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 1 : פרוטוקול הישיבה

. לפני 12/9/2017מן המניין,  ישיבת מליאת המועצהערב טוב.  : שביט מס 2 

שאני מתחיל אני מבקש רק בשם כולנו להגיד מזל טוב לצביה  3 

לספטמבר פתחנו את שנת הלימודים,  1-ב. 60שחגגה אתמול  4 

אז בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה רבה לכל עובדי המועצה  5 

על העבודה המאומצת לפתיחת שנת הלימודים, ולהזכיר לחברי  6 

המועצה ביום שני בשעה שתיים וחצי, אם אני לא טועה, יש  7 

 8 הרמת כוסית במתנ"ס בצורן,

 9 ביום ראשון, קרן גרין :

 10 יום ראשון, סליחה, כולם מוזמנים,ב שביט מס : 

 11 לא זוכרת שקיבלנו הזמנה, : דובר

, זה, יום -קיבלתם ממני הזמנות, אם לא אז אנחנו עוד פעם ה שביט מס : 12 

ראשון בצורן במתנ"ס בצורן. מוצאי שבת בשעה, מוצאי שבת  13 

בשמונה וחצי אצלי בבית הרמת כוסית, מי שרוצה מוזמן כמובן.  14 

דר יום. הצעה ראשונה לסדר יום, יש לנו מספר הצעות לס 15 

 16 תומר, בבקשה, תסביר לנו ונעשה הצבעה. תומר, בבקשה,

, אני רק רוצה להגיד משהו ברקע, שיש פה -טוב, אנחנו ה תומר יעקב : 17 

הרבה מאוד אורחים, אז ככה, מאז הפרסום של ההצעה  18 

וברשתות, אז באמת  והפרסום של הסדר יום שיצא בתפוצה 19 

כשיו פונה אליכם לבני הנוער שבאתם היה לי העונג, אני ע 20 

ונקבצתם, העונג והכבוד להיחשף לדוח שיח מאוד מאוד פורה,  21 

מאוד מאוד מאתגר, מבחינתכם, גם בהתכתבויות, גם בשיחות  22 

טלפון, למדתי הרבה, אולי גם הצלחתי ללמד קצת כדי לתת את  23 
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התמונה האמיתית, ואני רוצה להבהיר משהו, הערב הדיון  1 

ל הערב היא לא נוגעת, לא בתנועות הנוער, והצעת החלטה ש 2 

אין פה איזה דיון על תנועות הנוער, גם לא מתייחסים לבני  3 

המושבים. הדיון לא שם, אנחנו לא בזירה הזאת. יכול להיות  4 

שנקיים, אולי עוד חודש, אולי בשנה הבאה, דיון, כי צריך  5 

להיעשות דיון כזה, אבל הערב אנחנו לא שם. המטרה של הדיון  6 

יא מאוד מאוד פשוטה, המטרה שלנו זה באמת להגדיל את ה 7 

ההיצע של תנועות הנוער, להגדיל את החשיפה כמו שבאמת  8 

קורית במסמך ששלחנו ולהגדיל את כמות החניכים בכל תנועות  9 

הנוער, בכל תנועות הנוער, גם אם זה צופים, גם אם זה בני  10 

ני אומר עקיבא, גם אם זה בני המושבים. עכשיו, שיהיה ברור, א 11 

את זה כאן ואני חושב שאני אומר דברים ברורים וידועים, רמת  12 

אמיר היא לא חלק מצורן וצורן היא גם לא חלק מרמת אמיר,  13 

 14 ורמת אמיר,

 15 מה? מה? : מספר דוברים

 16 תומר, צורן, רמת אמיר, 

ליאור, ליאור, אל תפריע לי בבקשה, זאת דעתי, אני רוצה  תומר יעקב :  17 

 18 יו,שהדברים ייאמרו עכש

 19 אתה לא יכול להגיד את זה לפרוטוקול, בנאי : ליאור

 20 אני אומר מה שאני רוצה לפרוטוקול ואל תפריע, תומר יעקב :

 21 ליאור, ליאור, ליאור, שביט מס : 

 22 ליאור, רמת אמיר, תומר יעקב :

 23 הוא גם יכול להגיד שהשמש זורחת, קרן גרין :
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ריך שיהיה בה גני ילדים ליאור, רמת אמיר זו שכונה עצמאית, צ תומר יעקב : 1 

וצריך שיהיה בה פארק וצריך שיהיה בה גם מגרשי ספורט  2 

ומרכז מסחרי, וכן, גם צריך שיהיה ברמת אמיר אפשרות  3 

לחניכים ולהורים להיחשף לתרבות תנועתית ולתכנים שהם  4 

 5 שונים מהתכנים הקיימים. 

 6 )מדברים ברקע(

מבקש לשמור על  רבותיי, אני מבקש לשמור על השקט. אני שביט מס :  7 

 8 השקט.

חד, למשהו שנחשפתי אליו ביומיים אני רוצה להגיד עוד דבר א תומר יעקב : 9 

ביממות האחרונות, אני נגד כל שימוש וכל גרירה האחרונים,  10 

של כל המשוואה הזאת וכל הדבר הזה שנקרא תנועות הנוער  11 

למילים של פילוג, פירוד, שנאה, הרס, חורבן, וכל מיני מילים  12 

אני חושב שהן לא במקומן וכן לא שייכות, בטח לא  שבאמת, 13 

למקרה הזה, ובאמת אני יכול לשמוח ולהוקיר על זה שבכל  14 

ההתכתבויות ובכל השיחות שהיו לי עם חלקכם, אולי רובכם,  15 

לא מצאתי התבטאויות כאלה ואני חושב שחשוב שנצליח לשמר  16 

בצורה כזאת. אני רוצה לא להאריך ולסכם, כי אני חושב שיש  17 

לעוד חברים מה לומר פה, לפני שלוש וחצי שנים, אני רוצה  18 

לספר לכם, אני לא יודע, אולי חלקכם היו חניכים ולא מדריכים,  19 

אני מוניתי יחד עם חברתי קרן גרין ויוסי אדירי שיושב כאן  20 

לצידי, לעמוד כיושב ראש ועדת בדיקה של הכשלים של מחנה  21 

קנות שכל פסח של בני המושבים, ובאמת הגענו שם למס 22 

המסקנות היו אך ורק לשפר תהליכים, לשפר את המצב  23 
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רוצה גם להגיד לכם שהיה לי בתנועה, לחזק את התנועה. אני  1 

הכבוד והזכות להשתתף בצעדות, ולהשתתף בכנסים, לפני  2 

שנה היה לי באמת כבוד גדול להגיע לקן של בני המושבים,  3 

, לעמוד על אותה במת עץ מפורסמת )שיעול ברקע( אותה 4 

ולנאום ביום השואה, לראות את כל הדברים המדהימים שאתם  5 

עושים. כל מי שיושב פה סביב השולחן הזה, כל האחד עשר או  6 

שניים עשר חברי המועצה, אני אומר לכם, יש פה אחדות  7 

ותמימות דעים, כולם איתכם, כולם בעדכם, ולא רק איתכם, עם  8 

וצים שתהיה הצופים ועם בני עקיבא ועם בני המושבים, כולם ר 9 

 10 פה תנועה חזקה, 

 11 המועצה לסדר, חוסכים, שביט מס :

 12 רגע, יש לי עשר דקות, תומר יעקב :

תפעיל את המזגן, אנשים פה נחנקים. ייחנקו לך פה, מישהו  יצחק גולברי : 13 

 14 עוד יתעלף

 15 חס וחלילה, שביט מס :

 16 חוסכים חשמל. תחסוך במשהו אחר. יצחק גולברי :

 17 יק,איציק די, איצ שביט מס :

 18 הופעל, הופעל.  דובר :

אני רוצה להגיד לכם, לפני חצי שנה, דאגנו לתנועה, אישרנו  תומר יעקב : 19 

כאן בשולחן הזה מעל ששים אלף שקל, כדי להרחיב את הקן,  20 

( בתוך הקן, בתוך רעשי רקעכדי לאפשר הסדר שיאפשר קיום ) 21 

התנועה. בישיבת התקציב האחרונה שהיתה, אני זוכר, אני  22 

ני זה שהכרעתי את הכף, יחד עם עוד חברים, חושב שא 23 
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החלטנו שבני המושבים יהיו בתוך התקציב. אנחנו לא מחפשים  1 

למה אנחנו רוצים או רוצים להיטיב עם התנועה, עכשיו להוכיח  2 

 3 אבל יש פה באמת רצון,

 4 תומר, מה ההצעה? שביט מס :

פה יפה, ההצעה היא כזאת, אנחנו, יש עוד מישהו שרוצה  תומר יעקב : 5 

 6 לדבר?

אם  פה רק אתה, אנחנו מצביעים אתה צריך קודם, אתה צריך שביט מס : 7 

 8 דנים או לא,

הנוהל אומר שכל מי שמציע הצעה צריך לשאול אם אנחנו  קרן גרין : 9 

אנחנו נצביע אם אנחנו מוכנים לדון בה ואז אם מוכנים לדון בה,  10 

אנחנו מוכנים יהיה דיון, אם לא, זה ירד מסדר היום, זה  11 

 12 רוצדורה שקורית פה כרגע,הפ

 13 תודה קרן גרין. שביט מס :

קודם כל אנחנו, אני מבקש לפחות, לדון בהצעה הזאת, בהצעה  תומר יעקב : 14 

של סדר היום, ההצעה היא כזאת כמו שמנוסח בסדר היום, אני  15 

רוצה רק להדגיש עוד דבר אחד, שביט ברשותך עוד שנייה  16 

רוחבית, היא לא אחת, ההצעה שמועלית כאן הערב היא הצעה  17 

סקטוריאלית, היא לא מתייחסת לתנועה פלונית אלמונית, זה  18 

כל תנועות הנוער, וגם אם, כמו שאמרו לי אנשים, צריך לפתוח,  19 

כי יש ביקוש ויש צורך, בני מושבים או שומר הצעיר או אני לא  20 

יודע מה, בקדימה או בבנה ביתך, אני הראשון שיסייע ואני  21 

וביל, אז הצעת ההחלטה היא כזאת, הראשון שייכנס לתלם וא 22 

תמיכת המועצה ומתן אפשרות לכל תנועות הנוער בישוב  23 
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להרחיב את מסגרת פעילותן ולהגביר את חשיפתן בכל חלקי  1 

היישוב לכלל רבדי וגווני האוכלוסייה בישוב, וכחלק  2 

מהאסטרטגיה הקהילתית למימוש ומיצוי הפוטנציאל, אשר  3 

יפור הזה, את הגדלת כמות מציב כיעד, וזה מה שחשוב פה בס 4 

 5 החניכים, בכל תנועות הנוער בישוב, זה הכל. 

מבקש, אני רבותיי, רבותיי, אני מבקש,  תודה רבה. סליחה, שביט מס : 6 

 7 קרן, קרן, קרן, קודם נחליט אם דנים או לא, אם לא דנים,

 8 מה שאני רוצה להגיד, קרן גרין :

 9 )מדברים יחד(

הסמכות של המליאה, הכל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, זה לא  שביט מס : 10 

הכל בסדר. אני מבקש להעלות את זה להצבעה, סליחה, יש  11 

את ההצעה של קרן, אני מבקש לדעת מי רוצה לדון בהצעה של  12 

 13 תומר, מי בעד לדון בהצעה של תומר? תודה רבה.

 14 אני נגד, קרן גרין :

אחת,  מי בעד לדון בהצעה? סליחה, מי בעד לדון בהצעה? שביט מס : 15 

 16 שתיים, שלוש, ארבע, מי בעד לדון בהצעה של תומר? 

 17 )מדברים יחד(

 18 שביט, פה לא יושבים שפנים, ומי ששפן שילך ויקנה גזר, : גולברייצחק 

 19 תודה רבה, שביט מס :

 20 פה מותר לנו לדון בכל נושא, יצחק גולברי :

איציק, תודה רבה. מי בעד לדון בהצעה של תומר? תודה רבה.  שביט מס : 21 

מי בעד? להרים את היד בבקשה, מי בעד? אחת, שתיים,  22 

שלוש, ארבע, חמש שש. מי נגד? ששה בעד, מי נגד? אחת,  23 
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שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, חמישה. חמישה נגד. תודה.  1 

 2 בבקשה, 

לדיון? להגיד משהו? רבותיי, ליאור, מי רוצה  להירשםמי רוצה  שביט מס : 3 

מי עוד? איציק, יש לך עוד  עוד לדבר אחרי ליאור? חגי, יוסי, 4 

שנה וחצי אולי, קרן, תודה רבה. מי עוד רוצה לדבר? הנוער?  5 

תכף נדבר, קודם כל חברי המועצה, סליחה, שאלתי מחברי  6 

 7 המועצה, חברי המועצה, 

 8 )מדברים יחד(

ליאור, בבקשה, יש עוד מישהו מחברי המועצה שרוצה לדבר?  שביט מס : 9 

 10 ליאור, חגי, יוסי, קרן,

אני רוצה לספר לכל מי שלא הבין או שלא מבין את המשמעות  בנאי : ליאור 11 

של ההחלטה או של ההצעה של תומר, אבל עם כל הכבוד  12 

לישוב קדימה צורן, אנחנו עדיין שתי גיאוגרפיות שונות, ובכל  13 

גיאוגרפיה יש בית ספר יסודי וחטיבה נפרדת. הצעה של תומר,  14 

היא באה לחן, שהיא באה, בואו נשים את הדברים על השו 15 

 16 לפתוח סניף צופים ברמת אמיר, 

 17 זו לא ההצעה, אדירי : יוסי

 18 יוסי, אני יודע לקרוא בין השורות, ליאור בנאי :

 19 זה פרשנות שלו, דובר:

 20 )מדברים יחד(

 21 סליחה, רבותיי, אני מבקש מהקהל,  שביט מס :

 22 חברה, בבקשה, אל תפריעו לי, גם ככה, בנאי : ליאור
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יאור, סליחה, רבותיי, אני מבקש ככה, הדיון הוא, אני ליאור, ל שביט מס : 1 

מבין שלכל אחד יש פה מה להגיד. אנחנו רוצים לעשות את זה  2 

תמציתי, בסופו של דבר, כיוון שאין פה, יש פה הצעת החלטה,  3 

 4 הצעת החלטה, אין הצעת החלטה,

מי שלא מכיר מאיפה אני באתי, אני נולדתי בקיבוץ. מי שקצת  בנאי : ליאור 5 

רא היסטוריה ומי שקצת מכיר את ההיסטוריה של מדינת ק 6 

נכנסו שתי תנועות נוער לכל קיבוץ,  חמישיםישראל, בשנות ה 7 

השומר הצעיר והתנועה שהיתה שם, זה גרם לקרע בין ילדים  8 

בתוך אותה כיתה, אוקיי? חלק הלכו, בוא נקרא לזה, לצופים  9 

ההורים זה גרם לקרע בין המשפחות ובין וחלק לבני המושבים.  10 

של הילדים שהלכו לצד הזה וילדים שהלכו לצד הזה.  11 

המדריכים ניסו לגנוב ילדים מהתנועה א' לתנועה ב', מהצופים  12 

לבני המושבים ולהיפך, בסופו של דבר, אחרי כמה שנים מאוד  13 

קשות בחלק מאוד גדול מהקיבוצים, זה גרם להיפרדות  14 

', דגניה מהתפרקות של קיבוצים, דגניה א', התפרקה לדגניה א 15 

ב', גבעת חיים התפרקה לגבעת חיים איחוד ומאוחד, ועוד  16 

עשרים וחמישה קיבוצים שהתפרקו. אחרי עוד כמה שנים, כל  17 

התנועה הקיבוצית קרסה. זה היסטוריה של מדינת ישראל.  18 

 19 )מדברים ברקע( לא להפריע לי, חברה, בבקשה,

 20 ,רבותיי, אם אתם תפריעו אני אצטרך להוציא אתכם שביט מס :

זה ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני נולדתי שם, אני מכיר את  בנאי : ליאור 21 

זה. המשפחה שלי נולדה שם. הצעת החלטה לבוא ולשים  22 

צופים בצורן, ברמת אמיר, תגרום לזה שביובלים או בלברן,  23 
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חלק מהכיתה ילך לפה, חלק ילך לשם. המדריכים שהם גם,  1 

מדריך ואיפה, זה לא באותו בית ספר, יתחרו מי הולך להיות  2 

רק יגרום לקריסת בני המושבים כמו שפה הילדים חוששים וגם  3 

אני חושש והבן שלי גם נמצא פה, זה יכול לגרום לקריסה של  4 

צורן. אני במקום כל האנשים שהצביעו בעד החלטה לדון בזה,  5 

 6 הייתי כבר פה מתבייש. חברה, זה החלטה,

 7 , ליאור, ליאור, ליאור,-ה יוסי אדירי :

 8 יוסי, יוסי, יוסי, שביט מס :

 9 אני בוחר את המילים של יוסי, בנאי : ליאור

 10 תדבר עברית ברורה, מכובדת, אדירי : יוסי

 11 העברית שלי ברורה, ליאור בנאי :

 12 יוסי, יוסי, כל אחד בתורו, שביט מס :

 13 כי אתה פה, אתה מבייש את עצמך, אדירי : יוסי

שיש להם אצבע )מדברים יחד(, אני מבקש מכל חברי המועצה  ליאור בנאי : 14 

 15 יוסי לא הפרעתי לך,

 16 אז תדבר בצורה מסודרת, אדירי : יוסי

 17 יוסי, יש לך עוד מעט עשר דקות, דבר כמה שאתה רוצה, שביט מס :

מבקש מכל חברי המועצה, לפני שבכלל חושבים מה דעתם,  בנאי : ליאור 18 

לשבת וללמוד היסטוריה, לראות איך הפוליטיקה בקיבוצים  19 

נועות המתחרות הרסו את המפעל של הקיבוצים, ואז והת 20 

 21 להצביע עם מצפון ליבם,

 22 )מדברים יחד(
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אני שם את ההיסטוריה של מדינת ישראל )מדברים יחד(, על  ליאור בנאי : 1 

השולחן, באתי משם, אוקיי? ואני יודע מאיפה זה בא סביב  2 

השולחן הזה, הפוליטיקה מנסה, מנסה לעשות כל מיני דברים  3 

יך לעשות. בדיוק כמו בשנות החמישים, בשנת חמישים שלא צר 4 

ואחת, חמישים ושתיים, חמישים ושלוש בקיבוצים. לכו תלמדו  5 

 6 מה קרה שם, תחזרו לשולחן הזה. תודה רבה.

 7 תודה רבה. חגי, שביט מס :

אותו הקשבתי לחבר המועצה ליאור בנאי, אני רוצה לעדכן  שושן :-בן חגי 8 

בוץ שהוא גדל בו, והיום רק שהעולם הרבה יותר גדול מהקי 9 

בשלוש מדינות חיים ככה, זה קובה, צפון קוריאה וסין. אף אחד  10 

מאיתנו לא רוצה לגור שם. כי רק שם רוצים להיות, הסוציאליזם  11 

קרס, לא בגלל תנועות הנוער, הסוציאליזם קרס בעולם, קבל  12 

עדכון, גם רוסיה נפלה, והיא כבר לא ברית המועצות, לכן כל  13 

זה הוא לא רלוונטי. המטרה שלנו, אני חושב שלי הטיעון ה 14 

כחבר מועצה היא לתת מגוון אפשרויות מקסימאלי לחניכים,  15 

וללתת אפשרות לילדים לבחור באיזה תנועת נוער הם רוצים.  16 

אני לא חושב שצריך לפגוע, לא בבני המושבים, וצר לי  17 

שהדינאמיקה, שהילדים המאוד מוכשרים האלה שיום אחד  18 

בו סביב שולחנות כאלו, מקבלים רושם מוטעה. אף יובילו ויש 19 

אחד לא רוצה לפגוע בכם, ההיפך, אני חושב שאתם צריכים  20 

לשמוח שנותנים לכל נער בישוב את היכולת לבחור את הדרך  21 

שהוא רוצה, ואם ילד קם בבוקר )מדברים ברקע(, סליחה,  22 

לילדים אין את האפשרות, וכמו שהורים פה מתנהגים והילדים  23 
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מתנהגים אליהם כמו לילד במאה שערים, סליחה על האלה  1 

ההשוואה, ולילד בכל מקום אחר. אתם תקבלו לאכול רק מה  2 

שאנחנו נותנים לכם. לא, כשאני הייתי ילד, תחילת שנה, חודש  3 

ספטמבר, גרתי בהרצליה, נתנו שעה בימי ששי, היה דבר  4 

 5 שנקרא "שיעור חברה", רבע שעה לכל תנועות הנוער בעיר, 

 6 נכון, דוברים : מספר

 7 כי ה חגי בן שושן :

רבותיי, סליחה, סליחה, אני מבקש לא להפריע. סליחה,  שביט מס : 8 

 9 שיח. תודה. מונולוג.-רבותיי, אני מבקש, זה לא רב

אני יודע להתבטא, וכל מי שרוצה ויש לו דעה אחרת, מוזמן.  חגי בן שושן : 10 

היה צופי ובאנו והגיעו הנוער העובד והשומר הצעיר והצופים ו 11 

ים גם בהרצליה וכל אחד יוכל לבחור לאן הוא רוצה ללכת. אני  12 

, אני לא משתמש במילים בוטות כמו "בושה", מי -חושב ש 13 

מאנשים פה את זכות הבחירה, זה דבר מאוד שרוצה למנוע  14 

מאוד גרוע, ובמקום לתת לכם את התחושה שאתם צריכים  15 

ולבנות כל מיני להיות מונופול על חינוך הנוער בצורן ובקדימה  16 

גבולות, אז התשובה היא לא. תנו, אני רוצה שגם לכם תהיה  17 

את האפשרות לבחור, אתם תבחרו, מי שירצה ללכת לבני  18 

המושבים, מי שירצה ילך לצורפים, מי שירצה ילך לבני עקיבא,  19 

זה הזכות שלכם לבחור, לא אנחנו, אף אחד פה מאיתנו לא  20 

כל מיני אמירות של ימנע מכם את הבחירה. עכשיו, יש פה  21 

לבנות קינים, בנימים או קינים, בוא נדבר על העובדות, אף אחד  22 

לא פוגע לבני המושבים במבנה, אף אחד לא פוגע לבני  23 
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אתם תוכלו להמשיך לעשות מה שאתם המושבים בתקצוב,  1 

 2 רוצים )מדברים יחד(,

 3 לא, לא, רבותיי, רבותיי, זה, שביט מס :

אתם לא בקיאים בנתונים וזה בסדר גמור. אתם, אז אני מבין ש חגי בן שושן : 4 

רק שתדעו, שילד בבני המושבים וילד בצופים וילד בבני עקיבא  5 

מתוקצב באופן זהה. מי שאומר לכם משהו אחר, משקר, כי  6 

אנחנו מקבלים פה את ההחלטות. אתם מתוקצבים באופן זהה  7 

לפי דעתי לא מספיק, אני מסכים אתכם, אבל התקצוב הוא  8 

 9 הה,תקצוב ז

 10 והכסף הועבר לפני ראשון בספטמבר, שביט מס :

 11 בסדר, אבל אתה מסכים איתי שהם מתוקצבים באופן זהה? חגי בן שושן :

 12 , סוף סוף, הגיע הזמן,100%כן,  שביט מס :

אתם מתוקצבים באופן זהה, ולכן כל האמירות על הפלייה הן  בן שושן : חגי 13 

סף של מבוגרים ואני לא מצליח להבין למה אולא רלוונטיות.  14 

משכנע אתכם שאתם חייבים להיות מונופול. אף אחד לא צריך  15 

 16 להיות מונופול, ואני חושב שתחרות,

 17 אבל אף אחד לא משכנע אותנו, רוני :

 18 אז אני אומר את דעתי, חגי בן שושן :

 19 רוני, רוני, רוני, שביט מס :

ר, שאם יהיה , ואני גם אומ-, את ה-רוני, אני מבין את הלהט ה חגי בן שושן : 20 

מספיק אנשים בצורן וברמת אמיר, ולהיפך, בקדימה כשירצו  21 

. התושבים בכל הכף מהמועצהאת בני המושבים, יקבלו את כל  22 

חלק שבישוב, אף אחד מהם הוא לא סוג ב', ואם תהיה מסה  23 



 

 

14 

קריטית של אנשים, הם ילכו לאן שהם רוצים ולכן אני חושב  1 

מאף אחד, ואני מצביע  שאת זכות הבחירה, לנו אין זכות למנוע 2 

ואני כבר אמרתי את זה מראש, אני ראיתי את הנוסח הזה  3 

מראש, אני חושב שזה נוסח נכון וראוי, זה הצהרה דקלרטיבית  4 

במהותה, זה משהו הצהרתי, שאנחנו צריכים לגבות את כל  5 

תנועות הנוער, ואם יש לכם חשש כזה או אחר, הוא צריך  6 

אף חברה באף מקום ואני  להיות רק מבית ולא כלפי חוץ, כי 7 

מתעסק בנושאים כלכליים כבר עשרים שנה, אף אחד לא אוהב  8 

תחרות, תחרות מפחידה, אז אם אתה רוצה להתמודד עם  9 

 10 תחרות, תהיה פשוט יותר טוב מהמתחרה שלך. תודה רבה.

 11 תודה רבה, יוסי, שביט מס :

 12 לפני כן יש לי שאלה שאל ברורה לי, קרן גרין :

 13 קרן, קרן,קרן,  שביט מס :

רגע, שנייה, ההצעה שלך, תומר, שהצופים ובני המושבים  קרן גרין : 14 

ייכנסו לכל בתי הספר היסודיים בישוב או שההצעה היא בסופו  15 

 16 של דבר,

 17 אין הצעת החלטה, שביט מס :

 18 היא להקים מבנה, קרן גרין :

 19 אין הצעת החלטה,  שביט מס :

צריכים ה, אם אנחנו רגע, אף אחד פה לא תמים ומבין שז קרן גרין : 20 

 21 הצהרת,

 22 זה בדיוק מה שמלבה את האש, הפרשנויות, : דובר

 23 קרן, קיבלת מסמך מסודר, וגם את קיבלת אותו,  תומר יעקב :
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 1 שנייה, אני לא הייתי שותפה למסמך הזה, קרן גרין :

 2 היית שותפה לקריאה שלו, תומר יעקב :

 3 זה שקראתי אותו זה לא אומר, קרן גרין :

אז ראית שאין מבנה ואין תקצוב ואין החלטה לפגוע בתנועה,  :תומר יעקב  4 

 5 ואנחנו רוצים להרחיב את כמות החניכים,

שנייה, אם זה הצעה דקלרטיבית, אז אין שום משמעות, זה  גרין : קרן 6 

 7 אויר, אם את הרוצה,

 8 התהליך התחיל כבר,  תומר יעקב :

 9 אז שיתחיל, קרן גרין :

 10 נו מברכים על התהליך,התהליך התחיל ואנח יעקב : תומר

 11 אז בשביל מה אתה עושה את הדיון היום? קרן גרין :

 12 אנחנו לא רוצים שזה יהיה מאחורי הגב או מתחת לשולחן, תומר יעקב :

 13 איזה מאחורי הגב? דיי, נו, שביט מס :

אנחנו רוצים שכל תנועות הנוער יוכלו לנוע בחופשיות, ברחבי  תומר יעקב : 14 

 15 הישוב,

 16 )מדברים יחד(

 17 תומר, קרן, לא, לא, קרן, שנייה, את רוצה לדבר עכשיו?  ביט מס :ש

 18 )מדברים יחד(

 19 יוסי, תודה, יוסי,  שביט מס :

 20 ליאור, אחרי שלמדנו את ההיסטוריה,  יוסי אדירי :

 21 לגופו של עניין, יוסי, שביט מס :
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מותר לנו לשבת סביב השולחן, נכון? אז קיבלת שיעור מלומד  אדירי : יוסי 1 

ב גם מחגי, שהסביר לך שכנראה זה לא היתה הסיבה אני חוש 2 

 3 היחידה, שבגללה קרסה אותה תנועה שאתה מדבר,

 4 קיבוץ, ישוב קטן, בנאי : ליאור

 5 שנייה, יוסי אדירי :

 6 ליאור, בבקשה, ליאור, שביט מס :

דבר ראשון, אני חושב שבאמת צריך ללמוד את ההיסטוריה  יוסי אדירי : 7 

חושב שהנוער הוא נכס אסטרטגי  לעומק, בזה אני אסתפק. אני 8 

בישוב. אני קיבלתי כל מיני אס אמ אסים בשבועיים האחרונים,  9 

"אל תשחק על הגב של הנוער, הגב של הנוער ישחק עליך",  10 

אני לא שם, לא יודע מי שם, אני לא שם. גם עניתי בצורה  11 

ברורה. אין מצב שאני אהיה שם, וזה אחד המסרים אולי  12 

אף אחד, אני יכול ה שיושבת פה. החשובים ביותר לחבור 13 

להעיד על עצמי, אין מצב שאני משחק על גב הנוער או שהנוער  14 

משחק על הגב שלי. זה לא המשגה שאני יודע לדבר בשפה  15 

הזאת, היא לא רלוונטית לשולחן הזה, מבחינתי. אני אומר, זה  16 

נכס אסטרטגי, אם אני יכול להרים, אני אם הייתי יושב במקום  17 

, מה אתם צריכים 25%יתי אומר "כל תנועה, עוד הזה פה, הי 18 

בשביל להגיע לשם?" למה? כי אני חושב שהמוצר הזה  19 

שקוראים לו "תנועת נוער", הוא מוצר ערכי חשוב בקדימה צורן.  20 

אני לא יודע מה זה קדימה מה זה צורן, מה זה רמת  –דבר שני  21 

אמיר, לא מכיר את המושגים האלה, אני מסתכל )מדברים  22 

 23 יחד(,
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רבותיי, רבותיי, לא, לא, רבותיי, סליחה, אנחנו ניתן לכם אחר  שביט מס : 1 

 2 כך לדבר. רבותיי, אני מבקש לשמור על תרבות הדיון.

אני מסתכל על קדימה צורן מצומת דרורים. מסתכל משם כלפי  אדירי : יוסי 3 

מטה. מבחינתי, השטח הזה חד הוא, ויש זכות לכל אחד לבחור  4 

, )מדברים -ה, ומה תהיה תנועת הנוער שבאיזו תנועה הוא יהי 5 

יחד( אבל אני רוצה לסיים את המשפט שלי, ולכן אני לא חושב  6 

שיש פה שום פגיעה באמירה הזאת. נהפוך הוא, אני חושב  7 

שצריך לעשות, אם כן, דיון מקצועי לגבי הדבר הזה שקוראים  8 

אני  סיסטמתיתלו "תנועות הנוער" בישוב, שלוש שנים בצורה  9 

הדבר הזה, כדי לראות איך את הדבר הזה מרימים  אומר את 10 

קדימה, ולא מביאים למצב של פילוג או מלחמה. זה לדעתי לא  11 

המגרש שלנו, ואני מצפה שביט, שאתה תיקח את זה ותרים  12 

את זה קדימה. יש גוף שיכול להרים את זה, אנחנו גם דנו  13 

בצורה אישית, אמר פה תומר לגבי הבדיקה של תנועה זו או  14 

, ואני חושב שכבר אז היה צריך לעשות את זה. אנחנו אחרת 15 

באיחור רב, אני חושב שצריך לגשת לכיוון הזה. כן תנועה כזו,  16 

לא תנועה כזו, זה ממש לא משנה, מבחינתי, זה מוצר. מוצר  17 

 18 , זה היעד שלנו. 25%איכותי, ערכי, בוא נרים אותו בעוד 

 19 תודה. קרן, בבקשה, שביט מס :

אני מבקשת לשמוע, שביט, אני חושבת שנכון לשמוע שביט,  קרן גרין : 20 

 21 את כל ההורים,

 22 אנחנו ניתן לכולם, שביט מס :

 23 ואת כל הנוער, אני רוצה לשמוע את זה לפני שאני מדברת, גרין : קרן
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 1 לפני שאת מדברת,  שביט מס :

 2 כן, גרין : קרן

 3 תודה. נחכה. חסון, שביט מס :

 4 יתן לנציגות של,אני חושב שהיא צודקת, נ יצחק גולברי :

 5 אנחנו ניתן להם לדבר, קודם חברי המועצה, שביט מס :

 6 אבל תן להם לדבר, יצחק גולברי :

 7 אני אתן להם לדבר, אני מבקש, חסון בבקשה, חסון תודה.  שביט מס :

טוב, אז ככה, כשבאו אלי וניסו לשכנע אותי שאני אתמוך  יצחק : חסון 8 

את העניין, העלו לק אמרו לי גם נגד והכל, אז בהצעה וח 9 

"תשמע, אתה תוכל גם כן, שבצורן יהיה גם סניף בני עקיבא,  10 

ואני שהילדים שלי התחנכו בבני עקיבא כולם והם גם מדריכים,  11 

וגם אני התחנכתי בבני עקיבא והכל, אז אני אומר "אני, באמת  12 

מעדיף שלא יהיה עוד סניף בצורן, בגלל שאם יהיה סניף אחד  13 

יבא, אני מדבר למרות שפה הסיפור בצורן נוסף של בני עק 14 

מדובר בצופים ובבני המושבים ואני מגיש את זה לגבי בני  15 

עקיבא, ואני אומר שאם יהיה עוד סניף אחד של בני עקיבא  16 

לצורך, ניסו לשכנע אותי בעניין, אז אני מעדיף שלא, בגלל שאז  17 

בני עקיבא בקדימה פשוט זה יקרוס, ככה, לפי דעתי, ולכן אני  18 

זה לא יקרה, ואני רואה את זה גם כן בנושא הזה של מעדיף ש 19 

בתי הכנסת בקדימה, שהקימו עשרות בתי כנסת, ואנחנו  20 

נמצאים היום בהרבה מאוד מקרים, שאין מניינים בבתי כנסת  21 

וכולם יודעים את זה, ולכן אני חושב שזה לא נכון להקים עוד  22 

תנועה, שזה בעצם, זה אותה תנועה, זה לא נגיד איזושהי  23 
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נועה של ש"ס לצורך הענין, זה אותה תנועה, זה אותם ת 1 

אנשים, זה אותם הורים, זה אותו דבר, ולכן אני הצבעתי נגד,  2 

אפילו להעלות את העניין הזה, ואני לא רוצה להגיע עד  3 

 4 להיסטוריה של ארץ ישראל.

 5 איציק, אתה רוצה לדבר עכשיו? אחר כך? שביט מס :

 6 את הנציגים, לא, אני רוצה לשמוע יצחק גולברי :

אחר כך, תודה רבה. אני מבקש נציגות של בני הנוער, בבקשה,  שביט מס : 7 

רבותיי, בבקשה, כן, שומע, בבקשה, בבקשה, רבותיי, רבותיי,  8 

אני מבקש, מי שמדבר, כיוון שהישיבה תודה. תודה. מה השם?  9 

מוקלטת, אני מבקש להגיד קודם כל את השם המלא, ולדבר  10 

שמה שאתם אומרים, גם אפשר אחר כך  קרוב לשולחן, על מנת 11 

 12 לתמלל את זה. בבקשה, 

אני יכולה להתחיל? לפני זה, אל תזרקו הערות, אל תגיבו, תנו  אמילי שפירוב : 13 

 14 , טוב,פרויקטיםלנו לדבר, אני אמילי שפירוב, מש"צית 

 15 אהלן אמילי, שביט מס :

בוא, להביא גם טוב, אז גם לכם. הא, אני היום הלכתי, רציתי ל אמילי שפירוב : 16 

חלק מהצופים. הלכתי לסניף של הצופים, אני הייתי בצופים,  17 

בעצמי, אני רוצה לומר שאני מאוד יודעת מה ההבדלים ביניהם,  18 

אז קודם כל, אני חושבת שזה נהדר להביא עוד אנשים  19 

לתנועות נוער, אבל ברגע שאנחנו אומרים "היי, יש לנו פה סניף  20 

או נפתח עכשיו צופים", קודם כל של בני המושבים בצורן, אז בו 21 

נבנתה כחלק זה מפלג את רמת אמיר מצורן, שרמת אמיר  22 

מלהיות צורן. אבל עזבו את זה, אז אני הלכתי לצופים, ובעצם  23 
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הלכתי לדבר עם הרכזת הבוגרת שם, ושאלתי אותה את  1 

דעתה, אם היא יכולה להביא כמה אנשים הנה, כי לא התייעצו  2 

ו, מדריכים מקדימה רוצים לבוא איתנו בכלל, לא אמרו לנ 3 

להדריך בצורן, הפוך, לא משנה מה, ובעצם היא אמרה לי  4 

"תקשיבי, אנחנו כבר ארבע שנים דנים על, אנחנו רוצים לפצל  5 

את הישוב שלנו תמיד, ולמה שלא נקפוץ על הרגע הזה בעצם?  6 

ם הזה, זה לא משנה איפה יתנו אנחנו רוצים לפצל את המקו 7 

פצל, כי יש שם הרבה מאוד אנשים, שזה . תמיד רוצים ללנו 8 

בסדר לפצל, אבל למה לא לפצל בקדימה? למה להביא את  9 

הצופים לצורן, שזה יכול ליצור מן מצב שאני, כשאני הלכתי  10 

לצופים קיבלתי השפלות, אנשים באו אלי ואמרו לי "איכס  11 

צופים, איכס, את בוגדת" ודברים כאלה, ואני יכולה לומר לך,  12 

ה שהייתי בצופים, חברתי לתנועה והרגשתי הכי שאני אחרי שנ 13 

בבית בעולם, כי יש שם אוירה משפחתית, כולם מכירים את  14 

כולם משנים קודמות, והתנועה שלנו בצורן לא סתם שם מהרגע  15 

הראשון שצורן נמצאת פה, ואני באמת יכולה לומר, שכולם כאן  16 

מדריכים וחשוב לנו וכולנו מרגישים מאוימים מזה שבשנייה  17 

יפתחו סניף, אולי ילד אחד ירצה לבוא ולומר "אני רוצה ללכת ש 18 

להיות בצופים" ואז הוא יסית את כל הקבוצה שלו לצופים,  19 

ולמה לא בעצם? וזה משהו שכן, למה להתחרות? אני יכולה  20 

לומר שכן, אני מאוד תחרותית, אני ארצה להביא את כל  21 

ו החניכים אלינו ויהיה לי מאוד חשוב להוכיח כמה אנחנ 22 

מדריכים טובים וכמה שלא שאנחנו יותר טובים, אנחנו צריכים  23 
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שהחניכים יהיו אצלנו, וזה פשוט מפחיד אתי לדעת מה יהיה  1 

מזה בהמשך, ולדעתי, אם נפתח שם, הנה, אתם רוצים לפתוח  2 

עוד ולהקים יותר חניכים, אז בואו נפתח עוד סניף של הצופים  3 

של בני המושבים בקדימה, ובואו נפתח עוד סניף ברמת אמיר  4 

בצורן, יהיה עוד התפתחות של צורן עם בני המושבים שם,  5 

ואנחנו באמת מוכרים כאימפריה במקומות אחרים, וכמו ששבט  6 

תמיד, הוא גם, הוא שבט בין הגדולים בצופים, אז הנה, נפתח  7 

עוד יותר, הוא יתרחב עוד יותר ויהיה בעצם טוב גם לתנועה  8 

, יש ילדים -ים שירצו לשלם ששלנו וגם לתנועה הזאת. יש אנש 9 

שירצו ללכת לתנועה ולא יוכלו לשלם את הסכום הזה של  10 

הצופים, בעצם. יבואו ויאמרו להם "אתם צריכים לשלם אלף  11 

שקל לשנה", ופה אתם צריכים לשלם מאה ששים וחמש שקל  12 

 13 לשנה" ובאמת שיש להם את אותו הדבר שם והרבה יותר,

 14 זה לא חובה, דובר :

 15 מה? : שפירוב אמילי

 16 זה לא חובה, דובר :

 17 אמילי, אמילי, נקצר, כי יש עוד כמה שרוצים לדבר,  שביט מס :

לעשות פה, זה שאם רוצים אז ככה, בקיצור, לדעתי, מה שצריך  אמילי שפירוב : 18 

להרחיב את התנועות ולהביא יותר חניכים לכל תנועה, המטרה  19 

עה היא בעצם לפתוח עוד סניף בקדימה ועוד סניף של התנו 20 

בצורן, באמת, שזה לא בעיה להגיע. אם זאת הבעיה, שייקחו  21 

אוטובוס של עשרים אנשים מצורן שרוצים להגיע לצופים, אם  22 

זה לעשרים ילדים. למה לפתוח קן? אם היא אמרה שהיא רוצה  23 
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לפתוח, אז למה פותחים שבט בצורן? כדי להביא עוד אנשים  1 

גדול בסופו  לקדימה וכדי להביא עוד מצורן, כדי שיהיה שבט 2 

 3 של דבר ואת זה לא אמרו פה.

תודה רבה אמילי. מי עוד )מחיאות כפיים(, רבותיי, לא צריך  שביט מס : 4 

 5 מחיאות כפיים, תודה. מי הבא? שם? שם לפרוטוקול,

רעי ריגלר, מש"צ פרויקטים. קיצר, לא, חשוב פשוט להגיד  רעי ריגלר : 6 

ע את לתומר ומה שהוא אמר על זה שהוא באמת, הוא מצי 7 

, הדבר האחרון ההצעה הזאת, וב'. בבסיס שלה, הוא רוצה 8 

 9 , זה לפגוע במספר חניכים פה ובמספר חניכים פה.שהוא רוצה

לא לתת פרשנות בבקשה, מותר לך לדבר, לא לפרשן חבר  תומר יעקב : 10 

מועצה שאמר דברים לפרוטוקול והוקלטו. לא ראוי ולא נכון.  11 

 12 בבקשה,

לא רואה כאן איך זה לא הולך לקחת חניכים  באמתקיצר, אני  רעי ריגלר : 13 

מפה ומפה, כי תחשוב על זה שדיברו שנגיד בהרצליה וברמת  14 

גן יש כמה תנועות נוער פועלות ברמת גן, אבל אם מסתכלים  15 

לתוך רמת גן יש את שני בתי הספר האלה שהולכים לשבט  16 

הזה ויש את שני בתי הספר שהולכים לשבט הזה. בצורן זה לא  17 

יש לך שני בתי ספר יסודיים, תיכון וחטיבת ביניים, רן ככה, בצו 18 

והם כל הזמן ביחד. מה שזה הולך לגרום בעצם, תחילת שנה,  19 

אנחנו רוצים להביא חניכים לחשיפות שלנו, אין שום דרך שזה  20 

לא ייצור מריבה ושזה לא ייצור מרחק בין השניים, כי אני אגיע  21 

י, אני אצטרף עכשיו, אני אצטרך להיות פרסומת לתנועה של 22 

עכשיו להילחם על כל ילד להגיד לו למה אני כן והוא לא. ואני,  23 
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הדבר האחרון שאני רוצה עכשיו, זה להגיד "הצופים פחות  1 

טובים. בני המושבים יותר טובים", אין לי שום עניין עכשיו  2 

להתעסק בסמלים ובשמות ולהגיד "זה יותר טוב מזה". אני,  3 

ה שהיא מאוד סתם. במקום באמת כאילו, זה מרגיש לי הצע 4 

לקחת תנועת נוער שכבר קיימת ופועלת, אז לשים עוד אחת  5 

באמצע זה יחליש אותה, וזה באמת, ששון, נכון? נתן פה  6 

 7 מטאפורה מאוד יפה,

 8 חסון, שביט מס :

חסון. קיצר, )מדברים יחד( פותחים כמה בתי כנסת, אז לא  רעי ריגלר : 9 

ניין, כי החניכים לא יהיה, אז יהיה מצב שבבתי כנסת אין מ 10 

 11 ייווצרו לך עוד חניכים,

 12 יהיה, תראו כמה אתם, תומר יעקב : 

זה, ילכו לכאן וחניכים אחרים ילכו נכון, אבל חניכים אחרים ילכו  רעי ריגלר : 13 

 14 לכאן, ואני לא רואה איפה זה תורם יותר ממה שזה מחסיר.

וד אחד? רעי, תודה רבה. עוד מישהו מבני הנוער? אחרון? ע שביט מס : 15 

 16 היא לא יכולה, כי יש לה ניגוד עניינים.

מנהלה, ואת האמת שבאתי להגיד מלא  מד"מית, רוני מסייבב רוני : 17 

דברים, הכנתי מלא דברים בראש, אני רוצה רק להפנות אליך  18 

 19 שאלה,

 20 אליי, לתומר, תומר יעקב :

כן, אמרת "רמת אמיר זה לא חלק מצורן", ומצד שני אמרת אני  רוני : 21 

בפילוג ולפצל זה לא המילים שאתה אוהב בלקסיקון וניין לא מע 22 

שלך, אתה אמרת את זה, נכון? אבל מה שעשית פה, זה  23 



 

 

24 

הפרדת בין רמת אמיר לצורן, שזה לא נכון, כי רמת אמיר  1 

 2 מהתחלה היתה אמורה להיות כשכונה בתוך צורן. נכון? 

 3 את רואה מה יש לך שם? יש לך שם מפה, תומר יעקב :

 4 נכון?אבל  : רוני

 5 של תכנית המתאר של קדימה, תומר יעקב :

 6 זה לא מעניין אותי, : רוני

ואם תסתכלי על הצבע, הוא שם, הירוק למעלה בחלק הצפון  תומר יעקב : 7 

 8 מזרחי, שם זה רמת אמיר,

 9 אבל שנייה, : רוני

 10 )מדברים יחד(

רבותיי, תודה. רוני, רבותיי, תודה, רוני בזכות דיבור ואחרי זה   11 

 12 נו,אורי ואנח

 13 מי שאומר לך את זה פשוט לא מבין, תומר יעקב :

 14 הנקודה שלי, הנקודה, : רוני

 15 )מדברים יחד(

אבל אתה יכול לתת לי לדבר? הנקודה שלי, היא שהפילוג בין  רוני : 16 

צורן לרמת אמיר, היא בדיוק אותו דבר כמו פילוג בין קדימה  17 

לצורן, ופילוג בני המושבים לצופים, אם אתה תביא קן של  18 

צופים לצורן, אתה תעשה פילוג עוד יותר גדול בין קדימה לצורן,  19 

בין בני המושבים לצופים, ואני, בתור ילדה שגרה כל חייה  20 

בקדימה, שש שנים, מכיתה ו', ובני המושבים, כן, הייתי בצופים  21 

שנתיים וכמו שאמילי אמרה, חוויתי השפלות, קללות ואפילו  22 

ת כמו בבני המושבים. אלימות פיזית, בחיים לא הרגשתי בבי 23 
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אני גרה כל החיים שלי קדימה ואף פעם אף אחד לא התנגד  1 

להסיע אותי לצורן, ואם יש אנשים שרוצים, כמו שאני הבנתי,  2 

קבוצה של עשרים ילדים, בכיתה ד', רוצים להגיע לצופים  3 

ולהיות בצופים, שיעשו את זה. אין שום בעיה. אני, אני יודעת  4 

לד, היה עוד ילד, שפרש לכדורסל, שיש בשכבה שלי יש עוד י 5 

אנחנו שנינו גרים בקדימה, שנינו מגיעים יפה מאוד לצורן, יפה  6 

מאוד, יוצאים לטיולים, יוצאים לסמינרים, הדרכנו, אנחנו  7 

 8 פעילים, מה הבעיה? 

 9 מותר לי לענות לך? תומר יעקב :

 10 כל הכבוד רוני )מוחאים כפיים(, מספר דוברים :

צה להתייחס למה שהיא אמרה, משהו קצר, רוני, אני אני רק רו תומר יעקב : 11 

 12 אספר לך משהו, באמת, 

 13 תבחרו אותה מקום שני למי שרוצה ללכת למועצה, חסון יצחק : 

 14 )דוברים צוחקים(

גם הראשון. דיברת מליבך ודם ליבך. אני הרגשתי את זה,  תומר יעקב : 15 

 16 חשתי בזה ואני מכבד את זה, ואני רוצה להגיד לך משהו,

 17 לכם, ן יצחק :חסו

 18 גם לך. בעיקר לך. קודם כל, צר לי מאוד על אותן חוויות ,לכולם תומר יעקב :

שגם תארה אמילי וגם החוויות הלא נעימות. אני מעריך, אני  19 

יכול לפסוק כמעט בוודאות שזה החריג שיוצא מן הכלל. בכל  20 

לא טוב שקורה,  ער יכולים הטח לקרות מקרים כאלה,תנועות נו 21 

כים לטפל בזה, אבל אי אפשר לקחת ה, יש דראסור שיקר 22 
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שליך על משהו שאומרים עכשיו "בגלל זה לא נפתח ולה 1 

 2 שלוחה, או כן",

 3 זו לא הנקודה שלי, : רוני

 4 רוני, רוני, תומר, ויש עוד, שביט מס :

אני אגיד לך מה היתרון, בנגישות של ילדים שגרים בתוך  תומר יעקב : 5 

סות שלהם, איפה שזה לא שכונה ויכולים להגיע לשטח ההתכנ 6 

יהיה. לי יש ילדים היום בצופים, יש לי ילדים, יותר מבני תשע,  7 

היום, היום הראשון דרך אגב של שנת הפעילות של הצופים,  8 

לחודש, היתרון הוא שילדים יכולים גם להגיע עצמאית, הם  12 9 

יכולים לחזור עצמאית לנתק את התלות מההורים ועם ההורים.  10 

ר עוד קצת עם החברים, ללוות, להתעסק עם הם רוצים להישא 11 

 12 עוד תכנים, עם עוד דברים, פחות עם המסך, 

 13 תומר, תומר, תודה. בבקשה, שם רק לפרוטוקול. שביט מס :

 14 אביעד סיבוני, מש"צ מנהלה, אביעד סיבוני :

 15 אביעד סיבוני ואחרי זה אורן, כן, שביט מס :

משנה לי מי יענה לי. מישהו  אני רוצה לפתוח בשאלה, לא ממש אליעד סיבוני : 16 

בחטיבת, לא קרה לפני שש או שבע שנים בתיכון,  פה יודע מה 17 

יודע איך לקרוא לזה, בית ספר ע"ש רבין, איפה שאנחנו  18 

 19 לומדים, שכבה,

 20 כן, מלחמות בין צופים לבני המושבים, שביט מס :

 21 יפה. מישהו יודע מה היה השיא במלחמה הזאת? אביעד סיבוני :

 22  לא. ם :מספר דוברי
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יפה. שבאו, אנשים של הצופים, עלו לגג של הבית ספר, זרקו  אביעד סיבוני : 1 

בלוני חומצה על מדריכים של בני המושבים. אני זוכר באותו  2 

"המדריך שלך לא בא, אתה שבוע שבאתי לתנועה ואמרו לי  3 

לא," אני שאלתי "למה?" אמרו לי "הוא בבית חולים". עכשיו,  4 

סיפר על הקיבוץ שלו, שהוא, נו, שזה אתה אומר מה שליאור  5 

לא קורה היום, נתתי לך דוגמא שקרתה בזמן, לפני פחות  6 

 7 מעשור, אז אני מעוניין לדעת, איך זה לא קורה היום? 

 8 אני אענה לך, היום אתם לומדים בתיכון, שושן :-חגי בן

 9 עוד לא סיימתי, עוד לא סיימתי, אביעד סיבוני :

 10 י, שנייה, שנייה, חג שביט מס :

בנוסף, את הניסיון הזה של מה שאתם מנסים לעשות, לפתוח  אביעד סיבוני : 11 

קן, הא, ועוד דבר, אני אשמח אם לא תקראו לנו "קן", אנחנו לא  12 

אוהבים, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא השתמש במילה "קן".  13 

אנחנו, את הניסיון של מה שמנסים לעשות עכשיו, ניסו לעשות  14 

 15 בעמק חפר. 

 16 בת חפר, : מספר דוברים

בת חפר. מה שנגרם שם כעבור בערך שנה, זה ניסיון לגניבת  אביעד סיבוני : 17 

חניכים ממחנה, אני קורא לזה מחנה כי זה פשוט ככה. ונדליזם  18 

, מבנה, אלימות פיזית, מילולית, ריבים, מה לא, -בכל ה 19 

מוזמנים לקרוא את זה, לברר על זה, באותו זמן, פשוט, זה  20 

 21 היה בלתי נסבל.

אני במקרה מכיר את המקרה הזה, כי הועסקתי שם תקופה  מר יעקב :  תו 22 

מסוימת, מי שתיאר בפניך את הדברים האלה לא דייק, וגרר  23 
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מקרה למקום שאנחנו לא נמצאים שם. אם זה מעניין אותך  1 

 2 )מדברים יחד(,

, מה אנחנו שונים משאר המקומות -אבל מה אנחנו שונים מה אביעד סיבוני : 3 

 4 , אני לא יודע איך להגיד את זה,-בר. בתור ההאלה? אותו ד

 5 אביעד, קדימה, שביט מס :

ם כאן י', יגלר, מש"צ פרויקטים, עומדירעי ראז אני אסיים אותו,  דובר : 6 

העניין הזה שאתם אומרים  י"א, שנה הבאה כולם בוחרים. 7 

נותן לנו "התנועה בצורן צריכה עוד תנועה לידה אחרת", הוא  8 

ינים באיכות שלנו, בהדרכה שלנו, להרגיש שאתם לא מאמ 9 

בחינוך שלנו. אנחנו לא נבחר נציגים שלא מאמינים בנו,  10 

והתנועה הזאת זה מפעל חיים. )מריעים ומוחאים כפיים(, זה  11 

כמו העבודה שלנו, כל יום זה מה שאנחנו חושבים עליו, אנחנו  12 

 13 לא נבחר לכם.

 14 )מדברים יחד(

קש, עד עכשיו, תומר וליאור, מי רבותיי, תודה. רבותיי, אני מב שביט מס : 15 

 16 מההורים רוצה לדבר? רבותיי, תומר תודה, קרן, 

 17 )מדברים יחד(

 18 קודם כל לפרוטוקול, שם ושם משפחה, שביט מס :

אמנון שחור, גם בצורן, דרך אגב אני בגבול רמת אמיר ויש לי  אמנון שחור : 19 

בת בבני המושבים, חניכה בבני המושבים שהיום היתה  20 

ייה שלה. אבל חברים, יחד עם זאת, ואני לעולם הפעולה השנ 21 

לא הייתי גאה לגור בישוב שאני גר מעבר לדיון ולנוער הנפלא  22 

הזה, כי זו תחושה נפלאה, ואני שמח שהיא שם. אני פונה  23 
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בנקודה אחרת עכשיו ליועץ המשפטי ואל חברי המועצה,  1 

י. סוגיית תנועות הנוער נכשלת בישוב הזה עוד משנת לגמר 2 

מבקר המדינה היה פה, בצורן, ובעוד מספר מועצות . 2010 3 

על הכשלים שיש פה, ואני מציע ח מדוקדק, "קטנות, וכתב דו 4 

לחזור ולבדוק את מה שהיה שם. המועצה נכשלה בלהרחיב  5 

את פעולות תנועות הנוער, וכנראה, כמו ששמענו עכשיו  6 

 7 מלחצים אלקטורליים, מלחצים פוליטיים, 

 8 אמנון, אמנון, שביט מס :

 9 רגע, דקה, דקה, אמנון

 10 לא, שנייה, עובדתית זה לא נכון, שביט מס :

 11 אז עוד דקה.  אמנון

 12 עובדתית המספרים, שביט מס :

 13 עלו, עלו, מספר דוברים :

סיפר יוסי  2014-ככל שהמספרים עולים התוצאה היא שב דובר : 14 

שהגיע למחנה הקיץ זה היה ונחרד מהדברים כנראה שהוא  15 

ורה, כמו שאמרו פה החברים ואני ראה, והתשובה היא בר 16 

חושב שהם העידו בצורה הטובה ביותר, צריכה להיות פה  17 

והבת שלי הקטנה שהגיעה לתנועה, תחרות בין תנועות נוער  18 

תוכל בשנה הבאה להחליט האם טוב לה בבני המושבים או  19 

בבני עקיבא, או בצופים, )מדברים יחד(, ואם שביט יחליט עוד  20 

בצופי ים. השורה התחתונה היא  לחפור פה תעלה, אז גם 21 

שהמועצה מתרשלת בנושא הזה, וצריכה לקבל החלטה  22 
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שמעצימה את תנועות הנוער, בהגשת מסקנה והחלטה ברורה  1 

 2 להמשך הדרך. זהו.

תודה רבה. מי עוד? עכשיו, רבותיי, סליחה רעות ואייל ואנחנו  שביט מס : 3 

 4 ממשיכים הלאה. רעות, שם משפחה,

 5 אי,רעות גב רעות גבאי :

 6 גם אימא שלי רוצה )דוברים צוחקים(, דובר :

 7 רק בגלל שביקשת יפה, אז גם אמא שלך, כן, רעות בבקשה, שביט מס :

קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לחברי המועצה שמארחים  רעות גבאי : 8 

אותנו ותודה רבה לתנועות הנוער. כמו שאני כתבתי ואמרתי  9 

לבני המושבים ושהולך שהולך לא פעם, יש לנו נוער נפלא,  10 

לצופים ואנחנו ישוב אחד שקוראים לו קדימה צורן. אני תושבת  11 

צורן, קדימה צורן, אבל גרה בחלק של צורן, ואני הייתי רוצה  12 

ומאחלת לילדים שלי, שילכו לתנועת נוער. אני רוצה, כמו  13 

שקודמיי אמרו בצורה מאוד יפה, שלילדים שלי תהיה את  14 

ה שמתאימה להם. כמו שיש מבחר האפשרות לבחור איזו תנוע 15 

של חוגים מאוד יפה וכמו שיש ילדים שהולכים לחוג כדורגל ויש  16 

ילדים שהולכים לחוג כדורסל ויש בנות שרוקדות ב"מוזה" ויש  17 

בנות שרוקדות במתנ"ס, וזה לא יוצר פילוג וזה לא יוצר קרע,  18 

 19 אלא זה )מדברים יחד(,

נהננו מדיון באמת ענייני ובלי לא, לא, לא, רבותיי, עד עכשיו  שביט מס : 20 

 21 קריאות, בבקשה,

 22 רק שתדעו שלחבר מועצה אפילו אין מים לשתות, דובר :

 23 )מדברים יחד(
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אז במציאות שמתקיימת פה, אני יכולה )מדברים ברקע(, אני  רעות גבאי : 1 

לא רוצה לגזול לכולם את הזמן, אז אני אעשה את זה ממש  2 

דים שלי אפשרות לבחור. ענייני ומהר. אז אני רוצה שתהיה ליל 3 

עכשיו בני המושבים זו תנועה טובה, הצופים זו תנועה טובה,  4 

וראוי ששתיהן תתקיימנה שכפיפה אחת בישובת הזה. אנחנו  5 

מגלים פה נוער מצוין ואני רוצה שתהיה לילדים שלי את  6 

האפשרות לבחור ללכת לתנועה שמתאימה להם יותר. מדובר  7 

ה, עם ערכים מצוינים, אבל בשתי תנועות נוער עם אופי שונ 8 

מאחר ולא לכל ילד בני המושבים יתאימו ולא לכל ילד הצופים  9 

יתאימו, ברגע שאנחנו מרחיבים את האפשרויות ולא מצמצמים  10 

את האפשרויות, אנחנו, ברגע שאנחנו מרחיבים את  11 

האפשרויות ואת המגוון, ככה אנחנו פותחים עוד ילדים,  12 

אני חושבת שאין פה אדם אחד שיתחנכו וילכו לתנועות נוער, ו 13 

שחושב שתנועות נוער או, כן, תנועות נוער זה דבר שלילי,  14 

נהפוך הוא. הרצון שלנו, זה שכמה שיותר ילדי ישוב ילכו  15 

לתנועות נוער וברגע שאנחנו מאפשרים יותר מגוון ויותר  16 

אופציות, ככה הלכה למעשה יהיו יותר ילדים שיבחרו בתנועות  17 

ת לנו שאנחנו נמשיך לראות את הנוער נוער. אני באמת מאחל 18 

הנפלא הזה, שזה, אני באופן אישי מאוד מתרגשת לראות  19 

אותם כל כך פעילים. אני מאחלת ששתי תנועות נוער יעבדו  20 

כתף לכתף, ולא רק שלא תהיה תחרות רעה, תהיה תחרות  21 

בריאה ואני כשאני גדלתי גם בבית ספר יסודי וגם בחטיבה וגם  22 

תי תנועות נוער, אלא שלוש תנועות נוער, בתיכון שהיו, לא ש 23 
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ואני, חברי הטובים ביותר, היו מתנועות נוער שונות לחלוטין  1 

וזה יצר אצלנו הרמוניה והפריה הדדית, זה מה שאני מאחלת  2 

 3 לראות כאן בישוב. תודה לכולם.

( 4 

 5 רבותיי, רבותיי, עד עכשיו היינו בסדר, שביט מס :

 6 ,שביט, תפסת מרובה לא תפסת דובר :

שנייה, שנייה, רבותיי, יש שני דוברים מהציבור, אחרי זה קרן  שביט מס : 7 

יש לה זכות דיבור, לאיציק יש דיבור, אני אסגור את הדיון  8 

 9 ונעבור לנושא הבא. בבקשה רק שם לפרוטוקול.

כמו שרעות הקפידה לדקדק, תושבת אז אני פזית כוכנר,  פזית כוכנר : 10 

צורן, ואני אולי בניגוד  קדימה צורן, גרה בצורן, בחלק של 11 

 12 להורים אחרים מייצגת את ההורים, 

 13 צורן או רמת אמיר, דובר :

 14 צורן ורמת אמיר זה אותו דבר, פזית כוכנר :

 15 )מדברים יחד(

ודרך אגב, אני כבר שלוש עשרה שנה בצורן, לפני שרמת אמיר  פזית כוכנר : 16 

 17 היתה קיימת. 

 18 ו מפחדים בחושך,רבותיי, נדליק לנו את האור, אנחנ שביט מס :

 19 אני רוצה להתייחס לכמה נקודות, פזית כוכנר : 

 20 רבותיי, תודה. שביט מס :

הראשונה, היא סוגיית הפילוג. אם אנחנו מדברים על פילוג, אז  פזית כוכנר :  21 

יש לי ילדים שלומדים ב"יובלים" ויש לי ילדים שלומדים  22 

ים ב"לברן", זה עושה פילוג? יש באותה משפחה ילדים שלומד 23 
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ב"יובלים" וילדים שלומדים ב"לברן", אתם מדברים על פילוג?  1 

מה שנוצר היום, ולי יש ילדה בוגרת, שבכל שנה ניסתה והגיעה  2 

לבני המושבים וזה לא הסתדר, ואני לא פותחת את הסיבות  3 

בכלל לדיון, אבל מה שקורה, בסופו של דבר, זה שהיא בחרה,  4 

ולי כאמא זה מאוד  היא וחברותיה, לא ללכת לאף תנועת נוער, 5 

מאוד כואב. אז נכון, יש פה נוער נהדר, שמייצג את הצד  6 

שאוהב את בני המושבים ומתחבר לבני המושבים, אבל את כל  7 

הצד השני של אלה שבחרו לא ללכת לבני המושבים,  8 

 9 האלטרנטיבה שלהם היא פשוט לא ללכת לאף תנועת נוער,

 10 זה לא נכון )מדברים יחד(, מספר דוברים :

כל אחד עם כל  רבותיי, תודה. פזית, רבותיי, אנחנו מכבדים ט מס :שבי 11 

חנו מייצגים כל אחד עם הדעות שלו. אנאיציק ורעי, קרן, , דעה 12 

 13 בבקשה, פזית,

תודה. האלטרנטיבה שלה היא בעצם לא ללכת, ואני היום  פזית כוכנר : 14 

עומדת בפני זה, שאתם כל הזמן מדברים על "הנוער, הנוער,  15 

רק הנוער בעניין. יש פה ילדים מתחילים את כיתה  הנוער," לא 16 

ד', הם לא בני נוער, והם רוצים לבחור, וחלק מהבחירה זה כמו  17 

, אני לא זוכרת, תומר או חגי דיברו פה, שהקרבה, -ש 18 

האפשרות שלהם, העצמאות שהם מתחילים לקבל בדיוק  19 

בשלב הזה של החיים שלהם, בכיתה ד', לגשת לבד ולהגיע  20 

וער שלהם הוא חלק משמעותי וקריטי, ולא לתנועות הנ 21 

זה בדיוק להסתמך על הסעה של אמא כזו ואבא אחר.  22 

הבחירה. אז כיום אין להם בחירה, לצערי, הבחירה שלהם היא  23 
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פשוט לא ללכת לתנועת נוער, וזה מה שאני רוצה למנוע, ואם  1 

אתם הזכרתם פה כל מיני דוגמאות של ישובים מלפני שש  2 

ה או לא משנה כמה, שזה גרם להם שנים או חמישים שנ 3 

לפיצולים, אז יש גם דוגמאות חיות של ישובים קרובים לידינו,  4 

שבהם פועלות שתי תנועות נוער, אם זה כפר יונה ופרדסיה  5 

ואבן יהודה, שהם ישובים  לו בצורן ובצור יגאל ובכוכב יאירואפי 6 

כשתגיעו , )מדברים יחד( קטנים, שיש בהם שתי תנועות נוער 7 

האמיתי, אתם דיברתם על עוד שנה אתם מתחילים  לעולם 8 

לבחור, אז בעוד שלוש וארבע שנים אתם תלכו גם לעולם  9 

העבודה ולעולם העסקי, אתם תבינו שבכל מקום יש תחרות.  10 

מונופול הוא לא בריא לאף אחד, הוא גם לא צריך להיות, אז  11 

 12 תאפשרו תחרות ותחרות אמיתית. 

 13 , קאייל אלבל שביט מס :

ככה, דבר ראשון, למעשה הנוער הציג פה את הדברים כל כך  : קבלאייל אל 14 

ני המום וזה בסדר, זה לא המום, להיפך, אני מכיר את יפה, א 15 

נוער מצוין. הוא הציג אותו בצורה מאוד יפה, אבל נוער וה 16 

ליאור, מה שאמר  תומך, בוא נגדי,לדעתי, דבר ראשון גם אני  17 

 18 , ברים יחד(מד)כן, ליאור תתפלא שם מהבחינה הזו, 

אני מבקש, זה רגע היסטורי, רגע היסטורי, אני מבקש רק  שביט מס : 19 

לקראת השנה החדשה מגיעות לכם כפיים )דוברים מוחאים  20 

אייל אלבלק וליאור מסכימים על משהו. וואוו, וואוו, , כפיים( 21 

להיכנס לפרוטוקול. תומר, תראה מה הצלחת לעשות, שווה  22 

 23 פו. אלוהים, רק על זה מגיע לך שא
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 1 מלאכת מחשבת, תומר יעקב :

אני אקצר את זה, לא אאריך, כולם הציגו בזה שבקדימה צורן  אייל אלבלק : 2 

שלוש, יש את הצופים, יש את בני עקיבא ויש את בני יש  3 

 4 המושבים. כל אחד חופשי היום ללכת לאן שהוא רוצה. 

 5 )מדברים יחד(

אין היום , אף אחד, היום יש חופשיאני אומר, מהבחינה זו,  אייל אלבלק : 6 

 7 במועצה שום החלטה שאוסרת את זה, 

 8 נכון, ולא תהיה, שביט מס :

 9 מתירהאני לא חושב שצריך פה עכשיו לשנות, לקבל החלטה ש אייל אלבלק :

 10  את זה,

 11 אין החלטה, אין החלטה, זה דיון, שביט מס :

הצופים אין החלטה היום שאוסרת לעשות את הדבר הזה.  אייל אלבלק : 12 

אים, בגלל זה הם בצורן לבוא ולהביא, ו, מעת לעת, ים לבואיכול 13 

יש היום ילדים שעובדים עם צורן וצופים ויש בקדימה בני  14 

המושבים. אף אחד לא אוסר את הדבר הזה. אני חושב  15 

שהצהרה, כמו שאמרתם, דקלרטיבית, היא סתמית היא לא זה,  16 

 17 )מדברים יחד(, אחר חוץ מפוליטיקה היא לא עושה שום דבר

 18 לכן היא מיותרת, דובר :

ופשי, היום אף אחד לא רואה בעד תרת, היום הכל חהיא מיו אייל אלבלק : 19 

תנועה האחרת, זהו, אני לא רואה שום דבר מהבחינה אף נגד ו 20 

 21 ,-הזאת ש

 22 תודה רבה אייל, רגע היסטורי, אכן, תודה רבה, שביט מס :

 23 )מדברים יחד(
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ם רוצים לעשות באמת אאני חושב שאבל עוד דבר נוסף אחד,  דובר : 1 

שיביאו, חוץ מהדברים האלו, ביאו אנשים מקצוע, דיון מסודר, ת 2 

שיוכיחו, לא רק אחד שעשה תחקיר, אנשי מקצוע גם מהצופים,  3 

וגם מבני המושבים, תעשו דיון מסודר יותר מעמיק, ותקבלו  4 

 5 החלטות.

 6 )מדברים יחד(

של ההורים תודה. קודם כל שמחתי מאוד לשמוע את העמדה  קרן גרין : 7 

ואת העמדה של החניכים, ואני רוצה להגיד לכם, שמה שאתם  8 

רואים פה, במובן החיובי של המילה, זה פוליטיקה, ולמה במובן  9 

החיובי של המילה? כי כולנו פה נציגים שנבחרו על ידי הציבור,  10 

וכל אחד פה בא לייצג איזושהי עמדה. יש פה ילדים שאומרים  11 

, שאתם רוצים צופים, ויש פה ילדים "אני רוצה צופים" וזה בסדר 12 

", ואיך מגשרים על שאומרים "אנחנו רוצים את בני המושבים 13 

הפערים? אז יש נציגים, והם צריכים להיות הוגנים מספיק כדי  14 

להגיד שהם מייצגים פה תושבים שאומרים שאנחנו רוצים  15 

צופים, ויש פה נציגים שאומרים "רגע, יש פה תנועת נוער  16 

, למה להכניס לתוך אותו מקום את הצופים?" טובה, איכותית 17 

למה? יש בישוב הזה, אנחנו ישוב שיש בו שלוש תנועות נוער,  18 

עכשיו ארבע תנועות נוער, נכון? ואני מכירה כבר כמה שנים  19 

ילדים מצורן שנוסעים לקדימה לצופים, ואני מכירה ילדים  20 

מקדימה שבאים לבני המושבים, וזה קורה וזה בסדר וזה טבעי.  21 

עכשיו, אם יכול להיות שבעוד שנתיים, בעוד שלוש, יהיו  22 

שלושים, ארבעים, חמישים ילדים שנוסעים מצורן עשרים,  23 
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לקדימה, מקדימה לצורן, אפשר לשקול את זה, אבל אף אחד  1 

לא עשה עבודת מטה על זה, לא שמענו אף, אין פה אף גורם  2 

לא  נוער, אין אף גורם כזה פה.מקצועי פה, לא מהחינוך,לא מה 3 

ישבנו עם הנוער והנוער )מדברים יחד(. עכשיו קרה דבר, לפני  4 

שנתיים פתחנו תיכון, שאחד הדברים המיוחדים בתיכון הזה,  5 

שאנחנו מאחדים בין ילדים קדימה וצורן. פעם ראשונה הם  6 

לומדים ביחד והם מכירים אחד את השני והכל, אז אני חושבת  7 

תקשיבו, יש פה שעכשיו אפשר ללכת לנוער הזה ולהגיד לו " 8 

סוגיה, יש ילדים שרוצים, וזה בסדר, שרוצים צופים, זה בסדר  9 

וזה נהדר שרוצים צופים, מה אתם מציעים לעשות? איך נעשה  10 

שהיא הכי מגשרת?"  win winאת זה בצורה שהיא הכי  11 

ההצעה היום שעלתה על השולחן היא פופוליזם, אין לי מילה  12 

דובר בדיון רציני, אם אחרת לומר )מוחאים כפיים(. אם היה מ 13 

היה מדובר בדיבור רציני, אז היינו עושים את מה שיוסי אמר  14 

כבר לפני שלוש שנים ומה שאנחנו נגיד עוד שנה, ואם היינו  15 

עושים דיון מסודר, ושומעים את כל הקולות ולומדים בצורה  16 

מסודרת מה קרה בישובים אחרים, הרי המטרה של כולנו, ובזה  17 

ים, המטרה שלנו שיותר בני נוער יהיו אין, אנחנו תמימי דע 18 

בתנועות הנוער, זו המטרה של כולנו, אנחנו לא חלוקים בזה.  19 

השאלה איך אנחנו עושים את זה בצורה המיטבית. וכשאני  20 

רואה ילדים בכיתה ד' או ג', שעכשיו חלק ילכו לצופים וחלק  21 

ילכו לבני המושבים, אני מוטרדת, כי אחד הדברים המקסימים  22 

ד, ואם יש ילדים שלא מצאו את המקום שלהם בבני זה הביח 23 
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המושבים או בצופים, אז יש מד"צים במתנ"ס, אפשר ללכת  1 

לתנועת נוער השנייה, יש את החוג סיירים שזה כמו תנועת  2 

נוער. זאת אומרת יש בני, )מדברים יחד( שנייה, יש מד"צים  3 

בבתי ספר, זאת אומרת יש עוד אופציות, וזה בסדר, לא כולנו  4 

, ולא כולנו מוצאים את -וצאים את עצמנו באותו דבר וכמו שמ 5 

עצמנו, ויש ילדים דרך אגב, שגם נוסעים לבתי ספר שונים  6 

שההצעה היתה צריכה לרדת אני חושבת אז ברחבי הישוב.  7 

מסדר היום, אני אצביע נגד ההצעה, אבל, מה אני בעד  8 

כן )מדברים ברקע(, שנייה, שנייה רגע, מה אני בעד, אני בעד  9 

שמחר בבוקר נשב ונעשה דיון רציני בנושא, נלמד אותו, אין  10 

סיבה לעשות את זה בכוח, אין סיבה לעשות את זה בלכפות  11 

את זה, ואם יש מספיק תושבים, אנחנו היום מאזנים בין צרכים  12 

ואינטרסים, זה מה שהפוליטיקה עושה, זה מה ששלושה עשר  13 

לעשות. יש  חברי מועצה, במובן החיובי של המילה, צריכים 14 

כאלה שרוצים צופים, יש כאלה שאומרים "יש לנו פה תנועה  15 

איתנה", מה עושים? איך מאזנים בין הכוחות האלה? והכוחות  16 

האלה נמצאים פה, ואם יהיה פה רוב להחלטה, זה אומר  17 

ק', -שהרוב רוצים צופים, רוב הנציגים. אנחנו הקול שלכם, ב 18 

ל אחד מאיתנו שמצביע אוקיי? אנחנו אמורים לייצג אתכם, אז כ 19 

, מייצג איזושהי עמדה מסוימת. העמדה שאני Yאו בעד  Xבעד  20 

רוצה לייצג כרגע, היא שמחר בבוקר צריך לקחת את אנשי  21 

המקצוע, אמרנו את זה קודם ואני אומרת את זה שוב עכשיו,  22 

ולצאת לאיזושהי עבודה מסודרת, נקבל מסקנות. הדבר הטוב  23 
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כל תנועות ת מספר החניכים בבישוב הוא ככה, כדי להגדיל א 1 

הנוער הוא ככה, זה העניין, אני באמת מרגש אותי הנוער הזה,  2 

גם כשאנחנו פוגשים אתכם, גם כשאנחנו פוגשים את הצופים,  3 

אני מודה גם להורים שהגיעו, חלקם חברים שלי ועל אף זאת  4 

דעותינו שונות, וזה בסדר, צריך ללמוד איך לנהל את  5 

בכל סיטואציה,  win win-מצוא את ההמחלוקות האלה, איך ל 6 

 7 גם שעמדותינו שונות. אז תודה רבה.

 8 איציק, שביט מס :

קודם כל ערב טוב לכולם. אני קודם כל רוצה לומר לחברה של  גולברי יצחק : 9 

בני המושבים, קודם כל שאני גאה בכם, ואני אוהב אתכם ואני  10 

בטוח שיש פה מסביב לשולחן, אין אחד שירים יד שתהיה  11 

לטה שתפגע בכם. זה החלטה אחת. ואני פה כחבר מועצה, הח 12 

והחייכן יכול להמשיך לחייך משמאלי, שם בשולחן, בקצה  13 

השולחן, הוא יכול להמשיך לחייך, אני לא אתן יד שיפגעו בבני  14 

המושבים ולא בבני הנוער. קרן, אני לא אתמודד איתך על  15 

. לא פוליטיקה, אבל תראי, הנושא הזה, לא אני העליתי אותו 16 

 17 היה הרעיון שלי בכלל, 

תומר אמר שזה הרעיון שלך, תומר לא אמרת לי ביום שישי  קרן גרין : 18 

 19 שרציתם להעלות את זה ביחד?

 20 אני אמרתי שיש לי גיבוי, תומר יעקב :

 21 הא, אתה אמרת לי שאתה וגולברי מעלים את זה ביחד, גרין : קרן

 22 שגולברי פנה אלי, תומר יעקב :

 23 לא,לא,  גולברי יצחק :
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 1 רגע, אתה רוצה שאני, תומר יעקב :

עזוב, עזוב, תן לי. קרן, זה לא היה הרעיון שלי, כי אם יש לך,  גולברי יצחק : 2 

 3 ולך יש זיכרון, את לא טיפשה, 

 4 נכון, קרן גרין :

 5 ,-את יודעת שהנושא הזה תומר העלה אותו לפני כחו גולברי יצחק :

 6 ליוני,  13-ב תומר יעקב :

 7 , מי הציע,-ליוני, מי ביקש להוריד אותו מסד 13 גולברי יצחק :

 8 למה זה התגלה רק עכשיו? דובר :

 9 רגע, אני יכול לדבר? גולברי יצחק :

 10 )מדברים יחד(

 11 רבותיי, סליחה, לאיציק זכות דיבור, שביט מס :

תקשיבו, אם תקשיבו, תאמינו לי, אולי לא תסכימו איתי, אבל  גולברי יצחק : 12 

ליוני תומר העלה הצעה,  13-בלפחות תדעו מה קורה פה.  13 

שאני לא הייתי לא בעדה ולא נגדה, לא ידעתי מה זה אפילו,  14 

אמרתי "מה," תומר, תקשיב, שביט, ישבתי לידו שם, ואמר לי  15 

"תשמע, זה נושא מורכב, וזה נושא חשוב, צריך לקבל נתונים,  16 

צריך לדון, צריך לראות, לקבל את תנועות הנוער, מחלקת  17 

לו "אתה יודע מה? שביט, אתה צודק" והיו גם החינוך", אמרתי  18 

נושאים אחרים. פניתי לתומר, ביקשתי, "תומר, תוריד את זה  19 

מסדר היום, זה רציני, לא דנים בו כלאחר יד", ותומר אמר לי  20 

"איציק, אני מסכים איתך" ואנחנו לא מאותה סיעה, הוא  21 

מהסיעה של שביט, לא מהסיעה שלי, עדיין, הוא לא סיעת  22 
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עכשיו אני בא אלייך, קרן, מה היה צריך לעשות בקיצור,  יחיד. 1 

 2 ראש מועצה רציני, שיודע שהגישו לו הצעה כזו לסדר,

 3 רוצה שאני אענה לך? קרן גרין :

אני אענה לך, לא, אני אענה. היה צריך להזמין פה את מנהלת  גולברי יצחק : 4 

מחלקת החינוך, היה צריך להביא את ראשי תנועות הנוער,  5 

פה ישיבה מקצועית ולא, הרי מה הוא עושה? הוא לעשות  6 

מחכה כל פעם, והרי הוא עכשיו, למה הוא מחייך? סופסוף  7 

אחרי ארבע שנים הוא פעם ראשונה שהוא מחייך, כי הוא רואה  8 

את הילדים מוחאים לו כפיים אמרו "בחירות", כן יצביעו  9 

לגולברי, או לא יצביעו לתומר או לא יצביעו לזה, את יודעת  10 

? אני כבר הייתי ראש מועצה, אבל ראש מועצה מקצועי היה מה 11 

מתנהל אחרת, היה נותן למנוע מאיתנו את הביזיון הזה עכשיו,  12 

, מדבר לעניין, -שאת בעד, אני נגד, הוא בעד, הוא נגד, יוסי ה 13 

תומר, גם אם ההצעה שלו לא מקובלת עלייך או עלי או אני  14 

יך לבוא, להביא בעדה, זה, הבחור, האיש שיושב שם, היה צר 15 

את אנשי המקצוע, כמו שהוא עושה תמיד, את יודעת איזה, לא  16 

אותו. עכשיו  שיתקפומביא אף אחד, כדי שלא יהיה דיון, כדי  17 

 18 תראו,

 19 אבל זה רק מחזק אותנו בזה שאי אפשר ללכת איתו למהלכים, קרן גרין :

אני הייתי שנה, כשנה, אתם יודעים, הרי תני לי, לא, לא, לפני  גולברי יצחק : 20 

איתכם שם בצורן, ואתם יודעים שלו אנחנו, חברי האופוזיציה,  21 

נלחמנו בו לא היה שקל לתנועות הנוער בתקציב. לולא אנחנו,  22 

 23 תנועות הנוער היו נמחקות. שכחתם,
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 1 לא, לא שכחנו,  מספר דוברים :

רגע, רגע, תן לי, לא, אל תגיד לי "תודה", אני, זה התפקיד שלי  גולברי יצחק : 2 

ה, וזה אני אעשה ואני אמשיך לעשות, יש לי עוד שנה וחודש פ 3 

 4 להיות חבר מועצה,

לא שילמת להם שקל הם לא נמחקו, אז אל  2010, 2009-ב שביט מס : 5 

 6 תדבר שטויות, איציק, לא נעים,

 7 אני מציע לך תשב בשקט, כי אתה,   גולברי יצחק : 

 8 איציק, אל תיתן לי עצות,  שביט מס :

 9 אתה לא אומר אמת, אתה לא אומר אמת, גולברי יצחק : 

 10 , בוא נמשיך הלאה,יאללהלא קיבלו כסף,  2010עד  2009 שביט מס :

ראש המועצה, בתקציב הקודם רצה לחסל את תנועות הנוער,  גולברי יצחק :  11 

הוריד, שקל לא השאיר בתנועות הנוער. לולא אנחנו עשינו לו  12 

יגיד, כולם פה  את כל התרגילים בתקציב, אמת? קרן תגיד, חגי 13 

יושבים, כולם, למעט הסיעה שלו, שהיו איתו, אנחנו כופפנו  14 

אותו והחלטנו לתת לכם כסף, אחרת השנה לא היה כסף  15 

לפעול. עכשיו תראו, אותי הרי לא יכולים להחשיב שאני נגד בני  16 

המושבים, אני, אני חושב שלי יש את הזכות הגדולה שהקמתי  17 

תה לא אוהב "קן", את את הקן הגדול הזה ואת המבנה, א 18 

המבנה הזה, ונתתי מבנה שהיום הוא שווה כחמישה מיליון  19 

שקל, ואני גאה בכם, אני חושב שאתם עושים עבודה טובה  20 

 21 )מדברים ברקע(,

 22 איציק, איציק תודה, רבותיי, רבותיי נאומי בחירות, שביט מס :
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שביט, תב"ר מיד לידיות בבקשה, תב"ר מיד לידיות שלהם, מה  דובר :  1 

 2 זאת אומרת, אין להם ידיות החברה, מה זה, בושה. 

 3 )מדברים יחד(

 4 רבותיי, תודה. תודה.  שביט מס :

אני, מכיוון שאני לא אמרתי שאני, אני לא רוצה לעשות  גולברי יצחק : 5 

המבנה. המבנה הוא עלוב, והאיש פוליטיקה, אני יודע מה  6 

, שמחייך שם, הוא היה צריך לשמור לכם על המבנה ולטפל בו 7 

לתחזק אותו שנה שנה, אבל הוא יושב היום ומחייך כי נוח לו,  8 

 9 כי נוח לו היום, המצב הזה והמצב הזה )מדברים יחד(,

 10 גולברי, אבל מה זה קשור לכל הסיפור הזה בכלל? דובר :

 11 זה לא מעניין, זה לא קשור באמת לסיפור, דובר :

ה זה המבנה העלוב הזה זה המשפחה שלנו, המבנה העלוב הז דובר : 12 

 13 הבית שלנו,

 14 שנייה, תן לי לסיים, תן לי לסיים,  גולברי יצחק :

 15 מה שאתה עושה זה פוליטיקה זולה, אמילי :

, 2018אני רוצה לומר לכם, שלולא נשב פה, את התקציב גם  גולברי יצחק : 16 

הוא יעשה את כל התרגילים בעולם שלא יהיה לכם כסף,  17 

אתם תמשיכו ואנחנו פה כדי שכן יהיה לכם תקציב, כדי ש 18 

לפעול. אנחנו לא יכולים מועצה, מועצה לא יכולה )מדברים  19 

לתנועות הנוער, לא אני. אני,  0יחד(, כי אתה הבאת תקציב  20 

מועצה לא יכולה למנוע מתנועות נוער לפעול ברחבי הישוב.  21 

קדימה צורן, אני לא יודע מי מחלק פה את רמת אמיר בנפרד,  22 

קדימה צורן זה ישוב אחד, ואת צורן בנפרד, לא, אז זהו, זה  23 
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ואם צריך לעשות, ואם היום, אם הצופים היום גבר פעילים  1 

בצורן )מדברים יחד(, ליאור, אני רק מציע לך גם, למען  2 

ההיסטוריה, לך תקרא את ספרי ברל כצנלסון ואת יצחק בן  3 

אהרון, ותבין למה היה פילוג בתנועה הקיבוצית בשנות  4 

ל תבלבל את המוח פה החמישים על רקע מפא"י, מפ"מ, א 5 

לאנשים עם נתונים שהם לא יוכלו לקרוא את הספרים עכשיו,  6 

לכן אני מציע לכם, אני מציע לכם, אני קצת מכיר את  7 

ההיסטוריה של תנועת העבודה קצת יותר טוב ממך, אז אל  8 

תמכור פה לוקשים לאנשים. אני מציע לכם, חברה, אנחנו לא  9 

ל כדי לתחזק את כל נגדכם, אנחנו בעדכם. אנחנו נעשה הכ 10 

 11 פעילות הנוער בישוב. זה הכל. 

 12 )מדברים יחד(

 13 רבותיי תודה רבה. נגמר, סליחה. תודה רבה.רבותיי, תודה.  שביט מס :

 14 קוראים לי ליאור חיון, אפשר לדבר? ליאור חיון :

 15 כן, כן, מספר דוברים :

צריך  קוראים לי ליאור חיון, אני מדריכת ט', אתם אומרים כמה ליאור חיון : 16 

להקים פה צופים וזה, אבל אתם באתם ושאלתם את הצופים  17 

 18 אם הם רוצים?

 19 כן, ודאי שכן, מספר דוברים :

 20 היום, ליאור חיון :

 21 )דוברים צועקים ברקע(

 22 רבותיי,  שביט מס :

 23 אל תפריעו לה, דובר :
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 1 זה, זה חינוך גרוע, דובר :

וגרות כיתה י"א, היום בבית הספר יש לי חברות שהן מדריכות ב ליאור חיון : 2 

בצופים, דיברתי איתן על הנושא הזה, הן אמרו שהן לא מוכנות  3 

לבוא ולהדריך בצורן, הן אמרו שהן נגד לזה, והן רוצות היום,  4 

 5 היום,

 6 )צועקים ברקע( 

היום באתי ודיברתי עם חברות שלי מקדימה, שהן מדריכות  ליאור חיון : 7 

הן אומרים שהן בצופים והן אמרו שהן לא מוכנות לבוא לצורן,  8 

גם רוצות לדבר את זה עם הרכז והרכזת שלהן בצופים והן לא  9 

מוכנות להדריך בצורן. אז אם אתם באים ואומרים שאתם  10 

רוצים להקים פה צופים, קודם כל תשאלו את המדריכים  11 

 12 בקדימה. זהו. 

 13 רבותיי, תודה. רבותיי תודה רבה, לא, לא, נגמר. שעה, שעה, שביט מס :

 14 ()צועקים ברקע

 15 רגע, אני רוצה לשאול שאלה, דובר :

 16 , נחום, אני מסכם והצבעות, נחום,יאללהנחום, נחום  שביט מס :

 17 אמרנו שקדימה צורן,  דובר :

 18 שקט. אנשים פה רוצים לדבר לטובתנו. אז שקט. : דובר

אמרנו שקדימה צורן זה ישוב אחד. אני בן גבעתיים, היה סניף  דובר : 19 

עובד, סניף אחד של הצופים, אחד של התנועה של הנוער ה 20 

 21 סניף אחד של בני עקיבא,

 22 )מדברים יחד(
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רבותיי, סיכום. תודה. סיכום. סיכום. שנייה, רבותיי, תודה רבה  שביט מס : 1 

לכולם. תודה, נגמר. תודה. אני רוצה קודם כל להודות לכל  2 

, גם לחברי המועצה, גם לבני הנוער, גם להורים הדוברים 3 

ל רוצה לחזק את מה שאמרו סביב שבאתם לפה. אני קודם כ 4 

השולחן. סביב השולחן הזה אין אף אחד שהוא נגד בני הנוער.  5 

אנחנו במשך ארבע השנים האחרונות, גם עוד לפני שנבחרתי,  6 

המועצה עשתה ותמשיך לעשות הכל על מנת שיהיו פה תנועות  7 

נוער מפוארות. אנחנו גאים בכם, אנחנו גאים בכך איך שאתם  8 

ם בתנועות הנוער. אנחנו גאים בכם שאתם ומה שאתם עושי 9 

מסיימים את הבגרות והולכים לשנת שירות, או למכינות או  10 

לישיבות, ומתגייסים לצה"ל באחוזים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו  11 

גאים בכם, אתם הילדים שלנו וכולנו יעשו הכל על מנת שיהיה  12 

 13 תנועות נוער לכולם. קדימה צורן, אני אמרתי את זה גם לחברי

המועצה, אמרתי את זה גם לאורן ואני אומר את זה גם לכם.  14 

אין שום תוחלת בהצבעה עכשיו, אין שום תוחלת, תנועות  15 

הנוער רשאיות לפעול בצורה חופשית בישוב, כמו בכל מדינת  16 

ישראל, ואף אחד לא יכול להגביל, גם אם תהיה פה מחר  17 

ת בבוקר תנועה שתיקרא "המקרוני של פפו", היא תהיה תנוע 18 

נוער, אפשר להקים פה תנועת כמה שרוצים. אנחנו גאים  19 

במסגרות שיש לנו, אנחנו עושים הכל על מנת שהמסגרות יהיו  20 

כמה שיותר חזקות. אמרת קודם שלא נעשה שום דבר בשנים  21 

, כמות החניכים -האחרונות למען תנועות הנוער, ולא גדל ה 22 

ם בתנועות הנוער, אז בשש שנים האחרונות, תנועת הצופי 23 
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גדלה בערך מארבע מאות חניכים לאלף מאה חניכים. בני  1 

המושבים גדלו בערך מארבע מאות חניכים, היום תשע מאות  2 

ומשהו חניכים. גם בבני עקיבא יש כמאה חמישים חניכים,  3 

 4 פרט,

 5 מאה שמונים, אני מבקש, דובר :

מאה שמונים, עוד יותר משמח, אתה רואה? מאה שמונים  שביט מס : 6 

, פעם ראשונה 2018עצה, לפני אישור תקציב חניכים. המו 7 

בהיסטוריה של הישוב הזה, כל בני נער, כל תנועת נוער,  8 

. מאתיים, אם אני 2017מקבלת אותו תקציב, פר ילד, בתקציב  9 

לא טועה, בערך מאתיים עשרים ילד הועברו, חלק מזה הועבר  10 

בסוף חודש אוגוסט והיתרה במהלך השנה. עד סוף השנה  11 

לתנועות הנוער. תנועת הנוער בני המושבים  תועבר היתרה 12 

בשנתיים האחרונות על ידי התנועה, לא על ידי  מונעות 13 

המועצה. אנחנו גאים בשינוי בתנועה. אנחנו גאים במה שקורה  14 

בצופים, במה שקורה בבני עקיבא, אנחנו, אני באופן אישי, אני  15 

חושב שכולם פה גאים שגם לנוער חרדי יש סופסוף בית,  16 

קיבלה החלטה, גם להם מגיע בית. אני חושב שכל  המועצה 17 

החלטה, כל החלטה שתתקבל, כמו שאמרתי פה מסביב  18 

שהיא דקלרטיבית לחלוטין, חסרת תוקף לשולחן, היא החלטה  19 

ממילא, כי חוק מדינת ישראל, הוא ממילא מחייב את הרשות  20 

לעבוד לפי החוק, וזה הכל. תודה רבה. תומר, תומר, לקרוא  21 

 22 עת ההחלטה, תודה רבה. בבקשה את הצ

 23 )מדברים ברקע(
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 1 תודה רבה. תומר, הצעת החלטה להקריא, תודה. שביט מס :

עובדת אני רק רוצה לתת תוקף לדברים ששביט אמר. המועצה  תומר יעקב : 2 

, יש דרישה ואנחנו צריכים -לפי צרכים, לפי צורך, לפי מה ש 3 

ם להיענות לפיה. כשאישרנו את התקציב לפני חצי שנה, ששי 4 

אלף שקל, למבנה בני המושבים בצורן, ששים אלף, זה בא  5 

מהיטלי השבחה של רמת אמיר, ככה זה עובד, זה המשחק.  6 

אם יש צורך אז אנחנו עושים את זה, לא משנה מאיפה, עשיו  7 

 8 לעניין הצעת החלטה,

 9 )מדברים יחד(

 10 הצעת החלטה, הצעת החלטה, תודה, שביט מס :

תנועות הנוער בישוב, להרחיב ר לכל המועצה תתמוך ותאפש תומר יעקב : 11 

את מסגרת פעילותן, וזאת על מנת להגביר את חשיפתן לכלל  12 

רבדיו וגווני האוכלוסייה של הישוב המאוחד, וכחלק  13 

מאסטרטגיה קהילתית למימוש ומיצוי הפוטנציאל אשר מציב  14 

 15 כיעד את הגדלת כמות החניכים בכל תנועות הנוער בישוב. 

 16 ודה רבה. שיהיה בהצלחה לכולם. תודה רבה. ת שביט מס :

 17 מה לא בסדר? שזו מכבסת מילים, גרין : קרן

 18 )מדברים יחד(

תודה. מי בעד ההצעה? מי בעד? מי בעד? רבותיי, מי בעד?  שביט מס : 19 

תודה רבה. מי בעד? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש,  20 

תודה רבה. מי נגד? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש נגד.  21 

אנחנו שמחים מאוד. בהצלחה. תודה רבה  תודה רבה. 22 
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שבאתם. נושא שני לסדר היום. לילה טוב. תודה רבה. תודה  1 

 2 רבה, לילה טוב, שנה טובה. 

 3 )מדברים ברקע(

 4 , תומר, תומר,2סעיף מספר  שביט מס :

 5 ברקע( צועקים)

 6 ,)דופק על השולחן( בבקשה תודה. להתראות. תומר, תומר, שביט מס :

י, אמילי, תודה רבה, לילה טוב. להתראות, רבותיי, תודה. אמיל 7 

, תודה. רבותיי, אני מבקשאמילי תודה. רבותיי, אמילי תודה.  8 

, 2רוני, רוני, רוני, רווווני, רוני לילה טוב. רבותיי, נושא מספר  9 

 10 אני מבקש מהיועץ המשפטי, 

 11 )צעקות ברקע(

נושא מספר שתיים לסדר היום, תודה רבה קרן, היועץ  שביט מס : 12 

פטי, אני מבקש לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקש המש 13 

 14 מהיועץ המשפטי כמה מילים. תודה. בבקשה,

, מאז שהנושא הזה הוצע בזמנו, פשוט עברנו 2נושא מספר  עו"ד אהרון שפרבר : 15 

התגלגלויות, זה עבר הרבה ישיבות ואני רוצה פשוט לעדכן  16 

יר אתכם וצריכים להוריד את זה מסדר היום היום, כי אני אסב 17 

לכם למה, מה קרה עם זה. בנושא הזה הוגשה תלונה של  18 

תושבים, הנושא הזה נבדק על ידי מבקר המועצה החדש, ואני  19 

חושב שזה הנושא הראשון שנבדק על ידו, ונציב תלונות  20 

הציבור, עורך דין קדוש, יש תוצאות של הבדיקה שלו, אבל גם  21 

 22 קרה כבר משהו מאז. בנושא הזה הוגשה תובענה מנהלית,

וכרגע הנושא הזה נמצא בדיוק משפטי. ממילא אין סמכות  23 
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למועצה להורות על החזרים בשלב הזה. יש כל מיני ממצאים  1 

שהגיע אליהם המבקר, יש כרגע תובענה מנהלית שנדונה  2 

בעקבות אותה, הוא השיב לאותם אנשים ואז הם החליטו  3 

 4 להגיש תובענה מנהלית. זה נמצא כרגע בדיון משפטי,

 5 באיזה שלב הדיון הזה נמצא? קרן גרין :

 6 ממש בהתחלה. עו"ד אהרון שפרבר :

 7 השבוע הגיע, שביט מס :

 8 זה הגיע, עו"ד אהרון שפרבר :

 9 מה זה תובענה? גרין : קרן

תובענה מנהלית ייצוגית. לקבל בחזרה, להורות על החזרה של  עו"ד אהרון שפרבר : 10 

 11 היטלי, 

 12 ,השבה, "תובענה יצוגית להשבה" זה נקרא דובר :

 13 להשבה של היטלי, עו"ד אהרון שפרבר :

היום, לא מן הראוי שאולי  ייצוגיתאז אם הוגשה נגדנו תובענה  קרן גרין : 14 

 15 נעשה משהו כדי לחסוך את העלויות המשפטיות?

אז יפה, בדיוק עכשיו, בסדר היום היום, מופיע ממילא, אני כבר  עו"ד אהרון שפרבר : 16 

בדתיות, אם כן היה לא מדבר שיש פה כל מיני מחלוקות עו 17 

שמירה, לא היה שמירה, חלקי, לא חלקי וכולי, ממילא גם,  18 

בסדר  8בדיוק למה שאת אומרת ומכוונת קרן, שימו לב לסעיף  19 

היום, הרי היטל שמירה לא נועד לחודש ספציפי וכולי מול  20 

 21 היום בסדר היום, 8ההיתר, תראו את סעיף 

 22 מזה חששתי דרך אגב,  תומר יעקב : 

 23 יפה, עכשיו, ן שפרבר :עו"ד אהרו
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 1 מזה חששתי, תומר יעקב : 

? פשוט נורא קשה פה 8, אתם רואים את סעיף -יפה. והוא ה עו"ד אהרון שפרבר : 2 

 3 עם הרעש הזה, אוקיי? 

 4 ()נשמעות צעקות מחוץ לאולם

 5 לסדר היום היום, 8סעיף  עו"ד אהרון שפרבר :

 6 נו, מה זה קשור? דובר : 

ותך, ברגע שתגיע לזה זכותך להצביע, אני לא יכול דקה, זכ עו"ד אהרון שפרבר : 7 

להשפיע על הצבעתך. יש פה התקנת מצלמות אבטחה, יש  8 

דברים נוספים מההיטל. אל תשכחו שההיטל הזה הוא קופה  9 

סגורה. במידה וביום מן הימים יש בו יתרות, כלומר, אז יצטרכו  10 

לעשות הפחתות בעתיד. מה שאני רוצה להגיד זה, שהמועצה  11 

כולה, חברי המועצה, להגיע לשום החלטה אופרטיבית פה, לא י 12 

יש דו"ח של מבקר המועצה, . 1: להחזרים או לא להחזרים, כי 13 

 14 )צעקות בני תנועות הנוער בחוץ( אתם שומעים אותי?

 15 כן, כן, שביט מס :

כי יש את הנושא הזה של דו"ח המבקר, יש את הנושא הזה של  עו"ד אהרון שפרבר : 16 

ת המשפטית. יש ממילא דברים שגם עלו התובענה הייצוגי 17 

ני הכל, בנושא הזה שהמקור המימון שלהם מלכתחילה עוד לפ 18 

הוא אותם היטלי שמירה וכולי. מה שאני רוצה להגיד, אנחנו  19 

היה, מהי ההחלטה  ביום מן הימים, מהנעדכן אתכם, נגיד לכם  20 

של בית משפט, ממילא אין סמכות פה להורות על השבה ולו  21 

 22 שלי אמרתי.חלקית. את 

 23 על כמה התביעה? קרן גרין :
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 1 , -התובענה היא על מיליון, ה עו"ד אהרון שפרבר :

 2 מיליון שקל, 1.2 שביט מס :

התובענה היא למעשה על חודשיים. החזר של כל היטלי  עו"ד אהרון שפרבר : 3 

השמירה של חודשים, נדמה לי חודשיים, חודשיים ומשהו,  4 

 5 יוני,-שש, מאי-חמש

 6 פרשנו את זה הצידה?ה קרן גרין :

 7 מה? עו"ד אהרון שפרבר :

 8 הפרשנו את זה הצידה? קרן גרין :

אנחנו, עכשיו השאלה היא פה, הנה, עכשיו, השאלה שוב, אם  עו"ד אהרון שפרבר : 9 

אתם מתוך זה תאשרו כל מיני דברים, זה הולך מתוך היטל  10 

השמירה בכל מקרה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם,  11 

ם אחרות, גם אם בית משפט סבור, נגיע למסקנה, מניסיון מערי 12 

שוב, יש פה עמדה של המנכ"ל, שהוא טען באוזננו, שוב, אני  13 

לא שופט, לא עובדתית שכן היה, יש פה עמדה של מבקר  14 

המועצה, אתם לא מכירים את הדוח, נכון? אתה מכיר?  15 

)מדברים יחד( אני רק אגיד לכם מה היה הסיכום שלו, אני  16 

נו, על הביקורת בדעה, "הביקורת בדעה, כי לא אקריא חלק ממ 17 

מדגישה נפל פגם בהחלטת הנהלת המועצה להתחיל בגביה,  18 

שהשירותים פעלו מספר חודשים ללא שהתושבים חויבו כלל  19 

בהיטל על פי חוק העזר". עכשיו, בדרך כלל, אם גם בתי משפט  20 

מגיעים למסקנה, והרבה פעמים, קודם כל הם יכולים להורות  21 

, שזו אופציה אחת, לקבל את התביעה הייצוגית אבל על החזר 22 

מצד שני הרבה פעמים הם באים ואומרים "נשתמש בכסף  23 
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לצרכים שקשורים", כמו התקנת מצלמות אבטחה, כמו  1 

 2 שמדברים, ברמת אמיר וכולי. אז רק פשוט שתדעו,

אנחנו צריכים להפריש אני מצטערת, אני רק רוצה להבין, אז  קרן גרין : 3 

 4 תביעה הצידה עכשיו. את גובה ה

תראי, אנחנו נצטרך להעריך אותה, במסגרת הערכות הסיכון,  עו"ד אהרון שפרבר : 5 

כמה אנחנו מעריכים מתוך שיש סיכון או לא סיכון לאור העמדה  6 

שיש פה,מה נתנו ומה לא נתנו מתוך שירותי השמירה, ומתוך  7 

מה שההיטל הזה אמור גם להיות משולם, כי זה לא רק שירותי  8 

מירה בפועל, זה גם מצלמות אבטחה וכל מיני דברים אחרים, ש 9 

שאולי התושבים לא, לא מודעים להם, וזה בין היתר נושא  10 

שאתם צריכים להחליט לגביו היום, ושוב, ההחלטה היא  11 

בידיכם, אני לא אומר מה להחליט. בסדר? אז זה בנושא הזה,  12 

ת פה רק פשוט רציתי לעדכן אתכם שתדעו, ולכן לא יכולה להיו 13 

את דברו בסופו של דבר זה החלטה אופרטיבית, גם מי שייתן  14 

 15 בית המשפט.

 16 תומר, אתה רוצה בכל זאת? שביט מס :

 17 אני רוצה בכל זאת, כן, אני רוצה להגיד את הדבר הבא,  תומר יעקב :

 18 רגע, להעלות להצבעה )צעקות ברקע(,  שושן :-חגי בן

 19 יכול או למשוך אותו או, רגע, קודם כל שיציג את הנושא, הוא שביט מס :

חגי, הוא צריך להציג את הנושא ואחרי זה אתם צריכים  עו"ד אהרון שפרבר : 20 

 21 להחליט אם אתם לדון או לא. אם תחליטו, תדונו,

 22 תראה, עורך דין שפרבר, תומר יעקב :

 23 כן, עו"ד אהרון שפרבר :
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מבקשים ליולי, כמו שנכתב כאן במסמך,  10-אנחנו, מ תומר יעקב : 1 

 2 חסות מסודרת בכתב, מטעם המשרד שלכם,התיי

 3 ודאי שיש, כבר ניתנה ביולי, עו"ד אהרון שפרבר :

 4 ניתנה למי? תומר יעקב :

 5 ניתנה, עו"ד אהרון שפרבר :

 6 למי? תומר יעקב :

 7 למי? לגורמי המועצה, בוודאי, עו"ד אהרון שפרבר :

 8 גורמי המועצה, שאתה היועץ המשפטי גם שלנו,  תומר יעקב :

 9 כן, ון שפרבר :עו"ד אהר

לא עשה מספיק, אני חושב, כדי לדאוג שגם אנחנו נקבל את  תומר יעקב : 10 

חוות הדעת הכתובה. זכינו, אני וחגי, בצורה מאוד מאוד  11 

רנדומאלית אקראית לפני חודש, חגי דרך אגב הלין על נושא  12 

 13 אחר, לפני כמה חודשים, 

 14 אני אדבר בשמי, שושן :-חגי בן

בשמו, בסדר. אני חושב שחוות הדעת הכתובה היתה חגי ידבר  תומר יעקב : 15 

צריכה להיות אצלנו. מישהו מסתיר אותה? מה יש להסתיר?  16 

על מה הפחד? ממה החשש? תנו לנו. מגיע לנו את חוות  17 

 18 הכתובה שהוצאתם,הדעת 

 19 בבקשה, עו"ד אהרון שפרבר :

ו עד עכשיו היא לא הגיעה. ביקשנו אותה אינספור פעמים. פנינ תומר יעקב : 20 

למשרד הפנים, מה יש להסתיר? הרי במסגרת התובענה  21 

 22 ממילא תצטרכו לחשוף אותה, להוציא צו גילוי מסמכים,

 23 היא גם מוטמעת בתוך דוח מבקר המועצה, עו"ד אהרון שפרבר :
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 1 היא לא נמצאת בדוח מבקר המועצה, ממש לא, תומר יעקב :

 2 הדוח הזה, עו"ד אהרון שפרבר :

 3 את חוות, לא, את תטמיע, תן לנו חוות דעת,אנחנו רוצים  תומר יעקב :

 4 הוא הכניס את זה. הוא הכניס את חוות הדעת, שביט מס :

 5 תקשיב, זה דוח, זה דוח של מבקר שאין, תומר יעקב :

 6 יועבר, יועבר, עו"ד אהרון שפרבר :

 7 "יועבר", מתי אתה מעביר לנו את זה, שביט? תומר יעקב :

 8 היום בערב. שביט מס :

 9 "היום בערב", תודה.  תומר יעקב :

 10 אוקיי, עו"ד אהרון שפרבר :

רגע, לא סיימתי, זה דבר אחד. אנחנו טוענים כל הזמן שחוק  תומר יעקב : 11 

העזר לא מולא כנדרש. אני לא נכנס לתהליכים של ועדת  12 

המבקר. אני אומר שבמאי יוני לא היתה שמירה, פעם אחת לא  13 

 14 היתה,

 15 ל התובענה, רק שתדע,זה בדיוק הנושא ש עו"ד אהרון שפרבר :

רגע, תן לי לסיים, בגלל זה אני שם, ההצעה שלי מחולקת  תומר יעקב : 16 

לכמה חלקים, על העבר, על ההווה ועל המדיניות. אז פעם  17 

אחת לא היתה שמירה, ביקשנו ממנכ"ל המועצה, וגם את זה  18 

אני מבקש, אני שמח שאתה כאן, ביקשתי כמה פעמים גם  19 

ם, ולא קיבלנו, את צו התחלת בנוכחות עורך דין אבינוע 20 

העבודה, זה חוזה של החברה למשק וכלכלה, יש צו התחלת  21 

עבודה או מכתב להתחיל את העבודה במסגרת ההתקשרות  22 

 23 קיבלנו, לא קיבלנו, מול החברה למשק. לא 
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 1 אורנה, יועבר, בסדר? תדאגו להעביר, עו"ד אהרון שפרבר :

חנו יודעים שהחשבונות עומדים . ביקשנו כי ראינו את זה, אנ3 תומר יעקב : 2 

, ביקשנו את החשבונות ביצוע, החשבונות מוגשים 0על  3 

בפורמט של אבטחת מוסדות חינוך לחוד והאבטחה ההיקפית  4 

לחוד, את חשבונות הביצוע של האבטחה ההיקפית של חברת  5 

 6 האבטחה חתומים,

 7 תעביר בבקשה לאורנה את כל מה שאתה מבקש, עו"ד אהרון שפרבר :

אורנה מכותבת לכל המיילים, היא יודעת בדיוק מה אני רוצה  קב :תומר יע 8 

כבר בעל פה, אבל לא קיבלנו )מדברים יחד(, רגע, שנייה,  9 

 10 שנייה, 

, אני הגעתי למנכ"ל, הוא הסכים לתת לי רק אני יכול להגיד לך שושן : -חגי בן 11 

לעיין בזה, לא, לא, סליחה, יש פסיקה שאומרת )צועקים  12 

ון, אם זה לא חומר פרטי, זה גם זכות לקבל ברקע(, שזכות עי 13 

מידע, אם זה לא חומר פרטי, זה פסיקה מוכרת. זה מגיע  14 

לא, אני  , זה, אותו דבר, וביקשתי ממנו, אמרתי,-ל 74בסעיף  15 

)א( בפלילי של זכות העיון, אם זה לא פוגע 74-אומר, זה נגזר מ 16 

באינטרס אישי. אני ראיתי את החשבוניות, עכשיו, אני גם  17 

דיברתי עם המבקר, ואני גם בטוח כמעט במאת האחוזים שמי  18 

שכתב את חוות הדעת המשפטית, לא ראה את החומר  19 

, הבנתי גם למה לא רצו להראות לי אותו, -החשבונאי, כיוון ש 20 

אנחנו יודעים שזה כי ההוצאות אבטחה, אנחנו חברי מליאה,  21 

אמור לכסות גם מצלמות ודברים נוספים, וגם אבטחה של  22 

ועים מדי פעם, הכל בסדר. אבל כשאנחנו מרימים את היד איר 23 
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ושרואה חשבון בוחניק, עושה את התחשיב שלו, יש סל  1 

אבטחה שגם אושר על ידי משרד הפנים וסל אבטחה אתה  2 

 3 10%-יודע, אם במשך חודשיים, אם במשך חודשיים, פחות מ

מזה ניתן לתושב, זה אומר שלא קיימנו את החוק, והמסמכים  4 

לתי את המבקר בכנות, הוא אמר לי "את זה לא האלו, שא 5 

ידעתי. אמרו לי שניתן שירות חלקי בעל פה", אמר לי המבקר  6 

בכנות "אמרו לי ניתן שירות חלקי בעל פה בחודשים חמש שש,  7 

מה ניתן אני לא יודע". אמרתי לו "בוא, אני אגיד לך, בחמש שש  8 

אגב  לא היו אישומים בכלל, ראיתי את זה בחשבוניות" וכדרך 9 

מושיקו אישר לי את זה. אז אני אומר, מן הראוי שהייתם נותנים  10 

 11 למבקר וגם ליועץ המשפטי שכתב את חוות הדעת,

, המבקר בדק -היועץ המשפטי חתם בצד המשפטי, לא בצד ה עו"ד אהרון שפרבר : 12 

 13 את זה בפועל,

 14 בצד המשפטי אני מניח, שושן :-חגי בן

זה ייבדק, הוגשה על זה תובענה. אי דיוק זה אגב, ממילא חגי  עו"ד אהרון שפרבר : 15 

 16 הנושא שלה, הנושא הזה הולך להיבדק,

אבל מעבר לתובענה לי יש, אני יש לי גם חובה כלפי הציבור,  שושן :-חגי בן 17 

הציבור מוסיף את המיילים, שואל שאלות, אז הלכתי לבדוק את  18 

החשבוניות ואכן ההוצאה לא יצאה. עכשיו, לנו אין סמכות  19 

אבל לתת תשובות אנחנו צריכים כסף, אני מבין, ר להחזי 20 

לציבור ותשובות ברורות, להגיד להם "חברה, אנחנו אומרים  21 

לכם שבאמת חודש חמש שש", בטח זה יגיע בגילוי מסמכים,  22 

בתובענה, הכל יהיה, "לא לקחו", עכשיו אני רוצה גם תשובה,  23 
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למה אנחנו, כחברי מועצה, וזה באמת מביא את השאלה  1 

 2 10%ית, האם החוק יושם תוך שלושים יום, אם רק המשפט

ה, האם באמת החוק מסל התושב שאושר ובגינו נקבעה אגר 3 

)נשמעים קולות ברקע( של סל התושב  10%יושם. האם  4 

 5 ברקע(, אבל אני רוצה להגיד, שנקבע תשלום )נשמעים קולות

עובדתי אני לא  זה גם עניין עובדתי, עניין עובדתי זה לא אנחנו, עו"ד אהרון שפרבר : 6 

 7 יודע לענות,

עניין עובדתי, כן, זה המסמכים, עכשיו אני מבקש שיתנו לי את  שושן :-חגי בן 8 

 9 החשבוניות האלה, וזה לא חודש, )צועקים ברקע(,

 10 יש כבר הליך תלוי ועומד ודיון משפטי, ותהיה החלטה בסוף. עו"ד אהרון שפרבר :

 11 ה צריכה להיות פה?מה היה הרעיון? מה הצעת החלט גולברי יצחק :

את הסיפור של התובענה הייצוגית להשבה, מה אני מכיר  תומר יעקב :  12 

שבאמת ציין כאן היועץ המשפטי, וזה מכסה אותנו. לגבי  13 

חודשים מאי יוני יגיד בית המשפט את דברו. אנחנו נוכל לקבל  14 

את דעתנו. אני טוען ואומר שבמידה  שנתןאת המסמכים או  15 

ר לא יושם כהלכה, יש בעייתיות, גם ובאמת יוכח שחוק העז 16 

לגבייה הנוכחות והעתידית, כי ברגע שחוק העזר לא יושם, הוא  17 

 18 לא תקן. יכול להיות שנצטרך,

 19 הוא גם לא מיושם היום לטענתך? עו"ד אהרון שפרבר : 

לא, היום הוא מיושם, אבל הוא לא יושם ברגע שבשלב  תומר יעקב : 20 

שים יום ליישם אותו, אז הראשוני, שהיה צריך בתנאי תוך שלו 21 

גמרנו, אז הכל פגום, כל ההליך פגום כבר, מתחילתו ועד סופו.  22 

זה בית משפט יצטרך להוסיף. אני מנסה, מאחר ואני מכיר, אני  23 
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מנסה לכוון את הדיון גם לצד הפרקטי המבצעי, שאולי, אני  1 

 2 מעריך, לכם אין חלק בו,

 3 לנו אין חלק בו, עו"ד אהרון שפרבר :

יפה. ואני אומר דבר כזה, חברים, אנחנו רואים את המראות.  : תומר יעקב 4 

אנחנו נכנסים לתוך הישוב, יוצאים מתוך הישוב, ואנחנו יודעים  5 

שזה סוג של רולטה. יום אחד יש שומר, יום אחד אין שומר, יום  6 

אחד ככה, יום אחד ככה. אין שום אפקטיביות, אני אומר  7 

ה. זה מדיניות, זה "חברה, תהיו אמיצים, בואו נקבל החלט 8 

( לצד של ההיטל, אבל בולע מיליםבסמכותנו." אני לא רוצה ) 9 

אני מבקש שנקבל החלטה לבטל לפחות עד שיבוא משהו  10 

מוסדר, תכנית מסודרת, תכנית מבצעית שאפשר להישען  11 

א מכתב ולהסתמך עליה, לבטל את השמירה בישוב, להוצי 12 

בא משהו "ל, עד שיביא או יוהפסקת עבודה, לפי חוזה משכ 13 

לשולחן שלנו, שבאמת יכול להניח את הדעת, בטח לא אבטחת  14 

שערים במתכונת הנוכחית. אין בזה שום אפקטיביות, זה  15 

 16 בסמכותנו, כי זה מדיניות מבצעית,

 17 מה, אתה רוצה לבטל את חוק העזר? עו"ד אהרון שפרבר :

, אני לא מבטל חוק עזר. שים לב מה אני עושה. אני מרוקן את תומר יעקב : 18 

אני לא מבטל את חוק העזר, אין לי סמכות לבטל אותו. שים  19 

 20 לב, אני מבקש,

 21 דווקא את חוק העזר יש לך כן סמכות, עו"ד אהרון שפרבר :

 22 , עוד לא, לא עכשיו,2018-רק ב תומר יעקב :

 23 לא, לא, אתה יכול גם באמצע, גולברי יצחק : 
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 1 פנים,אתה יכול גם באמצע, באישור משרד ה עו"ד אהרון שפרבר :

אתם יכולים בכל שעה, תרשה לי, חברה, אני התייעצתי, תרשה  גולברי יצחק : 2 

 3 לי, תומר, אני,

 4 )מדברים יחד(

רגע, רגע, שנייה, חברה, יכול להיות שהשמירה היא לא בסדר  גולברי יצחק : 5 

לחלוטין. אני הגעתי אתמול בשעה שתיים והגאון קרא תהילים  6 

 7 ,ופתח לי את השער, גם הוא ברך אותי

 8 )מדברים יחד(

אני קיבלתי חוות דעת משני יועצים משפטיים לרשויות  גולברי יצחק : 9 

מקומיות, ואני לא הייתי צריך את זה אבל בכל זאת רציתי את  10 

זה כדי לדעת מה אני עושה, כבר בישיבה הקודמת שדיברו על  11 

זה, אני, אין לנו סמכות, אין לנו סמכות ואנחנו צפויים לחיוב  12 

נחנו נחליט שלא לגבות היטל שמירה, שיש חוק אישי במידה וא 13 

ן, מה עזר, לכן זה מייתר את ההתנהלות שלנו כרגע. מה כ 14 

שקרן שאלה, יש פה סיכון, צריך לקחת אותו בחשבון. אנחנו  15 

יודעים בית משפט מה קורה. הוא יכול להחליט כך, יכול  16 

להחליט אחרת, בדרך כלל הוא הולך לטובת התושבים היום.  17 

קש במהירות, להגיד לראש המועצה ולגזבר מהם לכן אני מב 18 

 19 הסיכונים שהמועצה עלולה להיחשף להם ולקבל החלטה.

ה ולראות איזה שמירה במקביל יוסי, צריך לשבת על המדוכ 20 

 21 ( מתאים לישוב הזה. רעשי רקע)

איציק, אנחנו אומרים אנחנו מבטלים אותו עכשיו, אנחנו נחוקק  שושן : -חגי בן 22 

 23 נה הבאה, תקן אותי אם אני טועה,, נכון? לש2018-ל
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 1 מה, מה מה? גולברי יצחק :

 2 אם אנחנו מבטלים אותו עכשיו,  שושן :-חגי בן

 3 את חוק העזר? גולברי יצחק :

 4 ,2018-כן, אנחנו יכולים לחוקק אותו חזרה ב שושן :-חגי בן

 5 חגי, זה לא חכם, גולברי יצחק :

 6 רגע שנייה,  שושן :-חגי בן

 7 זה לא חכם,רגע,  גולברי יצחק :

היינו חמישה חודשים, איציק,  תקשיב לי עד הסוף. אז רגע, שושן :-חגי בן 8 

 9  איציק,

שנינו, כולנו יודעים אנחנו אני לא יכול לתת יד, תראו, חברה,  גולברי יצחק : 10 

אבל אני  שעושים בכסף הזה אבטחה של יום העצמאות, ,פה 11 

 12 לא יכול,

 13 ציק,סליחה, אי אבל רגע, שנייה, שושן :-חגי בן

מה לעשות, פוליטיקה אצלי, אם חשבה שאני פוליטיקאי, אני  גולברי יצחק : 14 

 15 לא פוליטיקאי,

לא, לא, זה לא פוליטיקה, בוא תקשיב, פוליטיקה זה לא  שושן :-חגי בן 16 

 17 להקשיב,

 18 לא פוליטיקה, מקשיב לך, מקשיב לך, גולברי יצחק :

ינו חודשים ינואר עד אנחנו הי תסתכל,אני לא מדבר פוליטיקה,  שושן :-חגי בן 19 

 20 אגרה?מאי בלי 

 21 מסכים איתך, גולברי יצחק :

יש כסף בקופה. את הכסף  , נכון?עכשיו אנחנו בחודש ספטמבר שושן :-חגי בן 22 

 23 ,הזה אי אפשר להחזיר, נכון? בוא נבטל את החוק מעכשיו
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 1 ,אותנו לאירועים, לדברים חשובים הכסף שיש בקופה ישמש

 2 ,2018-א חוק לנשב, נכין תכנית אבטחה ונבי

 3 חגי, אתה יודע מהו תהליך של ביטול חוק עזר? גולברי יצחק :

 4 יצליח יצליח, לא יצליח לא יצליח, שושן :-חגי בן

 5 לא, לא שלא יצליח. כמה זמן לוקח?  גולברי יצחק :

 6 חודשים, שביט מס :

 7 נגמרה השנה, גולברי יצחק :

 8 אבל אני לא רוצה לבטל, תומר יעקב :

 9 וא יהיה תקף ביום החתימה של השר,ה גולברי יצחק :

 10 )מדברים יחד( 

 11 איציק, אני לא רוצה לבטל,  תומר יעקב :

רגע, שנייה, אני, חגי העלה משהו, אני מאיר את עיניו. מהניסיון  גולברי יצחק : 12 

שלי, אני יודע שהתהליך, אנחנו בסוף ספטמבר, אנחנו מגיעים  13 

, 2018ל לדצמבר, אתם מדברים, בואו נדבר על חוק העזר ש 14 

 15 בואו נעשה, 

 16 אנחנו חייבים, שושן :-חגי בן

, אבל בואו נדבר 2018בואו נעשה, א. צריכים לדבר על  גולברי יצחק : 17 

לא  בינתיים איך אנחנו מייעלים את המערכת וגם שהמועצה 18 

זה מה שאני חושב שצריך תהיה חשופה לתביעות, זה הכל, אז  19 

 20 לעשות.

אחת, ברפרוף ככה, אני קורא את  הודאני רוצה להוסיף רק נק יוסי אדירי : 21 

לא, לא מכיר אותו באופן )מדברים ברקע(,  "ח של המבקרהדו 22 

אישי. אני חסרה לי פה נקודה, חסרה לי נקודה אחת שהיא לא  23 



 

 

63 

קשורה לחוקיות העניין הזה, אלא להתנהלות וניהול. גם אם  1 

. אין פה שום יךהחלטת היום להפעיל משהו, יש לו איזשהו תהל 2 

לדבר הזה, כלומר מהרגע שהוא גובה, עד לרגע  התייחסות 3 

שזה כואב. לא סתם אני שואל את הדבר הזה, כי זה מעניין  4 

אותי. הרי מה קורה, אנשים מה אומרים פה "לא היתה שמירה,  5 

לא היתה שמירה, לא היתה שמירה", אנשים לא מטומטמים.  6 

זאת אומרת, מילא שקיבלת החלטה, ברגע שאתה מפעיל  7 

 8 קה )דוברים מדברים ברקע(, אותה, בדינמי

 9 יוסי, יוסי, הציבור לא מבין איזה שמירה הוא מקבל, דורון אריה :

 10 רגע, שנייה, יוסי אדירי :

הם חושבים שאתה שומר להם על הבית ועל הרכוש. הם לא  דורון אריה : 11 

מבינים שזה לא השמירה הזאת, הם לא קולטים את זה. אז לא  12 

מה לעשות, אין פח"ע צריך שמירה. פח"ע אין בקדימה,  13 

בקדימה צורן, אין, נגמר העידן של פעם, אין, מה לעשות, מה  14 

 15 לעשות, אז תבטל,

זה נקודה אחת. נקודה שנייה, יש פה שתי נקודות. לדעתי,  יוסי אדירי : 16 

שלושה חודשים, הוגשה פה תכנית לפני ארבעה חודשים,  17 

 18  שצריך לממש אותה,

 19 ,-או שאיזה תכנית? שאתם הגשתם?  רן גרין :ק

 20 שאין פה איש מקצוע, אין פה קב"ט, חברה, אין פה איש מקצוע,  יוסי אדירי :

 21 )מדברים יחד(
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אם יש קב"ט, אז שיגיע, שייקח את התכנית הזאת יתרגם  יוסי אדירי : 1 

אותה לפעולה ושיציג אותה פה, איך הוא מביא אותה לידי  2 

 3 ביטוי,

 4 לא אמרנו שנעשה בזה דיון? קרן גרין :

 5 ד()מדברים יח

אז אתה משאיר לי ברירה רק להתנגד לתב"ר הזה, כי אין לו  יוסי אדירי : 6 

שום דבר )מדברים יחד( ואני לא אשים פה סתם מצלמות, כדי  7 

שמחר, כשנכנסנו לסיטואציה הזאת היו פה מצלמות לא  8 

שימושיות, לא מטופלות, בלי הסדר החזקה, בלי הרבה מאוד  9 

הוסיף עוד לעניין הזה? דברים ופגמים בעניין הזה. אתה רוצה ל 10 

בבקשה. אז אני לא רוצה, לכן אני אומר, כשאני אומר קב"ט,  11 

 12 מבחינתי אני לא פוגע, במי שאיננו ובמי שישנו,

 13 )מדברים יחד(

קודם כל אני שמחה לשמוע שהגשתם תכנית, כי לא היה דיון  קרן גרין : 14 

במועצה, אמרנו )מדברים יחד(, דורון, לא היה לזה דיון על זה  15 

עצה )מדברים יחד(, דורון, תכף יהיה לך זכות דיבור, אתה במו 16 

 17 רוצה זכות דיבור עכשיו? 

 18 חופשי, מה את רוצה, אתן לך את כל הקרדיט, דורון אריה :

תודה. אני אומרת, לא היה דיון על זה במועצה, אמרנו שנעלה  קרן גרין : 19 

את זה, ואם הגשתם את הדו"ח, אז שביט, אני אשמח שנעשה  20 

 21 ו דיון עם גורמי המקצוע שנוכל להבין,בזה איזשה

 22 לא אבל יוסי ותומר אומרים שהם הגישו לך את זה,  גרין : קרן

 23 יש מסמך מסכם, הוא צודק, יש מסמך מסכם, תומר יעקב :
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 1 )מדברים יחד(

למנכ"ל, עם איפה תהיה כל עמדה, מה סדר העדיפויות.   2 

 3 ,-במקרה הזה של ה

 4 ה? יש דיון על זה ואין את החומר,הנה, עוד פעם, את רוא גולברי יצחק :

 5 אז אפשר לעשות בזה דיון? אפשר לקבוע בזה דיון, שביט? קרן גרין :

יוסי, אני מתפלא עליך, אתה יודע? עליך אני מתפלא. אתה יודע  דורון אריה : 6 

 7 שזה לא יתקיים, אז מה אתה טוחן מים?

 8 שנייה, דורון, שנייה,  קרן גרין :

ע שזה לא יתקיים )מדברים יחד(, אז מה אתה אבל אתה יוד דורון אריה : 9 

 10 מתאמץ, מה אתה מתאמץ? 

אז אני מבקשת שנעשה דיון שיוסי ותומר הגישו, זה אחד.  קרן גרין : 11 

שתיים, לפני שמבטלים חוק או היטל, אני רוצה לדעת, שאם  12 

אנחנו מבטלים אותו, ונצטרך כסף בקופה כי חס וחלילה תהיה  13 

דעים שדברים כאלה קורים או פה התראה על מחבל ואנחנו יו 14 

כי חס וחלילה יש מישהו שמסתובב ברחובות ויכול להזיק  15 

לילדים, האם יהיה לנו מאיפה להפעיל חברת שמירה או  16 

אבטחה שתוכל אד הוק לסייע לילדים, כי אם לא, תומר, חגי,  17 

אנחנו נגרום לנזק. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן להיות  18 

אנחנו יכולים להפעיל, גם אד הוק או גם ברגע בסיטואציה שבה  19 

של חירום, איזשהו סייר או איזושהי חברת אבטחה. לפעמים  20 

אנחנו גם נתקלים בזה בסיירת הורים בערב, אוקיי? אז אנחנו  21 

צריכים לעשות את זה. עכשיו ככה, אם הוגשה תביעה, אנחנו  22 

קודם כל צריכים לדעת לפני שאנחנו מאשרים כל תב"ר שהוא,  23 
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ה תהיה היתרה, אחרי אותה תביעה, אחרי שננהל את הסיכון מ 1 

של התביעה, אז נגיד את זה. בסדר? אז אני מציעה שנחכה  2 

 3 , זה,-עם כל תב"ר או אישור שלו, עד שלא נדע את ה

 4 אני לא מאשר את התב"ר, גולברי יצחק :

 5 אני יכול להגיד משהו? תומר יעקב :

 6 )מדברים יחד(

 7 אגיד משהו, אני אגיד לכם מה,אז רגע, אני  תומר יעקב :

 8 לא, אבל מה הבעיה לגבי הסעיף הזה חברה? בואו נסכם אותו, גולברי יצחק :

 9 אני אגיד לך מה הבעיה עם הסעיף הזה. אם אתם רוצים, תומר יעקב :

 10 חברה, יש הצעת החלטה? שביט מס :

 11 יש הצעת החלטה, אבל אני חושב, תומר יעקב :

 12 אז לא, לא, לא, שביט מס :

אל תגיד לי "לא", כי היועץ המשפטי דיבר על זה, אז אני רוצה  מר יעקב :תו 13 

)מדברים יחד(. קודם כל הצעת ההחלטה  להתייחס, אז סיכמנו 14 

שלי, חברים, אני אומר לכם דבר כזה, הסעיף שנמצא בהמשך  15 

, לא סתם הסכום איכשהו יצא ארבע מאות 8סדר היום, סעיף  16 

ממאי עד עצם היום הזה, וכמה אלף שקל. מדוע? אנחנו גבינו  17 

כי זה כבר התקופה השלישית מאז אישור הגביה, שהוא לא  18 

תקין אנחנו טוענים. מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר,  19 

כבר כמעט מיליון ומשהו אלף שקל, מיליון מאתיים כי זה הסכום  20 

שדומה לסכום להשבה שעכשיו יש, אנחנו עומדים כרגע על  21 

ביצוע, הביצוע לחודשים האלה, כי מאי יוני לא מיליון מאתיים, ה 22 

היתה שמירה, אולי שליש מהסכום. כלומר, יש יתרה, בלי  23 
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לשאול את יזהר, הוא יכול לאשר לך את הדברים, יש יתרה  1 

גדולה מאוד בקרן השמירה. עכשיו המטרה לקחת את הכסף  2 

כדי להגיד "הנה, תראו, השתמשנו בו, עשינו אותו", אני לא אתן  3 

 4 ה חברים,יד לז

 5 גם אני לא, גולברי יצחק :

בטח לאור מה שיוסי אמר, שאין תכנית, לא שום, זה סתם  תומר יעקב :  6 

ומשהו אלף  לזרוק מצלמות ולהגיד, שאיכשהו ייצא ארבע מאות 7 

, והכל PTZשקל, נשים פה שתי מצלמות מגה פיקסל, שים פה  8 

יושב בסדר, אז אני לא מקבל את זה. מה שאני אומר זה דבר  9 

כזה, אני מדבר על הדברים שבסמכותנו, ואני רוצה רק לקחת  10 

בחשבון את מה שקרן אמרה, כי באמת אנחנו צריכים להיות  11 

אחראים, אם יקרה משהו חירום, אז יש לנו אחריות )מדברים  12 

ברקע(, רגע, אז אני טוען שיש מספיק כסף בקרן, ממילא  13 

ים החוזה שלנו זה חוזה מסגרת עם החברה, עדיין הם מועסק 14 

בהתקשרות מול החברה למשק ואבטחת מוסדות חינוך, אם  15 

 16 , נוכל להפעיל אותם, להערכתי, לדורנרצה להפעיל אותם 

 17 מה אתה מציע? להפסיק אותם? גולברי יצחק :

 18 יזהר, כמה כסף יש לנו בקרן? קרן גרין :

 19 הרבה. יזהר קנה :

 20 מה? קרן גרין :

 21 ()מדברים ביניהם

בין ארבע מאות עשרים לארבע מאות  הערכה היא שיש לנו יזהר קנה : 22 

חמישים אלף שקל. מאחר והגביה של מאי יוני היתה ביחד עם  23 
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יולי ועם אוגוסט, כי החיוב יצא לארבעת החודשים ביחד, אנחנו  1 

 2 נדע את זה רק כשנגמור לעשות את הדו"חות של אוגוסט,

בינתיים כבר גובים את ספטמבר אוקטובר, אז זה עוד ארבע  תומר יעקב : 3 

 4 אות אלף שקל, מ

 5 אבל אנחנו מבצעים את השמירה בפועל, יזהר קנה :

אוקיי, אבל עדיין לא בחלק, אבל זה לא מגיע לארבע מאות אלף  תומר יעקב :  6 

שקל. השמירה בפועל מגיעה אולי, אולי לפחות ממחצית. בגלל  7 

, סל -זה נצברים כספים, נתוני ביצוע, על סמך תכנית האבט 8 

 9 האבטחה שאושר.

 10 ?957יזהר, כמה יש לנו בתב"ר  שושן :-חגי בן

רגע, עוד לא סיימתי, מה ההצעה שלי? הא, אתה רוצה להגיד  תומר יעקב : 11 

 12 לפני הצעת החלטה?

 13 )מדברים יחד(

 14 יש פה הצעת החלטה, תומר יעקב :

 15 אין הצעת החלטה, שביט מס :

איציק, אני יכול להעלות הצעת החלטה או שאתה רוצה להגיד  תומר יעקב : 16 

 17 משהו?

 18 )מדברים יחד(

אני רוצה להגיד משהו, להעיר, אם אפשר, אני בזמנו הצעתי  חסון יצחק : 19 

בכלל שהסכום עצמו יהיה שקל שמונים למטר מרובע, ואתם  20 

עכשיו אתם רוצים בכלל לבוא ולבטל לגמרי, הלכתם ותמכתם,  21 

מי שתמך פה בשתיים וחצי או בשתיים חמישים וחמש, אז אם  22 

של שקל שמונים שאני התנגדתי, אז הייתם לוקחים את הסכום  23 
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לא הייתם היום נמצאים במצב הזה של בכלל לבטל, אז היינו  1 

 2 מוצאים תקציב כלשהו ולא היה נשאר,

אף אחד לא חשב שראש המועצה לא יישם את החוק. בוא,  שושן : -חגי בן 3 

 4 תתעורר, חסון. זו הסיבה,

 5 הצעת החלטה שלי, זה, תומר יעקב :

 6 פה בגלל זה שלא יישמו את החוק,אנחנו  שושן :-חגי בן

 7 חגי, הצעת החלטה שלי, זה לבטל, תומר יעקב :

 8 אין הצעת החלטה, שביט מס :

 9 יש, כי אני העליתי את הנושא לסדר היום, תומר יעקב :

 10 אבל הצעה, שביט מס :

 11 יש לי פה שני עורכי דין ויש הצעת החלטה, תומר יעקב :

 12 )מדברים יחד(,הצעה, לדיון, יש הצעה לדיון  שביט מס :

 13 יש הצעת החלטה שאומרת, רשמתי אותה, היא רשומה, תומר יעקב :

 14 מה כתוב? שביט מס :

 15 "דיון מחודש בהפעלת שירותי השמירה במתכונתם הנוכחית", תומר יעקב :

 16 אין הצעת החלטה. דיון, שביט

 17 אין אפקטיביות, תומר יעקב :

 18 דרך אגב, בזה אנחנו יכולים לדון, שושן :-חגי בן

 19 אנחנו דנים, מר יעקב :תו

 20 כשיש דיון, יש החלטה, גולברי יצחק :

, שביט. יש דיון, העליתי את זה אין דבר כזה "אין החלטה" תומר יעקב : 21 

כהצעה של סדר היום, צריך להתמודד גם עם החלטות שלא  22 

מוצאות חן בעיניך. זה החלטה שאני רוצה לקבל כאן ואני מקווה  23 
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יוות של הרבה שנים. לא שתהיו מספיק אמיצים לתקן פה ע 1 

לפחד. אין פה שום תועלת, שום תוחלת, לשום אפקטיביות  2 

בשמירה הנוכחית לבטל את השמירה )מדברים יחד(, את  3 

השמירה לבטל, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו לא רוצים יותר  4 

 5 שמירה. 

סליחה, יש פה יועץ משפטי, הוא יענה לנו, סליחה. אפשר  שושן :-חגי בן 6 

 7 תשובה?

 8 מה? ד אהרון שפרבר :עו"

 9 ,-מותר לנו לקבל החלטה, אני שואל ש שושן :-חגי בן

 10 אני רוצה לבדוק את זה, מה ההסכם אומר, אתם, עו"ד אהרון שפרבר :

לא, לפי ההסכם. לפי חוזה משכ"ל, תוך ארבעים ושמונה, אני  תומר יעקב : 11 

 12 אומר לך בעל פה עכשיו, 

 13 גיד לך משהו, שוב, אני לא רוצה לה עו"ד אהרון שפרבר :

 14 רגע, בהנחה שההסכם מאפשר לנו, מותר לנו להחליט על זה? שושן :-חגי בן

לא, הוא שואל אם מותר לו להעלות את זה. שביט טוען שהוא  גולברי יצחק : 15 

 16 לא יכול להעלות הצעת החלטה,

 17 אני צריך לבדוק, עו"ד אהרון שפרבר :

 18 הא, איך קוראים ליועץ המשפטי הזה? גולברי יצחק :

 19 )מדברים יחד(

אבל תשים לב מה, תשים לב, תומר, רגע, שנייה, תשים לב מה  גולברי יצחק : 20 

הסוגיה עכשיו, לא כן אפשר לבטל או אי אפשר לבטל. שביט  21 

אומר לו שהוא לא יכול להגיש הצעת החלטה עכשיו. הוא אומר  22 

 23 "אני כן רוצה",



 

 

71 

, )מדברים יחד( לא אנחנו ראינו את מה שפנית תומר, תומר, עו"ד אהרון שפרבר : 1 

 2 היינו מוכנים אליה, אין הצעת החלטה אחרי דיון,

בדיון יש הצעת החלטה, בכל דיון צריכה להיות, רגע, יש לי את  תומר יעקב : 3 

 4 זה פה,

 5 )מדברים יחד(

 6 אז הוא לא יכול להצביע? להעלות הצעה? גולברי יצחק :

 7 נן לזה,הצעת החלטה, אנחנו צריכים לבוא להתכו עו"ד אהרון שפרבר :

 8 בכל דיון יש הצעת החלטה בסופו של דבר, תומר יעקב :

 9 אני חושב שרק בישיבות שלא מן המניין, שושן :-חגי בן

שהוא לא צריך להינתן בכתב מראש, יש דיון בנושא, ובגין הדיון  תומר יעקב : 10 

 11 אנחנו נקבל החלטות,

ה, ישיבה בישיבה שלא מן המניין, אני לא בטוח שבישיבה רגיל שושן :-חגי בן 12 

 13 שלא מן המניין, סליחה, תקן אותנו אם אנחנו טועים, 

אנחנו באים מוכנים לפה. לא היתה פה שום הצעת החלטה  עו"ד אהרון שפרבר : 14 

לבטל, היתה החלטה שאומרת ההצעה, מה שהיה כתוב כאן,  15 

שאתה רוצה לדון, ואני אקריא ליתר דיוק: "דיון מחודש  16 

נוכחית". לרגע לא היה בהפעלת שירותי השמירה במתכונתם ה 17 

פה ביטול. אם אתה רוצה נושא של ביטול, אין לנו בעיה. תן לנו  18 

 19 רק דבר אחד, אנחנו צריכים להיות מספיק אחראים,

 20 אז תגיד, אל תגידו שזה לא בסמכות חברי המליאה, תומר יעקב :

 21 אני לא אמרתי, עו"ד אהרון שפרבר :

 22 כן בסמכות, גולברי יצחק :

 23 , בוודאי שזה בסמכות, תגידו תומר יעקב :
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 1 אמרתי רק שכתוב כאן, עו"ד אהרון שפרבר :

אתה אומר "תן לי ללמוד את זה, תן לי להבין את," זה משהו  תומר יעקב : 2 

 3 אחר,

 4 )מדברים יחד(

 5 בישיבה מן המניין, אין שום בעיה, כי הדיון קשור להחלטה, תומר יעקב :

ה שמן המניין לשלא מן רגע, יש הבדל בין הצעה לסדר ישיב גולברי יצחק : 6 

 7 המניין?

 8 בישיבה שלא מן המניין החוק אומר "יצרף הצעת החלטה". שביט מס :

 9 לא, עו"ד אהרון שפרבר :

 10 כן, שביט מס :

אני כרגע לא מדבר על הצעת החלטה. דקה, דקה, אני מדבר,  עו"ד אהרון שפרבר : 11 

זה דובר משהו אחר. אני אומר דבר אחר, תקשיבו רגע, ראש  12 

אמר משהו, עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחר. אנחנו המועצה  13 

באים לפה, אני מסביר לך תומר, מתכוננים לקראת זה, עכשיו  14 

מה שהיה כתוב פה, אני עכשיו לא מדבר פה על הצעת החלטה  15 

או לא הצעת החלטה, מה שאתה כתבת, שיש דיון מחודש, אני  16 

בהפעלת שירותי השמירה במתכונתם אקריא לך "דיון מחודש  17 

 18 הנוכחית",

 19 הנגזרת של, אבל מה הנגזרת שלו, עורך דין שפרבר, תומר יעקב :

ק תן לי, אני לא תוקף, אני רדקה רגע, דקה, רגע, תומר, תומר  עו"ד אהרון שפרבר : 20 

את  (אומר רגע, אם מה שאתה רוצה זה )מדברים ברקע 21 

השמירה, יש פה איזשהו עניין של חברי המועצה, תן לנו רק  22 

 23 לבדוק את זה, תחליטו מה אתם רוצים,להתכונן לזה, 
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יש לי רעיון בשבילך, אני אעשה דבר כזה, יש את מילת הקסם  תומר יעקב : 1 

," אנחנו עכשיו -שמישהו המציא לפני מקדמא דנא, בכפוף ל 2 

מקבלים החלטה, בכפוף לזה שבאמת הנושא בא, ויש לו  3 

באמת, יש לנו סמכות וזה, אנחנו מבקשים לבטל, על מנת שלא  4 

ך לקבץ פה את החברים בישיבה שמן המניין ולהטריח צרי 5 

אותם סתם. )מדברים יחד(, הצעת ההחלטה היא לבטל את  6 

 7 השמירה לפרק זמן הקבוע בחוזה ההתקשרות. 

 8 אני לא לוקח סיכונים, יקרה משהו, זה יהיה, גולברי יצחק :

עזוב, לא יקרה כלום, בחייך, לא קרה שמונים שנה בקדימה,  דובר : 9 

 10 , מה קוראים לו,-וץ ממה קרה ח

לא לוקח אחריות, לא יודע, לא יודע, לא רוצה, אתה יודע מה  גולברי יצחק :  11 

 12 יקרה? קורה מתי שאתה לא רוצה,

תומר יעקב :, אין לזה אופרטיביות, אין לזה גם משהו  קרן גרין : 13 

אופרטיבי, זה יותר דקלרטיבי, אני אסביר לך, היום ספטמבר,  14 

רד הפנים, יחזור ממשרד הפנים, בסדר? עד שזה יגיע למש 15 

)מדברים ברקע(, לא, אבל גם אם הוא יבדוק ויגיד "בסדר",  16 

 17 שנייה, היועץ המשפטי, 

 18 שפרבר, עו"ד אהרון שפרבר :

כן, כן, בכל זאת נקרא לך "היועץ המשפטי", אהרון שפרבר  קרן גרין : 19 

שאלה, בהנחה שתבדוק שמבחינת ההסכם זה היועץ המשפטי,  20 

ואנחנו קיבלנו החלטה לבטל את ההיטל, תוך אפשרי, בסדר?  21 

 22 כמה זמן ההיטל אכן יבוטל? כלומר,
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זה מחייב הסכמה של משרד הפנים, זה שינוי של חוק העזר.  עו"ד אהרון שפרבר : 1 

 2 אתם יודעים כולכם את החוק,

היא דיברה על ההיטל, שים לב, לא על השמירה. דיברת על  תומר יעקב : 3 

 4 דל,ההיטל או על השמירה? יש הב

 5 דיברנו על ההיטל, קרן גרין :

 6 ההיטל בסדר,  תומר יעקב :

 7 אבל זה הולך ביחד, ביחד, עו"ד אהרון שפרבר :

 8 לא, הוא רוצה לבטל את השמירה עכשיו,  גולברי יצחק :

 9 )מדברים יחד(

 10 אתה תצטרך להחליט אם אתה גובה או לא גובה, תומר יעקב : 

 11 לא, לא, לא, שביט מס :

 12 ן, אתה תצטרך להחליט,כן, כ תומר יעקב :

 13 לא, לא, לא,  שביט מס :

 14 אתה ראש המועצה,  תומר יעקב :

 15 לא, לא, לא,  שביט מס :

אתה צריך לקבל החלטה אמיצה להגיד "אין לי שמירה, אני לא  תומר יעקב : 16 

 17 גובה", 

 18 תומר, אתה לא יכול לקבל החלטות בפופוליסטי, יש חוק, שביט מס :

 19 ,יפופוליסטזה לא  תומר יעקב :

 20 זה פופוליסטי, שביט מס :

 21 פופוליסטי, זה להתחבא מאחורי )מדברים יחד(,  תומר יעקב :

תומר, אם המועצה גובה, המועצה צריכה לתת שירות. אתה  שביט מס : 22 

 23 אומר "תגבו, אבל אל תתנו שירות",
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 1 לא, אתה אומר "תגבו", אני אומר לך, זה יהיה מספיק, מספיק, תומר יעקב :

 2 שמענו את, רגע, שביט מס :

 3 לא, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה, הזלזול שלך עולה ביוקר, תומר יעקב :

 4 )מדברים יחד(

 5 אני מבקש לבטל את השירותים, לבטל, )מדברים יחד(,  תומר יעקב :

תומר, אנחנו באמת צריכים לדעת מה אתה רוצה. אתה רוצה  עו"ד אהרון שפרבר : 6 

 7 לשנות את חוק העזר?

 8 יד לך מה, אני לא, אני אג תומר יעקב :

 9 לא, באמת להבין אותך,  עו"ד אהרון שפרבר :

 10 לגמרי, לא צריך שמירה בקדימה צורן, דובר :

 11 חוק העזר נמצא, תומר יעקב :

 12 ואף אזרח יקלקל "שמרו לי, לא שמרו לי", תבטל לאלתר, דובר :

 13 רגע, בוא ננסה להבין מה הוא אומר, קרן גרין :

 14 יש פה עוד אפשרות, אני מבקש, תראה, תומר יעקב :

 15 )מדברים יחד(

 16 שנייה, אני רוצה להבין מה הוא אומר, קרן גרין :

 17 אנחנו יודעים שהשמירה לא אפקטיבית )מדברים יחד(,  תומר יעקב :

 18 (ברקע)צועקים 

כשאני שמרתי פה, אז אנשים היו עם הכשרות ועשו את  תומר יעקב : 19 

 20 העבודה,

יד לפנינו. תעלה את תומר, תומר, העבר מאחורינו והעת דובר : 21 

 22 ההחלטה שלך. מה אתה קשקש עכשיו,

 23 ההצעה שלי הוא כזאת, יש אופציה, תומר יעקב :
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 1 מה אתה רוצה? שלא תהיה שמירה? לילו ששון :

 2 כן, לבטל לאלתר, כן, דובר :

 3 אני לא מסכים, לילו ששון :

 4 אל תסכים, תצביע נגד, מה, דובר :

 5 ,אם יהיה רקע חבלני או משהו לילו ששון :

, נו, תעלו, נחיה יאללהבסדר, חבלני, כל המדינה בחבלים,  דובר : 6 

בפחדים, פחדים, נחיה בפחד כל הזמן. אם יקרה ואם יקרה, אז  7 

 8 ,יאללה

אנחנו יכולים לקבל החלטה, על סמך הבדיקה שאתם תבצעו,  תומר יעקב : 9 

אנחנו אומרים "בכפוף לבדיקה שאתם תבצעו", אנחנו מחליטים  10 

אם תצטרכו מה שנקרא לשים רייס כדי  לבטל את השמירה, 11 

 12 )מדברים ברקע(, 

 13 )מדברים יחד(

אתה לא יכול להגיד "אני מוריד את השירותים, אני מבטל את  עו"ד אבינועם פרץ : 14 

 15 השירותים, אבל אני לא מתקן את חוק העזר", 

תומר, עד לפני עשר דקות הוא אמר "המועצה גובה כסף, היא  שביט מס : 16 

, וזה לא תקין". עכשיו תומר, בצורה מאוד לא נותנת שירותים 17 

 18 מאוד עטופה,

 19 זה לא תקין שאתה גובה, תומר יעקב :

 20 די מספיק, די, שביט מס :

 21 אל תגיד "די, כשאתה גובה, תומר יעקב : 

 22 )צועקים יחד(
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אתה, מה שאתה מציע עכשיו, שהמועצה תעשה משהו שאתה  שביט מס : 1 

 2 מתנגד לו, לא, זה לא הגיוני,

את המועצה לסיכונים, זה אתה ולא אני, אף אחד מי שחשף  :תומר יעקב  3 

 4 אחר,

 5 )מדברים יחד(

חבל שהציבור לא יודע את זה, אבל טוב שאנחנו יודעים את זה,  תומר יעקב : 6 

 7 שהמועצה נמצאת בתובענה ייצוגית בסך של מעל מיליון שקל. 

 8 אז תעלה לביטול, תעלה את זה, דובר :

לבטל לאלתר את השמירה בישוב, והיועץ  אני מציע, חברים, תומר יעקב : 9 

המשפטי, בכפוף לבדיקת היועץ המשפטי לגבי ההיתכנות  10 

 11 והיכולת שלנו )מדברים יחד(,

מי בעד ההצעה של תומר? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, תודה.  שביט מס : 12 

 13 מי נגד? מי נגד? אחת, שתיים, שלוש, אתה נגד?

 14 לא, חגי הוא בעד, גולברי יצחק :

, גמרנו, תוריד את היד. לבטל לאלתר את השמירה, חגיד בע דובר : 15 

 16 כן, כן,

מי נגד לבטל את השמירה? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש,  שביט מס : 17 

 18 תודה רבה. הלאה, תודה רבה. חמישה. 

 19 טוב, הנושא הבא. טוב, אז באווירה טיפה יותר, קרן גרין :

את השמירה אבל לא תומר, היו מבטלים, רגע, היית מפסיק  גולברי יצחק : 20 

היה חייב לגבות את הכסף, מה עשינו? אז יישאר לו עודפים?  21 

)מדברים יחד( לא, לא יכולת לבטל את הגביה, אני אומר לך,  22 

 23 אני בדקתי את זה. אתה לא יכול לבטל את הגביה. 
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, בשאילתה, אוקיי? היה בשאילתההנושא של ההסעות היה  קרן גרין : 1 

 2 טיפה, נכלילבואו  ונחכה לתשובה, אוקיי? עכשיו

 3 )מדברים יחד(

 4 י?אז אני מציעה את הנושא של הצהרונים והמתנ"סים, אוקי קרן גרין :

 5 מה ההצעה? גולברי יצחק :

 6 אז אני, אז אני מנסה להגיד את ההצעה,  קרן גרין :

 7 )מדברים ברקע(

אוקיי. הצהרונים בישוב מופעלים על ידי המתנ"ס, על פי הסכם  קרן גרין : 8 

עם המועצה. הפעלת הצהרונים בישוב מעולם לא  של המתנ"ס 9 

נבחנה באופן מסודר ומקיף. מבחינה מקצועית, כלכלית  10 

העת לבצע זאת, לקראת שנת הלימודים ופדגוגית, והגיעה  11 

הבאה, תשע"ט, לאור אישור החלטת הממשלה והמקרה של  12 

הוזלת הצהרונים, אנו מבקשים לערוך דיון בנושא. ראש  13 

לרפורמה. תחייבות שנתן לנו להצטרף המועצה פעל בניגוד לה 14 

עד היום, על אף שביקשנו, המתנ"ס לא הציג נתונים בנושא  15 

הצהרונים, ולכן אנחנו מבקשים שני דברים: אחד, שראש  16 

המועצה ידרוש מהמתנ"ס שקיפות מלאה, את הדוחות המלאים  17 

ויביא לעיון חברי המועצה.  2017-ו 2016והמפורטים לשנים  18 

הוא גוף שנתמך על ידי המועצה, ואין  אני מזכירה שהמתנ"ס 19 

סיבה שהמתנ"ס שהוא גוף ללא כוונת רווח, לא יהיה שקוף  20 

 21 כלפי המועצה,

 22 הוא לא נתמך, הוא מתוקצב, גולברי יצחק :
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"מתוקצב". הדבר השני זה לצאת למכרז להפעלת הצהרונים  קרן גרין : 1 

בדצמבר  31-בישוב. את המכרז להוציא עד סוף השנה, עד ה 2 

באופן שתחילת ההפעלה תהיה החל משנת הלימודים, , 2017 3 

גופים אחרים כמובן יוכלו לגשת  גם'. המתנ"ס ו18לספטמבר  1 4 

 5 ולתת הצעה,

 6 איזה גופים? כדוגמא? דובר :

 7 יש מלא, מפעילים פרטיים, שושן : -חגי בן

 8 יש גם חיצוניים, תומר יעקב :

ב השוק היום זה כן, כן, גופים פרטיים, חברות פרטיות. רו שושן :-חגי בן 9 

 10 חברות פרטיות,

 11 )מדברים יחד(

לספטמבר, אנחנו מתחילים שנה עם מפעיל  1-אנחנו מהלא,  קרן גרין : 12 

חדש, זו ההצעה שלי. מי שהתקשר היום עם מתנ"ס, ההורים  13 

 14 31-שהתקשרו היום עם המתנ"ס, הם יודעים שהם עד ה

באוגוסט, עד מתי שהקייטנה מסתיימת. אנחנו רוצים לעשות  15 

 16 לספטמבר. אוקיי, אז עכשיו מי בעד הדיון? 1-זה מהאת 

 17 רבותיי, מי בעד לדון בנושא?  שביט מס :

 18 לדון? אני תמיד בעד, כל נושא שבעולם, גולברי יצחק :

 19 שתיים, שלוש, ארבע, חמש,  שביט מס :

 20 יפה. אוקיי, מי בעד הצעת ההחלטה? קרן גרין :

 21 שמה? הא, כן, אני גם בעד, גולברי יצחק :

 22 מי נגד? אחת, שתיים, חסון?  מס : שביט

 23 אתה רוצה להגיד משהו?  קרן גרין :
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 1 )מדברים יחד(

ר תב"הגדלת רבותיי, הנושא הבא לסדר היום, תודה רבה.  שביט מס : 2 

 3 , רכישת ציוד משרדי,956

אקריא אתה נורא צרוד. אני כי אתה רוצה שאני אקריא?  עו"ד אהרון שפרבר : 4 

 5 956"הגדלת תב"ר מספר  ,בשבילך, אתה נורא צרוד כבר

הצטיידות חדר מדעים תיכון, מסכום של  ,רכישת ציוד משרדי 6 

מאתיים אלף ש"ח לסכום של שבע מאות אלף ש"ח, לטובת  7 

 8 "עודד", כאשר,הצטיידות לתיכון 

 9 הגדלה בסך חמש מאות אלף שקל, שביט מס :

 10 הגדלה של חמש מאות אלף שקל, "מקור מימון," עו"ד אהרון שפרבר :

 11 רגע, רגע, אני רוצה להתייחס, י יצחק :גולבר

על מפהרשעה דקה, אני רק מקריא, "מקור מימון,  לא, לא, עו"ד אהרון שפרבר : 12 

 13 . 1291, מספר 17/8/2017הפיס 

הייתי פה בדיון על תב"ר לתיכון, והיה דיון על כן, תשמעו, אני  גולברי יצחק : 14 

 15 המזגנים, ואנחנו הוספנו מאתיים אלף שקל המספר? אתם

 16 זוכרים?

 17 כן, מספר דוברים :

ואני גם תוך כדי אמרתי, אם יש מזגנים טובים לא להחליף. אם  גולברי יצחק :  18 

יש מזגנים לא טובים ויש חוות דעת מקצועית, להחליף".  19 

התקשרה אלי מהנהלת ההורים, לאחר ההחלטה, "גולברי,  20 

למה אתה התנגדת להחליף את המזגנים?" אמרתי "אני  21 

יט אמר". דיברתי עם שביט, הוא אומר לי "אז התנגדתי?", "שב 22 

היא אמרה". היום אני יושב עם צוות של חלק מבית הספר,  23 
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, לא אמרו לי שביט, אבל אמרו עוד פעם "אתה -מההנהלה וזה 1 

התנגדת", אני רוצה להבין, מה אני לא הייתי באותה ישיבה  2 

שאתם הייתם? אז אני רוצה להבין איך אתה עובד. אתה,  3 

נת בחירות, אתה מתחיל לבלף לכל העולם, לשקר אמנם יש ש 4 

לכולם, אתה מנסה לסכסך בינינו, כדי להראות כמה אתה,  5 

 6 אנחנו, אני חושב, תשמע,

 7 יש פרוטוקול, מה זה משנה? דובר :

בוודאי, הראיתי את הפרוטוקול. שביט, תשמע, התיכון, אני  גולברי יצחק : 8 

, תן לנו דיווח לספטמבר 1-ציפיתי היום, ישיבת מועצה, אחרי ה 9 

אפילו לא התייחסת לזה, כלום. איך נפתחה שנת הלימודים.  10 

כתבתם בוואצאפ, "אפס תקלות". אפס מוחלט של עשייה, לך  11 

תראה מה קורה בתיכון, המנהלת קורסת ורוצה לעזוב, בכתב  12 

היום. בכי תמרורים בכתה. אין תקשורת, אין קשר בין המקרנים  13 

ים שם, לא ניקו את השירותים , אין כבלים, אין מזגנים, ילד-ל 14 

הישנים של חטיבת הביניים, ריח של שתן ושל רפת יש שם. אין  15 

וילונות כדי שיוכלו להקרין במקרנים. מה, מה אתה חוגג תגיד  16 

לי? על מה אתה חוגג? תבוא תגיד לי פה "בוא נאשר מיליון  17 

שקל כדי לפתור את הבעיות אלף בית גימל, כי גיליתי את זה  18 

מבר. גם את זה אתה לא מסוגל לעשות, לבוא לספט 1-רק ב 19 

ולהגיד, אני בעד התב"ר, אני בעד, כולם פה בעד, אבל תבוא,  20 

תבוא ותגיד לנו "אני צריך עוד מאתיים אלף שקל למזגנים ועוד  21 

והיתה תקלה בתקשורת והיתה תקלה בוילונות",  לווילונותכסף  22 

ם לעזאזל, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו לא רוציתבוא תגיד  23 
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להפריע, פה אף אחד לא רוצה להפריע, אבל אתה לא אומר,  1 

בוא עכשיו אני מבקש ממך, לפני שאתה מעלה את זה, תהיה  2 

חכם, לפני, תגיד לנו מה אתה צריך, אם אתה יודע בכלל, אם  3 

אתה יודע מה צריך, אם אתה לא יודע אני אעזור לך, כי רשמתי  4 

 5 גם,

 6 איציק כל הכבוד לך, שביט מס :

 7 אוקיי, אז תגיד לנו מה אתה צריך, כדי שנעזור לך, שביט מס :

 8 אנחנו נעשה דיון אחרי זה,איציק, איציק,  שביט מס :

 9 לא, לא, לא, אתה תעשה דיון עכשיו, גולברי יצחק :

 10 הנה, עכשיו יש דיון על זה,  שביט מס :

 11 לא, אני יכול להגדיל את התב"ר, גולברי יצחק :

 12 תב"ר, שביט מס :

 13 ליחה, אתה הצעת סכום, אני יכול להגדיל,ס גולברי יצחק :

 14 אנחנו רוצים להגדיל אותו, דובר :

 15 אנחנו רוצים יותר, דובר :

 16 )מדברים יחד(

 17 שלא יגידו לנו בבית ספר שאין כסף, גולברי יצחק :

בוא, בוא, אני אחסוך לך, איציק. יש לנו בעיה עם חדרי  תומר יעקב : 18 

שו במאה חמישים השירותים, יש לנו בעיה עם המזגנים, השתמ 19 

 20 אלף מתוך ארבע מאות אלף שקל,

תן לי, תן לי לעזור לך, אני רוצה, תקשיבו, תקשיבו מה קורה  גולברי יצחק : 21 

בתיכון. מזגנים חסר, החברה מזיעים שם, חיישנים למזגנים  22 

החדשים לא שמו, למה? הם צריכים עם הטלפון עכשיו לעבוד.  23 
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סגור את המזגנים, הם לא מתפקדים, הם לא יכולים להפעיל ול 1 

אין חיישנים. ניקיון על הפנים, אין שירותי ניקיון, הלכו אז מזמן  2 

אתם זוכרים? צילמו את השירותים ב"יגאל אלון", הגאון יחד עם  3 

שמירה יש רק עד שתיים. החברה שלו. אז היום הכל שם קורס.  4 

משתיים לארבע יש בעיה, ואחר כך משתיים לארבע היא סוגרת  5 

ים רוצים להיכנס לספריה, הם לא יכולים, ואז את השער והילד 6 

הם קופצים מעל לגדר ומסכנים את החיים שלהם, ויכולים  7 

לקרוע פה את העורקים שלהם. אמרתי על השיפוצים, שיפוצי  8 

 9 השירותים צריך לעקור שם את הרצפה, הרצפה ספוגה בשתן, 

בבו שמונה חדרי שירותים, כולל שירותים של המורים, תסתו תומר יעקב : 10 

 11 שם, תראו מה הולך שם,

צריך לעשות, יש שם עדיין זבל, תקשיבו, יש שם עדיין זבל  גולברי יצחק : 12 

מהשיפוצים, וגם כשהם רצו להיכנס לשנת הלימודים הוא לא  13 

דאג להם, הם היו צריכים המורים עם ההורים לנקות את בית  14 

הספר ולפנות, בידיים, עם המנהלת, האישה הזאת שברירית,  15 

ותה לגמרי, רחמים עליה אני לא יודע איך הוא לא ריסקו א 16 

הלכה, אני אומר לך, אני לא יודע, ריסקו אותה לגמרי, לא נתנו  17 

לה כוח עזר, לא נתנו לה כלום והיא היתה צריכה בעצמה  18 

 19 לפנות את העסק.

 20 איציק, כמה פעמים היית בתיכון בחופש? שביט מס :

 21 מכיוון שהייתי,  גולברי יצחק :

 22 ס,אפ שביט מס :

 23 אתה שקרן, אתה שקרן,  גולברי יצחק :
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 1 מכיוון שהיית אפס, שביט מס :

 2 אתה שקרן, תשאל את יוסי בנאי, תשאל את יוסי בנאי, גולברי יצחק :

 3 אני שואל אותך, כמה פעמים היית שם? שביט מס :

 4 תשאל את חנן טויטו, גולברי יצחק :

 5 כמה פעמים היית שם? שביט מס :

 6 יכון, תקשיב, הייתי בתיכון, הייתי בת גולברי יצחק :

 7 הא, קשקשן, שביט מס :

אבל אני לא מפריח שביט, נתתי לך לפתוח שנת לימודים.  גולברי יצחק : 8 

 9 לספטמבר לא הייתי בארץ, 1-אפילו ברחתי, ב

 10 ממש הרגשנו את זה, שביט מס :

כדי שאתה לא תגיד חלילה שאני הפרעתי והצטלמתי אחר כך  גולברי יצחק : 11 

ובכית למה הורדתי את התמונה שלך מנהלת איתך ועם ה 12 

 13 והשארתי רק אותי )מדברים יחד(,

 14 עלוב, איש קטן, שביט מס :

נתתי לך הפעם להיות לבד, אבל אתה לא מתפקד, שביט,  גולברי יצחק : 15 

שביט אתה לא מתפקד, תשמע, אתה אסון לישוב הזה, אני  16 

אומר לך. יש עוד שנה וחודש, תתעשת, יש פה רשימה ארוכה,  17 

שאני, אני לא יודע, אני לא יודע במה להתעסק, אנחנו רוצים,  18 

אנחנו נקבל החלטה פה, אנחנו מגדילים את התב"ר למיליון  19 

, כל והווילונותשקל, ולפתור את כל בעיית המזגנים והתקשורת  20 

 21 הצרכים של בית הספר, 

 22 הצללה, דובר :

 23 הצללה, גולברי יצחק :



 

 

85 

 1 רוצה לכנס,אין הצללה, יש שטח כינוס, היא  דובר :

אתם יודעים, שנייה, בית ספר היחיד שלא עשה מסיבת פתיחה  גולברי יצחק : 2 

לשנת הלימודים, זה רק תיכון של קדימה צורן, תיכון "עודד",  3 

 4 למה? כי אין הצללה. אבל עכשיו, החורף עוד מעט מגיע, 

 5 ברור, מחכים לחורף, שיהיה צל. שושן :-חגי בן

 6 לגבי,שביט, לי יש שאלה  קרן גרין :

 7 )מדברים יחד(

 8 את רוצה להגיד משהו? קרן גרין :

 9 לא, היא שם, היא יודעת, גולברי יצחק :

 10 אני יודעת, :דוברת )ילדה( 

 11 תודה, תודה,  שביט מס :

 12 אבל? קרן גרין :

 13 קרן, קרן,  שביט מס :

 14 מה שהוא אמר זה אמיתי? דובר :

תר. אם רוצים מה שהוא אמר אמיתי לגמרי ואני לא אגיד יו :דוברת )ילדה(  15 

 16 ,לשמוע אני אגיד, אם לא

 17 )מדברים יחד(

אני רוצה לשמוע, אני רוצה, תן לילדה לדבר. למה? נתת  גולברי יצחק : 18 

 19 לעשרים, שלושים ילדים לדבר,

 20 כי הם מחאו לו כפיים, כי הם מחאו לו כפיים, שושן :-חגי בן

 21 ,-הא, כי היה טוב, זה היה טוב, זה שרת לך את ה גולברי יצחק :
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אני שואלת, קודם כל גילוי נאות, זו הבת שלי, למי שלא זיהה,  רן גרין :ק 1 

והשאלה שלי לגבי המזגנים בתיכון, הרי אנחנו אישרנו את  2 

 3 הכסף, איפה זה עומד?

 4 איפה זה נעלם? גולברי יצחק :

 5 לא, איפה זה עומד? למה בעצם, מה התקלה? קרן גרין :

מזגנים בתיכון. טופלו, כל  במהלך הקיץ הוחלפו עשרים וחמישה שביט מס : 6 

שאר המזגנים, לפני פתיחת שנת הלימודים, עבר טכנאי על כל  7 

המזגנים, דיווח שכל שאר המזגנים בדיוק בהתאם להחלטת  8 

המועצה. המזגנים שתקינים לא הוחלפה נשארו בכיתות. ברגע  9 

שנפתחה שנת הלימודים מנהלת בית הספר פנתה ואמרה  10 

דקו, אנחנו צריכים עוד שמונה "תקשיבו, המזגנים, למרות שנב 11 

, איך קוראים לה, היועץ רכש, בחינוך, הכינו -מזגנים". פנינו ה 12 

זה,  ,-כרגע לא חותמים על ההכנה למזגנים, יזהר יגיד למה  13 

 14 היועץ המשפטי, תסבירו בבקשה,

 15 לא, אבל יש לי שאלה, שביט, לגבי, יוסי אדירי :

 16 שנייה, שנייה, בבקשה, שביט מס :

 17 לגבי הסוגיה של השמירה,  :אדירי  יוסי

 18 שנייה, שביט מס :

 19 בין שתיים לארבע אין שמירה? אדירי :יוסי 

 20 יזהר, שביט מס :

 21 )מדברים יחד(
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הנושא של ההתקשרות עם החברה שמספקת את המזגנים,  יזהר קמחי : 1 

כנראה לא נבדק כמו שצריך על ידי המנכ"ל, הוא יחזור מחוץ  2 

 3 דברים עומדים,לארץ ובשבוע הבא אנחנו נדע איפה ה

 4 העיקר שיש מזגן במטוס, דובר :

לא, אבל אני רק מזכירה שאנחנו אישרנו הרבה יותר מזגנים  קרן גרין : 5 

 6 בזמנו. אם היינו עושים את זה אז זה היה, 

אגב, אנחנו אישרנו, קרן, להערה שלך, אנחנו אישרנו את כל  יזהר קמחי : 7 

ברים אחרים, הרכישות שהוגשו חודש יולי, וגם זה כמו הרבה ד 8 

אישרנו עם, אני לא רוצה לעגל פינות, אבל מתוך ידיעה שאנחנו  9 

 10 מנסים לא לגרום למצב שכנראה בכל זאת יקרה,

, כל יום, מתקיימת 16-ל 14יזהר, יש לי שאלה, השמירה בין  יוסי אדירי : 11 

 12 שם?

 13 לא, יזהר קמחי :

 14 לא. על פי חוק לא חייב. דובר :

זה החוק, אבל אנחנו יש לנו זכות, יש לנו אנחנו יודעים מה  יוסי אדירי : 15 

זכות, התב"ר הזה של האבטחה לשים שם, אנחנו רוצים,  16 

 17 )מדברים יחד(,

 18 יש כסף לשמירה, לעזאזל, גולברי יצחק :

 19 אני לא יכול להשתמש, שביט מס :

אתה לא יכול, אתה, מה שאתה רוצה אתה משתמש, שביט  גולברי יצחק : 20 

 21 ול,בחייך תפסיק להגיד אתה לא יכ

 22 )מדברים יחד(
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דבר נוסף של הדבר הזה, תראו, אני חושב שמה שאמר פה  יוסי אדירי : 1 

איציק, הוא מאוד מאוד חשוב. נפתחה שנת הלימודים, מן  2 

הראוי שתוצג פה איזושהי, אתה יודע, סקירה קצרה, ואני  3 

מבקש גם לראות כמה מנותקי מערכת החינוך קיימים, לא רק  4 

צריך עזרה, הוא גם יגיע לשנת כמה יש, כי הוא כנראה לא  5 

שירות, אז אנחנו רוצים לראות רגע סך הכל כל שכבה, כמה  6 

בלימודים, כמה לא, ואיך מטפלים בחבורה שלא נמצאת  7 

. שתיים, אנחנו צריכים ללמוד את תבמערכת החינוך גם, זה אח 8 

עיקרי הלקחים מכל התהליך הזה שביקשת, שעשו בקיץ  9 

שאתה מנקה את הרצפה, אז אתה הגעת למצב האחרון, כי אם  10 

כנראה משהו במערכת קורס או עיד אל אדחא, מה שנקרא,  11 

, זה -התקיל אותנו התאריך שלו, ואין מי שינקה שם את ה 12 

והורים נמצאים שם. לכן לי חשוב מאוד להבין, איך אנחנו לא  13 

מגיעים לאותה סיטואציה שהמנהלת מזהה עוד שמונה מזגנים,  14 

אותו מקום. אז אנחנו מבקשים וזה כל שנה אנחנו נמצאים ב 15 

לראות את הדבר הזה, וב'. אנחנו רוצים לדעת כמה תקציב  16 

כדי להעלות יותר כדי לתת פוש כרגע יש, כדי להעלות יותר,  17 

למקום הזה שנקרא "תיכון" ולא שיתעסקו לי עם החיישנים של  18 

 19 המזגנים.

חצי מיליון  אני דיברתי עם יזהר, בזמן שדיברת, אני חושב שעוד שושן : -חגי בן 20 

 21 שקל להוסיף, שייועדו לשיפוץ השירותים,

שנייה, הוא שאל אותי שאלה אז אני אענה, יש לנו, זה נכון,  יזהר קנה : 22 

נקבל ון לסוף אוגוסט, כשנתונים נכון לסוף יולי, ואני מעריך שנכ 23 
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. נכון לסוף יולי יש לנו מיליון מאתיים יהיה יותר את המסמכים 1 

ות אלף שאל. זאת אומרת יש תשע הוצאות היום יש שלוש מאב 2 

 3 מאות אלף שקל שניתן להשתמש,

בוא נראה, חצי מיליון שקל יספיקו לשטח הצללה ושיפוץ  שושן :-חגי בן 4 

 5 השירותים,

 6 לא, לתוספות, לכל הצרכים, גולברי יצחק :

 7 לא, אבל בוא נגדיר שהכסף יהיה צבוע, שישימו הצללה, שושן :-חגי בן

יד ואת השירותים ואת הכבלים ואת המזגנים ואת לא, לא, נג גולברי יצחק : 8 

 9 הכל,

אז חגי, צריך רק שמישהו ינסח את זה "בכפוף לתכנית  דובר : 10 

 11 מסודרת שהציגה המנהלת", 

רגע, ולי יש שאלה, המזגנים, גם המזגן שחסר ב"יובלים",  קרן גרין : 12 

 13 של מזגנים שמחכה? poolב"שחף", זה באותו 

 14 גם בגני הילדים,  יש מזגנים שחסרים יזהר קנה :

 15 זה תב"רים שונים, דובר :

לא, זה תב"רים שונים, אבל זה באותו זה, רק מה שאני  קרן גרין : 16 

מבקשת, לא יודעת מי, כשזה עלה בפייסבוק, אמר שזה אשמת  17 

 18 הגזברות, שביט, שנייה, שביט, 

 19 מי, מי אמר? גולברי יצחק :

ב, גם על החינוך, גם לא משנה מי, אני מאוד מקפידה, אני חוש קרן גרין : 20 

על הגזברות, גם על השפע, למנוע סיטואציות שבהן מסמנים  21 

החלטה כזו או אחרת, זה קורה לפעמים בחינוך, זה קורה  22 

לגזברות, זה קורה לשפע, זה קורה להנדסה. אני חושב  23 
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שכראש ראשות, אתה צריך לצאת בהודעה, אני אומרת אם יש  1 

יות היא שלנו, לא תקלה יש תקלה, האחריות היא שלך, האחר 2 

של אגף זה או אחר, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לשים לב  3 

 4 לזה, כי הציבור לא יודע את כל המהלכים והתהליכים.

עצם זה שיש אני, , מאודא'. שמעתי את כל הביקורת, זה נחמד  שביט מס : 5 

אולי אפילו מיליון או שני מיליון שקל, לא תשע מאות אלף שקל  6 

נו כולנו. אנחנו נאשר, אני מקווה ככה אני רלוונטי כרגע, לצער 7 

מאמין, גם את ההגדלה של התב"ר ל"יובלים" במהלך הדיון  8 

הזה, ואני מזכיר לכולנו שיש לנו עוד שני פרויקטים שצריכים  9 

כסף, שצריך כסף במהלך החודשים הקרובים, אחד, זה לבניה  10 

של "לברן", והדבר השני זה הוצאות, עוד כסף להגדיל את  11 

של התיכון, לצורך הבניה. עכשיו, יש בתב"ר של התב"ר  12 

דברים שביקשתי לבדוק אותם התיכון, עד כמה שאני זוכר, יש  13 

בשבוע שעבר, על סך של ארבע מאות ומשהו אלף שקל,  14 

, חלק מהרשימה -שאמורים בסופו של דבר, איציק, את כל ה 15 

שיש לך זה דברים שאמורים היו להגיע לתיכון והם לא הגיעו,  16 

להגיע, יש לי חלק הזמנות כבר של הדברים. במסגרת אמורים  17 

הארבע מאות ומשהו אלף שקל שאמורים לשחרר, כל הכסף,  18 

מה שחלק מהדברים כבר בהזמנות וחלק מהדברים אמורים  19 

להגיע בהזמנות, אין בעיה, נכון לרגע זה, שאני יודע לפחות,  20 

ישבתי שבוע שעבר על התב"ר של התיכון, נושא שאמור למנוע  21 

ידות של תיכון "עודד", אחד. אני אומר, עוד פעם, וחשוב הצטי 22 

שכולם יפנימו את זה לפני שאתם מציעים ומגדילים תב"רים  23 
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במיליונים. במליאת המועצה בחודש אוקטובר, המליאה  1 

הקרובה, אנחנו נביא הגדלה של תב"ר "לברן" ולכן את הכסף  2 

את יצטרכו אותו לתב"ר "לברן". אני אומר, אם, עכשיו יקבלו  3 

הכסף, יעבירו את זה ל"עודד", יהיה סבירות גבוהה שלא יהיה  4 

מספיק כסף לתב"ר "לברן", אתם סוברני לקבל מה שאתם  5 

 6 רוצים.

שביט, סליחה, אתה עכשיו מחזיר כסף מהרשאה שסופסוף  תומר יעקב : 7 

 8 מיליון שקל, 5.4תה מחזיר כסף של באמת התקבלה, א

 9 אמרתי שנקבל, שביט מס :

 10 מה, לא ראינו את זה? גולברי יצחק :

 11 הוא חוזר לקרנות, יש שם כסף,  תומר יעקב :

 12 אמרתי שנקבל עכשיו החלטה, שביט מס :

טוב, אני מציע הצעת החלטה, מליאת המועצה מאשרת הגדלה  גולברי יצחק : 13 

 14 למיליון שקל לתיכון,

 15 מיליון שלוש מאות אמרנו, שושן :-חגי בן

 16 כמה? גולברי יצחק :

 17 ון מאתיים,מילי שושן :-חגי בן

הא, מיליון מאתיים. לא, הוא מגדיל בחצי או מגדיל בשבע  גולברי יצחק : 18 

 19 מאות?

 20 הוא מגדיל בחמש מאות, תומר יעקב :

 21 הוא מגדיל בחמש מאות,  גולברי יצחק :

 22 )מדברים יחד(
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ההצעה של שביט היתה להגדיל ממאתיים לשבע מאות. אני  גולברי יצחק : 1 

יליון, למיליון מאתיים, הבנת מציע להגדיל את זה בעוד חצי מ 2 

 3 עכשיו?

 4 אני מבקש לקבל חוות דעת קודם כל מהיועץ המשפטי, שביט מס :

 5 שום חוות דעת אתה לא צריך, גולברי יצחק :

 6 אני לא שאלתי אותך, שביט מס :

 7 )מדברים יחד(

אתה שינית תב"רים במספרים, כמה שרצית, מתי שרצית, אין  גולברי יצחק : 8 

 9 , זה על סדר היום,דבר כזה. מותר לנו

 10 לא בסמכות חברי המליאה, שביט מס :

לא, לא, אם אתה רוצה לדפוק את התיכון ולהרוס אותו, זה  גולברי יצחק : 11 

 12 המשחק שלך עכשיו,

 13 לא בסמכות חברי המליאה, שביט מס :

מה זה? מה זה חוות דעת? אתה מנסה להכשיר לו עכשיו את  גולברי יצחק : 14 

 15 אני לא מבין, השטויות שהוא רוצה לעשות?

 16 אני לא מנסה להכשיר שום דבר, עו"ד אהרון שפרבר :

מה זה? יש נושא על סדר היום, יש בו מספרים, המספרים  גולברי יצחק : 17 

ניתנים לשינוי על ידי המליאה. יכולנו לאשר מאה אלף או  18 

 19 מאתיים אלף או מאה מיליון, באמת,

 20 ן,או חצי מיליון, ובתנאי שיש כסף בקר שושן :-חגי בן

דקה, דקה רגע, מי שמציע בתב"ר, אתה יכול לא לאשר, אתה  עו"ד אהרון שפרבר : 21 

יכול לאשר פה אפס, אתה יכול לאשר מאה, אתה יכול לאשר  22 

 23 , אתה יכול מה שאתה רוצה,-חמש מאות, אבל אי אפ
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 1 אוקיי, גולברי יצחק :

ל מאפס עד חמש מאות, אתה לא יכול פתאום היום להגדי עו"ד אהרון שפרבר : 2 

 3 תב"רים בהצעה,

אתה רציני? אז למה, כל התב"רים שהוא הגדיל תוך כדי ישיבה  גולברי יצחק : 4 

 5 בטלים?

 6 יש הבדל. בסמכות ראש מועצה, שביט מס :

 7 הא, רק ראש המועצה?  באמת? גולברי יצחק :

כן, מה לעשות? מה לעשות? יש דברים שיש סמכות לראש  שביט מס : 8 

 9 מועצה ואין סמכות לאופוזיציה,

 10 נו באמת, זאת בדיחה עכשיו, גולברי יצחק :

 11 חברי המועצה אין לכם את הסמכות, מה לעשות, שביט מס :

 12 טוב, אנחנו נעביר החלטה, גולברי יצחק :

 13 )מדברים יחד(

 14 אני אבקש הצעת החלטה, גולברי יצחק :

 15 איפה זה כתוב? תפנה אותי, שושן :-חגי בן

 16 שמעלה, זה לא על סדר היום, אין, כי בשום מקום, מי עו"ד אהרון שפרבר :

 17 זה על סדר היום, מספר דוברים :

 18 זה התב"ר שהוא ביקש, שושן :-חגי בן

 19 הוא העלה בקשה תקציבית, תומר יעקב :

 20 זה תב"ר של אפס עד חמש מאות, עו"ד אהרון שפרבר :

 21 לא, לא,  מספר דוברים :

 22 לא מסכים איתך, גולברי יצחק :

 23 ליט אפס, אתה יכול להחליט חמש מאות,אתה יכול להח עו"ד אהרון שפרבר :
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הוא העלה בקשה תקציבית, לנו אסור להעלות בקשה  תומר יעקב : 1 

 2 תקציבית, עורך דין שפרבר,

 3 ברגע שהוא הביא את זה לשולחן, שושן :-חגי בן

הוא הביא, זה נמצא בסדר היום כבקשה תקציבית, שהוא  תומר יעקב : 4 

 5 הביא, לא אנחנו הבאנו,

ניכם טועים. הוא שינה פה תב"רים במהלך ישיבות מועצה, ש גולברי יצחק : 6 

 7 למעלה, למטה, איך שרצה, כולל של השמירה.

 8 )מדברים יחד(

 9 בכל דיון תקציב אתה לא יכול להציע יותר, אתה לא יכול, פרץ : אבינועםעו"ד 

 10 איפה זה רשום? תומר יעקב :

 11 אותנו.איפה זה כתוב? תפנה  שושן :-חגי בן

 12 )מדברים יחד(

סליחה, אני רוצה להבין, שבע מאות אלף שקל אני רוצה לראות  ן יצחק :חסו 13 

 14 אומדן שלהם,

 15 אני אגיד לך, באמת, אני אגיד לך, יש לך הצללה? תומר יעקב :

 16 כמה זה הצללה?  חסון יצחק :

 17 אני אגיד לך כמה, תומר יעקב :

 18 כמה ? מאה מטר,  חסון יצחק :

ים אלף שקל. הלאה חדרי כמה כסף, הצללה שווה מאה עשר תומר יעקב : 19 

שירותים, יש לך שמונה חדרי שירותים. בערך, בערך כל חדר  20 

, כלים סניטריים לפי האומדן, מגיע לשלושים קרמיקהשירותים  21 

 22 ומשהו,

 23 חמש עשרה אלף, חסון יצחק :
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 1 מה פתאום,  תומר יעקב :

 2 אלה שירותים פשוטים, מה קרה לך אתה, בחיי חסון יצחק :

 3 ים זה ישנים, מאתיים אלף שקל,השירות תומר יעקב :

 4 מאתיים אלף שקל, גולברי יצחק :

לכל חדר שירותים, שמונה חדרי שירותים, איציק, זה לא  תומר יעקב : 5 

 6 זה כלים סניטריים,שירותים של בית, זה רצפה, זה קרמיקה, 

אתם מגזימים, אתם מגזימים, שלושים אלף שקל לשירותים,  חסון יצחק : 7 

 8 עזוב,חכה רגע, בסדר נו, 

 9 הלאה, מזגנים, תומר יעקב :

 10 מזגנים, כמה מזגנים? חסון יצחק :

 11 מזגנים ההפרש בין מה שחסר עוד מאה חמישים אלף שקל, תומר יעקב :

 12 )מדברים יחד(

חברה, אתם זורקים סתם מספרים, לשפוך כסף סתם זה לא,  חסון יצחק : 13 

 14 זה לא מקובל,

 15 )מדברים יחד(

תם לא תסיימו את הבניה בלי הלוואות, ידידי תומר יעקב :, א שביט מס : 16 

 17 קחו הלוואות,

עובדה לא סיימת. לא סיימת. תקשיב, שביט, חסר לך, תגיד לי,  תומר יעקב : 18 

מיליון וחצי שקל של הקבלן פיתוח, לא עשית את זה. המכרז  19 

יושב שנה, טויטו היה פה, מיליון, איפה הכסף של הפיתוח של  20 

ת פיתוח בחצר תיכון? החצר של התיכון? מיליון וחצי, עשי 21 

 22 עשית פיתוח? לא עשית )מדברים יחד( 
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רבותיי, תודה. רבותיי, אני מבקש להצביע על הגדלת תב"ר  שביט מס : 1 

ת אלף שקל, לטובת ממאתיים אלף שקל לחמש מאו 956 2 

, מי בעד? מי בעד הגדלה? אחת, שתיים, הצטיידות תיכון 3 

 4 שלוש, מי בעד? קרן, חמש, 

 5 )מדברים יחד(

רגע, שנייה, הצעה נגדית, אני ההצעה שלי שאנחנו נגדיל את  יצחק :גולברי  6 

התב"ר למיליון מאתיים, זאת אומרת שאנחנו מגדילים את זה  7 

 8 במיליון שקל, ממאתיים אלף למיליון מאתיים,

 9 לשפוך כסף, חסון יצחק :

 10 חסון, בגלל שאתה יודע הכל,  גולברי יצחק :

 11 אני לא יודע הכל, חסון יצחק :

 12 סליחה, רגע, סליחה, לפחות תכבד את דעתי, צחק :גולברי י

אני מכבד, אבל זה שפיכת כסף. גם לשבע מאות אני מתנגד גם  חסון יצחק : 13 

 14 לשבע מאות. העיקר לשפוך כסף,

 15 אז אני מצטער, כי לא איכפת לכם אתם מה שקורה, גולברי יצחק :

 16 למה לא איכפת? שביט מס :

 17 של מטר על מטר, שני מטר, שלושים אלף שקל שירותים  חסון יצחק :

אנחנו מאשרים הגדלה למיליון מאתיים, אני מציע ככה,  גולברי יצחק : 18 

שמטרתו לפתור את כל בעיית המזגנים, החיישנים, התאורה  19 

בכניסה, להחליף, לשפץ את השירותים באופן כללי, הצללה,  20 

לסדר את נושא הכבלים בין המקרנים לבין הקול, שאין, אין את  21 

 22 הוילונות,הקול, את 

 23 תשתיות תקשורת קוראים לזה,  תומר יעקב :
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אמרתי את הכל. עכשיו תעלה את ההצעה שלי מול ההצעה  גולברי יצחק : 1 

שלך, ושאחרי זה משרד הפנים יחליט אם היא חוקית או לא  2 

 3 חוקית.

 4 טוב, הצבעה? שושן :-חגי בן

 5 כן, גולברי יצחק :

 6 את ההצעה שלך, אתה רוצהקודם כל אני מבקש להעלות,  שביט מס :

 7 כן, העליתי אותה, גולברי יצחק :

מי בעד ההצעה של איציק? אחת, תרימו את היד, אחת,  שביט מס : 8 

 9 שתיים, שלוש, ארבע, חמש,

 10 גם חסון בעד, גולברי יצחק :

 11 לא, אני לא בעד,  חסון יצחק : 

 12 אז למה אתה מרים את היד? גולברי יצחק :

 13 פספסתי, חסון יצחק : 

 14 נגד? אחת,מי  שביט מס :

 15 אני נגד, חסון יצחק :

 16 שתיים, שלוש, תודה רבה. שביט מס :

 17 אני פשוט חברה אני סומך עליכם, שושן :-חגי בן

 18 חגי לאן אתה הולך? תומר יעקב :

 19 לדיון של דניאל. שושן :-חגי בן

, מתקציב מפעל -הלאה, ההגדלה היא חמש מאות אלף שקל ה שביט מס : 20 

 21 עבודות פיתוח,שקל מקרן  הפיס, חמש מאות אלף

 22 אני אקריא את הבא? הלאה, עו"ד אהרון שפרבר :
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רק שנייה, חמש מאות אלף שקל, החלטה על חמש מאות אלף  שביט מס : 1 

שקל מקרן עבודות פיתוח, בכפוף לאישור של משרד הפנים  2 

להחלטה. אני טענתי ועדיין טוען שההחלטה היא לא חוקית,  3 

 4 ,3עיף לגבי החמש מאות אלף שקל הנוספים. כן, ס

 5 ,5סעיף  עו"ד אהרון שפרבר :

 6 , סליחה,5סעיף  שביט מס :

לפרויקט ייצור חשמל. מצורפים מסמכים,  981"פתיחת תב"ר  עו"ד אהרון שפרבר : 7 

-מצגת ותכנית כלכלית מפורטת". למועצה יש פוטנציאל של כ 8 

 9 עלות משוערת לפרויקט,", סולאריים מגה ואט 1.49

 10 שנייה, אז מה, חסון יצחק :

 11 6.6דקה, דקה, חסון, אני רק אקרא, "עלות משוערת לפרויקט  ד אהרון שפרבר :עו"

מיליון ש"ח בשנה כולל  1.5-מיליון ש"ח כולל מע"מ. הכנסה, כ 12 

, החזר השקעה כשש שנים. 20%-מע"מ. תשואה לפרויקט כ 13 

שלב הראשון בפרויקט הוא הוצאת היתרים סולריים. עלות  14 

ס מע"מ. כרגע יש צורך היתר שמונה עשרה וחצי אלף ש"ח פלו 15 

בחמישה היתרים, יש אפשרות שצריך עוד שלושה היתרים.  16 

מבוקש לאשר תקציב להיתרים לפי שמונה היתרים. הצעת  17 

סך מאה שבעים ב 981ר חדש מספר החלטה: פתיחת תב" 18 

וארבעה אלף ש"ח, לתכנון, ליווי והקמת פרויקט ייצור חשמל  19 

נוך וציבור. מקור , על גגות מוסדות חיוולטאז' והתקנים פוטו 20 

 21 מימון, קרן עבודות פיתוח.

 22 , תציג את עצמך,אורח נמצא איתנו פה שביט מס :

 23 אהלן, ערב טוב, אורי מ"גולן סולאר",  אורי :
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 1 לא, אנחנו בעד, אנחנו לא נגד, אבל יש לי שאלה, גולברי יצחק :

אנחנו עשינו את הסקר, אנחנו מלווים את המועצה בפרויקט  אורי : 2 

ו יועצים, מנהלי פרויקטים, יש פ המצגת, יש מצגת הזה, אנחנ 3 

 4 ,-האמת, לא יודע אם אתם עכשיו ה

 5 הם קיבלו את המצגת במייל, שביט מס :

קיבלו מצגת למייל, אז לא רלוונטי, אז אני אסגור. שורה  אורי : 6 

תחתונה, יש למועצה פוטנציאל גדול לחסוך את כל צריכת  7 

בון חשמל החשמל שלה, זאת אומרת להפסיק לשלם חש 8 

לחברת החשמל. השלב הראשון כמו ששביט אמר, זה היתרים,  9 

ואנחנו ממליצים לצאת להיתרים עכשיו, התאריך של ההיתרים,  10 

הרישוי זמין לוקח הרבה זמן, כדי להתחיל להיתרים עכשיו, כדי  11 

שאולי בקיץ הקרוב יהיו לנו מערכות על הגג ויחסכו את החשמל  12 

 13 של המועצה,

 14 לם את השש מיליון שקל?ומי יש חסון יצחק :

 15 אנחנו, מספר דוברים :

 16 המועצה תחזיר את ההשקעה,  אורי :

 17 המועצה תשלם? חסון יצחק : 

 18 תגיד אתה רוצה לקבל בלי לשלם? גולברי יצחק :

 19 תשואה, אני לא מכיר הרבה השקעות כאלה, 20%-השקעה ב אורי :

 20 סליחה, אז סליחה רגע, חסון יצחק :

 21 שש שנים החזר, אורי :

אז אני לא יודע, אני לא יודע, באמת אני יודע דבר אחד, אני לא  ון יצחק :חס 22 

 23 , -ראיתי את ה
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 1 לא קראת? גולברי יצחק :

 2 את ההערכות ואת האומדן של כל זה, חסון יצחק :

 3 אני יכול להציג את זה, אם אתה רוצה, שביט מס :

היה  סליחה, אני יודע שהנושא הזה של האנרגיה סולארית, זה חסון יצחק : 4 

נושא שבאמת היה אטרקטיבי עד לפני כעשור, ואז מאז  5 

הסכומים שחברת החשמל משלמת הלכו והצטמצמו )מדברים  6 

יחד(, עד השלב שהם שילמו אפילו שני שקל לעשרים נדמה לי  7 

 8 לקילוואט, היום כמה הם משלמים?

 9 נטו, גולברי יצחק :

 10 היום זה מחיר )מדברים יחד(, אורי :

 11 כמה? חסון יצחק :

 12 חמישים אגורות, י :אור

 13 כלומר הם, בזמנו,  חסון יצחק :

 14 אתה יודע כמה זה עלה? אורי :

סליחה רגע, הם בזמנו שילמו, הם שילמו בזמנו פי ארבע ממה  חסון יצחק : 15 

שהיו גובים והיום הם משלמים פחות ממה שהם גובים, כלומר  16 

 17 הם,

 18 אבל הם אומרים לך שהיום גם עם התשלום הזה זה כלכלי, דובר :

איזה כלכלי למי שיעשה את העבודה ולא למי שישקיע מיליוני  חסון יצחק :  19 

 20 שקלים,

 21 יש לך טעות, דובר :

 22 )מדברים יחד(

 23 חברה, יש לו דעה, גולברי יצחק :
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 1 יש לו דעה, אבל יש לו טעות בחישובים, דובר :

 2 עוד מעט הזמן לישיבות מועצה נגמר, בעוד חצי שעה, גולברי

היום, אנחנו כל שנה עולים בשלוש מאות אלף ועד  2011משנת  דובר : 3 

ש"ח בצריכה של החשמל, בגלל שמוסיפים מוסדות חינוך ועוד  4 

ועוד, כל המוסדות חינוך שלנו יושבים על תעריף תעוז, תעריף  5 

שבא להוזיל למפעלים את העלויות של החשמל, אבל לא לבתי  6 

ספר. שעות הפעילות של בתי הספר, הן משעה שמונה בבוקר  7 

בע ועד אחר הצהריים, בארבע. זה שיא התעריף ברוב או ש 8 

עונות השנה. התעריף הזה מחולק לפי עונות וככה נקבע  9 

בתעריף. התעריף הגבוה בא, כדי להוריד את הצריכה במשך  10 

היום, ושלא יהיה עומס על המערכת של חברת חשמל, והם  11 

 12 נותנים לך בשעות הערב חשמל זול, אבל הוא לא עוזר לי,

 13 כי אתה לא צריך אותו, ק :גולברי יצח

 14 אני לא צריך אותו, דובר :

 15 רק לתאורת רחוב, גולברי יצחק :

 16 כמה אלפי מטרים יש לך בפוטנציאל? חסון יצחק :

 17 יש לנו את כל התחשיבים, ביצענו פה עבודה, לא,   דובר :

 18 )מדברים יחד(

 19 אני רוצה להגיד דבר אחד חשוב למה שאמרת, אורי :

 20 כן, חסון יצחק :

 21 י שקל, שהיה שנהתעריף  : אורי

 22 היה, חסון יצחק :
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היא לא היה פראיירית, ומחירי המערכות היום מאוד יקרות.  אורי 1 

ממחירי המערכות. היתה ירידה במחירי  90%היה ירידה של  2 

 3 . 90%המערכות של 

 4 )מדברים ברקע(

 5 חברה, אתם לא מקשיבים למה שהוא אומר. 

 6 ן אדם צריך לנסוע מרמת הגולן,רבותיי, רבותיי קצת כבוד, הב שביט מס :

 7 מי? דובר :

 8 הא, חשבתי שאתה צריך, סתם, סתם, קרן גרין :

במחירי  90%אני אומר, הדבר המשמעותי, שהיתה ירידה של  אורי : 9 

המערכות, ולכן המדינה הורידה את התעריפים, היא לא  10 

פראיירית והיא לא תשלם סתם, וכל הסבסוד היה כדי לעודד  11 

היה מכ"מ, מערכת עלתה מיליון וחצי, את זה פעם, כשזה  12 

מערכת חמישים קילו, היום היא עולה מאתיים אלף שקל.  13 

תראה את הפער, זה המחירים, ולכן עדיין זה מאוד משתלם  14 

וכל המועצות מסביב עושות וכולם עושים וכל גג בישראל יהיה  15 

מכוסה בסולארי בזמן הקרוב, אין סיבה שלא, יש לנו שמש בלי  16 

 17 תמש בו, זהו.סוף, חשמל תש

 18 אתם רק היועצים או אתם גם מבצעים? גולברי יצחק :

 19 לא. אנחנו יועצים מנהלי פרויקטים. יועצים שלכם. אורי :

 20 זאת אומרת, בגלל שהם היועצים הם לא יוכלו להיות במתרס. גולברי יצחק :

 21 )מדברים יחד(

יש לי שאלה, העניין של המקומות ציבור, שזה הולך להיות  קרן גרין : 22 

 23 עליהם, זה הולך להיות גם על גגות של בתי ספר?
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 1 בעיקר בתי ספר, מספר דוברים :

ובתי הספר אמורים לקבל על זה תמורה? הרי אנחנו בניהול  קרן גרין : 2 

 3 עצמי,

 4 הם יקבלו, ברור,  דובר :

 5 וזה חלק מהתחשיב, קרן גרין :

 6 החשבונות שלהם יצטמצמו לכמעט אפס, דובר :

 7 )מדברים יחד(

 8 אבל מי שישלם זה המועצה תשלום, : חסון יצחק

 9 נכון, המועצה תקבל את ההכנסות, תומר יעקב :

לא, המועצה עושה את זה בשלבים. סך כל הפרויקט מסתכם  דובר : 10 

בשש נקודה משהו מיליון ש"ח, אבל הוא לא כסף שיוצא במכה  11 

אחת לכל המקומות. הוא מתחיל בשלבים, ואנחנו נבחן את  12 

 13 ,-של ההמערכת לאורך כל הזמן 

 14 ואחרי שש שנים כל המערכות האלה הם כבר יהיו על הפנים, חסון יצחק :

לא, לא נכון, לא נכון, לא נכון, יש להן אורך חיים עם הפחתה  דובר : 15 

בסך הכל  20%בעשרים וחמש שנה. יש להן הפחתה של  16 

 17 בייצור, בכושר ייצור,

 18 ,83%עוד עשרים וחמש שנה עדיין מובטח לך באחריות  תומר יעקב :

 19 זה מערכות שכבר עובדות ומוכיחות את עצמן. דובר :

קרן שאלה שאלה שהיא חשובה, "מה ייצא לבתי הספר מזה?"  שביט מס : 20 

כי היום למעשה בתי הספר מתוקצבים על החשיבות, אז אני  21 

מניח שבמידה והסכום יהיה בסופו של דבר סכום אפס, אז  22 

ב את צתקיכה להאם היא ממש ,המועצה תצטרך לקבל החלטה 23 
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לא בתי הספר, למרות שהם לא משלמים חשמל, כי אז הם  1 

צריכים לקבל מצד אחד, וגם לא תהיה להם הוצאה, או מצד  2 

שני, ואני מתאר לעצמי שזה, סביר להניח שזה מה שיהיה, יש  3 

אלף ואחת אופציות מה לעשות, אבל בסופו דבר אנחנו  4 

כל מי שמקבל בסופו של דבר את  )מדברים יחד(, רבותיי, 5 

עשה תהיה , המועצה היא למ-הכסף זה, ועל המונה ועל ה 6 

ואנחנו נתקזז  בעלת כל המונים איפה שיש את היצור חשמל, 7 

הייצור , זה של חשמל נטו. זאת אומרת, -מול חברת החשמל ב 8 

היתרון של זה, תקן אותי אם אני  מול צריכה בסופו של דבר, 9 

ם, צה היא למעשה בעלת המוניטועה, היתרון של זה, שהמוע 10 

המועצה, כולל תקרת חשבונות יש הרבה מאוד אתרים, אז כל  11 

 12 מתקזזת מאותו ייצור רק לאותו בעל חשבון.  החוב,

 13 דרך אגב מאיפה יבוא השש מיליון שקל? חסון יצחק :

רק אני מבקשת, אני מבקשת שכחלק מההחלטה, אנחנו נחליט  קרן גרין : 14 

הנות שבמוסדות ציבור, בתי ספר, תנועות נוער, יוכלו לי 15 

 16 מהדבר, מזה, נחליט באיזה היקף

 17 בכל מקרה כשאת חוסכת כסף, את יכולה להשקיע יותר, שביט מס :

זה לא צבוע, שנייה, זה לא צבוע, כמו עם הלוקרים שזה לא  קרן גרין : 18 

 19 צבוע לבתי הספר,  אני רוצה גם פה,

 20 )מדברים יחד(

 21 אני רוצה לשאול, אתה, מה התפקיד שלך אתה? גולברי יצחק :

 22 אנחנו יועצים ומנהלי פרויקטים, ורי :א

 23 אתם תנהלו את הפרויקט הזה? תומר יעקב :
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 1 אנחנו, : אורי

זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שאתה גם יועץ וההמלצה שלך  תומר יעקב :  2 

זה לבצע את הפרויקט הזה, וגם חלה עליך אחריות לממש  3 

 4 אותו הלכה למעשה, אני מבין נכון?

 5 יא שלך,לא, האחריות ה שביט מס :

 6 אתם תחליטו להקים,

 7 , פרויקטאליתלא, בוא, אני שואל  תומר יעקב :

 8 )מדברים יחד(

 9 הוא לא מלווה את ההקמה, גולברי יצחק :

 10 אני שואל, אני מועצה, הבנתי היטב, אתה אסור לך, תומר יעקב :

 11 איציק, הוא לא משתתף במכרז, הוא יועץ ומלווה, עו"ד אהרון שפרבר :

לך, אוקיי, אתה בעצם זרוע שבעצם ייעצה למערכת ואתה  אסור תומר יעקב : 12 

בעצם תלווה את התהליך הזה, זאת אומרת האחריות היא  13 

 14 עליך, מי עושה את ההסכם?

 15 יש הסכם, שביט מס :

 16 הסכם שאתה אחראי למימוש לדבר הזה, תומר יעקב :

 17 יש הסכם ויש ערבות ביצוע, שביט מס :

מה בעצם, אז איך, אז אי אפשר  רגע, אבל אם יש הסכם, אז חסון יצחק : 18 

 19 לעצור את זה עכשיו, אנחנו כבר ממילא,בעצם 

 20 הביצוע הוא בשלבים, גם המכרז, שביט מס :

 21 כרגע אתם רק מאשרים היתרים, : יראו

 22 כן, כרגע אנחנו עושים היתרים, רבותיי, יש, )מדברים יחד(, שביט מס :

 23 אני רוצה להבין,כן, אבל מאיפה יבואו השש מיליון שקל?  חסון יצחק :
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 1 מהיטלי פיתוח, גולברי יצחק : 

רבותיי, כרגע אנחנו מאשרים היתרים. אחרי שנקבל את  שביט מס : 2 

ההיתרים נצטרך לצאת למכרזים. לפי חוות הדעת של  3 

מים, אנחנו נצא למכרזים מחולקים בהתאם לפרויקטים "היוע 4 

שאנחנו נבצע, מכיוון שיש ירידה כל הזמן במחירים של  5 

נכון? ולכן אין שום הצדקה לצאת למכרז לכל  הפנלים, 6 

הפרויקט, אנחנו נצא לפרויקטים, כמובן שלפני שיוצאים  7 

לפרויקטים זה יגיע למליאה. אנחנו נציג עוד פעם את הפרויקט,  8 

כל פרויקט יצטרך לקבל כמובן מימון, הגדרה של התב"ר, ורק  9 

 10 אחרי זה נוכל לצאת למכרזים, בסדר?

 11 ע, רוצה את התייחסות הגזבר, זה נושא גזברי,אני מצי גולברי יצחק :

 12 )מדברים יחד(

 13 סליחה, אני יכול לשאול כמה מטר יש לנו?  חסון יצחק :

 14 שנייה, שנייה,  שביט מס :

 15 לפחות זה, אני לא ראיתי, לא ראיתי, לא קיבלתי, חסון יצחק :

 16 כשש עשרה אלף מטר, דובר :

 17 מרובע. גולברי יצחק :

ני חושב שכולם מבינים שזה פרויקט חשוב, שיכול קודם כל, א יזהר קנה :  18 

לחסוך למועצה כסף, צריך לנהל אותו נכון ולעשות אותו  19 

בשלבים כמו שאמרו. אני רוצה להגיד שלגבי הנתונים  20 

, התקיים פה דיון שהיועץ הציג את 5שמופיעים פה, בסעיף  21 

המצגת שלו בהשתתפות החשב המלווה, אני לא יודע אם  22 

, אבל מאז שהחשב נמצא, את רוב להגיד שזה לשמחתי 23 
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השאלות הקשות הוא שואל במקומי, וחלק מהשאלות שהחשב  1 

העלה, זה לגבי הנתונים האלה, שהוא אומר ואני מסכים איתו,  2 

שצריך לעשות בדיקה של התכנית הכלכלית הזאת שהוכנה. לא  3 

החשב ולא אני יכולים לאשר שהסכומים האלה והמספרים  4 

כולנו שבסופו של דבר זה יביא האלה נכונים, אבל ברור ל 5 

 6 לתוצאות טובות למועצה.

רגע, זה לא ההתמחות שלהם? זה לא ההתמחות שלהם? של  דובר : 7 

 8 היועץ?

כן, זה התמחות שלהם, אבל החשב המלווה, שמכיר את  יזהר קנה :  9 

הנושא וגזבר המועצה, לצורך העניין, אם את שואלת, מעריכים  10 

כן שהמספרים האלה שהדבר הזה דורש לפחות בדיקה ויית 11 

קצת מוגזמים. עכשיו השאלה ששאל החשב, זה איפה יש  12 

מועצות או רשויות שביצעו את המכרזים האלה, היועץ יושב  13 

 14 פה, והתשובה שקיבלנו זה שאין כרגע רשות שבאה,

 15 לא, יש, אורנה :

 16 אורנה, את יכולה לאפשר לי לדבר בלי הפרעה? תודה יזהר קנה : 

 17 ם, אבל בסדר,אני גם הייתי ש אורנה :

 18 אוקיי, זה, כשאני, יזהר קנה : 

לא, למה הוא אמר שכל המועצות מסביב עשו, ופה הוא אומר  חסון יצחק : 19 

 20 שאין, אז אני רוצה לדעת איפה, מי עשה, אני אלך לשאול,

היא שאלה מאוד מדויקת, איפה יש עכשיו, השאלה שנשאלה  יזהר קנה :  21 

 22 טה הזאת,רשויות ודוגמאות שעשו את המכרזים בשי

 23 ובשנה האחרונה, חסון יצחק :
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בתקופה האחרונה, שהחברה ליוותה אותם ושאנחנו יכולים  יזהר קנה :  1 

 2 לראות תוצאות. עכשיו, זה שאין,

 3 די, תנו ליזהר לסיים, נקבל תשובה מהיועץ, שביט מס :

זה שאין זה לא אומר שאנחנו לא נעשה. השורה התחתונה,  יזהר קמחי : 4 

ת, זה להתקדם בשלבים ולעשות פיילוט, שהחשב המליץ לעשו 5 

ואני, בשביל לסכם את הדברים ולא לפתוח דיון רחב, יש פה  6 

בקשה רק להיתרים. כמו ששביט אמר וכמו שהיועץ הסביר,  7 

חייבים להתקדם עם ההיתרים. העלות של ההיתרים היא לא  8 

במיליונים, ובכל מקרה אחרי שיתקבלו ההיתרים, אנחנו נחזור  9 

דוק את התכנית הכלכלית ולהמליץ לכם איזה לפה, נצטרך לב 10 

פרויקטים לעשות. אני אגיד את דעתי אבל ההחלטה היא  11 

שלכם, כתוב פה שכרגע יש צורך בחמישה היתרים, אני לא  12 

יודע מה החמישה ומה השלושה, אבל הייתי מציע לאשר כרגע  13 

את החמישה היתרים, להציג אותם, אחר כך לראות ואז אנחנו  14 

 15 ההמלצה של החשב, לפעול בשלבים. מסתדרים, גם עם

 16 זאת אומרת, מה, לאשר פחות כסף? גולברי יצחק :

 17 לאשר חמישה היתרים,חמישה היתרים,  ,לא, לאשר קנה : יזהר

 18 ,-זה מה שמבקשים, את מה ש גולברי יצחק :

 19 לא, שמונה ביקשו, יזהר קנה :

 20 שמונה, מאה שבעים אלף שקל, זניח,  שביט מס :

 21 בקטע הזה, אני לא קטנוני, אני גולברי יצחק :

תשובה רק ליועץ לגבי, רק לחברי המליאה, להגיד איפה בוצע,  שביט מס : 22 

 23 בבקשה,
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אני יכול להגיד לך שקיבלנו, אני לא יכול לפרסם, כי עוד לא  אורי : 1 

, ולים שפרסמנופורסם, אבל עכשיו קיבלנו שני מכרזים גד 2 

ן נוכל עלויות יותר נמוכים ממה שהצגתי פה. עוד כמה זמ 3 

 4 לפרסם את זה, תוכל לראות, 

 5 )מדברים יחד(

המערכות האלה פועלות בכל הארץ. אפשר להיכנס למערכות  אורי : 6 

אינטרנטיות, לא קשור אלי, להסתכל, יש נתונים אינטרנטיים  7 

 8 בכל הארץ, יש מערכות,

 9 אתם איפה ביצעתם? דובר :

 10 אנחנו ביצענו, אנחנו מבצעים עכשיו בבנימין, אורי :

 11 בנימין? :דובר 

 12 כן, מועצה אזורית בנימין, אורי :

 13 לא, יש משהו שעשיתם כבר ועובד? דובר :

 14 אנחנו רשומים,  2010-כמובן, יש לנו, מ אורי :

 15 הא, אבל יש, אז כן, אז זה מה שהוא שאל, גולברי יצחק :

 16 תבואו תראו מערכות, אורי :

 17 אנחנו נעשה את הדיון הזה כשנדון בתכנית הכלכלית.  דובר :

 18 אני מבקש לאשר, שביט מס :

 19 אפשר לקבל את המצגת? קרן גרין :

מאה שבעים  981המצגת נשלחה לכם, נשלחה. פתיחת תב"ר  שביט מס : 20 

וארבעה אלף שקל, תכנון ליווי והקמת פרויקט ייצור חשמל,  21 

, על גגות מוסדות חינוך וציבור, מקור בהתקנים פוטו וולטאיי 22 

 23 כולם? חסון,מימון קרן עבודות פיתוח. מי בעד? 
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 1 אני לא, אני נגד, חסון יצחק :

, תב"ר 6חסון נגד, כל השאר בעד, תודה רבה. סעיף מספר  שביט מס : 2 

841 , 3 

 4 שנה טובה, אורי :

 5 שנה טובה, תודה רבה. שביט מס :

 6 לאיפה אתה חוזר? תומר יעקב :

 7 רמת הגולן, אורנה :

 8 לאיפה? לאיפה ברמת הגולן? תומר יעקב :

 9 )מדברים יחד(

חטיבת , עבודות קבלניות, בניה והצטיידות 841הגדלת תב"ר,  מס : שביט 10 

 11 ספורט בקדימה, לטובת, ביניים באולם

, עבודות 841. הגדלת תב"ר מספר 6אני אקריא, אני אקריא, " עו"ד אהרון שפרבר : 12 

קבלניות, בנייה והצטיידות, חטיבת ביניים באולם ספורט  13 

יידות למחשבים, בקדימה. שני חלקים: א'. לטובת השלמת הצט 14 

וילונות, מתקני ספורט בחצר בית הספר בסך מאתיים אלף  15 

 16 –ש"ח, שמקור המימון קרנות עבודות פיתוח. החלק השני 

, בסך שני מיליון מאתיים תשעים 841הגדלה נוספת של תב"ר  17 

מאתיים שבעים וחמישה ש"ח, לטובת הקמת אולם ספורט  18 

מיליון ש"ח,  5.3בבית הספר "גוונים" מתוך אומדן הפרויקט  19 

מקור מימון הרשאת הטוטו, קרן רובד אימון, נוער, אולמות  20 

, על הסך המבוקש, הרשות 13/08/17, מיום 2017045מספר  21 

פנתה לטוטו בהתרה להגדיל את תקצוב הטוטו, ביחס לפרויקט  22 

הזה. סך הכל ההגדלה שניים ארבע מאות תשעים מאתיים  23 
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לסכום של , 28,385,128שבעים וחמישה ש"ח, מסכום של  1 

30,875,403". 2 

, 7שאלות? בעד, מי בעד? פה אחד, תודה רבה. סעיף מספר  שביט מס : 3 

חמישים ואחד אלף שקל, לטובת , 982"פתיחת תב"ר חדש,  4 

 5 מרכז הפעלה והצטיידות חרום, לרבות הוצאות,

 6 אני אקריא, אני אקריא, "פתיחת תב"ר," פשוט הקול שלך, עו"ד אהרון שפרבר :

 7 צרוד, גם אתה דובר :

 8 לא, אני בסדר, עו"ד אהרון שפרבר :

 9 זה לא חדש, זה כל הזמן הקול שלו ככה, גולברי יצחק :

בסך של חמישים ואחד  982הא כן? הא סליחה, "חדש מספר  עו"ד אהרון שפרבר : 10 

 11 אלף ש"ח,

 12 זה הקול שלו,  גולברי יצחק :

טובת מרכז "ל צרוד היה לי יותר,יש לך קול תמיד צרוד?  עו"ד אהרון שפרבר : 13 

הפעלה והצטיידות חירום לרבות הצעות יועצים ומתכננים ורכש  14 

לטובת המוקד. יצוין כי בהתאם לתכנון ואישורו של משרד  15 

 16 הפנים ותר"ש רשויות,

 17 מה זה תר"ש? חסון יצחק :

 18 טר"ש זה לפני רב"ט, גולברי יצחק :

 19 )דוברים צוחקים(

 20 תכנית רב שנתית, שביט מס :

נית רב שנתית. "יוגדל התב"ר, תקציב בלתי רגיל, לפי תכ עו"ד אהרון שפרבר : 21 

הרשאות ובמימון מלא על ידי משרד הפנים ותר"ש רשויות.  22 
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מקור מימון, הרשאת משרד הפנים הממונה על החירום, מר  1 

 2 חזי רז."

 3 פה אחד. גולברי יצחק :

 4 פה אחד, שביט מס :

היה דיון, "הגדלת פה אחד. הלאה, שמונה, פה נראה לי שכבר י עו"ד אהרון שפרבר : 5 

, עבודות קבלניות, התקנת מצלמות אבטחה 957תב"ר מספר  6 

ומערכות תומכות. לצורך התקנת מצלמות רמת אמיר, מסך של  7 

מיליון לסך של שני מיליון שלוש מאות חמישים אלף. סך  1.9 8 

ההגדלה ארבע מאות חמישים אלף ש"ח, מקור המימון, היטל  9 

 10 שמירה. 

 11 ,-ב רבותיי, יש, יש שביט מס :

 12 אני נגד, חסון יצחק :

 13 גם אני נגד, גולברי יצחק :

 14 גם אני נגד, קרן גרין :

 15 תעלה את זה להצבעה, חבל, עזוב דיון, גולברי יצחק :

 16 עשינו את הדיון לפני כן,  קרן גרין :

 17 עשינו את הדיון, גולברי יצחק :

 18 נגד, חסון יצחק :

 19 אמרנו שצריך להפריש כסף, אמרנו שצריך, קרן גרין :

תעלה להצבעה, חבל על הזמן. תשמע, לפי הנורמות, עשרים  ולברי יצחק :ג 20 

 21 דקות אתה סוגר את הישיבה, 

רבותיי, יש לכם בטבלה, שכל המצלמות שאמורים לשים ברמת  שביט מס : 22 

אמיר, המצלמות האלו מי שבסופו של דבר, גם הוועדה שהיתה  23 
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, המליצה על המצלמות שם. גם צ'וח בזמנו, שישב על התכנית 1 

מצלמות ברמת אמיר, ביחד עם חנן, המליץ, המליצו לשים שם,  2 

וחשוב מאוד לשים את המצלמות ברמת אמיר, גם בפארק וגם  3 

מסביב לפארק. אני מבקש לאשר את התב"ר הזה, חשוב מאוד  4 

 5 שיהיו מצלמות נוספות ברמת אמיר,

 6 יש לי שאלה, יש חוזה אחזקה עם החברה הזאת? דובר :

ל ההסכם של מוטורולה, שבחוזה עם מוטורולה, כן, כן, כ שביט מס : 7 

ההסכם עם מוטורולה כולל גם את ההתקנה, )מדברים יחד(,  8 

מה שעושים בשלב ראשון, בשלב ראשון הם, עברו על כל  9 

המצלמות, מצלמות שהיו צריכים לסדר סידרו, היום כל  10 

המצלמות, מי שרוצה, יכול אחרי הישיבה או מתי שהוא רוצה  11 

ת את המרכז הפעלה איך הוא עובד, לרדת למטה ולראו 12 

המצלמות בכל הישוב עובדות, החליפו פה את התורן, לפני  13 

 14 שבוע החליפו את התורן,

 15 הבאת לי קרינה בבית עכשיו, גולברי יצחק :

לך פחות  לא, לא, פשוט למזלך עשיתי את זה יותר טוב, שיהיה שביט מס : 16 

כנית בהמשך גם לתקרינה. המצלמות, חברת מוטורולה עובדת  17 

שאתם עבדתם עליה, אם תרד למטה אז אתה תראה את  18 

הכוכבים, שיש מפת הכוכבים, שאתם עשיתם, אני עשיתי  19 

אתכם ביחד, נמצאת שם, זו התכנית עבודה שקיימת, עובדים  20 

 21 לפיה, התחילו לעבוד, א'. אישור,

 22 צריך לראות את זה, דובר :

 23 תרדו למטה לראות, חשוב, חשוב לרדת לראות, שביט מס :
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 1 ראיתי. ולברי יצחק :ג

 2 אז בוא נרד לראות אחרי הישיבה, קרן גרין :

 3 אין בעיה, שביט מס :

הייתי, ראיתי, קיבלתי הסבר מהמנכ"ל, דברים שאתה חושב  גולברי יצחק : 4 

 5 שאני לא עושה אני עושה,

 6 אני יודע שאתה עושה, יש לך הרבה זמן פנוי, שביט מס :

 7 ע,נכון, ואני נהנה מכל רג גולברי יצחק :

 8 בסדר, מצוין, אני יודע,  שביט מס :

 9 אתה סובל אני יודע, גולברי יצחק :

 10 להיפך, אמרת שאנחנו נעביר עוד הרבה שנים, שביט מס :

שכולם מסמנים איקס  ייאוששביט, עוד שנה וחודש, יש טבלת  גולברי יצחק : 11 

 12 עליה,

, ארבע מאות 957, הגדלת תב"ר 8תודה, תודה. סעיף מספר  שביט מס : 13 

מקור המימון היטל שמירה. מי ישים אלף שקל למצלמות, חמ 14 

 15 בעד? מי בעד? שניים, שלוש, 

 16 אני נגד, חסון יצחק :

 17 אתה נגד? מי נגד? מי נגד? אחד, תודה רבה, שביט מס :

 18 רגע, רגע,  גולברי יצחק :

 19 תודה רבה, נגמר, שביט מס :

 20 ייר,רגע, רגע, רגע, אני, אני הפרעתי לו, לא פ עו"ד אהרון שפרבר :

 21 אתה הפרעת לו? שביט מס :

 22 סליחה.  עו"ד אהרון שפרבר :

 23 רגע, בעד, לילו, שביט, מי בעד?  קרין גרין :
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 1 , מי בעד? מי נגד?8 עו"ד אהרון שפרבר :

 2 זה בטוח שזה לפי התכנית? דובר :

 3 זה התכנית, שביט מס :

, תביעה, אולי אתה -אבל אין לך כסף, אולי אתה צריך ללכת ל קרן גרין : 4 

 5 ריך להפריש לתביעה,צ

 6 )מדברים יחד(

רגע, אז אני רוצה בזכות דיבור שלי להגיד, שיכול להיות  קרן גרין : 7 

שאנחנו נצטרך להפריש כסף לתביעה, ואנחנו לא יודעים כמה  8 

כסף יהיה בתב"ר, ורק אחרי, רק אחרי שנדע את הסיכוי, נעלה  9 

 10 את זה שוב,

 11 נכון, גולברי יצחק :

 12 י.זו ההצעה של קרן גרין :

אין שום בעיה הסיכוי כנראה, אני יכול להגיד לך שני דברים: א'.  שביט מס : 13 

 14 לקבל החלטה לאשר, בכפוף, בכפוף,

אין לך אבל מצלמה שאתה רואה את הגנב, ראית אותו ואחר  חסון יצחק : 15 

כך הוא ברח, מה נותן לך מצלמה? )מדברים יחד( מה נותן לך  16 

, יותר טוב מאשר מצלמה? שים לי ג'יפ שיסתובב לי בישוב 17 

 18 מצלמה שיראו את הגנב,

קרן, בכפוף לחוות דעת היועץ המשפטי. הוא יגיד שצריך  שביט מס : 19 

להפריש את הארבע מאות חמישים אלף שקל לשים אותם  20 

בצד, התב"ר הזה לא יישלח למשרד הפנים, אלא ישימו בצד.  21 

במידה ולא צריך, הוא יגיד "אין סיכוי לתביעה הזאת", כמו  22 



 

 

116 

חושבים שהתביעה הזאת אין לה סיכוי, אז יהיה אפשר שאנחנו  1 

 2 להשתמש בזה ולעשות את המצלמות ברמת אמיר,

אבל מה נותן לך המצלמה פיזית, מה נותן לך? אם אתה, אתה  חסון יצחק : 3 

רוצה תן לי שני מיליון שקל, בשביל ג'יפ שיסתובב לך יום ולילה,  4 

מה, מה,  אז לפחות אנשים רואים ג'יפ מסתובב, אבל מצלמה, 5 

 6 מה יתן לך,

 7 )מדברים יחד(

 8 עזוב, אני נגד. חסון יצחק :

 9 רבותיי, שאלות, שביט מס :

אני, אני עוד הערה, כשהנושא של המצלמות עלה, אנחנו עשינו  גולברי יצחק : 10 

סיור בעכו, ובעכו הראה לנו ראש העיר, או בעכו או בנהריה, לא  11 

זה היה, זוכר, שהמצלמות, קרא לזה "מצלמות מדברות", מה  12 

הרעיון היה שבפארקים, בכל המתקנים ששם מצטופפים  13 

הילדים ועושים וונדליזם ועושים ומסכנים גם את עצמם, הבקר  14 

שיושב, רואה ואומר "ילד, אתה עם החולצה האדומה, אני רואה  15 

 16 אותך, תיזהר", ואני מבין שזה לא קורה.

 17 לא, זה יהיה פה, שושן :-חגי בן

 18 זה יהיה פה, מספר דוברים :

 19 הא, עכשיו זה יהיה? למה עד עכשיו לא עשו את זה? גולברי יצחק :

 20 אני לא יודע, זה מה שהסבירו לנו,  עו"ד אהרון שפרבר :

 21 )מדברים יחד(

אבל אני שאלתי את השאלה הזאת את המנכ"ל, אמר לי "זה  גולברי יצחק : 22 

 23 לא מה שיהיה",
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, בתום ישיבה, לקח אותנו איציק, איציק, לפני שבועיים המנכ"ל עו"ד אהרון שפרבר : 1 

לסיור למטה, הראה לנו מה עושים והסביר לנו שזה בדיוק מה  2 

 3 שהולך להיות,

אבל כשאני אמרתי לו על זה, הוא לא ידע על מה אני מדבר.  גולברי יצחק : 4 

עכשיו אתה אומר לי זה, אולי בעקבות ההערה שלי אז הם  5 

 6 הולכים לעשות את זה ואני שמח,

 7 יציק, איציק,רבותיי, א שביט מס :

 8 יכול להיות שאתה היזם, דובר :

 9 זה חדש, זה ממש מעכשיו, שושן :-חגי בן

 10 נכון, אז זה בעקבות השיחה שלי, ההערה שלי אליו, גולברי יצחק :

רבותיי, יש, אם תסתכלו על הרשימה, אז ברשימה שהוכנה על  שביט מס : 11 

 12 ידי מוטורולה, היא הוכנה לפני הרבה מאוד חודשים, היא כבר

, חלק לא -עם כל הרשימות של כל הדברים, אמרתי שכל ה 13 

מבוטל מהרשימה הזאת כבר, הרבה מאוד מאוד חודשים כל  14 

את הפארק ברמת אמיר, את הפארק,   שתחמו אתהמצלמות,  15 

המצלמות מה לשים ואיך לשים ואם, אם  כבר את תוכנתואז  16 

רמקולים, זה הכל מופיע גם ברשימה פה, ולכן הכל נמצא. אני  17 

 18 קש להעלות את ההצבעה,מב

רק נקודה אחת חשובה, איפה שכתוב "אנליטיקה", זה מצלמה  יוסי אדירי : 19 

שהיא סוגרת פוליגון במקום מאוד מאוד מוגדר. למשל אתה  20 

רוצה להגן על בית ספר בלילה, מי שנכנס מפעיל את המצלמה,  21 

היא לא פועלת אוטומט, לכן אני אומר, לפי מה שאני רואה פה,  22 

 23 , זה הפתרונות. 100%-כר באני לא זו
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יוסי, אבל אתה יודע שזה חלק מתכנית וזה פה אין עבודה, אין  גולברי יצחק : 1 

 2 עבודה יסודית,

 3 לא, אני, אם זה מה שאישרנו אנחנו אז המיקום מאושר, יוסי אדירי :

 4 ואין פה משהו מערכתי, גולברי יצחק :

כבוד אני מציע, איציק, איציק אני מציע, איציק, רק בשביל ה שביט מס : 5 

 6 עזוב אותי, בשביל האנשים,אפילו 

 7 מה, אתה מכבד אותי סופסוף? גולברי יצחק :

 8 לא, חס וחלילה, שביט מס :

 9 ההערות שלך היו מאוד לא במקום, גולברי יצחק :

איציק, בסדר, אני אומר בשביל הכבוד של האנשים שעושים  שביט מס : 10 

 11 את זה, 

ו אותך", סלחתי לך, ערב ראש השנה "פיטרו אותך", "שלח גולברי יצחק : 12 

 13 וכיפורים, זה בן אדם לחברו, אני סולח לך, עזוב, 

 14 הרמת כוסית מוצאי שבת, שביט מס :

 15 אני לא בא להרמות כוסית, גולברי יצחק :

 16 חבל, שביט מס :

 17 אני עם אשתי מרים כוסית, גולברי יצחק :

עד עכשיו, אין בעיה. הא, מה שאני אומר, זה שכל מה שנעשה  שביט מס : 18 

חברת מוטורולה מעבירים נעשה בדיוק בהתאם לתכניות.  19 

דיווחים כל הזמן, מה נעשה, איך נעשה, סך הכל הם עומדים  20 

גם במטרות, ביעדים, מה שקבעו להם, במסגרת המכרז  21 

שלהם. גם פה, הדברים הם מאוד מאוד ברורים, הם עובדים  22 

אך ורק לפי התכנית הזו והם חברה מאוד מאוד מאוד  23 
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צועיים. אני מבקש להעלות את זה לאישור, את התב"ר, אני מק 1 

מבקש רק להבהיר מה שאמרתי לקרן, ככל שהיועץ המשפטי  2 

 3 ריך להפריש את הכסף לטובת התביעה,יורה לנו שצ

 4 קודם שהיועץ המשפטי יורה ואחר כך נחליט, גולברי יצחק :

רבה. בכסף. תודה  לרעהלא, שנייה, אנחנו לא נעשה שימוש   שביט מס : 5 

 6 מי בעד?

 7 ,-רגע, אבל זה מותנה ב דובר :

מותנה בחוות דעת של היועץ המשפטי. מי בעד? שלושה. מי  שביט מס : 8 

 9 , אתה גם כן נגד? -נגד? שנ

 10 שלושה, כן, גולברי יצחק :

 11 אמרתי לך, אני נגד, חסון יצחק :

 12 ארבעה נגד, עו"ד אהרון שפרבר :

 13 למה ארבעה? שביט מס :

 14 שה. אין ארבעה.לא שלו גולברי יצחק :

אז עוד פעם, מי הצביע בעד? שלא יהיה טעות, הצביע בעד,  עו"ד אהרון שפרבר : 15 

 16 אחד, 

 17 הנה, שלושה בעד. שלושה נגד. איך? חברי מועצה ברחו. גולברי יצחק :

 18 תודה רבה. הלאה. שביט מס :

 19 אתה, יש לך קול כפול, עו"ד אהרון שפרבר :

 20 יש לי קול כפול? שביט מס :

 21 מה פתאום, חק :גולברי יצ

 22 בשוויון כן, עו"ד אהרון שפרבר :

 23 לא. איך אתה מוציא את זה? קרן גרין :
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אין דבר כזה. איך? תראה לי את זה, אין את זה, אין, זה היה  גולברי יצחק : 1 

אצל ראש המועצה רזניק, ראש המועצה הראשון של קדימה.  2 

 3 אומר "אני יש לי קול כפול",

לא, דקה רגע, תקשיב, בעיריות, דקה אנחנו רוצים  רגע, לא, עו"ד אהרון שפרבר : 4 

 5 לבדוק,

לא מכיר את זה. למה לא נתת לי, איפה היית כשהייתי צריך  גולברי יצחק : 6 

 7 יועץ משפטי כמוך, תגיד לי,

בעירייה, לראש העיר, כשיש שוויון אשכול עודף, תנו לנו רגע  עו"ד אהרון שפרבר : 8 

 9 לבדוק במועצה המקומית, 

 10 )מדברים יחד(

 11 אם לא, אז ההצעה לא עברה, אין לי, עו"ד אהרון שפרבר :

 12 )מדברים יחד(

 13 , "951. שינוי שם תב"ר 9" שביט מס :

 14 יועצים של עשרים ושתיים עיריות, כולם יודעים את זה, עו"ד אהרון שפרבר :

 15 אני מאמין שאתה מבין בזה יותר טוב ממני, גולברי יצחק :

ם זה שונה מעיריות שבה לראש העיר כתוב, לא, חברה, אצלכ עו"ד אהרון שפרבר : 16 

"בעירייה לראש העיר יש קול, במועצה אין לראש המועצה",  17 

 18 ההצעה נדחתה.

 19 מחקת לו את החיוך עכשיו. גולברי יצחק :

 20 , 951"שינוי שם תב"ר  שביט מס :

 21 איפה? איזה סעיף? גולברי יצחק :

, 2016בטיחות , זה סימון כבישים והתקני 951. "שינוי תב"ר 9 שביט מס : 22 

 23 סימון כבישים והתקני בטיחות. מי בעד?



 

 

121 

 1 מה? מה? מה? מה הבדל? גולברי יצחק :

 2 שינוי שם תב"ר, שינוי שם תב"ר, שביט מס :

 3 ולמה אנחנו משנים את השם? קרן גרין :

 4 כי יש בעיה, גולברי יצחק :

 5 הא, באמת כתוב אותו דבר, דובר :

 6 אותו דבר אבל כתוב, גולברי יצחק :

 7 למה משנים את השם? ין :קרן גר

 8 שינוי את, שביט מס :

 9 ",2016הא, הורדת " גולברי יצחק :

סימון  951, "הגדלת תב"ר 10אושר פה אחד. סעיף מספר  שביט מס : 10 

כבישים והתקני בטיחות בסך חמישים ושש מאתיים ארבעים  11 

 12 ושלוש",

 13 זה אותו דבר, לא? חסון יצחק :

 14 יל אותו רק. קודם שינית את השם,כן, אבל עכשיו אתה מגד גולברי יצחק :

מסכום של שמונים חמש מאות חמישים ושלוש, לסכום של  שביט מס : 15 

מאה שלושים ושש שבע מאות תשעים ושש. מקור המימון  16 

 17 הרשאת משרד התחבורה. מי בעד?

 18 פה אחד. חסון יצחק :

לטובת השלמת  983פה אחד. תודה רבה. פתיחת תב"ר  שביט מס : 19 

 20 ,פיתוח רחובות העיר

 21 מה, מה השלמה? מה יש שם? גולברי יצחק :



 

 

122 

מה שעשינו שם, זה את כל הנושא של הגינון, כל הגינון ברחוב  שביט מס : 1 

לא עשינו עד שלא סיימו את הבינוי. עשו את הרחוב, עשו את  2 

 3 הערוגות, אבל לא עשו את,

 4 זה לא שצ"פים? גולברי יצחק :

כי הרחוב הזה, שני לא שצ"פ, זה הגינון. מבקשים להשלים  שביט מס : 5 

 6 הרחובות מושלמים, מבקשים לסיים גם פה,

 7 אבל עוד לא גמרו שם את הבינוי ברחוב, גולברי יצחק :

 8 סיימו, סיימו באירוסים,  שביט מס :

 9 לא, יש מלא בתים שם בבנייה, גולברי יצחק :

 10 באירוסים כמעט סיימו, שביט מס :

זה ויהרסו לך את כל כמעט לא, כמעט זה לא סיימו, אתה  גולברי יצחק : 11 

 12 העבודה, חבל על הכסף. אני לא חושב שזה נכון. חברה, אנחנו,

אני מבקש לאשר את התב"ר. מי בעד? אחת, שנתיים, שלוש,  שביט מס : 13 

 14 ארבע. 

 15 אני נגד, קרן גרין :

 16 מי נגד? שניים נגד, שביט מס :

 17 אני לא נגד, אני נמנע.  גולברי יצחק :

נמנעת. התב"ר עבר. תודה. פתיחת תב"ר גולברי נמנע. קרן  שביט מס : 18 

 19 לשיפוץ חצר בית הכנסת המרכזי, 984חדש 

 20 יש לנו כסף מיותר? לא הבנתי, כאילו אנחנו, קרן גרין :

, בהתאם לבקשת רב ן צביבברחוב הרצוג, סוף רחוב פינת  שביט מס : 21 

מקרן עבודות הישוב, על סך חמישים אלף שקל, מקור מימון  22 

 23 פיתוח,
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 1 ני רוצה להציע הצעה בעניין הזה, מותר?א חסון יצחק :

 2 מה זה, הבית כנסת המרכזי פה? דובר :

 3 כן, המרכזי, כן. אפשר? חסון יצחק :

 4 בבקשה, שביט מס :

הנושא הזה של הבית כנסת עלה בשנה שעברה כבר והוא  חסון יצחק : 5 

 6 ביקש עשרים אלף שקלים,

 7 גם עכשיו, גולברי יצחק :

ים. הגדילו לו עכשיו, הם הגדילו לו, ואני לא, הוא ביקש עשר חסון יצחק : 8 

הלכתי לכבוד הרב ואמרתי לו "תשמע, כבוד הרב, נכון אנחנו  9 

יש לנו עדיין מספיק בתי כנסת, ואם ניתן לך יכול להיות שגם  10 

בתי כנסת אחרים יבקשו, אבל בגלל שבכל אופן הבית כנסת  11 

נו הזה הוא מיוחד ומרכזי וכל הסיפור, אז הישוב ירוויח, הם יש 12 

בחזות הבית כנסת וגם הישוב ירוויח שיעשו את זה ולכן מה  13 

שאני מציע לכבוד הרב, שכל שקל שאתה, אתה תביא תכנית  14 

של פיתוח, כל שקל שאתה תביא, המועצה תשלים לאותו סכום  15 

שאתה תיתן, כלומר חצי חצי". זה מה שאני אמרתי לו, והוא  16 

 17 כסף", אמר לי "לא, לא, לא, מה פתאום," אמר לי "אין לי

 18 אתה יודע איפה הכי תורמים? אצל הפרסים, גולברי יצחק :

אמר לי "אין לי כסף", ולכן אני מציע הצעה שלאשר לו עד  חסון יצחק : 19 

חמישים אלף שקל בהתאם לתכנית שהוא ייתן מה רוצים  20 

 21 לעשות. זה מה שאני אומר.

רק אני  אני, אני הערה. קודם כל אני בעד לסייר בבית הכנסת, גולברי יצחק : 22 

מסביר לכם, ואני אומר ליועץ המשפטי, זה פתח שכל בית  23 
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כנסת יכול לבקש. אתה לא יכול להגיד לו "אתה לא גדול ואתה  1 

 2 לא מרכזי ואתה לא זה", נכון? 

 3 חוות דעת יועץ משפטי, יוסי אדירי :

חד וחלק. שיהיה ברור. אתה מסייע ואני בעד לסייע. זה פתח  גולברי יצחק : 4 

 5 י הכנסת.לסייע לכל בת

 6 השאלה אם זה חוקי, יוסי אדירי :

 7 חוקי זה חוקי, זה החלטה שלכם, עו"ד אהרון שפרבר :

 8 זה חוקי, גולברי יצחק :

אתם צריכים, זה חוקי, אבל אתה צריך רק להביא בחשבון  עו"ד אהרון שפרבר : 9 

)מדברים יחד(, יוסי, חוקי זה חוקי, אבל זה להחלטה שלכם,  10 

כול לבוא, זה מה שהוא גם אמר שאתם צריכים להחליט, שי 11 

 12 לפני רגע, מר חסון, 

יוסי, למה זה כן חוקי? רוב השטחים האלה שטחים של  גולברי יצחק : 13 

 14 המועצה,

 15 הם של המועצה, הם שלך. עו"ד אהרון שפרבר :

הם של המועצה, זה נכס של המועצה בכלל. הרי לא היו  גולברי יצחק : 16 

 17 קח את זה בחשבון, הקצאות ולא כלום, לכן אני אומר, שביט,

 18 בסדר, חסון יצחק :

בית כנסת מרכזי. יש לנו למעשה שני בתי העניין המדובר הוא  שביט מס : 19 

כנסת מרכזיים. יש את הבית כנסת המרכזי בצורן, ששם  20 

המועצה השקיעה, בנתה אותו מהכסף שלה. אנחנו לא בונים  21 

בתי כנסת. יש לנו את הבית כנסת המרכזי שנמצא פה, של  22 
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ני מציע לסייע פה רק בגלל שזה בית כנסת מרכזי, הרב, א 1 

 2 ומפאת כבודו של הרב, אני מבקש לאשר את זה. מי בעד? 

 3 מה, מה עם ההצעה שלי? חסון יצחק :

 4 שנייה, שנייה, נצביע קודם להצעה שלי, שביט מס :

לא ידעתי שיש לנו כספים מיותרים, אני לא, לא ידעתי שיש לנו  קרן גרין : 5 

 6 שנת בחירות אבל לא יודעת, כספים מיותרים,

 7 חסון אומר שקל מול שקל,  שביט מס :

 8 )מדברים יחד(

הוא בא ואומר שהבית כנסת עצמו יתרמו המתפללים גם  עו"ד אהרון שפרבר : 9 

 10 חמישים אלף,

 11 עד חמישים אלף, ויגישו תכנית, חסון יצחק :

 12 )מדברים יחד(

 13 הוא אומר, מה שהמתפללים יתנו, עד חמישים אלף שקל, אם 

 14 הבנתי אותו נכון,

 15 נכון, הבנת נכון, חסון יצחק :

אולי נעשה את זה עשרים אלף שקל, שזה יהיה יותר סביר ואז  קרן גרין : 16 

יהיה לך הרבה, אם עשרים מתפללים, עשרים מועצה, זה יותר  17 

 18 סביר,

לא, אבל הוא, הרעיון הוא שאני חושב, אם פה נשפכו כספים  חסון יצחק : 19 

ליונים, אני חושב שהבית כנסת הזה כן על כל מיני דברים במי 20 

זקוק לשיפוץ וזה נכון גם לחזות הישוב וזה בסדר, אז אם נגיע  21 

 22 למאה אלף שקל זה בסדר. 



 

 

126 

רגע, אני רוצה להבין, מבקשים פה חמישים אלף שקל וזה  גולברי יצחק : 1 

 2 בסדר. יש תכנית מה הולכים לעשות עם זה? 

 3 זה מה שאמרתי, חסון יצחק :

 4 יש כתב כמויות? :גולברי יצחק 

 5 לכן אני אומר, אין כלום. חסון יצחק :

 6 לא, מה, אני לא מבין, על מה אנחנו מאשרים סכום? גולברי יצחק :

 7 נכון, אז לכן אני אומר, חסון יצחק :

אולי צריך חמישים ושבע, אולי צריך, אולי זה יעלה עשרים  גולברי יצחק : 8 

 9 וחמש,

 10 לכן אני אומר, חסון יצחק :

זה לא רציני, עוד פעם "בכפוף" ואני מתכופף כבר וכפוף ואני  חק :גולברי יצ 11 

 12 הולך עם מקל הליכה עם הליכון,

המתפללים מוכנים שקל בשקל אז שיביאו תכנית ויבדקו אם  קרן גרין : 13 

 14 ואז,

 15 לא המתפללים, הרב שזה, חסון יצחק :

יכל אני מציע, שביט, עזוב, אני מציע שמהנדס המועצה או אדר גולברי יצחק : 16 

המועצה יגישו תכנית מקצועית, עם כתבי כמויות, לפיתוח  17 

החצר של בית הכנסת ואנחנו בעד, אבל תביאו את זה מסודר,  18 

 19 עם כתבי כמויות, ממתי אנחנו מאשרים מספרים? אני לא מבין,

 20 מהקדנציה הקודמת, ומהקדנציה לפניה, שביט מס :

 21 הקדנציה הכי טובה שהיתה, גולברי יצחק :

 22 לך,ש שביט מס :

 23 שתי הקדנציות שלי, גולברי יצחק :
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אני מסכים. הראשונה היא היתה קטסטרופה, השנייה היתה  שביט מס : 1 

 2 יותר טובה,

 3 שלך זה אסון, שלך זה אסון, שלי זה, טוב, גולברי יצחק :

אבל זה נגמר. רבותיי, יש שתי הצעות, חסון מבקש שקל מול  שביט מס : 4 

אחד, מי נגד? שלוש שקל. מי בעד ההצעה של חסון? איציק  5 

 6 ארבע חמש, 

 7 רגע, אבל ההצעה שלי, יש לי הצעה אחרת, גולברי יצחק :

 8 אבל ההצעה של גולברי, קרן גרין :

ההצעה שלי, שמהנדס המועצה יכין תכנית או מהנדס המועצה  גולברי יצחק : 9 

או מישהו מטעמו, יכין תכנית עם כתבי כמויות, נראה מה  10 

 11 סכום שיצטרך, הולכים לעשות ואנחנו נאשר כל

 12 ואז נעשה את זה שקל מול שקל, קרן גרין :

 13 לא משנה, מה שצריך. גולברי יצחק :

אני משכללת את ההצעה של גולברי, ומוסיפה נעשה איחוד בין  קרן גרין : 14 

 15 שתי ההצעות,

מה שהרב ביקש זה קודם כל זה לגדר את המתחם של בית  שביט מס : 16 

 17 בית הכנסת, הכנסת, על מנת למנוע פלישות לתחום של

 18 אבל זה לא חמישים אלף שקל, קרן גרין :

 19 אז מה, אז בשביל זה חמישים אלף שקל? בשביל גדר? חסון יצחק :

 20 יש לו גדר גדולה, חברה, שטח גדול יש לו, גולברי יצחק :

אז אם צריך לאשר גדר, נאשר גדר. אז בואו נאשר גדר, כמה  קרן גרין : 21 

 22 זה עולה?
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שר לפני החגים, אני לא שני, הוא ביקש אם אפהדבר השנייה,  שביט מס : 1 

מאמין שהתב"ר הזה יהיה לפני החגים, לסדר כניסה לבית  2 

 3 כנסת, אני מתאר לעצמי שיצטרכו יותר כסף,

איך תספיק לפני החגים? החג שבוע הבא, התב"ר לא יגיע  גולברי יצחק : 4 

למשרד הפנים, אז זה לא מעשי )מדברים יחד(, אני ההצעה  5 

תכנית מסודרת, נציגים מטעם המועצה יבנו שלי, להביא  6 

 7 תכנית, עם כתבי כמויות ונאשר את הסכום שצריך. 

 8 כן, בוא נעשה הצעה משותפת, שביט, קרן גרין :

לא, לא אמרתי עד חמישים. אולי זה יהיה חמישים ושש? ואני  גולברי יצחק : 9 

 10 מה, בגלל זה אני אתקע לו את התכנית? אני בעד,

 11 ת זה איציק, בכבוד,תעלה א חסון יצחק :

 12 תעלה את זה להצעה, עו"ד אהרון שפרבר :

 13 )מדברים יחד(

 14 אני רוצה לאשר אפילו יותר,  גולברי יצחק :

 15 הא, מצוין, שביט מס :

אבל אני רוצה תכנית, שקיפות, שקיפות, הסיסמאות של  גולברי יצחק : 16 

 17 הבחירות, שקיפות, זה ההצעה שלי,

 18 , אז תעלה הצעה,יאללה חסון יצחק :

 19 מה? שביט מס :

 20 להכין תכנית ורק אז לאשר את כל סכום שיצטרך, גולברי יצחק :

 21 ,יאללההולך,  חסון יצחק :

מי בעד? שניים, שלוש, ארבע. תודה. מי נגד? אני, אחד,  שביט מס : 22 

 23 שניים. 
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 1 ארבע נגד שניים, עבר. עו"ד אהרון שפרבר :

 2 ם לב?שתמכתי בך. תמכת בי, ראית גולברי? תמיד  חסון יצחק :

 3 זה ענייני? מה זה? גולברי יצחק :

 4 שביט, שביט, יש לנו לאשר זכויות חתימה של )מדברים יחד(,  קרן גרין :

 5 על חמישים, 984הצעה שלי זה לפתוח תב"ר  שביט מס :

 6 הוא חוזר להצעה שלו, קרן גרין :

 7 הא, הוא עושה הצעה מול הצעה? גולברי יצחק :

 8 כן, עו"ד אהרון שפרבר :

 9 אוקיי. צחק :גולברי י

 10 שלישית, קרן גרין :

 11 מה זאת אומרת "שלישית"? חסון יצחק :

 12 חסון אתה נגד. אתה נגד מה שהוא עכשיו אומר, קרן גרין :

 13 ברור שאני נגד, מה, חסון יצחק :

 14 ,)מדברים יחד( על פי בקשת הרב על סך חמישים אלף שקל שביט מס :

יים. מי . מי בעד? אחד, שנקרן עבודות פיתוחמקור המימון  15 

 16 נגד? שלוש, ארבע, תודה רבה. 

שביט, יש לנו זכויות חתימה בניצני השרון. שביט, שביט, לפני  קרן גרין : 17 

שנגמרת הישיבה אפשר רק להריץ את זכויות החתימה של  18 

ניצני השרון? זכויות חתימה של ניצני השרון שהתחלפה שם  19 

מזכירה, לא קיבלתם חומר? שרון טרנר שלחה את זה מזמן.  20 

 21 תה מכיר את זה? אורנה, לך אין משהו על זה? א

 22 )מדברים יחד(

 23 זה תלוי בהסכמתכם. מסכימים לזה? 15, 14, 13סעיפים  עו"ד אהרון שפרבר :
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 1 שמה? חסון יצחק :

 2 אבל אנחנו לא כל חברי המועצה פה, קרן גרין :

 3 אי אפשר, גולברי יצחק :

 4 של ניצני השרון, אז אם כן, אז אני מכניסה את זכויות החתימה קרן גרין:

 5 אבל זה על סדר היום,  שביט מס :

 6 חכה, אני רוצה להבין, חכה, לאט לאט, אני רוצה לקרוא, חסון יצחק :

מדובר על הרשאות שקיבלנו אותן אתמול  15-ו 14, 13סעיף  שביט מס : 7 

 8 ממשרד החינוך,

 9 זה לא חוקי, זה לא לפי הצו, גולברי יצחק :

 10 בשביל זה אמרתי,  שביט מס :

אל תביא לי הצעות, אני לא לא, אל תביא לי הצעות לא חוקיות,  ולברי יצחק :ג 11 

 12 רוצה להצביע בעד ולא נגד. זה לא חוקי, אל תעלה את זה,

 13 בהסכמה, בהסכמה, שביט מס :

 14 לא, אבל אין הסכמה, אין שלוש עשרה חברי מועצה, גולברי יצחק :

 15 לא מסכימים? שביט מס :

 16 ם, לא,לא שלא מסכימי גולברי יצחק :

 17 )מדברים יחד(

 18 לא רוצים, שביט מס :

 19 לא "לא רוצים", שביט, עם כל הכבוד, קרן גרין :

 20 אתה שחק גדול, גולברי יצחק :

 21 היועץ המשפטי אמר שאי אפשר, קרן גרין :

 22 הסכמה, צריך הסכמה של כל חברי המועצה, עו"ד אהרון שפרבר :

 23 אין חברי מועצה פה, גולברי יצחק :
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 1 הכבוד,  עם כל קרן גרין :

 2 זה על סדר היום, שביט מס :

 3 איפה, לא, זה לא, זה על סדר היום לא חוקי, גולברי יצחק :

לא, זה סדר יום שהוא לא סדר יום. מה שהיה צריך לעשות זה  עו"ד אהרון שפרבר : 4 

 5 (,)לא ברורכזה דבר 

 6 , אני רוצה להגיד לפרוטוקול,-שביט, תחזור בך, היועץ המפ קרן גרין :

 7 לפרוטוקול, בדיוק, חק :גולברי יצ

אמר שאי אפשר לדון בזה, כי כל חברי שהיועץ המשפטי  קרן גרין : 8 

המועצה לא נמצאים פה ולא אישרו. זה שראש המועצה אומר  9 

"לא רוצים", אז זה רק לשון הרע. ראש המועצה הוא זה שלא  10 

 11 רוצה.

 12 רבותיי, נושא הבא, אני מבקש רק מלילו ששון שיצא החוצה, שביט מס :

 13 יש לי שאלה, לפני שלילו יוצא, רן גרין :ק

 14 גם חסון צריך לצאת החוצה, גולברי יצחק :

 15 למה? חסון יצחק :

 16 כי אתה בן דודה שלו וזה בעיה, כי אתה יכול, גולברי יצחק :

 17 )צוחק( חסון יצחק :

 18 לא, לא צוחק, גולברי יצחק :

ל ? לילו, מה שנת הלידה שאשתךלילו, מה שנת הלידה של  קרן גרין : 19 

 20 אשתך?

 21 לא הבנתי, לילו ששון :

 22 באיזה שנה היא נולדה? קרן גרין :

 23 ',51 לילו ששון :
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 1 ,-זה בסדר, זה מתאים כאילו ל לילו ששון :

 2 לא, אין בקורות חיים שנת לידה,  קרן גרין :

 3 לא, זה לא חייב, לא חייב לדווח, אורנה :

 4 , בת כמה היא עכשיו?1951לא, אבל  קרן גרין :

 5 וחמש,ששים  אורנה :

 6 ששים ושש, עו"ד אהרון שפרבר : 

 7 אוקיי, אז היא בפנסיה, קרן גרין :

 8 שנה לפני פנסיה, עו"ד אהרון שפרבר :

אז אנחנו ניקח אותה. אחרי שאנחנו סילקנו פה סייעות, סילקנו  קרן גרין : 9 

 10 פה סייעות, שהגיעו לפנסיה, 

 11 עד גיל ששים ושבע המועצה מעסיקה, בסדר? שביט מס :

אני לא מבינה למה המועצה לא מעסיקה אחרי גיל ששים  :קרן גרין  12 

ושבע, ואני אשמח שנשנה את מדיניות המועצה בעניין הזה.  13 

 14 עובדה שכל הרשויות האחרות מעסיקות אחרי,

אנחנו מעסיקים עד גיל ששים ושבע. אנחנו מאשרים לנשים  שביט מס : 15 

 16 להמשיך לעבוד עד גיל ששים ושבע.

היועץ המשפטי, אנחנו יכולים להחליט מדיניות יש לי שאלה,  קרן גרין : 17 

 18 שלהעסיק אחרי גיל ששים ושבע?

 19 זה מקרה, עו"ד אהרון שפרבר :

 20 בכלל, באופן עקרוני,לא זה, לא זה,  קרן גרין :

 21 גיל ששים ושבע את צריכה אישור,  מעל עו"ד אהרון שפרבר :

 22 )מדברים יחד(
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כתוב "אישור ברוב  רגע, אדוני היועמ"ש, בהצעת ההחלטה גולברי יצחק : 1 

 2 מיוחד", מהו "רוב מיוחד"?

 3 ( גם יש ועדת רשות, יש ועדה,לא ברור) עו"ד אהרון שפרבר :

 4 זה לא חוקי, גולברי יצחק :

למה להכשיל אותנו, אם אנחנו לא יכולים לדון בזה? )מדברים  קרן גרין : 5 

 6 יחד(. שביט, אני חושבת שהדבר הראוי עכשיו, באמת,

 7 ן,ללכת לישו שביט מס :

ללכת לישון, כן, אבל להחליט שאנחנו כן יכולים להעסיק,  קרן גרין : 8 

במיוחד סייעות, אחרי גיל ששים ושבע. חסר לנו סייעות, יש  9 

נשים מדהימות, שיכולות לעשות את העבודה הזאת, ואנחנו  10 

 11 נאשר את זה. זה לא, 

עיר אתה לא יכול מצד אחד לפטר עובדים ולהגיד אני רוצה להצ גולברי יצחק : 12 

את המערכת ולהכניס לי חודש לפני ששים ושבע, נו באמת,  13 

אתה עושה צחוק מעצמך? מה אתה עובד עלינו בעיניים? זה  14 

מתן שוחד בחירות מה שאתה עושה. זה שוחד לבחירות,  15 

 16 לפרוטוקול אני אומר לך, זה שוחד לבחירות מה שאתה עושה. 

 17 )מדברים יחד(

ה אומר הם לא נכונים, בלשון וחלק גדול מהנתונים שאת גולברי יצחק : 18 

 19 המעטה,

אם אתם מתנגדים אז חבל לנו בכלל לבדוק את הרוב. מה  עו"ד אהרון שפרבר : 20 

 21 הדעות פה? רגע, איציק אתה נגד, נכון?

 22 ,-לא, בוא נראה מה המצב קודם של ה קרן גרין :

 23 לא, אבל זה לא חוקי, אי אפשר להצביע, גולברי יצחק :
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 1 דקה, דקה, אתה נגד. קרן?רגע,  עו"ד אהרון שפרבר :

תלוי בנתונים. אני רוצה לשמוע את הנתונים. בת כמה  ,אני קרן גרין : 2 

 3 היא, יש לה ניסיון, מה קורה,

 4 לא נכונים,הנתונים  זה לא נכון, גולברי יצחק :

 5 אז אני רוצה לשמוע את הנתונים, אחרי זה נחליט, קרן גרין :

ש לך מגבלה לסייעות של שתיים הרי יש לך מגבלה, סליחה, י גולברי יצחק : 6 

ת עשרה שנות לימוד, אתה לבד אומר שהיא יש לה עשר שנו 7 

 8 מתי אתה מעגל את הפינות?לימוד. אני לא מבין מה קורה, 

 9 (ומדבר מאוד חלש ממלמל, אני אמרתי, )לא ברור שביט מס :

לא, אז למה את המביא את זה? היא לא עומדת בתנאים. למה  גולברי יצחק : 10 

אבל היא לא עומדת, מה, על מי אתה יל אותו? אתה מכש 11 

 12 עובד? עלי או עליו? על מי אתה עובד?

אין פה אף אחד. אתה מדבר מספיק עם שטויות. די, די,  שביט מס : 13 

לפרוטוקול, אז תגיד אחר כך שאמרת. צדקת יופי. אני, את מה  14 

 15 שאמרתי לאדון לילו ששון לגבי הבקשה שלו,

 16 ה? מה, אתה איך לך,אז למה אתה מעלה את ז דובר :

 17 ודאי שה אסור, גולברי יצחק :

אמרתי, אני אמשיך להגיד ללילו ששון מה שאני חושב בארבע  שביט מס : 18 

 19 עיניים, כל מה שאני אומר,

 20 אז למה אתה מכשיל אותנו? גולברי יצחק :

 21 אז למה העלית את זה לישיבה? קרן גרין :

 22 בעיניים,למה אתה מכשיל אותנו ועובד עליו  גולברי יצחק :

 23 היועץ המשפטי אמר שאנחנו לא יכולים לדון בזה, קרן גרין :
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שביט, אתה יודע מה? עשית פה תרגיל טיפשי, טיפשי, רצית  גולברי יצחק : 1 

-לעבוד על לילו ששון, רצית שאנחנו נפיל לך את ההצעה, אז ה 2 

, אתה רוצה להעסיק אותה, תעסיק אותה. מעולם לא הביאו  3 

גם אם היא אשתו של, היית יכול סייעת לאישור מליאה,  4 

 5 להעסיק אותה ולא להביא את זה לאישור שלנו. 

 6 )מדברים יחד(

 7 יש דברים אצלך, הרבה דברים אצלך בקדנציה שעשו ככה,  שביט מס :

 8 אתה הולך לקבל את אות "יקיר השלטון", גולברי יצחק :

 9 אני אקבל, לפחות לא יבטלו לי את זה, שביט מס :

 10 לך רוב מיוחד פה, נו, אין גולברי יצחק :

אז בוא נבדוק את זה לישיבה הבאה, היועץ המשפטי אהרון,  קרן גרין : 11 

 12 בוא נבדוק את זה לישיבה הבאה,

 13 יש רף, תראה, גולברי יצחק :

שנייה, שנייה, אני, היא עבדה אצלי בבית, בחורה מקסימה,  דובר : 14 

 15 ואני מת על המשפחה הזו,

 16 יינים,רגע, אז אתה בניגוד ענ קרן גרין :

 17 )מדברים יחד(

אשה נהדרת, באמת, אבל יש רף לסייעות במועצה של שתיים  גולברי יצחק : 18 

מה אתם עושים? מה אתם מכשילים, את עשרה שנות לימוד.  19 

 20 מי? למה אתה משלה אותו? למה אתה משלה את לילו? 

לא, אתה אומר לו את זה, זאת אומרת, אין לך אחריות? אתה  דובר : 21 

 22 אומר לו,

 23 ואתה מעלה את זה? יצחק : גולברי
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 1 תודה רבה. להתראות, לילה טוב. קרן גרין :

 2 אין רוב מיוחד. גולברי יצחק :

בכל מקרה הם לא מסכימים, הם אומרים שהיא לא  לא משנה, עו"ד אהרון שפרבר : 3 

 4 עומדת בתנאים. 

 5 

 6 -הישיבה ננעלה   -


