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תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'10
שהתקיימה ביום  10.9.19בלשכת ראש המועצה
 .1עדכוני ראש המועצה
קרן :ערב טוב .אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מן המניין לחודש ספטמבר .בפתח הדברים אני מברכת את
כל התלמידים ,המו רים ,צוותי ההוראה ,ההורים ,על פתיחת שנת לימודים .פתחנו שנת לימודים
מבורכת ועם הרבה אנרגיה חיובית והתחדשות .אני גם שמחה לבשר שפתחנו גן חינוך מיוחד נוסף ,גן
שקד ,וגם שמחה לבשר שגני החינוך החרדי הפכו להיות ממלכתי חרדי אצלנו .שנת הלימודים באמת
נפתחה בצורה טובה מאד ואני רוצה להודות לכל הצוות ,מהמנכ"ל ,אגף חינוך רווחה וקהילה ואגף
שפ"ע והגזברות והאבטחה ובאמת ,עשו פה ,והשפ"ע עשו פה עבודה מצוינת והיעד שלנו שממחר בבוקר
או מאתמול למעשה התחלנו לעבוד על שנת הלימודים הבאה .המנכ"ל ריכז את כל הדברים שעשינו,

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999
\c:\users\israelh\downloadsתקציר פרוטוקול מליאה מן המניין doc.10.9.19

1

המועצה המקומית קדימה-צורן

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

הרצל  1קדימה-צורן  • 60920טל• 09-8902902 :

לשכת מנכ"ל
אנחנו עושים צוות למידה ,מה עבד טוב ,מה עבד פחות טוב ,מתוך מגמה לשפר לשנה הבאה ומתוך
מגמה שלא לחכות לקיץ שהוא בלאו הכי קצר ,בגלל כל הקייטנות ובית ספר של הקיץ .אני מברכת את
תנועות הנוער שהיום יום שלישי ,זו הפעולה הראשונה .בהתרגשות גדולה .גם בצופים ,כשנסיים את
הישיבה אני אשמח שכולם יצטרפו אלי ונוכל ללכת לברך אותם .וגם התנועה החדשה ,ואני מניחה שגם
בני עקיבא התחילו היום או יתחילו .אני רוצה לברך את הסגנים .את יצחק גולברי ואת שלומי מוכתר.
היום קיבלנו את האישור למינוי ממשרד הפנים ,אז ברכות ובהצלחה .שלומי נמצא בחופשה בחו"ל ,זה
בדי וק חופשה לפני כניסה לתפקיד אז זה יצא לו טוב ,וגם אמיר זהבי נמצא בחו"ל .היערכות לחגים,
המנכ"ל ואגף שפ"ע ,אנחנו נערכים להיערכות לחגים ,להיכנס לחגים נקיים .החגים נופלים חלקם על
ימי פינוי ואנחנו נפרסם לתושבים את כל השינויים הנדרשים בעניין הזה .היום קיבלנו את הדוח החצי
שנתי ממשרד הפנים לשנת  , 2019שלחתי אותו היום ,הוא גם מונח פה בקלסר לעיונכם .ואני חושבת
שזה הדוח העדכני שבו אפשר ככה להסתכל וללמוד .אני מודה לאבישי יצחקי גזבר המועצה שנמצא
זמין לכל פניה ושאלה של כל חבר מועצה ,כמעט בכל שעה ,אולי לא ,אבל כמעט בכל שעה.
ואני שמחה להזמין אתכם להרמת כוסית חגיגית שאנחנו נעשה לחברי המועצה/עובדי המועצה ,הנהלת
המתנ"ס/עובדי המתנ"ס ,עובדי המועצה הדתית ביחד
חברי הנהלה ,אמרתי חברי המועצה .קודם כל חברי המועצה ,עובדי המועצה ,בעצם הרמת כוסית
חגיגית ומשותפת .זה יהיה ביום שני בערב ,בבריכה ,ב ,23/9-ככה ערב חגיגי קצת לפרגן לעובדים
שעובדים כל כך קשה ,שיבואו כולם לבושים ,ארוחת ערב ,קצת יהיה קטע אומנותי .אז שלחתי לכם את
ההזמנה וכולם מוזמנים בשמחה .מתחילה בסדר היום .הנושא הראשון זה הצעות לסדר של צפריר
פדלון .אתה מוזמן לומר את ההצעה הראשונה צפריר.
 .2הצעות לסדר צפריר פדלון
צפריר :טוב ,ההצעה הראשונה ,נכנסתי לבעיית הכפר בקדימה .הבעיות בכפר הן מאד קשות בשנים האחרונות
ולכן ההצעה שלי היא בשביל ליצור מצב של להתחיל לשקם את הכפר שנמצא בהזנחה רבת שנים בשנים
האחרונות ובמצב קטסטרופלי ,ולכן אני מבקש להעלות הצעה של ,הצעת תקציב מתקציבי פיתוח ,אם
אתם רוצים אני אקריא את זה לפי הסדר
אוקי .מאחר וההזנחה שנוצרה לאורך השנים בכפר הוותיק בקדימה אינה מגלה סימנים של התקדמות
מבקש אני להעלות את הצעתי זו לתוכנית שיקום רחובות הכפר הוותיק שתכלול  -מערכות השקיה,
פינות גזם ,נטיעת עצים ,שיקום גינות ציבוריות ,שיקום שטחי גינון ופיתוח שטחי בור .בכדי לעמוד
בתוכנית יש להקצות תקציבים לכך מתקציבי פיתוח ועל פי החלוקה הבאה :שיקום מערכות השקיה
 160.000ש"ח .שיקום מדרכות ותשתיות בכפר  220.000ש"ח .שיקום גנים ציבוריים בכפר .250.000
שיקום פסי הגינון ופיתוח חלקות בור  .450.000שיקום מגרש הספורט ברחוב הפלמ"ח  .220.000רכישת
עצים לצל בוגרים ונטיעתם בכפר  .60.000בניית פינות גזם מבטון בגודל של  3.5מטר על  2מטר .60.000
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קרן:

סך הפרויקט המוצע  1,420,000ש"ח .לאחר אישור התקציב תוכן תכנית מפורטת על ידי אגף השפ"ע
לכל רחוב ורחוב ,ראוי לציין כי אשמח להיות חלק מהכנת התוכנית ביחד עם שלומי מוכתר ממונה תיק
השפ"ע ולתת את עזרתי המקצועית בנושא.
אז קודם כל תודה צפריר .אני לא אעלה את הנושא לדיון אבל אני כן אגיב שבהחלט הכפר ,יש פערים
לסגור והתחלנו .גם התחלנו את ,אנחנו הולכים לעשות את שצ"פ ההגנה .ביקשתי שיצאו לתכנון
למתחם של הפלמ"ח ,לא רק מגרש הכדורסל אלא כל הרחבה .יצחק גולברי ,עם כניסתו לתפקיד ,קיבל
את המשימה של לעשות סקירה של כל הרחובות מבחינת סלילת כבישים וריבוד כבישים .אנחנו נקבל
את כל הצרכים של הישוב ולפי זה נעשה את התעדוף .אנחנו מתכננים ,בין היתר ,את סופיה וסרמן
לסדר שם את הנושא של הכביש .סידרנו קצת את גן ציפורה ,התחלנו קצת בחנקין ואנחנו באמת
הולכים להשקיע ,כבר השקענו ואנחנו הולכים להשקיע עוד בכפר.

רחוב הרצל שאנחנו הולכים לעשות שדרוג ככה לפני החג .בשנת  2020אנחנו ניתן לזה מיקוד עם תכנית
עבודה מסודרת ,חלקה הנדסה וחלקה שפ"ע .אנחנו נציג את הדברים ,כמו שאתה בטח יודע ,חבר
מועצה לא יכול להעלות נושאים כספיים ושל תב"רים ,אבל בשמחה תהיה שותף ,תוכל לקחת חלק בכל
מה שנעשה .אחרי שנתנו מיקוד בשיכון ושמנו את הדשא בפארק ,שזה היה אחת המשימות החשובות
והראשונות שעשינו ,לקחנו את פארק בנה ביתך ואנחנו משדרגים אותו ותיכף תראו את התב"ר שאנחנו
מתקנים בשיתוף מפעל הפיס ,באמת דבר מדהים .אנחנו לוקחים בחשבון גם את הכפר ,כבר התחלנו
ועוד נמשיך .אז תודה.
אין מה מבחינתי לדון בזה ,גם כי זו הצעה כספית לא של חבר מועצה וגם זה נושא שהוא,
צפריר :בסדר .אני רק אומר שגן ציפורה ,אם זה הטיפול שלו וחנקין אז לא לזה ציפו התושבים ,אנחנו
מסכימים עם זה.
קרן :כשאתה בא למקום שלא טופל שנים רבות ,יש דברים שאתה עושה בצורה מיידית ,אתה לא צריך תכנון,
אתה פשוט מסדר ,וזה מה שעשינו .אם אני רוצה נניח לקחת לדוגמא את הפלמ"ח ,אני חייבת תכנון,
אני צריכה בשביל זה מדידה ,אתה מכיר את התהליכים האלה .אז אם עושים ,עושים את זה כמו
שצריך.
צפריר :אם את הולכת להרחיב מדרכות ,כן .אם את הולכת ליצור פסי גינון את לא צריכה מדידה ולא צריכה
זה ,צריך קצת,
רק קצת ראייה אומנותית ,קצת ראייה כוללת של גננים מקצועיים ותאמיני לי שאפשר לעשות שם
דברים יפים,
קרן :בסדר גמור ,תודה .אני מורידה את הנושא מסדר היום ,מי בעד? קרן ,נועם ,יוסי ,לא רואה מה דורון
מצביע.
לא מצביע .תמי ,גולברי ותפארת .מי נגד? דורון ,צפריר ,תומר ואביעד.
בעד 6 :נגד4 :
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החלטה :הנושא ירד מסדר היום ברוב קולות.
קרן :אני עוברת לנושא הבא ,בעצם הנושא הבא שלך.
צפריר :ההצעה השניה שלי זה העתקת פנלים סולריים מבית ספר יובלים וניצני השרון למקום חלופי אחר.
הבנתי שניצני הש רון כבר הוסרו .לאור הפניות של הנהגת ההורים בבית ספר יובלים ולאחר שהבנתי כי
הוסרו הפנלים הסולאריים מניצני השרון פונה אני בבקשתי זו להעלות לדיון ולקבל החלטות להעתקת
הפנלים הסולאריים מבית ספר יובלים לגג מבנה המועצה ברחוב הרצל בקדימה ומבנה המועצה ברחוב
הגפן צ ורן .כמו כן הפנלים שהוסרו מבית ספר ניצני השרון יועתקו לגג המתנ"ס בקדימה וגג המתנ"ס
בצורן בחלק הבנוי מבטון.
אני חושב שאם כבר הסרנו בניצני השרון בואו נסיר גם ביובלים ונוריד את הדאגה של ההורים ,אם זה
באמת מדאיג אותם .ונכון שאנחנו רוצים קצת אנרגיה ירוקה ,אבל בואו ניקח את זה למקומות שיש
פחות חשיפה לאותם ילדים במהלך היום .אני חושב שכן ראוי שנקשיב לאותם הורים ,זה התפקיד
שלנו ,אנחנו בכל זאת צריכים להקשיב לציבור ולצורכי הציבור ולא לכל דבר אחר שקודם כל,
עמיקם :המקומות האחרים שנבדקו זה אולמות הספורט ,אולם אחד עדיין לא קיבלנו תשובה ,זה האולם
הגדול ,מה שנקרא היכל הספורט ליד עודד ,על זה אנחנו צריכים עדיין לקבל תשובה .יש לנו גם בעיה
עם חברת חשמל כי פג התוקף של האישורים מהשנה שעברה .אנחנו איתם גם כן במשא ומתן .אנחנו
חושבים שכן צריך לעשות פוטו וולטאי ,אני חושב שזה ירוק .לגבי בית ספר יובלים ,שם יש הסכם של
הפעלה ,שעדיין הוא לא מגובש סופית ,אתה יודע ,כל פעם נבחר מישהו אחר בוועד ,אז יש לו דעה שונה.
עכשיו הוועד החדש ייכנס ,אנחנו נראה איך הוא יתפקד בעניין .ואנחנו בודקים גם את המתנ"ס בצורן
לבדוק אפשרות להעתיק את זה לשם .אם נצליח,
קרן:

בסדר .אני מורידה את הנושא מסדר היום .מי בעד?

החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה להוריד את ההצעה מסדר היום
.3

הקדמת ישיבת מליאת המועצה מן המניין של חודש אוקטובר לתאריך 6.10.19
קרן:

אני עוברת לנושא הבא .קובי ,כשאתה צריך אז אני אעבור לתקציב ,אבל בינתיים אני מתקדמת לפי
סדר היום ,בסדר? הקדמת ישיבת מליאת המועצה מן המניין .יש לנו פה טעות סופר ,הכוונה היא
להקדים את זה ל ,6/10-זה יום ראשון.
אז מי בעד? פה אחד.

החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה להקדים את ישיבת המועצה מן המניין ל6.10.19 -
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.4

מינוי חברים בוועדות המועצה

קרן:

ועדת הנהלה
מינוי חברים בוועדות המועצה .לאור השינויים בקואליציה ,ככה .וועדת הנהלה זו וועדה שבעצם כל
הקואליציה נמצאת בה .אני צריכה להעלות את זה להצבעה,
אז וועדת הנהלה זה כל הקואליציה ,מי בעד? פה אחד.

החלטה :הרכב וועדת ההנהלה מאושרת על ידי כל חברי המועצה.
וועדת כספים
ראש המועצה ,שני סגנים ,מנכ"ל וגזבר .מי בעד? פה אחד.
החלטה :הרכב וועדת הכספים מאושרת על ידי כל חברי המועצה.
וועדת מכרזים
יו"ר יהיה נועם מולה ,סגן תמי רוטמן וחבר תומר .אם מישהו,

תודה .מי בעד ההרכב של וועדת מכרזים? פה אחד.
החלטה :הרכב וועדת המכרזים מאושרת על ידי כל חברי המועצה.
וועדת הנחות בארנונה
אני מבקשת שתמי רוטמן תהיה יו"ר .וחבר דורון אריה .מישהו,
לא .תיכף אנחנו ,זה וועדת הנחות בארנונה .מי בעד? פה אחד.
החלטה :הרכב וועדת הנחות בארנונה מאושרת על ידי כל חברי המועצה.
קרן:

וועדת הנחות בחינוך
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לשכת מנכ"ל
אני רק אומרת בסוגריים שאנחנו צריכים לעשות איזה שהיא בדיקה משפטית על איך התנהלנו בעניין
הזה .המנכ"ל והיועץ המשפטי בודקים ואני מקווה שבקרוב תהיה תשובה
החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה.
מינוי מ.מ .ראש המועצה בוועדה מרחבית לתכנון ובניה שרונים
kוועדה מרחבית לתכנון ובניה שרונים אני מבקשת למנות את יצחק גולברי לממלא מקום שלי
בוועדה .פה אחד ,למעט צפריר שנמנע.
החלטה :מאושר מינוי סגן ראש המועצה גולברי כמ"מ ראש המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים
על ידי רוב חברי המועצה.

תומר :

וועדת איכות סביבה
שלומי אמנם לא פה אבל שיהיה יו"ר הוועדה ,שלומי מוכתר .כמובן שכל חבר מועצה או תושב שרוצה
להצטרף מוזמן .מי בעד?
וועדה חקלאית אנחנו צריכים למנות נציג מועצה .אז שלומי מוכתר ,זה משהו שקשור גם בנראות של
הישוב וחזות הישוב והקשר עם החקלאים .מי בעד? אם מישהו מתנגד,
וועדת תנועה ותחבורה מישהו מכם רוצה להיות יו"ר או חבר? אוקי .אז אני אהיה היו"ר ,אתה רוצה?
אתה רוצה להיות יו"ר וועדת תנועה ותחבורה? זה הוועדה עם התושבים ,זו לא הוועדה המקצועית.
אני מוכן להיות.

קרן:

מעולה .אז תומר יעקב יו"ר ,מישהו עוד רוצה להצטרף? מי בעד? פה אחד.

החלטה :מינוי תומר יעקב כיו"ר וועדת תנועה ותחבורה מאושר על ידי כל חברי המועצה
קרן:

תומר:
קרן:

וועדת ביטחון תראו ,מקום שאין יו"ר ,אני היו"ר ,אוקי? כך גם בוועדת ביטחון שלמעשה אני לא
צריכה למנות אותה כי באופן אוטומטי אני היו"ר ,אבל שוב ,אני אומרת ,אם מישהו מכם ירצה לקחת
את זה בשמחה .וועדת ביקורת ,היו"ר אביעד חסון ,מישהו מהחברים רוצה להצטרף להיות חבר?
צריך אני חושבת ,צריך עוד חבר לפחות.
אני אשמח אני ל קחת חלק ,אני אשמח לקחת חלק בוועדה חקלאית ויש את וועדת שמות והנצחה
שהיא חסרה פה ואני חושב שהיא חייבת להיות מאוישת לפי הצו.
כן .וועדה חקלאית חשוב לי ,אבל תוכל להצטרף לוועדה עצמה ,אוקי? אני אבקש,
אוקי ,כחבר .בסדר גמור .בוועדת ביקורת רגע ,בסדר? מי עוד רוצה להצטרף לוועדת ביקורת?
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לשכת מנכ"ל
חברים ,אנחנו נעשה כזה דבר ,שניה ,דורון הבנו ,אנחנו נמנה את אביעד ,חבר מועצה נוסף שרוצה
להצטרף יגיד ונמנה אותו בחודש הבא ,אולי אפילו נעשה מליאה נוספת ,בסדר? מי בעד? אביעד כיו"ר
וועדה? פה אחד.
החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה מינוי אביעד כיו"ר וועדת ביקורת.
קרן:

וועדת שמות והנצחה שהעלית ,אני מעדיפה שזה יהיה כל המליאה .עוד לא התחלנו את המהלך הזה,
עוד לא התחלנו .אנחנו נרכז ,האמת שכבר אפשר עכשיו להתחיל לרכז נושאים ,אנשים או נושאים
שהייתם רוצים להנציח ומקומות שנרצה להנציח .כמו שכבר דיברנו בעבר ,יהיה לנו את השכונה
החדשה במתחם  Aשבטח נצטרך לקבוע לה שם .יש את רחוב יוספטל שנרצה לשנות לו שם .אבל
אנחנו נעשה על זה עבודת מטה מסודרת ,כרגע זה עוד טיפה מוקדם לנו מדי באתגרים שלנו .אבל
אתם יכולים בזמנו צפריר הציע לנו להנציח את דוד ללבר ,אנחנו נעשה איזה שהוא דיון כולל בנושא
הנצחה ,אנשים שהיינו רוצים להנציח ,המקומות שפנויים לנו להנצחה,
אנחנו נעשה לזה דיון ,גם אם לא דיון מועצה ,אז נעשה דיון ,שניה ,נעשה דיון מוקדם ואז נעלה
למועצה ביחד .כי להטריח וועדת שמות לעבוד ובסופו של דבר במליאה אנחנו לא נסכים למשהו ,בואו
אנחנו נהיה וועדת שמות ,תושבים שירצו להשפיע ולהגיד אנחנו נזמין אותם לשיתוף ציבור בעניין זה.
וועדת צעירים ונוער יוסי אדירי יו"ר הוועדה .כמובן שמי שרוצה מוזמן להצטרף לוועדה .מי בעד? פה
אחד.

החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה למנות את חבר המועצה יוסי אדירי כיו"ר ועדת צעירים ונוער
תפארת :אני אצטרף לוועדה.
ותפארת חברה בספורט ונוער .אני רוצה לומר שחבר מועצה שמכנס וועדה כדי שנוכל להיערך לזה
קרן:
כמו שצריך ,אז יעדכן אותי ,את המנכ"ל ונערך לזה .ואז חשוב להזמין את כל חברי המועצה וכמובן
תושבים שירצו להצטרף .מטבע הדברים יש בהתחלה יותר כאלה שרוצים להצטרף ,אחר כך פחות,
אבל את הוועדות מזמין המנכ"ל ,הכל דרך המנכ"ל.
בדיוק .בסדר ,אז תודה רבה לעניין הוועדות.
.5

סגירת תברים
קרן:

סגירת תב"רים .אז יש לנו פה רשימה של טבלת תב"רים לסגירה .הרציונל שעומד מאחורי זה ,חשוב
רגע להבין רק את הרציונל .מבחינת משרד הפנים ,אם אנחנו לא משתמשים בתב"ר יותר משנה אז
הוא מיותר .זה לא אומר שהנושא שלו מיותר ,וזה לא אומר שהכסף שלו מיותר ,אנחנו פשוט סוגרים
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לשכת מנכ"ל

תומר:

קרן:

קרן:
תומר:
קרן:

כדי לא להתנהל עם עשרות תב"רים לא פעילים .איריס ,אני אבקש ,איריס ,וסרברגר תודה על העבודה
המסורה בעניין הזה ,ואני אשמח,
אם אפשר ,מתוך כל התב"רים האלה ,להשאיר את התב"ר של ניקוז שכונת האלון .אני חושב שיש שם
צורך ממשי ומיידי ,בגלל התכנון הלקוי של השכונה .בזמנו אריק שרון ,עם הפרויקטים המגלומנים
שלו ,הקימו מהר את השכונה לטובת העליה הרוסית ושכחו ,השכונה היחידה בקדימה צורן שאין בה
ניקוז .וכל חומר ,בגלל השיפוע שבא מכיוון מתחם  ,Aקצה מתחם  ,Aמכיוון דרום לצפון למטה,
מתחבר לכיכר של בן צבי ,יש שם הצפות מים גדולות מאד ,קשה לחיות שם ,תושבים סובלים ,איכות
החיים נפגמת .ואני חושב שזה משהו שצריך להיכנס לתכנית העבודה ,ממילא אושרה בתקציב
המועצה ,בתקציב הפיתוח וצריך להשאיר את התב"ר הזה.
אז אני אומר לך מה ,בדקתי את הנושא הזה עם המהנדס ועם הגורמים המקצועיים .וגם בחורף
האחרון לא היה שם ,אבל גם בכלל אין שם בעיה של תשתיות.
בואו לא נעשה דיון ,אבל בסדר .יש עוד הערות לתב"רים?
אוקי .אפשר להצביע על זה כמקשה אחת או מישהו רוצה להסתייג מאחד התב"רים?
אני מעדיף להחריג ולבודד בכל זאת ,כי אני מחויב.
כרגע על כל התב"רים ,למעט על תב"ר  ,939הקמת ניקוז בשכונת אלון .מי בעד? פה אחד.

החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה.
קרן:

כרגע אנחנו מצביעים על סגירת תב"ר  939הקמת ניקוז בשכונת אלון בסך של  800,000שקלים .מי בעד
סגירת התב"ר? קרן ,נועם ,יוסי ,מה עם דורון? לא .תפארת ,תמי וגולברי .מי נגד? דורון ,צפריר ,תומר.
ואביעד גם הצבעת נגד?

החלטה :מאושר על ידי רוב חברי המועצה לסגור את תב"ר  939ניקוז בשכונת אלון.
 .6הגדלה /שינוי תברים
קרן:

הנושא הבא זה הגדלת תב"ר  1010שצ"פ ההגנה בסך של  300,000ש"ח מקרן שצ"פים .סך הכל תב"ר
לאחר ההגדלה  500,000ש"ח .מדובר בשצ"פ ההגנה פה ליד ,משהו שתוכנן כבר לפני כמה שנים לסדר,
להסדיר שם את כל הגינון .סדרי הגודל שדיברו עליהם היו מאד גדולים ולכן אנחנו ביקשנו תכנון
טיפה יותר מצומצם ואנחנו רוצים לצאת לדרך .יישמנו פה את כתב הכמויות ואת התכנית וה500,000-
ש"ח זה אחרי סעיף של בלתי צפוי ,זהו.
הדבר היחיד שיש עליו סימן שאלה זה הנושא של החניות .אם צריך להעלות על זה הצבעה אני אצביע
על זה ,עם החניות כרגע ,כדי שאני אוכל לשחרר אותם לעבודה .ועם זאת ,אני כן מוכנה לשקול ,כי סך
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הכל מה אנחנו עושים? באים לטובת התושבים .אני לא שומעת כרגע את כל התושבים ,יש פה שניים
מתוכם ,נכון? אז אני רוצה לבחון את זה .אז אני מעלה את ההצבעה ,אני מוכנה להעלות אותה בשתי
הצבעות ,בסדר? הצבעה אחת על עצם התב"ר ,הצבעה שניה על עצם התכנון .אני רוצה לאפשר לנו
שאם אני שומעת את התושבים ,ובלי לחזור לפה שוב ,כי התהליכים האלה מאד מורכבים ואנחנו לא
מצליחים לסגור משהו ,בסדר? אז אני אעלה את זה בשתי הצבעות ,הצבעה אחת על עצם העלאת
התב"ר והצבעה שניה שאני מעלה את זה עם החניה ,עם התחייבות שלי שאנחנו בודקים את זה ,ושוב,
זה בדרך כלל אנשים שאוהבים את החניות .אוקי ,אז אנחנו לא נעשה דיון עכשיו ,אריה .מי בעד לאשר
את התב"ר? פה אחד.
החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה הגדלת תב"ר  1010ב ₪ 300,000 -מקרן שצפים.
קרן:

ובכל זאת אני מבקשת שהמליאה תסמיך אותי לקבל את ההחלטה ,כן חניה ,לא חניה ,אחרי שנעשה
את השיתוף ציבור .מי בעד?
זו ההצעה השניה .קרן ,נועם ,יוסי ,דורון ,תפארת ,אביעד ,תמי וגולברי .מי נגד? צפריר ותומר.

החלטה :מאושר על ידי רוב חברי המועצה להסמיך את ראש המועצה לקבל החלטה בדבר מספר החניות
בשצ"פ הגנה.
קרן:

תודה רבה .הנושא הבא זה הגדלת תבר  1021שיקום ,שדרוג והנגשת טיילת השרון הירוק בסך של
 165,040שקלים עם מימון מפעל הפיס .סך הכל תב"ר לאחר ההגדלה  1,165,040שקלים .זה התב"ר
שדיברתי על הפיתוח של הפארק טיילת השרון הירוק במימון ושיתוף של מפעל הפיס .תודה לאיה
שככה דחפה את זה.
מי בעד התב"ר הזה? פה אחד.

החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה להגדיל את תב"ר  1021ל.₪ 1,165,040-
 .7דוח רבעון א' 2019
דוח רבעון א' של  2019הונח בפניכם .דוח רבעון בעצם מחצית הונח היום בפניכם ,הוא נמצא,
קרן:
תומר :לפי סדר נכון ,לוגי ,רבעון  2018 4היה צריך להיות נדון באפריל  .2019איך אומרים,
אבישי  :משרד הפנים ביוני ,אחרי שכבר סיימנו את הכל ,שלח בקשות לסקרי ביצוע ,מה שגרם לנו עוד
חודשיים של לאסוף נתונים שהוא רצה ,שלא קשורים לחלוטין לכסף .קילומטרים של כבישים וכו',
לא אלאה אתכם .זה גרם לנו ל delay-של חודש וחצי ,כי המעיין ,יש מעל רואה חשבון שגם מעיין.
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המעיין לא הסכים להגיש את זה למשרד הפנים עד שלא נביא להם את סקרי הביצוע .לכן מסרנו את
זה ,אנחנו לא באיחור ,אנחנו לא בבעיה מול משרד הפנים ,הם מודעים לזה ,נתנו הארכות עד ,30/8
הגשנו את זה בזמן ,הם צריכים את התהליך שלהם ,לדעתי זה בימים הקרובים נאושר ונגיש לכם את
זה.
 .8עדכון תקציב 2019
קרן:

הדוח אין לנו מה לדבר עליו ,זה מניחים את זה על שולחן המועצה .אני רוצה כרגע את עדכוני
התקציב.
אוקי ,בסדר .אז עדכוני תקציב יש לכם שאלות ,הערות?

אבישי :אנחנו נהגנו באופן מאד שמרני בשינויים פה בתקציב .בואו נטפל קודם כל בנושא של ההכנסות שבהן
נגע תומר ואז נעבור לנקודה של הזה .ההנהלה כבר קיבלה סקירה אז אני מתמקד בשאלות שלכם.
אתם רואים פה בארנונה תוספת של מיליון שקל בהכנסות ואני רוצה להגיד לכם שזה מדובר בתוספת
לתקציב ,כמו שאישרנו ,בתכלס זה כבר  1.3מיליון .בגלל שאני שמרן ואני יודע מה קורה בחגים ,יש
ירידה בגביה של ארנונה בחגים וכו' ,שמרתי לעצמי את הרזרבה הזאת ,אחרי שנעבור אותה יכול
להיות שנעשה שוב תוספת ,כי אנחנו שמה אולי נופתע לטובה .אני רציתי להיות בטוח ,ללכת on the
 . safe sideכמו שאתם מסתכלים בקנסות איכות הסביבה הגעתי למסקנה שהאומדן שנעשה בתחילת
השנה הוא גבוה מדי ,הורדתי את זה מ 300,000-שקל ל 100,000-שקלים ,בצורה דרסטית .קנסות
החניה שדיבר עליהם תומר ,זה נכון ,בתחילה חשבו על  ,1,440,000הורידו את זה בתקציב המותנה ל-
 .1,195,000אני הורדתי את זה ל 895,000-שקל ולא סתם .קצב ההכנסות שלנו מקנסות חניה הוא
קצת גבוה יותר משנה שעברה ,חודש אחרי חודש .ואת שנה שעברה סיימנו ב 877,000-שקל ,אז לכתוב
 891,000זה שמרני ,זה בסדר ,אנחנו  ,insideאנחנו בתוך המסגרת ,כן נעשתה פה פעולת חשיבה .אם
אתם רואים ,הורדנו גם הכנסות מחזור ואגרת רישוי עסקים ,כי אנחנו רואים שבקצב כרגע שאנחנו
מכניסים ,היתה טעות בתחשיב ,אנחנו מתקנים את אומדני ההכנסות שלנו .העלינו באופן דרמטי את
ההכנסות מחניה רגילה מכחול לבן ,אנחנו שמה עשינו כמה פעולות שסייעו לנו לקבל יותר הכנסות
מכחול לבן ,בעיקר מתושבי חוץ כמובן ,כי תושבי הישוב כמעט ולא משלמים בגלל שיש להם תווי חניה
או בחינם או ב 40-שקלים שעכשיו משלמים .זה לגבי הצד של ההכנסות .בסוף הדרך יש שם איזה
תקצוב כפול שנעשה עם מכון עתיד ,אז אחד מקזז את השני לכן אני לא מתעכב על זה .בהוצאות,
עכשיו אני הולך לשאלות שלך ,דורון .בהוצאות ,אנחנו הוספנו  150,000שקל לטובת הגינון ,מתוך ה-
 206,000שקל שהוריד החשב ,אנחנו הגענו למסקנה שיכולים להחזיר את רוב הכסף ,החשב איתנו,
חושב בדיוק כמונו .הוספנו עוד  60,000שקל לטובת טיאוט ,שזה בעצם אומר עוד שישה חודשים של
עובד טיאוט .עובד טיאוט זה קילומטר ניקיון ביום ,זה התפוקות .אתה מבין בזה אז אתה מהנהן.
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זה לפי חמישה ימים .יש מיצוי מלא של תקציב התברואה ,אני מאד מקווה שבנובמבר נוכל להגדיל
אותו קצת יותר ,וגם אולי את השפ"ע .כרגע אנחנו באופן שמרני עובדים ,מגדילים איפה שאפשר .רוב
שאר השינויים זה העברה מסעיף לסעיף ,אין שם דברים דרמטיים .ויש שם תוספת ,אנחנו חייבים
לשפר את הנושא של תשתיות התקשורת במחשבים במועצה ,כי אנחנו אך כפסע לפני קריסה .כל יום
נופלים שם מחשבים ,השרתים שלנו מאד מאד מיושנים ,חשופים לכל מיני פריצות ,אז אני מבטיח
לכם שזה לא ייגמר ב ,400,000-זה הסטרטר ,זה ייגמר ב .850-זה תב"ר ,מבטיח לכם שזה חלק
מהחוסר של המועצה ,זה מערכת מחשוב טובה .זהו ,זה התמצית
קרן:

הצעה פרקטית להמשך ,תראו ,יש נתונים שברגע שיוצאים מהמועצה יש להם משהו מחייב ,בסדר?
ויש לפעמים נתונים בעבודה .אני מזמינה אותך ,אם יש נתונים שחסרים לך ועדיין אנחנו לא יכולים
להוציא אותם מהמועצה ,מכל מיני סיבות ,כי עוד לא הסתיים הרבעון ,כי אנחנו באמצע העבודה.
לשבת עם הגז בר ,לקבל את הדיוקים שאתה צריך ,הרי עשו עבודה על בסיס משהו ,אבל לא כל דבר
אתה יכול להוציא החוצה ,כי מטבע הדברים תוך כדי עבודה אתה לא מוציא את הכל החוצה .אז אני
מקבלת את הדברים וננסה לשפר את זה בהמשך .מי בעד השינויים בתקציב כפי שהנחתי על שולחן
המועצה?
אז צפריר ותומר נגד ,כל השאר בעד.

החלטה :הצעת עדכון התקציב מאושרת על ידי רוב חברי המועצה.
קרן:

מי בעד ההצעה של צפריר ותומר? צפריר ותומר .מי נגד? קרן ,נועם ,יוסי ,דורון מצביע ,לא מצביע?

אריה:
קרן:

לא ,אני נמנע.
אוקי .יוסי קרן ,נועם ,תמי ,גולברי ,תפארת נגד ,מי נמנע? דורון ואביעד.

החלטה :הצעת צפריר ותומר נדחתה על ידי רוב חברי המועצה.

קרן:

קרן:

תב"ר  1026תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן
אז  6ג' זה שינוי מקורות מימון ,שלחתי לכם את זה במייל נפרד ,זה פשוט לא אוחד לאחד .תב"ר 1026
תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן .שינוי מימון של  350,000ש"ח במקום מקרן עבודות פיתוח יהיה
כדלקמן 200,000 :ש"ח מקרן סלילה 100,000 ,ש"ח מקרן תיעול 50,000 ,ש"ח מקרן שצ"פ.
מי בעד? פה אחד.

החלטה :שינוי מקורות המימון בתב"ר  1026מאושר על ידי כל חברי המועצה.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999
\c:\users\israelh\downloadsתקציר פרוטוקול מליאה מן המניין doc.10.9.19

11

המועצה המקומית קדימה-צורן

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

הרצל  1קדימה-צורן  • 60920טל• 09-8902902 :

לשכת מנכ"ל

קרן:

פתיחת תב"ר חדש  -1043פיתוח מערב רוטשילד
הנושא השני זה פתיחת תב"ר חדש ,1043 ,פיתוח מערב רוטשילד שלב ביניים על סך  250,000ש"ח .זה
גם בכפר 100,000 .ש"ח מקרן סלילה,
טוב ,מבחינת התב"ר החדש ,מי בעד? פה אחד.

החלטה :פתיחת תב"ר חדש  1043לפיתוח מערב רוטשילד מאושרת על ידי כל חברי המועצה.
.9

פתיחת חשבונות בבנק דקסיה בעבור מפעל הפיס
קרן:

הנושא הבא זה פתיחת חשבונות בבנק דקסיה בעבור מפעל הפיס .במסגרת ,אני קוראת את הכל ,איה?
רק את ההחלטה? אוקי .אז בשתי מילים ,מפעל הפיס ,כדי לעבוד איתנו ,צריך שנפתח חשבונות בנק
פר פרויקט ,שני חשבונות .אני קוראת את ההחלטה שצריך לשלוח להם" .המועצה מאשרת פתיחת
שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס .חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק
בע"מ .מי בעד?

החלטה :מאושר על ידי כל חברי המועצה פתיחת שני סוגי חשבונות בבנק דקסיה
.10

משלחת לאלור (צרפת) העיר התאומה ,בחודש נובמבר 2019
קרן:

הסעיף האחרון ,ואז אנחנו עוברים לדוח .כמעט פרח מזיכרוני .משפחת אלור צרפת לעיר התאומה.
כבר כמה זמן הם ביקשו שנגיע ואני רציתי לצאת באיזה שהיא משלחת תושבים טיפה יותר גדולה.
המועד הנעים לבקר שם הוא במאי ,אבל הם עושים איזה שהוא ערב גאלה בנובמבר ,אז אנחנו נצא
במשהו טיפה יותר מצומצם .אני לוקחת את תמי רוטמן שהסכימה להתלוות ואת צביה שמע ונציג
נציגת תיכון,
אני ,תמי ,צביה ונציג תיכון ,ארבעה כרגע ,כולל אותי
מי בעד? פה אחד.

החלטה :מאושרת על ידי כל חברי המועצה יציאת משלחת ייצוגית לעיר התאומה אלור בצרפת בראשות ראש
המועצה.
 -הישיבה ננעלה -
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