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ישיבת מליאה מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 19/01/2015

1
2

קרן גרין:

ישיבת מועצה מן המניין .בפתח הדברים יש את עדכון ראש המועצה .קודם כל אני

3

רוצה להתחיל ולברך ולאחל בהצלחה למושיקו ארז מנכ"ל המועצה שזה היום

4

האחרון שלו בתפקיד ,והוא לדעתי הולך להיות פה עד  12בלילה .אז גם ארגנו

5

לכבודך קצת כיבוד חגיגי וגם המגן מאחוריך עמיקם לוינגר .:בתוך הארון .אני

6

רוצה גם בהזדמנות זו להגיד תודה למושיקו ששירת את היישוב נאמנה במשך

7

השנים האחרונות ובהרבה מקצועיות ואהבה .וגם עכשיו בחודש האחרון לא היה

8

רגע אחד שהוא לא הפסיק עוד לעזור ולראות במה הוא יכול לתרום ובאמת עד

9

הדקה האחרונה .אז בשמי ,בשם חברי ההנהלה ,בשם חברי המועצה ,בשם
התושבים ,אני רוצה להגיד לך תודה רבה( .מחיאת כפיים)

10
11

דובר:

ובשם חסון יצחק.

12

קרן גרין:

ובשם חסון יצחק.

13

דובר:

באופן מיוחד.

14

קרן גרין:

מושיקו עוד יעשה פרידה בצורה מסודרת ,אבל אני חושבת שבפורום של מליאת

15

המועצה ,זה פורום מכבד .אם מי מכם רוצה ככה לומר משהו .אני בטוחה שתעשה

16

ותצליח בכל אשר תפנה ,באתגרים הבאים.

17

משה ארז:

תודה רבה.

18

שביט מס:

אני אשמח להגיד איזה שתי מילים.

19

קרן גרין:

כן.

20

שביט מס:

התמונה הראשונה שיש לי עם מושיקו בראש זה התמונה שלו עם יוסי ברקן .ביום

21

הראשון לעבודה של ו שהולכים לכיוון יגאל אלון .יוסי ברק שהיה פה במילוי

22

מקום במשך חצי שנה חפף את מושיקו .מושיקו במהלך שנות העבודה שלו עשה

23

פה מהפכה בלא מעט נושאים .לקח לו את הזמן ללמוד את המערכת ,לנו לקח את

24

הזמן ללמוד אותו .אבל אם נסכם את התמונה של מושיקו ,אני חושב שאין ,אין

25

כמעט נושא שמושיקו לא נגע ב 3-שנים האחרונות שהוא היה פה מנכ"ל .אין לי

26

ספק שביכולות שלך מושיקו אתה תהיה נכס לכל ארגון שתהיה בו בשנים

27

הקרובות .אני באופן אישי רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן הרב שבילינו

28

ביחד ,שעבדנו ביחד .היחס שלך כלפי עובדי המועצה .אני חושב שגם עובדי
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1

המועצה מצאו פה אוזן קשבת בהרבה מאד מקרים מאד מורכבים מול

2

ההסתדרות ועל זה מגיע לך המון המון תודה .ושוב ,המון המון הצלחה והמון

3

המון אהבה ממני( .מחיאות כפיים)

4

קרן גרין:

בהזדמנות זו אני רוצה להכיר לכם את עמיקם לוינגר :לוי נגר ,המנכ"ל הנכנס.

5

(מחיאות כפיים) שאני בטוחה שעוד תכירו אותו .אתה רוצה להגיד כמה מילים?

6

הפתעתי א אותך?

7

עמיקם לוינגר:

לא .בסדר .אין בעיה .טוב ,אני גר פה בקדימה ,ברחוב ההדסים.

8

שביט מס:

צורן.

9

עמיקם לוינגר:

אתה צודק ,קדימה צורן ,ברחוב ההדסים .הבת שלי גם כן גרה פה ,היא גרה

10

בצורן .אני מגיע לכאן אחרי למעלה מ 20-שנה כמנכ"ל עיריית נס ציונה .אני בוגר

11

משפטים ,יש לי תואר בהיסטוריה ותואר שני במדעי המדינה .אני אלוף משנה

12

במילואים .יש פה חלק שמכירים אותי וחלק פחות .ומקווה שאנחנו-

13

דובר:

היה מושל עזה.

14

עמיקם לוינגר:

הייתי גם מושל עזה.

15

קרן גרין:

ועכשיו אני רוצה לברך ,ניתן למושיקו לומר ואז.

16

משה ארז:

קודם כל בהצלחה לעמיקם לוינגר .:אנחנו מכירים כמספר שנות חיי .אמא של

17

עמיקם לוינגר :ואני גדלנו בבית צמוד בית .ככה העולם מסתובב והיה לי ממש

18

ממש נעים לשבת עם עמיקם לוינגר... .:גם בעוד חמש שנים ,בכל שעה.

19

עמיקם לוינגר:

תראה ,אם היית מרביץ לו כשהוא היה קטן ,אז הוא לא היה מחליף אותך.

20

משה ארז:

הוא היה מפרק אותי .הוא היה אלוף משנה כשהייתי בן שנתיים .אישיות ,יש לו

21

מידות מעולות ובטח מקצועיות ,על זה אין מה לדבר .אני עומד לרשותך בכל

22

נושא .תודה רבה לקרן על הישיבה האחרונה כראש מועצה ,אבל אנחנו מכירים

23

כבר כמה שנים ... .באווירה טובה ,בחיוך ,זה לא מובן מאליו להעביר מועצה .אני

24

חושב שהכל עבד פה בצורה הכי חלקה שאפשר לדמיין ,וזה מבחינתי אמירה של

25

מקצוענות .ככה צריך לעשות לדעתי .לפני שנכנסתי לתפקיד אצל שביט ,אמרתי לו

26

שאני בא לשלוש שנים והתכוונתי לזה .אני חושב שעובדי ציבור צריכים לדעת את

27

המגבלות ואם אין מגבלה בחוק אז להציב אותה לעצמם .זה בריא גם ברמה

28

תעסוקתית וזה בריא לארגונים .אנחנו פה עשינו תהליכים מאד מאד גדולים
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1

בנושא של כח אדם כולל שינוי ארגוני עתידי עם המון המון עבודה של רקע .אני

2

רוצה להגיד תודה רבה לחברי המועצה ,באמת למדתי מכם הרבה .למדתי מכם

3

מה זה להיות שליח ציבור .גם מהפעולות הנחושות שלכם ובהתנדבות זה משהו

4

שבאמת ראוי להילמד .אני בטח קיבלתי מזה הרבה .לעובדים המנהליים היקרים,

5

אנחנו ,וגם לכם כמובן כולם מוזמנים ב 21-לפברואר בשעה  3ביום חמישי ,נעשה

6

שתיה מסודרת .עם עמיתים לעבודה ,בכל זאת להגיד תודה ולהיפרד בצורה

7

מסודרת .אני לא אפרט על הדברים ,אתם מכירים .אז באמת תודה רבה .אני

8

מקווה שהמועצה החדשה תשכיל להמשיך להוביל את המועצה לאתגרים .היישוב

9

מלא באתגרים והוא רק הולך ומתפתח .ושיהיה הרבה בהצלחה לכולכם.

10

קרן גרין:

עכשיו אני שמחה לברך את נציגי שבט תמיד והנהגת הצופים שהגיעו לברך אותנו.

11

לפני שככה אני אתן לכם את זכות הדיבור ,אז נמצאת איתנו הילה שי ,מנהלת

12

המרחב.

13

הילה שי:

ראש ההנהגה.

14

קרן גרין:

ראש ההנהגה .ונדב שמלווה את השבט וניצה ודורון כליל שהוא ראש השבט .ביום

15

שבת ביקרתי בתמיד דרומי בפסטיבל ,היה מרגש ,היה מרתק ,היה מדהים לראות

16

את הילדים מקטן ועד גדול .את השיתוף פעולה .את הצבעוניות ,את השמחה שבה

17

הדברים קורים ויישר כח .עכשיו הבמה שלכם.

18

הילה שי:

אז באמת הגענו הנה כדי באמת להודות ולברך .כראש הנהגה אני עוברת ,יש לי

19

שמונה שבטים בהנהגה ואני עוברת ככה בכל הרשויות .וכמובן שביקור במועצת

20

קדימה צורן היא ביקור עבורי מרגש כתושבת היישוב .אני מסתכלת ככה סביב

21

השולחן הזה ,אז רבים מכם מעורבים בעשייה של השבט הרבה מאד שנים .מי

22

כחבר מועצה שתומך בתקציב להעביר את הכסף ומי שכראשי מועצות ,יש פה

23

שלושה ראשי מועצות שתמכו בשבט לאורך השנים .ומי כהורים פעילים בשבט,

24

אז ככה התחושה היא מאד ביתית ונעימה .הסיבה שהגענו היום ,תנועת הצופים

25

חוגגת מאה שנים .מאה שנים של עשייה מאד משמעותית בחברה הישראלית.

26

תנועה שמספר החניכים ,התנועה הגדולה ביותר בארץ ,כ 100,000-חניכים מצפון

27

ועד דרום ,תנועה שדוגלת בצופים לכל .כל חניך במדינת ישראל מבחינתנו צריך

28

וראוי להיות בתנועת הצופים .אנחנו מאמינים שצופים עושים טוב ,כל תנועות
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1

הנוער ותנועת הצופים עושים טוב .ובאנו להגיד תודה על הרוח הגבית לאורך כל

2

השנים ,גם כמי שהיתה פה ראש שבט וגם כראש הנהגה יכולה להעיד שאנחנו

3

גאים במועצת קדימה צורן .הרוח הגבית שהיא לא רק כסף .היא מתחילה בכסף

4

והיא לא נגמרת שם .אני חושבת שהשבט וההנהגה יש להם מועצה להתגאות בה

5

ואני חושבת שהמועצה יכולה להתגאות בשבט תמיד ,שבט תמיד זה אחד

6

השבטים המפוארים בתנועת הצופים .אני אומרת את זה עם סימן קריאה .השבט

7

הזה זה שבט שבואו נגיד ככה ,תכנית המניעה הכי טובה שאתם מספקים היום

8

לנוער זה שבט תמיד .למעלה מ 80%-מחניכי בתי הספר היסודיים החילוניים

9

בקדימה ,מתלמידי בתי הספר החילוניים בקדימה הם חלק היום משבט תמיד

10

שזה הישג מרשים .כל עירייה וכל מועצה היתה חותמת על זה ברגע הזה .מעבר

11

להדרכה בתוך היישוב ,הגורם המאד משפיע שהשבט מהווה בתוך היישוב ,השבט

12

הזה הוא שבט שהוא דגל מבחינתנו ,זה העשייה החברתית .השבט מוציא 60

13

מדריכים לפעילות מחוץ לשבט עם נוער בסיכון ,מקומות שאנחנו הבוגרים לא

14

תמיד יודעים להתמודד איתם .מזמינה אתכם קרן ליום סיור ,יש פה שני אנשים

15

שיכולים לתאם את זה .מבטיחה לכם שעין לא תישאר יבשה למראה הפעילות

16

מחוץ ליישוב באוכלוסיות המוחלשות שלנו .כמות הש"שינים שיוצאים והחבר'ה

17

שיוצאים למכינות קדם צבאיות היא מפוארת .אתם תמצאו אותם באמת בכל

18

קשת העשייה החברתית במדינת ישראל .אז יש פה שבט שגאה במועצה ומועצה

19

שיכולה להיות גאה בשבט ואני מאחלת לכולנו עוד מאה שנים של עשייה

20

משמעותית בקדימה ובכלל .קרן ,המשרד שלך נראה חדש ומקסים ,אין לך כלום

21

על הקירות .אז דאגנו לזה ,ניצה.

22

קרן גרין:

אני חייבת לומר שהקרדיט פה הוא ליצחק גולברי ,לשביט מס ולכל ,תודה רבה,

23

ולכל חברי המועצה וראשי המועצה לדורותיהם .כי מבחינתי התעודה הזו היא

24

תעודה של דורות .כמה זה?  20שנה כבר בקדימה צורן?

25

הילה שי:

מ ,97-מאד קל לזכור ,בשבט יש דיל כזה.

26

קרן גרין:

מ ,97-לדעתי זה עוד מתקופת עזרא לוי.

27

יצחק גולברי:

עזרא לוי יזם את זה.
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1

קרן גרין:

יצחק גולברי ,שביט מס ,כל חברי המועצה לדורותיהם .יישר כח על הפעילות.

2

אנחנו כולנו פה סביב השולחן יודעים כמה הנושא של תנועות הנוער ופעילות בני

3

הנוער חשובים .ואנחנו מחויבים כולנו פה להמשיך ולעשות ולעבוד למען .תודה

4

רבה לכם .טוב ,עוד עדכון אחד בנימה ככה של הברכות .מחר ליאורה מדמון

5

שהיתה עובדת המועצה ב 40-שנים האחרונות ,43 ,יקרה ומוערכת ,מסיימת את

6

תפקידה .הזמינו גם את מי שעבד איתה בעבר .אבל אני אומרת גם פה ,מחר ב-

7

 12:30היא עושה פה ככה פרידה וזה הזדמנות גם עכשיו לאחל לה בהצלחה.

8

ובאמת זה נדיר ולא טריוויאלי שעובד עובד במקום עבודה  40שנה במסירות,

9

בחריצות ,עד היום האחרון במוטיבציה גבוהה .ואשרי המקום שאלה הם עובדיו.

10

אז אני מאחלת לליאורה בהצלחה ומזמינה אתכם מחר ב 12:30-לציין את

11

הפרידה ממנה .עוד עדכון אחד אחרון ,הנושא של תכנית המתאר .הנושא של

12

וועדת ,הדיון שלנו בערר .הדיון שלנו בערר נקבע ל 28.3-בערר של תכנית המתאר.

13

יצחק גולברי:

איפה זה מתקיים?

14

קרן גרין:

אנחנו מתכוננים לזה.

15

יצחק גולברי:

איפה זה מתקיים?

16

עמיקם לוינגר:

בירושלים .במועצה הארצית לתכנון ובניה.

17

קרן גרין:

אנחנו מתכוננים לזה ,אנחנו עובדים ביחד עם מטה ה-

18

יצחק גולברי:

מי יו"ר וועדת הערר ,אתם יודעים?

19

קרן גרין:

אני לא יודעת ,וועדת משנה.

20

יצחק גולברי:

מי?

21

אהרון שפרבר:

יש יותר מיושב ראש אחד.

22

יצחק גולברי:

צריך לחפש מי נגד מי.

23

אהרון שפרבר:

יצחק ,יש יותר מיו"ר אחד וכל פעם יושב מישהו אחר.

24

יצחק גולברי:

אה ,זה לא בהכרח.

25

אהרון שפרבר:

ובהזמנה לא כתוב .הם יכולים לקבוע מישהו אחר.

26

יצחק גולברי:

אוקי .מתי אתה צריך אותי בשביל הבית משפט? מתי אתם צריכים אותי בשביל
התביעה נגד המועצה?

27
28

חנן טויטו:

ביום ראשון יש ישיבה אצל גבריאל.
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1

קרן גרין:

תודה איציק .זה חשוב ,איציק התנדב ככה לסייע.

2

יצחק גולברי:

לא התנדב ,זה האחריות שלי .תובעים את המועצה במיליונים ,פרסים לא
משלמים.

3
4

קרן גרין:

איציק מודאג.

5

חנן טויטו:

איציק ,יום ראשון בשתיים עשרה בכפר סבא.

6

יצחק גולברי:

אני צריך להיות? תודיעו אם אני צריך להיות.

7

קרן גרין:

אהרון ,אני ממשיכה בסדר היום .סעיף  2דו"ח כספי ארגוני .מה שנדרש זה-

8

תומר יעקב:

קרן ,תיקוני פרוטוקול.

9

קרן גרין:

סליחה ,טעות .יש הודעה לפרוטוקול .נתחיל בהודעה ,נתחיל בתיקוני פרוטוקול,
סליחה.

10
11

תומר יעקב:

תיקוני פרוטוקול .בישיבה הקודמת ,כדי לפשט את הנושא של התקציב הועלתה

12

הצעה נגדית שבסך הכל כללה חמישה סעיפי תקציב בסכום כולל של  2.3מיליון

13

 ,₪לעומת גריעה של שני סעיפי תקציב בסכום זהה .ההצעה היתה כזאת300,000 :

14

שקל שלא ייעדנו אותם סתם לרווחה ,ייעדנו אותם ככסף צבוע עם נומרטור של

15

פתיחת תת סעיף תקציבי על מנת לתת אפשרות לסבסוד ,להנחות ,לאפשרות

16

לסייע-

17

קרן גרין:

טוב ,רק אני אומרת .היה בקשה שלך לתיקון פרוטוקול .נכון?

18

תומר יעקב:

כן.

19

קרן גרין:

נכון? שלחת אותה בדף.

20

תומר יעקב:

נכון .את רוצה להקריא? בבקשה.

21

קרן גרין:

אני חושבת.

22

תומר יעקב:

אז תקריאי וגמרנו.

23

קרן גרין:

יש למישהו התנגדות לתיקונים שתומר ביקש? יש תמלול ,עוד לא קיבלנו את

24

התמלול .בעצם התיקון בא ואומר שהדברים של תומר .זה ציטוט של הדברים של

25

תומר שייכנסו לפרוטוקול .זה מה שהוא אמר .אני לא מתווכחת על מה שהוא

26

אמר .יהיה תמלול לישיבה .היתה פה איזושהי אי הבנה בקצב .יהיה תמלול

27

לישיבה .נוכל לעבור על זה .אבל לצורך העניין ,מה ששלחת ,העברת ,אני מבקשת

28

שמה שתומר שלח ייכנס לפרוטוקול ,בסדר? פה אחד?
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1

יצחק גולברי:

כן כן ,פה אחד.

2

קרן גרין:

בסדר.

3

יצחק גולברי:

קרן ,יש לי שאלה בבקשה ,הישיבה הזאת נדחתה מהשבוע שעבר להשבוע .האם
יש  40%חתימות שביקשו?

4
5

קרן גרין:

כן.

6

יצחק גולברי:

יש?

7

קרן גרין:

יש אותם.

8

יצחק גולברי:

הלאה ,גמרנו.

9

קרן גרין:

לא  ,40%אלא היינו צריכים  60%אבל לא זוכרת כמה היינו צריכים אבל יש.

מנחם בנימין:

אני רוצה להגיד שהדחיות האלה ,בהקשר שלי האישי ,אני ממש שיניתי תכניות

10
11

של חו"ל בשביל לחזור יום לפני הישיבה של שבוע שעבר ,ודוחים את הזה .אז אם

12

יש כוונות לזה ,אנא בטובכם ,אנחנו מתייחסים ברצינות לתאריכים של הישיבות

13

הקבועות של המועצה ולא בכזאת קלות לדחות .כי כשאני מתכנן תכנונים כאלה,

14

אני חזרתי יום שני ,רציתי קצת יותר ,זה לא בסדר.

15

קרן גרין:

קודם כל צוח אני מקבלת ואני מבינה .רק אני אומר שזה לא ,האופציה שלי היתה

16

לעשות ישיבה שבוע שעבר ועוד ישיבה השבוע ולכן העדפתי לאחד .במקום שנבוא

17

פעם ביום שלישי שעבר ופעם היום.

18

מנחם בנימין:

אם הייתי יודע ,הייתי יכול לעשות טיול אחר.

19

קרן גרין:

ובגלל זה היה העדכון .בסדר גמור ,מקובל .עדכון הפרוטוקול.

20

שביט מס:

הודעה לפרוטוקול.

21

קרן גרין:

הודעה לפרוטוקול.

22

שביט מס:

בישיבה הקודמת באותו פרק של תיקוני תב"רים שינויים בתב"רים אז דובר על

23

שינוי מקור מימון של כ 190,000-שקל 192,000 ,שקל אם אני זוכר נכון ,שהיתה

24

הרשאה ממפעל הפיס ,בסופו של דבר לא קיבלנו את הכסף .ה 192,000-שקל חזר

25

חזרה לעמוד ברשותנו ממפעל הפיס .אחרי הישיבה אני מבקש להבהיר שאני

26

העברתי את המידע ,את כל המסמכים העברתי לחברי המועצה .נאמר על ידי

27

יצחק גולברי בישיבה שאנחנו אישרנו למעשה ,אז אישרנו את ה 192,000-שקל

קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 1525121/58

עמוד  7מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

האלו ללא הרשאה .אלה דברים לא נכונים .אני מבקש רק לחזור בך ממה

2

שאמרת .זה הכל.

3

קרן גרין:

זה הודעה לפרוטוקול.

4

יצחק גולברי:

אני יכול ,הוא מתייחס אלי ,אני חייב להגיב.

5

קרן גרין:

אני לא יודעת.

6

יצחק גולברי:

מה שתחליטי.

7

קרן גרין:

לא .זו הודעה אישית.

8

יצחק גולברי:

אני מציע להבא ,שימו לב לסדר יום שאתם כותבים .אם אתם כותבים בסדר יום
ואתם כותבים סעיף שחסר כסף של  192,000 ,Xשקל ואתם כותבים ,אתם כתבתם

9

לא אני .אני בטוח שגם לא את כתבת את זה כי אין מה לעשות ,זה ירושה שלו.

10
11

שביט מס:

עוד פעם אתה מכניס דברים.

12

קרן גרין:

שניה ,שביט עוד פעם .בוא .זה עמדתו של איציק.

13

יצחק גולברי:

כתוב שנאמר ,אמירה ,נאמר שצריך להגיע כסף ממפעל הפיס .במפעל הפיס לא

14

יודעים על מה אנחנו מדברים .אתם זוכרים את זה? ביקשתי ,לכו לחדר ,תביאו

15

את התיק .הייתם הולכים רגע אחד לחדר שם ,לא לחדר הזה ,לחדר השני ,המדף

16

השני מצד ימין של מרים נמצא תיק תב"ר של המעון נעמ"ת בצורן .הייתם

17

מוציאים ,הייתם מראים את ההרשאה ,היינו גומרים את כל הסיפור ,גם היינו

18

מאשרים שהיתה תקלה .ואתה זרקת את זה על הגזבר וזה לא הגזבר ,וזרקת את

19

זה על ,את הכל עשית .מה אתה רוצה שאני אבקש ממך סליחה על מה? אל תעשה

20

טעויות ,תביא לנו נתונים מדויקים .תכתבו בסדר היום דברים נכונים אנחנו נעזור

21

לכם.

22

קרן גרין:

זו היתה ההודעה של איציק לפרוטוקול תודה רבה.

23

יצחק גולברי:

בסדר.

24

קרן גרין:

הנושא הבא בסדר היום זה דו"ח כספי רבעוני ,הוא מונח בשולחן המועצה.

25

יצחק גולברי:

איפה הוא?

26

תומר יעקב:

הוא גם נשלח באימייל.

27

קרן גרין:

בקלסרים כדי לאתר את ה ,אנחנו רק צריכים להניח אותו בעצם אבל כדי לחסוך

28

בדפים אז זה גם נשלח במייל וגם על השולחן.
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1

תומר יעקב:

ראיתי אותו.

2

קרן גרין:

שירותי קופה דיגיטאלית.

3

תומר יעקב:

דרך אגב ,קרן ,בנושא של הדו"ח הרבעוני ראוי שלפני שמפרסמים אותו באתר
המועצה כי הוא פורסם לפני המליאה.

4
5

יצחק גולברי:

לפני שהמליאה בכלל נדונה.

6

תומר יעקב:

זה לא סביר שדו"ח רבעוני יפורסם.

7

קרן גרין:

א' מקבלת .שזה יונח ,זה צריך להיות מונח ,שזה יונח קודם במליאה ואז יפורסם.
מקובל.

8
9

תומר יעקב:

דבר שני ,עוד איזה שאלה קטנה לגבי הנושא של הדו"ח .יש הפחתה בנושא של

10

החינוך וזה בסדר .כי זה עונתי ,כי זה רבעון שלישי ,יולי אוגוסט ספטמבר .אבל

11

איפה ,שאלתי את זה גם בישיבה הקודמת וגם שלחתי מייל בישיבה שלפניה.

12

איפה בא לידי ביטוי אותה תוספת? הרי התוספת הוזרמה לתקציב המועצה,

13

אותם שתי מיליון שקל שנכנסו לתקציב .עושים בתיקוני תקציב שעשינו לפני

14

חודש .איפה כסף בא לידי ביטוי כאן בדו"ח הרבעוני? כי אמרו שזה יהיה בדו"ח

15

הרבעוני השלישי.

16

קרן גרין:

אז מה ש ,את רוצה לענות?

17

איריס וסרברגר:

לא תעני .אני חושבת שהוא יודע טוב מאד.

18

קרן גרין:

לא לא .הגזברית תענה .אבל בגדול ,את העודפים שאנחנו השארנו לא החזרנו
לשוטף ,שמנו אותם בתב"רים.

19
20

תומר יעקב:

לא לא .קודם כל הכסף מגיע ,הוא הרי זה כסף שמגיע ממשרד החינוך .הוא מגיע

21

ואז הוא עובר לתב"רים .איפה הוא ,הרי נטען שהכסף חנה ברבעון השלישי.

22

ברבעון השלישי הוא לא מופיע פה.

23

שביט מס:

יש לך-

24

תומר יעקב:

תעבור על הדו"ח ,תראה.

25

שביט מס:

יש לך בסוף הדו"ח הזה תסתכל .כשדפדפת כרגע .יש לך יתרה בסוף הזה יש לך

26

יתרה תקציבית שהיתרה הופחתה בסופו של דבר מסך כל הגירעון של הזה ,יש

27

מיליון שש מאות ומשהו אלף שקל.

28

תומר יעקב:

אין שום יתרה.
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1

שביט מס:

אני אראה לך אם אתה רוצה ,לא פה .עברת .זה בעמוד.

2

קרן גרין:

תומר ,מה שאני אשמח זה שאם-

3

שביט מס:

תסתכל ,יש לך עודף למטה.

4

תומר יעקב:

אוקי .זה המיליון שש מאות שמונים.

5

שביט מס:

בדיוק .מהמיליון שש מאות הזה שזה עודף אנחנו פתחנו תב"ר של מיליון וחצי
שקל.

6
7

תומר יעקב:

זה אני יודע .אני שאלתי שאלה אחרת.

8

קרן גרין:

תומר ,בתום הישיבה הזו ,בואו נישאר עוד כמה דקות עם הגזברית ונעבור על זה.

9

תומר יעקב:

יכול להיות שזה הגיע הרבעון השני .מותר להגיד שזה הגיע ברבעון השני .זה
בסדר.

10
11

קרן גרין:

זה בסדר גמור ,אני רק אומרת ,בואו נעשה את הדיון הזה עם המספרים בסוף

12

הישיבה .שירותי קופה דיגיטאלית ,יש לנו אני מבקשת לאשר לנלי ולאלה להפקיד

13

שיקים במזומן באופן דיגיטאלי באמצעות האינטרנט .זה משהו שנדרש על פי

14

מסמכי הבנק .מי בעד? פה אחד .פתיחת חשבונות בנק לגני הילדים .פתיחת חשבון

15

בנק בבנק הדואר לגברת שירי גדידי .היא הולכת לנהל את גן נופר ,היא מנהלת את

16

גן נופר .פתיחת חשבון בבנק הדואר לגברת צילה חסון ,מנהלת את גן הדס .אוקי.

17

פתיחת חשבון בבנק הדואר לגברת הילה יפת ,בגן מרגנית .מי בעד? מינוי וועדות

18

והנהלת מתנ"ס .מבחינת הנהלת מתנ"ס אני רוצה שיהיה שותפות של כל הסיעות

19

במועצה .יש שמונה חברים .אז אני מציעה ש 4-הסיעה של עוצמה תמנה ,אחד

20

כולנו אופק ,שניים הסיעה של גל ואחד תומר שס .אם תרצו עוד אחד זה בסדר.

21

אבל.

22

תומר יעקב:

את רוצה שמות עכשיו?

23

קרן גרין:

אם אפשר .ואם לא ,אפשר להשאיר את זה.

24

תומר יעקב:

אפשר.

25

קרן גרין:

מצוין .אז אני אתחיל ואני אומר שאני מציעה את יעל בן מרדכי להיות יו"ר

26

הנהלת המתנ"ס ,את שגיא בשירי יו"ר וועדת כספים וכח אדם נציג של סיעת

27

כולנו אופק .שרון אירגנש ,חבר וועדת  ...וכח אדם ,מיכאל צלם ולאה וולרשטיין.

28

עכשיו מבחינת הנציגים של גל.
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1

יצחק גולברי:

כשדיברת איתי אמרת לי להציע שלושה וגם דיברת על אחד שאת חשבת עליו ,על
גלעד מנשה.

2
3

קרן גרין:

כן ,שאמרנו שאתה-

4

יצחק גולברי:

אבל אמרת לי תציע שלושה ואז אני דיברתי עם שלושה ועכשיו אני בבעיה .יש לי
את מאיר בר ,את גלעד בוודאי ,מאיר בר.

5
6

תומר יעקב:

כמה יש לנו ,שמונה למנות?

7

קרן גרין:

יש שמונה למנות.

8

תומר יעקב:

יש שתיים של הסוכנות ,שתיים של החברה.

9

קרן גרין:

יש לנו שמונה למנות שהמועצה ממליצה.

10

תומר יעקב:

שמונה שלנו.

11

יצחק גולברי:

יש לי את אלזה ,אלזה ,את מאיר ,אייל וגלעד .תמי לא רוצה .תמי המליצה על
מאיר.

12
13

קרן גרין:

אז שלושתם ראויים .אפשר שאחד מהם יהיה משקיף בשלב הזה.

14

יצחק גולברי:

בסדר ,תחליטי .אני הצעתי ומאה אחוז.

15

משה ארז:

תוכל לחזור שוב על השמות?

16

שביט מס:

השאלה מי אתם רוצים שיהיו חברים .שלושה.

17

יצחק גולברי:

תחליט .אתה רוצה אחר כך להחליט? גלעד ואלזה.

18

קרן גרין:

גלעד מנשה.

19

יצחק גולברי:

ואלזה .ומאיר ה-

20

קרן גרין:

ואלזה דרעי.

21

יצחק גולברי:

דרעי שמחי.

22

משה ארז:

אלזה דרעי שמחי.

23

קרן גרין:

שמחי .ותומר.

24

תומר יעקב:

אצלי נציגה מטעם הסיעה שלנו זו קרן לוין ירימי.

25

קרן גרין:

אז יש לנו שמונה נציגים .מה שעכשיו צריך לעשות זה לבדוק שיגישו קורות חיים

26

ואז בודקים שזה כמובן הכל בכפוף לאישור מילוי טפסים ,הסוכנות היהודית

27

מאשרת אותם ,שאין ניגוד עניינים וכל הדברים האחרים .אז שיהיה בהצלחה.
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1

ההנהלה הנוכחית היא עד מרץ אז אנחנו עושים את זה מספיק בזמן כדי לאפשר

2

את ה-

3

יוסף אדירי:

קרן ,אני רוצה רק להמליץ משהו לגבי החברים שם .בסוף זה דירקטוריון .אני
חושב שצריך לחשוב על איזשהו תהליך של הכשרה של האנשים האלה.

4
5

קרן גרין:

מצוין.

6

יוסף אדירי:

לפחות א' שאם כבר הם שם שירוויחו .ב' שיהיו אפקטיביים מבחינה מקצועית.

7

יצחק גולברי:

יבינו מה הם צריכים לעשות.

8

יוסף אדירי:

אפשר להביא להם אולי הכשרה חיצונית .לא של החברה למתנ"סים ,משהו יותר
מקצועי.

9
10

יצחק גולברי:

עדיף של החברה למתנ"סים.

11

יוסף אדירי:

זה לא סותר.

12

קרן גרין:

יוסי ,אני מקבלת את זה .אם אני זוכרת נכון ,החברה למתנ"סים עושה ,ואם לא
אנחנו נדאג לעזור להם בהכשרה.

13
14

דובר:

גם קורס דירקטורים ל 2-3-חבר'ה זה לא יזיק .כי יש שם ניהול כספים לא פשוט.

15

קרן גרין:

הנושא הבא ,סליחה ,מי בעד? תודה שביט .הנושא הבא זה וועדת ביקורת .אם יש

16

לכם את מי להציע ,נהוג שזה חברי האופוזיציה ,אז יצחק גולברי יו"ר .יצחק

17

גולברי יו"ר וצוח?

18

יצחק גולברי:

עוד שניים שיצטרפו .יוסי ,אתה ממשיך איתי בביקורת? תומר אתה רוצה?

19

תומר יעקב:

אני כבר בהרבה וועדות.

20

שביט מס:

שלושה.

21

יצחק גולברי:

לא חייבים שלושה.

22

דובר:

אסור שניים.

23

יצחק גולברי:

דורון ,אתה מוכן להיות? תמי רוטמן .שלושתנו.

24

קרן גרין:

יצחק גולברי יו"ר ,תמי רוטמן חברה ,ויוסי אדירי חבר.

25

יצחק גולברי:

דרך אגב ,ביטלו את זה בצו המועצות המקומיות והפנו אותנו לחוק העיריות.

26

קרן גרין:

מי בעד? אוקי .וועדת השקעות זו וועדה פנימית בתוך המועצה .עד היום היה גזבר,

27

מנכ"ל ועוזרת ראש המועצה והיתה משקיפה .אני מציעה להשאיר את אותו

28

הרכב .איריס וסרברגר ,עמיקם לוינגר :לוי נגר ,איה קאופמן ומשקיפה סנדרה
קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 1525121/58

עמוד  51מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

טננבאום .מי בעד? נושא אחרון ,מינוי נציג באשכול השרון .אנחנו בזמנו מינינו את

2

מושיקו ארז כנציג המועצה באשכול השרון .היום מושיקו הוא יו"ר וועדת

3

מכרזים.

4

תומר יעקב:

זה בסדר יום?

5

יצחק גולברי:

אין את זה בסדר יום.

6

קרן גרין:

זה חלק מהוועדות.

7

יצחק גולברי:

אוקי.

8

קרן גרין:

מושיקו היום גם יו"ר וועדת מכרזים שם באשכול .היתה בקשה שהוא יישאר

9

כנציג מטעמנו .אני ממליצה להשאיר אותו כנציג ,אם הוא יצא אז בעצם הזכות

10

שלנו באותה וועדת מכרזים תפוג ,אבל שהוא יישאר כנציג ציבור בהתנדבות .אז

11

הצעת ההחלטה זה לאשר את המשך מינויו של מושיקו ארז כנציג ציבור

12

בהתנדבות עד להחלטה חדשה .בעוד כמה חודשים נוכל להחליט להחליף אותו.

13

שביט מס:

חשוב אבל להגיד לכולם שהוועדה נמצאת באמצע תהליך ארוך מאד של בחירה

14

של מנכ"ל .מושיקו יותר שם כבר הרבה מאד ימים ,להוציא אותו עכשיו החוצה

15

זה יפגע בכל התהליך הזה.

16

קרן גרין:

יש שתי וועדות שעוד לא מינינו .אני אחכה עם זה עוד קצת כי ככה לא ברור לכל

17

מי שרוצה להיות שם .זה וועדת הנצחה ושמות ווועדת איכות הסביבה .אז אני

18

אשמח גם מכל חברי הסיעות שיציעו שמות ואנחנו נמנה את זה באחת הישיבות

19

הבאות.

20

תומר יעקב:

יש עוד וועדות חובה.

21

קרן גרין:

כן.

22

תומר יעקב:

וועדה חקלאית היא וועדה חובה .אני חושב שוועדה למיגור אלימות גם כן היא
צריכה.

23
24

שביט מס:

וועדה למיגור אלימות אנחנו מחברים אותה יחד עם עיר ללא אלימות.

25

תומר יעקב:

אבל יכולה להיות וועדה שמורכבת גם-

26

קרן גרין:

יש וועדה כזו אבל אפשר-

27

תומר יעקב:

לצרף אליה.

28

שביט מס:

צודק.
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1

תומר יעקב:

להעלות את זה ולאשר את זה לפרוטוקול.

2

קרן גרין:

מצוין.

3

תומר יעקב:

ואם אפשר ,רק בהתייחס לוועדות שכבר אישרנו בוועדה הקודמת להוסיף שמות
נוספים.

4
5

קרן גרין:

בוודאי.

6

תומר יעקב:

או שנגיש לך את זה בטבלה מסודרת או שאני אקריא את זה לפרוטוקול.

7

שביט מס:

לא חברי מועצה?

8

תומר יעקב:

לא.

9

קרן גרין:

אפשר גם לא חברי מועצה .אז בוא תקריא את זה לפרוטוקול.

תומר יעקב:

לפרוטוקול ,מטעמנו בוועדת החינוך ליאת הדר פראג'י ,עינב פודליסקי ,אילת

10
11

רותם .וועדת מנהלת השכונות הוותיקות שתפארת היא היו"ר ,שירלי גבע ,בחורה

12

מקסימה .ומנהלת עסקים שלך מולה ,אנשים רציניים מאד ,טל דיין ,ג'ון ציון וגיל

13

באום .בסדר?

14

קרן גרין:

מצוין .אני גם אשמח לעותק הזה .תודה רבה .אני עוברת לנושא הבא .מי בעד? פה

15

אחד .אישור מינוי סגן וממלא מקום לראש המועצה וכן סגן נוסף לראש המועצה

16

בהתאם להסכם קואליציוני .אני קוראת את הדברים שמונחים בפניכם .חבר

17

המועצה מר שביט מס ימונה לסגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר .לפי סעיף

18

 14לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש הרשות וסגניו ...תשל"ה  1975להלן

19

חוק בחירת ראש הרשות וסגניו .שכרו יהיה בהתאם לשכר נבחרים הקבוע בחוזר

20

מנכ"ל משרד הפנים  . 3/2018והעסקתו תהיה בהיקף של חצי משרה .השכר לכולם

21

בהתאמה .יוצלו לו סמכויות ראש המועצה בתיק ההנדסה .תקופת כהונתו של מר

22

שביט מס כסגן וכממלא מקום ראש המועצה בשכר תחל באופן מיידי ותימשך עד

23

תום  28חודשים מיום תחילת תשלום שכרו בפועל.

24

יצחק גולברי:

מה זאת אומרת תחל באופן מיידי?

25

קרן גרין:

מהרגע שיאושר.

26

מנחם בנימין:

יש תקציב? איך באופן מיידי אם אין תקציב מאושר?

27

פרץ:

באופן מיידי עצם המילוי מקום ,התפקיד .השכר שלו יתחיל עם האישור.

28

מנחם בנימין:

היום אנחנו מצביעים על שכר?
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1

שביט מס:

לא לא.

2

דובר:

אולי היא תסיים להקריא ואז נשאל את השאלות?

3

מנחם בנימין:

כשמצביעים על זה שולחים את האישורים למשרד הפנים ,זה צריך להיות עם
אישור-

4
5

יצחק גולברי:

לסיים.

6
7

אני מציע שתסיימי את זה ואז אנחנו נתנגד למה שאנחנו רוצים .בוא ,תן לה

קרן גרין:

חבר המועצה מר שלמה מוכתר ימונה לסגן נוסף לראש המועצה בשכר לפי סעיף

8

 15לחוק ב כירי יו"ר הרשות וסגניו .שכרו יהיה בהתאם לשכר נבחרים הקבוע

9

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  3/2018והעסקתו תהיה בהיקף של חצי משרה ,השכר

10

ישולם בהתאמה .יוצלו לו סמכויות ראש המועצה בתיק השפ"ע .תקופת כהונתו

11

של מר שלמה מוכתר כסגן נוסף לראש המועצה בשכר תחל באופן מיידי .בחלוף

12

 28חודשים מיום תחילת תשלום שכרו של מר שביט מס בפועל ,דהיינו ,בתום

13

כהונתו של מר שביט מס כסגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר ,יבוצעו

14

החילופים הבאים בהתאם לסעיף הרוטציה .חבר המועצה מר שלומי מוכתר

15

ימונה לסגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר לפי סעיף  14לחוק בחירת ראש

16

הרשות וסגניו במקומו של מר שביט מס .שכרו יהיה בהתאם לשכר נבחרים

17

הקבוע בחוזר מנכ"ל לשכר נבחרים  3/2018והעסקתו תהיה בהיקף של חצי

18

משרה .השכר ישולם בהתאמה .סמכויותיו תמשכנה להיות כפי שהוצלו לו כאמור

19

לעיל .חבר המועצה מר צפריר פדלון ימונה לסגן נוסף לראש המועצה בשכר לפי

20

סעיף  15לחוק בחירת ראש הראשות וסגניו במקומו של מר שלמה מוכתר .שכרו

21

יהיה בהתאם לשכר נבחרים הקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  3/2018והעסקתו

22

תהיה בהיקף של חצי משרה .השכר ישולם בהתאמה .יוצלו לו סמכויות ראש

23

המועצה בתיקי התחבורה ,ספורט והסטודנטים .סליחה ,הספורט ,הנוער

24

והסטודנטים .מצורף החוות דעת של הגזברית ,ההסכם הקואליציוני .כן .אני

25

מבהירה שהסמכויות לצפריר מוצלות כבר היום ,מועברות כבר היום .כן גולברי.

26

יצחק גולברי:

אני מקווה שתמצאו בסוף מורה נבוכים שיבין את כל ההתפתלות הזאת.

27

קרן גרין:

אוקי.
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1

יצחק גולברי:

אבל זאת לא הבעיה .הבעיה היא שחוזר מנכ"ל קובע שלזמן ישיבה למלא סגנים

2

להזמנה לישיבה היה צריך לצרף את חוות הדעת של הגזברית .לא צורף ,צורף

3

באיחור .עכשיו ,חוזר מנכ"ל קובע שהגזברית צריכה לאשר שיש תקציב מאושר.

4

אין תקציב מאושר למועצה .אז אתם לא יכולים לאשר גזבר ,אתם לא יכולים

5

לאשר סגן .דבר שני ,חוזר מנכ"ל קובע שבישיבה שיידון אם יש חשב מלווה ,הוא

6

חייב להיות בישיבה .הוא איננו ,הישיבה לא יכולה להתקיים .רבותי ,הכל בניגוד

7

לחוזר מנכ"ל.

8

קרן גרין:

קודם כל ,מבחינת הסעיף הראשון ,אני מתייחסת.

9

יצחק גולברי:

בבקשה.

קרן גרין:

מבחינת הסעיף הראשון ,זה צורף לסדר היום .אני לא חייבת עשרה ימים בעניין

10

הזה .אז אפשר להגיד שהישיבה גם כששלחנו את זה ,זה היה תקין.

11
12

יצחק גולברי:

אין בעיה.

13

קרן גרין:

דבר שני ,מבחינת הגזברית ,למיטב הבנתי היא אומרת שזה מתוקצב ,שיש לזה
מקור.

14
15

יצחק גולברי:

לא .תקראי את החוזר מנכ"ל.

16

מנחם בנימין:

היום ,בהתאם לזמן הנתון.

17

יצחק גולברי:

תקנות חוזר מנכ"ל ,היועץ המשפטי צריך לתת את חוות דעתו .החשב המלווה לא
נמצא פה שהוא הפקטור המרכזי פה בגלל שיש חשב מלווה .תקראו.

18
19

מנחם בנימין:

תקציב המועצה 1/12 ,מתוקצב סגן בשכר.

20

יצחק גולברי:

אין .אתם לא יכולים לאשר.

21

מנחם בנימין:

תאירי את עיני.

22

קרן גרין:

אני נותנת לאהרון שפרבר ,היועץ המשפטי זכות דיבור.

23

אהרון שפרבר:

לגבי החשב המלווה ,הוא הסמיך אותי להיות פה.

24

יצחק גולברי:

מה זה הסמיך אותך? תסלח לי ,מר שפרבר ,אני לא מבין .אתם משנים את התנ"ך
עכשיו?

25
26

קרן גרין:

איציק ,אהרון ,שניה רגע.

27

אהרון שפרבר:

חוזר מנכ"ל הוא לא חוק ולא תקנה.

28

קרן גרין:

איציק ,אנחנו מקשיבים לאהרון ואחר כך אתם תקבלו זכות תגובה .בבקשה.
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1

אהרון שפרבר:

אגב ,עם כל הכבוד לחוזר מנכ"ל ,הוא לא חוק ולא תקנון .הוא נהלים שהרשויות

2

המקומיות פועלות על פיהם ,ואם יש איזשהם סיבות ויש לחרוג מזה ,אזי אין

3

סיבה ואין שום בעיה ,זה לא נוגד לא חוק ולא תקנה.

4

יצחק גולברי:

ממש ,ממש לא מדויק .אוקי.

5

אהרון שפרבר:

עכשיו ,לגבי הנושא של החשב המלווה .החשב המלווה ,הנושא הזה היה בישיבה

6

המקדמית .החשב המלווה לצערי לא יכול היה לבוא .הוא ביקש שאני אמלא את

7

מקומו .הכל נעשה על דעתו .כל העניין הזה תואם איתו גם כן .היתה לו איזושהי

8

בעיה שבגללה הוא לא יכול היה לבוא .אז עם כל הכבוד ,זה לא מה שפוסל את

9

העניין ופוסל את הישיבה .עכשיו לגבי הנושא הזה ,ברגע שהגזברית מאשרת שיש

10

את התקציב ,בכזה מקרה ניתן להתחיל לפעול בעניין לאשר את זה ולפנות למשרד

11

הפנים .וככה נוהגות כל הרשויות המקומיות .הרי ברור שכל הנושא עכשיו בגלל

12

הבחירות והכל ,כל הנושא ייקח קצת זמן .ממילא כל נושא השכר הוא מותנה

13

באישורים ובאישור של משרד הפנים .הרשויות המקומיות עכשיו מאשרות

14

בישיבות הראשונות את הסגנים .הסגנים ממלאי המקום ,את הסגנים הרגילים.

15

הכל מועבר למשרד הפנים .מה שחשוב ונחוץ לדבר הזה זה האישור של הגזברית

16

שאני יודע שניתן פה ,שהעניין הזה תוקצב .וזה הועבר הכל לאישורו של משרד

17

הפנים.

18

יצחק גולברי:

מר שפרבר ,סליחה ,מר שפרבר ,אני חושב שאתה טועה .בעצם מה שאתה אומר
לנו פה לחברי המועצה ,חלקם פה חדשים .שימו פס על חוזר מנכ"ל.

19
20

אהרון שפרבר:

סליחה ,אני לא אמרתי לשים פס.

21

יצחק גולברי:

סליחה ,נתתי לך לדבר .זה מה שאתה אומר.

22

אריה דורון:

אתה אמרת "לא מתייחסים לחוזר מנכ"ל".

23

יצחק גולברי:

אתה אמרת "לא מתייחסים לחוזר מנכ"ל".

24

אריה דורון:

אז רגע ,אתה כשאושרת גם חוזר מנכ"ל?

25

קרן גרין:

כדאי שנקשיב רגע ,דורון ,אני נותנת לך זכות דיבור.

26

אריה דורון:

אבל זה מה שהוא אומר .הוא אומר לא להתייחס לחוזר מנכ"ל .זה מה שהוא
אומר.

27
28

קרן גרין:

דורון ,זכות דיבור של איציק.

קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 1525121/58

עמוד  57מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

אריה דורון:

דבר נוסף ,יש לי שאלה קטנה אליך .שביט לא אמור להחליף את צפריר? זה לא

2

הפוך אמור להיות בשביל ההסכם הקואליציוני? הוא מחליף אותו ,איך הוא

3

מחליף אותו.

4

יצחק גולברי:

הסדר יום לא תואם את ההצעה שלכם.

5

אריה דורון:

איך זה? תגידי לי את איך זה עכשיו?

6

שביט מס:

מה?

7

אריה דורון:

צפריר מחליף אותך לא אותו.

8

יצחק גולברי:

נכון.

9

אריה דורון:

אותך זה צריך להיות ,אותך הוא מחליף לא אותו.

10

צפריר פדלון:

אז בהסכם הקואליציוני...

11

אריה דורון:

מה אתה אומר? אתם פרסמתם את זה.

12

צפריר פדלון:

נכון.

13

קרן גרין:

שניה.

14

אריה דורון:

תקריאי לי שניה .סליחה ,זה מה שרשמתם.

15

תומר יעקב:

ההסכם בסדר.

16

קרן גרין:

שניה ,אני אענה על השאלה הזאת.

17

יצחק גולברי:

אני מבקש רגע לסיים משפט.

18

קרן גרין:

שניה ,אני אענה על השאלה הזאת ואז אני נותן לכל אחד מכם ,מי שרוצה ,יגיד

19

את הדברים שלו אבל בפעם אחת .כל אחד יגיד את הדברים שלו בפעם אחת ואז

20

אנחנו מסכמים.

21

אהרון שפרבר:

דקה רק לפני שגולברי יתייחס .אני רק רוצה לסיים את הדברים שלי .על פי אותו

22

חוזר שאתה מדבר עליו ,נוכחות החשב היא רק למטרה אחת ,על מנת לענות על

23

שאלות אם מתעוררות .אם אתם רוצים ולמישהו מכם יש שאלה לחשב ,אנחנו

24

נעלה אותו טלפונית והוא יענה.

25

יצחק גולברי:

מר שפרבר ,ככה לא עובדים.

26

אהרון שפרבר:

בחוזר-

27

יצחק גולברי:

אתה מנסה להכשיר מצב .אני אומר לך אתה טועה .תן לי רק לסיים בבקשה ,אני

28

אבקש זה .נוהל מינוי סגנים לראש רשות מקומית .אתם עובדים לפי הנוהל
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1

והנוהל אומר ככה" :מודגש כי החלטת רשות מקומית למינוי סגן לראש רשות

2

שתתקבל בניגוד להוראות הנוהל" דהיינו ,הנוהל הזה "לא תהיה תקפה" .זה

3

מנכ"ל משרד הפנים כותב את זה .אז אתה אומר לי "לא .תעזוב את המנכ"ל הוא

4

לא שווה כלום .הוא לא קובע .הנהלים שלנו קובעים".

5

אהרון שפרבר:

בסדר.

6

יצחק גולברי:

הוא קובע פה :להזמנה תצורף חוות דעת .לא צירפתם ,עזוב ,זה לא חשוב ,היא

7

צירפה את זה אחר כך .וכתוב שהגזבר כי עלויות אלה מתוקצבות במלואן

8

בתקציבה המאושר .חבר'ה ,אני לא מבין .על מי אתם עובדים? עלי? מילא על

9

החדשים אתם יכולים לעבוד ,לא עלי .יש פה אנשים שעובדים .אתה צריך
להראות שיש פה תקציב מאושר .אתם עובדים הפוך? אין תקציב מאושר.

10
11

שביט מס:

בשביל זה זה מחולק גם לשניים.

12

יצחק גולברי:

אני לא מפריע לך ,אתה לא ,עכשיו כתוב המשך" :בישיבת מועצה שבה נדון מינוי

13

של סגן רשות בשכר ,יהיה נוכח הגזבר .ואם מונה לרשות המקומית חשב מלווה,

14

גם החשב מלווה" .אתה אומר" :גם את זה .עזוב ,הוא בשלט רחוק ידבר איתכם".

15

חבר'ה ,תסלחו לי .אתם רוצים לאשר לבד ,לנהל את המועצה לבד? תנהלו אותה

16

לבד .אתם מנהלים אותה בניגוד לחוק ,בניגוד לנהלים .אני אומר לך ,את כל

17

הדברים האלה אני מעביר הלאה למשרד הפנים כולל האמירה הזאת שאין מה

18

להתייחס לחוזר מנכ"ל.

19

קרן גרין:

תודה איציק .מישהו עוד רוצה זכות דיבור?

20

יצחק גולברי:

בושה וחרפה .אני רוצה להגיד לך ,אתה ,אני כל העשר שנים שהייתי ראש מועצה

21

ועשרים שנה שהייתי חבר מועצה ,ידעתי חוזר מנכ"ל זה כמו חוק .ואתה יודע

22

שחוזר מנכ"ל יכול לשנות גם חוקים.

23

קרן גרין:

תודה איציק .איציק תודה ,זכות דיבור של תומר.

24

יצחק גולברי:

בהוראת שעה.

25

תומר יעקב:

אני לא רוצה להתייחס לחוזר מנכ"ל ולנוהל ,איציק התייחס אליו .אני רוצה

26

להתייחס למהות .זה פשוט לא עובד ככה .בדרך כלל נהוג גם בכלכלת בית פשוטה,

27

שלפני שמאשרים משהו מסוים ,דואגים שיש לו את הכיסוי כדי שהשיק לא יחזור.

28

עכשיו ,לא ראינו תקציב ,אפילו לא ראינו טיוטה של תקציב  .2019אנחנו לא
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עמוד  59מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

יודעים מה הולך להיות ,מה הולך לקרות .עכשיו אמרתי ,אין כמו ללמוד

2

מההיסטוריה .ישבנו פה ,לא פה ,זה היה במתנ"ס אני זוכר לפני  5שנים .דליתי

3

את הפרוטוקול ,צוח מונה אז לסגן ,מה לעשות? ושימו לב ,יש פה חוות דעת אהרון

4

של עורכת דין נירה דרור לזר ,זה חוות דעת כתובה .זה הפרוטוקול .והיא אומרת

5

ככה .כתוב" :לצורך השלמת התהליך נדרש אישור יועץ משפטי ,וזה יכול ליתן רק

6

אחרי אישור משרד הפנים" וגזבר המועצה ,יזהר קמחי מדגיש" :אישר כי עלות זו

7

מתוקצבת שהוגשה ...וכי תשלום השכר יבוצע לאחר אישור תקציב המועצה לשנת

8

 "14זה היה ב" ,13-על ידי משרד הפנים" .כלומר ,גזבר מועצה דאז ,יועצת

9

משפטית דאז באים ואומרים בצורה כתובה ,חוות דעת כתובה שצריך להינתן

10

מקור מימון ,מקור תקציבי .אין את זה ,לא הונח על השולחן .זה לא קיים ,זה

11

מעבר לנוהל וא ני חושב שראוי לעבוד נכון בסדר פעולות נכון שיוגש התקציב ,אחר

12

כך יהיה אפשר לבוא ולמנות סגן ,חצי משרה ,משרה ,ולדון בכלל בסוגיה הזאת.

13

קרן גרין:

תודה תומר .יוסי.

14

יוסף אדירי:

אני רוצה ,תראו ,כשאני רואה מצרף של שני סגנים 40% ,בלי שיש לנו תקציב.

15

שביט מס:

.50%

16

תומר יעקב:

לא ,הוא מדבר על העוזרת אישית.

17

יוסף אדירי:

עברית אנחנו יודעים .שני סגנים עוד  40%עוזרת אישית .ואין לי שום מילה רעה

18

להגיד על אף אחד .אני רק מנסה רגע להסתכל על זה לפני שיש לנו תקציב ,כאשר

19

אנחנו עובדים בקדנציה האחרונה ביותר מ 80%-ב ,1/12-אני אומר :לא יקרה

20

כלום .בואו תמתינו עם זה .תעבדו לפי מה שהחוק אומר כדי שנהיה כולנו רגועים.

21

ושיהיה תקציב כתנאי למינויים האלה.

22

קרן גרין:

תודה יוסי.

23

מנחם בנימין:

אני רוצה לדבר על הצד החוקי כי בסופו של דבר מה שאנחנו רואים שמסתמן וגם

24

בישיבה של שבוע שעבר על הקצאה של שלושה תב"רים בלי הקצאה של בדיוק מה

25

המספר .כאילו לקחו מיליון וחצי ואמרו :הנה קופה קטנה לראש המועצה .היא

26

תחליט אם זה בית ספר יובלים ,בלב רן או בזה .דברים שלא היו נהוגים בשנים

27

האחרונות .ידענו לסמן בדיוק את הדברים וכל התקיפות של כל ראשי המועצה

28

שיושבים פה .שביט היה אלוף בזה כשהוא תקף את גולברי ואמר "אתה מביא
קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 1525121/58

עמוד  1/מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

תב"רים ללא כתב כמויות .ללא מסמן ,לא זה" .כל אחד פה תקף ותקף וגם את

2

ישבת בישיבות האלה ותקפת את שביט חדשות לבקרים על זה שמביאים כספים

3

בתב"רים במאות אלפים ובמיליונים ולא מדייקים לאיפה ולא צובעים .והנה

4

בישיבה הראשונה וראה איזה פלא ,אפילו לא הסכמת להוסיף את הסעיף הקטן

5

שאמרנו שנאשר את התב"רים האלה אבל לא נוציא שקל אלא אחרי שנביא

6

תכנית מסודרת .גם את המשפט הזה היה קשה לך לקבל .ואני רואה דפוס חדש

7

שמתנהל .פוליטיקה חדשה שאת מביאה :יושרה ,הגינות ,שקיפות ,מלא כח עם

8

אנשים שעושה את דבריך כנראה שסתמת את הפה יפה מאד לשביט וצפריר חושב

9

שהוא יהיה סגן בשכר .נראה לי שהוא לא יגיע לממלכה הזאת .אני מאד מעריך

10

ומאד אוהב אבל לקחת סיעה שהיא מראש לא סיעה של שתיים שאפילו את לא

11

מסוגלת להחליף בינם לבין עצמם אלא מספרת סיפור עם פרוטוקול שהוא מחליף

12

את זה כי זה לא מאמין לזה .אני מקווה ששביט יישאר לכל הקדנציה ,לפחות

13

אותו אני מכיר ,יותר מעריך ,אני לא יודע מה היכולות של צפריר .בא עם שביט

14

כמספר שתיים אחרי הרבה מאד שנים שכבר לא ניסה .אני לא יודע אם מגיע לו

15

כבר להיות סגן או שהוא צריך קצת להוכיח את עצמו לפני .אבל אני מאחל לך.

16

אין לי ,אין לי איתך-

17

צפריר פדלון:

אז אל תשמיץ.

18

מנחם בנימין:

אני לא משמיץ .אני רק אומר ,אני אומר את דעתי האישית .אל תתעצבן.

19

צפריר פדלון:

אני לא מתעצבן ,יש גבול .המילים קצת עוקצניות.

20

מנחם בנימין:

אני אומר את דעתי האישית .כי מה שפה מונח על שולחן המועצה זה הסכם של

21

סיעה שהיא מפורדת עוד לפני שהיא התחילה ,שאין אמון בין אחד לשתיים ,ויש

22

איזשהו קרקס עוד לפני שהתחלנו .ולצערי ככה זה מתחיל .אני מקווה שתשרדו

23

כולם את הזה ולא נגיע לבעיות באמצע וכולי וכולי .אבל מה שאני באמת מבקש

24

לפחות ממך ,איך אומרים כמי שהיתה עם היד על הדופק לאורך השנים ,תעבדי

25

לפחות לפי החוק .ואם את צריכה לחכות עוד ישיבה ,תחכי .אל תמהרי .הם לא

26

יברחו לך .הבטחת להם כסף ,הם יישארו שמה .הם לא יברחו .תבואי בזמן,

27

תביאי כשצריך ,תביאי לפי חוק .אל תעשי קומבינות ,אנחנו נאשר .אין שום בעיה,

28

עשית הסכמים הוגנים ,האנשים יבואו לעבוד ,צריך את זה ,הכל בסדר.
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עמוד  15מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

קרן גרין:

תודה.

2

מנחם בנימין:

את עו שה את זה מהישיבה הראשונה דרך הישיבה השניה ,מצטיירת מאד מאד

3

יפה זה ,ואנחנו פה יודעים את האמת סביב השולחן .איך אני אגיד לך? בלעתי כבר

4

הרבה צפרדעים ,אני אבלע גם את זה ,מה שנקרא .יצא החוצה ,ייגמר איך שאני

5

יוצא מטר מהחדר אני שכחתי מה שאמרתי .לא נטרתי .אבל אני בכל זאת יש לי

6

את הניסיון בשביל ,הבטחת משהו חדש? לפחות תתחילי אותו כמו שצריך .אל

7

תתחילי עקום .את עושה אותו עקום ,מכוער ולא יפה ובואי תבטיחי לנו באמת

8

משהו חדש שנוכל להצטרף ולא שיציירו כבר המקורבים בפייסבוק ההודעות של

9

"אנחנו לא רצינו להצטרף" והישן מה שנקרא יותר צועק מהחדש .והעבודה
בפייסבוק היא נהדרת ונחמדת.

10
11

יצחק גולברי:

עזוב את זה ,שטויות.

12

מנחם בנימין:

רוצה את התמונות שהצטרף עוד מתנדב חדש ,רוצה את הדבר האמיתי .לפחות

13

שסביב השולחן הזה הדברים יתנהלו כמו שצריך גם אם צריך לנשום עמוק .וזה

14

חלק מהניסיון שאת צריכה לקבל כדי שלא תיפלי בפח אחרי זה בדברים שאת לא

15

צריכה ליפול .בתב"רים או בהקצאות או בלעשות דברים ולשנות אותם מקצה

16

לקצה איך אומרים ,דברים שאת היית מוכיחה והוכחת את האנשים שישבו פה

17

לא פעם ולא פעמיים.

18

קרן גרין:

תודה רבה .מישהו נוסף רוצה להתייחס? אוקי.

19

יצחק גולברי:

אני מבקש .רגע סליחה ,אני מבקש אם לא נקבל את הצעתי אז דבריי ירשמו

20

בפרוטוקול ,לא אחר כך בתמלול ,יירשמו עכשיו בפרוטוקול כי אני רוצה

21

להשתמש בזה למשרד הפנים.

22

קרן גרין:

מצוין.

23

יצחק גולברי:

במשרד הפנים אמרו שחוזר מנכ"ל הוא מעל הכל.

24

קרן גרין:

איציק קיבלת זכות דיבור ,זה יירשם בפרוטוקול ,אני מסכמת ומעלה להצבעה.

25

תומר יעקב:

רק למה הסלאלום הזה שנבין ,הסלאלום שהוא מחליף את-

26

קרן גרין:

אני מסכמת ומעלה להצבעה.

27

תומר יעקב:

אוקי.
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עמוד  11מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

קרן גרין:

וגם מסבירה .מה שאתם רואים לפניכם בסעיף זה ששלומי מוכתר הולך להיות

2

סגן כל הקדנציה .בחלק הראשון ,כל הקדנציה .שביט מס הולך להיות סגן חצי

3

קדנציה 28 ,חודשים .בחלק ששביט מס יהיה סגן הוא גם יהיה מלא מקום.

4

כששביט מס יפסיק להיות סגן ,הממלא מקום יהפוך להיות שלומי ובגלל זה

5

החילופין בין שביט לשלומי .כששביט מס יסיים ,את הנושא של הסגן יקבל

6

צפריר .בגלל זה יש שני חילופין .חילוף אחד שצפריר הופך להיות סגן בשכר

7

וחילוף שני ששלומי שכבר יהיה סגן בשכר הופך להיות גם ממלא מקום .בגלל זה

8

הניסוח בצורה הזו .עכשיו אני מניחה שבדקתם ואתם יודעים שכדי לעשות הסכם

9

רוטציה ולמנות סגנים מכח הסכם רוטציה ,צריך לעשות את זה  45ימים מהרגע

10

שראש המועצה נכנסה לתפקידה .ה 45-ימים האלה מסתיימים ביום חמישי.

11

עכשיו אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאף אחד לא

12

יוציא שקל לא בלי החשב המלווה ולא בלי הגזברית ולא בלי משרד הפנים בוודאי

13

כל עוד אין לנו תקציב מאושר .אז פה אתם יכולים להיות רגועים ובטוחים ,יש לנו

14

מספיק שומרי סף בעניין הזה .מה שנמצא בפניכם אומר שמרגע שיש אישור משרד

15

הפנים ,רק אז נוכל לצאת לדרך .ואישור משרד הפנים זה בין היתר נושא השכר.

16

עכשיו ,יש לי פה חוות דעת של היועץ המשפטי שהתייחס לכל הדברים האלה .לכן

17

אני מעלה את זה להצבעה .מי שיש לו טענות כנגד החוקיות של הדבר הזה ,מוזמן

18

לפנות .אנחנו נתמודד איתם .תודה רבה על כל ההתייחסויות .מי בעד? שביט,

19

נועם ,שלמה ,צפריר ,אמיר וקרן .מי נגד? דורון ,צוח ,יוסי ,תומר וגולברי .ההצעה

20

עברה.

21

נועם מולה:

אני יכול להגיד מילה אפילו מחוץ לפרוטוקול לגבי מה שאמרת מקודם? אני רק

22

אגיד שלגבי להביא תקציב ל .2019-אני חושב שהסיבה שעדיין לא אושר תקציב

23

זה כי פשוט אנחנו עובדים עליו מאד קשה .משקיעים בזה המון המון שעות בחדר

24

הזה עם כל ראשי האגפים על כל סעיף ותת סעיף ,כי אנחנו פשוט רוצים לדייק

25

כמה שיותר ולצאת לדרך עם תכנית טובה ואחרי שאנחנו יודעים בדיוק לאן הולך

26

הכסף לכל סעיף .זו הסיבה.

27
28

קרן גרין:

ואנחנו נעלה את זה לישיבת המליאה .תודה נועם .יש תוספת לסדר היום ,אישור
שכר המנכ"ל .אתה נראה לי צריך לצאת ,לא? אוקי .אישור שכר מנכ"ל .המינוי
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עמוד  13מתוך 15

ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

אושר על ידי הוועדה לבחירת המנכ"ל ,מצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי .התקציב

2

למשרה אושר על ידי ממלאת מקום גזברית ,הצעת החלטה :לאשר שכר מנכ"ל

3

בגובה  100%שכר בכירים ברשות מדרגה .4

4

יצחק גולברי:

יש לי שאלה בבקשה.

5

קרן גרין:

כן.

6

יצחק גולברי:

א' אני חושב שעמיקם לוינגר :ראוי והוא מנכ"ל מעולה ,אני גם רציתי להביא

7

אותו שלעבוד פה .הוא לא נענה לבקשתי אבל באמת בלי חלילה לפגוע במישהו.

8

אני זוכר שכשאני רציתי להאריך ליוסי ברק בחצי שנה ,משרד הפנים עשה לי

9

שמיניות באוויר ,אמר לי "אי אפשר להאריך ,רק  ."67.5אני מבין שעד  120הוא
עבר את גיל  ,70יש אישור ממשרד הפנים?

10
11

עמיקם לוינגר:

כן .אפילו אני בדקתי.

12

קרן גרין:

הנושא ,קודם כל איציק תודה .קודם כל הערה חשובה ותודה .הנושא הזה נבדק
ואושר גם על ידי היועץ המשפטי וגם על ידי משרד הפנים ויש לנו אישור.

13
14

יצחק גולברי:

אין גיל פרישה ל-

15

עמיקם לוינגר:

למנכ"לים לא.

16

אהרון שפרבר:

הנושא-

17

יצחק גולברי:

מושיקו ,טוב לך .טוב לך להיות מנכ"ל אין גיל פרישה.

18

איריס וסרברגר:

יש לך עוד איזה  50שנה...

19

אהרון שפרבר:

הנושא הזה גם הועלה על ידי בגלל שהמנכ"ל החדש הוא לאחר גיל הפרישה על פי

20

החוק .בנושא הזה אנחנו פנינו למשרד הפנים למי שמחליפה את מוני מעתוק5 ,

21

שנים היה מי שאחראי על נושא כח אדם מוני מעתוק ,הוא עבר לתפקיד אחר

22

ובמקומו יש גברת אחרת שממלאת את תפקידו .אנחנו פנינו בשאילתא אליה

23

וסגניתה ענתה לנו ואמרה שאין מניעה .היא גם נימקה מדוע אין מניעה והיא

24

אישרה לנו לוועדה למינוי המנכ"ל להתכנס ולדון במועמדותו .כמובן זה יעבור

25

למשרד הפנים .יש אישור שלה בכתב על כך שהיא מאשרת למרות שהוא מעבר

26

לגיל פרישה .הנושא הזה כבר עלה על ידי ואנחנו העברנו אותו למשרד הפנים

27

ומשרד הפנים ביקש שאילתא האם אפשר לדון כאשר היינו צריכים לדון
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ִמלה

– כי המילה שלך שווה יותר

שרותי הקלטה  -משרדי ממשלה ,בתי משפט ,בוררויות ,עיריות וכל סוגי הישיבות
תמלול תירגום צילום חזותי וצילום ישיבות בשידור חי
טל  gutt72@gmail.com 0929-291-519ח.פ 200975005

1

בכשירות ,וקיבלנו את תשובתם שהם מאשרים את זה שלמנכ"ל אין גיל פרישה.

2

לכל העובדים אחרים כן ולמנכ"ל לא.

3

איריס וסרברגר:

עמיקם לוינגר ,:אני אפרוש לפניך.

4

קרן גרין:

פה אחד .אני מתכבדת לסגור בזה.

5

יצחק גולברי:

אמרת אמרת .אבל אני חושב בנושא הקודם ,טעית.

6

קרן גרין:

אני מתכבדת לסגור את ישיבת המועצה מן המניין .אני רוצה להגיד לכם תודה על
הדיון הענייני בעניין הזה.

7
8
9

-סיום דיון-
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