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 2022לשנת   7ן המניין מספר  מליאת מועצה מ  תפרוטוקול ישיב

מן  גב'  גרין, ראש המועצה: המועצה  מליאת  ישיבת  את  לפתוח  מתכבדת  אני  טוב.  ערב 

שמספרה   אשמור7המניין  אני  לסוף, א  .  המועצה  ראש  עדכוני  ת 

 הגזברית צריכה לצאת אז נתחיל עם הנושאים הקשורים קודם. 

 . תוכנית חומש מפעל הפיס2
מספר עצה:, ראש המוןגב'  גרי חומש  הפיס   תכנית  מפעל  עם  עובדים  אנחנו  הפיס, 

במסגרת אמות מידה. אנחנו נדרשים לעשות תוכנית. היא תוכנית חומש 

אבל היא ניצבת בפניכם. אם יהיה סעיף ד  במקרה הזה  ו שנתית. היא 

התוכנית שבפניכם  אחר.  סעיף  כנגד  זה  את  להמיר  נוכל  נבצע  שלא 

 הפיס, מי בעד? לאושרה על ידי מפע

 .2021-2022אם בתוכנית הזאת יש דברים שבוצעו כבר? כתוב  ה צפריר פדלון:

 נכון.   גב'  גרין, ראש המועצה:

 שהן בתהליך.  להזה גם וגם, יש כא ציפי וקנין:

אנחנו   2021-2022 גב'  גרין, ראש המועצה: ולכן  כעת  בביצוע  ונרקיס  נורית  ילדים  גן 

יש לכם   ך שבה מפעל הפיס עובד, זה אומררחייבים להכניס את זה. הד

. אוקי? כבר גן ילדים נורית ונרקיס בביצוע, הם 3,897,000יתרה של  

 ה.אישרו לנו את זה, אז אני צריכה להוריד את ז

 אישרנו  להם תב"ר, לכאורה אנחנו צריכים להחזיר את הכסף.   צפריר פדלון:

 כן. גב'  גרין, ראש המועצה:

דברים אחרים שנעשו, עזבי את גני הילדים ומוסדות חינוך.   יו פהההאם  צפריר פדלון:

 בוצעו פה דברים כמו,

 נניח עצמאות לגיל הרך בוצע. גב'  גרין, ראש המועצה:

 נכים מתנדבים בוצע?אירועי הופעה  :צפריר פדלון

 כן, זה בוצע. גב'  גרין, ראש המועצה:
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 זה לא אושר? צפריר פדלון:

 צריך להיות מאושר פה.  לא   :המועצגב'  גרין, ראש ה

 אז למה את מביאה את זה לאישור עכשיו? צפריר פדלון:

 אז אני אסביר. גב'  גרין, ראש המועצה:

 מתגייסים.  ביאותו דבר גם לג צפריר פדלון:

שקל. אני צריכה להוריד  70,000בוא ניקח את עצמאות, בסדר?  גב'  גרין, ראש המועצה:

שקל האלה, כי כבר   70,000-ה  ס, אתיל הפמהסך הכל שלי, של מפע

 ביצעתי אותם.

אני  צפריר פדלון: אותו, מה ששילמת  לי  זה כסף שהם צבעו  עכשיו,  לי  אומרת  את 

כאיל הזה.  בכסף  לך,  נכים ו  מחזיר  של  אירועים  עכשיו  ביצעת  אם 

ואירועים של המתגייסים זה כסף שאנחנו מקבלים אותו בחזרה ממפעל  

 הפיס?

 בדיוק.   ועצה:מאש הגב'  גרין, ר

 כנגד ביצוע.  דובר:

 חבל שלא קיבלנו על זה עדכון והיינו עוברים. צפריר פדלון:

ה מול מפעל הפיס הייתה כזו  ודעד היום לא נדרשתי לאישור, העב גב'  גרין, ראש המועצה:

ת או נושאים אד הוק וככה זה עבד. שאנחנו הגשנו להם תוכנית שנתי

 ית חומש אז עשינו את זה ככה.תוכנ  שלהגימאחר ואנחנו נדרשים כעת 

 זה רק חומש.  עמיקם לוי נגר:

 מי בעד? פה אחד. גב'  גרין, ראש המועצה:

 הפיס. ל מאשרים פה אחד את תוכנית חומש מפע  החלטה: 
 . מינוי יו"ר וועדת ביטחון והערכות לשע"ח סגן ראש המועצה שלומי מוכתר.3

חון והערכות לשעת חירום סגן ראש המועצה ת ביטדווע מינוי יו"ר גב'  גרין, ראש המועצה:

החירום  שעת  על  ארחיב  אני  המועצה  ראש  בעדכוני  מוכתר.  שלומי 

ימיני יד  ששלומי  לומר  רוצה  אני  אבל  החירום ב  שהייתה,  נושא  כל 
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והקורונה שהיה בפועל, ואני מבקשת שהוא יהיה עכשיו גם יו"ר הוועדה,  

בעד? שלומי הוא אלוף . מי תסודרעל מנת שזה יהיה בצורה רשמית ומ

 משנה במילואים. פה אחד.

שלומי   החלטה:  המועצה  ראש  סגן  מינוי  את  אחד  פה  מאשרים 
 מוכתר כיו"ר וועדת ביטחון והערכות לשע"ח.  

 . מינוי דירקטורית במעיינות השרון במקום מעיין רז כהן שמסיימת את תפקידה  4
 ד"ר עדי בן דוד.  

רקטורית במעיינות השרון במקום מעיין רז כהן שמסיימת וי דינמי :גב'  גרין, ראש המועצה

את תפקידה. מעיין היא קדנציה שלישית בתפקיד כיו"ר. אנחנו צריכים 

על האיזון של גברים ונשים. זה לא מינוי   ורלמנות דירקטורית כדי לשמ

אלא זה מינוי דירקטורית. התהליך לוקח הרבה זמן במדינה, בכל  יו"ר 

נחנו מקדימים ועושים את זה כבר בחודש אוגוסט, לכן אויות  הבירוקרט

 למרות שמעיין מסיימת את תפקידה בדצמבר.  

 האישור לוקח כמה חודשים. עו"ד שפרבר:

נו מציעים זה את ד"ר עדי בן דוד, קורות החיים המועמדות שאנח עצה:מוגב'  גרין, ראש ה

 עדי בבקשה כמה מילים. שלה מולכם. 

 ת לישיבה(פ)עינת מור ברק מצטר

פה  עדי בן דוד: כובעים  מיני  בכל  אותי  מכירים  חלקכם  מאד.  נעים  לכולם,  שלום 

אני תושבת צורן, צור זיכרון בסלון.  חברתיים,  סביבתיים,  זה ן  בישוב, 

אני אוהבת את קדימה צורן, זה קודם כל עלי. הילדים שלי  הבית שלי, 

לו לתמיד. אז את ומדים פה במערכות החינוך וזהו ביתי לעכשיו  גרים, 

חושבת   אני  שלי  המקצועי  דוקטור הכובע  אני  מכירים.  לא  שרובכם 

מים,  איכות  של  בתחום  מתעסקת  ואני  סביבה  הנדסת  של  בתחום 

אני עובדת מול תאגידי מים, אני .  שפכים, שפכי תעשיה אני עצמאית, 

ה באקדמיה, מרכזת קורסים שהם עובדת מול מפעלי תעשייה, אני מרצ
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י שלי. ים, קורסים של משרד הבריאות. זה הפן המקצועיקורסים חיצונ

למה אני רוצה להיכנס למעיינות השרון? א' אני לא עובדת עם מעיינות 

עניינ ניגוד  לי  שאין  ככה  וכמו   יםהשרון  אינטרסים.  ניגוד  פה  ואין 

י. אני אשמח מאד שאמרתי, תאגיד מעיינות השרון זה חלק מהבית של

ש המקצועי  המקום  את  וכמו ללהביא  איתכם  הידע שלי, לחלוק  את  י, 

רת ויושבת עם מנכ"לים ומלווה מנכ"לים וסמנכ"לים ומהנדסים  שאני עוז

אנ להגיד,  אפשר  הארץ  ברחבי  מים  בתאגידי  לבוא י  בכירים  אשמח 

ייהנה מהיכולות  ושהבית שלי  המקום המקצועי שלי לפה.  את  ולהביא 

 ומהידע שלי. זו הסיבה שאני פה.שלי  

 תודה רבה.  ראש המועצה:  גב'  גרין,

 עכשיו היא שכנעה אותי שהיא יותר מדי טובה בשביל התפקיד.  יצחק גולברי:

ם. אני  מבטיחה לכם לקבל לואני לא בן אדם של ריב, אני בן אדם של ש עדי בן דוד:

 תודה. שאני יכולה להגיד לכם,  החלטות בצורה מקצועית, זה מה

 א מקדימה צורן, היא תקבל את היו"ר?והבנתי שבהסכמה יו"ר ה צפריר פדלון:

לא. אני מסכימה איתך, היו"ר צריך להמשיך להיות מקדימה צורן.   גב'  גרין, ראש המועצה:

כל עוד היא לא היתה חברת דירקטוריון,  "ראבל עדי לא יכולה להיות יו

עניין הזה עם ראשי הרשויות אני חושבת שזה לא נכון. אנחנו נתכנס ל

עדי בזה.  דירקטו  ונדון  לנו עוד  יש  יו"ר,  להיות  ראויה  ר בשם בהחלט 

 עמית וגנור שגם הוא בהחלט מתאים להיות.

כי   צפריר פדלון: יהיה מצב,  אצלנו? שלא  נשאר  היו"ר  חלוקה מוסכמת   ישהשאלה, 

 בעניין הזה, כי מה שאובד לא חוזר.

 ה אחד.פר גמור. אני לא מכירה את ההסכמה. מי בעד?  בסד גב'  גרין, ראש המועצה:

דוד   החלטה:  בן  עדי  ד"ר  של  מינוי  את  אחד  פה  מאשרים 
 כדירקטורית במעיינות השרון.   

 תודה עדי. גב'  גרין, ראש המועצה:
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 .2023נת לש. דיון תבחיני תמיכות  5
. במליאת המועצה הקודמת חבר 2023דיון תבחיני תמיכות לשנת   גב'  גרין, ראש המועצה:

ולאחר מכן יעקב  אביעד חסון ביקשו   המועצה תומך  גם חבר המועצה 

לשנת   תמיכות  תבחיני  קיימ2023לתקן  ההצעות,  את  לקחנו  דיון .  נו 

וות המקצועי הצבצוות המקצועי ולאחריו שבוע שעבר קיימנו דיון עם כל  

נו. היה דיון ענייני ופורה, צפריר העלה טיעונים, וכל חברי המועצה הוזמ

המו חברי  רוב  כמעט  באמת  דיון,  הוצאנו עעשינו  מכן  לאחר  היו.  צה 

המקצועית  והוועדה  דיון  קיים  המקצועי  והצוות  הישיבה  של  סיכום 

 לתמיכות בעצם עדכנה את התבחינים על בסיס סיכום הדיון שהיה פה

ה זה אישור התבחינים לשנת חד. אז למעשה מה שעולה היום להצבעא

שהמליצה הוועדה המקצועית שהתבססה על המסקנה שהגענו   2023

ה באותו דיון פה אחד, שבו היו רוב חברי המועצה. אז הנגזרת של יאל

גם פרוט נמצאת מולכם,  וגם במסמך שנקרא תבחינים זה  וקול שלהם 

הדברים זה למעשה שמדיניות המועצה ר  עם העדכונים שעשינו, שעיק

היא להמשיך ולתת עדיפות וקדימות לנושא תנועות הנוער ולאשר את 

התמיכות לתח תקציב  ולהמשיך את זה בעתיד, שדמי ומירב  ם הנוער 

דמי   גם  יהיה שינוי, שיהיה אפשר  לא  דמי פעילות  דמי חבר  וגם  חבר 

החלטנו   באחוזים,  התקציב  מסגרת  של  הנושא  את שבפעילות.  עצם 

לנו יהיה  התקציבים זה  לקבוע את זה מירב  רוצים  לא  אנחנו  אבל  ער, 

לגרום למצב שבו גידול במספר לא  כדי  החניכים יגרום   ולגזור את זה 

נתקצב   2023לפגיעה בתקציב פר חניך. עוד קבענו שבתקציב   אנחנו 

של   אחת   30,000סך  כל  עם  קהילתית  פעילות  בגין  למתנ"ס  ש"ח 

הנוער, למנהצ  מתנועות  התוכנית  את  תגיש  התנועה  מחלקת בוע.  ל 

הנוער, אנחנו מדברים על הצופים, על התנועה החדשה ועל בני עקיבא.  

 לתוכנית מאושרת על ידי מחלקת הנוער.   כמובן בכפוף
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רואה  צפריר פדלון: ואני  הרוב  על  כמעט  מוסכמות  לנו  והיה  בעניין  דיון  לנו  היה 

התקציבית חי היתרה  של  הזה  תם פר חניך בחלק האחר. לקשבנושא 

 ל עמותת בית יוסף.אני מדבר ע

. 2023נים לשנת ילא, לא, צפריר, רגע, אנחנו מדברים על התבח גב'  גרין, ראש המועצה:

 הסעיף הבא זה החלוקה. 

 מה שאתה רוצה זה בסעיף הבא. עו"ד שפרבר:

י שלא  מ כן, אבל בתבחינים קבענו שהחלק האחר יתחלק בצורה אחרת, צפריר פדלון:

 ך.תנועת נוער לא יתחלק פר חני

לשנה  גב'  גרין, ראש המועצה: הניסוח  הנוכחיים.  לתבחינים  רלוונטי  לא  זה  אבל  נכון, 

פעילות ה את  לקדם  המועצה  "מדיניות  ככה:  שאומר  כזה  הוא  באה 

את הסיוע לתנועות הנוער. הסכום הכולל  הנוער ולתעדף מסך התמיכות 

בכל תחום ותחום, התמיכות יינתנו  ותשהמועצה תקצבה לטובת התמיכ

במסגרת התקציב המאושר של המועצה. במידה ויגדל מספר החניכים 

הנוער ובפעילויות  לתמיכות   ,בתנועות  התקציב  בהתאמה  יצטמצם 

בסעיף   הארגונים".  ל  3בשאר  המועצה  דעת  לשיקול  "ניתן  תקצב ב' 

ה יהיה ז אותם באותו אופן שמתוקצבות תנועות הנוער פר חניך. כלומר

ה שנה  הוועדה  של  דעת  בהתאם שיקול  לא,  או  חניך  פר  או  באה, 

 לתקציב שיישאר אחרי התמיכה בתנועות הנוער.

ש :צפריר פדלון מקווה  יהיה זה. אני  שלא  העמותות,  לשאר  גם  איפה  הדעת  שיקול 

 למרות שעל החלוקה אני אעיר אחרי זה הערה.

ס גב'  גרין, ראש המועצה: סעיף,  נעשה  בוא  של עיאז  ההמלצות  קבלת  בעד  מי  אז  ף. 

 עדה המקצועית? פה אחד, תודה רבה.הוו

הוועדה   החלטה:  של  ההמלצות  קבלת  את  אחד  פה  מאשרים 
 .  2023קצועית בנושא תבחיני תמיכות לשנת מה

 .2022. אישור החלטת וועדת תמיכות לשנת  6
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ך המקצועי זה  לי. התה2022אישור החלטת וועדת תמיכות לשנת   גב'  גרין, ראש המועצה:

את כל הבקשות, בוחן את הקריטריונים, בוחן   שהצוות המקצועי מקבל

לפי   מחליט,  זה  ולפי  התנאים  בכל  העמידה  הטבלה האת  תבחינים. 

 נמצאת מולכם. עכשיו אתה יכול לשאול.

 .  41,000אני רואה שבית יוסף קיבלו   צפריר פדלון:

 כן. גב'  גרין, ראש המועצה:

ם או אתמול, הם יצאו לטבריה, נה, לפני יומייודע שהם יצאו לאחרוי  אני צפריר פדלון:

נשים, אחד גברים, אחד  אוטובוסים. אחד  שלושה, ארבעה  נוער   יצאו 

ואחד ילדים. משהו כזה. הבנתי שאוטובוס אחד שולם על ידי העמותה 

נאמר שזה ממומן   ושלושת האוטובוסים רשות.  האחרים מומנו מכספי 

נוער ים אחד נשים ואני שואל, אם שני אוטובוסים לוקח.  מכספי חינוך, 

תמיכה  זה  ושתיים,  הנוער?  שם  איפה  בוגרים,  גברים  ואחד  בוגרות 

היוע הזאת, מימון של שני   ץעקיפה,  ההערה  את  מעיר  אני  המשפטי, 

 ון, זה לא צודק,האוטובוסים זו  תמיכה עקיפה וזה לא נכ

בנ גב'  גרין, ראש המועצה: מציעה  שאני  מה  ישקואז  עובדות.  זה  הזאת  שאלה   דה  פה 

מהיועץ  אבקש  ואני  הכתב  על  בבקשה  זה  את  תעלה  עובדתית. 

אנחנו צר לבדוק,  או המבקרת  כים לשאול אותם שאלות כדי יהמשפטי 

ולתת אפשרות  לעזור  שאפשר  איפה  ככלל,  שלך.  השאלה  על  לענות 

 ני אקדם את זה.לנוער לעשות פעילות נוער בדרך זו או אחרת א

וגברים  פדלון:ר  צפרי אימהות  נשים  לך,  אמרתי  בוגרים.  לבין  נוער  בין  הבדל  יש 

 הורים,

 ה.זאין לי את המידע ה גב'  גרין, ראש המועצה:

 צפריר, אתה צודק, תעלה את זה בכתב. יצחק גולברי:

 תן לנו לבדוק את זה. עו"ד שפרבר:

 זה בכתב.  אתאתה צודק, אבל תעלה אני לא יודעת אם  גב'  גרין, ראש המועצה:
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 לא, אמרתי הוא צודק שאנחנו לא תומכים בתנועות נוער. יצחק גולברי:

הכ גב'  גרין, ראש המועצה: על  זה  את  וועדת תתעלה  של  ההחלטות  זה.  את  ונבדוק  ב 

 בפניכם, מי בעד? פה אחד.תמיכות  

לשנת   החלטה:  תמיכות  וועדת  החלטות  את  אחד  פה  מאשרים 
2022  . 

 יבור.צ . אישור תב"ע למבני7
המועצה  גב'  גרין, ראש המועצה: בעצם  אז  ציבור.  לצורכי  ציבור,  למבני  תב"ע  אישור 

תוכ התב"ע.  הכנת  את  יזמה  ית תב"ע זו תוכנית בניין עיר נהמקומית 

להוסיף זכויות בניה במגרשים החומים. מגרש  מנת  על  ציבור  לצורכי 

לצורכי ציבו  שלו הוא למבניחום זה מגרש שהייעוד   זה יכול   ר.ציבור, 

ים, זה יכול להיות בית ספר, זה יכול להיות מקווה, זה יכול להיות גן ילד

כנסת, זה יכול להיות קופת ח . 130לים, שנכללו בתוך הצ/ולהיות בית 

או  ילדים  גן  ציבוריים,  מבנים  כמה  לבנות  באנו  כשאנחנו  למעשה 

שאי גילינו  ספר,  בית  או  הצופים  את  הזכויות להרחיב  את  למעשה  ן 

צריכיםהא אנחנו  ולכן  הדרך   לה.  תוכנית.  להגיש  בנפרד  פעם  כל 

המקצועית לעשות את זה, בהמלצת מהנדס המועצה ואדריכל המועצה 

כדי עוו כל המגרשים  כוללת על  להכין תב"ע  למעשה  היא  שרונים  דת 

ככה  אבל  מגוחך  לכאורה  נשמע  זה  נרחב.  בהיקף  זכויות  להם  לתת 

בעבר. השב"צי  נעשה  את  עשו  בם  בעבר  זכויות  של  פירוט  ניה ללא 

אחד,  אחד,  אחד,  לעבוד  במקום   עוול.  פה  מתקנים  למעשה  ואנחנו 

תוכני עושים  הכל,  את  פורסים  זה?   תאחד,  את  עושה  מי  כוללת. 

אדריכל. אדריכל שנבחר בוועדת מכרזים או יועצים מקצועי שבזה הוא 

אישור ה אבי חינקיס. עם  ישירמומחה. האדריכל  נוכל לבקש   ותתב"ע 

ל המגרשים, ואז לא נצטרך לעשות דבר, דבר. היתרים למבני ציבור ע

וקרטי רלמעשה מה שאנחנו עושים פה זה חוסכים עוד שלב בהליך הבי
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רוצים להקים איזה שהוא משהו, עכשיו אנחנו בתהליך של  שכשאנחנו 

אנחנו  ילדים,  גן  של  בתהליך  גלריה,  של  בתהליך  הספריה,  הקמת 

 בבירוקרטיה.  ב חוסכים למעשה עוד של

לא מגדילים זכויות, מתן  יצחק גולברי: אנחנו  נכונה.  לא  היא  שההגדרה  חושב  אני 

 הטעתה את הציבור.   זכויות. ההגדרה, בשביל זה גם

 לא הטעתה, היטעו את הציבור, מישהו ספציפי. אמיר זהבי:

ה מ וזה לא הגדלה. בעצם עזוב, גם אנחנו אולי אשמים שאמרנו הגדלה יצחק גולברי:

אנחנו עושים,  אופוזיציה,   שאנחנו  או  כרגע קואליציה  לא  כמועצה, זה 

בנות? למעלה לבכלל לא העניין. אנחנו באנו לבנות, קיבלנו כמה מטר  

לבנות את התוספת,  ובאנו לשרונים  לבנות בעודד  מאלף מטר קיבלנו 

מני, גם בזמן עזרא  אומרים אין לכם זכויות. מה זה אין לנו זכויות? גם בז

וכל  ויל אזולאי  בזמן  גם  מביאים ,  חום,  שטח  על  באים  היינו  הזה, 

אי אומרים  פתאום  הלאה.  ורצים  בונים  מקבלים,  תוכנית,   ןלשרונים 

ואומרים  הכללים  את  ושינו  התנאים  את  ששינו  מתברר?  מה  זכויות. 

דונם  לו  יש  אדם  בן  נניח  המשמעות.  מה  אסביר  ואני  זכויות.  תביאו 

לאד מותר  דונם  ועל  של  בנמה.  בית  עכ  120ות  רוצה מטר.  הוא  שיו 

או במקום   שניים  או  שלושה  או  בתים  ארבעה  רוצה   120לבנות  הוא 

צריך לעשות? לעשות תב"ע ולתת לעצמו   מטר. מה הוא   300לבנות  

דרך המועצה, דרך שרונים,  זכויות בניה. המשמעות היא הליך תכנוני 

 .  דרך הוועדה המחוזית אם צריך

 בר באדם פרטי אלא רק במועצה.ונחדד, לא מדו עצה:מוגב'  גרין, ראש ה

באים  האני אומר מה עושה בן אדם פרטי, תב"ע נקודתית. עכשיו מועצ יצחק גולברי:

ציה  ואומרים יש לנו נקודות, בעצם מה עשינו פה? אנחנו כולנו, לא קואלי

נותנים אנחנו פה  כקבוצה.  כולנו  אומר  אני  , 30לעתיד של    אופוזיציה, 

א  50,  40 יודע מי,  ואינני  ני בוודאי לא אהיה באותה תקופה, לא שנה 
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לכולכ ואני מאחל  יהיה חבר מועצה  ומי  יהיה ראש המועצה  מי   םיודע 

להקים  וירצו  היום  שכשיבוא  פוריה  קרקע  נותנים  אנחנו  שתמשיכו. 

 שטח חום, לא יגידו רגע, עכשיו רוץ תעשה תב"ע. X-פתאום גן ילדים ב

יהיו  ל  עכשיו תקבע זכויות, יהיה פה שטח,  כל הנקודות א.  פה זכויות, 

איפה שהיא תחליט, רק להכין  הצבועות בחום, מה שהמועצה תחליט, 

ללכת זאת   תוכנית,  לדרך.  ולצאת  היתר  לקבל  המקומית,  לוועדה 

 התנהלות מקצועית.  

 צופה עתיד, צופה צרכי עתיד. אמיר זהבי:

לי שיש   יצחק גולברי: כל כמשאיזה ח"מ אחד, ח"ק שצר  אמירה  רישי תולל ברשת. 

נדל"ן, אלוהים ישמור, מה הקשר בין שטחי המועצה לכרישי נדל"ן? אני  

אמרנ שאנחנו  שההגדרה  אני וחושב  קצת הטעה,  זה  זכויות  הגדלת   ,

נותנים זכויות למה שאין,  אנחנו  את מה שכתב.  שכתב  מי  לכל  סולח 

 תודה רבה.

 להוסיף משהו? צהתודה. רמי אתה רו ה:גב'  גרין, ראש המועצ

 אם אתם צריכים אני אוסיף. רמי יוגב:

 אני רוצה להגיד משהו לפני כן.  צפריר פדלון:

 ואז תוכל להתייחס גם לדברים של צפריר.אז ניתן לצפריר להגיד   :גב'  גרין, ראש המועצה

מסי צפריר פדלון: הבא  לדיון  יידחה  שהנושא  ראוי  כן  שלפני  חושב  אחת אני  בה 

וחלקות מהתיק ולא קיבלנו את יקשנו חומר לפי גושים ב  פשוטה. אנחנו

אני מבקש, כיוון שהחומר לא הגיע לידינו ואנחנו פנינו מספר  ולכן  זה. 

לדחות את הנושא הזה לפחות בשביל שאולי פ אנחנו מבקשים  עמים, 

 נוכל להגיע להסכמה פה אחד.

 תודה. גב'  גרין, ראש המועצה:

 תסכים איתי.גושים וחלקות קריאים,  א  זה לא קריא, זה ל ן:צפריר פדלו
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צפריר, תודה. אני מציעה, רמי, בדברים שלך גם תתייחס לבקשה   גב'  גרין, ראש המועצה:

 ושים חלקות. תודה.גל

, זה התאריך שבו 1975בשנת   130העניין הוא מאד פשוט. תוכנית הצ/ רמי יוגב:

אומרת   אושרה, קיבלה תוקף. היא  נה מקבמפורש שהתוכנית לא  היא 

ציבור ועוד מגרשים לייעודים שונים. אבל למגרשי   זכויות בניה למגרשי

צריך להכין תוכנית   ציבור היא לא מקנה זכויות. כדי לקבל זכויות בניה

בשנת   זה  את  עשו  לא  מה  משום  עכשיו  תב"ע.  ולא   1975מפורטת, 

לעשות את ניסו   2008-. אני ראיתי שב1980ולא בשנת    1978בשנת  

פה, קרן וגולברי זה נכון. אנחנו  ת זה. עכשיו  מה שאמרוא  זה ולא עשו

אים בבאים לבנות תוספת לבניין קיים בתיכון, לא יכולים לבנות. אנחנו 

להקים בניין מועצה, ספריה עירונית, יש מגרש חום, אבל אין שם זכויות.  

ש כפי  מפורטת  תוכנית  עשו  לא  בזמנו  כי  זכויות?  אין  תוכנית למה 

כבמקבעה    130הצ/ כותבת  התוכנית  לא פורש.  דלהלן  "באזורים  כה: 

יינתן היתר בניה אלא לאחר שתאושר תוכנית מפורטת ולפי שיקול דעת 

המ מסחר קהוועדה  "אזורי  האזורים?  ומהם  בינוי".  תוכנית  גם  ומית 

ושירותים, אזורי בנייני ציבור, אזור ספורט, מלונאות, מוסדות תעשייה 

למגורומלאכה   מיוחד".  כל  יםואזור  לייעודים  נתנו,  של כן  כאלה  ליים 

ציבור, ספורט, נופש,  מלונאות וכיוצא בזה לא נתנו. ולכן, אגב, תכנית 

נחנו כרגע בעיצומו של האישור שלה, גם היא לא אהמתאר החדשה ש

אלה  אומרת  להוציא היתרי בניה, היא  שמתוכן אפשר  זכויות  מעניקה 

לת היתר בניה זה הכנת קבהיו להם, אבל תנאי להגבולות, הזכויות שי

תוכנית מפורטת לכל אזור ואזור. מה שאנחנו עושים פה, במקום לעמוד  

פרויקט אחד לעשות תב"ע, כי זה  כמו טמבלים וכל פעם שרוצים לבנות

תהליך, למגרש בודד. אמרנו בוא נראה את כל המגרשים שהם משוללי  

ניצוק לתוכם תוכן שכש ובוא  נצטרך נוכל לבנות את זה מיידית, זכויות 
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בנ וחצי, יה,  היתר  שנה  עוד  לנו  שיגזול  מחדש  תב"ע  לעשות  ולא 

עושים?  אנחנו  מה  זה,  רק  לא  אחר.  מטורף  במקרה  שלוש  שנתיים, 

אנחנו הולכים קדימה על פי תוכנית המתאר, בדומה לכל הארץ, הולכת 

יקשנו לא ומצטופפת, כך שאנחנו מלכתחילה, בשיקול דעת שהיה לנו, ב

ללכת על הקצה, לבקש זכויות בניה נמוכות, רצינו שיהיה לנו אינוונטר 

מזכויות  ריקים  הם  כרגע  האלה,  הריקים  במגרשים  בניה  זכויות  של 

בניה, כדי שכשקדימה תצטופף תהיה לנו אפשרות לבנות בית ספר או 

או ספריה עם  גנים במקום  של ארבעה  אלא  קומתי  חד  לא  ילדים,  גן 

וא כי גלריה  יכול  לא  שאני  להרגיש  בלי  לידה,  שצריך  ומה  ודיטוריום 

אם אני הולך למקום הכי,  גם  אבל צריך להבין,  לא מאפשרת.  התב"ע 

בית  בניין  להיות  שמיועד  באזור  נגיד  צפוף,  הכי  הכי,  גדולה,  הכי 

לנו   נתנה  החדשה  המתאר  תוכנית  ששם  אז   200%המועצה,  בניה, 

נגיד    200% לא ד  15בניה על מגרש של  אבל  ונם, זה באמת הרבה, 

אף  לא מטומטמים, סליחה על הביטוי,  אנחנו  כולם.  את  לנצל  חייבים 

אחד מאיתנו, כדי לבנות סתם כי לא צריך. אבל אנחנו לא רוצים להיות 

 מטר ותכלס אין לנו כלום. זה המצב.  5000במצב שצריכים לבנות  

 רמי, לגבי הבקשה, גב'  גרין, ראש המועצה:

 לא ענית לי תשובה למה לא קיבלנו את הגושים והחלקות מסודר. ן:צפריר פדלו

כשדיברנו על זה אז הסברתם שלא צריך עכשיו לשבת, אנחנו לא  גב'  גרין, ראש המועצה:

 מאשרים פה עכשיו גוש חלקה נקודתית,  

 מסומנות פה חלקות. צפריר פדלון:

 פריר, אין חומר, אתה מאשר את כלל התוכנית. צ  אבל גב'  גרין, ראש המועצה:

 תגיד לי איזה אבל, אני רוצה לדעת. צפריר פדלון:

 כתוב לך.   יצחק גולברי:
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תגיד לי מה אתה קורא, אני אנסה גם כן לקרוא. באותו יום הוא שלח לי  צפריר פדלון:

 את זה, אני ביקשתי לקבל את זה בטבלת גושים וחלקות ומסומן.  

 אבל זה פה. , ראש המועצה:גב'  גרין

אני מבקש לקבל את זה בגושים חלקות בשביל שאני אוכל לבוא לדיון  ריר פדלון:צפ

 יותר מסודר, יותר חכם, יותר מבין.

 אתה חושב שהגושים יתחלקו?   יצחק גולברי:

יותר קריא, מה זה משנה עכשיו להחלטה  שלומי מוכתר: לך עכשיו  שהיה  נגיד  אבל 

 שלך?

 ,  אני רוצה את זה יותר קריא ן:צפריר פדלו

ממציא  שלומי מוכתר: לא  הוא  הקיים,  את  לוקח  הוא  צפריר.  קיים,  לוקח  הוא  אבל 

 עכשיו.

 אני ביקשתי לקבל את זה בגושים חלקות. צפריר פדלון:

היא  גב'  גרין, ראש המועצה: אם  הזאת,  המפה  רמי,  ההצבעה.  את  מקיימת  אני  תודה. 

 ותה לצפריר שיעיין בה.יותר גדולה וברורה תשאיל א

 כדי שצפריר יוכל לראות תן לו את המפה הגדולה בבקשה.   שפרבר:עו"ד  

 תסתכל עכשיו, תן לו שיסתכל. יצחק גולברי:

 לא, עכשיו לא.  צפריר פדלון:

אין  עו"ד שפרבר: גדול שקיים,  הדבר הכי  זה  המקורית,  המפה  את  בידיך  מפקידים 

 יר לו את זה. אם תרצה העתקה,יותר מזה. אחרי זה רק כשתסיים תחז

 נעשה לך העתקה.

רק אני אומרת, לא היה בזה צורך לפני הדיון ברמה כזאת, אנחנו  גב'  גרין, ראש המועצה:

גוש  חלקה,  גוש  עכשיו  פה  מאשרים  לא  אנחנו  עיקרון,  פה  מאשרים 

 חלקה. מי בעד?  

 אני מתנגד בגלל שאני לא קיבלתי את החומר. צפריר פדלון:

 עט צפריר שמתנגד.כולם בעד למ ין, ראש המועצה:גב'  גר
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 מאשרים ברוב קולות את התב"ע למבני ציבור.  החלטה: 
 , עקב חוסר באיוש המשרות  70. אישור מליאת המועצה להעסקת סייעות מעל גיל 8

 בכפוף לנוהל משרד הפנים.
  70ל גיל  הסעיף הבא, אישור מליאת המועצה להעסקת סייעות מע גב'  גרין, ראש המועצה:

רות בכפוף לנוהל משרד הפנים. תראו, סייעות עקב חוסר באיוש המש

לעבוד  כל מי שרוצה  כמדיניות מבחינתי  אבל בכלל  נדרש,  מקצוע  זה 

כשיר לעבוד ומרוצים מהעבודה שלו, אני אשמח שימשיך לעבוד.  והוא 

אבל אני חייבת אבל כדי לאפשר את זה אישור עקרוני. אז כרגע אנחנו  

 ם יהיה עוד מקצוע נוסף נדבר.  על אישור עקרוני לסייעות. א  מדברים

 על פי נוהל משרד הפנים. עו"ד שפרבר:

כל  גב'  גרין, ראש המועצה: המועצה,  מליאת  של  הזה  העקרוני  האישור  את  שיש  ברגע 

רופא,  אישור  לכשירות,  בהתאם  בוועדה,  לאישור  עולה  לגופו  מקרה 

אחד  אבל  הפנים.  משרד  של  לנוהל  בהתאם  והכל,  רצון  שביעות 

של הנוהל צריך אישור עקרוני של מליאת המועצה. זו בעיני   מהדברים

 ף.  מדיניות שהיא מבורכת, אין מה להוסי

 אבל זה לא רק סייעות, זה גם סייעים.   אייל אלבלק:

 כן, סייעות וסייעים, אני אשמח לקבל סייעים.   גב'  גרין, ראש המועצה:

 יה?נכון להיום מועסקות סייעות מעל גיל הפנס צפריר פדלון:

 צריך אישור.  70מועסקות, מעל גיל    67מעל גיל   גב'  גרין, ראש המועצה:

 ם אישור שלכם.צריכי עו"ד שפרבר:

תעסוקתי  צפריר פדלון: רופא  אישור  מהן  לקחת  אותן  שהעסקת  התקופה  במהלך 

 כמחויב בתקנון? קיבלתם אישור תעסוקתי?

 חייבים לקבל, זה בתקנה.    70מעל גיל   עמיקם לוי נגר:

 ר רמי יוגב עוזב את הישיבה()מ

   אתה חייב לקבל אישור של רופא תעסוקתי.  70מעל גיל   צפריר פדלון:
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 כן, כן, מקבלים. חייבים. עמיקם לוי נגר:

הגיל  צפריר פדלון: נגד  דבר  שום  לי  אין  זה,  את  אומר  אני  הערה,  איזו  אעיר  אני 

 השלישי, אני חושב שכן בכיף שישתלבו בשוק העבודה.

 עוד מעט אתה תהיה שם. ולברי:איציק ג

יש עבודות שיש אני גם אהיה שם. אני לא רחוק משם. אני רק אומר ש צפריר פדלון:

, שגם 70בהן אחריות אישית מאד, מאד גדולה. ואני חושב שמעל גיל  

כאן זה המון, להעסיק אותן בתחום של סייעות בגני ילדים, יש בכך סיכון  

יודעים מה זה לה וכולנו  סייעות בגני ילדים ואיזה אחריות לא קטן  יות 

 כבדה זאת. 

 .70נשיא ארה"ב מעל  שלומי מוכתר:

או בקבלה,  ון:צפריר פדל כמזכירה  להיות במועצה  באה  היא  לי  אומרים  הייתם  אם 

לילדים  הסיכון  רמת  של  בקטע  אבל  באהבה,  תשמעו  אומר  הייתי 

 וסייעות, אני לא רואה את זה עין בעין.

אז בעיני, צפריר, זה אפליה על רקע גיל. זה תלוי בסייעת. בדרך  מועצה:גב'  גרין, ראש ה

גם סייעת שהמשי כה והיא רוצה להמשיך ובעיני זה אפליה על כלל זה 

ורופא  רוצה  שהיא  בודק  ואתה  הכללים  כל  את  עושים  אז  גיל.  רקע 

 תעסוקתי.

ז צפריר פדלון: אם  אבל  סייעת,  אותה  על  מדברים  אנחנו  אם  יודע  לא  אותה אני  ו 

 סייעת,

 אני לא מדברת ספציפית, צפריר, אני לא,  גב'  גרין, ראש המועצה:

 ל להיות בכל גיל, אם יש בעיה.זה יכו עינת:

 מליאת המועצה לא מדברת באדם ספציפי.  גב'  גרין, ראש המועצה:

 לא, היא אומרת, זה סייעת שממשיכה, צפריר פדלון:

סייעות.   גב'  גרין, ראש המועצה: כי זה בן אדם אחד, לא,  סייעת  בסייעות,  מדובר  תמיד 

לעבוד בזה במישהי שרוצה  כלל  בדרך  מדובר,  לא מכירה תמיד  אני   .
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שבגיל   סייעת, בכל המקרים שאני מכירה,   70מישהי  להיות  מתחילה 

בגיל   שמישהי  פה,  שאני  השנים  רוצה   70בכל  החליטה שעכשיו היא 

ה סייעת, רוצה להמשיך, להיות סייעת. בדרך כלל זה מישהי שכבר הית

מקרה  כל  אבל  כלל.  בדרך  זה  תמשיך,  שהיא  ורוצים  אותה  אוהבים 

חן לגופו ובשביל זה יש וועדה שבודקת שכל הכללים של נוהל  פרטני ייב

 משרד הפנים קרו.

לא בא לעשות   אמיר זהבי: על היכולת, על הכישורים ועל הדברים,   over rulingזה 

 זה רק מאפשר.

 אני חושבת שזו אפליה על רקע גיל.   ש המועצה:גב'  גרין, רא

 , לא רופא משפחה.היא צריכה אישור של רופא תעסוקתי צפריר פדלון:

 בסדר. גב'  גרין, ראש המועצה:

 כל האישורים הנדרשים יינתנו. אמיר זהבי:

 מי בעד? פה אחד? לא, צפריר מתנגד.   גב'  גרין, ראש המועצה:

 אני נמנע. צפריר פדלון:

 צפריר נמנע. גרין, ראש המועצה:  גב'  

גיל    החלטה:  סייעות מעל  בכפוף   70מאשרים ברוב קולות העסקת 
 לנוהל משרד הפנים.  

 "שביל –המלצה לקביעת שם רחוב    –. מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות  9
 האפרסמון" על פי המסומן בתשריט המצ"ב.

לנו את הנושא של   גב'  גרין, ראש המועצה: יש  אני מזכירה. אין לנו עכשיו  וועדת שמות, 

ש כל וועדת  וכדי שלא  וועדת שמות  כדי שמליאת המועצה תהיה  מות 

פעם נפסול, מליאת המועצה היא וועדת שמות. אז ברגע זה הדיון הופך 

להיות מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות. יש לנו רחוב האפרסמון 

ים שהדואר לא ברוטשילד ומתוכו יוצאת סמטה. היתה פניה של התושב

והיתה בדיקה בהנ כשורה  והוחלט שהסמטה הזאת תיקרא מגיע  דסה 
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שמליאת  היא  ההצעה  שמצורף.  תשריט  לכם  יש  האפרסמון.  שביל 

שביל  יהיה  הזה  שהשביל  תאשר  שמות,  כוועדת  בשבתה  המועצה, 

 האפרסמון. שאלות?  

מרוטשילד דונם אפרסמונים של עזרא כהן. זה היה   4זה היה מטע של   יצחק גולברי:

בתי הפכו  לימים  העם.  אחד  או חבר לכיוון  ם, כשהייתי ראש המועצה 

וועדת שמות קראנו לזה, הוא ביקש יפה בעיראקית עברית, תקראו לזה 

 האפרסמון, קראנו לו רחוב האפרסמון.  

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה. גב'  גרין, ראש המועצה:

רסמון" על פי מאשרים פה אחד את שם הרחוב "שביל האפ  החלטה: 
 המסומן בתשריט המצ"ב.  

 עדכון תב"רים..  10
  –  1089אנחנו עוברים לעדכון תב"רים. התב"ר הראשון זה תב"ר  גב'  גרין, ראש המועצה:

שקל. כדי לסבר  400,000שיפוץ במוסדות חינוך. מדובר בהגדלה של  

את האוזן, בשיפוצים, שאנחנו לא קוראים להם כבר שיפוצי קיץ, אחרי 

כירה שיש לנו עוד חצי מיליון. אני מז 1.9-דלה של התב"ר מדובר בההג

 מיליון של גני הילדים. ותיכף תראו,

 חצי מיליון שאמורים לחזור ממפעל הפיס. צפריר פדלון:

עוד  גב'  גרין, ראש המועצה: אז  ונורית,  נרקיס  לגן  הגדלה  גם  שיש  תראו  ותיכף  כן. 

מיליון שקלים, תיכף נדבר    3-שקל. כלומר רק השיפוצים הם כ  650,000

אז הבינוי.  של    על  הגדלה  פה  יש  שקל על צרכים   400,000למעשה 

מזכירה  אני  הספורט.  אולמות  נושא  אחד,  תנועה.  כדי  תוך  שנוצרו 

רכז  אלא  בית,  אב  לא  המתנ"ס,  דרך  בית  אב  לקחנו  שעברה  ששנה 

תחזוקה לכל אולמות הספורט. זה מוכיח את עצמו גם ברמת התחזוקה 

פר, לדוגמא בית ספר ם בחיסכון הכספי. בנוסף בצרכים של בתי הסוג

יגאל אלון שעשינו את התקרות האקוסטיות בחדרים, נדרש גם לעשות 
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במבואות. כשראינו שיש לנו עוד מקור תקציבי החלטנו להפנות את זה 

 לשם. שאלות?  

 נו את זה.  ביקשנו לא פעם ולא פעמיים את מה נעשה עד היום, לא קיבל צפריר פדלון:

 חתי לו. הנה זה פה.תומר ביקש, של עמיקם לוי נגר:

 2022קיבלתם את הכל.  2021חוץ מזה רק אני אומרת שסיכום   גב'  גרין, ראש המועצה:

 עדיין בתנועה. מי בעד? פה אחד.

 .  1089מאשרים פה אחד את תב"ר    החלטה: 
  85,000בגן נורית. להוסיף    שיפוץ בגן נרקיס ושיפוץ  1100תב"ר   גב'  גרין, ראש המועצה:

שקל לשיפוץ בגן נורית. מדובר לצורך    65,000-ן נרקיס ושקל לשיפוץ בג

יסודית, שנה  גנים בצורה  אנחנו עושים שני  שנה  כל  החצרות.  שיקום 

שעברה זה היה מרים אופירה נבון, עשינו את כלנית חרצית, עשינו את 

ים גם את החצרות. הודיה מרגלית, השנה זה נרקיס נורית ואנחנו עוש

טנו לשדרג יותר ולכן נדרשת תוספת תקציב זה עולה יותר מככה, החל

של   סך  הפיס,  ממפעל  ונקבל  קיבלתי  שעוד  מה  ש"ח   150,000על 

 מקרנות הרשות. מי בעד? פה אחד.

 .  1100מאשרים פה אחד את תב"ר    החלטה: 
חזירים לקרנות. תב"ר עכשיו אנחנו מדברים על הכסף שאנחנו מ גב'  גרין, ראש המועצה:

נון והקמת תוספת כיתות תיכון עודד. קיבלנו זה התב"ר של תכ  1036

כנספח, על סך של   נמצאת  ש"ח.   2,135,846הרשאה תקציבית, היא 

 ולכן אנחנו מחזירים את זה לקרנות הרשות, מי בעד? פה אחד.

הרשות   החלטה:  לקרנות  הכסף  החזרת  את  אחד  פה  מאשרים 
 .  1036מתב"ר  

 עדכוני ראש המועצה. 1
הגזברית  :גב'  גרין, ראש המועצה המועצה,  ראש  לעדכוני  דקות  בחמש  עוברת  אני 

. קמנו ביום שישי למעבר המצב הביטחוניאחד,   –משוחררת. עדכונים  
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ל צוות 100-מאפס  את  לכנס  נדרשנו  אז  המבצע  שהתחיל  ברגע   ,

הע פיקוד  עם  ביחד  שוטפות  מצב  הערכות  קיימנו  שלנו.  ורף, החירום 

לפ ההחלטה  פיזיות.  חלק  טלפוניות  לפני חלק  המקלטים,  את  תוח 

שנדרשנו לזה ולמעשה לא נדרשנו, הייתה חשובה בעיקר בשביל הרוגע  

לי  כי  מעניין  היה  זה  במקלטים,  סיור  גם  שעשינו  אחרי  הציבורי. 

ועשינו  אותו  אבל הקדמנו  סיור במקלטים ביומן,  יש השבוע  ולמבקרת 

כח ראשון  אני רוצאותו ביום  נושא המקלטים.  ה לק מהבקרה שלנו על 

לציין לשבח את אגף הביטחון, את כל הצוות, את עופר, את שמעון, את 

יד בנושא. המקלטים באמת ברמה גבוהה. שוב, מקלטים  כל מי שנותן 

אבל הם צבועים, יש מים איפה שצריך והכל. ראינו עוד כל מיני  ישנים 

א ולעשות.  לשפר  תמיד  שאפשר  שהעבודה דברים  להגיד  רוצה  ני 

פי עם  שלנו  עם הצמודה  דיברתי  הנפה,  מפקד  פה  היה  העורף,  קוד 

עצמה.  את  הוכיחה  המשטרה  עם  הצמודה  העבודה  המחוז,  מפקד 

ל מאפס  לעבור  אומרת  זאת  מתורגלים,  כבר  לנו   100-אנחנו  לוקח 

דקות. שיישמר השקט, שנמשיך בשגרה מבורכת וזה  ברמה של חמש 

חשוב.   הכי  הלימודיםהדבר  שנת  לפתיחת  בשיאהיערכות  אנחנו   . 

וההכנות לשנת הלימודים, בגני הילדים,  האינטנסיביות של השיפוצים 

לנו קייטנות עד ממש לא מזמן ולכן יש  אני מזכירה שיש  בבתי הספר. 

יקרו  שאפשר לעשות בו את הדברים. חלק מהדברים  קצר  מאד  זמן  

אנחנו בחנוכה,  יקרו  מהדברים  חלק  השנה   בסוכות,  כל  את  מנצלים 

לנ יש  לכל לטובת שיפוצים.  אישורי בטיחות  ימים,  ללפני מספר  נכון  ו, 

מבחינת  החינוך.  משרד  ידי  על  מאושרים  חתומים,  החינוך,  מוסדות 

בארץ  אפילו  אולי  או  במחוז  הראשונה  הרשות  אנחנו  החינוך  משרד 

לעופר פרץ הקב"ט ולכל הצוות.  שעשתה את זה. שוב תודה לעמיקם, 

שיעבוא מי  בתיכון,  משמעותית  בהתקדמות  בניה נחנו  לראות  יוכל  ר 
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אכלוס ב בצפי של  אנחנו  לא תהיה מוכנה 1/9-משמעותית.  . המעלית 

אבל אין צורך כרגע במעלית, מי שעולה לבית הספר וצריך נגישות יש 

כאלה ואחרים, עבודה צמודה עם בית הספר  דיוקים  ועוד  פתרון אחר, 

ג הנדסה.  צוות  לפוכמובן  אליו  אור תורה, מהלך היסטורי שהלכנו  ני ן 

כשנה. ידענו מראש שזה מתקציב המועצה, משרד החינוך לא יתקצב גן  

גן  דתי  הממלכתי  לציבור  לתת  רצון  מתוך  צורן.  בקדימה  כרגע  נוסף 

באור תורה, תודה למנכ"ל המועצה ולרועי איצקוביץ' על ההובלה המאד 

ע שדיברנו  אישורים  הנושא.  של  והכל, צמודה  תב"עות  מקודם,  ליהם 

או עיכבו  האישורים של התיכון למעשה  טווחים.  לקצר  יכולנו  לא  תנו, 

או ארבעה חודשים  בשלושה  פה  שנתיים.  עליהם  עובדים  כבר  אנחנו 

לא  אבל עדיין  שזה הישג חסר תקדים,  משרונים,  האישורים  התקבלו 

ככל הנראה בחודש נובמבר או דצמ נפתח את הגן  אנחנו  בר, בזמנים. 

יהיו במבנה בחנקין. המב אז הילדים  נה הזה היה אמור לשמש את עד 

רוצים לפתוח, אז הפתיחה של המרכז לגיל  לגיל הרך שאנחנו  המרכז 

ושיפוצים  תיקונים  נעשים  בטיחות,  יועץ  של  אישור  יש  תידחה.  הרך 

ב ייכנסו  הילדים  במבנה.  עם 1/9-ושפצורים  גם  צמוד  בקשר  אנחנו   ,

 חשוב שיתופי הפעולה האלה. הנהגת הורים. וזה

 הילדים ייסעו לשם? יצחק גולברי:

אנחנו לא עושים הסעות לגילאים כל כך  גב'  גרין, ראש המועצה: יוסעו לשם,  לא  הילדים 

אבל   כדי צעירים.  לצהרון,  פתרון  במציאת  להם  מסייעים  אנחנו  כן 

לאור תורה.  יעבור  כך  ואחר  שם  בגן  היה  זה  אפשרות,  להם  שתהיה 

ימים בשבוע, מהלך שנה ה ללמוד חמישה  יסודי שלנו עובר  באה העל 

כתוצאה מזה  אבל  ונספר,  נפרסם  אנחנו עוד  מזה  וכתוצאה  היסטורי. 

מ למעשה  שישי  אנחנ-ביום  פנויים.  הם  עם ז'  ביחד  תוכנית  בונים  ו 

השותפים  וכל  חינוך  ומחלקת  אלימות  ללא  עיר  עם  וביחס  המתנ"ס 
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לתי. אנחנו נרחיב בהמשך אבל חשוב לפעילות, תוכנית ליום שישי קהי

פסטיבל  את  היה  בתרבות.  משופע  קיץ  זה  תרבות,  נושא  שתדעו. 

הבירה, היה את הפעילויות במתנ"ס, יש עכשיו את השלישי ילדודס, יש 

בסוף הקיץ את אברהם טל ועוד. אז שווה לעקוב ומי שעדיין לא בקבוצת 

לא, ואם  לכם  אני חושבת ששלחתי  עדכונים,  נשלח, תצרפו   הווטסאפ 

מה  לדעת  כדי  חירום,  לשעת  טוב  וזה  רגיעה  לשעת  טוב  זה  אנשים. 

פעילות  מפספסים.  והכל  הפרסומים  כל  עם  לפעמים  כי  בישוב.  קורה 

בני   כאלף  ענפה.  להם נוער  יש  בפעילויות.  עכשיו  עד  נוער השתתפו 

כרטיס נוער, יש להם פעילויות באמת לאורך כל השבוע. והולכת להיות 

הק לפני שאני עוברת בסוף  רגע  כזאת.  כיפית  גדולה,  נוער  יץ מסיבת 

לעוד עדכון של המועצה הדתית אני רואה שבתחילת הדברים פספסתי, 

של בצערה  משתתפים  אנחנו  אז  מיהרתי.  חברת   כי  אדלר,  איילת 

אנחנו מאחלים שלא תדעו עוד צער.  המועצה, עם פטירתה של אמא, 

הפר בעצם  דתית.  מועצה  אחרון,  תגובתה עדכון  את  הגיע  קליטות 

לעתירה שלנו, שאומרת שעיקר העתירה שלנו שאנחנו מבקשים שיכונס  

עיקר  אז  יאשר,  הדתות  ושמשרד  שעשינו  כפי  דתית,  מועצה  הרכב 

ורה מתייתר כי אין ממשלה. כלומר כשאנחנו הגשנו את הסעד הזה לכא

החליט  המשפט  בית  ולכן  ממשלה.  אין  ועכשיו  ממשלה  הייתה  זה 

, אם אנחנו עומדים על העתירה או לא, 11/9-המועצה עד ה  שלעמדת

כרגע ממשלה  שאין  השינוי  אבל  ולהחליט.  בזה  לדון  זמן  עוד  לנו  יש 

א שאנחנו  למרות  ההרכב,  את  לאשר  שהוגשו שיכולה  ההרכבים  חד 

 בזמן, משנה את ההחלטה. אז אנחנו נעדכן בזה בהמשך. 

 ת, לקיימים?ואת פותחת להם את המועצה הדתי צפריר פדלון:

 אני בודקת את זה. גב'  גרין, ראש המועצה:

 מה בודקת? אני אגיד לך, צפריר פדלון:
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נים. אנחנו נעשה ישיבת אז רגע, אני אסיים. אז זה מבחינת העדכו גב'  גרין, ראש המועצה:

מליאה למעשה בספטמבר. מה שהצוות עוד עובד עליו, אנחנו קוראים 

אנחנו   20לצורן,    30דימה,  לק  90.  90:30:20לזה שם זמני   לאיחוד. 

זה  בעיקר  שלו  שהמטרה  המתווה  את  שירכז  צוות  שהוא  איזה  נקים 

עם  כמובן  הישוב.  בחלקי  האחדות  את  הגאווה,  תחושת  את  לייצר 

לזה פרויקטור את שלומי מוכתר ויחד עם יצחק המתנ והכל. מיניתי  "ס 

 גולברי, שיש לו את הניסיון ואת הידע, יובילו את זה.  

 עשר שנים מזה שייכות לו. עו"ד שפרבר:

את  גב'  גרין, ראש המועצה: לכם  להראות  שנוכל  מקווה  אני  הבאה,  בישיבה  אנחנו  כן. 

 מתי. תודה רבה. המתווה של התפיסה של החגיגות. בזה סיי

מכיוון שלא פותחים את המועצה הדתית בפני העובדים הקיימים, נוצר  צפריר פדלון:

נמצאים בסכנה של הפסקת העבודה שלהם. מצב שהעובדים הקיימ ים 

שימוע עם  להם  היה  שעבר  שבוע  זה,  את  הבין  לא  מכם  מישהו  ואם 

 בודה.  ההסתדרות, עם וועד עובדים והגיעו למוסכמות שהם חוזרים לע

הם  גב'  גרין, ראש המועצה: הזה  הזמן  כל  נבהיר,  בוא  צפריר.  הזה,  הזמן  כל  עבדו  הם 

עבדו. הם  דת,  שירותי  במליאה   נתנו  בדיון  להיכנס  מתכוונת  לא  אני 

כי זה  אומר,  לב למה שאתה  אז תשים  או אחר,  כזה  לסכסוך משפטי 

 משפטי.

סוגרים   צפריר פדלון: אצלך, אם מחר  גם  הבדל  יש  לא היית אבל  לך את המועצה, 

ואת לא יודעת אם הם  יחתימו באיזה מחסן צדדי  ילכו  רוצה שעובדים 

הרא מן  לא.  או  לעבודה  אותם הגיעו  את  לסכן  שלא  לפחות  היה  וי 

עובדים שהולכים, מחתימים במקווה והולכים, יושבים במקום שהוא לא 

לעבודה. הם הגיעו לשימוע הם הגיעו  אם  יודע  לא  אחד  אף   מאושר, 

שבוע שעבר. מן הראוי שלפחות תפתחו את המבנה. אם זה נדון בבית  

יעש ואחרי זה  בית המשפט  של  להחלטה  נחכה  בואו  ו צעדים. משפט 
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שלא  הקיימים  העובדים  על  לשמור  בשביל  לפחות  הראוי,  מן  אבל 

 ייפגעו.

דיון  גב'  גרין, ראש המועצה: זה  לזה,  אתייחס  לא  אני  נשמעה,  עמדתך  תודה,  צפריר 

 שפטי. תודה רבה, ערב טוב. מ

 
 - הישיבה ננעלה -

 

 


