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לשכת מנכ"ל המועצה
2022יוני,6  

3מס'המנייןמןמועצהמליאתמישיבתפרוטוקולתקציר
12.4.22גביוםשהתקיימה

ראש המועצה-גב' קרן גרין:משתתפים
סגן ר. המועצה וחבר מועצה-מר שלומי מוכתר

חבר מועצה-מר אביעד חסון
חבר מועצה-מר יצחק גולברי

חבר מועצה-מר אמיר זהבי
חבר מועצה-מר תומר יעקב

חבר מועצה-מר צפריר פדלון
חבר מועצה-מר אייל אלבלק
חבר מועצה-מר רוני לוסטמן

חבר מועצה-מר יוסי נגר
חבר מועצה-מר נועם מולה:חסרים

חברת מועצה-גב' תפארת שלומציון אסולין
חברת מועצה-גב' איילת אדלר

מנכ"ל-מר עמיקם לוי נגר:סגל
יועץ משפטי-עו"ד אהרון שפרבר
יועץ משפטי-עו"ד אבינועם פרץ

גזברית המועצה-גב' ציפי וקנין
מנהל מחלקת תיאום ובקרה-מר רועי איצקוביץ'

גב' דיקלה נדב:אורחים
רו"ח מוטי חן

סדר  היום
להלן סדר  היום

עדכוני ראש המועצה..1
הצעה לסדר בנושא: תיקון חוק עזר היטל שצ"פ- צפריר פדלון [מצ"ב].2
הצעה לסדר – תומר יעקב [מצ"ב].3
אישור הקמת חברה כלכלית קדימה צורן ואישור מסמכי היסוד של התאגיד- תקנון.4

התאגיד{מצ"ב}
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לשכת מנכ"ל המועצה
מ'חAהחדשה{מתחםלשכונהשםבבחירתתידוןשמותכוועדתבשבתההמועצהמליאת.5

309{

פתיחת תברים.6

מס'
מ.החינושם התב"רתב"ר

ך
קרנות

הרשות
סה"כ
תקציב

סה"כ
תקציב

באלש"ח

  
2022-150,000150,000150נכסיםומדידתנכסיםמיפוי1095
תכנון פרויקטים כללי למחלקת הנדסה1096

2022250,000250,000250
2022-500,000500,000500ובצורןבקדימהגניםשיפוצי1097
2022-50,00050,00050מוס"חוהצטיידותריהוט1098
2022-100,000100,000100חינוךמוסדותצביעת1099
500,000500,000500-שיפוץ בגן נרקיס ובגן נורית (*)1100
הנגשה אקוסטית בבית ספר ניצני השרון1101

(**)30,00030,00030
51,017-51,01751נגישות אמצעיים טכנולוגיים - תשפ"ב1102

  
51,0171,580,0סה"כ 

00
1,631,01

71,631
מימון זמני מקרנות הרשות עד לקבלת הרשאות ממפעל הפיס.(*)
הוגשה בקשה למשרד החינוך לקבלת תקצוב עובר נגישות.(**)

עדכון תברים.7

מס'
תב"

ר
תקציבשם התב"ר

מקורי
תוספת/

(הפחתה)
תקציב
מעודכן

תקציב
מעודכן

באלפי ₪

809

(האתרוג)הרשותקרנות-123מבנן-כבישוסלילתתכנון
180,000-180,000180

(האתרוג)כבישיםקרן-123מבנן-כבישוסלילתתכנון
-

855,000
855,000855

(האתרוג)שצ"פהיטלקרן-123מבנן-כבישוסלילתתכנון
-

375,000
375,000375

וניקוזתיעולהיטלקרן-123מבנן-כבישוסלילתתכנון 
-(האתרוג)

270,000
270,000270

 
180,0001,500,00סה"כ

0
1,680,00
0

1,680

מס'
תב"

ר
תקציבשם התב"ר

מקורי
תוספת/

(הפחתה)
תקציב
מעודכן

תקציב
מעודכן

באלפי ₪
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לשכת מנכ"ל המועצה
108
9

הרשותקרנות-2022חינוךמוסדותשיפוץ
1,000,00
0

500,0001,500,00
0

1,500

 
1,000,00סה"כ

0
500,0001,500,00

0
1,500

מס'
תב"

ר
תקציבשם התב"ר

מקורי
תוספת/

(הפחתה)
תקציב
מעודכן

תקציב
מעודכן

באלפי ₪

105
1

250,000-250,000250תוכנית אב לתחבורה - קרן כבישים
50,000-50,00050תוכנית אב לתחבורה - קרן היט השבחה ר.אמיר

 תוכנית אב לתחבורה - קרן הרשות
50,00050,00050

300,00050,000350,000סה"כ 
350

סגירת תברים.8

מס'
תב"

ר
סה"כשנהשם תב"ר

תקציב
סה"כ

תקבולי
ם

סה"כ
תשלומי

ם
(גרעון)/עוד

ף נטו
(גרעון)/עוד

ף נטו
באלפי ₪

מקור
מימון

107
2

סימון כבישים
והתקני בטיחות

2019לשנת
202
קרן(9)(8,524)078,37369,84978,373

כבישים
 (427)(427,103)    סה"כ 

הצעה למתן שירותי דת באמצעות מחלקה פנימית שתפעל ברשות המקומית [מצב]..9

2022לשנת3מספרהמנייןמןמועצהמליאתישיבתפרוטוקול
3מספרהמנייןמןהמועצהמליאתישיבתאתלפתוחמתכבדתאניטוב.ערבהמועצה:ראשגרין,גב'

.2022לשנת
עדכוני ראש המועצה

חבריעםהעובדים,עםכוסיתהרמתעשינושעברשבועהמועצה,ראשעדכוני:המועצהראשגרין,גב'
לכלתודהלהגידטובההזדמנותשלנו,השותפיםעםשהשתתפו,המועצה
שלנו.והשותפותהשותפיםולכלהמתנ"סלצוותהמועצה,ועובדיעובדות

משמרשלנוסףסיורישהביטחוני,המצבלאורבהיערכותממשיכיםאנחנו
הפעולהשיתוףעלישראללמשטרתתודהבאמתמתנדבים.גייסנואזרחי,

לביצועיוצאהשעריםנושאאנשר.עופרכרגעאותםשמוביללמתנדביםוגם
העצמאותיוםאירועלציבור.מסודרהסבריהיההפעלתםלפניבקרוב.

מרכזיתבמהתהיהההפקה.תהליךהאישורים,בתהליךאנחנווהזיכרון,
מתחםלקטנטנים,פעילותלקטנטנים,במהתהיההכדורגל,במגרשבקדימה,
צעדהישולגבורה,לשואההזיכרוןיוםאירועייובלים.ספרבביתקטנטנים

הרבהבהיקףיהיהזההשנהבעבר,כברזהאתעשינוהמיליונים,ששתלזכר
ביוםשיחולהפסחחגלקראתהישוב.ברחביבסלוןזיכרוןיהיהגדול.יותר
לאפשרמשתדליםאנחנוהישוב,ברחבינמרצותבעבודותנמצאיםאנחנושישי

בקנסותלמעטמשתדליםאלו,בימיםשצריךמהכלאתלהוציאלתושבים
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לשכת מנכ"ל המועצה
לחגלהיכנסכדימאורגניםהכוחותכללהוציא.יהיהשאפשרכדיאלובימים
למימזוןחבילותמחלקתושבים,בשיתוףהרווחה,אגףוטובה.נקיהבצורה
לבעםהמשותףהתעסוקהאזורבנושאעתירההגשנואנחנולכך.שזקוק
בכללפעולממשיכיםאנחנובמקביללהגיב.יום60למדינהישהשרון.

בנושאהזה.בנושאנעדכןואנחנוהשרהשלההחלטהאתלהפוךכדיהדרכים
העברנואחד,פההרכבפהאישרההמועצהומליאתמאחרהדתית,המועצה

הרכבי40כ-שלבקבוקצווארלהםישהדתות,משרדהשר.לאישורזהאת
שהממוניםהודיעוהם15/3מה-ובינתייםמתעכבים.והםלאשרוועדות

חובתלהםישמטעמם.ממוניםממניםוהםתפקידםאתמסיימיםהנוכחיים
למעשהוהםומאחרשלנו.העצהאתקיבלולאאבלהתייעצוהםאזהיוועצות

אתקיבלוולאכרגעחדשיםממוניםמינוולאהנוכחייםהממוניםאתפיטרו
נוספות,מועצותאנחנו,רקלאבנושא.עתירההגשנוהדתית,המועצההרכב

ארחיבאנידת,לשירותימחלקההקמתשלנושאהיוםבסדרתיכףתראוולכן
על זה בהמשך. זה מבחינת עדכוני ראש המועצה.

שנתתאחדלעדכוןקצרההתייחסותהיום,לסדרבנושאיםנוגעתשאתלפני:יעקבתומר
כתוב,מובנה,משהולקבלשמחהייתיאבללהתייחסחייבתלאאתפה.

זההמליאה.חברישללמייליםגםואפשרהבאהמליאהבישיבתאפשר
עופרעםשוחחתישכבראחריוזהנראה,החשמליים.השעריםשלהנושא
עבודתפהנעשתהלאמבוקרת,חשיבהפהנעשתהשלאבעצתךופעלתי

מבצעיבאמתמהלךאיזהפהשמראהעבודהנייראיזהפהגזרולאמטה,
שלנושארכוש,לעבירותלפח"ע,המענה,למהברורלאמענה.לתתשאמור
לגביהמשפטיהיועץשלדעתחוותבקרה,שלנושאזיהוי,שלנושאאיתור,

הפעילות,שלהשעותאחרים,ישוביםבכמההזהבנושאשהיופסיקות
בחסמים,שקשוריםדבריםהרבההרבה,פהחסריםחסרונות.יתרונות,

אנימהנושאים.גדולחלקשכיסיתיחושבאניבשיטה,במתכונת,במגבלות,
ונקבלמליאהבישיבתנפרדתכסוגיהבנפרדיידוןשזהכלקודםשראויחושב

מסמךאיזהשיצאלפחותאזבסדר,גםוזהשלא,והחלטתבהנחההחלטה.
להסבירגםשנוכלכדיהזה,במהלךהתוחלתומההתועלתמהלנושיסביר

את זה לתושבים.
דרככם.נעשהתרצואםאבלעושיםכללבדרךאנחנולתושביםההסברהאת:המועצהראשגרין,גב'

הציגעופרביטחון,דיברנושבהחודשייםאוחודשלפנימועצהמליאתהיתה
גםלךשלחתינעשתה,המטהעבודתשערים.הצבתעלהתכנית,עלוסיפר
לאהמועצהמליאתנעשה,שיידרשככלהזה.בנושאקצרהתשובההיום

צורךיהיהאםנענה,שאלותעודיהיואםבנושא,החלטהלקבלצריכה
בישיבה ספציפית נעשה אותה, אבל זו לא החלטה למליאת המועצה.

את צריכה תב"ר לביצוע, לא?:צפריר פדלון
מועצה.כן, זה לביצוע, זה לא החלטה למליאת:גב' גרין, ראש המועצה

תב"ר לביצוע השערים.צפריר פדלון:
לא צריך תב"ר לביצוע.גב' גרין, ראש המועצה:

אז מאיפה את לוקחת את הכסף?צפריר פדלון:
הצעה לנושא בתיקון חוק עזר היטל שצ"פים.צפריר, אני ממשיכה בסדר היום.:גב' גרין, ראש המועצה

הצעה לנושא בתיקון חוק עזר היטלי שצ"פ – צפריר פדלון
שצ"פהיטלהעזרחוקבחינת"לאחרשצ"פים.היטלהעזרחוקלתיקוןהצעה:פדלוןצפריר

המועצהביכולתכינמצאאשדוד,שלשצ"פהעזרחוקמולאלצורןקדימה
עליקלוכןהיישובלצרכימענהשייתןכךהעזרלחוקותיקוןמדיניותלקבוע

בהיטלימטרתושולמהשבבסיסוהיטללשלםהאמוריםהישובתושביכלל
שלהעזרחוקבבחינתהתושבים.כללידיעלבעברהשבחהוהיטליפיתוח
שהכיןמקצועאישאותובוכניק,אופירהחשבוןרואהשלהדעתבחוותאשדוד

חישובבדרךלנהוגצורןקדימהיכולהכינמצאצורן,לקדימההדעתחוותאת
בפרשנותשילמואשרהישובמתושבינפשעוגמתלמנועובכךוצודקתאחרת
מובןאףמכןבישוב.התשתיותפיתוחאתובכללהשצ"פיםפיתוחאתאחרת

חוותפיעלהתחשיב.הוכןשלפיההרשות,שלמוכתבתבמדיניותשמדובר
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לשכת מנכ"ל המועצה
נכסיםבעליהם:בהיטלשיחוייבוהתושביםבאשדוד,בוכניקשלהדעת

מולבדקתיאףכילציין,ראוינכסם.אתמרחיביםאשרנכסיםובעליחדשים
מחייביםהםאיןכיונמצאמחייביםמיואתהגביהתהליכיאתאשדודעיריית
וכןהיחסיהחלקאתישלמותוספותאובניהבחריגותורקישנותשכונות
מאחרלנותעמודולאעומדתלאאפלייהבדברשהטענהכךחדשה,בבניה
בעלישהתושביםלהביןגםראויהזאת.בצורההפועלתרשותעודוישנה
פותחואלוומכספיםהשבחהוהיטליפיתוחהיטליבעברשילמונכסים

והבניההקרקעעלשובלחייבםצודקזהאיןועוד.תשתיותמדרכות,שצ"פים,
נכסיםשבעלימגליםההיטליאתמחשביםשכאשרגםמהחוזר,היטל

במטרשניהופעםשבבעלותומהקרקעהחלקעלאחתפעםפעמיים,משלמים
מגרש.במטרכברוחושבהביתעליושיושבמגרששטחמטרובתוכובנייה

להגיד,רוצהגםאניהחלטה".ההצעתואתלדיוןההצעהאתמעלהאנילכן
לאזהאותםמשפציםאנחנואםקיימים,שצ"פיםהפניםמשרדבהוראתשיש

בא מהתקציב של היטל השצ"פ ואני חושב שאהרון מכיר את זה מקרוב.
הדיון שעשינו להיטל השבחה.אני מתייחסת. הנושא נדון במסגרת:גב' גרין, ראש המועצה

רגע.:צפריר פדלון
סיימת.:גב' גרין, ראש המועצה

לא, רק את ההצעת ההחלטה.צפריר פדלון:
בבקשה.:גב' גרין, ראש המועצה

כךהעזרחוקותיקוןשינויהחלטה:והצעתלדיוןזוהצעתיאנימעלה"לכןפדלון:צפריר
אתמרחיביםאשרנכסיםבעליחדשים,נכסיםבעליבהיטל:יחוייבושיקבע,

היחסיהחלקעלתשלוםהקיים.מההיתרבשונהנכסם,אתהרחיבואונכסם
הבנויהביתשטחשחישובכךהעזר,לחוקתיקוןיכנסבמקביל,ההרחבה.של

בנוילאשעליוחלקעליהיההקרקעשטחותשלוםהקרקעמשטחינוכה
עלבנויוהביתהיהכלומר,קרקע.אותהעלכפולתשלוםנמנעובכךהמבנה
80הואהקרקעבקומתהמגרשעליושיושבהביתושטחמטר250שלמגרש
זופנויה".קרקעמטר170עלוישולםהמגרשמשטחמטר80ה-ינוכומטר,

ההצעה שלי.
שלךההצעותרובהעזר,בחוקשעשינוהדיוןבמסגרתנדוןהנושאתודה.:המועצהראשגרין,גב'

להעלותבעדמיהיום.לסדרהנושאאתלמעשהמעלהלאאנישם.גםהועלו
את הנושא לסדר היום?

בעד: תומר יעקב, צפריר פדלון, אביעד חסון.
מי נגד העלאת הנושא לסדר היום?

כמובןגולברי,יצחקלוסטמן,רוניאלבלק,איילנגר,יוסיאמיר,שלומי,נגד:
אני.

היום.מאשרים ברוב קולות לא להעלות את הנושא לסדרהחלטה:
יותרהרבהזוםלקבלצריךשהיהדיוןשלקצהוקיימנוכאןישבנוחודשלפני:יעקבתומר

אחדזההיום,גםזהאתאומראניאז,זהאתאמרתיאניורחב.עמוק
אניהנוכחית.בקדנציהנדוניםלהיותוצריכיםשנדונוביותרהחשוביםהנושאים

אתעבורנושעשתהרציניתמאדחברהשלשירותיהשכרנוקצר.רקעאתן
כיתותהחינוך,מוסדותכלשלהפעריםשלהמיפויואתהניתוחואתהתחזית
וזההקרובות.שניםובעשרשניםבחמשלנוחסריםשיהיוהילדיםוגניהלימוד

חסר,כמההשני.החלקלהגיעצריךעכשיוהתהליך.שלהראשוןהחלקרק
אדירהכמותפהישיודעים,כבראנחנוחסרכמההכסף.אתמביאיםמאיפה

לדעתצריכיםשאנחנושקליםמיליוניבעשרותזהאתאומדאניכסף.של
צריכיםאנחנוכזאת,היאשליההחלטההצעתולכןאותםולתכנןאותםלהביא
קשיחה.מאדמאד,תקציביתמסגרתתחתהקרובותשניםבחמשלעבוד

אנחנואותו.צריךבאמתאםצורך,לפינמדדשנקרא,מהתב"ר,כלתב"רים,
עושההנדסהמחלקתההנדסה,עםהכספיםאגףשלמשולבתתכניתעושים

לדעתכדיוהעתידיותהקיימותהתכניותוכלהשטחתנאיכלשלהמיפויאת
לנושישלדעתאפשרשיהיהמנתעלהקרובותבשניםההכנסותצפימה

היסודי.הספרביתואתהגניםכלואתהכיתותכלאתלבנותהכסףאתבאמת
קדימה-צורן מקום של איכות חיים
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לשכת מנכ"ל המועצה
לתתפרויקט,כרטיסלולבנותכבראפשריהיהפרויקטשלכלמבקשגםאני
גםהשבחה,מהיטליחוץלמיניהם,ההיטליםמכלהנכוניםהאומדניםאת

סיבהואיןבעבררעהלאבצורהזהאתעשינוהפיס.וממפעלהחינוךממשרד
כלכליתמסגרתלנהלבאמתלנויאפשרזההיום.זהאתלעשותנדעשלא

אניובעיקר,הגזרהגבולותאתנפרוץשלאכזובצורהטווחארוכתנכונה
יהיהלאשלנוהחינוכיהצוותהקודמת,בקדנציהזהאתראיתיכיחושב,
שיהיורוציםלאאנחנואביא.אניאיךחסר,לאחסר,הזמן,כלועסוקמוטרד
ולתתהחסרותהכיתותאתלבנותבמהות,להתרכזרוציםאנחנורקע,רעשי
הצעתזאתהנדרש.התוכןאתולצקתלבואהשקטאתהחינוךלאגף

ההחלטה.
ניהולית,עבודהמטה,עבודתיותרהיאההחלטההצעתלמעשהרבה.תודה:המועצהראשגרין,גב'

עושיםשאנחנומהזההקודמתבישיבהשעדכנוכפימדיניות.שלענייןלא
גםהחינוך,בתחוםבקיאשהואמישהושלשירותיםשכרנוגםאלו,בימים

אתנעשהבהחלטאנחנואזהזה.בענייןאותנושמלווהיועץחינוך,וגםהנדסה
מיבמועצה.לדיוןענייןולאמועצהכהחלטתלאמטה,כעבודתהזאתהעבודה

חסון.אביעדפדלון,צפריריעקב,תומרהיום?לסדרההצעהאתלהעלותבעד
גולברירוני,יוסי,אייל,אמיר,שלומי,היום?מסדרההצעהאתלהורידבעדמי

וכמובן אני.
מאשרים ברוב קולות להוריד את ההצעה מסדר היום.החלטה:

אישור הקמת חברה כלכלית ואישור מסמכי היסוד של התאגיד.
המועצהלמליאתהזההנושאאתמעליםשאנחנוושמחהמתרגשתבאמתאני:המועצהראשגרין,גב'

כלכליתעצמאותהואשלנושהיעדאמרנושלנו.והמדיניותמהחזוןכחלקהיום
אמצעי,זהכלכליתחברהשמבחינתיאמרתיהדרךאורךלכלצורן.קדימהשל
אנחנוכןואםכלכליתחברהלעשותייתכנותישאםנבחןאנחנומטרה.לאזה

כלכליתותכניתאסטרטגיתתכניתבנייתשללמהלךהלכנואותה.נקים
אתיציגשתיכףחןמוטירו"חהיועץשלשירותיואתשכרנוהכלכלית,לחברה

עםהמועצה,מנכ"לבראשותהמועצהעםמטהעבודתעשינוולמעשהעצמו.
שאותםהחשוביםהדבריםמהםלראותכדיבהנהלה,השותפיםעםהגזברות,

היוםנמצאמולהנועםהמועצהחברהכלכלית.בתכניתלהכניסרוציםאנחנו
שמובילכמיאבללהגיע,יכללאהואאזאשתושלסבאשל95הולדתביום
דגשיםונתןפעילשותףבהחלטהמועצה,חברימתוךהכלכליהנושאאת

שאלות,יהיוואםמוטיידיעלהמצגתאתנציגאנחנוהזה.למהלךחשובים
אזכן.לפניהגזבריתאתלשאולכן,לפנישאלותלהעבירגםלכםאפשרנו

בבקשה מוטי.
קצתמוניציפליבפורוםחשבוןרואהאניחן,מוטישמילכולם.טובערבתודה,:חןמוטי

רשויות.לעשרותויועץמקומיתברשותלשעברגזברשנים.22-23מ-יותר
צורן,בקדימהכלכליתחברהלהקמתאסטרטגיתתכניתלהכיןהתבקשתי

בנוהלהפניםמשרדשקבעפורמטלפיבדיוקאותה,נראהתיכףערוכה,שהיא
ואניהתכניתמבנהאתקצתאסביראניעירוניים.תאגידיםלהקמתסדור

גורמימולאלהענייןלצורךלעבורעומדתשהמועצהעצמוהתהליךאתאסביר
שלי,ההצגהבסוףאותןתרכזואםרקשאלות,יהיואםאשמחאניהרגולציה.

שתיישהזאת,בתכניתשלנוהמטרותאזבמיוחד.ארוכהתהיהלאהיא
וגםכלכליתחברהשלבהקמהגםמורכבתאסטרטגיתתכניתאופציות.
שלנובמקרהקיימת.כלכליתחברהשלבפעילותשינוייםתוספתבהסדרת

התכניותמהלראותצריכיםאנחנוכלכלית,חברהלהקיםרוציםאנחנו
בתוךלהשתלביכולההכלכליתהחברהואיךהמקומיתהרשותשלהעתידיות
שהמהותפעולותלביצועשונותחלופותבעצםבחנההבחינההאלה.התכניות

זהאתלעשותלמההחלופות,ביןלמפותוניסתהכלכליפיתוחהיאשלהן
מתוךאחרים.באמצעיםולאכלכליתחברהעירוניתאגידבאמצעותדווקא

ארגונימבנהמוצעת,כלכליתתכניתשהיאאיזהכאןיצרנובעצםהזההעולם
אבלבתקנוןמיליםכמהאגעאנילדרך.ויציאהלהתחלהראשוניבסיסילפחות

יכולעירוניותאגידכלכליתשחברההעיסוקתחומימהעלמדברבגדולהוא
קדימה-צורן מקום של איכות חיים
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לשכת מנכ"ל המועצה
הרשותשלהסמכויותבתחוםרקפועלאונוגעעירוניתאגידככלל,בו.לגעת

החברהשללפעילותהחוקמכוחמקנהשהיאוהסמכויותעצמההמקומית
קידוםפיתוחעלמדבריםאנחנושלנובמקריםאזהעירוני.התאגידהכלכלית,

אתריםפיתוחעלבהמשך,תיכףבזהאגעואניותעסוקהתעשייהאיזורישל
מועצתאותושתנחהכפיאוהחברהדירקטוריוןשיקבעכפיופרויקטים,

המועצהשלהשיפוטבתחוםפעילותשלוייזוםפיתוחהמקומית.הרשות
עםשייחתםלהסכםבהתאםבינוי,תשתיות,שלשוניםבתחומיםהמקומית,
כלכליתתשואהשיניבופרויקטיםשלוייזוםפיתוחארחיב.ואניהמועצה,

המשפטיתהיכולתזהומכוחהמקומית.לרשותעקיפהובצורהעצמהלחברה
התקנון.ריכוזאתמתמצתאניהלאה.וכןמסמכיםעללחתוםפעולות,לבצע
כלכלית,עצמאיישובעלשמדברהמועצהראשחזוןמתוךבעצםיוצאיםאנחנו
וסביבה,חייםאיכותעםומטופחנקיישובלתושב,שירותבחדשנות,מוביל

אותנושליווההגורםהיההואהחזון,זהלחיקוי.מודלמהווהבושהחינוך
החזוןאתלשרתכדיהכלכלית,החברהתעסוקתחומיםבאיזהלבחוןבתהליך

תעסוקה,מתחמישלפיתוחעלדיברנוהזהבהקשראזהישוב.לטובתהזה
כלכליותתועלותמקסוםדונם,6כ-התעשייה,באזורהמועצהבבעלותמתחם

שבהםהעיסוקתחומירקאלאהפתרונותאתכרגענותניםלאאנחנולמועצה.
קדימהשלמערביהצפוןהתעסוקהאזוראילנות,אנ"מפיתוחהחברה.תפעל
באזורתעסוקהמתחם.10804אל1בה"צתעסוקהמתחםפיתוחצורן,

התחדשותשלהתחוםכלקידוםיהודה.לאבןצפוניתהמערבי,התעשייה
הלאה.וכןז'בוטינסקיצבי,בןברחובותבעיקרהוותיקה,בקדימהעירונית

רקיהיהזהאםחלופות,בחינתהחדש,המועצהמבנהשלהנושאקידום
שהואאיזה,BOTכאןיהיהאםמשולב,מבנהיהיהזהאםמועצה,מבנה
בו.תעסוקכלכליתשחברהתחוםזהפרטיים.גורמיםעםעבודהשלשילוב
פיתוחציבוריות,תשתיותציבור,מבנישלהקמהשיפוץ,בכללשלנושא

מגרשיציבור,לצורכיקרקעותשצ"פים,אםביןעירוניים,בנכסיםויזמות
זרועהלהיותמיועדתהכלכליתהחברההלאה.וכןאנרגיהסולרי,ספורט,
נמוכה,בתקורההפיתוחבתחומיפעילותעבורהלייצרהמועצה,שלביצועית

במקוםעצמה,הכלכליתבחברההבית,בתוךבעצםהתקורההשארתתוך
מכיריםשאנחנומשכ"לניהול,פיקוח,כמוחיצונייםלגופיםהכספיםאתלהוציא

מייצרותהעירוניותהחברותמקומיותרשויותבהרבהבפעילות.היוםכבר
הרחבתלטובתהביתבתוךמהתקורהחלקומשאירותהזוהפעילותאתבעצם

לרשותחזרהדיווידנדיםאופטימליים,במקריםגם,לטובתעתידית,פעילות
ועניין,דברלכלעסקיתחברהשהיאחברהעלמדבריםאנחנוככללהמקומית.

חברההיאעוסק,היאמס,המע"מ,כלליעליה,חליםהכלליםכלאומרתזאת
נוגערקאניכרגעאבלבהמשך,יורחבהמשפטיהנושאועניין.דברלכל

התעסוקה,בתחומיייזוםעלמדבריםאנחנואזתעסוק.היאשבהםבתחומים
פרויקטיםעירונית.התחדשותעלדיברנוקרקעות,נכסיםהשבחתעלדיברנו

שלנוהיתרונותמההמועצה.בנייןשלוהנושאהמועצהעבורפעמייםחד
יותרלהישכלכליתחברהכלכלית?חברהדרךכזופעילותשלבהפעלה
לעבודיודעתהיאעסקיים,לתחומיםmindedהיאתפעולית,ניהולית,גמישות

שהיאאיזההיתהבעברהפרטי.השוקעםלעבודיודעתהיאיזמים,עם
כזו,מע"ממכבסתמןאיזהכאילוזהעירוניתחברהשלשהקמהחשיבה
במיליםלכבס,אפשראיחייבת,היאובעצםמהעולםוירדמתכברהזההדבר

הזההדברמע"מ,ולהרוויחכלכליתחברהדרךמוניציפליעירוניבינויפשוטות,
חשיבהשהיאאיזהעירונייםתאגידיםשלבהקשרעולהלפעמיםאזקיים.לא

הרבהפסיקות,הרבהעובד,לאמזמןכברזהלעבוד.יכוללאזההכיוון,שזה
גישההיתהבהחלטבעברכזו,כוונההיתההדרךבתחילתמאז.זרמודברים
בדיוקmindedשהואגוףזהתפעולית,ניהולית,גמישותלנוישאזכזאת.
שעסוקהבתכנון,שעסוקההמועצהמהנדסמחלקתלאזההזה,לנושא

פרויקטלימישהואלאקדימה,מתכלליםדבריםהמוןבהמוןשעסוקהבוועדה,
תהליכינמוכות,יחסיתהןשלההתפעולעלויותהפעילות.אתומייצרשרץ
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לשכת מנכ"ל המועצה
אבלהרגולציהכלבמסגרתעדייןהחוק,במסגרתעדייןההחלטות,קבלת
פתיחותחדשנות,יוזמה,שלהנושאזריזים.יותרהרבהמהירים,יותרהרבה
תחומישלהעיסוקבמגבלותעסקייםגורמיםמולחוץ,גורמימוללעבודהשלה

יכולההיאלכןשלה,הפעילותליבתזהעצמה,למועצההמורשיםהעיסוק
אפקטיבית,היאהמועצה.שלנכסיםמאדמהרלמנףויכולהזריזהלהיות
שבועירונימנגנוןבתוךלנונבלעתלאהיאסגור.משקמנהלתגםוהיאיעילה

מזהיםהספציפי,הפעילותתחוםאתלזהותוקשהאחריםתחומיםהמוןיש
הוצאות.הכנסות,ברורים,מאדרווחמרכזישלפעילותלתחוםממשאותה
השאיפהלאזולייצר,נרצהלאאנחנושבעצםנראהאנחנומזהיוצאכפועל

להיותחייבתהחברההחברה.עבוררווחיותלאשהןפעילויותלייצרנרצהולא
איךנפעל,איךהזובמסגרתשלה.בפעילותרווחיותלהראותחייבתרווחית,
המועצהביןכוללנימסגרתהסכםכאןיהיההמועצה,מולאלתפעלהחברה

תוגדרהחברה,לפעילותשיועברותחומיםאחתפעםיוגדרושבוהחברה,לבין
חייבתהיאלביצוע.לחברהמהמועצהשתועברפעילותעלתקורהשלמסגרת
תהיהבחברה.גםרווחיותשתשאירתקורהעודלזהומעבררווחיתלהיות

מתממשקהחברהשלהזההממשקאיךמבחינתסמכויותחלוקתשלהגדרה
בפועלשיועברפרויקטכלהמועצה.בתוךהשוניםלתחומיםלהנדסה,

התנאיםאתספציפיתשיגדירנפרדנספחלגביוייחתםלחברהמהמועצה
היאהמועצה,למליאתתדווחעצמההחברהשלו.הפעילותצורתאתשלו,
לדיוןלבואחייבשנתידוחחוקלפישנתי,דוחתכיןהיארבעוניים,דוחותתכין

ואגידרגעכאןאעצוראנימלאה.שקיפותכאןישאומרתזאתבמועצה,
מורכבהואמשפטית,הזההגוףשלהדירקטוריוןשלההרכבמבחינתשבעצם

בכיריםעירייהעובדישלישמכהנים,מועצהחברישלישרכיבית,משלושה
רובלמועצהנשמראומרתזאתמועצה.חברילאשהםציבורנציגיושליש
תחתשהםהבכיריםמהעובדיםנובעשהואהזה,בגוףלפחות66%שלברור
הדירקטוריוןיו"רהמועצהראששליש,אותוהמועצהומחבריהמועצהראש

עלובקרהדיווחשניהפעםשליטה,אחתפעםלנוישבעצםואזהזההגוףשל
הכלכלית,לחברהפעילותמעבירהכשהיאהמועצה,השוטפת.הפעילות
איזהלנושאיןכמובןרווחיות.פוטנציאלעםלהיותצריכההזאתהפעילות

לכסותנרצהאנחנושאמרתיוכמוהפסדים.שתיצורפעילותשםלייצרכוונה
כלעבורהרלוונטיתהתקורהאתולהשאירהפעילותשלהעלותאתכלקודם

אםכיפרויקטים,ותיזוםליזוםצריכהגםעצמההחברהפעילות.סוג
תוחלתלהשאיןכמובןמהמועצה,להםשיועברמהעלרקתהיהההישענות

אוליהעניין.לצורךהיום,לעשותיודעתהמועצהשגםדבריםזהזמן.לאורך
היאהכוונהאזארוכים.יותרתהליכיםאוליזמן,יותרלוקחאולימיקוד,בפחות

כלכלית,תשואהלהשיניבופעילויותתיזוםפרויקטים,תיזוםעצמהשהחברה
ובתחומיםהמועצהעםבתיאוםשלה,התקנוןשלהתחוםתחתשוב,אבל

בוודאיארגוני,מבנהשמבחינתנרצהאנחנוחוק.לפילפעוללהשמותר
אתלצמצםננסהשלה,לפעילותהראשונותבשנתייםהתהליך,בתחילת

מיקום,מתוךתפעלהיאמיקום.שלוגםאדםכוחשלשאפשרכמהההעסקה
שלשילובלעשותגםחשיבהישהזה.במשכןפהאפילויהיהשזהלהיותיכול

למנכ"ל,מקוםשריינוזאתבכלשלה.הפעילותלתוךאוליהיזמותמרכז
אתיניעשמישהובשבילהראשונות,בשנתייםמשרהבחלקיותלפחות

המועצה,גורמיעלתהיהבהתחלהההישענותקדימה.וירוץהזההתהליך
אדםכוחלקלוטלהתחיליהיהאפשרופעילות,נפחיצבורשזהככללאטולאט

הואגםהלאה,וכןשכררמותשלאדם,כוחקליטתשלהנושאכלרלוונטי.
קולטיםאיךעירוניים,לתאגידיםהפניםמשרדשלהגדרותישמפוקח,
משהואיזהכאןאיןדרגה,דירוג,תנאים,באיזהשכר,רמותבאיזהעובדים,

דומהמאדמאד,הואאומרתזאתהעירוני.מהמנגנוןנעלםשהואחיצוני
הכלכלית,החברהשללפעילותכרגולציהישהעירוני.למנגנוןהזאתמהבחינה

המיסים,תחוםזהאחדתחוםאפילו.שלושהאורגולציהתחומישניבעצםיש
הואשניתחוםהלאה.וכןהכנסהמסמע"מ,שלאלמנטכאןישכיכמובן,
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לשכת מנכ"ל המועצה
מוללעבודחייבתהיאועניין,דברלכלעסקיתחברהכאןישחברות,שלתחום

אגףהואהשלישיוהתחוםהזה.התהליךכלהלאה,וכןרישוםהחברות,שם
העירוניים.התאגידיםבכלשמטפלהפניםבמשרדעירונייםלתאגידיםבכיר
עלמפקחהואהתאמה,מאשרהואהאסטרטגיות,התכניותאתמאשרהוא

רגולציהמייצרהואחריגות,יששבהםבמקריםמתערבהואשלהם,הפעילות
הדופקעלידעםלהיותגםויודעהפעילותעלהלאהוכןדוחותעםשנתית
עלדיברנוהארגוניבמבנהפהאזהשתוללויות.אוחריגותשישאיפהולעצור
מתכווןכמובןאבלזכר,בלשוןמדברהכלאנימזכירה,מזכיר,כמובןמנכ"ל,

כלאתשילווההנדסאישלסוגשהואאיזהפרויקטים,מנהלהמינים.לשני
תעשייה,אזוריהחברה,ידיעלשיבוצעוהפרויקטיםשלהפיקוח,שלהעולם

וגםהמועצהבבעלותתעסוקהבאזורגםויתפתחילךהזהשהדברככל
לתתשירותים,לתתאותם,לנהלנרצהאנחנושיפותחו,התעסוקהבאזורי

באזורינכוןDNAלייצרגםמשמעותיים,יזמיםלמשוךכדימיטבייםשירותים
כילשניאחדקשוריםשלאודבריםמוסכיםשלאוסףרקיהיוושלאהתעסוקה

לציריקרובהארץ,במרכזשלנושהמיקוםלזכורצריךמושך.שבעצםמהזה
שהואואיזהלפיתוח.משמעותימאדמנוףלהיותיכולמשמעותייםתחבורה

ככלהאחרון,בשלבאוליזהשהיזמות,ככלעסקיפיתוחמנהלשלסוג
כמובןיתפתח.הזההכיווןצורך,ויהיהתתפתחהחברהשלהעסקיתשהיזמות

חוץ,במיקורהאלההתחומיםתחתלהעסיקיהיהאפשראזצורךשיהיהשככל
שלה,בפעילותותגדלתתרחבשהחברהככליותר,מאוחרצורךיהיהואם

תחזיתהרכבשהואאיזהלייצרניסינותפקידים.בעלילהעסיקגםיהיהאפשר
התכניתבמסגרתמאיתנושנדרשמהזהכישנתי,חמשוהוצאותהכנסותשל

שילוטשלהנושאאחד,צבענו.שאותםתחומיםמספרזיהינוהאסטרטגית.
שנרצהמהשליוצאכפועלוגםהיוםשקייםמהשליוצאכפועלגםחוצות,
ישמאד,גדולהחשיפהעםמרכזייםתנועהציריכאןישבעתיד.לראות

אתתמנףלאשהמועצהסיבהואיןהפרסוםבשוקגורמיםמצדהתעניינות
החברהבאמצעותאותםתנהללמכרזים,תצאאוותבצעהזההעולם

אנרגיה,שלנושאעסקי.גוףבאמצעותזהאתלעשותנוחהכיכיהכלכלית,
הנושאגםסולרי,שלהנושאגםאחד,תחומים.בכמהאנרגיהעלמדבראני
בוודאיהזה,בתחוםמתפתחיםדבריםהמוןהמון,היוםישאנרגיה.אגירתשל

שהולךתחוםזהפה,אזבעתיד.שיתפתחותעסוקהאזורישלבמתחם
בתוךכלכלית,כחברהבהחלט,להיותנרצהאנחנווגדל,הולךומתפתח,

אגירתשמספקותכיוםכלכליותבחברותדוגמאותהרבהלזהישהזה.התחום
לעסקיםאנרגיהמספקותלעסקים,קורחוםמשאבותשמספקותאנרגיה,
ניהולגםכללית,כלכלית.מיזמותהכנסותשלנושאהתעסוקה.אזורבתחום

תיזוםהכלכליתשהחברהעליה,שדיברתיכלכליתיזמותוגםתעשייהאזורי
שהדבריםככלאחרים,בתחומיםאםביןהתיירות,בתחוםאםביןותפעיל,
רואים,שאתםכמוהכנסות.כאןלראותהמקוםבדיוקיהיהזהיתפתחו

פרויקטים,עבורביצועתקורתשלהנושאגדלים.לאטולאטצנועמתחילים
לפרויקטיםעתידיאומדןהערכה,שהיאאיזהההנדסהעםיחדלקחנוכאן

היוםמאדומעמיסיםהמועצהידיעלהקרובותבשניםמבוצעיםלהיותשצפויים
תקורהעלומדבריםהחוצהאותםלוקחיםוכשאנחנוהאגף.שלהפעילותעל

זהזמן.לאורךמקבליםשאנחנוהסכומיםיותראופחותזה6%שלממוצעת
היאפשוטמשולמת,היאנתבלבל,לאבואומשולמת,לאהזאתשהתקורהלא

אחרילפחות,חלקהאתאותה,להשאיראוכלאניאםהחוצה.היוםיוצאת
תלוי3-5%ביןשלהזההתהליךאתהניהול,אתולהשאירהפיקוחניכוי

גדליםאנחנובהכנסותאזגדול.מעשהכאןעשינוהבית,בתוךבפרויקט,
מצדשמרנייםמאדמאד,להיותניסינומיליון.2לכיווןראשוןבשנה825מ-

שיותרכמהמצבתמונתלייצרכדיבהוצאותריאלייםשנימצדבהכנסות,אחד
בשנתייםכאןלוקחיםאנחנובהוצאותשאמרתי,כמולמציאות.קרובה

כאחוזמוגדרמנכ"לשכרבכלל,חלקית.מאדבחלקיותמנכ"לשכרהראשונות
ותקופתמחזורהיקףשלברוריםמאדכלליםלפיהמועצה,מנכ"למשכר
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לשכת מנכ"ל המועצה
הנהליםכללגבישלנוהערכהזואבלמזהייגזרזההחברה.שלפעילות

מדבריםאנחנוהצטיידות.שלהם,רכבהוצאותשלנושאכנ"לקודם.שהצגתי
השקעהשהיאבאיזהאובתב"רכנראהשיבואראשוניסכוםשהואאיזהעל

והנהלתחוץמיקורשלנושאמינורי.יחסיתמשהוזהכאןולכןראשונית
בתוךלהעסיקבהיקפיםהצדקהאיןנעסיק,לאראשוניםבשלביםחשבונות.

עליתבססהראשונהבתקופהומשרדיות,תחזוקהשלהנושאכלהבית.
ארנונהמקום,לשכורנצטרךמקום,נצטרךאנחנובהמשךאבלהזההמיקום
נכסמפעילהשהיאברגעהמקומית,הרשותשלכלכליתחברהגםכיכמובן.

אחר,עסקמכלשונהלאהיאארנונה.לשלםצריכההיאהמועצהבמסגרת
שוכרתהיאאםשכירות,וגםארנונה.למועצהמשלמתהיאאחר,תושבמכל

הנהלתשלהנושאכלהזה.בנושאברוריםמאדמאד,הכלליםנכס.ממנה
358,000ביןשללטווחמגיעיםאנחנומשפטי,ייעוץביקורת,חשבונות,

הוצאות,פחותהכנסותבטוטאל,מסתכליםכשאנחנו.1,159,000ל-שקלים
עדיניםמאדמאד,היינו.890,000לכיווןעולהמיליוןחציבסביבותשלרווחיות
צריכהכלכליתשחברהלכולנוברורבזה,יסתכםזהאםתראו,הזה.בתהליך

אבלהאלה,המינורייםבתחומיםלהישארולאהאלההגבולותאתלפרוץ
אניריאלית.תכניתתהיהושהיאשניםלחמשתכניתלהציגמחויביםאנחנו
שלקודםשהצגנובפוטנציאלבטחכאן,במיקוםבטחנכונה,שבעבודהמאמין
אפילואוליזהאתיפרוץזהכאן,לעשותשאפשרוהפוטנציאלהתעסוקהאזורי
חמשמציגיםאנחנוריאלייםלהיותכדיאבלהאלה.שניםהחמשתוםלפני

דבריםתראהכזו,הפניםמשרדשלהגישהגםשמרניים.שנהיהעדיףשנים,
ניתוחגםעשינוראשוני.בשלבלאבטחחלומות,ליתראהואלבטוחים
קורהמההפנים,למשרדלהציגנדרשיםאנחנוזהגםאם,קורהלמהרגישות

רואיםאנחנופרמטריםמיניבכלבהוצאותגידולבהכנסות,קיטוןלנויהיהאם
מבחינתסבירזהלכאןאולכאןקיטוןגידול5-10%שביןבטווחיםהכלשבסך
שיפילסיכוןלאיזהנופליםלאהמשחק,בגבולותנמצאיםאנחנורגישות,ניתוח
שלהכוללהשקלולעלמסתכלכשאתהולכןהמועצה.עלנוספתעודפתעלות

כשבחנועירוני.תאגידלהקיםהמועצהעבורנכוןשזהחושבאניהזה,הדבר
בנושאשיטפלחיצוניתאגידלהקיםהמועצהעבורנכוןהשונותהאופציותאת

מקיםשאתהברגעשליטהשמאבדיםלאזהמלאה,בשליטהעדייןהואהזה.
ראשונותכששנתייםבטחעליה,בשליטהמאדמאד,אתהעירונית,חברה
אנחנואם.balanceב-נמצאואתהתפקידיםבעליממנהולאכמעטאתה

אחרישיידוןשנתידוחרקולארבעונייםדוחותגםכאן,שאמרנוכמונדרוש,
בכללאנחנואזהמועצהשלהרבעונייםלדוחותבהלימהויהיוארוכהתקופה
שוטפתבצורהלנהליצטרכושהםמזומניםתזריםכולל,linkageה-אתנראה

עובדיאםביןהמועצה,חבריאםביןהמועצה,שלהאורגניםבקרות.ולהציג
הפעילותבתוךמשולביםגזברית,מנכ"ל,כללבדרךשזההבכירים,המועצה
וועדתהרכז,עלשולטיםככהמכרזים,וועדתהשונות,הוועדותשלהשוטפת

עלשולטיםככהאנוש,משאביוועדתהכספי,הניהולעלשולטיםככהכספים,
תראו,שליטה.שלסוגשהואבאיזהבעצםנמצאאתהאזעובדים,קליטת

ולאוליזום,לפרוחהכלכליתלחברהלאפשרוצריךיקרהשזהלרצותצריך
מודליםמיניכלרואיםאנחנומצומצמים.מאדלתחומיםאותהלבלוםצריך

לפרוץממשהכלכליתלחברהשנותנותרשויותישמקומיות,ברשויות
תחומיםומייצריםיוזמיםוהםפעילותמבצעיםשהםרואיםואתםולהתפתח

לכםממליץאניהפוליטית.ברמהגםאותם,בולמיםשיותרמקומותויששונים.
הארץברחביעירונייםתאגידיםמעטלאעםעובדאניהזרימה.אתלהםלתת

לאוזהעצמם.התאגידיםבתוךיפיםרווחיםמשאיריםיפים,דבריםועושים
באזוריםנמצאאתהתמידאזעבודותשלביצועכשעושיםבתאגיד.רקנשאר

במקוםלהיותכברכלכלית,כחברהיודע,ואתהבהםלטפלשצריךאחרים
כבריותר,נמוכותבתקורותיותר,נמוכותבעלויותהמעניםאתולתתהזה

לבצע את הדברים. כולם יוצאים נשכרים מהתהליך.
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לשכת מנכ"ל המועצה
שאלהלמישהוישאםלפני.גםהחומריםכלאתהעברנומוטי.רבהתודה:המועצהראשגרין,גב'

שהוא רוצה לשאול?
בעדאנימהסוף,מתחילאנימעניין.מאדהיהשהגעת,רבהתודהכלקודם:יעקבתומר

אתשגםשמחאנישנים.לאורךהזמן,כלזהאתאומראניכלכלית,חברה
משנהלארוצה,שאתמהתגידיזהאחריוחיוני.חשובשזהוהחלטתשינית

התירוצים והסיכומים.
לא, סליחה, תומר,:גב' גרין, ראש המועצה

כואב לי, מפריע לי,:תומר יעקב
רוצה,שאתהמהלהגידיכולאתהלדיון.קונטקסטאעשהאניתומר,תומר,:המועצהראשגרין,גב'

אני לא מסכימה, בבקשה.
שלהנושאביבוערמאדמאד,אניאגבדרךשבזבזנו,מאדליחבלמצוין.:יעקבתומר

והחלטנוועודדתיודחפנובביתאצליישבנועםשגםזוכראניכלכלית.חברה
עלהזהשנים,שלושיקר,זמןגםשבזבזנוליחבלהחוצה.זהאתלהעביר

אסטרטגיהרקלאזהכלכליתותכנית.2019מאי/יוניבאזורשהואאיפהכבר
שנמצאיםוהיעדיםהמטרותאחתלמשלפהישלזה.מעברהרבהזהותקנון,

שישהמהותייםהדבריםאחדזה.457שלתעסוקהמתחםהתכנית,בתוך
כברהאלהשניםשבשלושזכויותמטר150,000דונם,180שלשטחלנו,

מאוחרזהאתשעושיםוחבלקדימה.אחדצעדשנקרא,מהלהיות,יכולנו
להתייחסרוצהשאנינקודותשתיפהישזה.אתלעשותצריךאבלמדי.

סדרשיהיהכדיברור,לאליהארגוני.המבנהזההראשונההנקודהאליהן.
רזה,לעבודצריךהראשוןשבשלבאומר,שאתהמהאתמקבלאניבדברים.

אוליהראשונה,בשנהמזכירהואוליכלכליתחברהמנכ"לעלהולכיםאז
בשנה השניה. אבל אם מנהל אגף,

אולי מנכ"לית ומזכיר.:גב' גרין, ראש המועצה
כיברור,לאליאבלבשלום.זהעםחיאניהזה,בענייןבסדראנילהיות,יכול:יעקבתומר

אזוריאגףלמנהלבנובמברלמכרזיצאנואםהדברים.סדרעלמסתכלאני
עברוזהפה,שהצגתמהלפישיהיה,הזהבשלברוציםלאואנחנותעשייה
אגףמנהללוקחיםאנחנואםכלכלית,חברהמנכ"לרקויהיההפניםלמשרד

אנחנואזהיועץ.עכשיושהציגהארגונימהמבנהחלקהואתעשייהאזור
תעשייה,אזוראגףמנהללוקחיםכןואנחנוכלכליתחברהמנכ"לגםלוקחים

אוזהשנקרא,מהלחסוךכדיאומר,אנילךמאד,קשהלישתיים,אחד.זה
מישהומביאאתהאםבכלל.עושהלאשאתהאושצריךכמועושהשאתה
אלמוני,פלונימשנה,לאעל,עכשיולהעמיסרוצהלאאניכלומרמנהל,שהוא
fireב-אותוליישלהגידכדיתפקידעודבמועצה,אגפיםמנהלי wall,הוא
אתבודקמשווק,מביא,יוזם,הולך,רוטוויילר,משימה,mindedלהיותצריך

תשתיותאוחינוךמבנהאוקאונטריזהאםמשנהולאהדברים,שלהיתכנויות
פיתוח,עלויותשםשיש,Aמתחםאותה,שפספסנוהחדשההשכונהאוביוב
דבריםעלמסתכלאניפספסנו.שקל,מיליון150הואשםהפיתוחרק

מנכ"לרקזהאםאזהדרך.עלולאמלאהבמשרהלבצעצריךהואשבאמת
מנהלכוללזהאםכלכלית.חברהמנכ"לרקזהלנו,תסביריאזכלכליתחברה

בימיםבטחמישהו,להיבחרשאמורמכרזיצאלמהאזתעשייה,אזוראגף
התקורה,התקורה.שלהענייןזההשניהדברהראשון.הדברזהקרובים?

plugאיזהמספר,לקחתאתה numberהואמאיפהיודעלאאני,6-7%של
יהיה.מהגםלדעתיכוללאאתהכיהזה,המספראתלהוכיחאפשראיבא,
שעשינוהפרויקטיםרובמשכ"ל,בליאפילואומשכ"לאתשנטרלתאחריגם

והצלחנומשכ"ל,בליהיהזהשעשינומהפרויקטים90%האחרונות,בשנים
לאהואכלכליתחברהשלהמנכ"ללשלם.נאלצנועדייןאבלכסףלהשאיר

נצטרךאנחנועושה,לאהואהליווי,אתעושהלאהואהפיקוח,אתעושה
יכולזהכיאותי,מטרידיםמאדהאלה6-7%ה-לכןמקרה.בכלזהאתלהוציא
החברהאםאומר,אניגדול.יותרהפסדשלהשני,בצדדאוןגםלהיות

לסמןהדברים,אתלבצעיכולתבאמתבהואיןתוכןאיזהבהאיןהכלכלית
הולכיםיאללה,להגידסתםלאייתכנות.להםשישויעדיםמטרותנקודתית
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לשכת מנכ"ל המועצה
זהאתוהורדתםלהציערציתישאניהתכניתעלדיברנועכשיועירייה.למבנה
חייםשנקרא,מהואנחנו,השבחה.היטלישלשנתיתרבתכניתהיום,מסדר

לנושאקשורזהקשיח,מבוקר,משהונעשהלאאםלפרויקט.מפרויקט
נקודה,באותהמקום,באותוהבאהבשנהנעמודאנחנואזסתם,אזהראשון,

באמתהאלהשהמספריםבטוחלאהפסדים,ייצרזהמנכ"ל,יהיהלהיותיכול
חושב,אנימאדהחשובההמטרהאתנפספסואנחנולמציאותתואמיםיהיו

ואניכלכלית.חברהתכניות,עםפיתוח,עםאתגרים,עםכזהבישובשצריך
שללנושאוגםממךהארגוניהמבנהשללנושאגםהתייחסותלקבלאשמח

החשבונאות ממך.
כלכלית.חברהכשתהיהבזהנדוןהחשבונאות,לנושאעכשיונכנסתלאאני:המועצהראשגרין,גב'

תהיהצורןלקדימההאםלהצבעה,בעצםשעולהכרגעהמהותיתהשאלה
למשרדעוברזההמועצהבמליאתיאושרשזהאחרילא.אוכלכליתחברה

חברהשמקימיםכמוחברה,מקימיםהפניםבמשרדיאושרשזהאחריהפנים,
יבחרשהואהדירקטוריוןאתממניםאזמשפטיתחברהשישאחרימשפטית.

לדקויותניכנסהנושאים,עודייקבעוושםהמנכ"לית.אתאוהמנכ"לאת
הדיוןעכשיופיתוח.כןתעסוקה,אזורילאתעסוקה,אזוריכןמנכ"ל,כןהאלה,

תהיהצורןשלקדימהשנכוןהשתכנעוהמועצהמליאתחבריהאםהמהותי,
לנוישהחברה,שלהניהולאופןמדינית.שלשאלהזולא,אוכלכליתחברה

עוד זמן לדון בו, זה ההבדל. יש למישהו עוד איזה שהיא הערה או שאלה?
מנהלשלמכרזוישבשקףמוצגתעשייהאזוריאגףמנהלבשקף,מוצגזה:יעקבתומר

אגף אזורי תעשיה,
ברגע זה בניהול המועצה המקומית.בסדר גמור, תומר, אנחנו לא עוסקים:גב' גרין, ראש המועצה

השקף עסק, זה לא ניהול מועצה מקומית.:תומר יעקב
חברה כלכלית או לא.יש שאלה, האם אתה חושב שצריך:גב' גרין, ראש המועצה

אמרתי ישר כן, לא חשבתי פעמיים.:תומר יעקב
אז זאת השאלה שעולה לדיון.:גב' גרין, ראש המועצה

הניסיוןשזה,אחרתאוכךליהוכחלאכלכלית.חברהנגדאנילמהאגידאני:פדלוןצפריר
לאורךבשנהשקלמיליוןשלרווחיותשהפסדנוהשרון,מעיינותתאגידעםשלי

להתאזן,התחילושהםעדהאחרונות,בשניםשםקרהמהרואיםואנחנושנים
שבסוףהזהמהקטעמפחדאניהוקם.שזהמאזקיבלנולאדיווידנדיםאפילו
לאעדייןלכןכלום.ממנהנראהולאהכלכליתהחברהאתנממןאנחנו

השתכנעתי לעניין.
בסדר גמור, תודה.:גב' גרין, ראש המועצה

כמה הלוואת בעלים?:תומר יעקב
אני  מבקש להבהיר דברים.:יצחק גולברי
כמה הלוואת בעלים? המועצה נותנת הלוואת בעלים?:תומר יעקב

לא בהכרח, זה עניין של מדיניות.:מוטי חן
מעולםזוכרלאאניתומר.שלהדבריםבעקבותדבריםשנילהבהיררוצהאני:גולברייצחק

שםהפסדנושלאכךהמועצה,בניהולשיהיהAמתחםשלפיתוחנושאשעלה
כלכליתכדאיותואיןגבוהותהןשהעלויותוראינותחשיבעשינוההיפך,כלום,

אפילו לנהל את זה בעצמנו.
חבל.:תומר יעקב

מיליוניםקיבלנוהשיכוןמשרדעםההסכםאתשעשינוזהבעקבותכי:גולברייצחק
שוםהפסדנולאשני,דברהמליאה.חבריבפניוהוצגידועוזהבפרויקטים

המערבי.התעשייהבאזורידיעתי,למיטביודע,שאניכמהעדעדיין,דבר
ההיפך, קידמנו תב"ע, מכינים תב"ע לאיחוד וחלוקה, יש תכנית אסטרטגית,

זה עולה לוועדה המחוזית.:גב' גרין, ראש המועצה
ההנדסהאגףעלרבעומסישנכון,המליאה.חבריבפנישהוצגקמפוסיש:גולברייצחק

רוצהלאאניהאלה.הדבריםאתלקדםכדידבריםהרבהעודעשינואבל
להתייחס לדיונים הקודמים, אם תרצו אני גם אתייחס.

היסודמסמכיואישורצורןקדימהכלכליתחברההקמתבעדמירבה.תודה:המועצהראשגרין,גב'
של התאגיד, מסמכי התקנון? כולם למעט צפריר.
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לשכת מנכ"ל המועצה
נגד.:צפריר פדלון

צפריר פדלון נגד, כל השאר בעד.:גב' גרין, ראש המועצה
צורןקדימהכלכליתחברההקמתאתקולותברובמאשריםהחלטה:

ואישור מסמכי היסוד של התאגיד.

מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות תידון בבחירת השם לשכונה החדשה – נוף השדות
החדשה,לשכונההשםבבחירתתידוןשמותכוועדתבשבתההמועצהמליאת:המועצהראשגרין,גב'

.309מח/,Aמתחםלהלקרואנוהגיםאנחנו
רואהאניעכשיולהיכנס,צריכההיתההיאשלי?השאילתהעםמהקרן,:יעקבתומר

שהיא לא בסדר היום.
לפרוטוקול,אותהלהגידצריךאםיודעתלאאנייעקב,תומרשלשאילתאנכון.:המועצהראשגרין,גב'

אני אענה לך בדיון הבא.
את רוצה לדחות את זה לישיבה הבאה?:תומר יעקב

אני אדחה את זה לישיבה הבאה.:גב' גרין, ראש המועצה
בסדר, זכותך.:תומר יעקב

בישיבתתידוןסיטרוס,בנושאיעקבתומרשלשאילתהלפרוטוקולתכניסאז:המועצהראשגרין,גב'
אתלהעבירצריךבבוקרמחרובהצלחה.מוטירבהתודההבאה.המועצה

הקרובבזמןהחדשה,השכונהבהצלחה.לנושיהיההפנים.למשרדהמסמכים
השכונה.שלשםשםשיהיהרוציםואנחנולקבלניםלשיווקיצאהשיכוןמשרד
מעלההמועצהשמליאתהשםלתושבים,זהאתפתחנוחברים,שאלנו

אותואתתאשרהמועצהמליאתזהואחרישמות,כוועדתבשבתהלהצבעה,
שם, זה נוף השדות. מי בעד?

אין כמה חלופות, שאפשר לבחור הטובה מביניהן?:תומר יעקב
ראינו את כולם, אמרנו זה מתכתב.:גב' גרין, ראש המועצה

אני סבבה עם זה, הכל בסדר.:תומר יעקב
מה התכנית של השמות רחובות שם?:צפריר פדלון

נעשה את זה בהמשך.:גב' גרין, ראש המועצה
עדיין אין שמות רחובות.:יצחק גולברי

נראהאבלהתיכון,עםחינוכימהלךשהואלאיזהללכתשחשבתיהיאהאמת:המועצהראשגרין,גב'
איך אנחנו עושים את זה.

לשכונההשםקביעתשלהנושאאתלהקדיםחייביםאנחנולהוסיף,יכולאני:גולברייצחק
כמורובעיםנהיהבסוף,Aמתחם,Aמתחםעלמדבריםכולםכיהזאת

שתואםשםלתתרוציםאנחנוב'.רובעא',רובעלהיותרוצהלאואניבאשדוד
את מיקום השכונה, שזה השדות מסביב. ואני חושב שזה השם הכי יפה.

זה,עלשמתלונניםתושביםהרבהישאחר,משהושתגידחשבתיאני:יעקבתומר
ששכונת בני ביתך עד היום דבק בה השם המעפן הזה.

תרופה למכה.יפה, כל הכבוד. בוא עכשיו קודם כל נקדים:יצחק גולברי
ממשרדאישורקיבלנואנחנונוף,ליפהיוספטלשלהשםאתשינינוכזכור:המועצהראשגרין,גב'

השםאתלהחליףבהמשךחגיגיטקסשהואבאיזהזהאתנעשההפנים,
והכל. אז מי בעד שם לשכונה החדשה נוף השדות? פה אחד, תודה רבה.

לנוףהחדשהלשכונההשםאתלהחליףאחדפהמאשריםהחלטה:
השדות.

פתיחת תב"רים.
מתקציבש"ח150,000הכלסךנכסים.ומדידתנכסיםמיפוי–1095תב"ר:המועצהראשגרין,גב'

מיהשוטף.התפעוללצורךצריכהגביהשמחלקתשוטףמשהוזההרשות.
בעד? פה אחד.

.1095תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:
שוטףמשהושוב,הנדסה.למחלקתכלליפרויקטיםתכנון–1096תב"ר:המועצהראשגרין,גב'

אחד.פהבעד?מיש"ח.250,000שלסךההנדסה,מחלקתלפעילות
.1096תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:

ש"ח.500,000שלסךובצורןבקדימהגניםשיפוצי1097תב"ר:המועצהראשגרין,גב'
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לשכת מנכ"ל המועצה
זה מה שהתייחסת במייל שלחתי היום?:תומר יעקב

כן.:גב' גרין, ראש המועצה
איזה גנים?:תומר יעקב

כמה גנים?:צפריר פדלון
אנחנויסודי,שיפוץעושיםשאנחנושנהכלגניםשניישדברים.שניפהיש:המועצהראשגרין,גב'

בהמשך,תראותיכףתב"ר,פותחיםאנחנוהפיס,ממפעלהכסףאתלוקחים
עד שיגיע הכסף ממפעל הפיס.

מקדמים מימון.:יצחק גולברי
גנים,שיפוצילנוישמזהחוץ.1100ב-אותותראובהמשך,אותותראותיכף:המועצהראשגרין,גב'

צביעה, להחליף את החול, לסדר, כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
זה לא בתב"ר של שיפוצי קיץ הכללי?:תומר יעקב

מהמסוים.צורךישלגניםכיזה.אתהפרדנושעברהשנהגםבנפרד.זהלא,:המועצהראשגרין,גב'
מתעדפיםואנחנוצרכיםרשימתלנוישספר,ביתובכלגןבכלנעשהאנחנו
והשירותיםהמטבחאתשיפצנושעברהשנהנניחעשינו,מהבטיחות,אותם.

שהואאיזהלנוישאזלשפץ.אחרלגןנלךהשנהאזוכלנית.חרציתגןשל
וצורןבקדימהגניםשיפוצי1097תב"ראזזה.עםעושיםשאנחנוסבב

אחד.פהבעד?מיש"ח,500,000הרשותמקרנות
.1097תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:

כיסאותלאותםהיאהכוונהחינוך.מוסדותוהצטיידותריהוט–1098תבר:המועצהראשגרין,גב'
בנוסףבזה.מתחיליםאנחנואבלמספיקלאזהשקל50,000ושלחנות,

מהבתקן,ישמהמצאירשימתהקודמות,הפעמיםבאחתשהצגנוכמועשינו,
אנחנולעשות.שצריךההשלמותמהבגן,להיותשצריךהסטנדרטהתקן,
כלאתשנביאשנתי,רבתב"רבהמשךנביאוכנראההמטהעבודתאתנשלים
אחד.פהבעד?מיהרשות,מקרנות50,000שלסךקו.לאותוהגנים

.1098תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:
לתב"רזהאתלהוציאבחרנו.2022חינוךמוסדותצביעת–1099תב"ר:המועצהראשגרין,גב'

לצביעהכברשזקוקיםספרבתילנוישמספיק.לאזהשקל100,000נפרד,
לעשותכדיאבלספר.בתישעודכמובןיובלים.לב-רן,השרון,ניצניחיצונית,

את זה ולעשות את זה פרויקט רב שנתי אנחנו כרגע בודקים את העלויות.
זה חומרים או חומרים ועבודה?:תומר יעקב

זה לא פנימי. זה ממש צריך לעמוד עם,זה חומרים ועבודה, זה חיצוני,גב' גרין, ראש המועצה:
אנחנו רצינו לתגמל את אבות הבית.:תומר יעקב

היאהחיצוניתהצביעהאבלהפנימי.זהאבלזה.אתעושיםאנחנוהפנימי,זה:המועצהראשגרין,גב'
אחרת.

למה לא לתת את זה לאבות הבית?תומר יעקב:
עלמדברתאניחיצונית,הבית,לאבותנותניםאנחנופנימישוב,אומרתאני:המועצהראשגרין,גב'

100,000אחר.סיפורזהכאלה.דבריםלפעמים,פיגוםצריךיותר,משהו
לתכניתגםזהאתונחלקהאומדןאתלעשותנסייםאנחנומספיק,לאזהשקל

רב שנתית. מי בעד? פה אחד.
.1099תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:

שנקבליותרהיסודיהשיפוץזהנורית.ובגןנרקיסבגןשיפוץ–1100תב"ר:המועצהראשגרין,גב'
ש"ח,500,000הרשות,מקרנותזהראשוןבשלבהפיס.ממפעלהכסףאת

מי בעד? פה אחד.
.1100תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:

שאנחנוכסףהשרון.ניצניספרבביתאקוסטיתהנגשה–1101תב"ר:המועצהראשגרין,גב'
שנוכלכדיהרשות,מכספיזההראשוןבשלבהחינוך.ממשרדמקבלים

אחד.פהבעד?מיש"ח.30,000שלסךהפרויקט,עםלהתקדם
.1101תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:

שקיבלנוקוראקולזהתשפ"ב.טכנולוגייםאמצעיםנגישות–1102תב"ר:המועצהראשגרין,גב'
אחד.פהבעד?מישקלים.51,017שלסךהחינוך,ממשרד

.1102תב"רפתיחתאחדפהמאשריםהחלטה:
עדכון תב"רים
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לשכת מנכ"ל המועצה
.123מבנןכבישוסלילתתכנון–809תב"ר:המועצהראשגרין,גב'

אני לא משתתף בדיון.:יצחק גולברי
הזה.הדבראתהקדנציהבתחילתאישרנוהאתרוג.רחוב123במבנןמדובר:המועצהראשגרין,גב'

לאהואקרקעות,שםיששלוהמשפחהשלבנילפרוטוקולאומרגולברייצחק
בדיוניםהדרךאורךשלכלאומרואניבהצבעה.לאוגםבדיוןמשתתף

תב"רהיהזהאזחלק.לקחולאשותףהיהלאהואבמועצהשהתקיימו
שם.הקרקעותבעליעםפיתוחהסכםעלחתמנוהקדנציה.בתחילתשאישרנו

אתהגישהשכבראחרתמשפחהבשרוניםהיההיוםשכבר,כאלהיש
מהוכלוהפיתוחהסלילהאתלעשותעכשיונדרשיםאנחנושלה,התכניות

יהיהוזהש"חמיליון1.5שלסךמוסיפיםבעצםאנחנוהכלסךשם.שצריך
,855,000כבישיםמקרןזהאתלוקחיםאנחנו.1,680,000שלתקציבסך

ש"ח.270,000וניקוזתיעולהיטלוקרן375,000שצ"פהיטלמקרן
אניהתושבים,זמןהרבהלומחכיםשבאמתוחשובגדולפרויקטכשעושים:יעקבתומר

אפילואחד,שקףאפילופעמים,כמהזהאתאמרתילהציג,שצריךחושב
שנקרא,מהיראהאיךלהיות,אמורמהשקלמיליון1.5עלמלמעלה.מבט

זה חצי הסכום שמתוכנן.:עמיקם לוי נגר
לאאתההביצועאתהתכנון.מהיודעיםאנחנוכבר,ידועהתכנוןמשנה,לא:יעקבתומר

יודע, את התכנון אתה יודע.
שנתיים,לפניאוליהקודמות,הפעמיםשבאחתחושבתאניתומר,בעיה,אין:המועצהראשגרין,גב'

מהוכלהמדרכותהכבישים,סלילתהדרכים,פריצתבעיקרזהזה.אתהצגנו
שצריך, אין פה איזה משהו שהוא,

לסופיהזוכר,אניאםתב"ר,וישמשיק,וסרמןוסופיהמאחרנוספת,והערה:יעקבתומר
מאוחד,כולל,יותרהרבהמשהופהלעשותצריךשהיהלהיותיכולוסרמן,

האלההתב"ריםאתאולילאחדהאלה,הצלעותלשתימענהשנותןמערכתי,
ולעשות משהו הרבה יותר גדול.

הדב"רהאטה.פסיעשינווגםהכבישאתשסללנומזכירהאניוסרמן,סופיה:המועצהראשגרין,גב'
לסופיהעושיםשאנחנותב"עלצורךתב"רהואוסרמןסופיהשלזוכרשאתה
היהזהלצורךהמחוזית.הוועדהמולמתקדםבתהליךהמתחם,וכלוסרמן

התב"ר של סופיה וסרמן, לא לצורך פריצת דרכים, כבישים וסלילות.
פיתוח. סופיה וסרמן לפיתוח.:תומר יעקב

לא, תכנון.:גב' גרין, ראש המועצה
שם עדיין.חיבור לביוב לא היה שם, אני לא יודע אם ישתומר יעקב:

כבישים,שללנושישמתב"רהיהזהשעשינומההזאת.בקדנציהמדברתאני:המועצהראשגרין,גב'
סופיהשלזוכרשאתההתב"רההאטה.פסיאתועשינוהכבישאתשסללנו
אחדזהבתב"ע,מדוברטובים,שקליםאלפימאותכמהשלבסךוסרמן,

האזורים האחרונים שיש לנו שנקראים מגורים חקלאי.
זה היה תב"ר על חצי מיליון שקל לצורך תכנון.:עו"ד שפרבר

אחד.פהבעד?מי,809תב"ר:המועצהראשגרין,גב'
שלאגולברייצחק(למעט.809תב"רעדכוןאחדפהמאשריםהחלטה:

השתתף בהצבעה)
בעצםאנחנוהרשות.קרנות2022חינוךמוסדותשיפוץ–1089תב"ר:המועצהראשגרין,גב'

אנחנומיליון.1.5עלהתב"ראתומעמידיםש"ח500,000כאןמוסיפים
ספרביתמכלמקבליםהקודמות,בשניםשעשינוהעבודהבשיטתממשיכים

שלנוהיכולותאתעושיםאנחנוזהמתוךשלו.התעדוףאתשלו,הצרכיםאת
שהואלאיזהזכהספרביתכלקודמות,בשניםשעשינוכמוהתעדוף.ואת

משהו יותר משמעותי באותה שנה, למעט נושאי בטיחות. מי בעד?
התב"ר הזה אישרנו לפני כמה חודשים, נכון?:תומר יעקב

כן.:גב' גרין, ראש המועצה
בוצע מאז?לפי המספר אני מבין שיש לו איזה פז"מ. מה:תומר יעקב

במהלך,אני אומרת שוב, מה שאנחנו מבצעים:גב' גרין, ראש המועצה
שנתי, אני יודע.:תומר יעקב
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לשכת מנכ"ל המועצה
מזכירהאנירקתב"ר.מאיזהכרגע,מזהספציפיתבוצעמהזוכרתלאאני:המועצהראשגרין,גב'

שנההשנה,אורךלכלביצענואוקי?שנתית,עבודהבתכניתעובדיםשאנחנו
שעברה והצגנו את זה באחת המליאות הקודמות,

אבל מה בוצע?:תומר יעקב
הצגנו את זה.:גב' גרין, ראש המועצה

מהכסף,את מעלה תב"ר, אבל חשוב, באמת, עשינו בחלק:צפריר פדלון
מבקשים תוספת עכשיו.:תומר יעקב

משהו בקטנה, את יודעת.:צפריר פדלון
שנתי,עובדיםכילדעת,תוספת,מבקשיםאםבגדולה.זהבקטנה,לאזה:יעקבתומר

עכשיו מבקשים תוספת, מה בוצע? אנחנו עכשיו באפריל.
בסדר?קלנדרית,בשנהאניבוצע,מהאתבסיכוםהצגנואומרת,אניאז:המועצהראשגרין,גב'

בעיקריהצגנווגםהמסמכיםאתלכםשלחנוגםזה,אתהצגנווהשיפוצים,
זהאתנעבירתרצוהמועצה.במליאתוגםהשנתיבסיכוםגםפה,גםהדברים,

ומתוךהספרבתישלהצרכיםכללקבלתמטהבעבודתאנחנוכרגעאבלשוב,
זה נספר אחר כך מה אישרנו לבצע.

ביצענושלאאומרזההצרכים,אתהספרמבתימקבליםרקעכשיואםאז:יעקבתומר
הבנתישלאאוהספר.מביתהצרכיםאתמקבליםעכשיועכשיו,עדכלום

אותך.
שהוא אולי יבין?אתה רוצה לנסות להסביר לו בצורה:גב' גרין, ראש המועצה

ביטלנוכימתקנים,שלפיתוחשםעשינוהשקמהברחובלב-רן,ספרבבית:נגרלויעמיקם
מתקנים.היומאחורהאבלצורנילאאתההמתקנים,אתמאחורלהם

בעקבות הגשמים כל השטח שם נפל.
הסחף גרם לזה.:יצחק גולברי
אתה מדבר על הצד הדרומי של לב-רן.:תומר יעקב

איפה שרחוב השקמה.:גב' גרין, ראש המועצה
יש שם ירידה, נכון.:תומר יעקב

עושיםאנחנוכרגעעבודות.שםלעשותצריךאותו,תיחמנוהמקום,אתסגרנו:נגרלויעמיקם
שלהשנילעברהמתקןאתהעברנוהשניובצדהקרקע.אתומרימיםניקוזשם

בגדול.זהזה.אתשםעשינועכשיואזיובלים.לידהשקמה,שרחובאיפה
ואנחנו עובדים פה בבית ספר הרצוג, גם כן בפיתוח של החצר.

הזה.אוקי. אז זה עיקרי הדברים שבוצעו מהתב"ר:תומר יעקב
זה הדבר הגדול.:עמיקם לוי נגר

דווקא מהתב"ר הזה, עמיקם.זה עיקרי הדברים שבוצעו, לאו:גב' גרין, ראש המועצה
מיליון,1.5ה-כן.:נגרלויעמיקם

אני מדבר על התב"ר הזה.:תומר יעקב
בקרנותלראותצריכיםאנחנוכילקחנו,בכוונהכאן,שישנומיליון1.5ה-רגע,:נגרלויעמיקם

מיליוןהחציאתנשרייןנארגן,כלקודםבואואמרנו,ולכןכסף.לנוישמה
מיליון1.5מוציאיםאנחנושנהכלאותו.מגדיליםאנחנועכשיוהראשונים,

לבתי ספר וחצי מיליון לטובת הגנים. זה קבוע.
קיבלתיהראשונה.לנקודהלימתחברזהתמידשהואאיךערים,אבלאתם:יעקבתומר

לאשנקרא,מהשלנו,והמצבהקרנותשלהיתרותדוחאתרבהבשמחה
באמתהאםמהשבחה.ההכנסותגידולקצבמהיודעיםגםאנחנומזהיר.

בעדלהצביעקללאוזהבעד,הכלהצבענובקרה?הליךאיזהפהמבצעים
אבללתעדף.וצריךמהותייםלדבריםכסףלךחסרשיהיהיודעכשאתה
.mustב-לבצעשצריךמהלעומתכרגעשישכסףהמעטשלבמציאותמכירים

לאכסף,איןכסף,ליאיןמהגג.תרדומשוגעים,וצועקהזמןכלמסתובבאני:נגרלויעמיקם
נעים להגיד.

שואלאתהואםהכל.לפניהחינוךשלנוובמדיניותמדיניות.שלשאלהזואבל:המועצהראשגרין,גב'
ישואםחינוך.קודםכן,אזנבצע,לאאוביצענולאשעודדבריםישאםאותי

כדיהרשותמקרנותלקחתרוצהואתהשצ"פמהיטלויכוחשהואאיזהבינינו
שישאומרתזאתהאלה.לדבריםכסףלךיהיהלאהנה,אזשצ"פים,לעשות

לשםולכןהכללפניהואהחינוךשמבחינתימדיניותשלענייןשהואאיזהפה
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לשכת מנכ"ל המועצה
דיוניםזהוהכל,הרשותקרנותשלעתידיצפימבחינתגםהכסף.יתועדף
ועלעתידעלמסתכליםכשאנחנוהיתר,ביןהגזברות.עםעושיםשאנחנו

מהשכונההיטליםלקבלעודאמוריםשאנחנויודעיםאנחנוכלכלי,עתיד
שקיימת,מבניההיטליםעודלקבלאמוריםשאנחנויודעיםאנחנוהחדשה,

הכספים,אתמקבליםואנחנוממשלהמשרדימולהכנסותמיצויעושיםאנחנו
אנחנולא,עשירה?מועצההיאצורןקדימהאםלהגיע.הולךמהיודעיםאנחנו
ובגניהספרבבתיאשקיעאניהאםדבר.שוםחידשתילאזה,אתיודעים

הילדים? כן, גם אם כתוצאה מזה אני אשקיע פחות בדברים אחרים.
פרוטוקול,עכשיועזבילקבל,נכוןהאםההחלטה,הצעתשלהמהותהיתהזו:יעקבתומר

שתהיהחמישה,עודשלושה,עודחודשיים,עודהמליאה,לחברימסמךלקבל
שלהמסמךזהמההאלה.הצרכיםשלטבלהתוצגשבהרצינית,עבודה

אורבניקס? אנחנו מתרגמים את הפערים,
ומהמדיניות.שקובעדירקטוריוןהיאהמועצהשמליאתאחד,הואבינינוהפער:המועצהראשגרין,גב'

אתותנהלהמועצהמנכ"ללהיותתהפוךהמועצהשמליאתמבקששאתה
המועצה, ופה הפער בינינו. להראות מסמכים ומדיניות בסדר גמור.

לא, כדירקטוריון מבקשים לראות סטטוס.:תומר יעקב
העקרונית.השאלהזאתאחר,משהואוילדיםגנימעדיףאתהאםהשאלה:המועצהראשגרין,גב'

ואני חושבת שכולנו מסכימים.
נכון, ושווה להציג סטטוס, מה המצב שלנו.:תומר יעקב

אנחנו  מתקדמים.:גב' גרין, ראש המועצה
שכןאומרהואלמההבנתיתומרשלמהדבריםעכשיואנידבר,עודאגידאני:גולברייצחק

צריך חוק עזר שצ"פים, הוא לבד אומר שהיטלי השבחה לא מספיקים ואין לנו,
לא, אל תתבלבל,:תומר יעקב

אני לא מתבלבל, תאמין לי.:יצחק גולברי
אתהתתבלבל.אלרוצה,שאתהממהשצ"פהיטליעםלעשותיכוללאאתה:יעקבתומר

יכוללאאתהפיתוחמהיטליגםאיציק.ספר,בתישצ"פמהיטלילבנותיכוללא
לבנות בתי ספר, אז מה?

תן לי להסתבך לבד.:יצחק גולברי
בבקשה.:תומר יעקב

לבצעיהיהניתןלאשצ"פיםהיטלשללאאומראנילך.מקשיבכלקודםאני:גולברייצחק
היטליעכשיו,ניתן.לאאמיר,ברמתשעשינוכמוחדשים,גדולים,שצ"פים

רקמיועדיםהםכבישים,היטלייודעאנימיועדים,הםלמהיודעאניהשבחה,
הגינותאתבהםלעשותיכוללאאתהולתאורה,ולמדרכותלכבישים

ההיטלים,כלאתלבטלהיוםויכולנוהלוואיבאמת,לי,תאמיןלכן,הציבוריות.
חדשות.ציבוריותגינותפיתוחלעשותניתןלאניתן.לאזהאבלאחת.במכה

נורידבואואומריםבאים,הדיון.כלשתקתיאניבכוונהומציעים,כשבאיםגם
לוקחאתהבסלילהלמהסלילה?בהיטלימטראז'תורידלאלמהאזמטראז',

גם עבור המבנה וגם על הקרקע? שים לב.
מוסיף.יש הבדל בין פיתוח להיטלים חדשים שאתה:צפריר פדלון

תודהאחד,פה?1089תב"רבעדמיממשיכה.אניחברים,דיון.פותחיםלא:המועצהראשגרין,גב'
רבה.

.1089תב"רעדכוןאחדפהמאשריםהחלטה:
שקלים50,000כאןמוסיפיםאנחנולתחבורה.אבתכנית–1051תב"ר:המועצהראשגרין,גב'

היטלמקרנותהואהכסףהאב.תכניתבמסגרתתנועה,ספירותמדידתלצורך
השבחה רמת אמיר.

הזה,התב"ראתפתחנוחושבאנישניםשלושלפניבאמת?התכניתעםמה:יעקבתומר
נכון,זוכראניאם2019ב-

נשכר רק בחצי שנה האחרונה.לא, לא, אני מזכירה שיועץ התנועה:גב' גרין, ראש המועצה
מאז.את זה אמרנו לפני שנה וחצי, עברה שנה וחציתומר יעקב:

זוכה.נבחרארוך,מכרזשלתהליךהיהשלי.העדכוניםאתזוכרלאאתה:המועצהראשגרין,גב'
והכל,אותווהצגנושלוהראשוניםבצעדיםממשוהתחילהזוכהשנבחראחרי

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
09-8902-999לתושבשירותמוקדתמידלשירותך

\\kz-fs8.3.22מיוםמועצהמליאתפרוטוקול\תקציר22\מרץ2022המניין\מןמשותפת\מליאה\לשכה.doc



בס"ד

18
THEקדימה-צורןהמקומיתהמועצה MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

153-9-8902916פקס:•09-8902902טל:•6092000קדימה-צורן1הרצלרח'

לשכת מנכ"ל המועצה
הזההנושאלכןנוסף.מכרזצריכיםהיינוואזעניינים.ניגודלושישהביןהוא

התעכב.
ומאז עברה עוד שנה וחצי.:תומר יעקב

לא, כרגע יש יועץ שעובד על זה.:גב' גרין, ראש המועצה
אין תכנית כרגע שאפשר להציג אותה?:תומר יעקב

צריךכרגעשלושה,חודשיים,חודש,מניחה,אניבעוד,תהיהתכניתטיוטת:המועצהראשגרין,גב'
ספירות תנועה כדי לטייב את התכנית. מי בעד? פה אחד.

.1051תב"רעדכוןאחדפהמאשריםהחלטה:
סגירת תב"רים

שלגירעוןשםיש.2019לשנתבטיחותוהתקניכבישיםסימון–1072תב"ר:המועצהראשגרין,גב'
אחד.פהבעד?מישקל,9000

.1072תב"רסגירתאחדפהמאשריםהחלטה:

הצעה למתן שירותי דת באמצעות מחלקה פנימית שתפעל ברשות המקומית
שעלהנושאוזהדתיתמועצהבנושאבעלילותינוקצתעדכנתיהדבריםבפתח:המועצהראשגרין,גב'

השלטוןמרכזיו"רשלגםההמלצות,אחתהרשויות.ראשיביןבדיוןגם
מחלקהלהקיםפשוטזהזה,אתשעשואחרותרשויותשלוגםהמקומי
זואיתי,שדיברמילכלגלויהבצורהזהאתואמרתיאומרתאנידת.לשירותי

לאדת,לשירותימחלקהלישתהיהשאיפהליאיןשלי.השאיפההיתהלא
שהואחושבהדתותמשרדאםשנימצדאחד.מצדזה,לנוואיןלנומשעמם

תתנהלאיךפהיכפהשהואאוהדתיתהמועצהיו"רפהיהיהמייכפה
אםנשים.שתימתוכםחברים,13הצגנויקרה.לאגםזההדתיתהמועצה

חברים,שנילמנותרוצהאניחברים,שניתורידוואומרהדתותשרבאהיה
לא,YיהיהאלאXיהיהלאהראשואומרהדתותשרכשבאאבלעושים.היינו

כראשזהאתאומרתאנימצוינים,דתשירותימקבליםאנחנוכיא'עלי.מקובל
ברגעשנמצאתכמיזהאתאומרתואניכתושבתזהאתאומרתאנימועצה,
למילהםואיןשלהםהיקריםאתלקבורצריכיםשהםהאנשיםשלהקשה
שירותנותניםהאנשיםמצוין,שירותנותנתשלנוהדתיתוהמועצהלפנות.
יום.ובכלשעהבכלאותםרואיםואנחנומהעובדיםואחדאחתכלמצוין,

התייעצותשעשינואחריולכן,בשמחות.גםאלאבלוויותרקלאלמזלנו
דת.לשירותימחלקהפהלהקיםלהצעהמעליםאנחנובנושאמטהועבודת

עכשיו  ישאלו מאיפה התקציב?
מאיפה התקציב? מאיפה העלויות?:צפריר פדלון

משרדמיליון1.1המועצה,מיליון1.1שקל,מיליון2.2הואהיוםהתקציב:המועצהראשגרין,גב'
התקציב,אתהעברנולאעודמסודרים,יחסיםאנחנו2022לשנתהדתות.

פורצתלאאניבהם,להשתמששאפשרעודפיםשהםאיזהישאצלנו,עודהוא
היערכותלעשותנצטרךאנחנו2023לשנתצורן.קדימהמועצתתקציבאת

המחלקה,תפעולשלבעלויותאולילצמצם,אפשרמהלראותמחודשת.
2023שבתקציבלהיותויכולההכנסות.אתלהגדילאפשראיךאולילראות

300,000עודצריך,200,000עודצריךואגידהמועצהלמליאתאבואאני
חודש,שבעודלקרותיכוללקרות?יכולעודמההמחלקה.אתלקייםכדישקל

אתשלנו,ההצעהאתיקבליתעשת,הדתותמשרדייקח,לאשזהזמןכמהאו
אחזוראניהמחלקה,אתמשההאנימה,יודעיםאתםנגיד,ואזשלנוההמלצה

לי,שמאפשרמהזהאבלמסודרת.בצורההיוםמסדרזהאתנורידאליכם,
ישאםוחלילה.חסיגידושלאכאלהישאובחירותישמחרוחלילהחסאם

שאניבמצבלהישארלאלייאפשרזהאחר,משהוישאםאובחירותמחר
אתשנותןעליוסומכיםשאנחנומישהובלידת.שירותיבליכרגעבונמצאת
הרשותמועצת"אנו,היא:ההחלטההצעתשלנו.לציבורהדתשירותי

אתולסגורלפרקהרשותשלברצונהכיבזאתמחליטיםצורןקדימההמקומית
מחלקהבאמצעותדתשירותילתתבתחומיה,הפועלתהדתיתהמועצה

פנימית הפועלת ברשות המקומית". עד כאן הדברים שלי, שאלות.
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לשכת מנכ"ל המועצה
שם?ביותרהגבוההבסיסיהשכרשהואהרבהשכראתישלמומאיפה:פדלוןצפריר

מצבתעםתעשיומהקודמיםרשויותראשישלהפנסיותאתתשלמומאיפה
עלותהכולל,במסמךמסתכלתאתאםגםהקיים?במצבהקיימתהאדםכוח

היום.שקל700-800,000ל-כמעטמגיעותהפנסיותועלותהרבהשכר
אוהביתה,קדושגביאתנשלחאזמה,אזהעובדים,שלהכללאתישומתוכם

בלניות?יהיולאהבלניות,אתאובמשרד?להםלקצץאוהביתה?מיכאלאת
זההאםהציבורית?הקופהעללהעמיסיכולאניכמהשנשאלת.שאלהגםזו

מכיווןמים,יחזיקלאשזהחושבאניכיהציבורית?הקופהעללהעמיסנכון
החלטהלקבלאבלמזה.נתחילמעמד,להחזיקהולכתלאהזאתשהממשלה

להוציאהציבורית,הקופהלתוךהידאתמכניסשאנישאומרתהחלטהזוכזו,
עיןזהאתרואהלאואניהמועצה.חסותתחתהיושלאאחרותלמטרותכסף
העליתיאנינגד.הריםנגריוסילסדר,הצעההעליתישעהחצילפניבעין.

מאד,מכבד,מאדשאניהאוכלוסייההם,הישוב.כללעלשמדברתהצעה
להם?אכפתמהאזהזה,ההיטלאתמשלמיםלאהםאזפהבשכירויותרובם

מישהושנמצאחושבלאאנימעולה,עבודהעושהגואטהשעופרחושבאני
שהואחושבאניממנו,טוביותראוממנושונההעבודהאתלעשותשיכול
אתשםקצתמאחרים,בשונהואני,קרוב.חברגםהואנפלאה,עבודהעושה

ומעלה,משכמושהואחושבעופר,אתאוהבמאדאנידיוקם.עלהדברים
לקופההידאתלהכניסשצריךחושבלאאנישצריך,כמועובדתשםהמערכת
יכולעדייןאנירוצה.הדתותששרבגללדתמערכתלבנותבשבילהציבורית

דבריםמתנהליםסגורים,לאהדבריםהדתות,שרמולהדבריםאתלסדר
יודעאנילעזור.מנסהשלו,העוזריםעםמעורבאניבמקרההקלעים,מאחורי

בזהבטוחאניטוב,ממקוםבאהשאתיודעאניהמון,לעזורמנסהאתשגם
אניאבלאפילו,זהאתסותרלאאבלזה,לאאניטוב,ממקוםבאהשאת
בשבילהציבוריתלקופההידאתלהכניסלנכוןרואהלאעדייןשאניאומר

יודעתואת300,000לאיעלהזהויקרה,היהשאםיודעשאניכסףלהוציא
ועלויותשכרשלעלויותשםישכישקלממיליוןלמעלהיעלהשזהמאדטוב
שאתהמשכורותלאזהשלהםוהמשכורותאלייךכפוףיהיהוהואאחזקהשל

דבר,אותולאוזהאחרים.ולדבריםהפניםלמשרדכפופהאתכילתתתוכלי
נכון.לאשזהחושבאניולכןנותן.שהואשירותיםאותםאתלתתיוכללאהוא
בשונהאמיתי,גםאניאבללעזור,רוצהמאדאניזה,אתאומרשאניליוצר

עםהשולחןעלהדבריםאתשםפהאניאינטרסים,לפישפועליםמאחרים
הלב שלי.

תודה.:גב' גרין, ראש המועצה
מה יקרה אם לא נבנה את המחלקה הזאת?:אייל אלבלק

איזהפהויהיהשלךההרכבאתיקבללאהדתותשמשרדלהיותיכולאז:המועצהראשגרין,גב'
שהוא הרכב חיצוני עם מישהו חיצוני שהוא מחוץ לישוב.

מצוין.:אייל אלבלק
יהיההדתיתהמועצהראשרקשלך,בהרכבתתקייםהזאתהדתיתהמועצה:פדלוןצפריר

מישהו אחר.
שלאמישהושהואמשלנו,לאשהואמישהושזהמצוין.שזהחושבתלאאני:המועצהראשגרין,גב'

בתחילתזהאתאמרתיהתקציבי.לענייןלהתייחסרוצהאנימהמועצה.
.2.2עלהיוםעומדהדתיתהמועצהתקציבשוב.זהאתאגידאניהדברים,
זהאםביןדתית,מועצהזהאםביןמיליון,1.1בתקציבהמעבירההמועצה
מבחינתמסודריםאנחנו2022לשנתהדלתא.הואהענייןמתוקצב.מחלקה,
שנשארה,יתרהשהיאאיזהעודוישהכספיםאתהעברנולאכיהדלתא.

לשנתזהאתלהחזיקנוכלהאםבדקנותקציביתכלומר,בה.להשתמששנוכל
איפהנראהאמרתי.שאותהתכניתלעשותנצטרך2023לשנתכן.,2022
למליאתאבוא2023ולשנתהכנסותלהגדילאפשראיפהנראהלקצץ,אפשר

כוונהליאיןשקל.300,000עודצריך,200עודצריךחברים,ואגיד,המועצה
להוסיף עוד מיליון שקל, אני אומרת את זה כאן, לצורך התקציב.

המועצה.אבל זה מכניס את הפוליטיקה של הדת לתוך:אייל אלבלק
קדימה-צורן מקום של איכות חיים
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לשכת מנכ"ל המועצה
לך,שאמרתיהרב,שלהמשכורתואתהפנסיות?אתמשלמתאתאיךבדיוק.:פדלוןצפריר

שהיא הכבדה ביותר. זה מאד חשוב.
עוד שאלות או התייחסויות?אז אני חושבת שהסברתי, אבל יש:גב' גרין, ראש המועצה

אנחנוהזההכסףשמתוךתשכחיאללהגיד,רוצהשאנימשהועודכן.:פדלוןצפריר
מזה,ויותרהדתות.ממשרדנקבלשאנחנוהנוספיםהכספיםאתמאבדים

כשרות,נושאכמוהדת,מסמכויותחלקלהטילסמכותישהדתותלשרעדיין
עדייןהדתותלשרמונד,בתלקרהזהבקדימה,כאןקרהזהמסביב.לרשויות

הדתשירותיאתאותם,לתתיכולשהואאחריםלדבריםמעברסמכויות,יש
שהוא קובע עליהם.

אתשמנהלשמיברורה,מאדאמירהמפהלצאתשצריכהחושבתאני:המועצהראשגרין,גב'
גורמיםלאצורן.קדימההמקומיתהמועצהזוצורןקדימההמקומיתהמועצה
גםברורה,מאדאמירהמפהלצאתשצריכהחושבתואנינקודה.חיצוניים,

לשר, שאני מעריכה אותו, וגם לממשלה,
קשרבליבכלל,המועצה?בתוךתהיהלאהדתיתהמועצהשבשוטףלמהאז:אלבלקאייל

עכשיו לישוב,
אני אגיד.:גב' גרין, ראש המועצה

זהמחלקהעושהכשאתההדתות,לשרכפופהדתיתמועצההחוקפיעלשפרבר:עו"ד
כפוף אליך.

הבעיהזאתעצמאית,בצורהפועלועופרמקרן,אישורצריךהואדברכל:פדלוןצפריר
לפעול באמת בשירותי דת. אני ואתה מבינים את זה.

זה  להכניס את הדת לתוך פוליטיקה.:אייל אלבלק
ואני לא חושב שזה צריך להגיע לתוך המועצה.:צפריר פדלון

אני אומר,:גב' גרין, ראש המועצה
הזה, מה אתה היית עושה?אייל, זה האופציה אתה יושב פה עכשיו בשולחן:שלומי מוכתר

האופציה שהממשלה שלנו תחליט מה יהיה.:אייל אלבלק
מה יהיה בינתיים?:שלומי מוכתר

אנחנו אחראים לקדימה צורן.:גב' גרין, ראש המועצה
לא כלום, יעשה פה ברדק.הוא ישים לך מישהו שלא מכיר, לא יודע,:שלומי מוכתר
לו.הוא לא ישים. בסוף הוא הבין את הבעיה שיש:צפריר פדלון

לךישמאיפהכולם,אתמטעהאתהלמהצפריר,זה?אתיודעאתהמאיפה:מוכתרשלומי
את זה?

מכפר סבא והוא לא מצליח.הוא הביא שתי נשים והוא הביא את הבחור:צפריר פדלון
היום טרבלסי הגיע.:עו"ד שפרבר

שטרבלסייודעאניהתשובה,אתקיבלהואיודע,הואאבלהגיעטרבלסי:פדלוןצפריר
בכפר סבא,

הנכס הוא נכס של המועצה.:גב' גרין, ראש המועצה
להואמרתיאליפנתהמנתניהמישהיזהואחרימלודמישהיהיתהכןלפני:פדלוןצפריר

הפעלנולהיכנס.לאלךמציעואניעופראתישבשבילך,מקוםלאזהתשמעי,
יודעתכןקרןיודעים.לאאתםהשרים,שלהעוזריםעלמפעיליםועדייןלחצים

בואובאמת,אבללוחצת.כןשהיאכןגםשומעאניכילזה,שותפההיאכי
החג,אחרירחוקים,לאשאנחנוחושבאניואמיתיים.פרקטייםקצתגםנהיה

בלהות.בחלוםחיהואשחושבומיתשרודלאכזאתממשלה60:60ב-
גולברי ואז אביעד, בבקשה.:גב' גרין, ראש המועצה

ואניבכלל.רבהבשמחהזהאתעושיםלאאנחנוהזה,לרעיוןששיםלאאנחנו:גולברייצחק
עםמצוינתעבודהשעושהלתפארתדתיתמועצהפהלנושישאיתךמסכים

ראש מועצה דתית שאני בחרתי אותו בתקופתי.
אמת.:צפריר פדלון

משרדלציין,שכחהשקרןחבלעליו.נלחמיםואנחנומצוינתעבודהועושה:גולברייצחק
לאשר.כדירשימה,לולהציג28/2ה-עדמהמועצהביקשהדתות

הצגנו.:צפריר פדלון
הדתותשמשרדלעשותמהרשימה.לושלחה20/2ה-ועדהקדימההמועצה:גולברייצחק

לאאניאומרהואהספיקלאשהואבגללהרשימות.כלאתלבדוקהספיקלא
קדימה-צורן מקום של איכות חיים
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לשכת מנכ"ל המועצה
לעופרהיוםבפועלכזה.דברשמעתילאבשבילך.מחליטאנילכןאזהספקתי

להיותיכולההדתיתהמועצהשקל,שלהוצאהסמכותאיןחתימה,סמכותאין
משותקת, בפועל היא משותקת.

אבל הלכתם לעתירה, נכון?צפריר פדלון:
הולכים לעתירה במקביל.:יצחק גולברי
הבעיה היא שזה כל הארץ, זו בעיה.:עו"ד שפרבר

זההסיפים,אמותאתלזעזעתקשורתי,גםשלנועכשיוזהמהענייןחלק:גולברייצחק
השיקוליםכלאתלי,תאמיןמבין,אנידתית.מועצהרוציםאנחנושלנו.הרעיון
כלאתלךאקראאנירוצהאתהגלם,שלהפנסיותאתאמרת,שאתה

להיותיכולאבלמאד,קשהזההפרטים.בכלבקיאשאנייודעאתההשמות?
אתםמכאןכאן,עדלהגידהדתות,למשרדזהאתלזרוקיכוליםאנחנושגם

דרךלהיות,חייבהזהשהאקטחושבאנילכןמהעניין.חלקזהגםלוקחים.
החלטהנקבלרשויות,בהרבהמקומישלטוןמרכזידיעלמובלזהאגב

ונזעזע את אמות הסיפים, בואו נראה מה יקרה, בעזרת השם.
תודה. אביעד.:גב' גרין, ראש המועצה

המהלךהסוף.עדהמהלךאתלהביןבשבילשאלה,לשאולרוצהרקאני:חסוןאביעד
הדתיתהמועצהאתלכאורהמפרקיםאנחנועושים,אנחנושבעצםהראשון
רקזהתנאי,עלתהליכיםבעצםהםהאלההתהליכיםשניבמקומה,וממנים

להצטרףרוצהאניהנוכחי.ההרכבאתנקבללאבאמתשאנחנוזהדעתעל
עומדיםשאנחנוכרשותשלנואמירהבאמתגםלנויששבסוףולומרלדברים

רקאניזה.אתמקבלואנימנהליםאנחנובסוףשמע,לוואומריםהשרבפני
הזההגורםשלשהעצמאותחשובמאדשבסוףאחד,משהולומררוצה

בסוףאבלשם,תשבלאאוליאמנםהדתית,המועצהאומרתזאתתישמר.
מקוויםאנחנוחשוב,מאדהואבעינייתישמרשלהשהעצמאותהרעיוןכאילו

שבסוף זה לא יקרה, אבל זו נקודה חשובה שחשוב לי לומר אותה.
שאנחנושאחריזההתהליך,אחד,דברים.שניהזהבהקשראומראניאז:המועצהראשגרין,גב'

מקימהאניהפנים,למשרדלפנותעדייןצריכיםאנחנוזהאתמאשרים
מחלקה.

אז מה זה יפתור החלטה עכשיו?:אייל אלבלק
צריכהאנישאםשאומרתהמועצהשלהמדיניותעליצביעזהאסביר.אניאז:המועצהראשגרין,גב'

עדואזתגובתם,אתהגישורקהםוכרגעהדתותשרנגדלתביעהללכת
ולאהדתותשרנגדלעתירהלגשתצריכהאניאםזמן.ייקחהחלטהשתהיה

אזלבד.אלךאניאזחברים,אומרת,אניאזלהסכמה,איתולהגיעיכולה
כיאלאזה,אתרוצהאניכילאעלינו.סומכתואנילבדזהאתלנהלנדעאנחנו

אבללהגידרוצהאניעלינו.יכפוהםשבהסיטואציהתהיהולאברירה.אין
מאמצעיתה,אפילואוהקדנציהמתחילתהעצמאות.שלהנושאעלמשהו

הציבורלכללמאדנפתחהמבחינתידתיתהמועצההאחרונות,בשנתיים
פעולותעודולראיההאחרוןבסוכותשהיוההקפותולראיההאוכלוסייה.ולכלל

זהעלמרמזתהזאתשהפתיחותחושבתואניהמגזרים.לכללשקורות
מאדעובדשזהחושבתואניהמגזריםכלדת,לשירותיזכאיםכולנושאנחנו

מנחיםשאנחנוכמוהמועצה,בתוךמחלקהיהיהזהאםשגםספקליאיןיפה.
שיותרכמהולהיותלפלורליזםהנדסה,אתאושפ"עאתאוחינוךמחלקתאת

הנחיהלהנחותלהגיד,אולהתווכחהולךלאאחדאףהדבר.זהתושבים,
גםאזמקצועית,אמירהאיזהלוישיודע,אתההקב"ט,שאתכמומקצועית,

העגלה.לפניהסוסיםאתרותמיםטיפהאנחנומקצועית.אמירהישפה
פעםלהתכנסנוהגיםאנחנוכיהיום,זהאתלעשותליחשובשהיההסיבה

שתהיהוחשובהוק,אדמליאהישיבותלזמןלאמשתדלתאניבחודש.
שמחרככלזה.אתאעשהלאאניאליהאדרשלאשאניככלהזאת.ההחלטה

אתמשאיריםאנחנורגע,ואגידהשרמלשכתטלפוןאקבלאניבבוקר
הממונה, אנחנו רוצים להוסיף לידו עוד אחד, בבקשה זה כל מה שביקשתי.

(מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל)
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לשכת מנכ"ל המועצה
עודלידורוציםאתםהממונה,אתתשאירוואמרתי,דיברתיחודשלפניכבר:המועצהראשגרין,גב'

משהואלינותכפואלאבלבשמחה.בבקשה,מישהי,עודבבקשה,מישהו,
אנילהימנע.יכולבנוחלאשמרגישמיההצעה,זואליו.מוכניםלאשאנחנו
לשרברורהמאדבשפהלדברמשמעותי,מאדשהואמשהושזהחושבת

ובכלל, שקדימה צורן אחראית לקדימה צורן. בואו לא נתבלבל בעניין הזה.
משמע,תרתיקודש,עבודתעושההנוכחי,היו"רשעופר,שזהלהגידרוצהאני:יעקבתומר

ואניהרשימהבתוךשליהמועמדהיהוהואמהסובביםאחדלאףויכוחאין
נקודהלחדדמבקשרקאנילשר.שהגשנוהרשימהבתוךהיהשהואבזהגאה

הצדכןדווקאזהאותה,רואהשאניבצורהבההתמקדלאצפרירשאולי
ייחוס,תרחישכזה,למצבלהתכונןצריכיםאנחנועלי.אהובשמאדהחשבונאי

להגיד.2022בשנתמסוימתבעלותלשאתשנקרא,מהנצטרך,שאנחנו
עובדים,מאותלאוזההאדםכוחאתלבודדצריךאמורפי,זהמסודריםאנחנו

לראותחוץ,עובדאיזהועודאוליבמצבהעובדיםשישהחמישה,הכלבסךזה
באמת מה העלויות. קל לבצע את זה.

בימים אלה.תומר, זו עבודה שהגזברית עושה:גב' גרין, ראש המועצה
אתעשוסתם?אומרתשהיאחושבאתהמהתומר,זה,אתעשולמה,אבל:מוכתרשלומי

זה.
אומרתהגזבריתואתהזאתהעבודהאתעשואולעשותכוונהישאםרגע,:יעקבתומר

מיליון,1.1שאישרנוהתקציבעםלי,שישבכסףהיום,
זו עבודה שנעשית.ברגע זה היא לא תגיד את זה, אבל:גב' גרין, ראש המועצה

משנהלאזהאחרי,אפילואוהדיןפסקמתןלפנילנושנעשית,עבודהזויעקב:תומר
בשבועותבטחהזההמידעאתלנויהיההעניין,לצורךעתירהאיןעכשיו,

התקציבעםשלנו,הכלכליתביכולתנמצאזהבכללאםלהביןכדיהקרובים
עללהעמיסבלי2022ב-לעמודהכל,כוללהפנסיות,כוללשלנו,הנוכחי

תקציב המועצה.
אומרתהייתיהזאתמההחלטהכתוצאהתקציבבעדכוןצורךהיהאםתומר,:המועצהראשגרין,גב'

2022לשנתתקציב,עדכוןבליכרגעזהאתמעלהאניתקציב.עדכוןצריך
אניתקציב.עדכוןשנצטרךלהיותיכול2023של-פתוחהבצורהואומרת
נצטרךאםאבלזה.אתנעשהלאזה,אתנצטרךלאאםמזה,יותראומרת
אתמאשרתהמועצהשמליאתזההראשוןהשלבומוכנים.ערוכיםאנחנו
יהיהזהאיךכך,אחרהראשון.השלבזהשלנו.המדיניותשזוהזה,הדבר

אבללמועד,חזוןעודזהוהכל,יעבודזהואיךנמנהמיואתהמכרזיםיהיוואיך
זה שלב ראשון במהלך הזה.

זה שלב ראשון, זו החלטה משמעותית שאחר כך,:אייל אלבלק
אני יכולה.:גב' גרין, ראש המועצה

עושה שינויים כאלה.אתה יכול, כי לוקח המון זמן עד שמשרד הפנים:עו"ד שפרבר
אם אנחנו מחליטים עכשיו את ההחלטה הזו,:אייל אלבלק

אתה יכול לבטל אותה.:עו"ד שפרבר
אתה יכול לבטל אותה אבל לא חייב.:אייל אלבלק

נכון.:עו"ד שפרבר
לנויהיהשפתאוםשנהחציעודנגידלהיותיכולאותה.לבטלחייבלאאתה:אלבלקאייל

מחלקה נוספת.
כן.:גב' גרין, ראש המועצה

?2022עלמשהו?הנוכחית,השנהעלכסףכברהעבירהדתותמשרד:יעקבתומר
הדתות.הוא לא אמור להעביר לך, אנחנו מעבירים למשרד:ציפי וקנין

לא, הוא שואל למועצה הדתית האם הוא העביר.:יצחק גולברי
אם את יודעת שהוא העביר כסף.תומר יעקב:

לא, זה צריך לבדוק.:ציפי וקנין
אסביראניתרצהאםאליהם.להיכנסלאכרגעמעדיפהשאנידבריםגםיש:המועצהראשגרין,גב'

בהתאםדתשירותילמתןהצעהלהצבעה.הנושאאתמעלהאניכך.אחרלך
תומר,אביעד,יוסי,אמיר,שלומי,בעד?מישקראתי.ההחלטהלהצעת

גולברי, רוני. מי נגד? צפריר. מי נמנע? אייל.
קדימה-צורן מקום של איכות חיים
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לשכת מנכ"ל המועצה
באמצעותדתשירותילמתןההצעהאתקולותברובמאשריםהחלטה:

מחלקה פנימית שתפעל ברשות המקומית.
תודה רבה, חג שמח.:גב' גרין, ראש המועצה

-- הישיבה  ננעלה
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