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 69מתוך  5ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 201529/12/ צורן-ישיבת מליאת מועצה מקומית קדימה

טוב, ערב טוב. אני שמחה לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין. בפתח  קרן גרין: 2 

 3 הדברים, מזל טוב לתומר יעקב שיש לו יום הולדת היום. העוגה בדרך.

 4 איפה העוגה? איריס וסרברגר:

 5 אני צריך להביא? תומר יעקב:

 6 ברור. איריס וסרברגר:

 7 רך. אני אמרתי שאני מביאה עוגה.לא לא לא. העוגה בד קרן גרין:

 8 בדרך כלל הגזברית עושה את עבודתה ומפילה על העלויות על האחרים. תומר יעקב:

 9 לא לא. אין כסף. איריס וסרברגר:

 10 ומזל טוב לדורון אריה שהיה לו אתמול יום הולדת. קרן גרין:

 11 אותה עוגה בדרך. דוברת:

 12 -אותה עוגה בדרך. העוגה זה אנחנו קרן גרין:

 13 כשהעוגה תגיע, נשיר. שביט מס:

כן. כשהעוגה תגיע, נשיר. זה יהיה ממש בהפתעה. כמה עדכונים ואז נעבור לסדר  קרן גרין: 14 

היום. אחד, דרכי ההתקשרות שלנו, אנחנו מאד מחזקים עכשיו את האתר לעדכן  15 

כי דרך זה אפשר  likeאותו ואת דף הפייסבוק. נשמח שתעודדו אנשים לעשות  16 

י מבינה ככה גם שהנוער לקבל עדכוני מועצה. נושא המחזור תופס תאוצה, אנ 17 

שלנו התחיל למחזר את מוצרי האלקטרוניקה, אז כל מי שיש לו מוצרי  18 

אלקטרוניקה, מוזמן להביא לתנועות הנוער שלנו. בתי הספר מתגברים את הנושא  19 

של איסוף בקבוקי הזכוכית. ואני שמחה לבשר שבית ספר נתיבות משה מוביל  20 

ככה להצטרף. כי כמו שיש עכשיו את  ומצטיין בנושא הזה, אז אני קוראת לכולם 21 

התערוכה במתנ"ס של "הזבל של האחד הוא האוצר, הוא האומנות של האחר" אז  22 

בעצם אנחנו לומדים היום שאנחנו יכולים לעשות כסף מזבל ואני חושבת שזה גם  23 

חשוב וגם ערכי. התחלנו השבוע לקידום הנושא של ההצללה בפארק בבן צבי.  24 

את הנושא של גשמים והיערכות לגשמים. באמת אני רוצה נעשות עוד עבודות לקר 25 

ככה להגיד תודה לכל עובדי המועצה שנותנים יד וכתף בימים אלו. ואני רוצה  26 

לעדכן אותם לגבי תכנית המתאר. אחד הדברים המאד משמעותיים שיש לנו על  27 

השולחן בימים אלה, זה נושא תכנית המתאר. הערר הוגש היום. אנחנו עובדים  28 
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וף פעולה עם התושבים. היו לנו פגישות גם במשרד הפנים גם עם שרים כדי בשית 1 

לקדם את הנושא הזה. כל מי שירצה לבוא לתרום ולעזור מוזמן בעניין הזה.  2 

מבחינת סדר היום, הנושא הראשון זה סגירת תב"רים. צירפנו את התב"רים  3 

 4 לסגירה. איריס וסרברגר, ממלאת מקום גזבר, תציג את הדברים.

טוב, התב"רים אלה אין בהם פעילות כבר תקופה די ארוכה או שהם הסתיימו.  איריס וסרברגר: 5 

תב"ר בניית מרכז בריאות בריכה, יש לנו גם עוד תב"ר חדש על זה. הכסף חוזר  6 

 7 , תכנון מבני ציבור.690לקרנות. תב"ר 

 8 רגע רגע. איריס, מספר, מספר התב"ר? שביט מס:

 9 .690אמרתי,  איריס וסרברגר:

 10 .499לא. קודם  שביט מס:

 11 בניית מרכז בריאות בריכה. 499 איריס וסרברגר:

איריס, שאלה לי אליך, התב"רים האלה זה דבר טכני שאת... או שזה היה איזשהו  מנחם בנימין: 12 

 13 סיעור מוחות?

 14 זה תהליך עם מנהלי המחלקות. איריס וסרברגר:

 15 -ו מנחם בנימין:

 16 עשינו תהליך כזה לפני חצי שנה, סגרנו. איריס וסרברגר:

 17 ת.אני מדבר על הפוליטיקאים, לא על המנהלי מחלקו מנחם בנימין:

 18 הפוליטיקאים. איריס וסרברגר:

 19 דנו בזה במליאה. שביט מס:

אז אני אסביר, זה המלצות מקצועיות שקיבלנו. מתוך זה שיש מגמה לצמצם  קרן גרין: 20 

מספרי תב"רים. כל תב"ר שיש פה וידאתי שאם אני רוצה להפעיל אותו, יש לי  21 

תב"ר אחר להפעיל אותו. אני לא צריכה לפתוח תב"ר חדש. במקום שיהיו לי כמה  22 

 23 ם, אני שאלתי גם לגבי הבריכה.תב"רי

 24 אנחנו נגיע עכשיו לרשימת התב"רים. מנחם בנימין:

 25 מצוין. קרן גרין:

 26 תעברי סעיף סעיף. יצחק גולברי:

 27 כן. קרן גרין:
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בניית מרכז בריאות בריכה,  499טוב, נתחיל מהתחלה עוד פעם. לאלה שלא שמעו.  איריס וסרברגר: 1 

מחזור פרויקט תשתיות  774הצטיידות לשעת חירום,  758תכנון מבני ציבור,  690 2 

 3 847תכנון פיתוח וסלילה ההגנה עדעד,  829הצטיידות לוועדת מל"ח,  778, 2008

 4 -פרויקט 849עיר ללא אלימות למי שלא יודע.  -השתתפות בפרויקט על"א

 5 מה, אין פעילות בעיר ללא אלימות? יצחק גולברי:

 6 בתב"ר הישן אין. יש תב"רים אחרים והעיר ללא אלימות זה לא בתב"ר אצלנו. משה ארז:

 7 זה בשוטף כרגע. איריס וסרברגר:

 8 אז מה זה? יצחק גולברי:

 9 -זה תב"ר ישן שכרגע איריס וסרברגר:

 10 שקל. 16,000שהיה בו  יצחק גולברי:

 11 נשאר. איריס וסרברגר:

 12 ולא היה מה לעשות בזה בעיר ללא אלימות בחוסרים שיש? יצחק גולברי:

 13 שנים. 3אין פעילות כבר עוד מעט  איריס וסרברגר:

 14 ה וימשיך.בוא נבין מה קורה עם הכסף הזה. הכסף הזה חוזר לקופ קרן גרין:

 15 את זה אני יודע. יצחק גולברי:

 16 מצוין. קרן גרין:

 17 -זה לא הולך לכיס של אף אחד, אבל השאלה יצחק גולברי:

 18 לא. לא רק לא הולך. קרן גרין:

אם יש תב"ר ויש בו כסף ויש נושא שעובד ביישוב וצריכים אותו, הכי קל לקחת  יצחק גולברי: 19 

תב"ר" אותו כשאין אותו בשוטף. כשאתם אומרים: "בואו נחזיר את זה עכשיו ל 20 

 21 ואחר כך אי אפשר לעשות מזה תב"ר כי יש לך מזה תב"ר ואת יכולה לבצע איתו.

איציק, אבל בדקנו את העניין הזה ואי אפשר לעשות בזה שימוש. אז זה לא בגלל  קרן גרין: 22 

שאנחנו לא רוצים עיר ללא אלימות, זה בגלל שבצורה הזו, הטכניקה הזו, אי  23 

 24 אפשר לעשות בזה שימוש.

 25 הלאה.אוקי,  יצחק גולברי:

ייעוץ ותכנון למרכז ספורט ונופש  857. פרויקטים בתחום אבטחת היישוב 849 איריס וסרברגר: 26 

 27 בצורן.
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אני רוצה להבין, ההחלטה של ראש המועצה היא לא להתעסק עם מרכז נופש  מנחם בנימין: 1 

 2 וספורט בצורן.

 3 לא. זו לא החלטה. קרן גרין:

ל פרויקט לבטל את התב"ר הזה כי התב"ר הזה נועד בשביל לקדם את התכנון ש מנחם בנימין: 4 

 5 ספורט.

 6 .489זה  יצחק גולברי:

כן. יש פה שתי תב"רים בהקשר הזה. זה הכסף הזמין לייצר את הפעילות,  מנחם בנימין: 7 

אין פעילות שמה כי ראש המועצה  2013להמשיך את הפעילות ונכון שמשנת  8 

הקודם טרח שלא יקדמו את הפרויקט הזה ולא נגע בכסף. מתקופת גולברי כל  9 

עוד מתקופת גולברי. ואני לא מבין למה צריך  ההוצאות האלה היו מהפרויקט 10 

 11 לסגור את התב"ר הזה ואחר כך להגיד שאני אפתח תב"ר חדש?

אם אני לא אסגור אותו, משרד הפנים  2013אז אני אענה על זה. תב"ר משנת  קרן גרין: 12 

 13 יסגור אותו. במדיניות שלי, אני אומרת במדיניות שלי.

 14 גר תב"ר.לא שמעתי על כזה דבר שמשרד הפנים סו מנחם בנימין:

 15 מתי משרד הפנים סגר תב"ר עד היום? יצחק גולברי:

 16 שנה. 17 מנחם בנימין:

 17 יש כבר שנתיים יש עליו, הוא נמצא בחוות הדעת של המבקר. איריס וסרברגר:

משרד הפנים נמצא עכשיו בתהליך של שינוי ההתנהלות בתב"רים. עכשיו מבחינת  קרן גרין: 18 

ת שחלק ממנה אנחנו נדבר על מדיניו 2019ובתקציב  2019מדיניות בתכנית פיתוח  19 

זה לבנות קאנטרי ברמת אמיר, נקודה. מה שאנחנו עושים עכשיו, מה שאנחנו  20 

עושים עכשיו זה משהו שמי שמכיר מכיר, ומי שלא, יכיר עכשיו. זה תהליך טכני  21 

כדי שנעבוד בצורה יותר מסודרת ומקצועית. זה תהליך מקצועי. לא תהליך  22 

 23 ניות.פוליטי או מדיניות. אנחנו לא קובעים פה מדי

ארכיון ממוחשב ומדידת  875פרויקטים לקידום ושיפור איכות הסביבה,  861 איריס וסרברגר: 24 

 25 .2013שיפוצי קיץ  880נכסים, 

 26 ירד מה, מחקתם אותו או שהוא ירד מהצילום? 859שניה,  צפריר פדלון:

 27 אמרתי אותו. וסרברגר:איריס 

 28 בסדר. צפריר פדלון:
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קום ופיתוח גינות שי 887שיקום מדרכות ודרכים משולבות והנמכת מדרכות,  886 איריס וסרברגר: 1 

הקמת שצ"פים, גינות כלבים,  898פיתוח כלכלי ושירותים לתושב,  889ציבוריות,  2 

שיקום ושיפוץ מבנה מעון יום  903, 2015שיפוץ והצטיידות מוסדות חינוך  899 3 

 4 בצורן.

 5 מישהו יכול להסביר מה קרה פה? יצחק גולברי:

 6 איפה? באיזה סעיף? קרן גרין:

 7 בגירעון הזה. יצחק גולברי:

י אגיד לך מה קרה, זה כסף שהיה אמור להתקבל ממפעל הפיס ואף אחד לא אנ איריס וסרברגר: 8 

 9 ביקש את הבקשה.

 10 מי זה אף אחד? מי היה ראש המועצה? יצחק גולברי:

 11 מי היה הגזבר? שביט מס:

 12 מי היה הגזבר? איריס וסרברגר:

 13 שניה, אנחנו, איציק, מה השאלה? אני שואלת מה השאלה כרגע? קרן גרין:

 14 אני שואל שאלה, לא, כן. יצחק גולברי:

 15 כשיו אנחנו נחפש את האשמים?ע קרן גרין:

לא. אם את רוצה לאשר את הכל במכה אני אתן לך. אני יוצא החוצה יהיה לך  יצחק גולברי: 16 

 17 רוב. יש פה גירעון של מאה שמונים ומשהו אלף שקל.

 18 נכון. איריס וסרברגר:

 19 כן. קרן גרין:

מישהו בישיבת מועצה, ראש המועצה היה בישיבת מועצה שהכסף יגיע. כתוב, על  יצחק גולברי: 20 

שקל ממפעל הפיס. מפעל  192,000בתב"ר אמור היה להתקבל סכום של  פי הרשום 21 

הפיס לא יודע על כך. זאת אומרת שלא היתה אפילו הרשאה ממפעל הפיס. לא  22 

 23 שהגזבר לא הלך לבקש את הכסף.

 24 איציק, מה השאלה? קרן גרין:

 25 אני קצת מבין. יצחק גולברי:

 26 מה השאלה? קרן גרין:

 27 מה השאלה? מי אחראי לזה? יצחק גולברי:

 28 נבדוק מי אחראי.אוקי,  קרן גרין:
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 1 מה תבדקי? את באה עם נושא, את רוצה לקבל אישור עכשיו בלי לבדוק? יצחק גולברי:

 2 זה משהו אחר. איריס וסרברגר:

 3 עד שלא נקבע מי האחראי, מה זה קשור? נועם מולה:

יש נושאים שעולים. אנחנו רוצים למצות אותם עד הסוף לפני שאנחנו מצביעים.  יצחק גולברי: 4 

 5 אף אחד לא מעניין אותו.

 6 תי זה מעניין. יש גירעון בתב"ר, צריך לסגור אותו.או נועם מולה:

 7 אסור שיהיה גירעון בתב"ר. מנחם בנימין:

 8 רגע שניה, איציק. קרן גרין:

 9 אני לא מבין. נועם מולה:

 10 אסור לעשות גירעון בתב"ר. מנחם בנימין:

 11 הוציאו כסף בלי אישור, בלי הרשאה וזה לא טוב. אי אפשר להחליק את זה. נועם מולה:

 12 ייקח לך זמן ללמוד את זה. יצחק גולברי:

 13 אל תגיד לי מה ייקח לי זמן ללמוד. נועם מולה:

 14 נועם. קרן גרין:

 15 כן. נועם מולה:

 16 תודה איציק. קרן גרין:

 17 מה תודה? מה התשובה שלך? גולברי: יצחק

 18 אני אומרת תודה על ההערה. מה שהיה, שניה רגע בבקשה. קרן גרין:

 19 איציק, נהיית היפראקטיבי. מנחם בנימין:

 20 הייתי, לא נהייתי. יצחק גולברי:

 21 בגירעון, צריך לסגור אותו.אני מבקשת בלי הערות, תודה. התב"ר  קרן גרין:

 22 את יודעת אבל שאסור לו להיות בגירעון? יצחק גולברי:

 23 אתה שואל מי האחראי? קרן גרין:

 24 אני שואל אותך שאלה, אם את יודעת שתב"ר אסור לו שיהיה בגירעון או לא? יצחק גולברי:

איציק, איציק יקר, תראה. אם אתה שואל, אתה שואל שאלה רטורית מי  קרן גרין: 25 

אלה רטורית? כי הדבר הזה הוא לא בשבועיים האחראי. בסדר? למה ש 26 

 27 -האחרונים, נכון? בשבועיים האחרונים

 28 עכשיו אנחנו מגלים את זה. יצחק גולברי:
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 69מתוך  7ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 יום הולדת שמח. קרן גרין:

 2 העניין הוא כזה, היתה הרשאה ממפעל הפיס. כיוון שלא הגישו זה היה פג תוקף. שביט מס:

 3 נכון. איריס וסרברגר:

 4 יס.זה הכל. זה לא שלא היה אישור ממפעל הפ שביט מס:

 5 היום הם כבר לא יודעים על מה אנחנו מדברים. איריס וסרברגר:

 6 תודה רבה. שביט מס:

 7 -טוב, אז מאחר קרן גרין:

 8 אתה אישרת את התב"ר. שביט מס:

 9 איפה האישור? יצחק גולברי:

 10  מי היה חבר המועצה שהגדיל את התב"ר בלי לראות את האישור? שביט מס:

 11 שביט. קרן גרין:

 12 אני אסביר לך. יצחק גולברי:

 13 שניה רגע. קרן גרין:

 14 לא, תסביר. שביט מס:

 15 שביט הגאון תקשיב טוב. יצחק גולברי:

 16 רגע. איציק. קרן גרין:

אתה ממונה על הנימוס? שביט, כשאנחנו יושבים בישיבת מועצה, ראש הישיבה  יצחק גולברי: 17 

והגזבר מציגים לנו מקורות מימון. אם הצגתם לנו מקור מימון ממפעל הפיס של  18 

מאה תשעים ומשהו אלף שקל, רק תראה אותו ואז אני אגיד שהגזבר היה אשם  19 

 20 שלא לקח. אבל אתם מראים שמפעל הפיס לא ידע על מקור מימון כזה.

 21 לא לא. שביט מס:

 22 זה מה שאתם כתבתם. לא אני כתבתי. יצחק גולברי:

 23 בסדר. איציק, תודה רבה. קרן גרין:

 24 זאת אומרת שלא היה מקור מימון מפעל הפיס. יצחק גולברי:

עשה שניה, רגע, שביט תודה. איציק תודה רבה, אם יש לך משהו שאתה חושב שנ קרן גרין: 25 

 26 -פה משהו שלא כדין

 27 אז לך למשטרה. יצחק גולברי:
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יש פה את מבקר המועצה והיועץ המשפטי, תודה. אנחנו נסיים את התב"רים ואז  קרן גרין: 1 

 2 נגיד מזל טוב. כן.

מעגל תנועה במפגש השקמה חולות  909הצטיידות מועדונית ברחוב הסנפיר,  905 איריס וסרברגר: 3 

שיפוץ בסיס  933ני ספורט, בדיקה ותיקון מתק 932חניה בצורן,  919גאולים,  4 

 5 מסז'.

 6 הנה, גם פה יש גירעון, למה? יצחק גולברי:

 7 תכף. איפה? מה אתה רוצה להגיד? קרן גרין:

 8 גם בסנפיר היה גירעון. איריס וסרברגר:

קרן, אני מבין שהקמת קואליציה וזה בסדר וזה לגיטימי וזה בסמכותך ועשית את  יצחק גולברי: 9 

. תב"ר אסור להיות בגירעון. זה נכון. אבל יש פה דברים של התנהלות בניגוד לחוק 10 

 11 את מביאה לנו תאשרו לי תב"רים בגירעון של מאות אלפי שקלים.

 12 תראה, איציק, אחד הדברים שצריך לעשות. קרן גרין:

 13 אבל מישהו צריך להיות אחראי על זה. יצחק גולברי:

 14 זה לא נכון. שביט מס:

אז , אנחנו נעשה סבב, איריס תסיים, אנחנו נעשה סבב תגובות ורגע שניה שביט קרן גרין: 15 

 16 נעשה הצבעה, בסדר? לכל אחד יהיה את הזכות דיבור. כן.

התקנת  957הרחבת קן בני המושבים במתחם מאובטח ולהצטיידות,  955 איריס וסרברגר: 17 

פיתוח רחוב האירוסים  973הנגשה טכנולוגית פעימה שניה,  972מצלמות אבטחה,  18 

 19 ושדות.

 20 יופי. עכשיו, לכל אחד שרוצה שיגיד מי שרוצה זכות דיבור. קרן גרין:

 21 אני אמרתי את מה שיש לי להגיד, אני רוצה תשובות. יצחק גולברי:

 22 אז לגבי מה שגולברי אמר, אפשר לפנות ליועץ המשפטי ולגזבר. קרן גרין:

 23 ככה את מתנהלת? אוקי. יצחק גולברי:

 24 ניתן לשביט ואז לך, בסדר? קרן גרין:

רק שהאנשים ידעו, המועצה מקבלת אחד, לתב"רים יש מספר מקורות מימון.  שביט מס: 25 

זה קולות הרשות, השני זה יכול להיות הרשאות שאנחנו מקבלים  קודם כל אחד 26 

ממשרדי ממשלה, מפעל הפיס וכדומה. המועצה מאשרת את התב"רים אחרי  27 

שאנחנו, אם המקור מימון הוא מקור מימון חיצוני, אנחנו מביאים את האישור  28 
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של מקור המימון ומאשרים תב"ר שמקור המימון שלו הוא לפי ההרשאה או לפי  1 

נות הרשות. השיטה, הפרקטיקה הנהוגה שהכסף, המועצה דורשת את הכסף קר 2 

לאחר הביצוע. יש מקרים לצערנו שאנחנו לא מקבלים את הכסף שאותו גוף  3 

התחייב. למה? מכיוון שהמועצה או עבדה יותר מידי לאט או פג תוקף ההרשאה  4 

אסור שיהיו ולכן יכול להיות שיהיו גרעונות בתב"רים. זה יכול להיות. בעיקרון  5 

 6 גרעונות בתב"רים.

 7 זאת אומרת, יש מה ללמוד ממה שאתה מדבר. יוסף אדירי:

 8 מה שאני אומר זה שתמיד יש מה ללמוד, הדבר השני, שניה. שביט מס:

 9 יוסי, תכף יהיה לך זכות דיבור. קרן גרין:

יוסי, מה שאני אומר, שניה, מה שאני אומר זה שבעיקרון תמיד, תקנו אותי אם  שביט מס: 10 

מימון הוא חיצוני, תמיד מה שקורה זה שהמועצה מממנת אני טועה, אם מקור ה 11 

זמנית, מימון זמני את מקור המימון ואחרי זה דורשת מאותו גוף לממן, זו  12 

 13 הפרקטיקה.

 14 שביט, חוץ מבינוי מפעל הפיס. איריס וסרברגר:

 15 חוץ מבינוי מפעל הפיס שכסף מגיע בדרך כלל ישירות לקבלן. שביט מס:

 16 תודה שביט, יוסי ואז צוח. כן. קרן גרין:

אוקי. ראשית אני מציע גם, אני פונה אליך אבל אני פונה לכולנו, לא קרה כלום.  יוסף אדירי: 17 

 18 גם אם עושים דברים לא בסדר לא צריך משטרה ולא צריך פעולות.

 19 אני לא אמרתי. קרן גרין:

 20 תני לי לדבר. יוסף אדירי:

לא מדינה ולא משטרה ולא מבקר מדינה. תראו, יש פה מצב שהוא לא תקין.  קרן גרין: 21 

'ה, המצב הוא לא תקין. מהיום שהבן אדם יושב בכסא שם, מותר להגיד, חבר 22 

האחריות הוא עליו. לא משנה מה היה לפני כן. לא מפילים את הכל על הגזבר ועל  23 

ראש המועצה הקודם. אני רוצה להגיד פה דבר שהוא חשוב. יש פה סיטואציה  24 

אחת וסיטואציה שניה. סיטואציה אחת שהוצאנו כסף בלי הרשאה. בלי כוונה  25 

כלל. הדבר הזה הוא לא חוקי. זה אחד. דבר שני, זה העניין שאם קורה דבר כזה, ב 26 

אוקי, שני הנושאים האלה התב"רים האלה אנחנו כמועצה בואו נלמד מזה, תראו  27 

לי בבקשה את התהליך של הניהול הזה כדי שפעם הבאה לא נגיע למצב הזה. אבל  28 
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שאת שני הנושאים האלה  מה קרה? בולמים. בואו נהיה קשובים. לכן אני מבקש 1 

יבדקו את זה בצורה יותר מקצועית איך הגענו למצב הזה, שלא נגיע פעם הבאה  2 

למצב הזה. כן יתנו וואוצ'ר או לא יתנו וואוצ'ר. בואו נעשה את המינימום הנדרש  3 

 4 מאיתנו חברי הוועד המנהל. בסדר?

חד יקבל. אני רוצה נועם סליחה, יוסי סיים ביקשתי צוח נועם ואז. תקשיבו, כל א קרן גרין: 5 

להסביר רגע. כל אחד יקבל פה את הזכות דיבור שלו. אנחנו לא נעשה דיון. כל  6 

 7 אחד יגיד את מה שהוא רוצה להגיד. כן צוח, אחר כך נועם אחר כך תומר.

אני מבקש את שני התב"רים שמתעסקים בנושא ... וכדאיות ותכנון, לא לבטל  מנחם בנימין: 8 

ן אומרת שהיא הולכת לקדם ולתכנן את אותם כיום מכיוון שראש המועצה קר 9 

הסיפור הזה. אני חושב שעוד כמה חודשים אף אחד לא יקפוץ, בטח לא משרד  10 

הפנים שזה מה שיש לו היום לעשות בעת בחירות, הוא יתעסק עם התב"רים.  11 

שקל בצורן. אני מבקש להשאיר אותם על מנת  30,000-היתרה של התב"ר של ה 12 

היא תקדם את ההליך הרציני שלטענתה היא לאפשר לראש המועצה בהנחה ש 13 

הולכת לקדם, למרות שגם הקודם היה רציני. אני יודע שהצעירים לא אוהב  14 

לשמוע שהקודם היה רציני, החדש הוא החדש. אבל גם הקודם היה מאד רציני  15 

מה שהוציאו את הכספים והתכנון שביצעו ויצרו ובדקו, ותשאירי לעצמך את  16 

לעכשיו אחרי שתגמרו את העבודה הרצינית שאתם האופציה לעבודה מעכשיו  17 

 18 רוצים לעשות.

 19 תודה. קרן גרין:

אז אני מבקש את שתי התב"רים האלה לא לגעת בהם ולא לבטל אותם. אף אחד  מנחם בנימין: 20 

לא יעלה על מוקד את אף אחד. תאמינו לי. ומי שמוכר לכם משהו אחר, אז הוא  21 

 22 מוכר לכם. לא יקרה שום דבר.

 23 תודה רבה, נועם. קרן גרין:

 24 דבר שני. מנחם בנימין:

 25 כן סליחה. גרין:קרן 

 26 עוד לא סיימתי. מנחם בנימין:

 27 סליחה, כן. קרן גרין:
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הנושא של התב"ר הגרעוני הזה. תראו, אנחנו יודעים שאם אנחנו גמרנו את הכסף  חם בנימין:מנ 1 

ביתרת תב"ר ויש פה חשב מלווה בשנה הזאת. זה לא יש פה רק גזבר. איך חתמו  2 

ש יתרה בתב"ר. שקל, כשבאים לחתום על תב"ר בודקים אם י 190,000על  3 

לספקים או לכל דבר אחר. ולא עומד תמרור למעלה ואומר: "סליחה. אפס בתב"ר  4 

שמפעל הפיס ידע לא ידע, הוגש לא הוגש, לא יודע מה  192ואנחנו תקועים עם  5 

עשו. סליחה, בואו נגיע לשולחן המועצה ונבקש מימון ביניים הלוואה כדי שנוכל  6 

הפיס", וכשיגיע מפעל הפיס נקבל את להשלים את הפרויקט עד שיגיע מפעל  7 

הכסף ונשחרר את הכסף הזה בחזרה לתב"ר. זה ההליך החוקי הנכון שהיה.  8 

ואנחנו במועצה קודמת עם גזבר, אם ראש מועצה שרב עם הגזבר ורוצה להאשים  9 

את הגזבר, אבל ראש המועצה גם אחראי, ועם חשב מלווה ועדיין עם גירעון לא  10 

 11 190,000, לא חישבו מטר מרובע או משהו כזה, של שקל שזה בקטנה 3,000של 

שקל. ואני גם מבקש עכשיו, בואו לא נבטל את התב"ר הזה. אני רוצה אם את  12 

מביאה לי פוליטיקה חדשה, תהיי הוגנת כלפי החוק. תעצרי את הביטול של  13 

התב"ר שלא נשים אותו בצד ונשכח, נעשה את הבירורים, לפחות שנדע כמו שיוסי  14 

א וניתן פתרון סביב השולחן הזה למעון הזה שגמרנו. ככה צריך להיות אמר, ונבו 15 

הפוליטיקה החדשה, ככה צריך להיות הוגן, ככה צריך לעבוד לפי החוק ונראה אם  16 

 17 היום אתם מוכנים לעבוד לפי החוק.

 18 מצוין. נועם ואחרי זה תומר. קרן גרין:

. אני חושב אני חושב שאף אחד לא אמר שהדברים האלה לא טעונים בדיקה נועם מולה: 19 

שאפילו קרן אמרה הפוך מזה. היא אמרה שהדברים האלה ייבדקו ברגע  20 

ששאלתם את זה. בואו נפריד בין הסגירה של התב"ר, סגירת חשבון בנק בסדר,  21 

הפעילות בו הסתיימה, לבין הבירור, איך א' לא נגררים לזה פעם שנמצא בגירעון ו 22 

מה קרה לנו פה ואיך לא  ב' מה קרה לנו פה. או בסדר הפוך בעצם,-הבאה, ו 23 

נגררים לזה פעם הבאה? אין מה להשאיר פתוח תב"ר שיש בו גירעון גם ככה  24 

והפעילות בו הסתיימה כדי לעשות את הבירור. לעשות את הבירור אפשר לעשות  25 

 26 -בלי שום קשר לזה. וזה לא, לא אחד

 27 צוח, זה לא דיון. כל אחד עם הזכות דיבור שלו. קרן גרין:

 28 הדבר הזה?איך סגרו את  מנחם בנימין:
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 1 סגרו את התב"ר בגירעון. איריס וסרברגר:

מה קרה עם הדברים האלה, אפשר להעלות שאילתא ולברר את הנושא הזה  נועם מולה: 2 

ולקבל תשובות על כל הדברים האלה. אפשר לעשות תחקיר על זה במועצה, זה  3 

דברים שצריך לעשות גם, אני לא אומר שלא. אני רק אומר שיש פה תב"ר  4 

רלוונטית ואפשר לסגור אותו. הוא מיותר להמשיך לנהל  שהפעילות בו עכשיו לא 5 

אותו כששום דבר לא מתנהל בו. בטח כשהוא במינוס. עכשיו, אז אני חושב שזה  6 

זה. לגבי התב"רים הישנים שיש בהם כסף, אני רוצה להגיד שאנחנו דווקא היינו  7 

, בפגישה עם מישהו במשרד הפנים שאחראי על כל הנושא של פתיחת תב"רים וזה 8 

שאין  2014, משנת 2013הולכים לסגור תב"רים משנת  31.12-והציג לנו שהם ב 9 

בהם פעילות. אז להגיד: "בואו נשאיר את זה ואולי לא יקחו לנו את הכסף", אני  10 

 11 לא הייתי רוצה לסמוך על זה. )מדברים יחד(.

 12 אין דיון. הזכות דיבור של נועם, ואחר כך אתה רוצה? בסדר. קרן גרין:

רן הכסף הזה יחזור לתב"ר שהוא יהיה... על בסיס אומדנים עדכניים מאותה ק נועם מולה: 13 

שהאומדנים האלה בטח לא עדכניים, האומדנים שעל בסיסם הוא נפתח  14 

 15 מלכתחילה. ואף אחד לא יגיד שלא היה תב"ר לפני כן כדי לפתוח את זה. זה הכל.

ווה אלא אם אני אתן לך זכות דיבור. נועם תודה רבה. תומר ואחר כך החשב המל קרן גרין: 16 

 17 כן יש עוד חבר מועצה שרוצה להגיד משהו.

 18 אני רציתי להגיד משהו. יצחק גולברי:

 19 סליחה. אז תומר, גולברי וחשב מלווה. כן. קרן גרין:

טוב אז ככה, שלושה דברים. אחד, עשינו את המהלך הזה ואת התהליך הזה  תומר יעקב: 20 

שנים אני חושב, כבר מקדם ומעודד את הפעולה  3בעבר. משרד הפנים כבר  21 

שאנחנו מבצעים עכשיו זה בסדר. זה מופיע בהדרכות הביקורת, זה נכון, זה עושה  22 

שכל, זה עושה סדר. זה בסדר גמור מה שאנחנו עושים עכשיו. אני אומר, בהיבט  23 

של הפקדת הלקחים שיוסי דיבר עליה, אני לוקח את זה למקום אחר. אני גם  24 

 25 שלחתי מייל שבוע שעבר וביקשתי סטטוס.

 26 ענה, כן.קיבלת מ קרן גרין:

זה לא מה קיבלתי, זה אני חושב שכדי למנוע מצבים מהסוג הזה אולי אפשר  תומר יעקב: 27 

לעשות בצורה תקופתית, להעביר סטטוס תב"רים, אחת לרבעון לצורך העניין,  28 
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לכל חברי המליאה, כמה כסף, כמה שיריון. יש הרי דו"ח ממוחשב וקיים. ולשתף  1 

פספס, אחד מחברי המועצה יכול  את חברי המועצה ביתרות. שאם מישהו חלילה 2 

להיות עירני ולהגיד מה קורה פה. איפה הבעיה בתב"ר הזה ספציפית? כשבאים  3 

לחברי המליאה ומאשרים פרויקט כמו שקרה עם המתנ"ס בצורן, אז באים  4 

ומוציאים סכום וצריך מקורות מימון. ויש פה סוג של הטעייה של חברי המליאה  5 

י השבחה ואני בונה על כסף עד שכמו ששביט כשבאים ואומרים: "ניקח מהיטל 6 

אמר מקור מימון ביניים, עד שיגיע מפעל הפיס". חברים מצביעים כי הם יודעים  7 

שצריך לבוא כסף ממפעל הפיס, יש איזו הנחת עבודה כזאת. בסופו של דבר זה לא  8 

קורה. יוצא שהכל מגיע מהיטלי השבחה, ויתכן וחבר מליאה אחר היה אומר:  9 

צה את הכסף הזה למקום אחר". אז כדי למנוע מצבים כאלה באמת "הייתי רו 10 

צריך לעשות את המעקב הזה כדי לראות איך זה עובד נכון. הדבר השלישי הוא  11 

רוחבי וכללי. אין פה את הנוסחאות, את האקסלים. אני מניח שזה נעשה, שבאמת  12 

ל רמת הכסף חזר כל אחד למקור המימון הרלוונטי שלו, אם זה היטלי השבחה ש 13 

 14 אמיר, היטל פיתוח.

 15 ברור. רשמתי לך גם. יש לך פה מקורות מימון. זה חוזר לאותו מקום. איריס וסרברגר:

שכל שקל ושקל חוזר למקור המימון הרלוונטי. אני רק ראיתי את הנושא של  תומר יעקב: 16 

 17 התקציב הרגיל כי את זה שאלתי במייל וקיבלתי תשובה לגבי זה.

 18 בדיוק מקור מימון ואת הסיכום למטה.פה יש לך, על התב"רים יש לך  איריס וסרברגר:

יש כסף שהמקור שלו בא מהתקציב הרגיל, שהעברנו את זה לתב"רים והיו  תומר יעקב: 19 

 20 תב"רים שפתחנו אותם אני זוכר.

 21 יש לך בעדכון תקציב. יש לך החזר הוצאות שנים קודמות. איריס וסרברגר:

עודפים אני חושב פתחנו תב"רים, היה לנו  2014כספים שניצלנו למשל בשנת  תומר יעקב: 22 

 23 בשוטף. אז אתה יכול להעביר את הכסף הזה. אז אני מניח ש, זה ההערות שלי.

 24 תודה תומר, גולברי. קרן גרין:

נועם, קודם כל אם משרד הפנים סוגר לנו תב"רים, מעולם הוא לא סגר, יכול  יצחק גולברי: 25 

להיות שיש תהליך כזה, כל הכסף יישאר אצלנו. אותו תהליך שאנחנו עושים  26 

ת אתה לא מפסיד, לא לוקחים לך את הכסף. קודם כל שלא עכשיו, זאת אומר 27 

תפחד שמישהו לוקח לנו שקל. אני מבקש עכשיו, יש בחדר השלישי מפה יש ארון  28 
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עם תיקי תב"רים ויש גם את התב"ר של הדבר הזה. אני מבקש לראות שהיה בו  1 

הרשאה. מדוע אני מבקש את זה? כי ראש המועצה לשעבר טוען שהגזבר אשם  2 

קש את הכסף ממפעל הפיס. דרך אגב, אפשר לחייב אותי אישית על מחדל שלא בי 3 

כזה. אני רוצה לראות שהיתה הרשאה ממפעל הפיס. שאנחנו אישרנו את הסכום  4 

 5 הזה על בסיס מיצג אמיתי. בבקשה איריס, תביאו את התיק הזה.

 6 לא. איציק תודה. שמענו את הדברים שלך. קרן גרין:

 7 זאת אומרת את לא מוכנה. יצחק גולברי:

 8 כרגע לא. קרן גרין:

 9 את לא מוכנה להביא כדי להצביע, להביא לי נתונים? יצחק גולברי:

 10 איציק שניה, רגע. קרן גרין:

 11 וואו, איזה פוליטיקה חדשה. י:יצחק גולבר

 12 יש לך זכות דיבור. מיצית אותה או שאתה רוצה? קרן גרין:

 13 מה זה, חובתך להציג לי את זה עכשיו. יצחק גולברי:

 14 אתה שואל? קרן גרין:

אומר לך, חובתך להציג לי עכשיו את הנתונים כדי שאני  לא. אני לא שואל. אני יצחק גולברי: 15 

 16 אצביע. יושב פה יועץ משפטי. התיק נמצא פה בחדר ממול.

 17 איציק תודה. קרן גרין:

 18 תביאי בבקשה את התיק שנחליט. יצחק גולברי:

 19 כן קובי. קרן גרין:

א' לפי הוראות משרד הפנים, תב"ר שאין בו תנועה, ההוראות הן פשוטות: תב"ר  יעקב גינזבורג: 20 

ה במשך למעלה משנה, צריך לסגור אותו. ולכן זה גם טוב, חשבנו שאין בו תנוע 21 

שזה גם נכון שהמועצה תעשה את זה ותסגור כדי שננקה את השולחן. נכון, יש פה  22 

באמת כספים שלא התקבלו, ואגב, אנחנו בשנה, בעיקר בשנה האחרונה מיליוני  23 

היה תקוע שקלים פעלנו כדי לקבל. למעלה מעשרים מיליון רק ממשרד החינוך ש 24 

 25 וסכומים אחרים. פה במקרה הזה אגב, זה כסף באמת שלא דרשו ממפעל הפיס.

 26 קובי, היתה הרשאה או לא היתה הרשאה? זה הכל. יצחק גולברי:

 27 לא יכול להיות שלא היתה הרשאה. לפי מה אישרנו את התב"ר? שביט מס:
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איך מאשרים אם אדם שאומרים שהוא לא השיג את הכסף. כשלא היתה  יצחק גולברי: 1 

 2 יך הוא ישיג כסף?הרשאה, א

איציק, אבל הדיון פה הוא לא מי מאשים את מי. אנחנו לא בדיון של מי מאשים.  קרן גרין: 3 

 4 אנחנו בדיון של לפתוח דף. זכות דיבור של קובי.

... וזה כתוב למטה, זה כסף שסוגרים. ואגב הוא בזכות. בסך הכל תסתכל, זה  יעקב גינזבורג: 5 

 6 94ך לקרנות הראשות, הול 100,000שקל שסוגרים. והוא הולך,  294,000

לאגרת שמירה והיתרה  12,000הולך לקרן השבחה רמת אמיר,  62,000לכבישים,  7 

לתקציב הרגיל. ויש לכם את זה גם. המטרה היתה בסך הכל לעשות סדר  8 

 9 בתב"רים ולהשתמש בהם. להפך, אם לא תעשה את זה, אז זה יעמוד ללא תנועה.

 10 אתה מדבר...אני יכול לשאול אותך שאלה? קובי,  יצחק גולברי:

 11 היתה החלטה של ראש מועצה להמשיך לקדם את זה. מנחם בנימין:

 12 אז יסגרו את זה במשרד הפנים. יעקב גינזבורג:

 13 זהו. סליחה, קובי. קרן גרין:

 14 משרד הפנים במרכז למפעל הפיס סגר. יעקב גינזבורג:

יש לי שאלה אליך בבקשה. מציגים לנו פה עכשיו טבלה של שינויים בתב"רים עם  יצחק גולברי: 15 

 16 -שמה ש מקורות מימון ואני מאמין

 17 אנחנו עוד לא בזה. קרן גרין:

 18 רגע שניה. יצחק גולברי:

 19 אבל אנחנו עוד לא בדיון הזה. אנחנו עוד לא בדיון הזה. קרן גרין:

 20 את מרשה לי, מותר לי לדבר על העננים גם. את יודעת? יצחק גולברי:

 21 אבל סליחה איציק, מיצית זכות דיבור. קרן גרין:

 22 צה להגיד.יש לי הצעה בשבילך. אם תקשיבי לי, תביני מה אני רו יצחק גולברי:

 23 -איציק, זה לא קרן גרין:

אני לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה רק להסביר לך. אני רוצה להאמין שכל מה  יצחק גולברי: 24 

שכותבים לי פה נכון. זאת אומרת שאני רוצה להבין, האם כשביקשו ממני לאשר  25 

תב"ר על בסיס מקור מימון של מפעל הפיס, הנתון היה נכון. אני אומר לך, הנתון  26 

 27 . מישהו פה הונה אותנו.היה שקרי

 28 תודה. קרן גרין:
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וזה מה שאני אומר. אתם לא מבינים מה שאתם מדברים. תראה לי את ההרשאה,  יצחק גולברי: 1 

 2 תראו לי את ההרשאה, זה הכל.

 3 לא עכשיו. איריס וסרברגר:

 4 אתם לא רוצים להראות את ההרשאה. יצחק גולברי:

כשיו ככה, איציק, תודה רבה. ההצגה נגמרה. אני מסכמת, איציק ההצגה נגמרה. ע קרן גרין: 5 

יש אישור של יועץ משפטי, יש אישור של חשב מלווה. אנחנו מדברים על תהליך  6 

 7 -טכני ולא קביעת מדיניות. מי בעד? מי בעד? אתה רושם? שלומי, תפארת, אמיר

 8 אתם לא מעבירים את זה אחד אחד? מנחם בנימין:

ולברי, לא. הכל ביחד. שלומי, אמיר, תפארת, צפריר, נועם, שביט, קרן. מי נגד? ג קרן גרין: 9 

 10 יוסי, תמי, צוח, דורון ותומר.

 11 ההצבעה, היא העינית הראשונה של האופוזיציה. שביט מס:

 12 . איריס, אני מודה לך אם תציגי.2מספר  2018אוקי. עדכון תקציב  קרן גרין:

 13 ההצעה התקבלה. יעקב גינזבורג:

 14 ההצעה התקבלה. קרן גרין:

כמה זה למעשה יש אחרי הרבעון השלישי ראינו שיש לנו עודף בעקבות סגירת  איריס וסרברגר: 15 

חובות של כמה נישומים בגבייה וגם סגרנו כמה תביעות עם ספקים. במקביל גם  16 

אורלי מנהלת התיכון עשתה עבודה יפה והביאה כסף לתיכון. ויש החלטת מועצה  17 

שקל לתלמיד.  2,500להעמיד את תקציב התיכון, השתתפות המועצה בתיכון על  18 

שם בחינוך בעיקר. לבקשת זה בגדול העדכון בתקציב עם שינויים קוסמטיים פה ו 19 

 20 מנהלת אגף החינוך.

 21 מי רוצה, מישהו רוצה זכות דיבור? כן, תומר. קרן גרין:

אז ככה, קודם כל בטיוטה שקיבלנו יש כספים שהגיעו מארנונה וגם לזה  תומר יעקב: 22 

 23 2018-התייחסתי במייל. עכשיו, לפי... של המועצה את הדו"ח הרבעוני האחרון ל

יזה וונס סכום חד פעמי של מיליון שקל שנחת כאשר הכספים אני מניח זה לא א 24 

בקופה. זה בטח כמה נישומים או חייבים וגם שוטף. יש פה גם פיגורים וגם שוטף.  25 

הכספים האלה הגיעו אני מעריך, כבר היתה, אני ראיתי את הדו"ח השני, את  26 

הרבעון השני שגם שם כבר היה אפ של בערך תוספת של אחוז אחד לטובה  27 
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כלומר, היתה תנועה של כסף. אני מניח שהכסף הזה כבר הגיע  מהחיוב השוטף. 1 

 2 בחודשים כי זה כסף מזומן שמגיע. כסף מזומן שישב בקופה. ככה זה עובד.

אתה רושם את זה, אם אתה שילמת בעבור דצמבר, אני רושמת את זה בדצמבר.  רגר:איריס וסרב 3 

 4 כי ההכנסה בדצמבר, לא בספטמבר.

 5 אם קיבלת את הכסף באוגוסט. תומר יעקב:

מה שרשום פה זה הערכה, אני גם רשמתי לך. התחשיב נעשה לפי רבעון שלישי  איריס וסרברגר: 6 

 7 והערכה לדצמבר.

 8 אבל הכסף הגיע, נכנס לקופה. תומר יעקב:

 9 נכון. איריס וסרברגר:

 10 אוקי, זה כסף שבוצע. יש ביצוע לתב"ר. תומר יעקב:

 11 חלק כן. איריס וסרברגר:

 12 במשך השנה. דובר:

 13 במש השנה. תומר יעקב:

ם הכנסה בדצמבר, גם אם היא יודעת שיש לה השיטה החשבונאית מאפשרת לרשו שביט מס: 14 

שיק, יש לה שיק לקבל שמועד הפירעון שלה בדצמבר, היא לא יכולה לרשום אותו  15 

מתי שהיא קיבלה אותו, היא צריכה לרשום אותו על בסיס מזומן. זה לא על בסיס  16 

 17 -מזומן

 18 הכנסות, רק הכנסות. איריס וסרברגר:

 19 וודאי. תומר יעקב:

 20 הכנסות מתושבים. איריס וסרברגר:

 21 ן. בסדר.כ תומר יעקב:

 22 עוד משהו? :קרן גרין

 23 עכשיו, כן. תומר יעקב:

 24 שניה רגע. תומר ואחר כך מי שרוצה. קרן גרין:

אני רוצה להתייחס לסכומים הגדולים בתקציב ולהבין מה עשינו. עכשיו, השני  תומר יעקב: 25 

 26 מיליון שקלים השתתפות משרד החינוך לטובת התיכון.

 27 נכון. איריס וסרברגר:

 28 ן, נכון?זה להעביר את זה למימון עצמי של התיכו תומר יעקב:
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 1 וחלק זה יש לך בשכר גם. יש לשכר מנהלה ויש לשכר מורים. איריס וסרברגר:

 2 אני לא נוגע בשכר. תומר יעקב:

 3 אבל זה גם לשם וגם לשם. איריס וסרברגר:

אני מדבר עכשיו על הכסף שהגיע. לא הוצאה. הוצאה זה שכר. שני מיליון שקל  תומר יעקב: 4 

 5 עצה.שהגיעו ממשרד החינוך בעקבות פעולות שהמנהלת ביצעה והגיעו למו

 6 נכון. איריס וסרברגר:

עכשיו, בצד ההוצאה, למטה בעמוד השני תשימו לב יש מיליון וחצי שקל  תומר יעקב: 7 

 8 השתתפות תקציב רגיל בתב"רים.

 9 נכון. איריס וסרברגר:

 10 עכשיו, אני מבין שזה התב"רים שנמצאים למטה בתחתית, נכון? תומר יעקב:

 11 נכון. איריס וסרברגר:

 12 כזה?שהעברתם למעשה כסף מהתב"רים לשוטף. איך עושים דבר  תומר יעקב:

 13 התב"רים שאנחנו רוצים לפתוח. 3אנחנו לא. הפוך, מהשוטף לתב"רים. זה אלה  איריס וסרברגר:

 14 .יפה. עכשיו רוצים לפתוח תב"רים תומר יעקב:

 15 כן. איריס וסרברגר:

 16 הבנתי. אוקי, בסדר. תומר יעקב:

רק אני אומר תומר בעניין הזה שאיריס עדכנה אותי שככל הנראה העודף שיישאר  קרן גרין: 17 

וחצי, זאת אומרת שאת היתרה אני יכולה להעביר  יהיה גדול ממיליון 2018בסוף  18 

גם לכיסוי הגירעון השוטף. מה שאנחנו כרגע עושים, זה לוקחים חלק מהעודף,  19 

שמים אותו בכל אחד מהתב"רים שמאד חשובים לנו, שזה מוסדות חינוך,  20 

הצטיידות מועצה, מתקני ספורט ושעשועים, וזה בעצם יאפשר לנו לשמור על ה,  21 

 22 -לעשות

אבל מה זה קרן הגדלה של מוסדות חינוך? הכסף לאן הולך בדיוק? הולך לשיעורי  אריה דורון: 23 

 24 עזר?

 25 לא. זה תב"ר. זה תב"ר זה שיפוצים. קרן גרין:

 26 ?45,000אני לוקח פה את מועדונית, איך היא במינוס  אריה דורון:

 27 היא לא במינוס, זה השכר. צפריר פדלון:

 28 . יש לזה תשובה.שניה, זו שאלה. שניה, נסיים עם תומר ותשאל את השאלה קרן גרין:
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עכשיו למעשה העברנו, אני בצד של ההוצאות, העברנו מיליון, כמעט מיליון  תומר יעקב: 1 

 2 מאתיים אלף שקל, נכון? לביצוע כהוצאה לייעוד עצמי לתיכון.

 3 כן. קרן גרין:

האם יש איזה תכנית, יש איזה בקשה, יש איזה אמדן שבאה אורלי ואמרה: "אני  ר יעקב:תומ 4 

שמונה מאות, לא הספיק לי, אני רוצה מיליון ביצעתי, או הביאו לי מיליון  5 

 6 מאתיים" על בסיס מה?

קודם כל צריך לזכור זה שמה שהמועצה התחייבה לתיכון זה שאנחנו משלמים  קרן גרין: 7 

 8 שקל פר ילד. עכשיו, אנחנו נמצאים. 2,500

 9 מי התחייב? תומר יעקב:

 10 אתה, כחבר מועצה. איריס וסרברגר:

 11 שקל? 2,500 תומר יעקב:

 12 פר ילד. קרן גרין:

 13 החלטת מועצה.כן. זו  איריס וסרברגר:

 14 שנים. לא זוכרת כמה זמן. 3לפני  קרן גרין:

 15 שנים. 4 שביט מס:

 16 -אני מזכירה לכם קרן גרין:

 17 מישהו יכול להראות לי את ההחלטה הזאת? לא מכיר החלטה כזאת. מנחם בנימין:

 18 בוא עכשיו. שביט מס:

 19 כשאנחנו דיברנו, רגע. קרן גרין:

 20 אפשר לראות את ההחלטה הזאת? יצחק גולברי:

 21 תראו את ההחלטה שנראה במה מדובר. מנחם בנימין:

תראה, כל הפרוטוקולים והכל תקבלו מה שתרצו, אין בעיה. רק אם אתה שואל  קרן גרין: 22 

שקל פר ילד. אני  2,500שאלה, במליאת המועצה החליטה שתקציב התיכון יהיה  23 

מזכירה לך שהתיכון היה תיכון צומח שהיינו ברבין והיינו בהדסים וזה היה תיכון  24 

 25 -סים ואזצומח. היה את האגרת תלמיד ששילמנו לרבין והד

 26 שקל. 1,500 מנחם בנימין:

עוד לא  2019. ואז שקללנו את העניין הזה עם הנושא של ההסעות, תקציב 1,500 קרן גרין: 27 

דנו בו. בנושא הזה, אם המועצה תחשוב שבגלל שבית הספר הגיע לרוויה, צריך  28 
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לשנות את התקציב פר ילד, אפשר לדון בו. אבל כרגע זה מחויבות שלנו לשנת  1 

 2 על מה שהיה, לא במה שיהיה. מה שיהיה אפשר לדון שוב.. אנחנו מדברים 2018

 3 קרן רק מילה אחת, אני לא זוכר שהיתה החלטה כזו. מנחם בנימין:

 4 בסדר. קרן גרין:

 5 אני אשמח אם יזכירו לנו. מנחם בנימין:

אני אזכיר לך. במסגרת, תקציב התיכון אושר במסגרת התקציב השנתי. התקציב  שביט מס: 6 

ו הוא הערכה של כמות השנתי הוא הערכה, אם תסתכלו על התקציב שאישרנ 7 

אז עד לחודש  2018-התלמידים שיהיו בתיכון לפי החלוקה כי אני מזכיר לכם ב 8 

שכבות.  3יוני היו בבית ספר שתי שכבות, בתיכון שתי שכבות, מספטמבר יש  9 

שקל לתלמיד. זה מה שתוקצב. בכל מקרה עושים  2,500החלוקה לפי תלמיד  10 

ה תלמידים יהיו, עושים תיקונים. מעבר תיקונים כי אנחנו לא ידענו, הערכנו כמ 11 

לזה, אורלי ייאמר לזכותה, עושה לא מעט עבודה מול משרד החינוך. מביאה עוד  12 

כסף. עכשיו, נשאלה השאלה בעבר, האם היא עושה כסף, היא מביאה כסף לטובת  13 

התיכון, הרצון של כולנו שכסף שהיא עובדת קשה בשביל להביא אותו, שיישאר  14 

גיע למועצה. המועצה צריכה להעביר אותו. לכן יש פה שתי לתיכון. שהוא מ 15 

תיקונים. אחד, זה להעביר את הכסף שהגיע ממשרד החינוך עבור התיכון  16 

מעבירים. ומעבר לזה עדכונים או  תיקונים של ההשתתפות לפי החלטת המועצה  17 

2018. 18 

נו על שאלה אחת, אני מסכים עם כל מה שאמרת, רק אני לא זוכר שאנחנו הצבע מנחם בנימין: 19 

 20 פר תלמיד. 2,500

 21 זה הבסיס של התקציב. שביט מס:

 22 .2018צוח, זה היה במסגרת תקציב  קרן גרין:

 23 שקל לתלמיד? 2,500לא תקצבת פר תלמיד  2018האם במסגרת תקציב  יצחק גולברי:

 24 אבל יש לנו. שביט מס:

 25 זה היה מתוקצב או לא? יצחק גולברי:

 26 קודם כל התשובה היא כן. שביט מס:

 27 אז זה תוספת עכשיו. יצחק גולברי:

 28 -הערכה, עשינו הערכה. נושא ההערכה שניה. יש ט מס:שבי
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 1 .600תלמידים, היום יש אלף, אבל אז היה  600אם אתה עושה  תומר יעקב:

 2 .660 איריס וסרברגר:

בואו ניתן לאיריס להסביר את זה. איריס, את רוצה להסביר את השינוי במספר  קרן גרין: 3 

 4 התלמידים? שניה רגע.

 5 תלמידים. 990תלמידים בתיכון, מספטמבר יש  660בשנת תשע"ח היו  איריס וסרברגר:

 6 תוספת של? תומר יעקב:

 7 שליש. 2,500-. זה תכפיל ב330 איריס וסרברגר:

 8 מה זה, תיקונים? היו תוספות? תומר יעקב:

 9 נוספה שכבה. קרן גרין:

 10 אבל השכבה נוספה בספטמבר. תומר יעקב:

 11 שלושה חודשים. קרן גרין:

 12 נכון. איריס וסרברגר:

 13 אז זה הכסף של ספטמבר. תומר יעקב:

 14 כן. איריס וסרברגר:

 15 אבל ידענו בתחילת השנה שיש עלייה. יצחק גולברי:

 Y. 16, עכשיו צריך Xאבל ידעת שאתה צריך  איריס וסרברגר:

 17 זה אומר שלא תקצבנו את זה בזמנו. תומר יעקב:

 18 איציק, תכף תקבל זכות דיבור. קרן גרין:

 19 .2018אני אחדד את השאלה. הרי את התיקון האחרון של התקציב עשינו ביוני  תומר יעקב:

 20 יולי. איריס וסרברגר:

 21 .2018אוקי, יולי  תומר יעקב:

 22 נכון. איריס וסרברגר:

 23 הנוספים. 330-דענו שתיפתח השכבה הנוספת שזה העכשיו, אז כבר י תומר יעקב:

 24 נכון. איריס וסרברגר:

 25 כלומר, גם אז בתיקון השני לא תקצבנו את זה. תומר יעקב:

 26 להפך, קיצצנו. איריס וסרברגר:

 27 קיצצנו. תומר יעקב:

 28 נכון. איריס וסרברגר:
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 1 על הזה. אוקי. 450-קיצצנו. אז עכשיו אנחנו מחזירים את ה תומר יעקב:

הביאה, היא הצליחה להביא את  עכשיו אנחנו מחזירים את הקיצוץ כי היא איריס וסרברגר: 2 

הכסף. אורלי הצליחה להביא את הכסף וכל הכבוד לה. מחזירים את הכסף הזה  3 

גם להנהלה. עכשיו ביולי שקיצצו שמה את הכמה גרושים, זה באמת היה סכום  4 

מזערי כי זה היה קוסמטיקה, לא ידעו עדיין שהולכת להיפתח שמה כיתה של  5 

מיוחד. כיתת חינוך מיוחד עולה הרבה כסף, וגם  חינוך מיוחד. פתחו כיתת חינוך 6 

אתה מקבל. אבל את הכסף הזה עוד לא בדיוק ראינו. אבל בינתיים את ההוצאה  7 

 8 אתה צריך לתקצב. ההוצאה של זה זה בעיקר בהנהלה ובשכר של המורים.

 9 צריכים לראות שזה לא היה מתוכנן. הכיתה של החינוך מיוחד זה לא היה. שביט מס:

 10 ה כי זה... לבורנטית.יש העלא תומר יעקב:

 11 סייעות חינוך מיוחד. איריס וסרברגר:

ויש את המורים שלמעשה משרד החינוך משלם. הרשות משלמת אבל משרד  תומר יעקב: 12 

 13 החינוך מעסיק אותם.

 14 נכון. הרשות משלמת להם את השכר, אתה מעסיק את המורים. איריס וסרברגר:

לא מכיר,  נכון. עכשיו, השאלה האחרונה, זה הנושא של ה, יש פה סעיף שאני תומר יעקב: 15 

 16 שקל. מה? 16,000שכירות ליסינג 

 17 מנהל מחלקת חינוך. זה ההסכמים שעשו איתו. איריס וסרברגר:

 18 מנהל מחלקת חינוך מקבל מה? רכב? תומר יעקב:

 19 כן. שביט מס:

 20 אז מה? תומר יעקב:

 21 הוא משלם זקיפת רכב כנראה גם. משה ארז:

 22 זה רכב צמוד? תומר יעקב:

 23 כן. משה ארז:

 24 אחורה?שקל האלה, לכמה חודשים?  16,000-יפה. ה תומר יעקב:

 25 חודשים. 4 איריס וסרברגר:

 26 אחורה. תומר יעקב:

 27 זאת אומרת שזה אושר לו בלי תקציב? יצחק גולברי:

 28 אנחנו לא אישרנו לו את זה עכשיו. תומר יעקב:
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שוב, זה אושר לו בלי תקציב? זה לא אושר במליאת המועצה. אתה מבין מה  יצחק גולברי: 1 

מתנהל? אתה מבין לאן אנחנו חותרים? ההתנהלות. מי אישר להוציא כסף בלי  2 

 3 שור תקציבי.אי

 4 היה כסף בסעיף של המנכ"ל. איריס וסרברגר:

היה בסעיף רכב מנכ"ל תקציב, בינתיים השתמשנו בכסף הזה ליתרה עד סוף שנה  משה ארז: 5 

 6 -ועכשיו

 7 סעיף רכב למנהל חינוך היה? לא היה. יצחק גולברי:

 8 לא היה. משה ארז:

 9 מי שאישר שינוי תקציב מהסעיף מנכ"ל. חק גולברי:יצ

אלות שלך? אוקי. זה חלק, קובי אתה רוצה להגיב על איציק, תומר. אלה היו הש קרן גרין: 10 

זה? זה היה חלק מתקציב שכר אני מבינה. אתה רוצה להגיב על הנושא של מנהל  11 

 12 מחלקת חינוך? זה עבר פה את כל האישורים.

 13 במקום אחזקת רכב, הוא מקבל את זה. איריס וסרברגר:

מועצה, אישרת זה לא הגיע למליאה, את אישרת אותו במליאה? את היית חברת  יצחק גולברי: 14 

 15 את מנהל מחלקת החינוך?

 16 מנהל מחלקת חינוך לא צריך מליאת מועצה. קרן גרין:

 17 נכון. זאת אומרת שגם לא אושר לו הרכב במליאה. יצחק גולברי:

 18 לא צריך. תראה, תנאי העסקה אתה לא מאשר במליאה. שניה רגע. קרן גרין:

 19 זה לא בשכר בכירים, אתה לא צריך לאשר אותו במליאה. שביט מס:

 20 -תומר קרן גרין:

 21 אתה לא צריך כי הוא לא בשכר בכירים. שביט מס:

צוח תודה, שביט תודה. מבחינת עובדים, העסקה שלהם והכל, אנחנו מעולם לא  קרן גרין: 22 

העלינו לאישור מליאה לא את ההעסקה של העובד, לא את השכר שלו, זה  23 

במסגרת תקציב שקיים. אם יש משהו שאתם חושבים שלא נעשה תקין, אז  24 

 25 . תומר, יש דברים נוספים?כאמור נבדוק אותו אחר כך

 26 הוא גם לא בשכר בכירים דרך אגב. ינזבורג:יעקב ג

 27 נכון. שביט מס:
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הוא גם לא בשכר בכירים. תומר משהו נוסף? לא. אז עכשיו דורון ואחר כך איציק  קרן גרין: 1 

 2 ואם עוד מישהו רוצה.

 3 קיבלתי תשובה. אריה דורון:

 4 קיבלת תשובה, תודה. איציק, אתה רוצה להגיד משהו? קרן גרין:

ת אני לא באתי לפה לקנטר ולהפריע. זהבי תהנהן. אני באתי לקבל אני באמ יצחק גולברי: 5 

 6 תשובות על דברים שאני מעיר.

 7 מצוין. קרן גרין:

א', ותמיד אמרת לי שההארות שלי -שנים ניסיתי בקדנציה קודמת להאיר ב 5ואני  יצחק גולברי: 8 

בונות. צר לי שההתנהלות היא יותר גרועה מהקדנציה הקודמת ואת קוראת לזה  9 

ן לך להתנהל איך שאת רוצה. אם לא תקשיבו ולא תפנימו ולא הצגה. אני את 10 

תקבלו הערות אז אתם תתבוססו במיץ הזה שאתם בונים אותו. אם מבקשים  11 

ממך, יש תיק שנמצא פה, קלסר להביא אותו רק לראות מסמך את אומרת לי "לך  12 

ליועץ המשפטי" והתנהלות פה, אומרים דברים, הוציאו כספים בניגוד לחוק.  13 

 14 בניגוד לחוק. לא היה להם סעיף תקציבי, לא היה להם אישור תקציבי.ממש 

 15 תגיד לכאורה. שביט מס:

 16 ש. קרן גרין:

 17 לא. כי הוא מאשים דברים. שביט מס:

 18 כן. קרן גרין:

 19 לכאורה. שביט מס:

 20 ההתנהלות פה היתה לא חוקית. יצחק גולברי:

 21 לכאורה. שביט מס:

 22 זה הדברים שלו, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. גרין: קרן

 23 הוא לא יכול להשמיץ. שביט מס:

 24 הוא יכול. דובר:

 25 תקבל זכות דיבור. שביט, תקבל זכות דיבור. כן. קרן גרין:

מאשים. התנהלות לא חוקית. כסף הוצא בניגוד לחוק. ניתנו פה כלי רכב כשכסף,  יצחק גולברי: 26 

לא היה לזה אישור תקציבי. אני חושב שכל ההתנהלות הזאת כולל הנושא של  27 
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תתנגדו שמבקר  התב"רים אני מבקש שתהיה פה בהחלטה, ואני מאמין שלא 1 

 2 המועצה יבדוק את כל ההחלטות של המליאה של היום ויסתכל בחוק.

 3 להצבעה. 2מספר  2018תודה רבה איציק. אני מעלה את נושא עדכון תקציב  קרן גרין:

 4 רגע, יש כאן הצעות. יצחק גולברי:

 5 יש לנו הצעה נגדית. מנחם בנימין:

 6 יש לנו הצעה נגדית. יצחק גולברי:

 7 עה הנגדית?בסדר, מי בעד? אחר כך תעלו. מה ההצ קרן גרין:

 8 -דרך אגב, יש תכנית עבודה לתב"רים של הצטיידות מועצה? הצטיידות תומר יעקב:

 9 -במסגרת קרן גרין:

 10 שמאות, אומדנים. :תומר יעקב

וכל התב"רים שביקשת לראות, אנחנו  2019ותקציב פיתוח  2019במסגרת תקציב  קרן גרין: 11 

 12 -נראה את כל התב"רים בצורה

 13 אנחנו מדברים. 2018 יוסף אדירי:

 14 נגמר. 2018נכון. אבל  קרן גרין:

 15 לא עשיתם הערכת אצבע. יצחק גולברי:

 16 ₪.אני רוצה שלושה מיליון. מהשלושה וחצי, שלושה מיליון  יוסף אדירי:

, 2018-, פותח תב"רים. אתה לא תממש אותם ב2018יוסי. אתה לוקח מתקציב  קרן גרין: 17 

 18 .2019-אתה תממש אותם ב

 19 קרן, ישבת איתנו בספסל. אל עכשיו תשני את זה. יוסף אדירי:

 20 היא שכחה. יצחק גולברי:

 21 אני אומרת, כל זה לא רלוונטי. קרן גרין:

 22 רגע. זה תת ביצוע, זה עודף? מה ההגדרה של הדבר הזה? יוסף אדירי:

 23 ענו לך על זה מקודם. קרן גרין:

 24 מיליון, את רוצה לקחת מיליון וחצי. 3.5יש  יוסף אדירי:

 25 אמרו שני דברים. קרן גרין:

 26 את רוצה לקחת מיליון וחצי לתב"רים, תביאי לנו תכנית. יוסף אדירי:

 27 ני דברים.יפה. אז ענו ש קרן גרין:
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ליין, אז בואו נחשוב רגע -אם אין תכנית, בגלל שאנחנו שלושה ימים לפני הדד יוסף אדירי: 1 

 2 כלכלית אחרת טיפה.

אז אני רוצה להגיד משהו. תראו, קודם כל, כל מי שרצה לשאול שאלות לפני זה  קרן גרין: 3 

יכל. זה בסדר ולגיטימי מאד לשאול שאלות עכשיו. זה בסדר ולגיטימי מאד. אבל  4 

השאלות מאיפה מגיע העודף, לאן הוא הולך. עכשיו, זה גם בסדר שלא  ענו על 5 

תסכימו איתנו, זה בסדר גמור. בשביל זה יש לנו, אנחנו אנשים שונים, יש לנו  6 

דעות שונות, אנחנו מקשיבים לדברים שאתם אומרים ואנחנו נטפל בזה. יש לכם  7 

 8 הצעה נגדית?

 9 כן. מנחם בנימין:

 10 תציג. יצחק גולברי:

שקל תב"ר הצטיידות לאגף  500,000כה. אנחנו מציעים לתת אנחנו מציגים כ תומר יעקב: 11 

שפ"ע, קצת כלים כבדים, ניקיון. זה הזדמנות באמת סוף סוף לעשות איזה צדק,  12 

סורסינג הזה ולהחזיק במו ידינו וכוחותינו כלים שיוכלו לבצע -להתפטר מהאאוט 13 

 14 את העבודה.

 15 מה זה כלים? צפריר פדלון:

 16 מכונת טיאוט. תומר יעקב:

 17 לא עולה. 500,000יאוט מעונת ט צפריר פדלון:

 18 לא נורא. זה ההצעה שלהם. קרן גרין:

 19 הלאה. תומר יעקב:

 20 צפריר, יעקב, די. יעקב, אני מבקשת. זה לא חלק מדיון. תומר זה לא דיון. קרן גרין:

כל מה שיכול לגרום לניקיון יותר טוב של היישוב. וזה יכול לחזק את אגף שפ"ע  תומר יעקב: 21 

שקל אנחנו רוצים, באמת צריך  200,000אז זה בסדר, אז חצי מיליון. הלאה, עוד  22 

לנקות את היישוב ויש הרבה פסולת, בעיקר פסולת חקלאית בשטחים חקלאיים,  23 

עבודות קבלניות, פינוי פסולת  17990-750להעביר את זה לסעיף תקציבי מספר  24 

 25 חקלאית.

 26 זה וועדה חקלאית. דובר:

 27 נכון. תומר יעקב:

 28 זה לא דיון עכשיו, תומר יסיים. קרן גרין:



 כי המילה שלך שווה יותר – ִמלה

 משרדי ממשלה, בתי משפט, בוררויות, עיריות  וכל סוגי הישיבות -שרותי הקלטה 

 צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי תמלול תירגום

 200975005ח.פ   gutt72@gmail.com    519-291-0929טל 

 
 

 69מתוך  17ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

זה יירשם, מאחר והסעיף תקציבי של וועדה חקלאית כן נצבר משנה חשוב ש תומר יעקב: 1 

 2 לשנה, אפשר לצבור אותו. הסעיף היחיד בתקציב המועצה. כן כן.

 3 איריס, הוא יציג את הדברים. קרן גרין:

איריס, שמירה וחקלאות, אנחנו רוצים שהכסף הזה יגיע לטובת ניצול, לטובת  תומר יעקב: 4 

 5 ניקיון שטחים חקלאיים ברחבי היישוב.

יש לו ניגוד עניינים בזה, אבא שלו חקלאי. והוא מציע שננקה את השטחים של  שביט מס: 6 

 7 אבא שלו.

 8 אז אחר כך תגיד את זה, בסדר. תומר יעקב:

 9 לא להגיד את זה? שביט מס:

 10 תגיד. אמרת דברים יותר גרועים, זה בסדר. תומר יעקב:

 11 טוב, די כן, תסיים. קרן גרין:

קודם כל זה מבורך והיה  אנחנו רוצים לצבוע כסף כדי לחזק את האוכלוסייה. תומר יעקב: 12 

שקל לגמלאים במתנ"ס וזה בסדר גמור. אנחנו רוצים לחלק  50,000סעיף של  13 

שקל למשפחות ברווחה מוכרות על ידי  300,000שקל לקשישים, עוד  300,000 14 

הרווחה לפי המלצות ותבחינים וקריטריונים של מנהלת מחלקת רווחה, כדי  15 

מהצגות, מבידור, מחוגים וכיוצא שיהיה אפשר לתת להם להנות מסל תרבות,  16 

בזה. סל הנחות, כסף צבוע עם מספר סידורי חדש. המספר הסידורי, אני פותח תת  17 

סבסוד פעילות תרבות למשפחות  -סעיף חדש למתנ"ס, קניית שירותים מתנ"ס 18 

 19 אוקי? 18240.762לפי המלצת רווחה 

 20 מה התאריך היום? סליחה? איריס וסרברגר:

 21 .את יכולה להעביר למתנ"ס תומר יעקב:

 22 למתנ"ס אפשר להעביר כי זה גוף מתוקצב. יצחק גולברי:

 23 לא נכון. שביט מס:

 24 שניה, תומר יסיים. קרן גרין:

אנחנו רוצים לפתוח למעשה, פתחנו פה תב"רים בלי תכנית עבודה ובלי אומדן  תומר יעקב: 25 

ם ובלי יכולת לבדוק לאן הכסף הולך. אנחנו רוצים לפתוח תב"ר שאנחנו כן יודעי 26 

גביו. תמיכות לחינוך ומלגות לסטודנטים. קרן לאן הכסף הולך ויש לנו מידע ל 27 
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כללית שמאפשרת סיוע בלימוד, בהכוונה, במרכז למידה של מיליון שקל. על זה  1 

 2 אנחנו רוצים לפתוח תב"ר.

 3 כמה הסכום בסך הכל ביחד? נועם מולה:

 4 שתיים ומשהו. דובר:

 5 .2.3 תומר יעקב:

 6 שקל בגלל ה? 400,000זה אומר שנסיים את השנה בגירעון של  נועם מולה:

 7 כן יוסי. קרן גרין:

 8 -אני רוצה להגיד יוסף אדירי:

זה אומר שהתיכון לא יקבל את הכסף. תגידו את הדברים אבל מאיפה מביאים  נועם מולה: 9 

את הכסף. אם אתם מביאים הצעה נגדית אז תגידו מאיפה אתם מביאים את  10 

הכסף אליה. כתוב כאן שאחרי שלוקחים את הכסף לתיכון נשאר מיליון וחצי  11 

שניה, רגע, אני לא אמרתי שלא תיקח את הכסף. לפי לתב"רים. אתם הבאתם,  12 

ההצעה שלנו הכסף הולך לתיכון, נשאר מיליון וחצי לתב"רים. לפי ההצעה שלכם  13 

לא ילכו לתיכון  800וקצת אלף שקל אפילו  700מה שאתם בעצם אומרים  14 

 15 אומרת לקצץ מהתיכון.ויתווספו לתב"רים. זאת 

 16 .2018. זה 2019תקציב  מנחם בנימין:

 17 ודה.צוח ת קרן גרין:

 18 אז לפי ההצעה הזאת... זה מה שאני אומר. נועם מולה:

 19 אני מעלה את זה להצבעה. תודה, יוסי ואז אני מסכמת. קרן גרין:

אני רוצה לשאול משהו, אנחנו יכולים לממש את כל ה... של ההעברות האלה? מה  יוסף אדירי: 20 

 21 שהצעתם כרגע?

 22 סליחה? נועם מולה:

 23 יכולים לממש את זה? יוסף אדירי:

 24 את מה? נועם מולה:

 25 דף ששלחתם לנו.את כל ה יוסף אדירי:

 26 אתה לא צריך לשאול את נועם, תשאל אותי. קרן גרין:

 27 אני לא הגזבר. נועם מולה:

 28 יוסי, מה השאלה? קרן גרין:
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ארבעה  -האם את סעיף ההעברות הזה אנחנו מסוגלים לממש בשלושה ימים יוסף אדירי: 1 

 2 ימים?

 3 הסעיף שאנחנו הצגנו? הסעיף שאנחנו הצגנו על שולחן המליאה? קרן גרין:

 4 כן. רי:יוסף אדי

ז אני רוצה לענות וגם להתייחס לדברים של תומר. קודם כל מבחינת אוקי, א קרן גרין: 5 

התנהלות, בסדר? אני אשמח בפעם הבאה שיש לכם הצעות לייעול ותקציב והכל,  6 

תעבירו לנו את זה לפני כן שנוכל לבדוק עם גורמי המקצוע. לדוגמא נושא  7 

ם המתנ"ס בדקנו האם אפשר להעביר למתנ"ס יותר כסף כדי לתת. ומה ש, ג 8 

מבחינת המתנ"ס הוא הסביר שהוא לא יכול לשמור את זה בקופה, גם הרעיון  9 

הזה שיהיה יותר. אז העברנו את מה שיכולנו להעביר, רגע שניה, אחד. שתיים,  10 

להעביר לתקציב השוטף עכשיו לא יעזור לי שום דבר לא למשפחות כאלה ולא  11 

ח כקרן לעזרה למשפחות כאלה. הדבר השלישי, גם תב"ר אני לא יכולה לפתו 12 

ונזקקות הדדית. לא יכולה. הדברים שאנחנו הצגנו כרגע הם לתב"רים שיוכלו  13 

 14 לפי סדר עדיפויות. 2019-לשמש אותנו ב

-ימים לפני הדד 3. אני אם הייתי מסתכל על זה כלכלית 2019-תעשי ב 2019אז על  יוסף אדירי: 15 

הדבר הזה  ליין, אנחנו נמצאים בגירעון, אנחנו חייבים לבנקים. אני מחזיר את 16 

 17 .2019-מיד לשם למינימום זמן ומצמצם את השוטף ל

 18 מי חייב? מי חייב. מאיפה המצאת את זה שאנחנו בגירעון, חייבים כסף לבנקים? שביט מס:

 19 לא חייב כלום? יוסף אדירי:

מיליון שקל. בוא. בוא נדבר על זה. בוא נדבר  140א' לא. א' הבנקים חייבים לנו  שביט מס: 20 

 21 על זה.

 22 ה גורם מקצועי, רגע.יוסי, שביט. יש פ קרן גרין:

 23 .2018. כרגע זה 2019זה לא  יוסף אדירי:

 24 אין. לא חייבים כסף לבנק. שביט מס:

 25 אין לך הלוואות? דובר:

 26 יש לי הלוואות. שביט מס:

 27 הוא לא מבין על מה הוא מדבר. שביט. הוא לא מבין על מה הוא מדבר. יצחק גולברי:

 28 יש הוכחות. שביט מס:
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 1 ת ההלוואה הזאת, לא?אתה ניצלת א אבל הלוואה, ממתי הלוואה זה חוב? איריס וסרברגר:

 2 אבל חייבים לבנק. תמי רוטמן:

 3 בסדר. אתה משלם את זה בתשלומים. איריס וסרברגר:

 4 אז אפשר להחזיר את זה לבנק ולא לשלם תשלומים. תמי רוטמן:

 5 תודה. איציק, אני מעלה להצבעה. כן. קרן גרין:

 6 איריס, את יודעת ש... אריה דורון:

 7 שוטף. ס וסרברגר:אירי

 8 שניה רגע. רגע, יש שתי הצעות. ן:קרן גרי

 9 העברנו כסף מהשוטף לתב"ר הפוך עשינו את זה.אנחנו  אריה דורון:

 10 דורון, אנחנו מיצינו את הדיון. העליתם את ההצעה שלכם. )מדברים יחד( קרן גרין:

 11 להעביר לשוטף מיליון וחצי. אריה דורון:

 12 נועם, דורון, תודה. איציק, היתה לך זכות דיבור, העליתם את ההצעה שלכם. קרן גרין:

 13 אני לא מבין, מה זה דיקטטורה? יצחק גולברי:

 14 יש פה שתי הצעות. היה לך זכות דיבור. קרן גרין:

 15 אני מנסה לעזור לכם. יש לי זכות דיבור עשר דקות. לא דיברתי עשר דקות. יצחק גולברי:

 16 , הצעתם הצבעה נגדית. תודה.איציק, קיבלת את זכות הדיבור, העלינו להצבעה קרן גרין:

 17 -נועם, יש נוהל שאפשר לקחת יצחק גולברי:

 18 בזכות דיבור.איציק, תודה רבה. איציק, אתה לא  קרן גרין:

 19 זה שאלה של ניגוד אינטרסים. תומר יעקב:

לא. זו לא שאלה של ניגוד אינטרסים. בסעיף הזה אתה לא תצביע. יש בסעיף הזה  קרן גרין: 20 

שתי הצעות. שניה. אין פה עניין של ניגוד עניינים? יש עניין של ניגוד עניינים בעניין  21 

 22 של השכר? זה טכני.

 23 הוועדה החקלאית. דובר:

ראש המועצה זה טכני. אנחנו לא נותנים לו שום דבר מעבר. אני  המהלך של קרן גרין: 24 

 25 אסביר.

 26 אם זה טכני וזה נוהל וזה חוזר מנכ"ל, למה אנחנו צריכים לאשר את זה? יצחק גולברי:

 27 אז אני אסביר. קרן גרין:

 28 זו השאלה באמת. יצחק גולברי:
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בסדר. אני רוצה הקשבה אלי. אין פה ניגוד עניינים מהדבר הפשוט הזה. מענק  קרן גרין: 1 

הסתגלות זה על פי חוזה, משפטית אנחנו מחויבים לזה. הסיבה שזה עולה  2 

כי זה לא תוקצב. עכשיו אנחנו מחויבים לתת לו את זה בתקציב  2018בתקציב  3 

חודשי הסתגלות  3טרך . זה לא תוקצב כי לא ידענו שראש המועצה היוצא יצ2018 4 

 5 כי לא ידענו אם הוא יהיה יוצא או לא. שניה.

 6 כולם ידעו, רק הוא לא ידע? יצחק גולברי:

 7 שניה. מה זה הוא לא ידע? עכשיו, רגע. קרן גרין:

 8 ידעתי ולא רציתי להגיד לך, איך אני? שביט מס:

 9 עכשיו אני מעלה את זה. קרן גרין:

 10 ידעתי ולא רציתי להגיד לך, הסתרתי ממך את זה. שביט מס:

 11 לא רוצה לקצב אותו. אתה יודע מה הוא עשה. צדיק נהיה לי פתאום. אריה דורון:

... זה בסדר. אבל נניח סתם תיאורטית, המועצה במליאה לא היתה מאשרת, אז  תומר יעקב: 12 

 13 מה? הוא היה הולך לבית דין לעבודה לתבוע את המועצה? אותי? אותך? מה?

 14 אז מה, אז הוא לא יקבל את השכר? יצחק גולברי:

 15 פספסים פה משהו. שניה.חברים, אתם מ קרן גרין:

 16 אני רוצה להבין. תומר יעקב:

אנחנו לא מאשרים את זה. אנחנו בסך הכל מאשרים תיקוני תקציב. עכשיו, רוב  קרן גרין: 17 

תיקוני התקציב, רגע. רוב תיקוני התקציב עם כל הכבוד לכולנו פה עברו יועץ  18 

 19 משפטי, עברו חשב מלווה, עברו גזברית. רובם טכניים. לאן אנחנו לוקחים את

 20 הכסף זה שאלה אחרת.

 21 כסף זה כלום. תומר יעקב:

אני מעלה, יש פה שתי הצעות, אחת ההצעה שלי לסדר היום לאשר את עדכון  קרן גרין: 22 

. ההצעה השניה זה ההצעה של תומר לאשר בשינויים. מי 2מספר  2018תקציב  23 

 24 בעד ההצעה שלי?

 25 תגדירי את השינויים. יוסף אדירי:

 26 הוא הקריא אותה לפרוטוקול. קרן גרין:

 27 יא את זה.תקר יוסף אדירי:

 28 הוא אמר אותה. קרן גרין:
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 69מתוך  31ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 ₪.תב"ר קרן לחינוך וסטודנטים מיליון  יוסף אדירי:

 2 הוא הקריא את זה. יש את זה בפרוטוקול. קרן גרין:

 3 אני הקראתי. תומר יעקב:

שביט. תודה. זה מוקלט, רגע. זה מוקלט. )מדברים יחד( חברים, יעקב תודה.  קרן גרין: 4 

את זה בכתב גם תקשיבו רגע, מה שתומר הקריא מוקלט, מצולם ותומר יעביר  5 

למנכ"ל. מי בעד ההצעה שאני הצעתי? שביט, צפריר, נועם, אמיר, תפארת, שלומי  6 

 7 וקרן. מי בעד ההצעה של תומר? תומר, דורון, תמי, צוח, יוסי וגולברי.

 8 שש. הצעת ראש המועצה עברה. -שבע שביט מס:

כל הנושא השלישי זה פעולות בתב"רים. לבקשתה של איריס או ש, אני חושבת שב קרן גרין: 9 

 10 זאת כדאי שאת תגידי את זה.

טוב. במסגרת הארכיאולוגיה שאנחנו עושים בחודשים האחרונים אז יש כמה  איריס וסרברגר: 11 

תב"רים שגילינו הרשאות וצריך לעשות שינויי מימון. זה בעיקר הרשאות  12 

שקיבלנו, שקיבלנו ממשרד החינוך, משרד הפנים ומצאנו הרשאה. ויש הרשאה של  13 

זה מימון משרד התחבורה. נתחיל  30%אותו בשווי של תב"ר אחד שצריך להגדיל  14 

 15 .842התחלה תב"ר מ

 16 רק תגידי מה אנחנו עושים פה, מחליפים מקורות מימון? תומר יעקב:

 17 אנחנו מחליפים מקורות מימון. 842כן. יופי. זה בעיקר. עכשיו, תב"ר  איריס וסרברגר:

 18 -842רגע, אני רוצה להצביע פה אחד אחד. אז מה שלא ברור תגידו. תב"ר  קרן גרין:

שקל שקיבלנו ממשרד החינוך. הכסף חוזר להיטל השבחה רמת  771,000זה  איריס וסרברגר: 19 

 20 אמיר.

 21 מי בעד? פה אחד. קרן גרין:

קיבלנו ממשרד התחבורה קצת יותר כסף, אז אנחנו צריכים  866עכשיו, תב"ר  איריס וסרברגר: 22 

הם מחייבים מימון מועצה. הממה, אתמול קיבלנו עוד  30%-להגדיל את זה ב 23 

שקל. לכן אני רוצה פה  350,000חבורה על אותו תב"ר של עוד הרשאה ממשרד הת 24 

 25 שינוי כדי לעשות את זה. אני מבקשת את חברי המועצה שיאשרו את זה.

 26 צריך עשרה ימים מראש. ולברי:יצחק ג

אני יודעת. לא שלחנו את זה עשרה ימים, הגיע רק אתמול. יש פה חותמת של  איריס וסרברגר: 27 

 28 המועצה.
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 69מתוך  33ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 השאלה אם יש הסכמה. קרן גרין:

 2 לא. אני מתנגד. לישיבה הבאה. יצחק גולברי:

 3 -בסדר. אני מבינה שאתה מתנגד, רק אני אומרת קרן גרין:

 4 אני רוצה לראות דברים מסודרים. יצחק גולברי:

 5 בסדר. קרן גרין:

 6 הנה מסודר. בבקשה. תעביר את זה לאיציק בבקשה מסודר. איריס וסרברגר:

 7 כן נועם. קרן גרין:

תחבורה ובעצם אני אומר שההגדלה של הכסף זה בגלל עוד כסף שמגיע ממשרד ה נועם מולה: 8 

אם אנחנו לא מאשרים את זה עכשיו, אז בעצם אני לא יודע אם נצליח למשוך את  9 

 10 הכסף הזה אחר כך ממשרד התחבורה.

 11 אפשר. אתה יכול, אתה יכול. שביט מס:

 12 -לא לא. אנחנו נצליח. העניין הוא שזה שאלה קרן גרין:

 13 אז אפשר לעשות את זה או עכשיו או בישיבה הבאה. נועם מולה:

וא שמשרד הפנים לא ממהר לאשר תב"ר היום. זאת הבעיה שלנו. יש לנו העניין ה איריס וסרברגר: 14 

תב"רים מיולי שמשרד הפנים עדיין לא אישר. זאת הבעיה העיקרית שלנו,  15 

שמשרד הפנים היום לא מאשר תב"ר תב"ר. הם רוצים שתשלח להם בקבוצה  16 

 17 אחת ואז הם מאשרים יותר מהר. אין מה לעשות.

 18 אין חובה לאשר את זה. קרן גרין:

 19 אני יודעת. איריס וסרברגר:

אבל מי שרוצה לעזור, אז כדאי שייאשר את זה, ולמה? כדי שלא נגיש למשרד  קרן גרין: 20 

הפנים פעמיים תב"ר. מאחר והאישור של משרד הפנים הגיע לפני יומיים, אי  21 

אפשר היה להגיש את זה עשרה ימים לפני. אין בעיה, אפשר לשים את זה, ניתן  22 

אה אבל חבל מבחינה טכנית שנפסיד את את זה עשרה ימים לפני לישיבה הב 23 

 24 המימוש הזה.

 25 נאה דורש נאה מקיים. מי שיתן לנו לדבר ויתן לנו מענה. יצחק גולברי:

 26 קיבלת לדבר. ן גרין:קר

 27 לא. ויתן לנו לדבר, ולא יזלזל. יצחק גולברי:

 28 קיבלת המון מענה. קרן גרין:
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 69מתוך  34ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 מהתושבים, יקבל סיוע בכל מה 50%מי שיתן לנו מענה ולא יזלזל בנציגים של  יצחק גולברי:

 2 שהוא יבקש.

 3 מצוין. קרן גרין:

 4 -מכיוון שרק התחלת עכשיו יצחק גולברי:

 5 מבחינת זכות דיבור, קיבלת זכות דיבור מלאה היום. קרן גרין:

עכשיו נושא חדש, מכיוון שככה את מתנהגת, אז עם כל הכבוד. החוק מחייב  יצחק גולברי: 6 

 7 עשרה ימים מראש, עשרה ימים מראש.

 8 יא מוצגת בטבלה?תודה. מי בעד? מי בעד טבלת השינוי כפי שה קרן גרין:

 9 לא. אי אפשר. יצחק גולברי:

 10 .866לא סעיף סעיף  קרן גרין:

 11 את חייבת אחד אחד בגלל שאין פה אחד. תומר יעקב:

 12 כמו שהוא. קרן גרין:

 13 לא בתוספת. יצחק גולברי:

כמו שהוא. מי בעד הסעיף כמו שהוא? פה אחד. מתנצלת איריס,  866כמו שהוא.  קרן גרין: 14 

 15 אין מה.

שקל.  100,000הרשאה של משרד הפנים . יש 2016שיפוצי קיץ  950טוב. תב"ר  איריס וסרברגר: 16 

 17 אנחנו רוצים להחזיר את הכסף לקרנות ולממש את ההרשאה.

 18 אין בעיה. יצחק גולברי:

 19 מי בעד? קרן גרין:

 20 פה אחד. שביט מס:

סחלבים. גם הרשאה שמצאנו ממשרד  -, עבודות פיתוח ברחוב החצבים959תב"ר  איריס וסרברגר: 21 

 22 , קרן כבישים.שקל. אנחנו רוצים להחזיר את הכסף לקרן סלילה 260,000הפנים 

תרשי לי רגע, מה זה הרשאה ממשרד הפנים לפיתוח סחלבים. מה זה ההרשאה  יצחק גולברי: 23 

 24 הזאת?

 25 שקל. 260,000 איריס וסרברגר:

מה זה ההרשאה הזאת? ממתי משרד הפנים התחיל להשתתף לנו בהרשאות  יצחק גולברי: 26 

 27 לפיתוח של כבישים?

 28 שניה. איריס וסרברגר:



 כי המילה שלך שווה יותר – ִמלה

 משרדי ממשלה, בתי משפט, בוררויות, עיריות  וכל סוגי הישיבות -שרותי הקלטה 

 צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי תמלול תירגום

 200975005ח.פ   gutt72@gmail.com    519-291-0929טל 

 
 

 69מתוך  35ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 קט הזה היה היטלי פיתוח.לא קיבלנו הרשאה פר הפרויקט הזה? כל הפרוי תומר יעקב:

 2 שניה. רגע שניה. זה עדיין חי. איריס וסרברגר:

 3 זה ספציפי? תומר יעקב:

 4 זה עדיין קיים. איריס וסרברגר:

 5 לא בסדר. אני לא מכיר את זה. תראי  לי. יצחק גולברי:

 6 לא הגשנו בקשה לתב"ר הזה. תומר יעקב:

 7 בבקשה. פה מסומן במרקר צהוב. איריס וסרברגר:

 8 פר פרויקט. זה פרויקטאלי או כללי? תומר יעקב:

 9 -רויקטאלי. כבישים, מדרכות, מערכותפ אמיר זהבי:

 10 זה כללי ליישוב. תומר יעקב:

 11 חבר'ה. יצחק גולברי:

 12 זה לא פר פרויקט לסחלבים. תומר יעקב:

זה כספי פיתוח של משרד הפנים שהיינו עושים איתם ברחובות קרצוף בשיכון  יצחק גולברי: 13 

שצריך לעשות. כללי, ולא לקחת אותו לרחוב שיש תב"ר לקחת מהיטלי השבחה  14 

 15 ואי אפשר לקחת את זה לשיכון. שאפשר לקחת משם,

 16 אוקי. איריס וסרברגר:

אני לא מבין מה אתם עושים. חשבתי שמשרד הפנים פתאום השתתף בכספי  יצחק גולברי: 17 

פיתוח של רחוב. לא היה ולא נברא. אז אני מבקש תשובות. כשאני שואל, אני יודע  18 

 19 על מה אני שואל.

 20 טוב, הלאה. שביט מס:

 21 טוב. איריס וסרברגר:

 22 אז מה זה הבדיחה הזאת? יצחק גולברי:

 23 לא להעביר את זה? קרן גרין:

אפשר להשאיר את זה. קרן, הצעה שלי. תשאירי את זה בקרן עצמה. יש כסף  יעקב:תומר  24 

 25 בתב"ר.

 26 לא. ההרשאה הזאת, אם אתה לא מממש אותה עכשיו, היא הולכת. רברגר:איריס וס

למה עכשיו היא הגיעה? איריס, מתי הגיעה ההרשאה הזאת של משרד הפנים  יצחק גולברי: 27 

 28 ם אותה מספר חודשים לפני.כספי פיתוח? היינו מקבלי
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 69מתוך  36ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 זה לא חדש. איריס וסרברגר:

 2 מתי היא הגיעה? יצחק גולברי:

 3 לדצמבר. 31זה לא הרשאה חדשה. אם לא תממש את זה עכשיו,  איריס וסרברגר:

 4 איריס, מתי היא הגיעה? מתי זה הגיע? יצחק גולברי:

 5 זה מהארכיאולוגיה. איריס וסרברגר:

 6 זאת אומרת, אנחנו מקבלים ממשרד הפנים. ראש מועצה מקבל. י:יצחק גולבר

 7 לא. איריס וסרברגר:

 8 אני יכול לסיים? אם אתם רוצים להקשיב. יצחק גולברי:

 9 כן. איריס וסרברגר:

יש פה אנשים חדשים, לא יודעים איך זה מתנהל ואני באמת צריך ללמד אותם,  יצחק גולברי: 10 

צריך להגיד להם. אנחנו מקבלים ממשרד הפנים כל שנה, באמצע השנה כשמשרד  11 

חנו צריכים לשלוח שקל כספי פיתוח. ואנ 700,000-הפנים מתקצב אותנו נניח ב 12 

פרויקטים למשרד הפנים, מה אנחנו רוצים לעשות בכסף הזה. יושבת ההנהלה  13 

שקל סריקת  200,000שקל מחשוב,  100,000באה למליאה ואומרת: "אני רוצה  14 

 15 מסמכים".

 16 כן. תמשיך בבקשה. קרן גרין:

 17 המזלזל הלאומי עדיין מזלזל. יצחק גולברי:

 18 כן. קרן גרין:

מבין. פתאום אתם אומרים שיש כסף שלא ניצלו  ואנחנו עושים, עכשיו אני לא יצחק גולברי: 19 

 20 -אותו. אף אחד לא צבע אותו לנושאים מסוימים כשיכולנו. תראי

 21 אז אני אסביר לך. קרן גרין:

אם הכסף הזה קיים, בואו נאשר עכשיו תב"ר, נאשר אותו לתב"ר לשיקום  יצחק גולברי: 22 

לא  צ'ק. אני צריך שמה, הכל בורות, הכל מפוצץ. אני-הכבישים בשיכון. צ'יק 23 

 24 עשיתי אותו, הוא לא עשה אותו, בואי את תעשי אותו.

 25 יפה. קרן גרין:

 26 אני לא יכולה להגיש את זה עכשיו. איריס וסרברגר:

 27 אפשר להגיש. יצחק גולברי:
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 69מתוך  37ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

יש בעיה טכנית, שניה איציק. יש בעיה טכנית ובגלל זה אנחנו עושים את הטבלת  קרן גרין: 1 

לא. התב"ר שינויים. אנחנו לא קובעים עכשיו באיזה רחוב נעשה את זה ובאיזה  2 

 3 .959הזה אני מעלה אותו להצבעה. תב"ר 

 4 כאילו מישהו סימן את הסחלבים. יצחק גולברי:

מי בעד? שביט, צפריר, נועם, תפארת, אמיר, שלומי וקרן. מי נגד?  959תב"ר  קרן גרין: 5 

 6 גולברי, יוסי, תמי, דורון, צוח ותומר.

 7 אנחנו מציעים להעביר את זה. תומר יעקב:

 8 שצריך. מציעים להעביר את זה למקום מנחם בנימין:

 9 בסדר גמור. קרן גרין:

 10 עבר, הלאה. שביט מס:

 11 זה בסדר גמור. אבל צריך לעשות את זה כדי שנוכל להעביר. קרן גרין:

 12 -מי אמר לך שבתקציב אלפיים ו איריס וסרברגר:

 13 כי כבר סגרנו שם את הכסף.זה לא יעיל להעביר את זה לסחלבים, למה?  תומר יעקב:

 14 נקסט.קרן, עבר.  שביט מס:

 15 אני אסביר לך אחר כך. איריס וסרברגר:

לא. אני גם רוצה. סליחה, אני גם רוצה להבין את מה שהוא אומר כי הכסף הזה  תפארת אסולין: 16 

בעצם זה לפרויקט שהוא עשה ברמז. שניה, סליחה. הפרויקט הזה הסתיים, נכון?  17 

זאת אומרת ששולם הכסף לפרויקט הזה. אני גם רוצה להבין לגבי הסכום הזה.  18 

 19 אני רוצה להבין עכשיו הסכום הזה מה קורה איתו.

 20 אז הנה איריס, סיימנו עכשיו את הפרויקט הזה, לאן הולך הסכום? כן. קרן גרין:

הסכום הזה אנחנו נוכל לממש את זה. לבקש את הבקשה ממשרד הפנים. הכסף  איריס וסרברגר: 21 

יש תכנית פיתוח שחלק מזה  2019-שקל האלה חוזרים לקרן. ב 260,000-הזה, ה 22 

ית. עכשיו את הכסף זה גם לפתח את בן צבי והשיכון. זה יהיה, זה חלק מהתכנ 23 

הזה אנחנו מחזירים לקרן כבישים וחלק מהמימון של התב"ר ההוא יהיה מקרן  24 

 25 כבישים.

ואם יהיה צורך, שניה, אם יהיה צורך אנחנו נעשה שינוי של השם תב"ר. לא תהיה  קרן גרין: 26 

 27 בעיה. רק כרגע אנחנו הולכים לעשות את הדבר הטכני הזה, תודה.
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עודפי תקציב וישבנו פה בסוף השנה ואישרנו, לקחנו היה  היה לנו 2011-איריס, ב יצחק גולברי: 1 

מיליון או שני מיליון ומשהו, ואישרנו תב"רים. באנו ואמרנו: בואו נעשה, בסוף  3 2 

 3 שנה זה היה.

 4 נכון. איריס וסרברגר:

ואישרנו אותם ומשרד הפנים אישר לנו להפוך אותם לתב"רים. איך אתם אומרים  יצחק גולברי: 5 

 6 מנסה לעזור, אתם לא מקשיבים.שעכשיו אנחנו לא יכולים? אני 

 7 תב"רים כאלה שאנחנו מאשרים עכשיו מעודפי תקציב. 3אבל איציק, יש לנו  איריס וסרברגר:

 8 אם כן, בואי את הכסף הזה של משרד הפנים בואו נאשר את זה כתב"ר. יצחק גולברי:

מיליון, על מה אתם  20האלה לא יספיקו לך לשם. זה דבר של  260-אבל ה איריס וסרברגר: 9 

 10 מדברים?

 11 .966שא הבא הנו קרן גרין:

 12 אני אסביר לך אחר כך. איריס וסרברגר:

 13 כן, תסבירי לי אחר כך. אריה דורון:

 14 -תכנון תגבור הצטיידות ורכישת מבנים 966תב"ר  קרן גרין:

 15 )צפריר ודורון מתווכחים( צפריר פדלון:

תכנון בינוי הצטיידות ורכישת מבנים יבילים  966. תב"ר תודהדורון תפריר,  קרן גרין: 16 

 17 991, מי בעד? פה אחד. 2017שיפוצי קיץ  970ותוספות. מי בעד? מי בעד? פה אחד. 

 18 הרחבת כביש הרצל והסדרי תנועה צומת הדסים, מי בעד?

 19 רגע רגע רגע שניה. יצחק גולברי:

 20 כן, איפה? קרן גרין:

בטעות תב"ר זה אושר, במימון משרד התחבורה. איזה טעות? מי עשה טעות?  יצחק גולברי: 21 

שקל עשינו  300,000למה יש טעויות כאלה? מדובר פה, בחיי, מי בעד? מי בעד?  22 

שקל עשינו טעות מפעל הפיס, מי בעד? יופי. מיליון שקל  200,000טעות, מי בעד?  23 

היו טעויות פה ואף אחד לא נותן דין וחשבון. חבר'ה, תמשיכו להתנהל ככה, ברכת  24 

 25 הדרך.

 26 הרחבת כביש הרצל. 991תודה רבה.  קרן גרין:

 27 אני מתנגד. יצחק גולברי:
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צפריר, נועם, אמיר, שלומי, תפארת, קרן, גולברי והסדרי התנועה, מי בעד? שביט,  קרן גרין: 1 

 2 נגד. מי עוד נגד?

 3 אני גם נגד. יוסף אדירי:

 4 -כל ה, יוסי נגד, תמי נגד קרן גרין:

 5 כולם נגד. יצחק גולברי:

 6 .1005דורון, צוח ותומר. אוקי. תב"ר  קרן גרין:

 7 זה תב"רים חדשים. איריס וסרברגר:

 8 דות חינוך.תב"ר שדרוג, שיפוץ והצטיידות מוס 1005כן. תב"רים חדשים לאישור  ין:קרן גר

 9 תקציב רגיל שביט מס:

 10 .2018שקל. סליחה, תקציב רגיל, מקור מימון תקציב רגיל  700,000 קרן גרין:

 11 זה מה שהעברנו לשוטף. תומר יעקב:

 12 . זה מה שאישרנו מקודם.7נכון. אני צריכה לאשר את זה כתב"ר. מי בעד? אז  קרן גרין:

 13 אבל אין תכנית עבודה כרגע. אין תכנית עבודה? יצחק גולברי:

 14 בעד. 7בעד? מי בעד? נכון. מי  קרן גרין:

 15 גם דורון. דובר:

 16 גם דורון בעד. אז להקריא לך את כולם? קרן גרין:

 17 .8לא.  משה ארז:

 18 בעד. מי נגד? 8 קרן גרין:

אני אסביר לך גם למה אני נגד. אני חושב שמאות אלפי שקלים אנחנו פה  יצחק גולברי: 19 

מאשרים, ואני בעד לאשר אותם. רק כמו שאת תמיד דרשת משביט שתהיה פה  20 

דה לפני שאנחנו מאשרים הוצאה, היתה צריכה להיות פה תכנית תכנית עבו 21 

? אבל אין תכנית עבודה אני לא יכול 600ולא  800ולא  700עבודה. למה אישרתם  22 

 23 לאשר.

איציק, אמרתי את זה פעם אחת, אני אגיד את זה שוב. כל הנושא של התב"רים  קרן גרין: 24 

לא מוציאה את הכסף  אני 2018-. ב2019ותכנית עבודה אנחנו נדון בזה במסגרת  25 

 26 הזה. תודה.
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 1 300, את צריכה רק 400-קרן, אולי את לא צריכה בשדרוג להצטיידות את ה יצחק גולברי:

ובהצטיידות מוסדות חינוך את צריכה מיליון? ויכול להיות שהיינו מאשרים את  2 

 3 זה נכון, אבל אם היתה תכנית. אין תכנית עבודה.

. היא כרגע בבניה. ובמסגרת 2019-דה לכמו שאתה יודע, נכון, אין תכנית עבו קרן גרין: 4 

, 700או  300אלא  400נדון בזה. ואם נראה שאני לא צריכה שם  2019תקציב  5 

 6 1006אנחנו נביא את זה לתיקון מחדש. אני מבטיחה לך שיהיה בזה דיון. תודה. 

 7 תב"ר שדרוג, שיפוץ והצטיידות מועצה, מקור מימון תקציב רגיל.

 8 ד?מה זה? למה זה מיוע יצחק גולברי:

 9 שקל. 400,000 קרן גרין:

 10 שקל? תגידי לי. למה? 400,000למה צריך למועצה  יצחק גולברי:

 11 -למה איריס וסרברגר:

 12 -שדרוג והצטיידות יצחק גולברי:

 13 למה זה לא הולך לשפ"ע? תומר יעקב:

 14 אתה יכול להביא את זה לשפ"ע? איריס וסרברגר:

 15 הצטיידות יכולה לשמש בין היתר אם יחליטו לקנות לשפ"ע לדוגמא טרקטור. שביט מס:

 16 לא לא. תומר יעקב:

 17 היא יכולה. הצטיידות. שביט מס:

 18 זה לא הצטיידות. יצחק גולברי:

 19 זה הצטיידות. זה לא הצטיידות? זה הצטיידות. שביט מס:

 20 שנים. זה רכש רכב, מה לעשות? 5זה לא הצטיידות, לא למדת את זה  חק גולברי:יצ

 21 מה לעשות? שביט מס:

 22 בשביל זה לא בחרו בך, הלאה. יצחק גולברי:

 23 רו בך, איציק.גם בך לא בחרו. גם בך לא בחרו. פעם שניה שלא בח ט מס:שבי

שביט, אתה יודע מה ההבדל בינך לביני? אני הפסדתי, אתה הובסת. זה הפסד  יצחק גולברי: 24 

 25 גדול.

 26 העובדה שאתה חזרת הביתה בגדול ואני נשארתי בבית, זה הכל. שביט מס:

איציק, אני מבקשת רגע. אני יודעת שאתה רוצה לעזור, שניה. עכשיו אני עוצרת  קרן גרין: 27 

הגיד לכולכם משהו, זה מאד יפה ונחמד שאתם רגע חברים. עכשיו אני רוצה ל 28 
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באים לעזור, אבל עניין של דיבורים שלא יכולים להיות מסביב לשולחן. רואים  1 

אותנו, מצלמים אותנו. אנחנו נבחרי הציבור, תשמרו על איך שאנחנו מדברים. לא  2 

אני, לא אתם, כולנו, אחד. עכשיו, אפשר לנהל את הדיון הזה גם בצורה יותר  3 

ת וגם בלי להעליב, להקניט וכו'. שאלת אותי מה הולכים לעשות עם הכסף. מסודר 4 

 5 -חזרתי ואמרתי, מה הולכים לעשות עם הכסף, התכנית הזאת

שקל למועצה? אני שואל אותך, אולי את צריכה את  400,000לא. למה את צריכה  יצחק גולברי: 6 

 7 זה למשהו אחר.

 8 שניה. קרן גרין:

 9 אולי אנחנו נציע למשהו אחר. יצחק גולברי:

איציק. יכול להיות שבעוד חודש או חודשיים או שלושה, נחליט שאנחנו צריכים  קרן גרין: 10 

את זה למשהו אחר, ואז אני אבוא, שניה, ואז אני אבוא ואבקש תיקונים. אמרתי  11 

טרם נדונה וטרם אושרה. נקודה. עכשיו תודה, אין  2019ואני אגיד שוב, תכנית  12 

 13 עכשיו יותר זכות דיבור. תודה.

 14 לי נאשר משהו אחר יותר נכון.אבל או יצחק גולברי:

בהתאם למה שאת אומרת, נניח ואני זורם איתך, יתווסף להחלטה הזאת ששקל  מנחם בנימין: 15 

 16 לא יצא בלי אישור מליאה לתכנית מפורטת.

 17 אין חיה כזאת. שביט מס:

 18 את יודעת מה? יצחק גולברי:

אני לא יודע אם זה ברור. אני יודע שתב"רים ואנשים לוקחים תקציבים שהם  מנחם בנימין: 19 

 20 -לא מסומנים ואחר כך באים ראשי מועצות או סגנים לעתיד כללים והם

 21 או סגנים לשעבר. שביט מס:

ולוקחים אותם לדברים אחרים שלא המועצה הצביעה עליהם או קבעה את סדר  מנחם בנימין: 22 

העדיפות שלהם. זה לא תקין לעשות ולהתנהל בצורה הזאת. אני רוצה לדעת שאם  23 

ני רוצה לדעת רחוב, אני רוצה אני הצבעתי על תב"ר שאומר על כבישים, שיקום. א 24 

לדעת אומדן ואני רוצה לדעת להצביע על זה. ואני לא רוצה שאם יישאר מפה כסף  25 

 26 -יחליט ראש המועצה על דעתו

 27 תחליט ראש המועצה על דעתה. קרן גרין:

 28 לא. אני מדבר עד עכשיו על הקודם. מנחם בנימין:
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ק לא יכול לא. הקודם לא יכול להחליט כבר. זהו. כמוך. כמו איציק, גם איצי שביט מס: 1 

 2 לקבל החלטות, יכול לדבר.

ו אותם עלא יכול להיות, מהעבר מה שקרה, שלקחו את הכספים האלה וגם שינ מנחם בנימין: 3 

... את התב"רים האלה, אבל צריך לפחות לעבוד בצורה לדברים אחרים. ואנחנו  4 

המסודרת הזאת ולא לחזור על מאות אלפים או מיליונים שמצביעים אליהם  5 

עבודה. אז בואו  נוסיף את מה שביקשתי לתקן שיחזור שאין עליהם תכניות  6 

 7 למועצה כל שקל עם תכנית מפורטת.

יש לי מילה אחת להגיד. ישבנו פה בשולחן הזה לפני שנתיים ועלה לשולחן, גילינו  תומר יעקב: 8 

את זה באקראי את תב"ר שיפוצי קיץ, אתם זוכרים מה קרה איתו? הוא המציא  9 

ורוטציות. ועשו בו שימוש לדברים אחרים  את עצמו מחדש בכל מיני  גלגולים 10 

כסוג של קופה כללית ובסופו של דבר הוא לא הגיע ליעדו. אנחנו לא רוצים להגיע  11 

 12 למצב כזה שהכסף נערם כללית והוא פרווזורי.

 13 לפני חודשיים. יצחק גולברי:

 14 איציק תודה. היה לך זכות דיבור. אנחנו סיימנו את הדיון. קרן גרין:

קצת לדבר. מה זה, את סותמת פיות? תסבירי לי, זה ישיבת אולי תתני להתנהל  יצחק גולברי: 15 

 16 -מועצה, זה לא

 17 שניה שניה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. קרן גרין:

את ישבת פה בישיבת מועצה לפני כשהוא העלה נושא על איזה רחוב ולא היה  יצחק גולברי: 18 

בקשה, רק אני מנסה כתבי כמויות ולא היה זה, את גם הצבעת נגד. עכשיו יש לי  19 

 20 לעזור עכשיו.

 21 כן, תודה שאתה בא לעזור. קרן גרין:

 22 אני דווקא מתלהב ממה שצוח אמר. יצחק גולברי:

 23 תודה. קרן גרין:

אנחנו נאשר את התב"רים האלה, רק בהתניה אחת, שאנחנו נקבל תכנית עבודה  יצחק גולברי: 24 

 25 וכל הדברים ההוצאות יהיו באישור המליאה שיוצג בפנינו מה עושים עם זה.

 26 צריך אישור מליאה.לא  שביט מס:

 27 אתה לא רוצה אישור מליאה כי אתה רוצה להתנהל לבד. זה הכל. יצחק גולברי:

 28 ברור. שביט מס:
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 69מתוך  43ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 -יש פה שתי קרן גרין:

 2 יש פה סמכות. שביט מס:

 3 רגע. יש פה שתי הצעות. קרן גרין:

 4 אני רוצה שתצטרפי להצעה שלנו. שביט מס:

יש פה שתי הצעות. יש פה שתי הצעות, הצעה אחת זה לאשר את התב"ר כפי  קרן גרין: 5 

 6 –וסח שלו . ההצעה השניה, בכפוף לאישור התכניות על ידי שהנ

 7 לא כפוף. יצחק גולברי:

 8 התנאי למימוש. תומר יעקב:

שתציגו בפנינו את תכנית העבודה ושתאושר במליאה, זה הכל. זאת אומרת את  יצחק גולברי: 9 

 10 גם את זה לא רוצה.

 11 את התב"ר אני מעלה להצבעה כמו שהוא. אני כן. קרן גרין:

 12 אין בעיה. יצחק גולברי:

, מה יהיו מקורות המימון 2019-אבל תקשיב עד הסוף. את תכנית העבודה לרגע,  קרן גרין: 13 

 14 ת.אני מתחייבלכל דבר ולאיזה חלק אנחנו נביא לפה לאישור. לזה 

 15 את יודעת מה זה...? ברגע שמאשרים, עושים בו מה שרוצים, זה מה שהוא רוצה. יצחק גולברי:

מימון תקציב רגיל  , תב"ר שדרוג, שיפוץ והצטיידות מועצה, מקור1006תב"ר  קרן גרין: 16 

 17 .7שקל. מי בעד? קואליציה  400,000

 18 דורון גם? דובר:

 19 לא. הוא מחזיק את הראש. שביט מס:

 20 הוא מחזיק את הראש. מי נגד? קרן גרין:

 21 דורון, אתם רגילים למועצה אחרת. זה הבעיה. דובר:

, תב"ר שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט ושעשועים. מקור מימון תקציב 1007תב"ר  קרן גרין: 22 

 23 . מי נגד?7שקל. מי בעד?  400,000 רגיל. סכום

 24 רגע. יש לנו הצעה נגדית. יצחק גולברי:

 25 מי נגד? קרן גרין:

 26 תן לה לסיים ואז אתה מעלה. תומר יעקב:

 27 אוקי. מי נגד? נגד. אוקי. קרן גרין:

 28 תעלה את ההצעה שלך, צוח. תומר יעקב:
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 69מתוך  44ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 הנושא הבא. קרן גרין:

 2 נושא הבא, אין הצעה נגדית. נגמר, נגמר ההצבעה. שביט מס:

 3 העלות אותה, אני אמרתי.הצעה אני צריך ל יצחק גולברי:

 4 אחרי שהיא הצביעה כבר. שביט מס:

היא אמרה שהיא תעלה את ההצעה של האופוזיציה לפני שהיא מעלה את שלה.  תומר יעקב: 5 

 6 היא לא עשתה את זה, אז נעלה את זה אנחנו.

 7 -2019אנחנו נעלה. רק אני אמרתי לפרוטוקול ואני אומרת שוב, תכנית פיתוח  קרן גרין:

 8 יה.תהיה, וודאי שתה יצחק גולברי:

 9 אני רק אומרת. כן, מה ההצעה שלכם? רן גרין:ק

 10 .ההצעה שלנו שאותם תב"רים יעלו בכפוף שהם יחזרו עם תכנית עבודה מנחם בנימין:

 11 עם כתבי כמויות ועם תכנית עבודה והכל. יצחק גולברי:

 12 לגבי מה שמציעים, לאישור המליאה. מנחם בנימין:

 13 לאישור המליאה. ולברי:יצחק ג

 14 אמרת את זה לפני חצי שנה. תומר יעקב:

 15 בסדר. קרן גרין:

 16 מי בעד, תצביעי. נימין:מנחם ב

 17 מי בעד? קרן גרין:

 18 יפה. 6 שביט מס:

 19 שישה. קרן גרין:

 20 מי נגד? שביט מס:

 21 ברור. מנחם בנימין:

 22 שבעה. תודה. קרן גרין:

 23 יופי, תודה, יופי. שביט מס:

לחשבון  158777מס' חשבון  653, אישור המרת חשבון בנק הפועלים סניף 13סעיף  קרן גרין: 24 

 25 קרן תמיכות בחינוך. איריס, את רוצה להסביר, אתם רוצים הסבר מה אנחנו

 26 הולכים לעשות עם זה? את רוצה להסביר את זה איריס?

זה בעיקרון אי אפשר להעביר תמיכות בחינוך משנה לשנה בתקציב רגיל. לא  איריס וסרברגר: 27 

תמיד מספיקים בחינוך לעשות את כל התהליך מהוועדה, הגשה של ההורים עד  28 
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 69מתוך  45ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 שהם מגישים את הבקשה, הוועדה, עד שזה עובר ישיבת מליאה וזה אישור, לוקח

זמן. השנה נוצר מצב שנשאר הרבה כסף בסעיף תמיכות. אנחנו רוצים להעביר  2 

-אותו לקרן כדי שנוכל להשתמש בזה, החינוך יותר נכון יוכל להשתמש בזה ב 3 

2019. 4 

 5 מה זה כמות כסף? יצחק גולברי:

 6 לאותו ייעוד? תומר יעקב:

 7 לאותו ייעוד בדיוק. ר:איריס וסרברג

ואת ועוד כמה אנשים טובים והיא  תראי, אנחנו כל שנה יושבים בוועדה הזאת אני תומר יעקב: 8 

 9 -מתחילה מאוחר יחסית והיא תמיד

 10 שנה שעברה דווקא עשינו שתיים. והאחרונה לא הגיעה לישיבת מליאה. איריס וסרברגר:

 11 והפעם זה לא אושר. תומר יעקב:

 12 היא לא הגיעה לישיבת מליאה. איריס וסרברגר:

א בא לא אושר בישיבת המליאה, אנחנו אישרנו את זה בחינוך וזה לא אושר, ל תומר יעקב: 13 

 14 לידי אישור.

 15 לא הגיע למליאה. איריס וסרברגר:

 16 אז אפשר מלכתחילה לבטל את זה בשוטף. תומר יעקב:

 17 אני לא יכולה. אין, אתה לא יכול. איריס וסרברגר:

 18 כרגע אנחנו עושים משהו טכני כדי שיאפשר לנו להתנהל עם זה. קרן גרין:

 19 זה טכני, כמה כסף? יוסף אדירי:

 20 שקל. 34,000השנה זה מדובר על  איריס וסרברגר:

שקל רוצים להעביר לחשבון אחר כדי שהוא יישאר לשנה הבאה, זה  34,000עכשיו  יוסף אדירי: 21 

 22 נכון?

 23 -נכון. זה וועדת איריס וסרברגר:

 24 זה מה שנותר או הסך הכל? 34,000 יוסף אדירי:

 25 לא. זה מה שאושר בוועדת תמיכות האחרונה שהיתה וטרם הובא למליאה. איריס וסרברגר:

 26 ולא סיימתם את התהליך. יוסף אדירי:

 27 עד סוף שנת הכספים. קרן גרין:

 28 א. זה לא אושר במליאה.ל איריס וסרברגר:
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 69מתוך  46ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 בעד. נו, יאללה. תומר יעקב:

 2 מי בעד? מי בעד? פה אחד, פה אחד אוקי. אישור פתיחת חשבון בנק. קרן גרין:

 3 רגע, אני רוצה להגיד משהו. יוסף אדירי:

 4 כן. קרן גרין:

 5 קרן. יש לי שאלה למי שעוסק בנושא הכספים אצלנו. יוסף אדירי:

 6 איריס. קרן גרין:

כול לא לקרות לנו שנה הבאה? הגזברית הממלאת מקום. שאלה, דבר כזה י יוסף אדירי: 7 

מבחינה טכנית. היא אומרת טכני, אני יודע מה זה טכני. אני מנהל משהו טיפה  8 

 9 יותר גדול. ואני טכנית אני שואל עכשיו.

 10 טכנית זה יכול. איריס וסרברגר:

 11 יפה מאד. אז אני מבקש שפעם הבאה הדבר הזה טכנית יעלה בצורה אחרת. יוסף אדירי:

 12 תודה. קרן גרין:

 13 ה לגבי זה, מה הכוונה שזה לא עבר במליאה?יש לי גם שאל תפארת אסולין:

 14 שאישרו ולא היתה מליאה. קרן גרין:

 15 הבנתי. כי כי, אישרו את התמיכות. תפארת אסולין:

 16 כיוון שלא, בגלל הבחירות. שביט מס:

 17 לא היתה מליאת מועצה. קרן גרין:

 18 לא הגיעו לזה בכלל. איריס וסרברגר:

 19 בשביל לאשר את התמיכות האלה. תפארת אסולין:

 20 כן. קרן גרין:

 21 אותן.בלו משמע, אנשים לא קי תפארת אסולין:

 22 נכון. איריס וסרברגר:

 23 וכדי שנוכל לאפשר להם לקבל אותם, צריכים את זה. קרן גרין:

 24 להשנה. תפארת אסולין:

 25 שנוכל להעלות את זה למליאה הבאה. קרן גרין:

 26 ?19וגם את  18גם את  2019הם יוכלו לקבל, סליחה על השאלה, בסוף  אריה דורון:

 27 ין וועדה.מה שמדובר פה זה על תשע"ח. זה לא הלך לאיבוד. תשע"ט  עוד א איריס וסרברגר:
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 69מתוך  47ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

אנחנו תכף נאשר וועדה. אישור פתיחת חשבון עו"ש על שם בבנק דקסיה וקביעת  קרן גרין: 1 

מורשה חתימה בחשבון קרן גרין, איריס וסרברגר, יעקב גינזבורג. מי בעד? פה  2 

אחד. אישור מליאה פקיד גביה ומנהל ארנונה. ההצעת החלטה לאשר את הגברת,  3 

 4 את צריכה לצאת או ש?

 5 לא. שביט מס:

 6 אשר את הגברת איריס וסרברגר כמנהלת הארנונה.ל קרן גרין:

 7 אם זה מוסיף תנאים בשכר, כן. יצחק גולברי:

 8 כמנהלת הארנונה. קרן גרין:

 9 )צוחק( שביט מס:

כמנהלת הארנונה, זה מוסיף לה אחריות, מטעם המועצה המקומית קדימה צורן  קרן גרין: 10 

וזאת במקום גברת ליאורה מדוויל שיוצאת לגמלאות. בהצלחה לליאורה. מי  11 

חה לאיריס. פה אחד. תכנית המתאר יישובית. הסמכות להגיש את בעד? בהצל 12 

הערר מבחינת המועצה בעצם ניתנה לה עוד במועצה הקודמת ובכל זאת בעצת  13 

עורכי הדין שמנהלים הם אמרו שרצוי שיהיה הצעת החלטה כזו שאיתור הגשת  14 

 15 -ערר וכל ההליכים המשפטיים שיידרשו בכל הערכאות בקשר עם תכנית המתאר

 16 יש... אבל יש. הצעה מאד מפורטת משביט ב... תומר יעקב:

 17 נכון. זו היתה העצה של עורכי הדין שמייצגים אותנו. קרן גרין:

 18 אמרו שכיוון שזו מליאה חדשה. שביט מס:

 19 זו היתה העצה שלהם אז אני מעלה את זה. מי בעד? קרן גרין:

 20 אני בעד. אבל אני לא חושב שהיתה צריכה להיות החלטה נוספת. יצחק גולברי:

 21 לא מזיק. שביט מס:

 22 -נכון. אבל מאחר וזו היתה ההצעה שלהם פשוט קרן גרין:

 23 מישהו יודע כמה זה עלה לנו כל ההליך הזה? יצחק גולברי:

 24 שקל. 5,000 שביט מס:

 25 כמה? קרן גרין:

 26 שקל? 5,000 יצחק גולברי:

 27 לא לא. אני לא יודעת להגיד לך, אנחנו נבדוק את זה. קרן גרין:

 28 לא. יצחק גולברי:
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 69מתוך  48ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 אנחנו נבדוק את זה. קרן גרין:

 2 כל הערר הזה עם כל ההליך הזה.זה חשוב כמה זה עולה לנו  יצחק גולברי:

 3 אנחנו נבדוק ואנחנו נגיד. קרן גרין:

 4 מה הסיכוי בסוף? אריה דורון:

 5 טפו טפו, יש סיכוי טוב. רין:קרן ג

 6 בעזרת השם. מנחם בנימין:

בעזרת השם. אישור עבודה נוספת לעובדת במחלקת הגביה באגף הכספים, הגברת  קרן גרין: 7 

 8 שלומית גרינברג. שלומית עובדת המועצה במשרה מלאה.

 9 משרה מלאה עבודה נוספת?בה צריך לאשר למישהו למ יצחק גולברי:

 10 -כי, להגיד? השאלה אם זה משהו קרן גרין:

 11 זה ניתן לגופו של אדם. דובר:

 12 -אז אני אשמח. מאחר וזה קרן גרין:

 13 אם זה משהו שיש ניסיון. יצחק גולברי:

 14 אני לא אענה לגופו של אדם. דובר:

 15 אבל כתוב את זה בקלסר. קרן גרין:

 16 אפשר לקרוא משהו? יצחק גולברי:

ת זה בקלסר, כן. אתם רוצים להעביר את העותק הנוסף שעוד יסתכלו יש א תומר יעקב: 17 

 18 במקביל?

 19 כבר אמרת את השם, זה לא משנה. איריס וסרברגר:

 20 אני חייבת להגיד את השם. טוב. המנכ"ל יגיד באופן עקרוני. קרן גרין:

באופן עקרוני אנחנו רוצים לעודד כל הזמן כח אדם חדש, רענן במועצה שמקבל  משה ארז: 21 

ודעים שכר ציבורי במשרות שהם לא משרות בכירות הוא מאד שכר. כמו שאתם י 22 

מאד נקרא לזה מאתגר. כאשר עובד בא עם בקשה קונקרטית כמו פה, שמדובר  23 

במשהו משפחתי שהוא לא בשעות העבודה, והוא לא שום קשר, קשור לעבודה או  24 

בניגוד. מאפשר לו הגדלת הכנסה באופן שלא פוגע בשום צורה בעבודתו מועצה.  25 

 26 נו רוצים לעודד אותו שיוכל להישאר איתנו במערכת ליותר שנים. זה העניין.אנח

 27 סגור. מנחם בנימין:
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מי בעד? פה אחד. וועדות. אני עכשיו אנחנו נעשה מינוי וועדות שזה חלקי. בישיבה  קרן גרין: 1 

הבאה אנחנו נמנה עוד וועדות. מאחר ולא קיבלתי המלצות שלכם, אז אנחנו נעשה  2 

 3 .את זה עכשיו תוך כדי תנועה

קודם כל אני חושב שההליך הוא לא נכון. קודם כל המליאה צריכה להחליט על  יצחק גולברי: 4 

וועדות המועצה שהיא רוצה להקים. אני רואה שאתר באינטרנט כבר הקמתם,  5 

קובע שצריך  125כבר מיניתם יושבי ראש, התהליך הוא לא נכון. פרק א' סעיף  6 

 7 להקים וועדות. יש וועדות חובה ויש וועדות רשות.

 8 נכון. קרן גרין:

צריכים להחליט את הוועדות בהרכבן המספרי. ואז צריך גם לעשות הכל לפי  יצחק גולברי: 9 

ההרכב הסיעתי. זאת אומרת, אתם לא יכולים גם בכנסת כשהממשלה נבחרת, גם  10 

 11 לאופוזיציה יש יו"ר וועדות.

 12 -גולברי, פניתי אליכם ואני עכשיו קרן גרין:

 13 תני לגמור. תמי רוטמן:

המועצה מעל לראש שלנו ואומרת: "מי שרוצה שיבוא יהיה את לא פונה לחברי  יצחק גולברי: 14 

 15 חבר וועדה".

 16 מה זה מעל לראש שלכם? קרן גרין:

 17 הוא לא חבר מועצה. שביט מס:

בואי אני אגיד לך איך מקימים. קודם כל מחליטים על הקמת וועדות, וזה לא  יצחק גולברי: 18 

 19 היה. עוד לא היתה החלטה. וצריך לקבוע.

 20 ה לא צריך לקבל עליהם החלטה.יש וועדות שהן וועדות חובה, את קרן גרין:

 21 צריך להחליט. צריך להקים אותם. יצחק גולברי:

 22 עכשיו מקימים. שביט מס:

 23 על ההרכב שלהם. יוסף אדירי:

על ההרכב שלהם כמה יהיו, ואז להגיד לכל סיעה כמה יהיו ואז גם להחליט מי  יצחק גולברי: 24 

יהיה יושבי ראש. אתם לא יכולים לקחת את כל יושבי הראש, עם כל הכבוד, זה  25 

סיעתי. אז עם כל הכבוד, אז התהליך הוא לא נכון. בואי תעשי את  לא הרכב 26 

התהליך נכון. בואי נחליט איזה וועדות אנחנו רוצים להקים. וועדות רשות,  27 
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וועדות חובה, בואו נחליט. והרכבן, כמה אנשים יהיו בכל זה. ואחרי זה נעשה את  1 

 2 יקחו.התהליך השני, כל סיעה תביא את המועמדים שלה ואיזה וועדות 

 3 -איציק תראה, הסדר קרן גרין:

 4 ככה זה צריך להיות. יצחק גולברי:

 5 בסדר. קרן גרין:

 6 את יודעת את זה. יצחק גולברי:

 7 שניה. קודם כל אני לא צריכה לקבל החלטה איזה וועדות אני מקימה. קרן גרין:

 8 את חייבת. יצחק גולברי:

שניה. עכשיו יש כמה וועדות שאנחנו חייבים כדי לקדם דברים. שניה, כמו  קרן גרין: 9 

נהלה. אני לא צריכה להעלות החלטה כדי להקים, אני צריכה מכרזים וכמו ה 10 

להחליט מי יהיו הנציגים. עכשיו מבחינת נציגים בואו נעשה את זה פשוט. קודם  11 

כל זה היה אצלכם ובפניכם ואף אחד מכם לא טרח להודיע לי איזה וועדות אתם  12 

רוצה להיות  רוצים, וזה בסדר. אנחנו נעבור עכשיו וועדה וועדה ואתם תגידו לי מי 13 

 14 באיזה וועדה.

לפ, זה לא -לא. זה לא ככה. קרן, לא הולך ככה. מה שאת רוצה לעשות זה כאפ יצחק גולברי: 15 

הולך ככה. את צריכה להחליט איזה וועדות את רוצה. המליאה צריכה להחליט  16 

 17 מה יהיה הרכבן של הוועדות.

 18 בסדר גמור. קרן גרין:

 19 ת המועמדים שלו לוועדה, כל סיעה.ואחרי זה אנחנו כל אחד צריך לבוא ולהגיש א י:יצחק גולבר

 20 בסדר. קרן גרין:

 21 היועץ המשפטי יודע שזה התהליך. יצחק גולברי:

 22 מה היועץ המשפטי אומר? רגע. אריה דורון:

 23 -כרגע השלב הוא שלב של איוש וועדות. עכשיו, ההצעה אבינועם פרץ:

 24 מה זה איוש, לפני הקמה? אריה דורון:

כל וועדה. אז ההצעה שמונחת בפניכם כוללת אם תקראו גם את הכמות חברים ב אבינועם פרץ: 25 

 26 למעשה.

 27 איפה? תראה לי. יצחק גולברי:

 28 בואו נעבור אחד אחד. קרן גרין:
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 1 למשל בוועדת הנהלה. אבינועם פרץ:

 2 בוועדת הנהלה אנחנו לא שותפים. יצחק גולברי:

 3 בוועדת מכרזים. אבינועם פרץ:

 4 גם לא. גם הם יקחו את וועדת מכרזים, זה בסדר. יצחק גולברי:

 5 בוועדת מכרזים כתוב שיהיו שלושה. אבינועם פרץ:

 6 עדות. אבל בואי תראי.צריך להקים וו יצחק גולברי:

 7 איציק תודה. קרן גרין:

 8 הנוהל הוא, כתוב שהמועצה תקים וועדות. אז בואי נקים וועדות. יצחק גולברי:

 9 עכשיו היא מקימה. שביט מס:

 10 נקבע את מספרן ואחרי זה נביא את המועמדים. יצחק גולברי:

איציק תודה. וועדת הנהלה, זה בעצם, וועדת הנהלה זה בעצם הקואליציה, היו"ר  קרן גרין: 11 

רין, חברים: שביט מס, צפריר פדלון, שלמה מוכתר, אמיר זהבי, נועם זה קרן ג 12 

 13 בעד, אוקי. 7מולא, תפארת אסולין. מי בעד? 

 14 מי נגד? שביט מס:

חברי מועצה. ההצעה שלי זה  3נגד. נמנעים, בסדר. וועדת מכרזים, צריך  6 קרן גרין: 15 

 16 שהיו"ר יהיה שביט מס.

 17 כתוב נועם מולא. תמי רוטמן:

 18 שינתה. שביט מס:

שנה עכשיו. סגן ממלא מקום. שביט יו"ר. נועם מולא סגן ממלא מקום, נכון. אני מ קרן גרין: 19 

 20 נציג סיעת, הנציג שלכם מי אתם רוצים חבר בוועדת מכרזים?

 21 זה לא ככה. אנחנו נודיע לך. יצחק גולברי:

 22 טוב. אבל אי אפשר יהיה לכנס אותה. קרן גרין:

 23 אנחנו נודיע לך. את לא יכולה לבקש מאיתנו עכשיו. יצחק גולברי:

 24 י ממכם לפני יותר משבוע.אבל ביקשת קרן גרין:

 25 את לא ביקשת. יצחק גולברי:

 26 ביקשה. שביט מס:

 27 עכשיו רק הוועדה קמה. יצחק גולברי:
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תראה איציק, אני חייבת וועדת מכרזים. אם אתם לא ממנים מישהו, אני אמנה  קרן גרין: 1 

 2 -מישהו אחר וכשתודיעו

 3 את לא יכולה. יצחק גולברי:

 4 יכולה. שביט מס:

 5 בטח שאני יכולה. קרן גרין:

 6 הרכב סיעתי. את לא יכולה כי זה לא יצחק גולברי:

 7 -שניה. אם יש לכם עכשיו קרן גרין:

 8 הוועדה צריכה להיות על פי הרכב סיעתי. יצחק גולברי:

 9 היא שואלת מי רוצה. שביט מס:

שביט, תודה. אני שואלת עכשיו את חברי המועצה שלא נמצאים בהנהלה, מי  קרן גרין: 10 

 11 מעוניין להיות חבר וועדת מכרזים?

 12 תומר יהיה. יצחק גולברי:

 13 תומר. תודה רבה. קרן גרין:

 14 תומר, כדי לא לתקוע את המועצה. יצחק גולברי:

תודה רבה. תומר יעקב, תודה רבה. וועדת הנחות בארנונה זה וועדה שהיא וועדה  קרן גרין: 15 

 16 מקצועית. יש שם שני חברי מועצה. ההצעה שהיו"ר.

 17 רגע, לא עשינו הצבעה. שביט מס:

 18 סליחה. מי בעד וועדת מכרזים? פה אחד. קרן גרין:

 19 מקום גם.צריך רק להדגיש שנועם מולא הוא ממלא  שביט מס:

 20 נועם מולא הוא ממלא מקום. קרן גרין:

 21 כתוב סגן ממלא מקום, כתוב למעלה. נועם מולה:

אוקי. וועדת הנחות בארנונה זו וועדה שיש בה גורמים מקצועיים. יש שני חברי  קרן גרין: 22 

מועצה. ההצעה שנועם מולא יהיה היו"ר וצפריר יהיה סגן ממלא מקום. אני  23 

הזה. מי מעוניין להיות חבר נוסף אשמח למנות חבר נוסף כדי שיהיה לנו את  24 

 25 בוועדת הנחות?

 26 נועם נועם. דובר:

 27 דורון. איריס וסרברגר:

 28 יש מיליון חברים. תמי רוטמן:
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 1  -אני חושב שראוי שיהיה אחד שלא מההנהלה ונציג אחד ש תומר יעקב:

 2 אני לא מכנסת את הוועדה. אין וועדה יותר. אין הנחות השנה. איריס וסרברגר:

ו שלושה. כי יש שם יועצת משפטית נציגה גם מבחינת.... זוגי. אי אפשר שיהי תומר יעקב: 3 

מהמשרד של אבינועם, יש שם את איריס, יש את ליאורה, יש שם את צביה, לכן  4 

צריך שיהיה נציג אחד. כמו שהיה תמיד שניים. אחד יו"ר ועוד נציג אחד שהוא לא  5 

 6 מההנהלה.

 7 טוב, מי הנציג שלכם שאתם רוצים שהוא לא מההנהלה. קרן גרין:

 8 ורון בבקשה.אני מוכן. ד תומר יעקב:

 9 לא. אני לא רוצה. אריה דורון:

 10 אני רוצה רק אותך. צפריר פדלון:

 11 זה לא שלושה. זה במקומך או במקום שביט אם לא הבנת. תומר יעקב:

 12 אני לא שם. שביט מס:

 13 זה במקומו או במקום נועם. קרן גרין:

 14 אתה מדבר על ההנחות? אז לא, זה במקום נועם או במקום צפריר. איריס וסרברגר:

 15 גי.זה אחד ואחד. גם שזה אי זו תומר יעקב:

 16 נכון. איריס וסרברגר:

 17 מי יוצא? יצחק גולברי:

 18 לפי מפתח סיעתי מגיע לנו. צפריר פדלון:

 19 יש לך את מכרזים. קרן גרין:

את יכולה לתת את מכרזים מתנה את מי שרוצה. אני אתן לכם עוד אחד את  צפריר פדלון: 20 

 21 מכרזים מתנה.

 22 לא רוצים. יצחק גולברי:

יה צורך אני מעלה את הוועדת הנחות. נועם מולא יו"ר, סגן יהיה תומר. ואם יה קרן גרין: 23 

 24 צפריר. -בממלא מקום נוסף

 25 אין דבר כזה. יצחק גולברי:

 26 מי השני? תומר? צפריר פדלון:

 27 תומר. איריס וסרברגר:

 28 צפריר, אתה לא שם? למה? תפארת אסולין:
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 69מתוך  54ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 אתה רוצה להתחלף עם נועם? קרן גרין:

 2 כן. צפריר פדלון:

 3 קרן, אני רוצה להבין איזה יו"ר את נותנת לנו. יצחק גולברי:

 4 לא הבנתי. אתה לוקח את ה? תפארת אסולין:

 5 ות. וועדת ביקורת לדוגמא. מכובד.יש עוד וועד ט מס:שבי

איזה יושבי ראש? אנחנו חצי מהסיעות. איזה יו"ר אנחנו מקבלים? לקחתם את  יצחק גולברי: 6 

 7 הכל ולא נותנים לנו כלום.

 8 יש גם וועדות סטטוטוריות שהיו אמורות להיות כאן. תומר יעקב:

 9 נכון, וועדת חוץ. שביט מס:

 10 בטחון. ריס וסרברגר:אי

חקלאית זה וועדת חובה? וועדת חובה והיא  ולא. כמו למשל, אתה יודע שוועדה ומר יעקב:ת 11 

 12 לא פה. וועדת הנצחה, דברים מהסוג הזה.

 13 אמרתי בתחילת הדברים. קרן גרין:

 14 לכן אמרתי שזה מה שאמרתי שהיה צריך להיות היום. חק גולברי:יצ

תומר, אני אמרתי בתחילת הדברים. מאחר ואתם לא, אז אני אסביר. לאף אחד  קרן גרין: 15 

לו חדש, עשיתי פה הדרכה לפני כמה ימים. אני מכם לא חדש הוועדות. ומי שהיה  16 

אומרת שוב, בישיבה הבאה אנחנו נעלה את כל שאר הוועדות. יש וועדות שכבר  17 

ברור מה צריך להיות בהם. אתם לא אמרתם מה אתם רוצים. יש וועדות שאני  18 

חייבת להיות בהם, שזה מכרזים והנחות. זה המצב. בישיבה הבאה נוסיף עוד  19 

 20 וועדות.

אנחנו חצי מהם צריכים  שש וועדות, נכון? 1-2-3-4-5-6קרן. עכשיו אנחנו מקימים  יצחק גולברי: 21 

 22 להיות יושבי ראש. אז איזה את נותנת לנו?

 23 -אני, אתם צריכים להיות חברים, אתם לא צריכים קרן גרין:

 24 כרגע הקמתם שלוש, מגיע לי חצי. יצחק גולברי:

 25 איציק, לא. אתם צריכים להיות חברים, לא יושבי ראש. קרן גרין:

 26 מי אמר? יצחק גולברי:

 27 תקרא בחוק. קרן גרין:

 28 .125. תקרא בבקשה את סעיף 125תקראי את סעיף  יצחק גולברי:
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 69מתוך  55ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 הרכב הוועדות הוא הרכב סיעתי. לא היו"ר. אבינועם פרץ:

 2 יו"ר הוועדה לא יושב בהרכב? יצחק גולברי:

 3 לא. קרן גרין:

אני אסביר. הרכב הוועדות הוא לפי מפתח סיעתי. קביעת היו"ר נתונה להחלטת  אבינועם פרץ: 4 

 5 המליאה.

 6 אני חושב שאתה טועה בפרשנות שלך. יצחק גולברי:

 7 יש וועדות מסוימות שהאופוזיציה מקבלת. משה ארז:

 8 חוץ מוועדת ביקורת, כל השאר. יצחק גולברי:

 9 ביקורת. משה ארז:

 10 הרי בכנסת, גם מי שבאופוזיציה מקבל יו"ר וועדה, לפי מפתח סיעתי. יצחק גולברי:

 11 וועדת ביקורת. שביט מס:

לו: תוותר לי על שתי וועדות פה, אני זה עניין של מקח וממכר בכנסת. אומרים  אבינועם פרץ: 12 

 13 אתן לך יו"ר בוועדה שם. עזוב, זה משהו אחר.

 14 לא. מקח וממכר. הפרשנות שלך לא נכונה. יצחק גולברי:

 15 זה לא עניין של פרשנות. אבינועם פרץ:

 16 הסעיף אומר על פי ההרכב הסיעתי. הרכב סיעה, לא חברות. יצחק גולברי:

יך ממלאים יו"ר ויו"ר זה לא א לצו המועצות המקומיות קובע בדיוק א126סעיף  אבינועם פרץ: 17 

על פי הרכב סיעתי. זה מבין החברים שמונו לאותה וועדה ואין קשר להרכב  18 

 19 הסיעתי.

 20 החוק קובע שיו"ר וועדה חייב להיות חבר מועצה. יצחק גולברי:

 21 נכון. אבל לא לפי מפתח סיעתי. תודה. קרן גרין:

 22 אתם טועים. יצחק גולברי:

יו"ר יהיה צפריר וסגן ממלא מקום  בסדר. וועדת הנחות, יו"ר שניה. וועדת הנחות קרן גרין: 23 

 24 יהיה תומר. בסדר תומר?

 25 אני בסדר. מה שמאושר מאושר, סגור. תומר יעקב:

 26 יופי, מי בעד? הנחות, שוב אני אומרת הנחות. צפריר יו"ר. קרן גרין:

 27 כבר הצבענו את זה. תומר יעקב:

 28 אנחנו משנים לצפריר ולתומר בסדר? קרן גרין:
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 69מתוך  56ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 רגע, מי בעד? שביט מס:

 2 מי בעד? קרן גרין:

 3 כולם. איריס וסרברגר:

פה אחד. וועדת חינוך. יו"ר אמיר זהבי. רשמתי פה חברים תכף אני אקרא. מישהו  קרן גרין: 4 

 5 מהחברי מועצה רוצה להיות סגן ממלא מקום, רוצה להיות חבר?

 6 תמי רוטמן סגן. שביט מס:

 7 לא לא לא. תמי רוטמן:

 8 למה לא? סגנית. שביט מס:

ור תכף תקבלי זכות דיבור. אז החברים שביקשו עד עכשיו זה שביט מס, עינת מ קרן גרין: 9 

ברק, עדי בוים, עדי בן דוד, עזרא חווה, אביגדור שרון, עינב פודלישבסקי. חברים  10 

נוספים יוכלו להצטרף לישיבות כמובן שהיו"ר יתאם ויגיד את מועדי הישיבות.  11 

חברים נוספים מבין חברי המועצה שרוצים להצטרף כחברים מן המניין מוזמנים.  12 

 13 אפשר גם לקבוע את זה בישיבות הבאות.

צריך לקבוע כמה חברים יהיו בוועדה כדי שיהיה, תקבלי את ההרכב הסיעתי.  יצחק גולברי: 14 

 15 למרות שיש לך מחלוקת איתו, אני אטפל בזה, אבל לפחות לדעת כמה לתת לכם.

 16 מצוין. קרן גרין:

 17 אז תקבעו כמה אנשים יש בוועדה. אמרתי את זה כבר לפני חצי שעה. יצחק גולברי:

יות חברים בוועדות תגידו. ואם לא, נעשה איציק, אני מציעה שאם אתם רוצים לה קרן גרין: 18 

 19 את זה בהמשך.

 20 עוד פעם, אני לא מבין, כמה אנשים את רוצה שאני אביא לך לוועדה? מאה? יצחק גולברי:

 21 אני רוצה לקחת זכות דיבור. מנחם בנימין:

 22 כן בבקשה. קרן גרין:

 23 לנצל את העשר דקות שיש לי ולא לדבר לעניין. מנחם בנימין:

 24 לא לדבר לעניין? שביט מס:

 25 לעניין הזה. מנחם בנימין:

אז רגע, אז שניה. אז בוא נסיים רגע את הסעיף הזה ואז תכף תקבל את הזכות  קרן גרין: 26 

דיבור. מצוין. וועדת מנהלת השכונה הוותיקה, יו"ר תפארת אסולין משבאום. מי  27 

שרוצה להיות חבר וועדה או סגן מוזמן להגיד לי. כרגע אני יודעת על מיכאל סלם,  28 



 כי המילה שלך שווה יותר – ִמלה

 משרדי ממשלה, בתי משפט, בוררויות, עיריות  וכל סוגי הישיבות -שרותי הקלטה 

 צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי תמלול תירגום

 200975005ח.פ   gutt72@gmail.com    519-291-0929טל 

 
 

 69מתוך  57ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

כלו להצטרף לישיבות גם שהם לא עמית וגנר, שלומי מוכתר. חברים נוספים יו 1 

 2 חברי מועצה. מי בעד?

 3 יש תקצוב לזה? יש תקצוב לוועדה הזאת? אריה דורון:

 4 כן. אני אגיד לך. קרן גרין:

 5 מיליון שקל. 2.5 שביט מס:

רגע שניה, מי בעד? אה סליחה, צפריר פדלון. אני אסביר לך בדיוק איך זה עובד.  קרן גרין: 6 

שהם יהיו בתב"ר מסוים, יש  . יש דברים2019אוקי? אנחנו נעשה את התכנית של  7 

דברים שהם יהיו בתקציב שוטף. המטרה של המנהלת זה כי אחד היעדים שלנו  8 

הוא לשפר את המצב בשיכון. זה היעד שלנו. גם פיזי, גם קהילתי. וכדי לשמוע את  9 

הצרכים של התושבים כדאי שתהיה מנהלת שתבוא ותציג את הצרכים. לדוגמא,  10 

לקרות. רק דוגמא אחת קטנה ויקרו עוד הרבה  הקירוי בבן צבי שכבר התחיל 11 

דוגמאות שאני לא אפרט כרגע. אנחנו נבצע ואז נפרט. אז צפריר הצטרף לוועדה.  12 

מי בעד? פה אחד. וועדת מנהלת עסקים, זה בעצם וועדה שנועדה כדי לקדם את  13 

העסקים ביישוב. כדי להבין שמבחינתנו נושא ההכנסות הוא מאד מאד חשוב.  14 

עם מולה, החברים שביקשו עד עכשיו זה אמיר זהבי, ציסקו וינר, עזרא יו"ר זה נו 15 

חווה, אביגדור שרון, יש מישהו מחברי המועצה שרוצים להצטרף? מי בעד?  16 

 17 גולברי לא בעד?

 18 נמנע. יצחק גולברי:

גולברי נמנע. כל השאר בעד? אוקי. נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה  גרין:קרן  19 

המועצה. מי בעד? פה אחד. נציג המועצה ברשות ניקוז  שרונים. אני הנציגה כראש 20 

נחלים ושרון, אני כיו"ר וממלא מקומי יהיה חנן טויטו מהנדס המועצה. מי בעד?  21 

פה אחד. איגוד ערים שרון צפוני לתברואה. אני אהיה היו"ר, יעקב כהן יהיה  22 

 23 ממלא מקומי. מי בעד?

 24 אני נמנע. צפריר פדלון:

 25 וח, זכות דיבור.נמנע, בסדר. פה אחד. כן צ קרן גרין:

 26 אני לא נמנע בגלל המועמד, אני נמנע בגלל האיגוד. צפריר פדלון:

בחרתי שלא לדבר בכנס החגיגי כי לא רציתי לקלקל, אולי מישהו יבין אותי לא  מנחם בנימין: 27 

 28 נכון. א' אני מברך אותך על הבחירה שלך, אני מאד מקווה שתצליחי.
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 69מתוך  58ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

 1 תודה רבה. קרן גרין:

בה מאד נציגים שסביב השולחן הזה עוד לפני אני חושב שסגרת את הדלת בפני הר מנחם בנימין: 2 

שיום אחד נכנסת לתפקיד. בחרת להתנהל כבר עכשיו בצורה מאד יהירה, לא  3 

מכבדת. למרות שאת מצהירה הצהרות מאד מאד יפות לגבי משפחתיות בכל מה  4 

ששמענו, גם בחזון שלך וגם בפייסבוק וגם ב... את, סיימנו את הבחירות, זכית  5 

את מערכת הבחירות השניה של חברות במועצה שהציבור  בבחירות וסיימנו 6 

בהחלט אמר את דברו. אמר את דברו גם ברשות המועצה בהפרש הקטן שהיה וגם  7 

בסיעות כמו שהם יושבות ומיוצגות. אני חושב שטעית שלא קיימת אפילו שיחת  8 

טלפון אחת או פגישה בנושא של בדיקה לקואליציות אחרות שעשית אותם. דבר  9 

שהוא לא מכבד אלא שהוא מזלזל בציבור. אני ואת שותפים לא מעט  שלא רק 10 

גם כשהיית נגדי, יום אחרי התקשרתי והיית נציגה שלי  2003שנים. בבחירות של  11 

מאד כעסנו כשניהלנו משא ומתן, בעצם ראש המועצה לא  2008גם. בבחירות של  12 

האחרות  דיבר איתך. אבל הוא מה זה דיבר, הוא לפחות ניהל עם כל הסיעות 13 

חברים. אפילו  4משאים ומתנים. את אפילו לא טרחת לעשות את זה עם סיעה של  14 

אני לא אצטט אותך מהחברי מועצה שפנית אליהם לקראת הישיבה החגיגית  15 

וציינת ממש ציינת "כפי ששוחחתי עם כל אחת ואחד מכם". לא שוחחנו, לא  16 

את שקופה ואת רהוטה הרמת טלפון אלינו. ציינת את זה אולי כדי שכולם ידעו ש 17 

ואת איך אומרים, משתפת את כולם. ולא היתה שיחה כזאת. את כותבת משהו  18 

שהוא לא אמת כמו שאומרים בשיח. עברנו את הבחירות ואני לא ממורמר כמו  19 

שהצעירים פה נוהגים להגיד: "אתה ממורמר, אתה זה. אנחנו חדשים". אין שום  20 

שואלים, אנחנו עברנו מערכות בחירות  מרמור, הכל בסדר. אנחנו וותיקים, אנחנו 21 

וידענו מערכות בחירות יותר קשות. אני לא מבין כאילו, אני מאד מעריך את  22 

שביט להבדיל ממך. כאילו היו לי איתך הרבה מאד שיחות על שביט שאני לא  23 

עמדתי בצד שלך כשהערכתי ראש מועצה. לא, את יודעת גם יפה מאד ושביט גם  24 

פיטורים שלי בהצהרות שלו היה שהוא לא יכול יודע יפה מאד שחלק מה 25 

להתמודד עם התקיפות שלך בתוך הקואליציה. ואני עמדתי מאחוריך כי ערך של  26 

חברות או ערך של הליכה ביחד היא מאד מאד חשובה. ערך של שקיפות ועדינות  27 

מאד חשובה. הכל בסדר, הכל נסגר. את לא, אני ממליץ לך, את מתנשאת עכשיו,  28 
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ביהירות. אני חושב שגם סגרת דבר, איך אומרים: אני לא רוצה את מתנהלת  1 

שני החברים כמו שסגרת, חצי וחצי למרות שיש  להעיד על הסיעה של שביט. 2 

מספר אחד שהיה צריך לקבל את כל הגיבוי, אני לא יודע מה יקרה שם בדרך  3 

ובאמצע. אני מאד מקווה שתשלימי קדנציה שלמה עם הקואליציה הנוכחית כי  4 

ברדיו צפריר דיבר על זה שהוא צריך להיות סגן לפני שביט בגלל שככה וככה  כבר 5 

וככה. אבל אלה הבחירות שלך. בסופו של דבר ישבנו לאורך קדנציה של כמה  6 

קדנציות וראינו כמה שגיאות איך אומרים שנעשו. גם שביט שגה בקדנציה הזאת  7 

בחרת, להעמיד והוא חטף על הראש מהציבור, ולמרות כל זאת בחרת את מה ש 8 

אותו במרכז הבמה לידך ולדעתי זאת החלטה שגויה, למרות שאני מאד מאד  9 

מעריך את שביט על העשייה שלו ואיך שהוא התנהל בדברים מסוימים. הוא שגה  10 

במקומות אחרים ושמה הוא חטף. אני בהחלט חושב שאת צריכה לקחת לתשומת  11 

אבל החוסר המינימאלי של ליבך שטעית להערכתי, אני לא יודע מה יוביל יום,  12 

ב סביב השולחן הזה שאת רוצה אותו מאיתנו. והחוסר -א-כבוד וכיבוד שזה ה 13 

התנהלות של אפילו שיחת טלפון. אפילו פגישה, אולי היית משיגה קואליציה עם  14 

הרבה פחות כסף איך אומרים לעתיד. זה קואליציה שהיא בלוק ושהיא חזקה  15 

ך. אני מבין את מערכת הבחירות, אני מבין ושהיא מנוסה ושהיא יכולה לעזור ל 16 

את המתיחויות. אנחנו סגרנו בחירות, עברנו הלאה. אנחנו כולנו יושבים סביב  17 

השולחן הזה הרבה מאד שנים. צר לי שאת ככה מתנהלת. לפחות תביני  18 

שההתנהלות הזאת שלך כבר מהיום הראשון, ההתעלמות היא לא אפשרית  19 

תוכלי לבוא ולהגיד: "אתם רוצים לקלקל לי". לא כאילו, היא לא מכבדת ואת לא  20 

כל מה שאני אגיד נועם בישיבות האלה, אתה ישר תקפוץ או אפילו אמיר כבר קפץ  21 

 22 בישיבה האשונה שירדנו כשאיציק אמר כמה דברים נגד.

 23 עוד הייתי נחמד. אמיר זהבי:

הוא אמר "או מקלקלים". זה ההתנהלות וזה בסדר. אנחנו נשמע אותה וזה  מנחם בנימין: 24 

רות שאני איך אומרים קשה לי להבין גם את אמיר כמה שאני מכיר אותו למ 25 

ומעריך אותו הרבה מאד שנים סביב ההתנהלות שלו בשנים האחרונות בעשייה  26 

המרובה שלו ואני מאד מעריך אותו. אבל אני בהחלט חושב שאת לא סגרת,  27 

להגיד טרקת דלת גדולה ואני מציע לך לעשות חושבים מחדש. צר לי שאני נאלץ  28 
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את זה סביב השולחן הזה. יש לי עוד הרבה מאד דברים להגיד. אני אולי נמצא  1 

דרך פעם להגיד אבל את התחלת ברגל שמאל מבחינת מערכת יחסים סביב  2 

השולחן וכבוד, דבר שאת דורשת ומבקשת ומצהירה ושמה את כבר איך אומרים,  3 

 4 בהתנהלות שלך כבר נפלת. חבל לי, תודה.

תודה צוח. לא אלי, תודה צוח. אני רק אומר שאני כן התקשרתי לכל אז קודם כל  קרן גרין: 5 

אחד מחברי המועצה לאחל לו בהצלחה. לא ענית לי וזה בסדר, אנחנו לא זה. לא  6 

ענית לי אבל כל אחד מחברי המועצה התקשרתי. אני כן אומר שנפגשתי עם  7 

המשא  נציגים מהסיעה שלכם שטענו שמייצגים אתכם. גם אני וגם מי שניהל את 8 

ומתן מטעמי. בזה אני עוצרת. אני מבינה את כאב הלב והתסכול. אני עדיין  9 

 10 -מזמינה

 11 את דיברת על לדבר בצורה מכובדת. יצחק גולברי:

 12 שניה. קרן גרין:

 13 זו לא צורה מכובדת. יצחק גולברי:

 14 -אני קרן גרין:

 15 נאה דורש נאה מקיים, קרן. יצחק גולברי:

תרום. אני עוברת אני מבינה. אני עדיין מזמינה כל אחד מכם שרוצה לתרום, ל קרן גרין: 16 

 17 לסעיף הבא.

 18 רגע. תמי רוטמן:

 19 לא. היה זכות דיבור של צוח. קרן גרין:

 20 אני חייב לענות לך. יצחק גולברי:

 21 רק הערה אחרונה. תמי רוטמן:

כיוון שאת התכוונת שדיברת. נכון שדיברת כמה אנחנו טובים ואנחנו מנוסים  ולברי:יצחק ג 22 

 23 והכל. מעולם לא נעשה איתנו משא ומתן.

 24 טוב. קרן גרין:

 25 גונה.לפחות תהיי ה יצחק גולברי:

 26 אני לא מסכימה. אבל זה לא הדיון. קרן גרין:

 27 אני רוצה הערה בונה. תמי רוטמן:

 28 רגע. שניה אמיר. קרן גרין:
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 1 זה הסיעה שלי. אמיר זהבי:

פעם היית רגוע. מה קרה? נעשה לך משהו בבחירות. איתי לא נעשה משא ומתן  יצחק גולברי: 2 

 3 מעולם. אפילו לא דיברו איתי לבוא בהתנדבות לשום דבר.

 4 הסדר יום, נעבור הלאה.מאחר וזה לא חלק מ קרן גרין:

 5 אין לי כאב לב. תאמיני לי, אין לי בעיות עם הלב. יצחק גולברי:

 6 כן תמי. קרן גרין:

 7 תגידי להם שאת לא אשמה, הכסא אשם. מי שיושב על הכסא משתנה. אמיר זהבי:

 8 תודה, כן תמי. קרן גרין:

 9 הכסא עושה לכם משהו. אמיר זהבי:

רמים פה ועושים מי אנחנו פה שלושה חברים, חברי מועצה למען היישוב. כולנו תו תמי רוטמן: 10 

בשכר ומי בהתנדבות. הרוב בהתנדבות באמת מתוך מטרה ושליחות. מאד מאד  11 

מפריע לי שבאנו לפה היום והיו לנו מקומות ישיבה. אני הייתי רוצה לשבת ליד  12 

שלומי וליד צפריר ושתהיה דינאמיקה בינינו. זה לא אנחנו ההנהלה ואתם  13 

ים ממני. זה לא מקובל. אני לא האופוזיציה, אתם תשבו שם בצד בסוף רחוק 14 

יודעת מה, אנחנו כולנו פה ביחד לאותה מטרה ולי זה מאד מפריע. כי אני חושבת  15 

שכולנו חברים, אין יריבויות וגם אם אני הייתי באופוזיציה הקודמת אז הייתי  16 

ביחסים מאד טובים עם שביט והייתי ביחסים טובים עם כולם. וישבנו ביחד  17 

דינאמיקה בינינו. זה שהושיבו אותנו ככה רחוקים מהשולחן  ודיברנו והיתה איזה 18 

 19 שלך, רחוקים מכם, יש לך איזה, אני לא אוהבת את זה.

 20 אוקי. תודה תמי. הנושא הבא, מינוי עוזרת אישית לראש המועצה. קרן גרין:

 21 רגע, קרן, זה מקובל עליך שזה לא יקרה? או שזה ימשיך? תמי רוטמן:

מוזמנת להתיישב רגע, את מוזמנת להתיישב  אני לא מנעתי מאף אחד. תמי, את קרן גרין: 22 

איפה שאת רוצה. אנחנו פתחנו פה, אני בכלל רציתי שישיבות המועצה לא יהיו פה  23 

 24 אלא יהיו במקום אחר יותר רחב. אני מקווה שנצליח לעשות את זה.

 25 אל תשב במקומי, אל תשב קרוב אלי. תקלקל אותי. יצחק גולברי:

 26 -לא צריך לעשות מזהשביט, אבל הערה לגיטימית והכל בסדר.  תומר יעקב:

 27 -מינוי טוב, אני דווקא חשבתי. קרן גרין:

 28 -נועםכי יש לזה מטרה מסוימת.  תמי רוטמן:
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 1 תמי, כל אחד יכול לבחור איך הוא רוצה לראות את הדברים. קרן גרין:

 2 קרן, תגידי שלהבא זה לא יהיה ונגמר הסיפור. יצחק גולברי:

הנושא הבא, עוד לא חגגנו לתומר ולדורון את היום  מינוי,אין בעיה. אז אני.  קרן גרין: 3 

הבא בואו נסיים את הנושאים, מינוי הנושא נסיים ונעשה את זה. תכף הולדת.  4 

למנות את עורכת דין קאופמן כעוזרת מבוקש עוזרת אישית לראש המועצה.  5 

שכר בכירים וזאת החל מיום  40%אישית לראש המועצה, לאשר את שכרה בגובה  6 

1.1.2019. 7 

 8 ?40-, מה הסיבה שזה קפץ ל30%אבל לפני כן היה  אריה דורון:

 9 -כדי קרן גרין:

 10 אני שואל את הדוקטור. אריה דורון:

 11 בסדר. קרן גרין:

העשרה אחוז כמה שואל שאלה. אני  ?30מה, שביט לא בסדר היה, נתן לה רק  אריה דורון: 12 

 13 ?בכסף

 14 ?ההפרש איריס, כמה זה קרן גרין:

 15 שקל. 5,000 איריס וסרברגר:

 16 -שקל או וועדה 20,000לתמיכות ל אב שקל בשנה. 60,000לחודש. זה  אריה דורון:

 17 ואם ירצו יגדילו. 30-אני מציע להתחיל ב מנחם בנימין:

 18 אני בעד יותר. אריה דורון:

 19 .לא יודעתני הדמיית שכר. אאני לא עשיתי עוד  איריס וסרברגר:

 20 ?40%-, האם קיבלתם אישור ל30%ל קובע "החוזר מנכ יצחק גולברי:

ה יאושר במליאה אחרי שז 40%אוקי. יש מבחינת משרד הפנים אפשרות לתת גם  קרן גרין: 21 

משרד הפנים אם , זה יאושר או לא יאושר על ידי משרד הפנים. ויש מקור תקציבי 22 

 23 לא יאשר, לא יאשר.

 24 30%לנו אנשים שעובדים שנים עם ש י ואחר כך לעלות. 30-מציע להתחיל באני  מנחם בנימין:

מישהו שנכנס על אותו טייטל של ועכשיו משרת בכירים ולא העלו להם דקה.  25 

ר עם "עוזרת אישית מראש המועצה הקודם שהיתה לא פחות טובה אני מניח, ד 26 

 27 .30%-מציע לראש המועצה להשאיר את זה באני . 30%תארים, וזה היה 



 כי המילה שלך שווה יותר – ִמלה

 משרדי ממשלה, בתי משפט, בוררויות, עיריות  וכל סוגי הישיבות -שרותי הקלטה 

 צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי תמלול תירגום

 200975005ח.פ   gutt72@gmail.com    519-291-0929טל 

 
 

 69מתוך  63ד עמו 1525121/58צורן -ישיבת מליאה מ"מ קדימהקובץ: 

נבחר ציבור גם כאני קצת זוכר את המערכת הזאת. אני צוח, אני אגיד לך משהו.  צפריר פדלון: 1 

זכור שגם לי ר. "או המח , כמעט רובם היו פה בדירוג המנהליוגם כעובד ציבור 2 

ראשי ראשויות שינו את הדירוג שלהם לחוזה בכירים בחוזים מאד גבוהים וזה  3 

משנה באיזה קדנציה, אני מדבר בכללי. לא לא משנה באיזה קדנציה זה היה.  4 

אני לא רואה, זה זכותה של ראש המועצה וזה מקובל. אני  אישרתם את זה.אתם ו 5 

 6 לקבל את השכר... ו.רואה את זה מכובד. 

 7 תודה. קרן גרין:

 8 תסביר. ?הכיווןמה . 40%זכותה לאשר שתי סגנים בשכר, לשים  יוסף אדירי:

 9 איציק.. כן תודה יוסי קרן גרין:

 10 פעם זה היה הפוך. יוסף אדירי:

 11 ד.הכבוכל כל הכבוד לה, היא יודעת להעריך אתכם.  מנחם בנימין:

אתה  ?בקשות כשאתה לא יועץ גם בשכר 13אתה רוצה להגיד שאתה תענה על  צפריר פדלון: 12 

, לא יודע איך 13דיברות, אתה ביקשת  10נתן לך קים אלו ?13רוצה להגיד ש...  13 

 14 הגזמת.אתה  ?13-לא עומדים, אתה רוצה לעמוד באתם  10הצלחת. 

 15 אדמה תתן לי, אדמה. יוסף אדירי:

 16 דורון תודה, כן איציק. קרן גרין:

 17 משיכו.ת עם השפתיים לשיכון, בסדר. יוסף אדירי:

אני חושב שקודם כל צריך לומר את זה פה, איה ראויה מאד, מתאימה ויכולה  יצחק גולברי: 18 

 19 איכותית.בחורה לסייע המון לראש המועצה. 

 20 אישה. שביט מס:

 21 שהיא תיכנס.ואני חושב שחשוב מאד  יצחק גולברי:

 22 כן, תודה. קרן גרין:

 23 ואני חושב שכל שקל שתשלם לה יצדיק את עצמו. צפריר פדלון:

ונניח אחרי  30מציע, מכיוון שזה היה התהליך במועצה להציע, לאשר רגע. אני  יצחק גולברי: 24 

 25 חצי שנה או שנה להגיש למליאה להגדיל בהתאם להתקדמות.

 26 אחרי שיש תקציב ואחרי שיש מקור מימון שהולם את הפער. דובר:

חושב שהעוזר של המהנדס עד היום תקוע אני התהליך, ככה עשינו. אני מציע. זה  יצחק גולברי: 27 

 28 של המהנדס.העוזר . 30%-ב
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 1 ה... לא מאשר, הגזבר לא מאשר. דובר:

 2 אבל יש, תבינו. קרן גרין:

יש את המצפון שלך של תקציב שאתה עולה למעלה ו... קודם פה אצלנו. לפני  יוסף אדירי: 3 

אתה רוצה להתחיל עם אנשים וגם לא רק זה, באמת חשוב מה כספי ציבור.  4 

הפייר ואיפה פה איולהסתכל על אנשים שעובדים במערכת שנים ולא מגיעים לזה.  5 

 6 ריך לקחת את זה גם בחשבון.צ ?הזה

שכר  40%לאשר את שכרה של איה בגובה  האחת,פה שתי הצעות. תודה. יש  :קרן גרין 7 

בעד מי ובהמשך לשקול את זה.  30%לאשר את שכרה בגובה השניה בכירים.  8 

 9 ?ההצעה הראשונה

 10 .40%של  דובר:

 11 . תודה.6 ?נגד. מי 7. 40%של  קרן גרין:

 12 לא רלוונטי. שביט מס:

אחד. פה  ?בעדמי הצעת החלטה, מינוי גלית יהודה כפקידת גבייה באגף הכספים.  קרן גרין: 13 

נהלת מחלקת החלטה, מינוי גברת איריס וסרברגר כממלאת מקום מהצעת  תודה. 14 

אותה כמנהלת מחלקת ארנונה ועכשיו גם כמנהלת מינינו ת. גביה שיוצאת לגמלאו 15 

ועד לבחירת מנהל/ת  1.1.2019המקום הינו החל מיום המינוי מחלקת גביה.  16 

 17 מחלקת גביה במסגרת מכרז.

 18 ?יצא מכרז או עוד לא יצא מכרז יצחק גולברי:

 19 עוד לא. שביט מס:

 20 עוד לא יצא מכרז. קרן גרין:

 21 אבל היו מכרזים קודם. יצחק גולברי:

 22 לא היה מכרז. איריס וסרברגר:

 23 לתפקיד הזה לא יצא מכרז. דובר:

 24 סליחה.ליחה ס אה, לאליאור עשית. יצחק גולברי:

 25 חר.זה גזבר, זה משהו א משה ארז:

אצלכם בקלסרים פה את יש על חובות אבודים. ויתור אחד. פה  ?מי בעד קרן גרין: 26 

 27 את זה גם בקלסר שמולכם.יש עליהם. תעברו המסמכים של החובות האבודים. 

 28 ?זה בראשי תיבות, לא תומר יעקב:
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 1 יש גם וגם. משה ארז:

 2 אני לא יודע מי זה. יצחק גולברי:

ולגל אחד יש גם חוות דעת  9אחד שם יש כל ל תהפוך עמוד ואז תראה מי זה. נועם מולה: 3 

משפטית אם מישהו רוצה תקציר, אני עברתי על זה זה הכל או התיישנות או  4 

 5 ...קופת נכסים של חברה ש

מוקלטת אז תסתכלו בזה באופן הישיבה רק אני מבקשת לא להזכיר שמות.  קרן גרין: 6 

 7 אישי.

מכיר לא כלל אני מכיר את כולם. בדרך לא יודע את השמות האלה. אני  ?מי זה יצחק גולברי: 8 

 9 את האיש הזה.

 10 ?איריס, בכל טווח זמן ההתיישנות... דובר:

 11 בחוות הדעת כתוב שלא. איריס וסרברגר:

 12 זה לא חוב שלה. דובר:

 13 ?ובחלמה וקסלמן מוותרים להם על החיסיון פה. אין  ?אז למה זה רשום על שמה יצחק גולברי:

 14 אם זה חוב של וקסלמן אז זה חוב של וקסלמן.הרי 

 15 פשטו את הרגל. איריס וסרברגר:

 16 יש חוות דעת. נועם מולה:

 17 זה שיש חוות דעת, סליחה, אני רוצה גם להבין את החוות דעת המשפטית. יצחק גולברי:

 18 תקרא. נועם מולה:

הנה יש בפנקסי המועצה רשום שלחברת וקלסמן, חברה קבלנית  קראתי. כתוב, יצחק גולברי: 19 

 20 ?נומ ישנם חובות הנובעים מאי תשלום ארנונה, מים, הוצאות אכיפה ו... "בע

 21 ?ממתי נועם מולה:

 22 שנים. 17 יצחק גולברי:

 23 הם פשטו את הרגל. איריס וסרברגר:

 24 יש חברה חיה. יצחק גולברי:

 25 מתה.מתה. החברה לא. היא  איריס וסרברגר:

 26 אין חברה. דובר:

 27 ?מה י:יצחק גולבר

 28 החברה הזאת מתה. איריס וסרברגר:
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 1 זה לא אמרו לי. יצחק גולברי:

נראה כי מהרישומים לך פה שני דברים. כתוב תקרא את החוות דעת. לא. אבל  קרן גרין: 2 

 3 המועצה לא ביצעה כלל הליכי גבייה עבור החובות הרשומים.

 4 ?שנים לא שלחה בקשות זה 17 יצחק גולברי:

 5 מנתונים שנמצאו לנו על ידי מערכת הגבייה... ועוד,וזאת במשך שנים רבות.  קרן גרין:

 6 ?5ואצלו  10אצלי  יצחק גולברי:

 7 -ל החברה"שויכו למנכ ל"יותר מזה, איציק תקשיב, נראה כי החובות הנ קרן גרין:

 8 ואצל קרן חודש. שביט מס:

וזאת עקב טעות במערכת המחשוב של המועצה באי העברת חיובי הארנונה  קרן גרין: 9 

 10 -הנימוק הזה והמים של הדירות שנבנו. 

זה כבר היה אצלי שנים לא גבית חוב. שר ע ?מה עשית עשר שנים בשביל לגבות שביט מס: 11 

 12 מיושן.

 13 זה מחכה לישיבת מועצה. איריס וסרברגר:

 14 ?אנחנו מאשרים את זה הכל ביחד קרן גרין:

 15 כן כן. איריס וסרברגר:

 16 ?אפשר להעלות את זה להצבעה קרן גרין:

יש אם יש לך עובדים שחייבים להם שכר, אז אנשים קודמים לפניך, לדוגמא.  דובר: 17 

 18 סדר.

יסיים אני שהוא כ שתי מילים.זה  ?אני יכולה להגיד משהו בזמן שאיציק קורא תפארת אסולין: 19 

 20 אגיד.

 21 ?זה משהו שקשור לנושא הזה קרן גרין:

 22 כללי לישיבה.לא לא. באופן  תפארת אסולין:

 23 טוב. קרן גרין:

 24 יש לנו עוד סדר יום. דובר:

נותנת בינתיים, אני איציק קורא אז אנחנו מחכים. פשוט כן. יש לנו עוד סדר יום.  קרן גרין: 25 

 26 ?איציק סיימת
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אבל קדימה אור היה יש חוות דעת משפטית בסדר. אם תשמעי, בסדר. אני מבין.  יצחק גולברי: 1 

זה  ?היה לנו ולא ידענו על רבע מיליון שקל חוב ונתנו למבנה להימכראם מבנה.  2 

 3 .2001-עוד מ

אני רק אגיד שיכול להיות שגם שם כשהמבנה נמכר, שהיה לו חובות לעובדים,  נועם מולה: 4 

בדרגה ראשונה. שהיה לו חובות למס הכנסה שהוא קודם אליך, שהיה לו שעבוד  5 

 6 מיני דברים כאלה.כל 

 7 ?אתה בטוח יצחק גולברי:

 8 לא יודע.ני א אני לא יודע. נועם מולה:

בגלל שלייצור האור נהיה זול מטורקיה, ואדון קלפהולץ חנוך מבנה נמכר ה יצחק גולברי: 9 

לא וויקטור עזבו את קדימה ועברו להרצליה פיתוח וקנו להם וילות גדולות.  10 

רבע מיליון אבל לא הייתי ראש מועצה.  2001-בידענו, אני לא ידעתי על החוב.  11 

 12 שקל.

בסדר אחד אבל תשים לב שצוח יצא. פה  ?על חובות אבודים, מי בעדטוב. ויתור  קרן גרין: 13 

נציג מליאת המועצה בוועדת כשירות מינוי גמור, רק שלא יירשם שהוא היה בעד.  14 

 15 לאישור מינוי מנהל כללי.

 16 ?מה יצחק גולברי:

זה ל אני צריכה וועדה כשירות לאישור מינוי מנהל כללי. "אוקי. כדי למנות מנכ קרן גרין: 17 

וועדה, זה נקרא וועדת מכרזים אבל היא לא בוחנת את ה, היא לא מחליטה אם  18 

הזאת צריך להיות אחד חבר בוועדה הוא יהיה או לא, אלא את הכשירות שלו.  19 

 20 מס וביקשתי מתמי אבל אם זה מקובל.שביט הנהלה, אחד חבר לא מההנהלה. 

 21 ?מה תמי רוטמן:

 22 ל הנכנס."להיות חברה בוועדה לבחינת כשירות המנכ קרן גרין:

 23 כן כן. יוסף אדירי:

 24 בסדר, אין בעיה. תמי רוטמן:

צוח בחוץ, סליחה זה לא פה מינוי אחד. פה  ?בעדמי אז שביט מס ותמי רוטמן.  קרן גרין: 25 

 26 נציגי ציבור בוועדת בחינה למינויי העובדים.מינוי אחד. 

 27 זה פה אחד. שביט מס:
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עכשיו עד שניה, מינוי נציגי ציבור בוועדת בחינה למינויי עובדים.  פה אחד. נכון. קרן גרין: 1 

מבקשת למנות שלוש כדי שלא אני היה לנו נציג ציבור אחד, נציגת ציבור אחת.  2 

בשעות הבוקר, זה על זה יהיה מצב שבגלל נציג הציבור אנחנו מעכבים וועדות.  3 

זה מירב סלע שעד עכשיו בעצם היא ממשיכה עד אחד מועמדות.  3אז זמן עבודה.  4 

 5 -מירב סלעאז שלא נחליט אחרת. 

 6 טובה. תמי רוטמן:

 7 מצוינת. שביט מס:

 8 השניה. קרן גרין:

 9 היא מקסימה. ,היא מקסימה תמי רוטמן:

 10 שרית יעקב. השניה קרן גרין:

 11 ?מי זאת שרית יעקב יצחק גולברי:

 12 ... דובר:

 13 אה, אוקי. יצחק גולברי:

תרצו בהמשך להציע עוד מועמד/ת לוועדה, סך הכל זה סיגל וידמן. אם  והשלישית קרן גרין: 14 

עכשיו שני  אוקי. ?בעדמי טוב שיהיו לנו כמה מועמדים שאפשר לזמן אותם.  15 

ן כדברים, אחד תפארת ביקשה זכות דיבור, ושתיים נגיד לתומר מזל טוב.  16 

 17 תפארת.

 18 ודורון. איריס וסרברגר:

 19 . כן.ודורון ברור קרן גרין:

רציתי לומר כאן בגלל שנזרקות כאן הרבה הערות לגבי השיכון וגם בהקשר של  תפארת אסולין: 20 

קודם כל בעניין הזה וגם לעניין הסגנים שעוד אז ההוספת אחוז השכר של איה.  21 

יעלה, לגבי כל עניין ועניין, אני באופן אישי משוחחת עם קרן, מבינה את העניין  22 

ורך שלו ואת הסיבה שכן נכון לעשות אותו או לא נכון לעשות אותו לעומק, את הצ 23 

השיכון שרץ כאן מאחד לשני בלי לזלזל באף אחד לגבי ובודקת כל עניין ועניין.  24 

של השיכון זה לא עניין ל, איך אני אסביר את זה, העניין ועם כבוד רב לכולם.  25 

לא יינתן לשיכון, אתם לוקחים את הכסף הזה ואתם לאיזשהו משחק מילים.  26 

ה שצריך לקרות בשיכון יקרמה נמצאת כאן בגלל השיכון. אני מזלזלים בשיכון.  27 

הדברים יות שלי ותחת ההנהלה של קרן. בשיכון במועצה הזאת תחת האחר 28 
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משמעית אני לא חושבת חד וסוכמו, הדברים נאמרו והדברים ייעשו בעזרת השם.  1 

עניין, עוד שיש צורך לנצל בצורה צינית את עניין השיכון, לזרוק אותו מפה לשם.  2 

חושבת ואני אני חושבת שאופוזיציה תפקידה להגיד את שלה, וזה לגיטימי.  3 

שראוי לכבד ולהקשיב בכבוד למה שיש לאנשי האופוזיציה להגיד והמעט זלזול  4 

ל יושבי השולחן וציניות שנשפך כאן בשולחן, אני לא חושבת שהוא ראוי לא לכ 5 

 6 הכל.זה הזה ולא בכלל לאלה שצופים בנו. 

 7 תודה רבה תפארת. קרן גרין:

 8 תודה רבה תפארת. שביט מס:

אני מורידה את זה מסדר היום. אני בנימה אופטימית זו, תומר דורון מזל טוב.  קרן גרין: 9 

רק אומר לא לפרוטו, זה לא מסדר היום, אני רק אומר שישיבות המועצה צריכים  10 

ה את התחושה להיות במקום ראוי יותר וגדול יותר ומרווח יותר ואז גם לא תהי 11 

אני שאנחנו פה, אנחנו שם, ניסינו לשנות את השינוי של החדר, אני מאד אשמח.  12 

הכללים, מבחינת אמצא את המקום הראוי לזה ואז אני אעלה את זה להסכמה.  13 

אני לא עושה את זה אז כל ישיבה אני צריכה להגיד איפה תהיה הישיבה הבאה.  14 

הבאה תהיה פה עד שנמצא מקום ראוי ואז כל ישיבה נחליט עד הישיבה כרגע.  15 

חתן הבר מצווה קודם כל המון אז בזה נסיים. ז א שנאשר מקום ראוי ומתאים. 16 

שמחה שתומר הסכים להגיע למרות שזה יום ההולדת שלו אני מזל טוב ובריאות.  17 

 18 גבוהה.ברמה שזה לא ברמה של תמי אבל זה בא. כון נוהבטחתי עוגה. 

והנה מבורך לקבל דבר כזה. מנהג נעים. זה זה יוזמה מבורכת, זה שובר מתח.  תומר יעקב: 19 

 20 .כבר אתם מרגישים

 21 אתם מדברים בשם שניכם. איריס וסרברגר:

 22 אני אומר, עכשיו אתם יכולים להרגיש, חבל שביט קם. תומר יעקב:

 23 הוא מאחוריך. איריס וסרברגר:

אפשר להרגיש כמה טאצ' וכמה חיים יש באמת לרשת מועצה שחושבת על  תומר יעקב: 24 

 25 הדברים האלה.

 26 וגם המשרד נראה יותר טוב. תפארת אסולין:

 27 תודה רבה תומר, הרבה בריאות, תודה רבה לכולכם. קרן גרין:

 28 -סיום דיון-


