכך דיון ונעלה להצבעה. עכשיו אני עוברת לנושא הראשון בסדר היום  2 

 3 שזה למעשה מליאת המועצה.

 4 שלך.אני רוצה להגיד משהו במסגרת הזה שלך, הקדמה  :צפריר פדלון

 5 כן? :ראש המועצה -גב' גרין 

, השכונה החדשה כמו שאת מתארת אותה עכשיו. אני Aא' הנושא של מתחם  :צפריר פדלון 6 

רוצה להגיד שלמליאת המועצה צריך להגיע דיון לפני הסיכומים שאת מביאה  7 

ואנחנו לא נקבל דבר מוגמר שאת מביאה להנהלה, וההנהלה אחרי זה תביא  8 

ה לא עובד ככה. זה יידון במליאה, תאשרו את זה לנו את זה מוגמר, ז 9 

בהנהלה, תביאו את זה למליאה, יידון ומשם ניתן יהיה להתקדם ולא ההיפך,  10 

לא כמו שהצעת. דבר נוסף, לגבי מחיר מטרה מול מחיר למשתכן. אני חושב  11 

שזה אחד הכישלונות החרוצים של המועצה הנוכחית, שפספסה את  12 

יכון וזו פגיעה מאד, מאד, מאד קשה בזכויות הסיכומים שהיו מול משרד הש 13 

של צעירי המקום, הן מבחינת העלויות, הן מבחינת ההנחות והן מבחינת  14 

 15 כמות הדירות שיהיו להם. ואני חושב שכאן אפשר להגיד שנכשלנו. 

 16 אתה יכול להגיד שנכשלת, אני חושבת שיש כאן, :ראש המועצה -גב' גרין 

 17 את זה בפה מלא, שגם את נכשלת, קרן גרין, נכשלת.אני יכול להגיד  :צפריר פדלון

אוקי. צפריר, יש כאן הצלחה גדולה, כשההסכם יעלה למליאת המועצה נדון  :ראש המועצה -גב' גרין  18 

 19 בזה בהרחבה. 

 20 אני רוצה גם בהערת אגב בנושא הזה. :תומר יעקב

 21 כן.  :ראש המועצה -גב' גרין 

מעבר להקדמה או סקירה של טרום סדר יום.  א' אני חושב שהנושא הזה הוא :תומר יעקב 22 

, גם לגבי הסכם Aצריך התייחסות עניינית, דיון עומק גם לגבי מתחם  23 

הפיתוח שציינת אותו, שפעם אחת יש, פעם אחת אין, פעם אחת שואלים  24 

אותנו, פעם אחת לא שואלים אותנו, מקבלים פה הרבה, הרבה מידע גם  25 

פה, צריך להגיד את האמת, זה היה סותר. והדבר השני, באמת, שמה שקרה  26 

default אנחנו נשאבנו לתוך המחיר מטרה הזה, עם היתרונות אבל בעיקר . 27 

עם החסרונות שלו שאת חלקם צפריר ציין. אף אחד גם לא שאל אותנו, זו  28 

היתה החלטה של שר השיכון שאישר את ההחלטה של מועצת מקרקעי  29 

טי, חברים, שכחתם. אנחנו ישראל. משהו רוחבי ארצי. ויש לנו הליך משפ 30 

בפברואר הגשנו עתירה לבג"ץ. לא קיבלנו צו ביניים, חיכינו מה שנקרא לדיון  31 

בהרכב של שופטים, אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה. המשמעות של  32 

 33 האמירה הזו זה יותר,

 34 קיבלתם עדכון אחרי שהיינו, :ראש המועצה -גב' גרין 

 35 כן לא קיבלנו.על ההחלטה של המחיר למשת :תומר יעקב

 36 אחרי שהיינו בדיון קיבלתם עדכון וקיבלתם, :ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 לא. :תומר יעקב

קיבלתי עדכון שזה עבר להחלטה של בית המשפט, זה העדכון שקיבלנו.  :צפריר פדלון 2 

 3 הפיתוח כבר נעשה. 

ירת המועצה יש החלטה של בית המשפט, החלטת בית המשפט דחתה את עת :ראש המועצה -גב' גרין  4 

 5 ואמרה שהסיכומים שהיו אינם סיכומים מחייבים משפטית, נקודה.

 6 זה לא מה שקיבלנו. :צפריר פדלון

 7 לא קיבלנו את זה. :תומר יעקב

 8 זה לא המידע שקיבלנו. :צפריר פדלון

 9 בסדר, אוקי. :ראש המועצה -גב' גרין 

 10 חבל שאנחנו לא מקבלים. :תומר יעקב

 11 מקבלים את האמת.חבל שאנחנו לא  :צפריר פדלון

 12 החלטה כל כך מהותית וחשובה.  :תומר יעקב

אנחנו בעדכוני ראש המועצה, זה לא נושא לסדר היום, זה יעלה, כנראה,  :ראש המועצה -גב' גרין  13 

 14 בישיבה הבאה.

והכי מצער שמשרד השיכון ביצע את הפיתוח בשכונה עם הסכמה שלך  :צפריר פדלון 15 

 16 פיתוח, זה כבר פדיחה בפני עצמה.ועכשיו אתם דנים איתו על הסכמי 

 17 רגע, חברים, אתם עושים בלגן. :ראש המועצה -גב' גרין 

 18 אנחנו לא עושים שום בלגן.  :צפריר פדלון

אני אומרת, יש הסכם פיתוח שהוא נמצא בטיוטה מתקדמת והוא יעלה,  :ראש המועצה -גב' גרין  19 

משתכן, שפה כשיהיו סיכומים, למליאת המועצה. יש את הנושא של מחיר ל 20 

הלכנו לעתירה מנהלית. וכאן דרשנו שנחזור למחיר למשתכן ולא קיבלו את  21 

העמדה הזאת שלנו. עם זאת, מאחר ופנינו לשרים, התקבלה עמדתנו  22 

. הנושא יעלה כחלק מסדר 25%-ל 20שבמסגרת מחיר למטרה יעלו במקום  23 

צה היום, אני בעדכוני ראש המועצה. עכשיו אנחנו בסעיף של מליאת המוע 24 

בשבתה כוועדת שמות. וועדת השמות שלנו למעשה היא מליאת המועצה.  25 

אנחנו היום נדון בזה כוועדת שמות ולאחר מכן, בישיבה הבאה, לאישור.  26 

לאור פניות של תושבים לשינוי שם רחוב יוספטל יצאנו למהלך אל מול  27 

תושבי הרחוב עם מכתב, עם כמה שמות ואפשרויות, צירפנו לכם גם את  28 

יפה נוף, רחל המשוררת, רחל וחנה סנש. השם שנבחר הוא יפה נוף.  המכתב. 29 

הצעת החלטה. מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות תאשר את השם יפה  30 

 31 נוף. לפני שאני מעלה להצבעה, מישהו רוצה להוסיף משהו?

 32 כן, אני שאלה רק. :אביעד חסון

 33 כן. :ראש המועצה -גב' גרין 

 34 ה הועלו בפני הציבור,כמדומני השמות האל :אביעד חסון

 35 תושבי הרחוב. :ראש המועצה -גב' גרין 

 36 אוקי, תושבי הרחוב. אני סתם סקרן לדעת את התוצאה. :אביעד חסון
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 1 אז אני אומרת, יפה נוף. :ראש המועצה -גב' גרין 

 2 בפער גדול, היו הצעות נוספות? :אביעד חסון

שם אחד שעלה ואולי עוד איזה מישהו היו באמת כמה הצעות, אולי עוד  :ראש המועצה -גב' גרין  3 

שביקש אולי את רחל המשוררת. אבל הרוב זה היה יפה נוף. עכשיו התהליך  4 

מהו? אחרי שאנחנו נקבל החלטה, למעשה יש גם הודעה בעיתון, כבר באוויר,  5 

וגם פוסט בפייסבוק כבר באוויר וכל מי שרוצה להגיש התנגדויות יש לו  6 

ה הבאה ואז הוא יוכל לבוא ולטעון מדוע יום עד מליאת המועצ 30למעשה  7 

הוא חושב שיפה נוף אינו השם המתאים או מה השם שהוא מציע. זה בעצם  8 

 9 התהליך. אוקי?

 10 תודה. :אביעד חסון

אני מעלה להצבעה. אני מקריאה שוב את ההחלטה. "מליאת המועצה  :ראש המועצה -גב' גרין  11 

 12 עד? פה אחד.בשבתה כוועדת שמות תאשר את השם יפה נוף". מי ב

 13 מאשרים פה אחד את השם יפה נוף. החלטה: 

אז את המשך התהליך אמרתי, יש פרסום בעיתון, בפייסבוק ואפשר להמשיך.  :ראש המועצה -גב' גרין  14 

 15 עכשיו הנושא הבא זה הצעה לסדר של תומר. 

לאור דברי הפתיחה שלך הייתי מייתר את ההצעה שלי אם לא היה שימוש  :תומר יעקב 16 

"המגרש חוזר לידי המועצה". המגרש תמיד היה של המועצה. אני  במינוח 17 

מבקש כן להעלות את הנושא לסדר היום, כי אני חושב שזו סוגיה מאד מאד  18 

חשובה שהמטרה שלה זה להסביר את הזכויות של שימוש מתקני, מגרשי  19 

ואולמות הספורט. ולא משנה עכשיו מתנ"ס לא מתנ"ס, אל תסתכלו עכשיו  20 

כלו במאקרו, בראיה רחבה. ובטח שעיוות היסטורי לא רלוונטי בבודדת, תסת 21 

לנו ואנחנו לא בודקים עכשיו מי אשם ומה קרה ואיך זה התחיל, ובטח שלא  22 

מתקנים קלקול באמצעות קלקול. עכשיו זו המשמרת שלנו, זו אחריות שלנו.  23 

ואני חושב שכן צריך לתת תוקף להחלטה הזו במסגרת מליאת מועצה ולמה.  24 

י לפחות חשוף, כבר יותר מחצי שנה שזה מזמזם לא באוזן, אני לפחות כי אנ 25 

מכיר את זה הרבה שנים, אבל בחצי שנה האחרונה בעיקר, שדברים  26 

מסוכמים, דברים נסגרים, יוצאים פרוטוקולים, בוודאי שלא מפורסמים, לא  27 

בוודאי, הם לא מפורסמים וזה לא תקין. ויכול להיות מאד שמה שנאמר כאן  28 

, אולי מה שנקרא התמסמס, חס וחלילה, לא בכוונת מכוון, הוא לא עכשיו 29 

החזיק מים ולכן צריך פה הרבה יותר מעבר להצהרה דקלרטיבית שזה יפה  30 

מאד ואני מפרגן ואני מזדהה ואני שמח שהדברים האלה תואמים את הצעת  31 

ההחלטה שלי. אבל אני חושב שצריכה להיות פה החלטת הצעה. בטח שלא  32 

ילדים מהישוב שלנו  150-שאנחנו כבר נחשפים כל כך הרבה זמן ל יכול להיות 33 

שמסתכלים, מה שנקרא, מעבר לחרכים, מעבר לגדר של הרשת ובעיניים  34 

כלות איך קבוצות אחרות מישובים אחרים משתמשות במתקנים של המועצה  35 

והם מקבלים את שברי הפירורים של השעות הפחות נוחות בעיתויים הפחות  36 
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אן גם שלוש נקודות שמאד מאד חשובות שצריך גם להסדיר נוחים. ויש כ 1 

אותן, ואנחנו מתעלמים ומה שנקרא עוצמים עיניים. דבר ראשון, המגרש הוא  2 

של המועצה, בואו נכיר בזה, לא צריך מה שנקרא להתבייש או לפחות. בואו  3 

נהיה אמיצים, נתמודד, המגרש הוא של המועצה, המועצה היא הבעלים.  4 

עובדה השניה שהמגרש הזה, מה לעשות? כנראה זה התפוח הדבר השני, ה 5 

אדמה הלוהט, אף פעם לא עבר הליך של הקצאה. ואם אני טועה, היועץ  6 

המשפטי יושב כאן ויתקן אותי. הדבר השלישי, גם הכספים של המועצה,  7 

המועצה משקיעה ותשקיע במגרש ולא רק במגרש הזה, בעוד מגרשים ובעוד  8 

מאד כספים. והנהנים הבלעדיים זה מן הסתם  מתקנים של המועצה הרבה 9 

תושבי הישוב וילדי הישוב. ולכן, אני חושב, גם בגלל כל הנקודות האפורות  10 

האלה שגם מסכנות אותנו מבחינה משפטית, מבחינה כלכלית, מהרבה  11 

בחינות שחלקן נגעתי וחלקן לא, כן צריך להסדיר את זה באמצעות החלטת  12 

מה שאייל לוקח, ואני מאחל לך הרבה מליאה כולל תוספת לנושא של  13 

בהצלחה, אייל, נושא מאד מאד חשוב, תכנית אב לספורט. לפני כמה שנים  14 

העלינו את זה על השולחן, התחלנו תהליך, אני חושב עם חברת אורבניקס,  15 

אם אני זוכר נכון, וצריך לקחת את מה שכבר קיים. אם צריך לתקף אותו,  16 

זה לא סתם סיסמא, הרבה אומרים מה  לעשות מיפוי צרכים, רשות ספורט 17 

זה רשות ספורט? צריך לצקת בזה תוכן, לעשות מיפוי צרכים, מיפוי תשתיות,  18 

מצב תחזוקה, איך עושים את זה, תחת מי זה יושב? בשביל זה צריך פה  19 

, צריך -תכנית אב מסודרת לטווח הארוך. אבל בינתיים, לטווח המיידי עד ש 20 

יושבים שם בחצר ובעוד מקומות וצריכים לתת מענה לילדים המקסימים ש 21 

 22 לקבל מגרש לשחק בו.

 23 )נשמעות מחיאות כפיים(

 24 עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? :ראש המועצה -גב' גרין 

 25 כן, אני. :צפריר פדלון

 26 אוקי. :ראש המועצה -גב' גרין 

אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, גילוי נאות, אני הייתי יו"ר עמותת  :צפריר פדלון 27 

הספורט במשך ארבע שנים, עמותת הספורט קדימה צורן. ואני רוצה להגיד  28 

שאני קראתי את כל המסמכים שהגיעו. ובאמת, לא זכור לי באותה תקופה  29 

שהיתה איזו ביקורת כזאת שלילית על העמותה, ואני רוצה כן להגן עליה  30 

במקום מסוים, כי העמותה הזאת מייצגת את הישוב הזה. עמותת ספורט  31 

ה מייצגת את הישוב הזה והיא הביאה גאווה מאד גדולה לישוב הזה עם קדימ 32 

קבוצות שהגיעו לליגה והגיעו להישגים מרשימים. השימוש במגרש המועצה,  33 

הרי כולנו יודעים איך המגרש הזה היה בעבר, איציק גולברי זוכר כראש  34 

 35 מועצה, ראשי רשויות לפניו, עזרא לוי, הוא יודע טוב שהעמותה הזאת קמה

בשביל לשפר את הספורט ולקדם את נושא הספורט. אני יודע שעשו פה  36 
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עבודה מאד, מאד, מאד קשה להגיע למצב שהמגרש הזה נמצא כיום.  1 

העמותה תחזקה את המגרש הזה כל כך הרבה שנים, השקיעה מאותן  2 

הכנסות שהיו לעמותה, דרך אגב היא עובדת כמלכ"ר, ללא מטרות רווח.  3 

ספים ותרומות שהביאה על מנת לשפר את הספורט והשקיעה המון, המון כ 4 

ולקדם את המגרש הזה. לא מעט כספים גם הגיעו ממשרדי ממשלה בזכות  5 

העמותה הזאת ואני חושב שהעמותה גם מוכנה להסדר הזה. היתה לי שיחה  6 

עם יו"ר הנוכחי שי יצחקי, היתה לי שיחה גם עם משה והם כן מוכנים  7 

חושב שכן צריך לתת לשני הגופים האלה כן לשילוב של הסדרת הזמנים ואני  8 

להסתדר ולהגיע, לגמור את הליגה לפחות בשנה הנוכחית, שתיגמר כמו  9 

שצריך עד להקמת רשות הספורט, ככל שתוקם יותר מהר כך זה יקל על כולם  10 

על הבעיה. אבל באמת, ראוי לזכור שבסופו של יום מדובר בשתי קבוצות,  11 

שוב הזה בליגות ודברים כאלה, אבל באמת בשני מועדונים שמייצגים את הי 12 

ראוי לתת לעמותה גם את מקום הכבוד שלה כי היא עשתה המון למען   13 

המגרש הזה, החזיקה אותו, השקיעה המון כספים שם. ואני לא חושב שזה  14 

יעבור כזה קל, כולנו מבינים שיש פה תהליכים משפטיים שיתקיימו מעבר  15 

מול שני, לשבת עם הגורמים האלה  לזה. לכן היה חשוב לנהל את התהליך 16 

 17 לפני שמקבלים החלטה בשביל לסגור את הפערים.

 18 תודה. מישהו עוד רוצה  להתייחס? כן אייל. :ראש המועצה -גב' גרין 

כן, אני רוצה להתייחס לדברים של תומר מהבחינה הזו. בנושא החלטה או  :אייל אלבלק 19 

ושא הזה, בדיוק על כל לא החלטה, לקחתי על עצמי להוביל צוות חשיבה בנ 20 

הנושאים שאתה תיארת. למפות, לעשות, אמנם קוראים לזה רשות ספורט  21 

אבל הצוות הזה יחליט ואני חושב להוביל אותו לאן הספורט בישוב הזה  22 

הולך. המטרה שלי שלקחתי את זה, כמובן שבזמן הפנוי, אני אקח אותו  23 

יותר מהר והמטרה היא לא למסמס את זה, אלא להוביל את זה כמה ש 24 

והכוונה שלי בכל אופן לנסות להגיע באמצעים עד התקציב לקראת רבעון  25 

ראשון של שנה הבאה, להגיע עם המלצות, אנחנו נבנה צוות חשיבה שיביא  26 

המלצות וההמלצות האלה יבואו להנהלת המועצה ואחר כך יבואו למליאת  27 

 28 המועצה ונקווה שזה יקדם את הספורט בישוב.

 29 תודה אייל. אני אאפשר לאחד מהקהל, :עצהראש המו -גב' גרין 

 30 יש צוות היום? :תומר יעקב

 31 לא, אין שום צוות היום. הצוות, מה ששאל אותי, אני בא תחת דף נקי, לבן.  :אייל אלבלק

 32 רגע, אני אאפשר, :ראש המועצה -גב' גרין 

 33 ורט,בלי ידע על הספורט בישוב, חלק, כחבר מועצה שנתן את כל מגרשי הספ :אייל אלבלק

חבל שלא קמה וועדה כמו שצריך, שמכירה את הנושא הזה מקרוב והיתה  :צפריר פדלון 34 

 35 עוזרת לך.

 36 גם חברי מועצה, :ראש המועצה -גב' גרין 
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אני אקח אלי אנשים שמבינים בספורט, שיבינו בספורט, אני לא בא עם משהו  :אייל אלבלק 1 

עלי אינטרסים חלק, ואני אקרא למי שירצה להצטרף, כמובן כאלו שבלי ב 2 

שיהיו שם ושידע בספורט וניסיון בספורט יצטרפו ואני, עוד פעם, אין לי שום  3 

 4 מישהו אישי כרגע שאני מביא איתי מצוות.

אני אשמח להביא לך את אבני הדרך של תכנית האב לספורט שממנה אתה  תומר יעקב: 5 

 6 גוזר.

 7 הוא קיבל. :ראש המועצה -גב' גרין 

 8 בר את הפרמטרים של תכנית האב, קיבלתי.אני קיבלתי כ :אייל אלבלק

חברים, אנחנו נתקדם. אני אאפשר לאחד מהקהל להתייחס בכמה מילים. רק  :ראש המועצה -גב' גרין  9 

אני אומר, כל מי שירצה, אני אוריד את הנושא מסדר היום משתי סיבות.  10 

אחד, עניינית, כי כל מי שירצה להביע או להגיד משהו יוכל להעביר את זה  11 

אייל, הוא יפגוש את כל מי שצריך, יקרא את כל מה שצריך וירכז את הכל. ל 12 

 13 והשניה משפטית, כי אין פה למעשה עניין להחלטת מועצה. ניר בבקשה. 

 14 תצביעו, למה בחרנו בהם? להוריד את זה מסדר היום? תצביעו. :ניר בן ניסן

 15 אם זה דיון,  :ראש המועצה -גב' גרין 

 16 נה של ראש המועצה. אבל זו היתה הכוו :מרסלה

חברים, אז אם זה דיון אז אין זכות דיבור. אז את מדברת, מרסלה? רגע,  :ראש המועצה -גב' גרין  17 

 18 חברים, את מדברת? אחד מדבר. מי?

 19 ניר, ניר מדבר. :ניר בן ניסן

 20 בבקשה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

היות שמה שאני אגיד שלום לכולם, אני ניר בן ניסן. אז קודם כל יכול ל :ניר בן ניסן 21 

 22 יישמע תקיף,

 23 אתה תושב הישוב? :אייל אלבלק

 24 עוד רגע אני אגיד הכל. :ניר בן ניסן

 25 ניר, בוא נאמר ככה, שניתן לך קווים מנחים לדיון שאנחנו עושים פה, בסדר? :ראש המועצה -גב' גרין 

 26 אוקי. :ניר בן ניסן

 27 זה דיון שהוא מכבד, ענייני, :ראש המועצה -גב' גרין 

 28 אין שום בעיה. :יר בן ניסןנ

 29 בסדר? ומסתכלים בו גם ילדים ואתה איש חינוך. :ראש המועצה -גב' גרין 

 30 מעולה.  :ניר בן ניסן

 31 תודה. :ראש המועצה -גב' גרין 

אז קודם כל יכול להיות שזה יישמע תקיף, זה יישמע אולי מיליטנטי, אבל  :ניר בן ניסן 32 

כל מה שעברתי בחמש שנים אני אומר את הכל מעמקי נשמתי, באמת מ 33 

האחרונות. אז קודם כל אני ניר בן ניסן, אני אב לשלושה ילדים פה בישוב,  34 

שלושה ילדים מקסימים, אשתי פה תומכת בי, לצידי. אני נכון להיום יו"ר  35 

הורים. אני  320ילדים, יש מאחוריי  160עמותת מכבי צורן. יש מאחוריי  36 
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לי, חבר'ה, כולם הם חבר'ה שלמדו מגדל את הצוות שלי, כל אנשי הצוות ש 1 

אצלי, הם חבר'ה שהתאמנו אצלי. יש לי שבעה אנשי צוות מהמקום. חבר'ה  2 

בכיתה י"ב, כולם עובדים אצלי, כולם פה תושבי צורן. יש לי שני מאמנים  3 

שעובדים פה בבית הספר בלב הפרדס, שניהם אנשי חינוך. אני מאמן למעלה  4 

נים. אנחנו מבקשים דבר פשוט, תנו ש 10-ילדים בשנה, למעלה מ 500-מ 5 

לילדים שלנו לשחק על המגרש בקדימה. תנו לנו לשחק בקדימה. למה ילדי  6 

לב השרון כן ואנחנו לא? למה? יש לנו שתי קבוצות ליגה, נותנים לנו יחידה  7 

אחת מסכנה, הבוקר הוא אמר לי יחידה אחת מסכנה של שעה, אני רוצה  8 

 9 בבקשה לתת לקבוצות שלי להתאמן.

 10 תודה ניר. :ראש המועצה -גב' גרין 

 11 גם פה במגרשים במתנ"ס. :ניר בן ניסן

 12 ניר, תודה רבה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 13 סה טו? למה אני לא יכול לדבר עוד?  :ניר בן ניסן

 14 הבנו את המסר. :ראש המועצה -גב' גרין 

 15 ,אז אני אוריד את הקול, אני אמרתי שאני מתנצל אם זה נשמע :ניר בן ניסן

ניר, תקשיב, בעיקרון אין זכות דיבור לקהל. עם זאת נתתי לך זכות דיבור.  :ראש המועצה -גב' גרין  16 

אם יש עוד משפט שלא אמרת אז תגיד, אבל אני רואה שאתה עולה כבר  17 

 18 בטונים שזה לא מתאים.

 19 עוד משפט אחד ברשותך. :ניר בן ניסן

 20 כן.  :ראש המועצה -גב' גרין 

יש לנו פה המון ילדים שרוצים ללכת פה ברגל למתנ"ס ולשחק. יש לי חבר'ה,  :ניר בן ניסן 21 

שצריכים לקחת את הרגליים שלהם  9ילדים בגילאי גן עד גיל  120-למעלה מ 22 

למגרש בגאולים. במקום שיוכלו להניע את האופניים שלהם פה למתנ"ס. מה  23 

קרה? המגרש הוא של המתנ"ס? אין שום הסכם בין המועצה למתנ"ס, שום  24 

 25 כם, אחרי שבדקנו את הכל, אין שום הסכם.הס

 26 ניר, עכשיו אני עוצרת, מאחר, :ראש המועצה -גב' גרין 

 27 אני מבקש עוד רגע, :ניר בן ניסן

ניר, הגעת עכשיו להליכים המשפטיים. מאחר ויש מכתב משפטי שעורכי הדין  :ראש המועצה -גב' גרין  28 

 29 יענו עליו, אז בזה אנחנו נסיים.

 30 משפט אחד קטן ברשותך. עוד :ניר בן ניסן

 31 אחד ואחרון. כן. :ראש המועצה -גב' גרין 

קטן, אחרון. עוד פעם, אני נותן את הכבוד לעמותה המקומית, אין לי שום  :ניר בן ניסן 32 

דבר נגדם, באמת שום דבר. כל מה שאני מבקש זה בקשה אחת. למה ילדי לב  33 

י לא יכול עם השרון משחקים שש קבוצות במגרש המקומי שלנו בקדימה ואנ 34 

 35 שתי הקבוצות שלי לשחק שם ולהתאמן שם, למה?

 36 תודה ניר. משה, אתה רוצה לומר משהו? :ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 רק דבר אחד. :ןאמשה לוי

 2 אז רק תגיד מי אתה. :ראש המועצה -גב' גרין 

-אני חבר בעמותה, מנהל אותה. רק דבר אחד. ההסכם עם צורן הוא הסכם ש :ןאמשה לוי 3 

 4 נה הם מתאמנים במגרש. לא אנחנו עשינו את ההסכם.ש 15

 5 עם לב השרון.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 6 אין כזה דבר, אין הסכם. :דוברת

חברים, הדיון פה כרגע הוא לא דיון משפטי. חברים, הדיון פה, זה לא דיון.  :ראש המועצה -גב' גרין  7 

ות דיבור, אתם לא תקשיבו, חברים, הדיון פה הוא לא דיון משפטי, יש פה זכ 8 

חייבים להסכים למה שהוא אומר. תקשיבו ובזה אני מסיימת. אנחנו לא  9 

 10 עושים דיון. 

 11 צריך לעמוד על האמת. :דוברת

 12 אוקי. :ראש המועצה -גב' גרין 

 13 אנחנו תושבים טובים שהצבענו והאמנו שיהיה שינוי, :דובר

 14 משה ובזה נסיים.  חברים, כמו ששמענו את ניר נשמע את :ראש המועצה -גב' גרין 

 15 יש הטעיה אז צריך לתקן את ההטעיה. :מרסלה

 16 זו הסכמה של הרשות, את לא סמכות בשבילנו. :ןאמשה לוי

 17 משה, תודה. חברים, אני מעלה את הנושא להצבעה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 18 אני רוצה לפני זה להגיד משהו. :יצחק גולברי

 19 עושים דיון. כן גולברי?מידן, אנחנו לא  :ראש המועצה -גב' גרין 

 20 תראו, אם לא היתה בעיה, :יצחק גולברי

רגע, רגע, סליחה, אני רוצה. עכשיו, את השעות שלב השרון מתאמנים, אף  :ןאמשה לוי 21 

 22 אחד מהם לא מוכן לקחת.

 23 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

ביל זה הקמנו חברים, אם תהיה פה התנהגות לא הולמת אתם תצאו. בש :ראש המועצה -גב' גרין  24 

 25 צוות ואתם תוכלו לבוא ולדבר בפני הצוות. תודה. גולברי, בבקשה.

 26 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

אפשר שניה משפט? תראו, אם לא היתה בעיה והיינו מסתדרים, אנחנו בכלל  :יצחק גולברי 27 

לא היינו דנים פה. נתנו לעסק, עם השנים, להתנהל, נכון שאף אחד לא רצה  28 

המגרש הזה. צפריר, רק לשם דיוק, מי שהשקיע את כל הכסף  להתעסק עם 29 

 30 לבניית האצטדיון, לבניית הדשא הסינטטי פעמיים החליף זה המועצה. 

 31 של שקל מול שקל.   matchingהיה לך בכל המקרים  :צפריר פדלון

 32 שניה.  :יצחק גולברי

 33 חברים, מקשיבים עכשיו. :ראש המועצה -גב' גרין 

לא בוויכוח. נכון שהעמותה מתחזקת כבר שנים את המגרש הזה ועושה  אנחנו :יצחק גולברי 34 

פעילות מעולה והביאה גם הישגים, יש ילדים מצוינים שמשחקים, אחד גם  35 

משחק עכשיו בליגת העל עד כמה שאני יודע. ויש מצד שני את הקבוצה  36 
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שקמה בצורן, העמותה הזאת, שגם היא חשובה לנו. ואני חושב שלכל הילדים  1 

 2 ו צריכים לתת את אותם תנאים. אנחנ

 3 )נשמעות מחיאות כפיים(

שניה, שניה, אני חושב שמה שראש המועצה הציעה, אתם פשוט אולי כנראה  :יצחק גולברי 4 

לא הבנו כולנו, אני הבנתי, היא אומרת מנכ"ל המועצה לוקח לידיו את  5 

 6 המגרש לא בשביל להרוס חלילה את העמותה,

 7 הסדר.בשביל שיגיעו ל :צפריר פדלון

 8 אלא לתת תנאים שווים, למצוא פתרון הולך לכל ילדי הישוב.  :יצחק גולברי

תודה רבה. חברים, נגמר הדיון. אני מעלה את הנושא להצבעה, להוריד את  :ראש המועצה -גב' גרין  9 

ההצעה של תומר מסדר היום, אלא אם אתה חוזר בך מההצעה? אז היועץ  10 

 11 המשפטי, אתה רוצה להגיב?

יש זכות למועצה להעלות הצעת החלטה, אין בה שום פסול, אין בה שום פגם,  :תומר יעקב 12 

 13 היא חוקית לגמרי.

 14 משפטית אין בה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 15 משפטית לגמרי, יש סמכות למליאת המועצה ולחברי המועצה. :תומר יעקב

כדין בידיעה  זאת האחריות של חברי המועצה למחדל שהמועצה פועלת שלא :עו"ד מידן גריסרו 16 

 17 במשך שנים. 

מידן, נכנסת לעניינים משפטיים, עו"ד מידן גריסרו. אני מעלה את הנושא. מי  :ראש המועצה -גב' גרין  18 

 19 בעד להוריד את הנושא,

 20 קרן, משפט.  :צפריר פדלון

 21 יועץ משפטי. :ראש המועצה -גב' גרין 

הזה, וכמו שראש  רבותי, כפי שתומר אמרת, אין הקצאה ולפיכך המגרש :עו"ד שפרבר 22 

המועצה אמרה. המגרש הזה מכאן ואילך יטופל על ידי המועצה, כאשר  23 

האדם היחידי שיחליט בשלב הזה הוא אך ורק מנכ"ל המועצה, הוא יקבע את  24 

 25 המועדים, הוא יחלק את הזמנים. כפי שנאמר כרגע, 

 26 )נשמעות מחיאות כפיים( 

 27 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 28 נאמר כרגע, כפי ש :עו"ד שפרבר

 29 חברים, אני אצטרך להוציא אתכם, אי אפשר לשמוע ככה. :ראש המועצה -גב' גרין 

לצורך העניין הזה שמנכ"ל המועצה, זה מגרש של המועצה ומנכ"ל המועצה  :עו"ד שפרבר 30 

הוא זה שיטפל והכל, לא נדרשת החלטת מועצה כי אין מה להחליט. מכאן  31 

המועצה. אין החלטה, אין מה ואילך המגרש אך ורק באחריות מנכ"ל  32 

 33 להחליט.

 34 תודה. צפריר? :ראש המועצה -גב' גרין 

זה מאד נכון להעביר את זה לידיים של המנכ"ל להחליט, הוא בן אדם מאד  :צפריר פדלון 35 

 36 ישר. אני עובד מולו, 
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 1 אתה פספסת, היא אמרה מגרש בקדימה, היא לא אמרה כל המגרשים בישוב.  :דובר

 2 הזדמנות למנכ"ל.תנו  :צפריר פדלון

 3 מוכרים אותך בשקל. :דובר

 4 חברים, תודה. חברים, תודה. הנושא עולה, :ראש המועצה -גב' גרין 

 5 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

מרסלה, עכשיו אמרת משהו ששמעתי ואם את לא חוזרת בך אני אתבע לשון  :ראש המועצה -גב' גרין  6 

אדם ישר. אז אם זה מה שאת הרע. את לא יכולה להגיד שמנכ"ל המועצה לא  7 

 8 אומרת,

 9 חוזרת בי, סליחה. :מרסלה

 10 יופי, תודה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 11 סליחה, סליחה. שמעתם? חזרתי בי. :מרסלה

 12 תודה. עכשיו אני מעלה את הנושא.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 13 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

הוריד את הנושא של תומר מסדר היום, מי בעד? אנחנו מעלים להצבעה ל :ראש המועצה -גב' גרין  14 

קרן, שלומי, אמיר, תפארת, אייל, גולברי, איילת. מי מתנגד? תומר. מי נמנע?  15 

 16 צפריר ואביעד. תודה רבה.

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

 18 תומר, שאילתות בבקשה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 19 שפרבר, בושה. :עו"ד מידן גריסרו

 20 אתה לא תחלק ציונים ליועץ המשפטי. :ראש המועצה -גב' גרין 

 21 אני אחלק למי שאני רוצה ציונים. :עו"ד מידן גריסרו

 22 עו"ד גריסרו, אתה לא תחלק ציונים לעורך דין. :ראש המועצה -גב' גרין 

 23 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 24 תות, בבקשה. תומר, יש לך שתי שאיל :ראש המועצה -גב' גרין 

 25 התושבים הם אלה שמחלקים את הציונים. :עו"ד מידן גריסרו

חברים, אני אוציא אתכם החוצה אם אתם לא תשמרו על הסדר. תומר, אתה  :ראש המועצה -גב' גרין  26 

 27 רוצה את השאילתות?

 28 כן. :תומר יעקב

 29 בבקשה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 30 יר. אני לא הגשתי שאילתות. אבל אני רק רוצה, מה שנקרא להבה :תומר יעקב

 31 אז לא, אז אין, אז אם אין שאילתות אז נוריד. :ראש המועצה -גב' גרין 

רגע, תומר, רק דבר אחד. השאילתה של וועדת תמיכות יורדת, אני אגיד לך  :עו"ד שפרבר 32 

 33 למה.

 34 אבל תקשיב עד הסוף. :תומר יעקב

 35 כי זו לא שאילתה, דקה.  :עו"ד שפרבר

 36 לא אמרתי שאילתה. אני  :תומר יעקב
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רגע, דקה. קודם כל היועץ המשפטי מדבר. אתה ביקשת מידע, אני התעדכנתי  :עו"ד שפרבר 1 

על ידי מנכ"ל המועצה שהוא העביר את כל המידע לידיך. נושא וועדת  2 

תמיכות מגיע עוד מעט להצבעה. גם הפרוטוקול של וועדת תמיכות וגם  3 

 4 שנגיע זה יעלה על סדר היום. החלוקה. ברגע שנגיע, זו לא שאילתה, ברגע

 5 אהרון. :ראש המועצה -גב' גרין 

 6 אוקי. :עו"ד שפרבר

 7 תודה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

מאד מפריע לי שאומרים דברים, גם היועץ המשפטי מוציא אותם מהקשרם  :תומר יעקב 8 

 9 וזה קורה הרבה מאד.

 10 גע.תומר, הבמה שלך, תגיד מה אתה רוצה כר :ראש המועצה -גב' גרין 

אני אגיד את זה בצורה מנומסת אבל עניינית. אני לא הצגתי שאילתה, אני  :תומר יעקב 11 

לא ביקשתי שאילתה, ביקשתי, כמו כל חבר מועצה, מסמכים שבוע, עשרה  12 

שקל  550,000ימים לפני. זה לא קורה כמעט אף פעם בדברים מאד מהותיים.  13 

, נדבר על זה 550פילו של כספי תמיכות, עזוב שאפילו הקלקולציה, אין פה א 14 

אחרי זה, גם לחשב לא יודעים את זה. אתה בוועדת התמיכות אדוני היועץ  15 

המשפטי. עכשיו, אני ביקשתי את הפרוטוקול, ביקשתי את הטבלה, לא יכול  16 

להיות שתושבים מקבלים את זה לפני חברי המועצה. היום בצהריים, היום  17 

 18 בצהריים,

 19 מר,אתמול, תו :ראש המועצה -גב' גרין 

 20 שש שעות לפני קיבלתי את זה. זה נראה לך תקין? :תומר יעקב

תומר, סדר היום יצא אתמול. מנכ"ל המועצה אמר לך שאתה יכול להגיע,  :ראש המועצה -גב' גרין  21 

 22 לראות את כל הדברים,

 23 היום. :תומר יעקב

 24 אבל אתמול יצא סדר היום למועצה. :ראש המועצה -גב' גרין 

,  מה קשה לשלוח את 2/9-לוח את זה, באמת, הפרוטוקול הוא ממה קשה לש :תומר יעקב 25 

 26 זה יום למחרת?

 27 צריך לקבל את זה, לא צריך לבוא לראות. :צפריר פדלון

 28 למה צריך להתחנן? זה מביך. :תומר יעקב

את הפרוטוקול שלחנו במייל, את סדר היום שלחנו במייל. אתמול אחרי  :ראש המועצה -גב' גרין  29 

 30 ם.התיקונים שביקשת

 31 היום. :תומר יעקב

 32 נכון. :ראש המועצה -גב' גרין 

 33 היום ביקשתי, :תומר יעקב

לא,  אתמול שלחנו את זה, הבנו שלא קיבלת את זה היום, שלחו לך את זה  :ראש המועצה -גב' גרין  34 

 35 היום, שוב. אתה רוצה להעלות משהו?

 36 לא, אני מתייחס עניינים בנושאים, :תומר יעקב
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 1 צפריר, שאילתות? :צהראש המוע -גב' גרין 

כן. האם ירון שור משמש בתפקידו כמנהל מנהלים במועצת קדימה צורן,  :צפריר פדלון 2 

האם פעיל פוליטי או יועץ פוליטי שלך בקמפיין הבחירות והאם גם הוא היה  3 

 4 מציע יחיד בהצעות מחיר לתפקיד זה, כן או לא?  

 5 בסדר, אתה עונה?  :ראש המועצה -גב' גרין 

 6 כן. :רעו"ד שפרב

 7 יש לי עוד שאלה קטנה.  :צפריר פדלון

 8 חכה, אחד, אחד. :תומר יעקב

 9 הוא מוגדר כמנהל מנהלים או כיועץ ארגוני?  :צפריר פדלון

בהעצמת מנהלים, תתקן, האם ירון שור המשמש בתפקידו בהעצמת מנהלים,  :עו"ד שפרבר 10 

 11 אוקי? מילה אחת פשוט שם צריך לתקן. 

 12 לי אימון מנהלים.  בכרטסת כתוב :צפריר פדלון

 13 כן, העצמת מנהלים.  :עו"ד שפרבר

אני סתם עשיתי ביקורת למספר, עם מנהל אחד הוא לא נפגש, אני רק רציתי  :צפריר פדלון 14 

 15 לדעת אם יש איזה תכנית, איזה משהו לראות. 

 16 לא שמעתי. :עמיקם לוי נגר

ד מהם, רציתי בדקתי עם כמה מנהלים והבנתי שהוא לא נפגש עם אף אח :צפריר פדלון 17 

לדעת אם יש איזה תכנית או איזה משהו שאני יכול לראות, אסמכתא שהוא  18 

 19 נפגש, מה תכנית העבודה שלו, איך הוא עובד?

קודם כל אני אעביר לך את האנשים שאיתם הוא נפגש, בסדר? הוא נפגש עם  :עמיקם לוי נגר 20 

 21 הגזברית, הוא נפגש עם מנהל,

 22 כל.עם האדרי :ראש המועצה -גב' גרין 

 23 עם האדריכל, עם רמי. הוא נפגש, :עמיקם לוי נגר

 24 עם הגזבר הקודם.  :ראש המועצה -גב' גרין 

עם הגזבר, בטח, אבישי ישב איתו הרבה. הוא יושב, לפחות הוא ישב עם איזה  :עמיקם לוי נגר 25 

שבעה, שמונה מנהלים. והוא מלווה אותם פרק זמן צמוד. כלומר משהו  26 

 27 בסביבות עשרה מפגשים.

 28 יש איזה פרוטוקול? :ריר פדלוןצפ

 29 יש תכנית אבל לא פרוטוקול, הוא לא מנהל, השיחות ביניהם לא, :עמיקם לוי נגר

 30 פרוטוקול פגישות, אין סיכומי פגישות? :צפריר פדלון

 31 אבל זה כבר שאלות תשובות, זו היתה שאילתה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 32 לא, הוא שאל. :עמיקם לוי נגר

 33 הוא ימשיך לשאול. :המועצה ראש -גב' גרין 

בסדר. קודם כל העברתי לך את הכרטסות והעברתי לך גם את הבל"ה  :עמיקם לוי נגר 34 

שהיתה. הוא סיים בסוף יוני את תפקידו. מה שנשאר, יש לך את החוזה,  35 

 36 העברתי לך גם את ההסכם.
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 1 כן, יש לי. :צפריר פדלון

 2 ף.הוא סיים, אנחנו יוצאים למכרז נוס :עמיקם לוי נגר

 3 הוא היה מציע יחיד פעם קודמת, לא? :צפריר פדלון

 4 הוא היה מציע יחיד. :עמיקם לוי נגר

זה היה בל"ה, מה שקורה, זה לא סכום מכרז ולכן יצא בל"ה, הוא היה מציע  :עו"ד שפרבר 5 

שקל, משהו כזה. ההסכם נגמר ביוני, המועצה יוצאת  250יחיד בסכום של  6 

שת המועצה, פשוט אני עונה לשאלות לבל"ה נוספת. אנחנו שאלנו את רא 7 

 8 שלך. הוא לא פעיל פוליטי שלה, הוא,

 9 היה פעיל פוליטי. :צפריר פדלון

 10 לא, משהו אחר הוא היה, :עו"ד שפרבר

 11 הוא היה יועץ פוליטי. :צפריר פדלון

 12 לא. היא שילמה לו, :עו"ד שפרבר

 13 היא אמרה כן, מה? היא הודתה. :צפריר פדלון

 14 לך מה היא אמרה.אני אומר  :עו"ד שפרבר

 15 אתה אל תגיד לי מה היה בבחירות, אתה לא היית בבחירות בכלל. :צפריר פדלון

 16 אני לא הייתי בבחירות, אני אומר לך מה היא אמרה.  :עו"ד שפרבר

 17 היא כבר ענתה, אני לא שאלתי אותך.  :צפריר פדלון

 18 אהרון, הוא קיבל כסף, :ראש המועצה -גב' גרין 

 19 את ראש המועצה, כבודו, אני מכבד אותך אהרון, שאלתי  :צפריר פדלון

 20 צפריר, אהרון, אהרון, הוא לא פעיל פוליטי. :ראש המועצה -גב' גרין 

 21 הוא קיבל כסף, הוא לא פעיל פוליטי.  :עו"ד שפרבר

 22 הוא היה מועסק בשכר. :ראש המועצה -גב' גרין 

תפקיד במטה ראש המועצה ענתה שהוא קיבל כסף והוא היה, שימש ב :עו"ד שפרבר 23 

הבחירות שלה. עכשיו, זה שאדם משמש בתפקיד ומקבל כסף, על פי חוק  24 

יסוד חופש העיסוק זה לא אומר שביום מן הימים הוא לא יכול להיות מציע  25 

בבל"ה. כל אדם מציע בב"לה עם כל הכבוד, אנחנו מחליטים לפי ההצעה  26 

 27 מכרז, הזולה ביותר. יוצאת עכשיו בל"ה נוספת, כי זה פשוט לא סכום 

 28 ואיך מחליטים למי לפנות? :תומר יעקב

באחריותי. כל מי  בספר ספקים יש מאגר יועצים, כל מי שיירשם, וזה :עו"ד שפרבר 29 

שיירשם למאגר היועצים, כולם יפנו אליהם. מי שיציע את ההצעה הזולה  30 

ביותר, ולא מעניין אותי אם קוראים לו משה או יעקב, הוא זה. על הנושא של  31 

ההצעה הזולה ביותר אחראי היועץ המשפטי. כל בל"ה אני בודק מה ההצעה  32 

קבל, אלא אם כן יש בעיה הזולה ביותר וכולם יודעים את זה. ואותו אחד מ 33 

 34 איתו. 

 35 יש קריטריונים לתפקיד, אישורים? :צפריר פדלון

 36 אהרון, זה כבר יותר משאילתה, זה דיון. :ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 אוקי. :עו"ד שפרבר

 2 השאילתה הבאה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

ד בקמפיין האם הגב' רונית פלס וקנין שימשה פעילה פוליטית תחת תפקי :צפריר פדלון 3 

הבחירות של סגן ראש המועצה מר יצחק גולברי? ואם כן, האם המידע הזה  4 

 5 היה חשוף בוועדת הקבלה במכרז לתפקיד מזכירת סגנים בשכר בכירים?

 6 קודם כל אני אענה לך, אז היא לא היתה פעילה פוליטית אלא נתנה שירות,  :עמיקם לוי נגר

 7 זה בסדר. איך? אם אתה עונה בשם ראש המועצה :צפריר פדלון

 8 היא לא היתה פעילה פוליטית אלא נתנה שירות. :עמיקם לוי נגר

 9 נתנה שירות, אותו דבר כמו הקודם. היא קיבלה כסף.  :עו"ד שפרבר

אבל אני רוצה להגיד לך, אני אקרא לך פשוט מה כתוב בזה, הכי פשוט.  :עמיקם לוי נגר 10 

 11 "העסקת עובדים במשרת אמון".

 12 אמון. זו משרת :עו"ד שפרבר

 13 בהמשך לשינוי החקיקה, :עמיקם לוי נגר

 14 מזכירת סגנים זה משרת אמון? פעם ראשונה אני שומע. :צפריר פדלון

 15 בטח. :עמיקם לוי נגר

 16 בטח.  :עו"ד שפרבר

 17 מנהלת לשכה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 18 כדאי שתקרא חוזר מנכ"ל, אז תחכים. :יצחק גולברי

 19 פה. אני אראה לך, כתוב :עמיקם לוי נגר

 20 בסדר. :צפריר פדלון

לראש רשות יש ארבע משרות אמון. לסגן גם, אל תשכחו שהיא גם מזכירה  :עו"ד שפרבר 21 

של מישהו אחר, של מר שלומי מוכתר. זו משרת אמון אחת בלבד שיש,  22 

 23 לסגנים. לכן זה לא רלוונטי.

 24 והיא גם מזכירה טובה, ללא כל קשר.  :דובר

יכולים לבחור, הסגנים, מי שהם רוצים. אין וועדת זאת משרת אמון. הם  :עו"ד שפרבר 25 

 26 קבלה פה.

 27 עמיקם, לא שומעים אותך.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 28 עשית מכרז לקבל אותה? :צפריר פדלון

 29 לא צריך מכרז.  :עמיקם לוי נגר

 30 עשית מכרז לקבל אותה? :צפריר פדלון

 31 לא צריך. :עמיקם לוי נגר

 32 עמיקם. :ראש המועצה -גב' גרין 

 33 היה מכרז, מפורסם. :ריר פדלוןצפ

 34 לא שומעים, עמיקם, תשובה לפרוטוקול. :ראש המועצה -גב' גרין 

 35 היה מכרז, מה, אישרנו מכרז במליאת המועצה. :צפריר פדלון

 36 לא מכרז, אישרתם משרה.  :עו"ד שפרבר
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 1 אישרתם העסקה, לא מכרז. :עמיקם לוי נגר

מון, הם יכולים לבחור מי שהם רוצים, מה עמיקם, תן לי להסביר. זו משרת א :עו"ד שפרבר 2 

שאישרתם פה במועצה זה משרה, לא מכרז. אין מכרז למשרות אמון, זה  3 

הכלל המשפטי. ראש מועצה יש לה ארבע משרות אמון, היא רק לקחה  4 

שתיים, הסגנים יש להם זה, שניהם החליטו, זה לא מכרז, זה אישור משרה  5 

 6 בלבד.

מכיר את מה שמתנהל פה בשנתיים האחרונות, אז וועדת מכרזים, ומי ש :ראש המועצה -גב' גרין  7 

וועדת התקשרויות, וועדת בחינה, גם אנשים שהיו פעילים פוליטיים של חברי  8 

אופוזיציה, כמו שאתה יודע, התקבלו לעבודה בזכות הכישורים והיכולות  9 

שלהם. הדלת פתוחה לכולם, מבחינתי לא משנה מי תמך במי ומי לא תמך  10 

כנס. ואני לא מנהלת את זה, אלא בשביל זה יש מנכ"ל מועצה שמנהל במי, נ 11 

את המכרזים וההתקשרויות. קחו בחשבון שבוועדת מכרזים יושבים גם  12 

חברי מועצה ובוועדת בחינה יש גם אנשים חיצוניים, נציגי ציבור, נציג  13 

הסתדרות והכל. הנושא הבא. אישור המלצת וועדת תמיכות. המלצת וועדת  14 

מצאת בפניכם ומה שאנחנו למעשה צריכים לעשות זה לאשר את תמיכות נ 15 

ההמלצה שלה. יש לנו פה טעות סופר, בפרוטוקול כתוב שצביה שמע ויאיר  16 

מילרמן השתתפו בדיון והם לא, הם לא חלק מהוועדה. וועדת תמיכות זה  17 

מנכ"ל, גזברית ויועץ משפטי, שלושתם נמצאים פה. הגורמים המקצועיים,  18 

יה ויאיר, צביה על חלק מהדברים ויאיר על חלק מהדברים. במקרה הזה צב 19 

נותנים את המלצותיהם. אז גם בפרוטוקול עצמו וגם בטבלה המסכמת צריך  20 

למחוק את צביה שמע ואת יאיר מילרמן. לפני שאני מעלה את הנושא  21 

 22 להצבעה, אם יש שאלות. 

 23 אני, הערה ברשותך. :אביעד חסון

 24 כן. :ראש המועצה -גב' גרין 

אני רוצה להגיד משהו למה שתומר אמר. אנחנו קיבלנו לוועדה שלושה סוגים  :יקם לוי נגרעמ 25 

של שמות. רשימה אחת של אלה ששילמו מלא, רשימה שניה ששילמו חלקית  26 

ורשימה שלישית שלא שילמו בכלל. בעקבות הקורונה קיבלו אותם, הכניסו  27 

אבל עניינית אלה  אותם לפעילות, מתוך רצון טוב, מתוך כוונה לסייע להם. 28 

היו שלושת הרשימות. כך קיבלנו את זה גם מהצופים וגם מהתנועה החדשה.  29 

ובהתחלה הם נתנו את זה מעורבב, בפעם השניה, חלק קיבלנו בסדר, עוד פעם  30 

שלחנו, עוד פעם קיבלנו, זה עבר איזה סאגה של שלוש, ארבע פעמים עד  31 

להשתמש בשירותיו של שקיבלנו את הרשימות כפי שאנחנו רוצים. נאלצתי  32 

סגן ראש המועצה בכדי שיחתמו עליהם גם הגזבר וגם היו"ר. קיבלנו בסופו  33 

של דבר את החתימות שלהם ואת האישורים שלהם. בדקנו אותם, אישרנו  34 

אותם והם קיבלו את זה בדיוק לפי מה שכתוב בתבחינים. בתבחינים כתוב  35 

לקית, גם הוא זכאי שגם וגם, כלומר מי ששילם וגם מי שהשתתף ושילם, ח 36 
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להיחשב כחבר בתנועה. ולכן ספרנו גם אותם. מי שלא שילם לחלוטין, לא יכל  1 

לקבל ולכן הוא לא קיבל. כלומר יכולה לקום פה טענה למה הם לא, אנחנו  2 

בכל זאת שיתפנו אותם בפעילות, מצטער, זה לא כתוב בתקנון ולא בהחלטה  3 

טנו כמו שהחלטנו. לגבי של המועצה. לכן ככה שקלנו, שתבינו למה החל 4 

כסף, אני מוציא  Xהנושא של ניצול התקציב. אני לא מבזבז תקציב, יש לי  5 

אותו למה שנקבע. ואם נותרה לי יתרה אני מחזיר אותה לקופה, אני לא  6 

מחלק אותה. אני מצטער מאד, אני לא מבזבז את כל הכסף שזה, כי אנחנו  7 

נו יוצאים מגדר התקציב, אז עושים פרמטרים, קובעים מי ויכול להיות שהיי 8 

הייתי עושה חישוב מסלול מחדש ומשנה את הקריטריונים. אבל כרגע יש לנו  9 

שקל, זה חוזר לקופה הציבורית, גם  40,000-עודף תקציבי שם של קרוב ל 10 

 11 ככה חסר לנו שם כסף.

 12 תודה. אביעד. :ראש המועצה -גב' גרין 

תית. ראשית אני רוצה לברך על אני ברשותך, הערה שולית אבל משמעו :אביעד חסון 13 

המהלך הזה. כל שנה שאנחנו מאשרים את התמיכות בעיניי זה מבורך כי יש  14 

פה אמירה חינוכית. אנחנו כמועצה מאמינים בתנועות הנוער ואנחנו רוצים  15 

לסייע להן. לעניין ההערה השולית, אבל משמעותית, חשוב מאד שאחרי  16 

ר לעשייתם. שאנחנו באמת נעביר שאנחנו מאשרים את זה, זה מה שנקרא עוב 17 

את הכסף בהקדם האפשרי. בשנה שעברה פנתה אלי אחת התנועות ואמרה  18 

לי, אנחנו גוועים, אנחנו מוציאים כסף מהכיס. וזה חשוב, זה קריטי, זה  19 

מהותי, אני מברך על המהלך. בד בבד, מה שנקרא עובר לעשייתם כמה שיותר  20 

 21 מהר.

 22 וד התייחסויות?תודה. ע :ראש המועצה -גב' גרין 

כן, התייחסות שלי, כמה התייחסויות. התייחסות ראשונה זה הנושא של  :תומר יעקב 23 

הסדר. מקבלים פרוטוקול ומקבלים טבלה. מאד קשה להבין, יש כמה  24 

תחומים. יש ספורט, יש רווחה, יש תנועות נוער, יש איזה ארבעה תחומים  25 

הזו מי שייך לאיזה  שקל האלה. אי אפשר להבין מהטבלה 550,000-בתוך ה 26 

קטגוריה, כדי למיין את זה ולהבין את החלוקה של הכסף הפנימית. עזוב  27 

כרגע את החלוקה, התת חלוקה, חלוקה בין הקטגוריות, מאד קשה. הרי  28 

כשאנחנו מאשרים את התבחינים, אישרנו אותם בשנה שעברה באוגוסט או  29 

והחלטנו כמה שקל  550,000-בספטמבר, גם שייכנו סכומים, לקחנו את ה 30 

הולך לכל קטגוריה. כמה לתנועות הנוער, כמה לרווחה, כמה לדת וכיוצא  31 

 32 בזה.

 33 אני לא מכיר את זה. :עמיקם לוי נגר

 34 אני מכיר את זה. :תומר יעקב

 35 אני לא מכיר. :עמיקם לוי נגר

 36 בסדר. אבל תן לי לסיים. :תומר יעקב
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 1 גוריות.אה בסדר, סליחה, רק אני לא מכיר את הקט :עמיקם לוי נגר

זה אחד. הדבר השני זה הנושא של השיטה. בתבחינים שאנחנו מאשרים כל  :תומר יעקב 2 

שנה, וכל שנה אני בא ויושב פה ואומרים לי יאללה, יאללה, בוא נתקדם,  3 

צריך לאשר כי הם צריכים כסף, הם בני ערובה עכשיו. אז לא, הגיע הזמן,  4 

נו לא נעכב את הכסף היום כבר אי אפשר כי התבחינים כבר אושרו ואנח 5 

לתנועות הנוער. אבל בדיון הקרוב, שאני לא יודע מתי הוא יהיה, שאנחנו  6 

, אני רוצה שנעשה חישוב מסלול מחדש, כמו 2022-נאשר את התבחינים ל 7 

שאתה ציינת. המילה הזו בתבחינים פעילים מאד מטעה. כי אתה קיבלת  8 

ני אשלם לך שקל יום, א 100רשימות של כאלה שאולי שילמו דמי חבר של  9 

דמי חבר ואני גם כן אכנס למספור. מאד מאד, קל מאד לפרוץ את הגדרות  10 

 11 ולשחק עם זה ואני לא רוצה,

 12 אני מסכים איתך. :עמיקם לוי נגר

עכשיו להגיד מילים חריפות ובוטות, כי אנחנו בישיבת מליאה. הדבר השני זה  :תומר יעקב 13 

ה שאנחנו באים, וזה רשום הקריטריונים עצמם. אם מחליטים ויש פה אמיר 14 

בתבחינים, בתבחינים שאתם המלצתם ואנחנו אישרנו, שהתמיכות יחולקו  15 

באופן ענייני, אחיד ושוויוני תוך התחשבות בצרכים של התושבים. אז בפעם  16 

הראשונה זה לא חולק, לא ענייני, לא אחיד, לא שקוף, לא שוויוני, עברנו על  17 

היו כמו שהם הוגשו. עובדה שעכשיו כל הלאווים כי המספרים, מה שנקרא,  18 

הכל מתוקן, זה נראה כבר יותר טוב, זה נראה גם יותר הגיוני, יש בזה רציונל.  19 

אבל הדבר השני שאני שואף אליו, זה אם באמת רוצים להתחשב בהוצאות  20 

של תנועות הנוער, אז צריך לקחת בחשבון מקדמים אחרים לגמרי. להחליט  21 

לכולם סבב ראשוני. אחר כך  20%, 15, 10למשל על חלוקה ראשונית של  22 

להסתכל מה ההוצאה הגדולה של התנועות הגדולות שלנו שזה התנועה  23 

 24 80%, 70%, 60%החדשה והצופים, שזה שכר. ולהגיד אנחנו רוצים לממן 

מהשכר. ואחר כך מה שנשאר, נבנה לפי מקדם פר חניך. זה הדבר, זו הדרך  25 

עבודת הכנה, להעלות את זה בפעם הנכונה שאני מתכוון, צריך לעשות פה  26 

 27 הבאה.

שניה רגע, אני רוצה להתייחס. תראה, אתה כבר, לא זוכרת כמה, ארבע,  :ראש המועצה -גב' גרין  28 

 29 חמש, שש שנים חבר מועצה. הזמן לאשר תבחינים חדשים הוא באוגוסט. 

 30 .1/9עד  :עו"ד שפרבר

כל אחת מהשנים שיהיו להגיש הצעה מוזמן, בכל אחת מהשנים שהיו וב :ראש המועצה -גב' גרין  31 

לתבחינים. לא חושבת שאין פעם הצעת, הגשת איזה שהוא משהו וסגרנו את  32 

הדלת בפניך. אתה חושב שהתבחינים לא נכונים, נעלה אותם לדיון, נעשה  33 

דיון בהנהלה, נעשה דיון במליאה, נתייעץ עם גורמי הנוער ונשנה אותם. דנו  34 

ינים שבסופו של דבר היו הטיוב הטוב בזה כמה פעמים בעבר, אלה התבח 35 

ביותר. תמיד אפשר לפתוח את המדיניות ולשנות אותה. שים לב שעושים את  36 
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-כבר לא נוכל לעשות את זה, אלא ל 2022-זה אחת לשנה באוגוסט. כלומר ל 1 

2023. 2 

רק מילה אחת, סליחה מראש המועצה, כל הצעה לשינוי תבחינים צריכה  :עו"ד שפרבר 3 

. לכן אם יש לך איזה שהיא הצעה לשנות 1/9האישור עד  ,1/7לעלות עד  4 

 5 שנה הבאה, בסדר? על פי הנוהל. 1/7-תבחינים, לא יאוחר מ

 6 עוד התייחסויות, גולברי? גולברי ואז צפריר. רצית להגיד עוד משהו? :ראש המועצה -גב' גרין 

יה עומדת בראשה, כן. תומר, לפני שאנחנו, הוועדה דנה, יש וועדת משנה שצב :עמיקם לוי נגר 7 

אתה מכיר אותה כנראה. היא זו שבוחנת את הקריטריונים בהתחלה ומגישה  8 

אלינו המלצות, ואת ההמלצות האלה אנחנו בוחנים ואז מאשרים או לא  9 

מאשרים. ואם אנחנו לא מאשרים אנחנו קוראים להם ועושים בירור למה.  10 

מדה שלהם. ואם אנחנו מאשרים אנחנו לא קוראים, אנחנו מקבלים את הע 11 

אז יש איזה שהיא מסננת לפני שאנחנו דנים בזה. עכשיו לגבי הנושא של  12 

התבחינים עצמם, זה מונח לפתחכם, אני לא קובע תבחינים, אני מבצע,  13 

מממש אותם. מי שקובע תבחינים זה אתם, אתם צריכים לקבוע. אם יש  14 

 15 משהו שאתה חושב שהוא לא בסדר, 

 16 תגיד אתה. :עו"ד שפרבר

 17 ?2022מתי אישרנו את  :בתומר יעק

 18 .1/7עד  :עו"ד שפרבר

 19 מתי אישרנו? :תומר יעקב

 20 אם אתה לא משנה תבחינים זה אוטומטי. :ראש המועצה -גב' גרין 

 21 אם אתה לא, משפטית, במידה, :עו"ד שפרבר

 22 לא הבאתם את זה לאישור מליאה.  :תומר יעקב

לא מגיש הצעה לשינוי,  תומר, תומר, הסבר משפטי. במידה ואף אחד מכם :עו"ד שפרבר 23 

אוטומטית זה מתאשר לשנה נוספת. אתה רוצה לשנות את זה לשנה לאחר  24 

תעלה הצעה לשינוי תבחינים ואז תדונו בהם. כי אם לא תדונו זה  1/7מכן, עד  25 

 26 יהיה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. 

 27 תודה רבה. גולברי. :ראש המועצה -גב' גרין 

רת דברי טעם ובאמת יכול להיות שהתבחינים אולי לא תומר, קודם כל אמ :יצחק גולברי 28 

כל כך מתאימים וצריכים לעשות שינויים, נעשה ביחד, נדון בזה. אבל להגיד  29 

שעברנו על כל הלאווים, בכל הכבוד, לא עשינו פה איזה משהו של הטעיה,  30 

אנחנו כמועצת. אנחנו קיבלנו נתונים מתנועות הנוער, קמה צעקה ובאו  31 

מדווחים נכון ואלה לא נכון. ביקשנו שוב נתונים ואתה היית  ואמרו שאלה כן 32 

איתי בעניין הזה. קיבלנו נתונים קצת שונים ואנחנו לא משטרה. אם יש  33 

 34 תלונות על זיופים או על אי התאמות, שילכו למשטרה, אנחנו לא משטרה.

איציק, אתה זוכר אבל מה אמרתי לך? סליחה, ואני אומר את זה גם  :תומר יעקב 35 

 36 מיקם, לע
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 1 תן לי לסיים. :יצחק גולברי

 2 ביקשנו לפחות תצהיר עורך דין, אישור רואה חשבון, :תומר יעקב

 3 תן לי לסיים. :יצחק גולברי

 4 יש, יש, כל מה שביקשתם הם העבירו.  :עו"ד שפרבר

יש. זה כלל היסוד, אני לא יכול בלי זה. אני לא יכול לעשות דבר כזה בלי  :עמיקם לוי נגר 5 

 6 ב' של העניין.-. זה א'ניהול תקין

תומר, כל מה שביקשתם אנחנו ביקשנו מהם והם הביאו רשימות ואימותים  :עו"ד שפרבר 7 

 8 והכל. אם מישהו מהם,

 9 תצהירים, לא של שני מורשי חתימה, תצהיר מעורך דין על, :תומר יעקב

 10 ביקשנו מכולם וקיבלנו מהם. :עו"ד שפרבר

 11 מכל אחד,  תראה, אם אנחנו עכשיו נבקש :יצחק גולברי

 12 החוק לא אומר עורך דין, החוק אומר ניהול תקין.  :עמיקם לוי נגר

 13 אז אין תצהיר של עורך דין. :תומר יעקב

אבל החוק לא מחייב אותם, החוק מחייב אותם ברואה חשבון, הוא לא  :עמיקם לוי נגר 14 

 15 מחייב אותם.

 16 עמיקם, שניה, יש וועדה מקצועית, אני, :ראש המועצה -גב' גרין 

 17 אנחנו עובדים לפי נוהל תמיכות מדויק של משרד הפנים. :ו"ד שפרברע

אני לא נמצאת בוועדה המקצועית הזאת, זו וועדה של מנכ"ל, גזבר ויועץ  :ראש המועצה -גב' גרין  18 

משפטי. אם יש טענות לגבי התנהלות הוועדה המקצועית, תטען אותן, נבחן  19 

ש טענות כלפי אחת מתנועות אותן מגורם חיצוני האם נתגלו אי סדרים. אם י 20 

 21 הנוער, תטען אותן, ייגש משטרה או כל מי שצריך כדי לבחון. 

 22 אני רוצה רק לסיים. :יצחק גולברי

 23 בבקשה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 24 אנחנו רוצים להאמין שתנועות הנוער מתנהלות ומדווחות לנו אמת. :יצחק גולברי

 25 נכון. :ראש המועצה -גב' גרין 

ולכן ביקשנו חתימה של גזבר ומנהל. אני גם יודע שלפי הנהלים, עד כמה  :יצחק גולברי 26 

שאני יודע, מי שמגיש תצהיר של ניהול מיליונים למס הכנסה, לא מבקשים  27 

 28 ממנו תצהיר עורך דין שהכל נכון. אז אני לא חושב,

 29 גולברי, אנחנו פועלים על פי נוהל תמיכות. :עו"ד שפרבר

ע למצב הזה שנשלח את כל תנועות הנוער להחתים גם עורך דין בדיוק. אם נגי :יצחק גולברי 30 

תצהיר, אז אנחנו חושדים בכשרים. אני לא הולך לשם, אני רוצה להאמין  31 

 32 שעכשיו מדווחים אמת ובואו נצא לדרך. אנחנו בערב יום כיפור.

 33 תודה. צפריר, כן, בבקשה. :ראש המועצה -גב' גרין 

האגודה למען הקשיש פרדסיה, מזה אני מבין אני ראיתי שיש פה את  :צפריר פדלון 34 

 35 שהקשישים שלנו הולכים לפרדסיה ולכן,

 36 כן. :ראש המועצה -גב' גרין 



 24                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה

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

     

 ההמועצמנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\user\desktop\ עם חתימה. 14.9.21פרוטוקול מלא מליאה מן המניין מיוםdoc 

 1 אז המועדון בקדימה נסגר? :צפריר פדלון

 2 לא, לא. :ראש המועצה -גב' גרין 

 3 זה גם וגם? :צפריר פדלון

 4 שושי זה,יש קשישים, לא יודעת אם להגדיר את המילה ת :ראש המועצה -גב' גרין 

 5 נפש. :צפריר פדלון

יותר תשושים שעושים שימוש במועדון בפרדסיה. זו כבר שנה שניה שאנחנו  :ראש המועצה -גב' גרין  6 

מתקצבים אותם, מכניסים אותם לתמיכות כי למעשה רוב מי שנושא  7 

בעלויות שם זה פרדסיה. אנחנו מדברים פה באמת על תמיכה סמלית וקטנה,  8 

 9 מועדון מופת, עובד, פעיל, ביקרתי אותם לא מזמן.  המועדון עדיין קיים,

 10 .2005-שיתוף הפעולה שלנו עם פרדסיה זה כבר מ :יצחק גולברי

 11 יפה. :ראש המועצה -גב' גרין 

 12 הרבה שנים. צפריר פדלון:

 13 הרבה שנים. :יצחק גולברי

 14 לפני שאני מעלה את זה להצבעה אני רוצה לברך,  :ראש המועצה -גב' גרין 

צפריר, זה לא הקשישים הרגילים שאתה מדבר עליהם, זה קשישים  :רעו"ד שפרב 15 

 16 שצריכים.

 17 לא, הבנתי.  :צפריר פדלון

 18 צפריר, קשישים נהיה בסוף. :יצחק גולברי

את תנועות הנוער על העשייה המבורכת שלהם וגם שנה שעברה וגם השנה,  :ראש המועצה -גב' גרין  19 

ה פר חניך, למרות שהיו פחות למרות הקורונה, לא הורדנו את תקציב התמיכ 20 

פעילויות כי אנחנו חושבים שכל פעילות שהם עושים זה מבורך וזה חינוך  21 

לילדים שלנו. אני מעלה את המלצות וועדת התמיכות להצבעה. מי בעד? פה  22 

 23 אחד. תודה רבה.

 24 מאשרים פה אחד את המלצות וועדות התמיכות.  החלטה: 

ספת משרה מנהל/מנהלת אזורי תעשיה ומסחר, היקף מסחר הנושא הבא תו :ראש המועצה -גב' גרין  25 

משכר  60-70%. חוזה אישי, זה אושר על ידי משרד הפנים. טווח שכר 100% 26 

מנכ"ל. למעשה אנחנו בתהליך ארוך של הקמת חברה כלכלית, חברה  27 

עירונית. שלמעשה כל הנושא של אזור התעסוקה המערבי שמתפתח ושאר  28 

ם לקבל מענה. פנינו למשרד הפנים במסגרת אזורי התעסוקה בישוב צריכי 29 

התהליך שאנחנו עושים של המבנה הארגוני, אושרה לנו המשרה הזאת מתוך  30 

הבנה שזו אבן היסוד הראשונה של אותה חברה כלכלית. בעתיד כשתהיה  31 

 32 החברה יושאל, יעבור, תושאל, תעבור. אתה רוצה להוסיף משהו, עמיקם?

 33 לא. :עמיקם לוי נגר

 34 אוקי. שאלות? צפריר. :ראש המועצה -גב' גרין 

 35 60-70%אני חושב שבשלב זה למנות מנהל אזור תעשייה בשכר בכירים של  :צפריר פדלון

זה באמת בזבוז כסף. וגם אם הכוונה שלך היא בסופו של דבר להגיע לחברה  36 
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כלכלית, אני לא רואה את קדימה שצריכה חברה כלכלית בשלב זה, קדימה  1 

לית בשלב הזה, העלויות של חברה כלכלית הן הוצאות צורן צריכה חברה כלכ 2 

מאד מאד גבוהות בשנה, איזה מיליונים בשנה. ולהערכתי זו משרה מיותרת,  3 

במיוחד שאנחנו יודעים שאזור התעשייה המזרחי שלנו אמור להיות, להתנהל  4 

תחת שיתוף עם לב השרון, תחת מנהלת משותפת. מה גם שיש לנו בסך הכל  5 

 6 15נים שם. אזור התעשייה המערבי נמצא שם בסביבות חמישה, שישה מב

שכר בכירים זה עלות  60-70%-מבנים. למנות היום מנהל אזור תעשייה ב 7 

שכר מאד גבוה של מאות אלפי שקלים בשנה. להערכתי למנהל הזה תהיה גם  8 

 9 פקידה, מזכירה שתצטרך גם היא עלות שכר.

 10 או שיהיה לו פקיד. :ראש המועצה -גב' גרין 

או פקיד, הכל יכול להיות, מזכיר או מזכירה. עובד כזה או אחר שיצטרך  :יר פדלוןצפר 11 

להיות תחתיו, רכב,  משרדים וכדומה. בוא נגיד, להערכתי הוצאה מיותרת  12 

בתקופה הזאת. אני לא חושב שקדימה צורן צריכה עכשיו מנהל אזורי  13 

 14 ין.תעשייה ואני אתנגד למשרה הזאת. אני חושב שהיא מיותרת לחלוט

 15 תודה. עוד התייחסויות? אביעד. :ראש המועצה -גב' גרין 

 16 שאלה. אפשר קצת יותר אולי על אופי הפעילות של התקן הזה? :אביעד חסון

 17 כן. :ראש המועצה -גב' גרין 

 18 קצת יותר, זאת אומרת איזה שהיא תכולה של עבודה שהמשרה הזו אמורה. :אביעד חסון

ות על שני דברים. אחד, על ההתפתחות שיש לנו בנושא המשרה הזו באה לענ :עמיקם לוי נגר 19 

אזורי התעשייה והמסחר, שכרגע יש איזה שהיא תנופה לשמחתנו הרבה מצד  20 

אחד. מצד שני, בייחוד בצד המערבי. ומצד שני בחולשה שיש בנושא של  21 

 22 ההנדסה. ההנדסה שלנו היא מאד חלשה,

 23 ת כוח אדם.לא מקצועית אלא פשוט מבחינ :ראש המועצה -גב' גרין 

 24 כן, כן. :עמיקם לוי נגר

 25 לא חס וחלילה, זו לא אמירה מקצועית. :ראש המועצה -גב' גרין 

 26 התכוונתי לחולשה פיזית, כן? לא מנטלית. :עמיקם לוי נגר

 27 כוח אדם.  :ראש המועצה -גב' גרין 

ל ולכן חשבנו שיש מקום, כצעד, וגם שכנענו את משרד הפנים, זה אני מקב :עמיקם לוי נגר 28 

אישור של משרד הפנים, אני לא יכול לעשות את זה בלי, ושכנענו אותם  29 

שאנחנו צריכים תקן כזה, מפני שאנחנו נדרשים, המנכ"ל לא יכול להסתובב  30 

כל הזמן בכל המקומות, אני לא יכול להיות בו זמנית בשמונה מקומות  31 

נס במקביל. אז שכנענו אותם שאנחנו צריכים את זה ואנחנו גם רוצים להיכ 32 

 33 חזק בנושא של אזור התעשייה שאנחנו לא מצליחים לחדור אליו.

 34 לב השרון. :ראש המועצה -גב' גרין 

אני מקווה שאנחנו נהפוך להיות חלק מההנהלה שם, כרגע אנחנו לא בהנהלה  :עמיקם לוי נגר 35 

 36 אפילו. אני מדבר על,
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 1 אבל אזור התעשייה משותף, למרות ההסכם שיש לנו איתם.  :צפריר פדלון

 2 כן, כן. :ראש המועצה -גב' גרין 

 3 הוא כרגע מונח על השולחן של השרה החדשה. :עמיקם לוי נגר

שרת הפנים. תראו, בהקשר של לב השרון, עשינו בג"ץ, אחרי הבג"ץ השר  :ראש המועצה -גב' גרין  4 

מהתכולה ואז  8הקודם החליט, אחרי שהוא החליט הוא הוציא את תא שטח  5 

חלפה הממשלה וחזרנו אל השרה. ישבנו אצל השרה, עשינו עוד בג"ץ ואז הת 6 

אני מקווה שנשב גם שוב ושעמדתנו תישמע. צריך להבין שאזור התעסוקה  7 

המערבי מתפתח, אני מקווה שאחרי החג נוכל לראות אפילו הגשה ראשונית  8 

לתכנית בניה. מישהו צריך להיות שם בין היתר כדי לראות שאנחנו מרים על  9 

 10 שנוכל להביא עוד עסקים ועוד יזמים. בבקשה, גולברי.אזור תעסוקה ברמה, 

באזור התעשייה  344תראו, אתם בוודאי יודעים ואתם שותפים שיש תב"ע  :יצחק גולברי 11 

בקטע הנושק להדסים ולאבן יהודה, אושר. התב"ע שיורדת לכיוון אילנות  12 

צפונה, התב"ע אושרה, אנחנו מכינים תכנית איחוד וחלוקה. לקחנו את  13 

אייזנקופף שמכין תכנית מדהימה של אזור תעשייה. אבל אזור משרד  14 

התעשייה הזה לא יבוא מעצמו. הרעיון של להביא את האיש הזה או את  15 

האישה הזאת, הפרסונה הזאת, כדי שתנהל ותקדם, ללכת, להביא חברות  16 

רציניות, להביא אותם לפה, אנחנו רוצים להקים חוות שרתים מתחת, יש לנו  17 

 A 18דונם, רוצים לקדם. תראו, הישוב גדל, מתחם  8-עצה, כשם שטח של המו

הולכת לקום ואגף הנדסה, אגף, אם מדברים על אגף, נשאר עם  Aאו שכונה  19 

החמישה אנשים שלו. שום דבר לא השתנה. צריך אדם שידע להביא, אני  20 

מזכיר, חושב שכולם צריכים להסכים, צריך להיות אדם עם נתונים ועם  21 

א יכול להביא, ללכת להביא את החברות, להביא את הוכחות מוכחות שהו 22 

 23 המפעלים האלה, להיות מתחרים אפילו לנתניה. זה הרעיון.

 24 תודה. עוד התייחסויות? :ראש המועצה -גב' גרין 

כן. אנחנו מאשרים לא מעט משרות בישיבת המליאה, ותמיד אני טוען בצורה  :תומר יעקב 25 

מים לא. ואני חושב שלפני עניינים ובודק ולפעמים אני משתכנע ולפע 26 

שמציעים משרה כזו בשכר בכירים אז באמת צריך לבוא איזה נייר. אביעד  27 

ציין את תכולת התפקיד, יש עוד הרבה, הרבה דברים, מה כולל התפקיד, מה  28 

המטרות והיעדים, תחת מי הוא יושב. אני לא אכנס לכל הדברים האלה, אני  29 

חסר פה. מכיוון שחסר פה וודאי  אומר את זה כל הזמן, חבל לחזור. אז זה 30 

שאני אתנגד. יש פה גם הרבה דברים סותרים. איציק אומר להביא, הוא איש  31 

שיווק. את אומרת לשמור על הקיים. אני לפחות יוצא מבולבל, לא מבין כלום  32 

מה התפקיד שלו, בטח אם אין איזה נייר מסודר. זורקים לי פה חברה  33 

ברה כלכלית, את יודעת שזו האג'נדה שלי כלכלית, ישבנו ואני הייתי בעד, ח 34 

עוד מהקדנציה הקודמת. אבל בינתיים כלום, לקחנו חברה חיצונית שתעזור  35 

לנו בזה, אני זוכר שישבתי עם נועם מולה אצלי בבית, נתתי לו את כל מה  36 
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שאני יודע. לא קרה משהו דרמטי שיכול לקדם אותנו. אז זו חברה כלכלית  1 

אד מאד לא ברור הנושא הזה. אני שאלתי אותך ולא מנהל אזור תעשייה, מ 2 

שאלה ושלחתי לך מייל לגבי הנושא של כמה פעמים התכנסתם, למה זה  3 

חשוב לי לדעת? א', אם באמת נעשה ניסיון כנה ואמיתי לבוא בדברים, כי מה  4 

שקרה, צריך גם בכוח, יש יועץ משפטי, אבל גם צריך במוח. אם התכנסתם  5 

אחת, זו תעודת עניות, ולא משנה עכשיו אם יש  בשלוש שנים האחרונות פעם 6 

 7 פרוטוקול, אין פרוטוקול, תן לי לסיים, עמיקם. 

 8 תעודת עניות למי? :יצחק גולברי

 9 לנו, למועצה איציק. דבר שני, :תומר יעקב

אה, אני יכול לכפות על לב השרון לעשות ישיבה? הם לא רוצים, הם צוחקים  :יצחק גולברי 10 

 11 לנו עילה משפטית. על כל העולם, לכן יש

איציק, יש לך הסכם איתם עוד מתקופה, מהקדנציה הראשונה שלך, אבל  :תומר יעקב 12 

 13 עזוב את זה כרגע.

 14 שנה לא נפגשו איתם, אבל בסדר. 20 :ראש המועצה -גב' גרין 

שניה, תן לי לסיים. דבר שני, אני חושב שבמעט שבמעט, היום ההכנסות שלנו  :תומר יעקב 15 

מסך, אולי פחות כבר מסך הארנונה,  14-15%בערך אולי  מתעשייה ותעסוקה 16 

כי הארנונה גדלה ואנחנו, מה שנקרא, נמצאים ועוד יורדים. בהיקף כל כך  17 

קטן, בכמות כל כך קטנה, שהצד המזרחי בכלל לא שלך ושטח השיפוט, עזוב  18 

דונם האלה לא שלנו בכלל. במערבי, כמה יש לנו שם?  250-את החלוקה. ה 19 

מיליון שקל. על זה להכניס משרה של מנהל  3-3.5זה נותן לנו  מטר? 30,000 20 

שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא הולך לעשות, איזה תוצר הוא הולך להביא,  21 

צריך לעשות פה משהו הרבה יותר מסודר, הרבה יותר מובנה, להחליט אם  22 

הולכים על חברה כלכלית, מה כוללת המשרה הזאת גם בעתיד לבוא ולראות  23 

מתקדמים עם זה. אבל בטח לא בשיטה הזו, יאללה, בוא נשים משרה איך  24 

ויהיה בסדר, ואזור התעשייה יתאכלס וזה. מי שאחראי על התחזוקה  25 

והניקיון ותאורה זה המועצה, זה אגף השפ"ע. אז אם אתה רוצה איש שיווק  26 

או יעבוד  retainer-אז תגיד בוא, אני רוצה עכשיו לשווק, שיעבוד איתי ב 27 

אחוזים, אני לא יודע מה, אולי יש מקום, יש היגיון על בסיס יעדים. איתי ב 28 

מה היעדים של המנהל הזה? ואם הוא לא עומד ביעדים, אז מה, אני אשלם  29 

-מיליון שאני גובה שם? אני מחפש להכניס את ה 3שקל על  400,000עליו  30 

common sense  .31 גם במשרה הזאת, אני לא מוצא אותה ולכן אני מתנגד 

מטר, עד כמה שאני  20-30,000יש לי שאלה לגבי החשבון, אתה אומר יש שם  :ק גולברייצח 32 

 33 דונם.  70זוכר אזור התעשייה בהדסים הוא 

 34 אתה משלם לפי מטר, לא לפי דונם. :תומר יעקב

 35 תן לי לסיים. :יצחק גולברי

 36 דונם, כן, דבר. 250המזרחי  :תומר יעקב
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דונם, אתה לבד תעשה את החשבון לכמה  70 באזור התעשייה בהדסים יש :יצחק גולברי 1 

דונם.  40שאמרתי לך שזה  344עשרות אלפי מטרים אתה מגיע. יש את תב"ע  2 

 3 דונם שהולך להיות בין אזור התעשייה הקיים לאילנות,  140-ה

 4 אדם אילנות. :תומר יעקב

ר אדם אילנות, וודאי. ויש גם את אזור התעשייה, ראש המועצה אמרה כב :יצחק גולברי 5 

דונם  200בדיון, בתחילת הדיון, על המתאר שהולך להתאשר. יש לך עוד  6 

מאזור התעשייה לכיוון יער קדימה. אז אם אנחנו לא רוצים לראות רחוק,  7 

ואתה גם תוך כדי הדברים שלך אומר, בעצם נכון, החלק של התעשייה,  8 

 9 מסחר ושירותים הוא קטן מהתקציב, אנחנו רוצים להגדיל אותו. עכשיו איך

מגדילים אותו? אני הייתי אולי סופרסטאר, לא יודע, לא הייתי סופרסטאר,  10 

אז רצתי אני וחנן וכל פעם הבאנו את סמיקו, אי אפשר לעבוד ככה. צריך  11 

לעשות את זה מקצועי, נכון. יכול להיות שזה יעלה, זה בטוח יעלה בהתחלה  12 

 13 כסף, בסוף זה יביא הרבה כסף.

 14 גולברי. כן תפארת.תודה  :ראש המועצה -גב' גרין 

האמת שרציתי לומר בעניין הזה, אותי אף אחד לא יכול להאשים אי פעם  :תפארת שלומציון אסולין 15 

שאני בעד בזבוז כספים ציבוריים. אבל בכנות, אחרי שיצא לי בתקופה  16 

האחרונה להכיר גם את העסקים הקיימים, גם אין צל של ספק שכנראה  17 

אזור לב השרון. ברור שהישוב שלנו גדל, היתה איזה שהיא טעות עבר בנושא  18 

והוא לא רק גדל, אנחנו כבר כמעט עיר. ואולי אחת הבעיות שלנו שאנחנו לא  19 

שנה.  30מתנהלים כמעט כעיר אלא ממשיכים להתנהל כסוג של מועצה מלפני  20 

ואם יש משהו שאנחנו חייבים להתמקד בו ולהתפתח בו וגם בעסקים  21 

ותר מהר. גם, שוב, תראה, אני היום יודעת הקיימים זה הנושא הזה וכמה שי 22 

שרוב העסקים למשל בצורן אין להם רישיונות עסק. אז הבאנו באמת את  23 

מנהל רישוי עסקים שעושה עבודה טובה. משהו חייב להתקדם, משהו חייב  24 

להתפתח, ובטח אם אנחנו מתכננים קדימה את כל אזורי התעשייה ומסחר.  25 

 26 ו כן בעד. אז אני דווקא ספציפית במשרה הז

 27 תודה רבה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

עוד משהו אחד קטן. אני חייב רגע לשאול שאלה, מה שנקרא דווקא מההיבט  :אביעד חסון 28 

הכלכלי. כיוון שבאמת עלו פה כמה דברים, גם לעניין ההנדסה שהוא ייתן שם  29 

 30 איזה שהיא יד וגם פה נאמר על גיוס של עוד עסקים. בסוף אם אני מנתח את

זה קר, האם הפונקציה הזו של המשרה הזו תייצר לי את הכספים שהיא  31 

 32 עולה, שאני לא יכול לייצר אותם היום? זו השאלה. 

היא תעשה שני דברים, בעצם, היא אמורה להיות מולטי טאסקינג, בסדר? כי  :ראש המועצה -גב' גרין  33 

 34 אם אתה עכשיו,

 35 היה,היא תהיה מולטי טאסקינג או שהיא ת :אביעד חסון

 36 אני אסביר. :ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 אוקי. :אביעד חסון

כי אם עכשיו אתה בא לאזור התעסוקה  המערבי שלנו, אז לפעמים הוא  :ראש המועצה -גב' גרין  2 

מטופח יותר ומטופח פחות, אתה צריך מישהו שיהיה שם. לא רק שם אלא  3 

אזור, יש הרבה  בכל מקום, בסדר? אנחנו בונים עכשיו איפה שבן צבי משתנה, 4 

מה לעשות, זה דבר אחד. אנחנו אנשים מולטי טאסקינג, בסדר? אחד. הדבר  5 

השני זה האיזון, כמו שגולברי הסביר. זאת אומרת יש פה שני דברים, אם  6 

היינו מקימים מחר בבוקר חברה כלכלית, אני מניח שלכל היותר היה לי שם  7 

רה, בלי נהג ונהגת אלא מנכ"ל שהיה צריך לעשות את הכל. בלי מזכיר ומזכי 8 

לעשות את הכל. זו הדמות שאנחנו מחפשים, מישהו שלא עכשיו יגיד לי את  9 

העיפרון אני לא מרים אני רק מדבר עם השר. לא, עושה את הכל. יעיל פעיל  10 

 11 כזה. ובשביל להביא מישהו כזה אתה צריך, מה לעשות? שכר שהוא ראוי.

 12 הולם. :יצחק גולברי

עיה עם השכר, אני רק אומר, זאת אומרת בין יתר הפעילות שלו הוא אין לי ב :אביעד חסון 13 

גם יגייס את הכספים, הוא יביא את העסקים, הוא ייצר לי את הכספים  14 

 15 הללו?

, בסדר? כשיש לי מישהו שזה הבוקר טוב שלו וזה ownerאני קוראת לזה  :ראש המועצה -גב' גרין  16 

ות את זה. תראה את הרישוי הערב טוב שלו, אז יש לי דמות שאני יכולה לעש 17 

עסקים, כל עוד לא היה לי מישהו של רישוי עסקים לא יכולתי להתנהל. אז  18 

יש לי מישהו שהוא הרישוי עסקים, אני יכולה להגיד לו לך לפה, לך לשם,  19 

תביא. אנחנו צריכים מישהו שידע להפעיל את הדבר הזה ותהיה לנו כתובת  20 

כל הזמן המנוע שלנו, מנוע הצמיחה אחת. נראה שהגדלנו את ההכנסות, הרי  21 

של הישוב זה הכנסות, זה כלכלה. אי אפשר לעשות כלכלה, אי אפשר לעשות  22 

עסקים בלי שיש מישהו שקם בבוקר טוב ועושה את זה. גם אם הוא צריך  23 

לפעמים להרים את הטישו מהרצפה או להזמין גנן, בסדר? זאת אומרת אני  24 

 25 שהו שיעבוד. לא מחפשת מישהו שיהיה פרימדונה, מי

 26 וגם יותר חשוב שיש גם כתובת לבעלי העסקים. :תפארת שלומציון אסולין

 27 נכון. :ראש המועצה -גב' גרין 

 28 כמו מנהלת עסקים ורישוי עסקים, זה אחד הדברים שיש לך מענה. :תפארת שלומציון אסולין

פה במנהלת עסקים,  גם המקום שהגענו אליו היום, לדוגמא שאנחנו יושבים :ראש המועצה -גב' גרין  29 

שחיה ונושמת מכלום ושום דבר, באמת, כאילו כי לקחנו מתנ"ס ועשינו  30 

ולקחנו אב בית באחוזי משרה ועשינו. ולקחנו את מנהל רישוי עסקים ואמרנו  31 

לו בוא תהיה. זה נחמד, זה טוב, אנחנו מייצרים את היש מעין הזה. אבל  32 

המדרגה הבאה ולהתחרות בסופו של דבר אם אנחנו רוצים לעשות את קפיצת  33 

ברשויות האחרות, אנחנו חייבים שיהיה מישהו שבבוקר טוב שלו, מנכ"ל  34 

המועצה פונה אליו ומנחה אותו מה לעשות. מי בעד? קרן, שלומי, אמיר,  35 

 36 תפארת, אייל, גולברי, איילת, אביעד. מי נגד? תומר וצפריר.
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שייה מאשרים ברוב קולות תוספת משרה מנהל/ת אזורי תע החלטה:  1 

 2 ומסחר. 

הנושא הבא זה פתיחת תב"רים. אני אקרא ואנחנו נאשר את זה בקבוצה  :ראש המועצה -גב' גרין  3 

שקל. שיקום  150,000אלא אם יהיו שאלות. סימון כבישים והתקני בטיחות  4 

שקל. רכב תפעולי לאגף תפעול ושפ"ע, למעשה זה  150,000כבישים ומדרכות  5 

אנחנו פותחים תב"ר כדי לקבל את המימון  כסף שקיבלנו ממשרד הפנים ולכן 6 

 7 שקל.  171,000הזה, 

 8 אה, משרד הפנים? :צפריר פדלון

 9 שקל.  100,000כן, משרד הפנים מממן פה  :ראש המועצה -גב' גרין 

 10 שקל. 100,000תסתכל את העמודה השלישית. משרד הפנים נותן  :עו"ד שפרבר

שקל. אני רוצה להגיד ככה תודה  100,000נותן כן. משרד הפנים למעשה  :ראש המועצה -גב' גרין  11 

לגזברית שבאמת לקחה את זה על עצמה, לראות את הנושא של הגדלת  12 

 13 הכנסות.

 14 מה זה הרכיב התפעולי הזה, מה זה, מכונת טיאוט? :תומר יעקב

 15 זה המכונת טיאוט והזרנוק. :ראש המועצה -גב' גרין 

 16 זה שעובד דאבל. :עמיקם לוי נגר

 17 רניק.ג :צפריר פדלון

גרניק. אני חושבת שכולם רואים את השיפור המשמעותי שהיה מאז שהיא  :ראש המועצה -גב' גרין  18 

 19 נכנסה. שאלות? אוקי. מי בעד? פה אחד.

 20 מאשרים פה אחד את פתיחת התב"רים.  החלטה: 

סגירת תב"רים. למעשה כל התב"רים שפה זה תב"רים שמשרד הפנים מבקש  :ראש המועצה -גב' גרין  21 

ור כי הם מאד ישנים. הפעילות בהם הסתיימה. כל תקופה, כמו שאתם לסג 22 

רואים, אנחנו מביאים עוד תב"רים לסגירה. כל פעם שהגזברות תעשה עוד  23 

עבודה וזה, נמצא עוד תב"רים ומשרד הפנים, הנוהל הוא שאנחנו חייבים  24 

לאשר את זה בישיבת מועצה. אני אקרא אותם ברצף. הכנת חוזים ומכרזים  25 

. תכנון, הקמה והצטיידות 2018-. שדרוג ושיפוץ בהצטיידות מועצה מ2015-מ 26 

. תכנון וביצוע סלילת מדרכה, מסלול 2010-בית ספר תיכון וחטיבת ביניים מ 27 

. תכנון וסליחה של שתי כיכרות רחוב שבזי ובן 2010-אופניים ותאורה מ 28 

ים . ער2017. הסדרת המדרכות בסמוך לבית ספר יגאל אלון 2012-יהודה מ 29 

. שתי הערות בעניין הזה. זה לא אומר 2013תאומות וקשרים בינלאומיים  30 

שאם סגרנו את התב"ר של המדרגות לא נוכל, בעצם משרד הפנים מנחה  31 

אותנו לפתוח תב"רים חדשים במקום הישנים. למה במינוס? למעשה אני  32 

עושה פה שני שלבים. אחד, מזרימה אליו כסף מתוך העודף שיש כאן ושתיים  33 

גרת אותו. אני יכולה לעשות את זה בשני טקטים, בסדר? להגיד בוא נצביע סו 34 

על להזרים את הכסף, הרי אני בעודף כאן, בסדר? להזרים את הכסף לתוך  35 

התב"ר חזרה ואז לסגור אותו. או לעשות את זה בטקט אחד. מבחינת משרד  36 
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הפנים זה בסדר גמור לעשות את זה בטקט אחד כשבסופו של דבר השורה  1 

 2 תחתונה פה מאוזנת במה שחוזר לקרנות הרשות.ה

לפרוטוקול, את צריכה רק להקריא לאיפה הולך כל כסף פשוט, הם צריכים  :עו"ד שפרבר 3 

 4 לאשר את זה.

הלכות  48,306.60, 58,306.60אוקי. קרנות הרשות, סך הכל העודף הוא  :ראש המועצה -גב' גרין  5 

 6 לקרנות הרשות.

 7 חוזרות. :עו"ד שפרבר

ש"ח הולכים לקרן כבישים, סך הכל  10,000-חוזרות לקרנות הרשות. ו :ראש המועצה -ן גב' גרי 8 

 9 . כן צפריר?58,306.60

שני דברים, אחד לא הבנתי, כשאני רואה את התכנון של שני כיכרות ברחוב  :צפריר פדלון 10 

 11 שבזי אני רואה שיש כאן תשלום יותר מהתב"ר לקבלן, לכן זה במינוס?

 12 אז ציפי.  :ועצהראש המ -גב' גרין 

זה אחד. והדבר השני, אני רוצה לדעת מה נעשה בסמוך לבית הספר במדרכות  :צפריר פדלון 13 

 14 שקל.  80,000ביגאל אלון, שזה עלה 

 15 אוקי. את רוצה להשיב על זה? :ראש המועצה -גב' גרין 

התב"ר שהוא בגירעון הוא בעצם תקבול ממשרד התחבורה שלא נתן את  :ציפי וקנין 16 

 17 .2012ה בשנת הכסף הז

בגלל שלא פונים במשרד התחבורה בזמן, משרד התחבורה מוחק את הסיוע  :עמיקם לוי נגר 18 

 19 .2012-ואתה לא מקבל אותו, הוא מ

זה כסף שחסר, זה גירעון שלא קשור במועצה אלא כסף  שלא עובר ממשרד  :עו"ד שפרבר 20 

 21 .2012-התחבורה מ

 22 ולמה לא הועבר אם היתה התחייבות? :צפריר פדלון

 23 זה אני לא יודע, לא הייתי אז. :עו"ד שפרבר

כי אם אתה לא עומד בלוח הזמנים שלהם אחרי פרק זמן, הם מוחקים את  :עמיקם לוי נגר 24 

 25 זה. 

 26 זה הצלחה של ראשי רשויות אחרים. :צפריר פדלון

 27 כשנכנסנו לקדנציה,  :ראש המועצה -גב' גרין 

 28 מי שזריז זוכה.  :עמיקם לוי נגר

אוקי. רק אני אומרת, כשנכנסנו לקדנציה הזאת כל השותפים לדרך והכל  :המועצהראש  -גב' גרין  29 

היה ממש זמן קצר ואז נסגר. אני מקווה שייפתח שוב בנובמבר עם התקציב  30 

 31 החדש.

 32 איזה תב"ר זה? :יצחק גולברי

 33 . 856 :ראש המועצה -גב' גרין 

 34 על מה זה? :יצחק גולברי

 35 .2012-של שני כיכרות רחוב שבזי ואבן יהודה מ תכנון וסלילה :ראש המועצה -גב' גרין 

 36 שמשרד התחבורה לא העביר את הכסף?  2012-מה קרה ב :עו"ד שפרבר
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דווקא פה יש לי תשובה, זה ראש הסיעה שלו לא עמד בזמנים, לא ביצע אותם  :יצחק גולברי 1 

בזמן, חיכה עד שהיתה תאונה שם בכביש ואז אילצנו אותו בהצבעה לבצע את  2 

 3 ואז לא קיבלנו את הכסף כי עבר הזמן. הכיכרות

 4 אוקי. אני מעלה את זה להצבעה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 5 כל שאר התב"רים, תשימו לב, הם כולם בעודף. :עו"ד שפרבר

 6 רגע, אבל מה נעשה בסמוך ליגאל אלון? :צפריר פדלון

סדר שם עוד, אבל הכסף עשו איזה שהן עבודות של המדרכות. רצינו מאד ל :ראש המועצה -גב' גרין  7 

ממשרד התחבורה לא הגיע. אני מעלה את הנושא של סגירת התב"רים  8 

 9 להצבעה. מי בעד? פה אחד.

 10 מאשרים פה אחד את סגירת התב"רים. החלטה: 

 11 שתהיה שנה טובה, חתימה טובה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

ר, אנחנו יושבים פה אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, באמת, אני רוצה לומ :צפריר פדלון 12 

לא מעט פעמים, במהלך הישיבות קצת כועסים אחד על השני, קצת זה,  13 

מצחקקים אחד על השני, לועגים אחד לשני. אבל תזכרו שבסופו של יום,  14 

כשכל אחד מאיתנו יוצא, אנחנו בסך הכל חברים שכנים, תושבים. אין שנאה  15 

יכול לומר לכם שאם  ואין קנאה ואני נוטה להאמין שזה ככה אצל כולם. אני 16 

נהיה פה חברי מועצה או לא נהיה חברי מועצה, זה לא יעלה מכבודנו ולא  17 

יוריד מכבודנו. אנחנו עושים את זה למען הישוב וכל אחד בדרך והחשיבה  18 

 19 שלו והאמונה שלו ואני מאחל לכולם חתימה טובה, שנה טובה.

 20 יישר כוח, צפריר, שנה טובה.  :ראש המועצה -גב' גרין 

 21 

 22 

 23 - הישיבה  ננעלה -

 24 

 25 

 26 


