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ישיבת מליאת מועצה מקומית קדימה-צורן 19/02/2019

1
2

קרן גרין:

אני מתכבדת לפתוח את מליאת המועצה ,נתחיל בעדכוני ראש המועצה ,קודם כל

3

אני רוצה ככה להשתתף ,להביע תנחומים למשפחה של פנינה ציונה חיה אברהם

4

עובדת יקרה שעבדה פה שנים רבות כולנו ככה אהבנו אותה אוהבים אותה

5

ומוקירים את זכרה ,אני מאחלת למשפחה שלא ידעו עוד צער .וגם להשתתף ככה

6

להביע תנחומים לפטירתה של אסתר ללבר ז"ל כמו שסיפרתי מקודם היא הייתה

7

אשתו של דוד ללבר ושניהם ביחד עשו בית לנוער לצעירים והקימו את קן הנוער

8

העובד והלומד פה בקדימה צורן .קצת עדכונים בנושא תוכנית מתאר ,באפריל יהיה

9

הדיון בערר שלנו ,במקביל אנחנו מקדמים שולחן עגול מול רשויות התכנון .במוצאי

10

שבת הקרובה ב 20:30מטה המאבק תושבים יקיים מפגש לתושבים כדי לתת הסבר

11

על המאבק על התהליך על מה קורה .אני רוצה להגיד שכראש רשות העובדה שיש

12

תושבים פעילים בכל כך הרבה תחומים ,ובטח בתחום של מתאר ושל תחבורה שכל

13

כך חשוב לחיים שלנו ומה יקרה פה בעוד  20-30שנה מאוד חשוב ,אני מברכת על

14

זה ומזמינה אתכם לקחת חלק במוצאי שבת .כמה דברים משמחים שקרו השבוע

15

אני מברכת את שקד עמיחי שזכתה באליפות ישראל בג'ודו מדליית זהב ,את

16

דניאלה ברם להב שזכתה במדליית זהב ב 100-מטר שחייה בנות ואת גיא פירר

17

שהוא אלוף אירופה בוויקבורד ,סקי מים כבר ככה כמה שנים שומר על המעמד

18

הזה ,בהחלט מיוחד ,הישוב שלנו התברך בהרבה ספורטאים מצטיינים .וזה ככה

19

מבחינת עדכוני ראש המועצה .שבוע הבא אנחנו נקיים ישיבת תקציב ,ביקשתי היום

20

שיזמנו כבר ישיבת תקציב לשבוע אחרי כדי שיהיה לנו משוריין  2ישיבות ,ככל

21

שנסיים את הדברים שבוע הבא מצוין ואם לא תהיה לנו עוד ישיבה אחת ברצף,

22

מבחינת סדר היום ,עכשיו אנחנו עוברים לבקשה של תיקוני פרוטוקול של יצחק

23

גולברי.

24

יצחק גולברי:

מה?

25

קרן גרין:

אתה ביקשת תיקון פרוטוקול?

26

יצחק גולברי:

אני?

27

קרן גרין:

כן.

28

יצחק גולברי:

אני לא זוכר.
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1

קרן גרין:

אם לא אנחנו נוריד את זה מסדר היום.

2

יצחק גולברי:

אני לא זוכר .באמת?

3

קרן גרין:

דקה ,כן ,אנחנו זוכרים.

4

יצחק גולברי:

יש לי תקלה.

5

קרן גרין:

זה היה מזמן אבל אנחנו זוכרים.

6

יצחק גולברי:

מתי? על מה?

7

אהרון שפרבר:

אז אני יקריא מה יצחק גולברי ביקש.

8

קרן גרין:

אם הוא עדיין מבקש.

9

אהרון שפרבר:

אני אקריא גם מתוך התמלול.

10

יצחק גולברי:

רגע ,לא ,כבר עבר זמן אני יודע?

11

אהרון שפרבר:

הבקשה הייתה מה 16-בינואר.

12

יצחק גולברי:

וואו.

13

אהרון שפרבר:

"אני מבקש להוסיף לפרוטוקול את אמירתו של היועץ המשפטי שאין להתייחס
לחוזר מנכ"ל ודברי תשובתי בנושא החוזר".

14
15

יצחק גולברי:

נכון.

16

אהרון שפרבר:

אוקי.

17

קרין גורן:

אתה עדיין עומד על זה שאתה רוצה?

18

יצחק גולברי:

בוודאי ,זה דברים שנאמרו.

19

אהרון שפרבר:

אז הדברים לא נאמרו ואני אקריא מהתמלול מילה במילה מה נאמר .בבקשה

20

מהתמלול מילה במילה ,בבקשה .אוקי ,אני אקריא מילה במילה .בסדר? אוקי,

21

עכשיו" :יצחק גולברי אומר :תסלח לי מר שפרבר אני לא מבין אתם משנים את

22

התנ"ך עכשיו? קרן גרין אומרת :איציק אהרון שנייה רגע ,אהרון שפרבר חוזר

23

מנכ"ל הוא לא חוק ולא תקנה .קרן גרין :איציק אנו מקשיבים לאהרון ואחר כך

24

תקבלו זכות תגובה בבקשה .אהרון שפרבר :הוא לא חוק ולא תקנות הוא נהלים

25

שהרשויות המקומיות פועלות על פיהן ואם יש איזה שהן סיבות ויש לחרוג מזה,

26

אזי זה לא נוגד לא חוק ולא תקנה .יצחק גולברי :ממש ,ממש לא מדויק אוקי.

27

אהרון שפרבר סוקר את כל הנושא של החשב המלווה ואז יצחק גולברי :מר שפרבר,

28

סליחה מר שפרבר אני חושב שאתה טועה ,בעצם מה שאתה אומר לנו פה לחברי
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1

המועצה חלקם פה חדשים שימו פס על חוזר מנכ"ל .אהרון שפרבר :סליחה ,אני

2

לא אמרתי לשים פס .יצחק גולברי :סליחה ,נתתי לך לדבר ,זה מה שאתה אומר.

3

קרן אוקי .עכשיו ,עכשיו יש כל מיני שאלות על החלפת צפריר וכל מיני דברים

4

כאלה ,ואז אנחנו חוזרים .אהרון שפרבר :דקה ,רק לפני שגולברי יתייחס ,אני רק

5

רוצה לסיים את הדברים שלי ,על פי אותו חוזר שאתה מדבר עליו נוכחות החשב

6

היא רק למטרה אחת ,על מנת לענות על שאלות אם יתעוררו .אם אתם רוצים או

7

למישהו מכם יש שאלה לחשב אנחנו נעלה אותו טלפונית והוא יענה .יצחק גולברי:

8

מר שפרבר ככה לא עובדים .אהרון שפרבר מנסה להגיד משהו והלאה .יצחק

9

גולברי :אתה מנסה להכשיר מצב ,אני אומר לך אתה טועה ,תן לי רק לסיים

10

בבקשה ,אני אבקש ,זה נוהל מינוי סגנים לראש רשות מקומית ,אתם עובדים לפי

11

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

12

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

13

משרד הפנים כותב את זה ,אז אתה אומר לי לא תעזוב את המנכ"ל הוא לא שווה

14

כלום הוא לא קובע ,נהלים שלנו קובעים ,הוא קובע פה .להזמנה תצורף חוות דעת,

15

לא צרפתם ,עזוב זה לא חשוב .היא צירפה את זה אחר כך וכתוב שהגזבר כי עלויות

16

אלה מתוקצבות במלואן ותקציבן מאושר ,חברה אני לא מבין על מי אתם עובדים,

17

עלי? מילא על החדשים אתם יכולים לעבוד לא עלי ,יש פה אנשים שעובדים אתה

18

צריך להראות שיש תקציב מאושר .אתם עובדים הפוך אין תקציב מאושר .אני לא

19

מדבר שום דבר מעבר לזה".

20

יצחק גולברי:

אז אני מציע שכל מה שנאמר פה שיהיה בפרוטוקול תוסיף אותו.

21

אהרון שפרבר:

ברור ,בוודאי.

22

יצחק גולברי:

ואני אשאל ,יש לי שאלה אליך ,באמת.

23

אהרון שפרבר:

כן.

24

יצחק גולברי:

בעצם ,אנחנו לא התנהלנו בהצבעה הזאת לפי חוזר מנכ"ל.

25

אהרון שפרבר:

אני לא מסכים.

26

יצחק גולברי:

עובדתית.

27

אהרון שפרבר:

אני לא מסכים איתך.

28

יצחק גולברי:

למה לא? לא היה חשב...
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1

קרן גרין:

שניה רגע.

2

אהרון שפרבר:

אם אתה רוצה שאני אענה ,אני אענה .גם שמה לא נתת לי לענות.

3

קרן גרין:

שניה אהרון ,שניה .לא בדיון ,רגע .בדיון בבקשה לתיקון פרוטוקול ,אתה מבקש את

4

הבקשה ואנחנו מצביעים אם אנחנו מקבלים את התיקון או לא ,אתה מבקש

5

שהתמלול ייכנס?

6

יצחק גולברי:

אני מסכים שזה התמלול.

7

קרן גרין:

בסדר ,אז אנחנו מכניסים את התמלול .שניה.

8

יצחק גולברי:

אבל אני רוצה שאלת הבהרה ליועץ המשפטי.

9

קרן גרין:

אז שניה ,שאלות הבהרה זה כרגע-

10

יצחק גולברי:

כדאי כדאי.

11

קרן גרין:

שניה ,זה לא בסדר היום כרגע ,אבל אם אתה רוצה אז-

12

יצחק גולברי:

את לא רוצה.

13

קרן גרין:

לא ,כי אני חושבת שחבל על ה-

14

יצחק גולברי:

קרן ,את לא רוצה ,תמשיכו .אני רק רוצה להבין ,אם חוזר מנכ"ל במקרה הזה לא

15

פועלים על פיו .מדוע בחוזר מנכ"ל שהיה צריך לתת לראש המועצה היוצא 3

16

חודשים שזה לא בחקיקה זה בחוזר מנכ"ל ,למה החלטתם לתת לו  3חודשים זה

17

 150אלף שקל?

18

קרן גרין:

אוקי.

19

יצחק גולברי:

חוזר מנכ"ל .אם חוזר מנכ"ל לא תקף תורידו לו את ה 150-אלף שקל.

20

קרן גרין:

איציק ,אם אתה רוצה אתה יכול להעלות את הנושא לסדר היום.

21

יצחק גולברי:

לא.

22

קרן גרין:

או כשאילתא או בפורום אחר .אז מי בעד להכניס את התמלול הזה לפרוטוקול? פה

23

אחד .הנושא הבא לסדר יום זה נושא לסדר היום שתומר יעקב מבקש ,אני רגע רוצה

24

להסביר את הכללים שאנחנו עובדים בהם .אוקי? חבר מועצה מבקש להעלות נושא

25

לסדר היום .אנחנו מצביעים האם הנושא בכלל יידון במליאה ואחר כך אם הוא

26

נידון במליאה ,אנחנו מקיימים את הדיון .אני בעד לאפשר ,תומר יציג את הנושא,

27

אבל אני בעד לאפשר את הדיון הזה .אנחנו נעשה את זה כך שלכל אחד שירצה לדבר

28

יהיה  5דקות לדבר כדי שנוכל לנהל את זה בצורה ראויה ואם מישהו ,נציגות הורים
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1

או מישהו ירצה לומר כמה מילים גם יתאפשר ,אבל כדי שנוכל לקיים את הדיון

2

הזה אני חייבת שכל אחד שמדבר כולם מקשיבים לו ובאיזשהו סדר .אבל בואו

3

נתחיל בהצגת הנושא ,תומר יעקב.

4

תומר יעקב:

אני חושב שכולם ,רוב מי שנוכח כאן מכיר את הנושא ואת הסוגיה .השאלה פה

5

אינה מה נכון או מה טוב אלא מה צריך להיות ,השאלה כאן למי האחריות ולמי

6

הסמכות כדי לקבוע מדיניות? ומאחר ויש פה משמעויות ויש פה נגזרות ויש פה

7

היבטים של ביטחון ובטיחות ,של תקצוב של הקצאות או הליך הקצאה שכבר בוצע,

8

ומאחר וכולנו רוצים שבאמת תנועת הנוער תשב על קרקע מוצקה כי אמרנו את זה

9

כמה פעמים מועצה מקומית לא צריכה ולא אמורה לנהל תנועת נוער .ומה שקורה

10

זה שאנחנו מביאים את הניהול לפתחינו וצריכים להתעסק כל הזמן איך לפתור את

11

הבעיה ,איך להעביר את הכסף ,ולא לשם כיוונו .ואני חושב שצריך להתקיים דיון

12

וצריכה להתקיים הצבעה כי הסמכות של מליאת המועצה היא זו שצריכה לתת את

13

האחריות ,את הדין לגבי ההשלכות ולגבי התוצאות .לגבי חומרים לגבי נושא של

14

מנהל תקין.

15

יצחק גולברי:

מבנה התקציב ,הכל.

16

קרן גרין:

אז רגע ,אז בוא ,אוקי.

17

תומר יעקב:

אני מדבר בכלליות .אני לא רוצה להיכנס לפרטים הקטנים.

18

יצחק גולברי:

רגע ,היא צריכה להעלות את ההצבעה לדיון.

19

קרן גרין:

אוקי ,בסדר ,מי בעד להעלות את הנושא הזה לדיון? פה אחד .בבקשה תומר תתחיל.

20

תומר יעקב:

עכשיו ,מה שאני חושב שזו האחריות שלנו וזה החובה שלנו כנציגי ציבור כדי לקבל

21

א' חוות דעת ואסמכתאות כמובן .אני שלחתי מייל לפני כמה שבועות ולא קיבלתי

22

התייחסות ,אז החלטתי להעלות את הנושא הזה לדיון במליאה כדי לקבל תשובות

23

מהיועץ המשפטי .אנחנו קיבלנו לפני שבוע טיוטת תקציב אחד הדברים הראשונים

24

שעשיתי זה פתחתי את סעיף תמיכות תקציב תמיכות ולא ראיתי שם איזו בשורה

25

או איזה פטנט שמכשיר את האפשרות להעביר כסף כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב

26

שעוד כמה חודשים נהיה בפני שוקת שבורה ולא נוכל לתת כסף כי משרד הפנים

27

יחזיר את התקציב .היינו בסרט הזה לפני שנה או שנתיים באחד התקציבים

28

שבאמת משרד הפנים החזיר את התקציב .יש לנו הליך הקצאה שהחל מול הנוער
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1

העובד זה ישות משפטית נפרדת התחיל פה תהליך מסוים .אז מה עושים עכשיו?

2

למי השימוש למי הזכות לעצור בתהליך ,כל הדברים האלה אני לא נותן עכשיו

3

ציונים לתנועת הנוער ואני לא עובד בבני המושבים ,כולן ראויות כולן טובות כולן

4

צריכות מה שנקרא להיות כלולות אבל צריך להחליט על אחת .ואני חושב שהדיון

5

צריך להיות נסוב סביב מי מקבל את ההחלטה ,ואני חושב שחברי המליאה עם כל

6

הכבוד הם אלה שצריכים להתמודד עם ההשלכות לקבל את הנתונים ולקבל כמובן

7

החלטות בנושא .יש פה היבטים בטיחותיים ,חוזר מנכ"ל משרד החינוך במידה

8

ותנועת הנוער למשל אין לה הכרה זה אומר שאם התנועה עצמה מגישה בקשה

9

לאישור בטחוני ובסוף הטבלה יש כמות מאבטחים ,כמות חובשים ,כמות מע"רים,

10

צריך גם להיות פיקוח בקרה .הרגולטור לא משחק פה תפקיד ,למה? כי היא לא

11

מוכרת ע"י משרד החינוך .שוב אנחנו בבעיה ,שוב אנחנו חושפים את תנועת הנוער

12

שלנו לסיכונים .היינו שם במקום הזה ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי להימנע

13

מלחזור שוב לאותה סיטואציה.

14

קרן גרין:

תודה תומר .אני אפרוס כרגע את התהליך שנעשה פה וככה קצת-

15

יוסף אדירי:

אפשר להציג אותו בצורה מסודרת?

16

קרן גרין:

כן .אני עכשיו אפרוס את התהליך הזה .אני אחר כך תהיה התייחסות של היועץ

17

המשפטי לגבי עצם ההחלטה מי צריך או מי לא .אז קודם כל נתחיל בזה שזה כבר

18

לפני כמה חודשים ,עוד לפני שאני נבחרתי לראש רשות ,יש בני המושבים ,תנועת

19

המושבים התפלגה מהנוער העובד והלומד ברמה הארצית .זה לא משהו שקשור פה

20

לקדימה צורן .הנוער וההורים ,וועד ההורים והנוער ניהלו תהליך מול שתי התנועות

21

והגיעו להחלטה שהם רוצים לקיים תהליך בחירות כדי להחליט לאן הנוער ילך.

22

לאחר שנבחרתי לתפקיד ,מה שעשיתי זה קיימתי דיון עם הנוער העובד והלומד ועם

23

בני המושבים ,כרגע קוראים להם "הירוקים" ו"האדומים" .הירוקים זה בני

24

המושבים והאדומים זה הנוער העובד והלומד .קיימנו דיון עם הגורמים

25

המקצועיים ולכל דיון כזה צירפתי גם נציגות הורים .עשינו שני דיונים כאלה.

26

ההורים המשיכו בתהליכים מול תנועות הנוער ולאחר מכן קיימתי פה דיון שאליו

27

הזמנתי את כל חברי המועצה ,הזמנתי את הירוקים ,הזמנתי את האדומים .שמענו

28

והקשינו בשאלות .אחרי כל השאלות גם עם תומר היתה לי שיחה על זה ואחר כך
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1

כשגם ביקשתי לשלוח חומרים אז גם שלחתי .הכל חשוף ,גלוי ונמצא .נמצאת פה

2

גם מנהלת האגף ,גם היועץ המשפטי ,וכל שאלה נוכל לענות אחר כך .אני רוצה

3

להגיד את הסטטוס ולמה מבחינתי זה כרגע במצב של לבחור בין תפוחים ירוקים

4

לאדומים .מה הסטטוס כרגע? יש לי שני גופים שאומרים :אני רוצה לקחת את

5

הפעילות של תנועות הנוער .אז בדקנו מבחינה ביטוחית ,לשניהם יש ביטוח .מבחינה

6

משפטית ,שניהם יכולים להגיש נוהל הקצאות .הנוער העובד והלומד תחת הנוער

7

העובד והלומד ,תנועת המושבים תחת הגג של תנועת המושבים.

8

יוסף אדירי:

אין להם תקן.

9

דובר:

שניה רגע ,להמתין .רגע ,סליחה כבודו .תרגיע.

10

יצחק גולברי:

היא תתן לך זכות דיבור.

11

דובר:

או שכן או שלא.

12

קרן גרין:

עכשיו ,אמרתי לפני הבחירות .היה ובני הנוער יבחרו בגוף א' או בגוף ב' ,שני הגופים

13

יצטרכו להגיש בקשה לתמיכות אם הם ירצו .עוד לא יצאנו לנוהל תמיכות ,עוד לא

14

אישרנו תקציב .אם גוף א' או גוף ב' רוצה להגיש הקצאה ,שהמבנה יוקצה לו ,צריך

15

להגיש את הנוהל הקצאה .היו טענות שלירוקים אין את האישורים הדרושים.

16

כשאנחנו בחנו את ההחלטה ,היה להם את כל האישורים .יום אחרי נשלח איזשהו

17

או יום לפני ,נשלח איזשהו אישור שאין להם אישור ניהול תקין .עכשיו אני רוצה

18

להגיד משהו ,גם מחר בבוקר כשיהיה לכולם את כל האישורים .בעוד חצי שנה,

19

בעוד חודש ,בעוד שנה יכול להיות שלמישהו לא יהיה איזשהו אישור .אנחנו כרשות

20

מקומית מחובתנו כל הזמן לבחון שלגופים שפועלים ביישוב שלנו עם הנוער שלנו

21

יש כל הזמן את האישורים האלו .כמו שאתה מכיר בטח מצהלה ומכנפיים של

22

קרמבו וממקומות אחרים שאנחנו תמיד כל הזמן בודקים .היום יש ,יכול להיות

23

שבעוד שנה לא יהיה .לכן מבחינתי אחרי שבדקתי את הכל ועשינו שיקול דעת

24

ובדקתי עם היועצים המשפטיים ,ההחלטה בסופו של יום היא של ראש הרשות ולא

25

של מליאת המועצה .ואני מבחינתי כרגע ,נוער העובד והלומד עשה עבודה מבורכת

26

והכל ואנחנו מודים להם על זה .בני המושבים מוזמנים פה לעשות פעילות .מי

27

שיחזיק את המבנה בתקופה הקרובה-

28

יוסף אדירי:

המבנה זה הבעיה?
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1

קרן גרין:

שניה .המבנה ,זה-

2

יוסף אדירי:

מה המבנה בארגון הכללי? המבנה זה לא הבעיה.

3

קרן גרין:

שניה.

4

אמיר זהבי:

הכל זה בעיה.

5

קרן גרין:

זה מחלקת חינוך ,רגע .מחלקת חינוך .שניה ,אמיר .מחלקת חינוך ,מבחינת

6

התנהלות ,התנהלות ,יש פה גוף שיקצה פה רכזים ,שעשה היום ,אתמול ,לא יודעת,

7

מסמך הבנות עם ההורים איך הדברים יתנהלו ,אני אתן לכם גם להציג את זה .אני

8

מבחינתי אמרתי לכל אורך הדרך ,אני מעריכה את הנוער העובד והלומד ,אני

9

מעריכה את בני המושבים .אם אני כראש רשות בסוף אחליט לאיזה תנועת נוער

10

הילדים ילכו ,מה שיקרה זה שאני אמצא את עצמי לבד שם .בגלל זה נתתי להורים

11

ולנוער לנהל את התהליך בהנחה שהכל זה תפוחים מול תפוחים .רגע לפני שאני

12

נותנת לכם זכות דיבור ,אני רוצה שתגיב לעניין הזה שבסמכות מי זו ,מי ההחלטה,

13

ומבחינתי הדיון הזה התקיים אבל אין בעצם החלטה שצריכה לעלות פה לשולחן,

14

כי הסמכות היא סמכות ראש המועצה ,דיון מבורך .כן.

15

אהרון שפרבר:

אני אסביר .הנושא שיכול להגיע לפתחכם בתור מליאת מועצה הוא בשני נושאים.

16

הנושא הראשון הוא נושא של תמיכות .לצורך תמיכות כפי שנאמר צריך אישור

17

ניהול תקין .במידה ולתנועה לא יהיה אישור ניהול תקין ,היא לא תוכל לקבל

18

תמיכה מהמועצה .וזה דבר ,בנושא התמיכות אתם אלו שמחליטים ,חלוקת

19

התמיכות .הנושא הזה הובא לידיעת תנועת בני המושבים וקיבלנו התייחסות מהם.

20

אני אקריא לכם את ההתייחסות .ניהול תקין .נכון למועד זה לעמותת בני המושבים

21

אין ניהול תקין .לאור סיטואציה זו אנו פועלים ליצירת שיתופי פעולה בתוך עמותה

22

המוכרת ובעלת ניהול תקין .הסיבה שאין להם ניהול תקין הם חדשים .כדי שתקבל

23

אישור ניהול תקין מרשם העמותות ,אתה צריך להראות פעילות-

24

נועם מולה:

ניהול תקין זה ?46

25

מנחם בנימין:

לא .זה לא  .46ניהול תקין אתה מקבל רק אם יש לך-

26

אהרון שפרבר:

רק אם יש לך שנתיים של פעילות .אישור של רשם העמותות ,והתנאי הוא שאתה
יכול להראות פעילות של שנתיים.

27
28

קרן גרין:

זה תנאי לקבל .46
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1

אהרון שפרבר:

מאחר ונושא שיתוף הפעולה נמצא בימים אלו ,אני אקריא לכם מדברים שכתבה

2

הגב' שירי ארדיטי נחום שהיא המנהלת של בני המושבים" :נמצא בימים אלו

3

בסגירות אחרונות ,אני מנועה מלהעבירו .טרם ישיבת מליאת המועצה היום .מאחר

4

ואני מכירה את הביקורת המושמעת כי ללא ניהול תקין המועצה לא תוכל לתמוך

5

בפעילות בני המושבים במסגרת נוהל תמיכות ,אבקש כי תאפשרו לנו להתחיל

6

לפעול בקן כאשר כל עוד לא העברנו ניהול תקין לא תתקבל תמיכה מהמועצה עבור

7

פעילות הקן ,וזו תשולם במלואה על ידנו" .עכשיו ,אנחנו כרגע לא בשלב של אישורי

8

תמיכות .אישורי תמיכות קודם כל אתם כמליאת המועצה תצטרכו לאשר

9

תבחינים .לאחר מכן שאתם תאשרו את התבחינים ,תצטרכו לאשר פה תקציב

10

בנושא .יוגשו בקשות ,אנחנו נבחן אותם .במידה ולא יהיה ניהול תקין אזי לא יהיה

11

תמיכות .הם מודעים לזה .הם כרגע גם כתבו שהם פועלים בנושא הזה וכרגע הם

12

משלמים על הכל ולא מבקשים תמיכה מהמועצה .זה מה שהם שלחו .לגבי הנושא

13

השני ,נושא ההקצאה שתומר העלה ,הנושא השני שזה בא למליאת המועצה זה

14

בנושא ההקצאות .התחיל בזמנו הליך של הקצאה לשלושת תנועות הנוער שפועלות,

15

ביניהם גם הם .הליך ההקצאה עוד לא הושלם כי הם עדיין ,אתם עשיתם את כל

16

חלקכם ,אבל הם עוד לא עשו את חלקם .הם עדיין לא חתמו על חוזה ההרשאה.

17

ממילא גם אתם תצטרכו.

18

תומר יעקב:

כשאתה אומר "הם" אתה אומר הנוער העובד.

19

אהרון שפרבר:

הנוער העובד עדיין לא חתמו .ואין עדיין חוזה ,הם עדיין לא חתמו .אגב ,הם לא

20

היחידים .רק שתדעו שגם שתי תנועות הנוער האחרות עדיין לא חתמו על החוזה.

21

אנחנו פה אישרנו את ההקצאה ,אבל ההליך לא הושלם כי עדיין הם לא חתמו על

22

החוזים .על חוזי ברי הרישום .אבל מעבר לזה גם אנחנו כמועצה מחויבים גם לבדוק

23

שאכן נושא ההקצאה גם כן הם פועלים בנושא ההקצאה .תראו ,אני חס וחלילה לא

24

מתערב ולא ידוע לי ,אבל אם לא יהיו חניכים אז ממילא לא תהיה מטרת הקצאה

25

באותו נושא .עכשיו ,במידה ובני המושבים ,קודם כל בואו נראה מה קורה מבחינת

26

הנוער .הנוער הולך לשמה או לא הולך לשמה ,הבניין כל פועל ,לא פועל .על פי

27

שאלתה של רשת המועצה אנחנו המלצנו שבשלב הזה כיוון שהדברים הם לא

28

ברורים ,נוהל ההקצאה לא הושלם לא בגלל המועצה ,אלא בגלל התנועה שלא
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1

חתמה ,בכזה מקרה חייבים להעביר את הבניין לאחריותה של המועצה כי זה מבנה

2

ציבורי .ואכן זה יועבר בהנחייתנו למועצה ויצטרך להיות מופעל על ידי מחלקת

3

נוער ,איך זה נקרא? קהילה ,חברה וצעירים?

4

דובר:

חינוך קהילה ורווחה.

5

אהרון שפרבר:

קהילה ,רווחה וצעירים .באחריותה והגברת נמצאת של הגברת צביה שמעה שהיא

6

מנהלת המחלקה בנושא הזה .עכשיו ,בשני הנושאים האלה ,אם לא יהיה ניהול

7

תקין כמובן שהם לא יוכלו להתקדם .בואו נראה מה יהיה בהמשך ,בואו נראה אם

8

הם יקבלו ,בואו נראה אם הם יעשו שיתוף פעולה ,בואו נראה אם תהיה עמותה.

9

אנחנו מבטיחים לכם שברגע שאחד משני הנושאים האלה יגיע לפתחכם ,אנחנו

10

נבדוק את קיומם של כל האישורים וכולי ,אחרת אנחנו לא נאשר את זה .בשאר

11

הנושאים ,אגב ,אתם שאלתם לסוגיית הביטוח ,ראיתי שזה מאד הטריד אותך .אז

12

הם גם ,זה גם ואתה דיברת לגבי תקציב .אז היא התייחסה גם לשני הדברים האלה,

13

אני אגיד לך מה היא אמרה כי שאלת.

14

תומר יעקב:

 ...לא התייחסתי אבל בסדר.

15

אהרון שפרבר:

"לגבי תקציב" היא אומרת "ופעילות הקן ,התקיימו מספר פגישות עם הנהגת

16

ההורים בצורן ,במסגרתם עברנו על תקציב הקן ועל עקרונות הפעלת הקן

17

וההתנהלות הכספית של הקן .תקציב זה להבנתי" ,הם דיברו הכל למעשה שהם

18

דואגים לזה" .לגבי ביטוח ופיקוח ,כפי שהועברו זה מכבר למועצה" הם טוענים,

19

"ישנו ביטוח חניכים מתנדבים בפעילות מלאה .כך ישנו גם ביטוח חבות מעבידים.

20

פעילות הטיולים והמחנות מתואמת מול מוקד טבע ,כך גם מנגנון של פיקוח על

21

טיולי ופעילויות התנועה"" .בקשר לשנת שירות" הם ענו ,כל מיני נושאים שהטרידו

22

את המועצה" ,בניגוד לנאמר ,תנועת המושבים אושרה כתנועה משלחת לשנות

23

שירות .אציין כפי שהיה עד לפני כמה שנים ,כמו כן התנועה קיבלה דחיות שירות

24

מובטחות על ידי האגף הבטחוני חברתי של משרד הבטחון" .אז למעשה מליאת

25

המועצה שני דברים יכולים להגיע לפתחה וזה נושא של תמיכות ונושא של

26

הקצאות .שני הנושאים האלה לא הוגשה שום בקשה כרגע על ידי בני המושבים.

27

שאר הנושאים הם פשוט לא בסמכותה של המועצה.

28

יוסף אדירי:

רק להבין משהו ארגוני.
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1

אהרון שפרבר:

אתה רוצה לראות את ה-

2

יוסף אדירי:

לא משנה .רק להבין זה דבר ארגוני.

3

אהרון שפרבר:

כן.

4

יוסף אדירי:

בשני ,לא משנה איזה תנועה ,היא תהיה תנועה של המועצה?

5

אהרון שפרבר:

לא .אין דבר כזה .אין כזה דבר תנועה של המועצה.

6

יוסף אדירי:

בגלל שיש כזה דבר וזה היה ,אני שואל עוד פעם .אני שואל שוב.

7

קרן גרין:

אני אומרת ,אז אני אענה ,יוסי.

8

יוסף אדירי:

אני רוצה לזקק את הנקודה.

9

אהרון שפרבר:

מה זה תנועה של המועצה?

10

יוסף אדירי:

אז אני אסביר.

11

יצחק גולברי:

בני המושבים היו בתקציב המועצה עד לפני כשלוש שנים.

12

יוסף אדירי:

פחות חשוב לי התקציב ,חבר'ה ,לא חשוב לי התקציב.

13

קרן גרין:

יוסי ,אני אענה לך על זה.

14

יוסף אדירי:

אני שואל.

15

קרן גרין:

רגע ,תשאל ואני אענה .רגע ,תשאל ואנחנו אענה לך.

16

אהרון שפרבר:

יוסי ,אנחנו נענה לך על השאלה הזאת.

17

יוסף אדירי:

שניה ,אני רוצה רגע.

18

אהרון שפרבר:

אני הבנתי למה אתה מתכוון אז דקה אני רק אענה לך רק דקה .מה שקורה וזה מה
שמר גולברי אמר כרגע .מה שקרה ,אנחנו הגענו לפה ב.2017-

19
20

יוסף אדירי:

כן.

21

אהרון שפרבר:

בין היתר שמנו לב ,זה בדיוק מה שמר גולברי אמר ,שתנועת בני המושבים היתה
בבסיס התקציב של המועצה.

22
23

יוסף אדירי:

עצור .עצור ,לא ,זה לא זה.

24

אהרון שפרבר:

אנחנו הערנו על זה ש-

25

יוסף אדירי:

אל תדבר איתי על זה.

26

קרן גרין:

תשאל את השאלה.

27

יוסף אדירי:

שניה .אני רוצה להבין ,עכשיו הולכים מחר התנועה של בני המושבים או הקיבוץ

28

ה-
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1

קרן גרין:

מאוחד.

2

יוסף אדירי:

צהוב .קראת לזה אדום .הולכים לצאת לפעילות.

3

קרן גרין:

כן.

4

יוסף אדירי:

הפעילות הזו ,כל התהליך של האישור שלה יתבצע על ידי צביה בקצה ,זה של

5

המועצה מבחינת סמכות ואחריות או שזה כמו הצופים או בני עקיבא שנקרא לזה

6

שאזור השרון מנהל את הפעילות הזו ואנחנו דואגים לשני נושאים בלבד.

7

אהרון שפרבר:

אני אענה לך.

8

יוסף אדירי:

שניה .שזה תמיכות וזה .כי אני רוצה רגע להחזיר אותנו לפני התהליך שהיה לפני

9

חצי שנה פה או שנה פה .זו תנועה ,ויש מודל כזה קיים בעוד יישוב .בגלל האיחוד

10

רשויות יש עוד דוגמא כזאת .זו תנועה של היישוב ,כלומר הסמכות והאחריות

11

יושבת אצלכם .נפצע ילד ,זה לא עניין של הכסף ותמיכות ,נפצע ילד בפעילות,

12

המנהלים זה אנחנו .אנחנו זה אתם לצורך העניין.

13

קרן גרין:

אז אני אענה לך יוסי.

14

יוסף אדירי:

זה השאלה.

15

קרן גרין:

אני אענה לך.

16

יוסף אדירי:

לפני שנתחיל לדבר.

17

קרן גרין:

יפה .אז אנחנו מחדדים .מי שלוקח אחריות על המבנה ,על המבנה-

18

יוסף אדירי:

לא .על הפעילות ,על הפעילות.

19

קרן גרין:

שניה .על הפעילות זה תנועת בני המושבים .אם הם יהיו תחת ,הם תחת ארגון

20

שנקרא "עמותת בני המושבים" אוקי? אם הם יבחרו להיות בארגון אחר ,בארגון

21

אחר .אבל כרגע יש ארגון שקוראים לו "בני המושבים" סליחה" ,תנועת מושבים

22

הארצית".

23

אהרון שפרבר:

תנועת המושבים בישראל.

24

קרן גרין:

בישראל זה תנועה ארצית מאד מוכרת .היא זו שתפעיל את הפעילות .היא תבוא

25

ותוציא את הפעילות כמו שהצופים מוציאים וכמו שכנפיים של קרמבו מוציאים

26

וכמו שצהלה מוציא ,הכל .אנחנו ,כמו שאנחנו נותנים את המקלט ,ככה אנחנו

27

נותנים את הזה ,זה הכל.
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1

מנחם בנימין:

קרן ,רק דבר אחד צריך להעיר את תשומת ליבכם ,ברגע שאתם לוקחים בחזרה את

2

המבנה ודיברנו על זה לפני שנתיים ולא כל כך הסכמנו ,אני באופן אישי לא הסכמתי

3

עם תהליך ההקצאות האלה .וונס נתת תמיכות ,אתה לא יכול לטפל במבנה .אתה

4

לא יכול גם וגם.

5

קרן גרין:

נכון ,נכון.

6

מנחם בנימין:

אישרת מבנה עם הנתונים שלו ,אי אפשר-

7

אהרון שפרבר:

צוח ,אתה צודק במאה אחוז מבחינה משפטית.

8

קרן גרין:

לכן אני אענה על זה רק ,אני אענה על זה.

9

מנחם בנימין:

אי אפשר להשאיר את זה.

קרן גרין:

לא ,צוח ,בגלל זה אנחנו נמצאים פה כרגע בשלב ביניים .כלומר ,הם עוד לא הגישו

10
11

נוהל תמיכות כי עוד לא יצאנו לנוהל תמיכות  ,2019והם לא הגישו להקצאה .אני

12

מצפה מגוף כזה שיגיש תמיכה ויגיש הקצאה .אבל בטווח ביניים הזה-

13

מנחם בנימין:

עוד פעם ,לא הבנתי.

14

קרן גרין:

אני מצפה שגוף שהולך לעשות פעילות נוער-

15

דובר:

יגיש בצורה מסודרת.

16

קרן גרין:

יבקש ,אני מניחה שהוא יבקש תמיכה.

17

מנחם בנימין:

מבני המושבים ,יבקש תמיכה ברור.

18

קרן גרין:

מבני המושבים .ואני מניחה שהוא יבקש הקצאה של המבנה .בזמן ביניים הזה,
האחריות למבנה תהיה של החינוך.

19
20

מנחם בנימין:

את לא יכולה.

21

קרן גרין:

הם התחייבו ,שניה שניה ,הם עוד לא קיבלו אבל תמיכה .הם עוד לא קיבלו תמיכה.
ברגע שהם יקבלו תמיכה ,אני גם נכנסת לנוהל הקצאות.

22
23

מנחם בנימין:

מותר באותו שנתון לתת  200,000שקל למבנה ובאותו שנה לתת הקצאה לתמיכות?
השנה ,אנחנו מדברים על .2019

24
25

דובר:

צוח ,כל עוד לא-

26

מנחם בנימין:

יש את ה 4-חודשים פסק זמן .אני שואל שאלה ,רגע תנו לי לשאול.

27

דובר:

בבקשה.

28

מנחם בנימין:

 2019אני מקצה  250,000שקל לתנועת בני המושבים לשיפוץ המבנה.
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1

קרן גרין:

מתי אתה מאשר? אתה לא מקצה את זה .איפה אתה מקצה את זה.

2

מנחם בנימין:

את אמרת שיש לך זמן ביניים לטפל-

3

קרן גרין:

לא .אז אני אסביר.

4

אהרון שפרבר:

צוח ,היתה פה ישיבה מקדימה.

5

מנחם בנימין:

אני רוצה לשאול שאלה.

6

אהרון שפרבר:

השאלה היא תיאורטית כי מה שאני הבנתי ותתקנו אותי מה שזה ,אף אחד לא
הולך לשפץ מבנה ולא הולך לעשות שום דבר.

7
8

מנחם בנימין:

סליחה ,על זה אני מתלונן .אני כחבר מועצה עכשיו אומר לך שבני המושבים 10

9

שנים 11 ,שנה צריך לתקן שם תקלות שקיימות בתוך המבנה .מישהו צריך לקחת

10

ולהוציא מהכיס כסף .דיברו שהתנועות יעשו אם תהיה הקצאה .עכשיו אין מי

11

שיעשה את זה .עכשיו תנועת  .2019ראש המועצה מציעה להחזיר את המבנה שאני

12

תומך בזה לבני המושבים ,לא לבני המושבים ,למועצה.

13

אהרון שפרבר:

למועצה.

14

מנחם בנימין:

אז אני מבקש להביא תב"ר מחר בבוקר של  150,000שקל לתיקון כל הליקויים

15

שהוא יושבים שם  700תלמידים וצריכים לתקן .בספטמבר יהיה מצב שאנחנו נקצה

16

את סעיף התמיכות ,זאת אומרת שגם בשנת  2019היה תב"ר למען המושבים וגם

17

יש לי תמיכות ,האם זה יהיה אפשרי?

18

יצחק גולברי:

אני רוצה ,אתה מרשה לי רגע ,אפשר? קרן אפשר?

19

קרן גרין:

שניה רגע גולברי .בוא רק נחדד .רק נחדד את השאלה של צוח .צוח נראה שהבנו

20

אותך ,בסדר? אתה אומר :ברגע שהמבנה חוזר לחינוך אני רוצה ,אני לא אומרת

21

אם יש תב"ר או לא ,רק אני אומרת מה הוא רוצה ,לקחת סכום כסף ,לשפץ את

22

המבנה לפני שאנחנו מעבירים אותו שוב .רק אני אומרת שבהתחייבות של תנועת

23

הנוער-

24

דובר:

בני המושבים.

25

קרן גרין:

של בני המושבים ,הם התחייבו לסכום של  60,000שקל שהם משפצים את המבנה,
זה קודם כל.

26
27

יצחק גולברי:

קרן 60,000 ,שקל לא יספיק לעשות שם אפילו תיקון של חדר .שפרבר.

28

אהרון שפרבר:

כן.

קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 19/02/2019

עמוד  14מתוך 67

ִ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 0525-251-915ח.פ 200578649

1

יצחק גולברי:

דבר שני חשוב להבין ,כל עוד המבנה לא הוקצה ,הוא של המועצה.

2

אהרון שפרבר:

ברור.

3

יצחק גולברי:

אין מניעה מהמועצה היום ,רשת המועצה יכולה להביא הצעה לשפץ וזה.

4

אהרון שפרבר:

צודק במאה אחוז.

5

יצחק גולברי:

כל עוד לא הקצינו זה שלנו ואנחנו רשאים לבוא להחליט לשים אפילו מיליון שקל
לשפץ 60,000 .שקל לא יטפל בבעיה.

6
7

אהרון שפרבר:

גולברי ,אני מסכים.

8

מנחם בנימין:

לאור תמונת המצב הזה אני מבקש לעצור ,שלא יהיה לי מצב שחותמים ושמים

9

אותי בפני עובדה .היום שתהיה החלטת מועצה שבעצם אומרת שהליך ההקצאה,

10

החלטה נגדית שאומרת שאנחנו לא מקצים את מבנה ,לפחות את מבנה בני

11

המושבים כמו שהוקצה לפני שנה ,לעצור את ההקצאה .אתם רוצים את הצופים-

12

קרן גרין:

אין מה לעצור .צוח ,אין מה לעצור .אין ,צוח ,אין מה לעצור.

13

שלמה מוכתר:

הוא אמר לך ,כל עוד אין זה ,זה של המועצה.

14

קרן גרין:

אם הנוער היה בוחר בנוער הלומד והעובד ,מה שהיה צריך לעשות זה לגרום להם

15

לחתום על ההסכם ואז להחזיר את זה שוב למליאת המועצה .כלומר ,בכל מקרה

16

זה לא יכול לעבור תהליך כזה בלי אישור פה של המליאה .עכשיו הנוער בחר

17

במישהו שאפילו עוד לא התחלנו איתו תהליך ,כדי להתחיל את התהליך הזה.

18

מנחם בנימין:

בסוף המבנה חזר אלינו .אנחנו צריכים לפתור את הבעיות של המבנה-

19

קרן גרין:

שניה ,עם כל הכבוד-

20

איריס וסרברגר:

הוא שלך ,הוא לא הוקצה.

21

דובר:

לצורך העניין ,מחר יכולים לשפץ אותו.

22

מנחם בנימין:

אנחנו רוצים לשפץ אותו מחר בבוקר.

23

קרן גרין:

רגע ,אתה לא מנהל פה תהליך ...ויועץ ,שניה ,עם כל הכבוד ,אם אתה רוצה זכות

24

דיבור אז תשמור על כללים .היועץ המשפטי הקריא את המייל שלה .חברי מועצה,

25

שניה ,חברים ,אני נותנת לחברי מועצה ואז לנציג של הנוער העובד והלומד ואז

26

לנציג של הורים .כן.

27
28

יצחק גולברי:

אני מציע ,קודם כל אני רוצה לברך ,מגיע לנו מזל טוב לקדימה צורן ,יש לנו שני
מועמדים לכנסת ... .שי והילה שי.
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1

קרן גרין:

גם הילה?

2

יצחק גולברי:

גם הילה ברשימה ,כן.

3

דובר:

גם סיגלוביץ'.

4

יצחק גולברי:

גם סיגלוביץ' ,נכון שלושה .יהיו לנו פה שלושה חברי כנסת.

5

דובר:

אני מציע קרן-

6

יצחק גולברי:

אני מציע לך שבהמשך להצעה לסדר שדנים עליה ,תוציאי את תב"ר בהסכמה של

7

כולם שזה יעלה היום על סכום מסוים כי אנחנו אפילו לא יודעים מה העלויות

8

שצריך שם .אולי תעשו הערכה או שיעשה ,תיערך בדיקה.
קרן גרין:

אין פה את כל חברי המועצה.

10

נועם מולה:

נבדוק את זה לישיבת תקציב-

11

דובר:

יש ישיבה שבוע הבא ,נעשה שיעורי בית.

12

קרן גרין:

אני מקבלת ,איציק אני מקבלת את ההצעה .אני מבקשת מהמנכ"ל שיבדוק איה

9

13

עלויות אנחנו צריכים שם .שבוע הבא במסגרת התקציב יש גם תראו סעיף תב"רים.

14

אנחנו בשבוע הזה נבדוק האם זה משהו ,הסכום זה משהו שיכול להיכנס באחד

15

התב"רים או שאנחנו צריכים לייחד לו תב"ר מסוים .אני לא יודעת להגיד אם זה

16

 100,000או  . 60,000אנחנו צריכים לקחת בחשבון ,שניה ,אנחנו גם צריכים לקחת

17

בחשבון את מה שהתנועה תתן .כן צוח.

18

מנחם בנימין:

אפשר כבר לפתוח את הדיון? או מה?

19

קרן גרין:

הדיון כבר מזמן נפתח .אני רוצה להסביר מה הולך להיות מהלך הדיון .כל חבר

20

מועצה שרוצה להגיד משהו יגיד ,אני רוצה אחר כך לתת לנציג הנוער העובד ולנציג

21

הורים לדבר .כן.

22

מנחם בנימין:

אני אפתח .לא היתה לי אף פעם שאלה אם בני המושבים היו או לא היו בצורן .בני

23

המושבים היא תנועה שליוותה את צורן מתחילת הדרך ועשינו הרבה מאמצים

24

שהיא תהיה התנועה הכי טובה ואני חושב שקשה מאד להעתיק .אני לא נכנסת

25

לדיון הפנימי של הנוער העובד או בני המושבים ,זה באמת דבר שקשור איך אומרים

26

לנוער ,הורים ,פעם כן פעם לא .אבל בני המושבים זה צורן ושמה כנראה הם ימשיכו

27

לחיות .אני עדיין חושב שגם בני המושבים בלי לבדוק את זה ,זה תנועה שעובדת

28

דרך וועדות החינוך .כאילו ככה הם עובדים .בני המושבים זה הפעילות שלה .כל
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1

מושב יש לו את וועדת הנוער שבני המושבים הוא עושה את הזה .אני מבחינתי

2

כששביט עשה את התהליך אמרתי לו שני דברים ,נכון שזה לא קשור לפיצול עכשיו,

3

אבל אמרתי לו :תשמע ,אתה עושה תהליך ושתמיד אמרנו תקציב בני המושבים,

4

תקציב הצופים ,תקציב זה ,הרבה הרבה מלחמות העלינו העלינו העלינו ,ואמרנו

5

"תמיד נשווה לנמוך ביותר ומשמה נמשיך".

6

נועם מולה:

נשווה לגבוה ביותר.

7

מנחם בנימין:

לגבוה ביותר ,כן.

8

קרן גרין:

את הנמוך נשווה לגבוה.

9

מנחם בנימין:

לפני שנתיים אני אמרתי נחכה ונראה ,נראה מה תהיה תמונת המצב .קרו שני

10

דברים .גם נוספו עוד  1,000יחידות דיור ,והחניכים לא קפצו בעוד  200ילד .כאילו

11

לא קרה משהו יותר טוב ,שהדבר הזה היה צריך לקרות .התנועה הזאת תגדל מ-

12

 700ל ,900-ל .1,000-כי באו המון המון ילדים .שזה צריך לשאול את השאלה למה

13

ואיך ,מה קורה .והדבר השני ,גם מבחינת התקציב ,היום כשמדברים על התקציב

14

תמיכות ומה שיהיה לבני המושבים בתוך התמיכות בסדר גודל של  180,000שקל,

15

לפי מיטב זכרוני בתקציב היה  240ככה בלי לפספס ובלי לפשפש יותר מידי .אז אני

16

פונה היום לראש המועצה גם כן ואומר לה" :גברתי ,תדאגי שהגבוה שהיה הוא

17

הגבוה שיישאר ומבחינתי נעלה לשאר מה שצריך על מנת להשוות" .אי אפשר לקחת

18

את בני המושבים ולהבין ,אם תרצי לחכות עוד שנה ועוד שנתיים ,שהעסק הזה

19

יקבל מכה בראש כי ההורים מעמיסים עליהם מיסים וטיולים יקרים והכשרות

20

יקרות וזה המשמעות שילדים ,רק ילדים עשירים יהיו בתנועה .אז צריך את

21

המשמעות הזאת להבין ואני אומר לך ,לא נישאר  ,700גם נהיה  500בעוד שנה וחצי,

22

אם תצפו שההורים רק ישלמו וישלמו ,ולא כל הורה מסוגל להוציא  700שקל לטיול

23

של יומיים או לטיול של שלושה ימים ,והנה אנחנו בדרך לשמה .העובדות מתחילות

24

להתיישר בדיוק כמו שדיברנו לפני שלוש שנים וכולם היו נפוחים עם הסיפור ורק

25

להוציא ורק שלא נטפל ושלא יהיה לנו כאב ראש .נכון? תנועת הנוער היתה כאב

26

ראש בתוך וועדת החינוך .היא הצריכה המון שעות גם מהגזברות ,גם מהחינוך.

27

אבל התנועה הזאת עבדה והתפתחה וגדלה והוכיחה את עצמה .ועכשיו אנחנו
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1

נמצאים בעצירה ,והעצירה הזאת מבחינתי היא ללכת אחורה ,אחורה הרבה ,בגלל

2

שאנחנו הכפלנו את כמות התושבים שלנו .אנחנו לא-

3

נועם מולה:

אבל העצירה היא לא בהכרח תקציבית.

4

קרן גרין:

בסדר.

5

מנחם בנימין:

מה אתה אומר? מה זה לא בהכרח תקציבית? שנדרש מהילדים לשלם פעם 50%

6

יותר על פעילות ,איך אומרים של טיולים ושל דברים כאלה .אני לא מדבר על ה-

7

 120שקבעו דמי זה ,זה היה מקובל על כולם שישלמו כחלק מהאחריות ,וצריכים

8

לשלם דמי שירות שנתי ,זה בסדר ,זה הוסכם ,על הכיפאק .בזמנו כשהעלינו לצופים

9

את ה-

10

נועם מולה:

תקציב.

11

מנחם בנימין:

את התקציב בצורה של מאות אלפים ,לפחות באנו לצופים ואמרנו" :תהיו לפחות

12

בסדר בקדימה אתם גובים  600שקל ,עכשיו קיבלתם מאות אלפים מהמועצה,

13

תורידו להם קצת .אי אפשר עומס של ארנונה כל כך גבוהה וזה .אז המועצה נתנה,

14

אל תיקחו מהצופים את ה ,600-תקחו  .400תורידו להם  200שקל משפחה" .לא

15

היה ,היה גם וגם נשאר .וזה נהיה לקטע של עשירים .ואז אנחנו מטפלים ברווחה

16

איך לעזור למישהו להגיע לתנועת נוער ,לא לאיזשהו חוג ...בשביל שהוא ישלים את

17

עצמו .לכן אני מבקש גם לשים עין על הסיפור של התקציב ,לראות שלא שוחקים

18

אותו ושוחקים אותו בשוויון הזה .כי ה 700-נהיה  ,180ואחר כך ה 500-יהיה 140

19

ואי אפשר יהיה לקיים תנועה .נסתכל אחד על השני ,שוויון שוויון שוויון ,אבל מה,

20

הרגנו את הילד מה שנקרא .רוצים חינוך ואז נשלם בצד השני את הנוער במצוקה

21

או נוער עברייני או דברים כאלה שלא נמצאים בתנועה שסך הכל העסק אצלנו עובד

22

טפו טפו ,כולם בתנועה וכולם עסוקים בספורט וכל הדברים ההתנדבותיים האלה.

23

זה תהליך שלא מסתכלים עליו היום ואני מבקש לשים עליו עין .ואני רוצה באמת

24

לוודא ,וזה באחריות שלך ,זה ממש לא באחריות שלנו .הסיפור הזה של להעביר את

25

הכספים אם הוא נתקע ,קרן איך אומרת ,אני מחליטה לבד ,זה לא בשולחן שלנו.

26

נכנסת למשמרת .גברת ,אל תישני בלילה ,תדאגי שהעסק הזה יעבוד .שלא נגיע

27

לדקה התשעים שלא נוכל להעביר כסף ותהיי קשורה עם הידיים .אני יכול להגיד

28

לפחות בתקופה של איציק ,נכון הוא עשה ,הוא לא שמע לעצת היועץ המשפטי ואף
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1

אחד לא עצר אותו במשך עשר שנים .הוא המשיך לתת את התקציבים כפי שהוא

2

ראה לתת את התקציבים לנוער ובשביל זה גדלנו .שלא נגיע למצב שאנחנו הידיים

3

שלנו יהיו קשורות ולא נוכל להעביר  200,000שקל לתנועה.

4

קרן גרין:

תודה רבה.

5

יצחק גולברי:

תשובה אחת לשאלה ,לגבי המספר חניכים-

6

קרן גרין:

בוא תיקח את הזמן אם אתה רוצה בכלל להתייחס.

7

יצחק גולברי:

הוא שכח שצורן הוותיקה התבגרו והם רואים בכלל טלוויזיה ולא מביאים ילדים.
ואם לא היתה רמת אמיר ,לא היה חניכים בכלל.

8
9

מנחם בנימין:

אתה לא יודע כמה צעירים ,לא לא ,אתה לא יודע כמה צעירים הצטרפו לצורן
הישנה.

10
11

קרן גרין:

עוד מישהו מחברי המועצה רוצה להתייחס?

12

יצחק גולברי:

עכשיו?

13

מנחם בנימין:

 50%מהאוכלוסייה התחלפה שם בילדים צעירים.

14

יצחק גולברי:

יש למישהו מספרים כמה ילדים מרמת אמיר נכנסו לתנועה?

15

מנחם בנימין:

בתי ספר.

16

יצחק גולברי:

לא ,אני שואל לתנועה.

17

קרן גרין:

אז תומר ,בוא רגע ניתן ,אם לא נמשיך את הדיון.

18

יוסף אדירי:

אחד אחד ,אפשר? אני רק שאלתי שאלת הבהרה.

19

קרן גרין:

אז קדימה ,אחד אחד.

20

יוסף אדירי:

אוקי.

21

קרן גרין:

אתה התחלת פשוט תומר ,אז ,קדימה אחד אחד עד ש-

22

יוסף אדירי:

אז תראו ,אני עוד פעם חוזר ואומר ,אני מתנצל ,או שלא הסברתי את עצמי נכון או

23

שלא או שלא הובנתי עד הסוף .אז אני עוד פעם חוזר ,תנועת בני המושבים היא

24

תנועה שיושבת בכפיפות ופועלת בכפיפות ליישוב ,למועצה ,נקודה .זה המודל

25

הארצי .להוציא שתי מקומות ,מאז תהליך איחוד הרשויות .זה נקודה אחת .ואני

26

מבקש עוד פעם לוודא שאנחנו יודעים מה שאנחנו אומרים ,שהתנועה הזו היא

27

עובדת ברמה הארצית ,היא לא תחת היישוב ולא תחת האחריות והסמכות של

28

היישוב.
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1

שלמה מוכתר:

תשובה קיבלת יוסי.

2

יוסף אדירי:

רגע שניה .נראה לי שאנשים לא הבינו את זה עד הסוף .ומשום שאני עשיתי ועדת

3

בדיקה חצי שנה לצערי הרב ,על ניהול התנועה דרך המועצה .אז אני אומר לך ,בוא

4

נחליט שזה המודל .אני לא בטוח שזה מדויק ,זה אחד .שתיים ,אני הייתי שמח

5

שבדיון שקוראים לו "תנועות נוער" לדבר על אני אקרא לזה אחוז המשתתפים

6

בתנועות הנוער ,איך מגדילים את זה ,איך נותנים להם כלים .ולא הדברים

7

הבנאליים האלה של להקצות להם את המבנה ולתת להם את התקציב .זה מבחינתי

8

שני דברים שהם הבסיס של הבסיס שאנחנו מחויבים אליהם ,באנ'ה קמים בבוקר,

9

זה כמו לצחצח שיניים .זה לא קשור לאיזשהו משהו רעיוני או חשיבה ,ואיך אנחנו

10

מאפשרים להם להגדיל את המוצר האיכותי הזה בעוד  25%כל שנה .וזה מתקיים

11

בהרבה מאד דברים ,הרבה מאד מקומות .אני מצטרף להערה פה של ,או להמלצה

12

של צוח ,ואני חושב שצריך לעשות את זה מהר ,להכניס תב"ר מוקדם ככל שניתן

13

או חלופה שלו ,לתת את המבנה הראוי הזה .אני אומר עוד פעם ,בוא נזכיר לכולנו

14

שהנערים הם באמצע ולא תנועה זו או אחרת ,ולכן לא ניתן שהמקום הזה יקבל את

15

התיקון והשיפוץ הרא וי לו כתנאי להקצאה גם אם זה יהיה שבוע אחרי ,שבועיים

16

אחרי ,זה לא רלוונטי לזמן.

17

קרן גרין:

תודה .התייחסויות נוספות .אוקי.

18

תומר יעקב:

לפני שמעבירים לנציגים.

19

קרן גרין:

כן.

20

תומר יעקב:

תראה אהרון ,אני אגיד לך דבר כזה.

21

אהרון שפרבר:

כן.

22

תומר יעקב:

כמעט כל דבר אפשר להחליט מה בסמכות ,מה לא בסמכות חברי המליאה .כמעט

23

כל דבר אפשר להעביר אותו לזירה של חברי המליאה ,אבל תשמע ,בשביל זה יש

24

נבחרי ציבור .אפשר להחליט שסתם ,אנחנו עושים פה דיונים ,מקשקשים בזנב

25

ובאמת ראש מועצה יחליט כמעט את הכל .יש לו הרבה כח ביד .אנחנו פה באמת

26

כדי לייצג ציבור ,כדי לקבוע מדיניות ,כדי להפעיל את מיטב השיקולים ,כדי לצמצם

27

חשיפה לסיכונים ,כדי שלא אתה יודע ,עשרת הדברות ירדו פעמיים ,אמרו נעשה

28

ונשמע .מה שקורה פה עכשיו זה שוב נעשה ונשמע .בוא קודם כל נעשה ,אחר כך
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1

נסתדר .שיטת הבלוף .יהיה בסדר אחרי זה ,אחרי זה נשבור את הראש .בשנים

2

הקודמות דרך אגב ,קודם כל היינו מעבירים את התמיכות כי התקציב תמיד היינו

3

מאחרים בו ,היה לנו דיליי עוד לפני שאתה הגעת .עכשיו יש פה מצב הפוך ,קיבלנו

4

תקציב ,יש דיון כבר שבוע הבא ,יכול להיות שהתקציב יאושר ,יש כסף בתמיכות.

5

נכון שלא מחלקים את התמיכות עד שאין את הנוהל ואין את ההמלצות של צביה

6

וכיו"ב ,אבל אתה כבר יוצר פה מעשה עשוי ,אתה כבר מקרב את התנועה לכיוון

7

הכסף .כבר תקצבנו הרי ,לא סתם תקצבנו את זה בכמה ,ב 600,000-שקל בכוונת

8

מכוון כדי להעביר כסף לבני המושבים .כולנו רוצים שיהיה כסף-

9
10

קרן גרין:

או לנוער העובד והלומד ,למי שהנוער בוחר .תנועת נוער תהיה ,תנועת נוער תהיה.

תומר יעקב:

אבל התנועה עצמה ,השאלה אם יש סיכון .זה אחד .שתיים ,אני חולק עליך ,כי

11

תנועה שאין לה ניהול תקין ,אתה מהווה בין ביטוח לבין רגולטור של חדר מצב של

12

משרד החינוך ולשכת יום טיולים.

13

אהרון שפרבר:

אני לא אומר כלום ,אני אומר לך מה הם ענו פה.

14

תומר יעקב:

רגע .רגע.

15

אהרון שפרבר:

הקראתי לך.

16

תומר יעקב:

שמעתי .אין קשר ,ביטוח זה ביטוח ,זה לא מעניין אותי .אני בטוח שהם עושים את

17

הביטוח צד ג' אחריות מקצועית ,אחריות מעבידים פר אקסלנס .הבעיה שלי ,מאחר

18

ונכווינו ואני ויוסי וגם קרן ישבנו בוועדת בדיקה לפני  4שנים.

19

לילי בכר:

וגם אני.

20

תומר יעקב:

גם את ,נכון יפה ,ברוכה הבאה .לא נפגשנו מאז.

21

לילי בכר:

אתה ראית אותי ,אפילו לחצת לי את היד בתקופת הבחירות.

22

תומר יעקב:

וואלה.

23

לילי בכר:

תמשיך.

24

דובר:

חלק מדחיקים את התקופה הזאת.

25

שביט מס:

מתי זה היה? מתי זה היה?

26

תומר יעקב:

קרו פה דברים לא טובים .אין וויכוח בכלל .נחשפנו לדברים ,לתהליכים לא טובים

27

שלא נפרט אותם ,זה לא הדיון עכשיו .עכשיו אני אומר לך דבר כזה ,במידה ובני

28

המושבים מגישה בקשה לאישור בטחוני ,היא תקבל את המענה ,אין בעיה עם זה.
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1

היא תקבל גם את המפרט הטכני ,המפרט המבצעי מה צריך ומה נדרש ברמת הכח

2

הרפואי והכח המבצעי ,הכח של האבטחה והחלוקה של כלי רכב וכיו"ב .העניין

3

הוא ,העניין הוא שיש את הפקחים למשל של משרד החינוך שהם גורמי האכיפה.

4

לילי בכר:

יש את הדו"ח של הפקחים ,הם מפקחים על הפעילות שלהם.

5

תומר יעקב:

זה צריך לבוא לידי ביטוי.

6

לילי בכר:

יש.

7

תומר יעקב:

עוד לא .כי עדיין לא עשינו את התהליך אז לא יכול להיות שיש.

8

לילי בכר:

היה בחנוכה יצאה פעילות והיו מפקחים של-

9

תומר יעקב:

אבל זה היה תחת הנוער העובד עדיין.

10

לילי בכר:

לא .לא לא לא .ויש מפקחים-

11

קרן גרין:

לילי שניה רגע .תכף ניתן לך זכות דיבור .כן.

12

תומר יעקב:

כשאין ניהול תקין אז באמת אין סמכות לבוא ולבקר את הדברים האלה .לא יודע

13

מה קרה בחנוכה ,יכול להיות .אני לא יודע מה היה שמה ,אני רק יודע שברגע שיש,

14

אם  ...מטעם משרד החינוך ,אנחנו חושפים את התנועה לסיכונים ,גם בהיבט

15

הכספי ,גם בהיבט הבטיחותי ובהיבט המבצעי .זה מה שרציתי להגיד.

16

קרן גרין:

אני בינתיים מעלה למי שרוצה את המסמך של התיאום ציפיות בין הצדדים .יש

17

אותו גם פה מודפס .אני נותנת אם חברי המועצה סיימו ,אני נותנת רשות לנוער

18

העובד והלומד.

19

שביט מס:

רק לא שמעתי איציק אמרת קודם שאלה שנכנסה לרשימה ,היא לא ברשימה .זה
שאלה אחרת.

20
21

תמי רוטמן:

אני עכשיו הסתכלתי ,זה של קבוצות אחרות.

22

שביט מס:

היה שידור באינטרנט.

23

קרן גרין:

חברים.

24

אדם קמחי:

אני נמוך ,אני עומד תסלחו לי .קוראים לי אדם קמחי ,אני מנהל כספים בבני
המושבים ,הנוער העובד והלומד .אני עד-

25
26

לילי בכר:

לצד אחד של תנועה אחת ולתנועה השניה לא.

27
28

סליחה רגע קרן .אני חייבת להגיד משהו .אני חושבת שזה לא הוגן לבוא ולתת במה

שביט מס:

הם יכלו להגיע.
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1

לילי בכר:

הם שאלו אם הם צריכים להגיע ,אמרנו להם שלא.

2

קרן גרין:

שניה .אז לילי ,אותי מבחינתי כל מי שרוצה לבוא מבורך ,כל מי שרוצה לדבר מדבר.
אני אם היו שואלים אותי אז הייתי אומרת שזה מבורך.

3
4

שביט מס:

שיבואו.

5

קרן גרין:

אני חושבת שמגיעה להם את הזכות לדבר וקדימה.

6

אדם קמחי:

גם לצורך העניין הוצגה עמדתם באמצעות מייל ,אולי זה היה לי יותר יעיל .אבל

7

בסדר .בני המושבים הנוער העובד והלומד ,אתם מכירים את הסיפור .כל מה

8

שאתם יודעים אני לא אלאה .אני רק רוצה להגיד משהו ,מועצה מקומית קדימה

9

צורן היא לא יישוב קהילתי ולא פועלת בתוך השדה של היישובים הקהילתיים .היא

10

לא פועלת בתוך המועצות האזוריות .מה שמותר לי כתנועת נוער מוכרת וחוקית

11

במדינת ישראל במה שנקרא מועצה מקומית ,הוא לא מה שמותר לי ביישוב

12

קהילתי .הנוער העובד והלומד בתוכה חטיבת בני המושבים היא תנועת נוער מוכרת

13

על ידי משרד החינוך .האנשים שעבדו בחטיבת בני המושבים ופרשו לא הגישו אף

14

נייר לא להיות ארגון מוכר ולא תנועת נוער מוכרת ,ויש לזה הגדרות משפטיות למה

15

הדבר הזה ומה הוא לא הדבר הזה .כרגע הם גוף פרטי כמו חוג אופניים.

16

דגנית:

בוא תדבר בבקשה על עצמך.

17

קרן גרין:

דגנית שניה ,דגנית.

18

דגנית:

תתרכז בעצמך.

19

קרן גרין:

דגנית שניה .סליחה.

20

אדם קמחי:

הנוער העובד והלומד.

21

שביט מס:

לא לא לא.

22

אדם קמחי:

מה קרה ,אסור לי לדבר? אסור לי לדבר?

23

דובר:

לצעוק גם אני יודע.

24

אדם קמחי:

אסור לי לדבר?

25

קרן גרין:

אתם תצאו מהחדר.

26

אדם קמחי:

אין לי זכות דיבור?

27

דובר:

מה זה החוצפה הזו?
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1

קרן גרין:

לילי ,לילי רגע ,שניה חכו רגע חברים .אני אומרת עכשיו לכולכם ,אדם ,ואתה
תשתה מים ותירגע .אף אחד.

2
3

דגנית:

שקרנים.

4

קרן גרין:

הי ,לא ,לא מקובל עלי בחדר הזה .חברים ,אני אמרתי בתחילת הדיון שאנחנו
עושים דיון מכובד ,גם אם הדברים לא נעימים לאוזן.

5
6

דגנית:

איזה איומים על הילדים.

7

קרן גרין:

שניה ,שניה .אני אתן גם זכות דיבור לנציגות הורים ,חברים .אדם יגיד גם אם אתם

8

לא מסכימים לדעתו ,אנחנו נכבד אותו ונשמע אותו עד הסוף כל עוד הטון והשפה

9

והכל מכובדים .כמו שהיה עד עכשיו .אז אנחנו נשמע אותו עד הסוף .יש לו את

10

הזכות דיבור שלו ,כשהוא יסיים אני אתן לכם את הזכות דיבור .בואו נתאפק רגע.

11

כן תמשיך.

12

אדם קמחי:

בני המושבים הנוער העובד והלומד פעלו בקדימה צורן הרבה שנים ,בצורן ספציפית

13

באמצעות חטיבת בני המושבים במשך הרבה מאד שנים .בכוונתנו להמשיך לפעול

14

כך או אחרת ,אחד .שניים ,מבחינתנו-

15

יצחק גולברי:

מה זאת אומרת כך או אחרת? גם אם הם יחליטו ללכת עם תנועה אחרת ,אתם
תפתחו סניף של תנועת בני המושבים בצורן?

16
17

אדם קמחי:

כן.

18

יצחק גולברי:

זה מה שאתה אומר?

19

קרן גרין:

זה לא מה שרגע ,אני חייבת להגיד אבל היו פה כמה וכמה דיונים גם אתכם וגם עם

20

הירוקים ונאמר בצורה מאד מפורשת שאחרי שהנוער יבחר ,הצד השני מקבל את

21

ההחלטה .זה היה לכל אורך הדרך .אני לא יודעת אם אתה לא עודכנת על ידי רועי

22

או לא ,אבל זה היה התחייבות ,רגע ,התחייבות של שני הצדדים ,כדאי שתדע את

23

זה .כן.

24

נחום:

יתרה מכך.

25

קרן גרין:

רגע.

26

נחום:

במידה והם לא ,הם יחזירו כסף של הילדים חזרה.

27

אדם קמחי:

אחד .שתיים ,כל חניך שרוצה לעזוב את הפעילות ,יש אתר אינטרנט ,הוא לא צריך

28

לעבור דרכי ,הוא חתם בתחילת השנה והוא מגיש בקשת ביטול והוא מקבל את
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1

הכסף בהתאם לתנאים שהוא חתם עליהם כשהוא נרשם לפעילות .שלוש ,אנחנו

2

חושבים שתנועת נוער זה דבר וולונטרי ,ואני חושב שאם בני נוער לא רוצים לקחת

3

חלק יותר בבני המושבים הנוער העובד והלומד זאת זכותם המלאה .ואם מחרתיים

4

הם יחליטו שהם רוצים לחזור לבני המושבים הנוער העובד והלומד ,זו גם זכותם

5

המלאה ואנחנו נקבל אותם בידיים פתוחות .ארבע ,אני חושב שיש הבדל בין לבחור

6

בין שתי דברים שאנחנו יודעים מה הם ,לבין לבחור בין שתי דברים שאנחנו לא

7

יודעים מה הם .יכול להיות שבני הנוער בחרו בגוף אחר ,אבל אם הגוף האחר הזה

8

פועל באמצעות גוף שלישי ,כדאי שהנוער גם ידע את זה .זה דבר רביעי .הדבר

9

החמישי שאני ,אני לא ,הסיפור ,אני לא רוצה לחזור למה שהיה ,אני לא הייתי פה.

10

אני רק רוצה להבהיר שאין לנו כוונה לזנוח שום דבר ואין לנו כוונה להפקיר אף

11

אחד ,ואין לנו כוונה לעשות לאף אחד שום דבר .ואם לצורך העניין יגידו לנו לפנות

12

את המבנה ,אנחנו נפנה את המבנה .ואם החניכים יבטלו את ההרשמה שלהם,

13

הכסף שלהם יוחזר בהתאם לנוהל .הכל בסדר .ולצורך העניין ,רק הערה אחת לגבי

14

מה שהיה עם ההקצאה ומושיקו וזה .מדובר בסיטואציה כן ,אפשר לקרוא לזה

15

ככה ,אתה גם התחזית וגם ירשת .הם היו ,אני קודמי בתפקיד היו צריכים לחתום

16

על החוזה .למה הם לא חתמו? אני לא יודע .הם לא העבירו לי בחפיפה אף נייר .אני

17

היום יושב בכובע הזה ,הם עברו לגוף אחר ,הם היו צריכים לחתום כדי שזה יהיה

18

אצלי .אז עכשיו הם גם עזבו את המקום ובעצם ירשו את מה שהיה אחריותם לדאוג

19

כשהם היו אצלי .לי זה נראה תמוה .ואני בטוח שאני מעריך את כנותך ,את נבחרת

20

ואחריותך לקבוע את התבחינים השוויוניים לכל תנועות הנוער שמעוניינות לפעול

21

במועצה המקומית הזו.

22

קרן גרין:

תודה רבה.

23

אדם קמחי:

ובהצלחה לכולם.

24

קרן גרין:

תודה רבה אדם .עכשיו אני רוצה נציג הורים .לילי ,מישהו?

25

דובר:

לילי.

26

שביט מס:

אותה שמענו מספיק בטלוויזיה.

27

קרן גרין:

נציג הורים ,נציג נוער ,מי אתם רוצים שידבר?

28

דוברת:

 ...של נציג נוער .בבקשה נועה.
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1

נועה גרין:

גילוי נאות ,נועה גרין הבת של קרן גרין.

2

קרן גרין:

התהליך התחיל לפני שאני נבחרתי .מצוין.

3

נועה גרין:

אני נועה ,מש"צית טית בבני המושבים ,מאז כיתה ד' זו התנועה שאני בה .התהליך

4

כמו שכולם יודעים התחיל לפני שאמא נכנסה לתפקיד .אני חושבת שאין פה שום

5

קשר ,היתה שקיפות לאורך כל התהליך שאני הבת של ,שזה ידוע .אין פה שום איזה

6

ניגוד עניינים ,זה מופרד הכל סבבה.

7

מנחם בנימין:

את זה נבדוק אחר כך.

8

נועה גרין:

אין בעיה .אתה יכול לבדוק.

9

מנחם בנימין:

את יכולה להעיד על עצמך .אנחנו נבדוק.

נועה גרין:

אז אני יכולה להעיד על עצמי שמבחינתי התהליך היה נקי והכי אובייקטיבי שהיה

10
11

יכול להיות במסגרת התנאים שהיו לנו .לפני  4חודשים בערך יצאנו לאיזה מסע

12

שלא ידענו בדיוק לאן הוא יוביל ,בשיתוף עם ההורים ,בשיתוף עם מחלקת חינוך,

13

בהבנה של שני הצדדים לקראת מה אנחנו הולכים ומה עומד לקרות .אני חושבת

14

שלאורך כל הזמן ורוב הזמן היתה שקיפות מאד מאד ברורה מה התהליך כולל.

15

ובעצם היתה אמרה שבגלל שזו תנועת נוער ,הנוער בסוף יבחר מה שהוא מרגיש

16

ואיפה שהוא מוצא את הזהות לו ומה המקום שלו .בסופו של יום אנחנו כל הדיון

17

הזה הוא קצת כבר איחר את זמנו מה שנקרא כי ההצבעה כבר קרתה לפני שבוע,

18

לפני שבועיים .זאת אומרת שהיה פגישה פתוחה ,אני לא יודעת אם אתם יודעים,

19

הוזמנתם אליה כל חברי המועצה .גם עם הנוער העובד והלומד חטיבת בני

20

המושבים וגם עם תנועת המושבים .שני הצדדים היו ,שני הצדדים ידעו שברגע

21

שהנוער בוחר ,הם פועלים בהתאם .לכם היתה את ההזדמנות להגיע ,לשמוע.

22

מנחם בנימין:

נועה ,להעיר את תשומת ליבך רגע.

23

נועה גרין:

כן.

24

מנחם בנימין:

המועצה מתקיימת תמיד סביב השולחן הזה .ישיבות העבודה-

25

נועה גרין:

זו היתה ישיבת עבודה שהוזמנתם אליה.

26

תמי רוטמן:

מהיום להיום.

27

קרן גרין:

זה פחות חשוב ,זה פחות חשוב .תעזבו ,זה פחות חשוב.

28

דובר:

לא חייבים לנגח כל דבר.

קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 19/02/2019

עמוד  26מתוך 67

ִ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 0525-251-915ח.פ 200578649

1

מנחם בנימין:

יישובי כזה או אחר שהוא פורום מייעץ או לא .הכל אצלנו.

2
3

קרן גרין:

טוב תקשיבו ,אני רק רוצה להגיד ,כל נושא שרוצים להעלות פה לשולחן המועצה
מעלים ,דנים בו ,בואו נתעלם רגע ממוטיב הזמן.

4
5

היא שמה איזושהי עובדה כאילו .הדברים מתנהלים אך ורק פה ,לא בשום שיח

נועה גרין:

אני חשוב לי להגיד דבר אחד ,אנחנו מבחינה משפטית בתור הנוער לא עכשיו

6

יושבים על כל סעיף ולא יושבים עם היועץ המשפטי .קיבלנו הבהרה ברורה שיש את

7

התמיכה המשפטית לכל אחת מההחלטות שאנחנו נבחר .זאת אומרת שכל הדיון

8

הזה מהבחינה שלי לא נוגע אלי .אני חושבת שחשוב לציין פה שהנוער בחר מכל

9

הסיבות שהנוער בחר והתהליך התנהל בצורה הכי אובייקטיבי שהוא יכל להתנהל.

10

ודמוקרטית זה חשוב לציין גם ,תודה .היה קלפי ,היו בוחרים ,צביה ישבה איתי

11

באופן אישי וספרנו את הקולות .דורי ממחלקת חינוך גם היה איתנו לאורך כל

12

התהליך ,ישב שכל האנשים הגיעו והצביעו .הכל התנהל בצורה מאד מאד מסודרת.

13

התהליך שהוביל לזה יכל אולי להתנהל בצורה יותר טובה .תמיד אפשר לשפר.

14

בסופו של יום עשינו את זה בשיתוף עם ההורים וישבנו ,והם ישבו עם כל אחת

15

מהתנועות וקיבלו את המידע וקיבלו טבלה מסודרת ואנחנו ישבנו ועשינו שולחנות

16

עגולים ודיברנו במעגלים ועשינו שיחה לכל הצוות הדרכה שכולל בערך מאה ומשהו

17

חניכים מכיתה י' עד י"ב.

18

לילי בכר:

.169

19

נועה גרין:

 ,169תודה .ואני חושבת שמהבחינה הזו אפשר באמת לטפוח על השכם פה לכולם

20

שבאמת השתדלו לעשות את ההליך הזה על הצד הטוב ביותר .וכואב לי שהיום

21

אנחנו צריכים להגיע למצב הזה שאנחנו צריכים לבוא ולהסביר את עצמנו .כי את

22

התשובות היה על השולחן כל הזמן ,והכל היה שקוף .הכל היה ברור .ואני לא

23

חושבת שיש פה איזה מחדל או מחטף או משהו שנעשה לא בהסכמה .אני ישבתי

24

פה באופן אישי לפני כמה שבועות בפגישה גם עם הנוהל וגם עם בני המושבים

25

והיתה הבנה מאד ברורה שברגע שמתקבלת החלטה ,כולם עומדים מאחוריה .כי

26

זה מה שהחלטנו וזה מה שקיבלנו כולם ביחד ,ההורים ,הנוער ,המועצה וזהו.

27
28

יוסף אדירי:

אני רק רוצה לשאול שאלה .דרך אגב ,הסברת היטב ,ובגלל שאת יכולה להגיד שאת
הבת של חן אז לא  ...את עצמך .מי בפועל מנהל את הדבר הזה? עכשיו אני רוצה
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1

להסביר לך משהו כדי שאני ,אמרת הכל שקוף ,נכון? יצא לי להיות חבר בוועדה

2

שבדקה את התנועה .את הבן שלי לא היית שולח לשם .לא הייתי שולח.

3

נועה גרין:

אוקי.

4

יוסף אדירי:

ואני רוצה ,אני אומר לך את זה ממקום של דאגה .מי בפועל הולך לנהל.

5

שביט מס:

תסייג את זה רק לפי הבדיקות שנעשו ב.2014-

6

נועה גרין:

אני יכולה-

7

יוסף אדירי:

מי בפועל ,רגע שניה .מי בפועל הולך לנהל את האופרציה הזו?

8

נועה גרין:

אין בעיה לענות.

9

יוסף אדירי:

לא סתם אני שואל .כי להחזיר את הגלגל אחורה.

נועה גרין:

במשפט אני אגיד לפני שרונן עונה בצורה יותר מדוקדקת ,א' זה התנהלות של

10
11

ההורים והכל סבבה .מעבר לזה שאנחנו בחרנו גוף שמנהל .הגוף הזה יש לו

12

סמכויות ,הוא יכול לנהל .אמנם הוא לא מוכר אבל כל דבר שמתחיל בהתחלה צריך

13

לעבור איזשהו תהליך.

14

יוסף אדירי:

מצוין ,מצוין.

15

נועה גרין:

אין מה לעשות.

16

יוסף אדירי:

רגע ,אני רק להסביר.

17

אמיר זהבי:

ב 2014-גם כן זה שמאחוריכם היו אחראים גם כן להתנהלות.

18

יוסף אדירי:

אני רוצה ,אני רוצה רגע להסביר .אני רוצה להסביר.

19

שביט מס:

כולם.

20

אמיר זהבי:

שניהם.

21

יוסף אדירי:

בני המושבים.

22

אמיר זהבי:

שניהם היו במועדון.

23

יוסף אדירי:

בני המושבים במקום נורמאלי  ...בייחודיות שלו ,מתנהל דרך המועצה .שחור על
גבי לבן.

24
25

דובר:

נכון.

26

יוסף אדירי:

פה אנחנו רוצים ,אנחנו זה הנוער רוצים לאפשר את תנועת בני המושבים ביישוב

27

שקוראים לו קדימה צורן שהוא עיר בעוד מספר ימים ,אוקי? עכשיו ,מי תופס את

28

המשבצת הזו משום שאני הסתכלתי בעיניים ללא מעט אנשי ,אנשים חברי המועצה
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1

ועובדי מועצה שלא ידעו לתת לי מענה ,אלא אחד זרק על השני את האחריות .אז

2

אני לא אהיה שם .אני אצביע נגד .אני אצביע נגד.

3

נועה גרין:

אז תן להורים.

4

יוסף אדירי:

ואני אלחם בזה .כי יש שם ילדים .מי הגוף שהולך לנהל את זה בפועל עם סמכות

5

ואחריות? זה מתקשר למה שדיברתי קודם לכן ,כי יש פה  600או  700ילדים

6

שנמצאים בטיול ,אני מזכיר לכולם .הוואוצ'ר לא הגיע ,אין מאבטחים ,אין זה ,אין

7

זה.

8

נועה גרין:

יש גוף שמנהל.

9

נחום:

אני אענה לך שניה ברשותך ואני אתן לך את התשובה .תראה ,אתה צודק במה

10

שאתה אומר .אנחנו בתוך התהליך של כל הסלט הזה שהיה פה עם האדומים

11

והירוקים וכל הסלטים האלה ,גם אנחנו למדנו כהנהגת הורים .אנחנו היינו

12

בויתקין והיינו בבת חפר והלכנו ללמוד איך זה עובד .כשבחנו את זה ,כי באמת

13

אמרנו כמו שאתה אומר ,אתה זה התכשיטים שלנו שם .יש לי בן בכתה י"ב ,יש לי

14

בן בכתה ט' ,אנחנו רואים את זה לא רק ל 4-שנים הקרובות .זה תנועה שבינינו מה

15

יש בצורן חוץ מתנועת הנוער .אבל בואו נתקדם קדימה .יש משהו שתנועת הנוער

16

היא המרכז שלנו .אז הלכנו ובדקנו .בדקנו איך מתנהלים הכספים .זה נכון שאתה

17

הולך ללב השרון ,בלב השרון התנועה מוציאה חשבונית למועצה ,המועצה משלמת

18

וואוצ'ר ונסגר הסיפור.

19

מנחם בנימין:

כמו שהיה בהסדר הקודם.

20

נחום:

רכזי הקן הם שכירים של המועצה .הם בוחרים אותם.

21

קרן גרין:

חברים ,תנו לנחום להשלים את המשפט .בואו תנו לנחום.

22

נחום:

הכל טוב .ככה זה עובד שם .ישבנו ועשינו עבודה .עבדנו גם עם החבר'ה של ה ,גם

23

עם האדומים ישבנו וגם עם הירוקים ישבנו ומה שזה הולך להיות שהם למעשה הם

24

מנהלים את הקן .הם מנהלים .יש שתי רכזים פה שהם שוכרים ,הם משלמים את

25

שכרם ,לא אנחנו.

26

יוסף אדירי:

מי זה הם?

27

נחום:

בני המושבים.

28

מנחם בנימין:

תנועת המושבים.
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1

נחום:

הם אלה שמוציאים את הטיולים ,הם אלה שעושים את הכל .וזה הכל ,הוואוצ'ר,
הפוליסות ביטוח הם משלמים.

2
3

קרן גרין:

טוב ,עוד התייחסויות ,אוקי .אז רונן אחרון מדבר.

4

יצחק גולברי:

אמרת לנו שני נושאים אנחנו צריכים להחליט ,הם לא על סדר היום.

5

קרן גרין:

נכון.

6

דובר:

שפיצר ,סליחה כבודו.

7

רונן שפיצר:

לשאלתך ,היות והתהליך היה ואני רק חייב לך תשובה ,היות והמנהל שלך צחי ישב
בחדר הזה-

8
9
10

שביט מס:

אתה יכול רק להציג את עצמך לפרוטוקול.

רונן שפיצר:

רונן שפיצר ,נציג וועד ההורים ,הנהגת ההורים .הבוס שלך היה פה כמה וכמה

11

פעמים וניהל איתנו שיחות ,היה לו את ההזדמנות לחתום אם הוא רצה ,יכול היה

12

לחתום .הוא היה נציג שלך .זה רק לתשובה של זה .לענייננו ,אנחנו השתדלנו לנהל

13

את התהליך בצורה שקופה .לא הבענו דעה אישית ,יהיו האדומים או יהיו הירוקים.

14

אנחנו קיבלנו בתחילת הדרך החלטה שהנוער הוא זה שיקבע .ראיינו את שתי

15

התנועות ,נתנו לכם את ההזדמנות להעביר את האינפורמציה .גם בקלפי ,ברגע

16

האחרון ביקשתם שכל ,לפני כל הצבעה יעמדו דפים עם הסברים מה כל תנועה

17

נותנת ,מה הערכים של כל תנועה .ואנחנו כיבדנו את זה וכיבדנו ,כיבדנו אתכם.

18

לילי בכר:

זו היתה החלטה של מחלקת חינוך.

19

קרן גרין:

שניה ,חברים ,זו הזכות דיבור שלך.

20

רונן שפיצר:

כיבדנו את כולם ולכולם היתה במה ולכולם היתה האפשרות להשמיע .מבחינתנו

21

ברגע שהמועצה נתנה לנו את הגושפנקא שאומר :אתם עכשיו בוחרים בין תפוחים

22

לתפוחים ,התהליך יצא לדרך .וכשהוא יצא הכדור עבר לנוער .הנוער בחר לבד

23

בהתאם להזדהות שלו ,בהתאם לערכים שכל אחד סיפר לו וזה יכול להיות תעודת

24

עניות ,התוצאות זה תעודת עניות שלכם ,אם זה מה שהנוער בחר בסוף .אבל זה מה

25

שהנוער בחר ואנחנו מכבדים את זה .אנחנו מבקשים מכם שהתהליך יהיה מכובד,

26

שההעברה תהיה ברורה .במסגרת התהליך אנחנו ראיינו גם שתי רכזות ,את ברי

27

ואת רותם שהם יפעילו את הקן מטעם בני המושבים .הן בנות היישוב ,הן ערכיות,

28

הן מנוסות .ברי היתה רכזת הדרכה אצל האדומים .הם מכירים אותה ,הם הסמיכו
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1

אותה ,היא מכירה את התהליך .המקל יכול לעבור מחר בצורה חלקה וברורה

2

ונעימה כולל היפרדות מגל על התקופה שהיא עשתה פה ,ומגיע לה תודה על מה

3

שהיא עשתה .צריך להיפרד יפה ולכבד את ההחלטה של הנוער.

4

קרן גרין:

תודה רבה .עוד התייחסות.

5

יוסף אדירי:

עדיין לא ענית.

6

רונן שפיצר:

עדיין לא עניתי על מה?

7

יוסף אדירי:

מי הולך לנהל את זה?

8

רונן שפיצר:

הירוקים .בני המושבים ,הם הולכים לנהל את זה.

9

יוסף אדירי:

כמו צופים.

10

רונן שפיצר:

כמו צופים .הרכזות-

11

קרן גרין:

תודה .אני רוצה להגיד שניה.

12

דובר:

האמירה שלך יוסי ,האמירה שלך שאנחנו צריכים לדאוג שהם יגדילו ,התנועה

13

אמורה לעשות את העבודה .אנחנו צריכים לתת את הפלטפורמה ,אבל הם צריכים

14

לעבוד.

15

לילי בכר:

אני רוצה להגיד משהו.

16

קרן גרין:

אוקי .מי מנהל את התנועה?

17

לילי בכר:

יוסי ,סליחה ,בתור מישהי שליוותה אותך בטראומה הגדולה ,אל תהנהן.

18

יוסף אדירי:

יש לי זה ,נכון.

19

דובר:

יש סודות.

20

לילי בכר:

היו תוצאות לישיבה הזאת ששביט הוציא אותם לפועל ואנחנו מודים לו על זה.

21

שביט מס:

תודה רבה ,שיכתוב את זה בפרוטוקול בבולד.

22

לילי בכר:

תעשה את זה באדום.

23

שביט מס:

בבולד.

24

לילי בכר:

ככה ,הגוף שהולך לנהל את התנועה זה גוף שהוא תנועת נוער ,הוא זה שניהל את

25

התנועה גם בעבר .בעבר היה משהו אחר וכולנו יודעים ,ואנחנו רוצים לכבד את ה,

26

לא להיכנס אחורה ולכבד את האנשים שהיו אז ובגלל זה אני לא פותחת את זה.

27

תחת התנועה ,תחת בני המושבים יש  34,000חניכים .גם היום מתוך  28מועצות,

28

 25מועצות עברו לירוקים ,אחד זה אנחנו ועוד שתיים נמצאים בתהליך כזה או
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1

אחר .אז זה לא שאנחנו הולכים ונותנים להם רק כצורן ,יש להם  34,000חניכים.

2

בשבילי כל ילד גם אם הם לא שלנו ,שלנו הכי חשובים ,אבל גם אם הם לא שלנו

3

הם חשובים .אז זה לא זה .מבחינת תומר ,מבחינת אישור ,החברה להגנת הטבע

4

נותנת את האישור ,את כל האישורים גם אישור לטיולים כל מה ש .שזה כולל

5

הגדרות מה צריך ,שזה כולל וידוי וזה כולל מפקחים .בשני הטיולים האחרונים של

6

טיולי חנוכה שהיו של הירוקים הגיעו שני מפקחים לשני הטיולים ,יש דו"ח אני

7

אראה לך אותו ,יש לי עותק של זה ,אני ביקשתי לראות את זה .יש דו"ח

8

שהמפקחים באים ,ודרך אגב ,זה מפקחים שהיו פעם של משרד החינוך ,שהם עברו

9

בגלל שהיו קיצוצים במשרד החינוך הם עברו לגוף הזה .אז זה משהו ש-

10

נחום:

 ...של משרד החינוך.

11

קרן גרין:

לילי עוד משהו?

12

לילי בכר:

רגע .זהו .רק משהו אחד שלי חשוב ,זה תנועה של הנוער .בואו ניתן ,וזה הגדולה של

13

צורן היה שמי שתמיד מייעל ,וכולם שיבחו אותנו וזה שהנוער מובילים והנוער...

14

בואו ניתן להם ,נכבד אותם ,נלווה אותם וניתן להם ש ,את מה שהם בחרו.

15

יצחק גולברי:

רק בגלל זה עשינו את הדיון הזה.

16

קרן גרין:

אני רוצה לסגור את זה .את חייבת אבל אני רוצה לסגור את הדיון בנושא הזה .אני

17

רוצה להגיד תודה רבה .אני רוצה להגיד גם לכם תודה רבה .אני יודעת שזה לא

18

פשוט וגם לבני המושבים ובעיקר לנוער ולהורים ,זה לא ברור מאליו .משימות רבות

19

לפנינו ,תודה רבה.

20

יצחק גולברי:

סיכמנו שתב"ר ,יהיה פה תב"ר.

21

מנחם בנימין:

שיגיע תב"ר שבוע הבא.

22

קרן גרין:

רגע צוח ,שבוע הבא ,רגע .שבוע הבא יש דיון תקציב ,נכניס את זה.

23

יצחק גולברי:

נביא את זה לדיון.

24

קרן גרין:

אני בודקת כמה צריך והכל ,אנחנו נכניס את זה .תודה רבה ,אנחנו ממשיכים בנושא

25

הבא .אני חושבת שזה לא נכון משפטית .הנושא הבא .אוקי ,מינוי וועדת ערר לענייני

26

הארנונה .אני מציעה את עורך דין גיל ברקאי כיו"ר ,את רונן וידמן כחבר ואת

27

עורכת דין אלה קאופמן כחברה .מי בעד? פה אחד .הקצאת בית כנסת לרמת אמיר,

28

יש ,גם שלחנו לכם אבל גם בקלסרים שבמרכז-
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1

יצחק גולברי:

קרן .את לא מקצה בית כנסת ,את מקצה קרקע.

2

שביט מס:

קרקע.

3

קרן גרין:

אני מנסחת מחדש .הקצאת קרקע לבית כנסת לרמת אמיר .יש לנו פה את פרוטוקול

4

וועדת ההקצאות שבקשת המותג בית יעקב .בית כנסת ברמת אמיר .החלטת וועדת

5

ההקצאות מ 12-לפברואר  ,2019לא התקבלו התנגדויות .החלטה :להעביר לאישור

6

מליאה להמשך השלמת הליך הקצאה וחתימת הסכם הקצאה .מי בעד?

7

יצחק גולברי:

פה אחד.

8

קרן גרין:

פה אחד.

9

נועם מולה:

...

10

אהרון שפרבר:

השלב הבא ,הם צריכים לחתום עכשיו על הסכם .פה זה נעצר.

11

יצחק גולברי:

האם המועצה פונה למשרד הדתות לקבל תקציב כדי לסייע להם בבניה?

12

שביט מס:

פנינו כמה פעמים ,לא נתנו כסף.

13

יצחק גולברי:

למה? אני קיבלתי.

14

עמיקם לוי נגר:

קודם כל צריך לפנות למשרד הפנים בשביל לקבל אישור וזה יבוא עוד פעם פה
לוועדה.

15
16

יצחק גולברי:

לא .אני לא מדבר על ההקצאה .אני מדבר לגבי הבניה עצמה.

17

דובר:

משרד הדתות.

18

יצחק גולברי:

אין כסף .אני מציע שהמועצה תפנה.

19

עמיקם לוי נגר:

אנחנו נפנה.

20

יצחק גולברי:

הכי הרבה לא.

21

קרן גרין:

היה קול קורא כזה .אנחנו פנינו .עכשיו אנחנו מתקדמים בתהליך הזה ,ננסה לראות
אם אנחנו יכולים לעשות את זה אבל מבורך.

22
23

תומר יעקב:

הם נותנים עד בערך חצי מיליון שקל לפי קריטריונים.

24

שביט מס:

נכון ,השלמה.

25

יצחק גולברי:

ויש שם קהילה שמספיק.

26

תומר יעקב:

והתחייבות של המועצה להשלים את היתרה מהתב"ר שלה.

27

שביט מס:

המועצה לא יכולה להתחייב להשלים.

28

תומר יעקב:

היינו בזמנו אצל סגן השר בתחילת הקדנציה ,אצל אלי בן דהן וקיבלנו.
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1

שביט מס:

נכון .אבל המצב הוא שונה כיוון שפה אתה מקצה את הקרקע והעמותה עושה,
ואתה לא יכול להתחייב.

2
3

תומר יעקב:

אתה לא תוכל להתחייב ,נכון.

4

קרן גרין:

טוב .הנושא הבא ,אישור פרוטוקול וועדת תמיכות בחינוך .זה נמצא אצלכם בחומר
גם שנשלח וגם שעל השולחן ,ואני מציגה את זה גם פה.

5
6

יצחק גולברי:

לא נשלח.

7

דובר:

זה פה בקלסר.

8

קרן גרין:

אני קוראת את זה אחד אחד?

9

שביט מס:

לא .מה פתאום.

10

קרן גרין:

אני רוצה להגיד תודה לחברי הוועדה ,לצביה שמעה ,לתומר יעקב ,לדורון אריה,

11

לאיריס וסרברגר ולכוכב מרק על העבודה המסורה .מי בעד? פה אחד .מישהו צריך

12

עוד זמן ,אז אני-

13

יצחק גולברי:

לא לא.

14

שביט מס:

הכל בסדר.

15

קרן גרין:

הנושא הבא זה אישור שינוי ופתיחה וסגירה של תב"רים .אני מקריאה-

16

יצחק גולברי:

בואי נעבור תב"ר תב"ר בבקשה.

17

קרן גרין:

כן כן .תב"ר ,נתחיל בתב"ר  ,800תכנון והקמת מבנה לבני עקיבא ,יש פה את

18

הטבלה .היא קצת עקומה אבל תכף זה ,תכנון והקמת מבנה לבני עקיבא .תוספת

19

נדרשת  ₪ 400,000מקרן עבודות פיתוח.

20

יצחק גולברי:

שאלה ,מה קרה?

21

קרן גרין:

מה קרה? מהנדס? מהנדס.

22

יצחק גולברי:

מה קרה? את בני עקיבא חנכנו לפני למעלה משנה .מה קרה  400,000שקל?

23

חנן טויטו:

אנחנו לא אישרנו לו את החשבון הסופי ,הוא הגיע עכשיו.

24

יצחק גולברי:

למי?

25

שביט מס:

לקבלן.

26

חנן טויטו:

לקבלן .לא שילמנו לו עד עכשיו .אנחנו חייבים לו עוד  700,000שקל .בחשבון הסופי
שחישבנו היה טעות בכתב כמויות המקורי.

27
28

יצחק גולברי:

לא מבין .היה מכרז?
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1

חנן טויטו:

היה מכרז.

2

יצחק גולברי:

הבן אדם קיבל ,אני-

3

חנן טויטו:

אני אסביר .זה לא פאושלי איציק ,זה לא פאושלי .זה מכרז למדידה .כשבכתב
כמויות כש ...עשה את כתב הכמויות הוא במקום לכתוב  50קוב כתב  25קוב.

4
5

יצחק גולברי:

מי זה הוא?

6

חנן טויטו:

אפי אור ,מי שכתב את כתב הכמויות .לא אני כתבתי את הכתב כמויות .ובפועל-

7

יצחק גולברי:

והקבלן לא ידע כמה קוב צריך להיכנס במבנה שהוא הולך לבנות?

8

חנן טויטו:

בפועל ,תוך כדי ביצוע היו שינויים.

9

שביט מס:

זה עניין של מדידה.

10

חנן טויטו:

איציק ,תוך כדי ביצוע היו שינויים שהיינו צריכים לבצע אותם .הוספנו קידוחים,
הוספנו כלונסאות ,הוספנו כל מיני דברים .תוך כדי ביצוע זה דברים-

11
12

יצחק גולברי:

מה היה המכרז? כמה היה המכרז?

13

חנן טויטו:

המכרז היה מיליון ארבע מאות ומשהו וזה נהיה מיליון שבע מאות ומשהו ,פחות
מ 19%-בלבד .פחות מ.20%-

14
15

יצחק גולברי:

חנן ,זה חריגה של .30%

16

שביט מס:

.20%

17

חנן טויטו:

אפשר לבדוק את הדברים.

18

יצחק גולברי:

אבל זה חריגה של .30%

19

חנן טויטו:

 19%בלבד.

20

שביט מס:

.20% .20%

21

חנן טויטו:

 .19%דברים שהם קורים .דרך אגב זה הפרויקט הראשון וגם ,בגלל שעשינו ב-

22

דובר:

רגע ,בואו נקשיב לחנן.

23

חנן טויטו:

ככה לבני עקיבא.

24

שביט מס:

היה ,איציק-

25

דובר:

גם עשינו בישן .היה בישן גם.

26

שביט מס:

איציק ,הקבלן הזה היה המון המון המון בעיות איתו .המון .כי זה גם הפרויקט הזה

27

נמשך ,המון בעיות היה איתו .חשבון סופי הגיע עכשיו.
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1

דגנית:

אני מתנצלת ,אני צריכה שמישהו יצא החוצה כי נציגי הנוהל טוענים שהם לא שמעו
שהם צריכים לפנות את המבנה.

2
3

שביט מס:

בסדר.

4

קרן גרין:

הם יקבלו את זה בכתב.

5

דגנית:

תודה.

6

יצחק גולברי:

אבל אם היא אמרה שנצא ,נצא.

7

שביט מס:

בואו נצא ביחד נתקזז.

8

תומר יעקב:

צו התחלת עבודה יצא לקבלן יצא לו באמצע  ,2016שניה ,בוא ,אני מסביר לך איפה
הבעיה פה ,אני רוצה להתייחס למשהו אחר ,הרי הפער ,עכשיו אתה מבקש 400,000

9

שקל ,גם אם זה פאושלי זה בסדר.

10
11

שביט מס:

זה לא פאושלי.

12

חנן טויטו:

זה מדידה.

13

תומר יעקב:

אוקי .בשטח כל כך קטן ,סטייה של .30%

14

חנן טויטו:

של  ,19למה אתה אומר ?30

15

תומר יעקב:

שניה .אבל  400,000ממיליון ,אתה כבר עובד על מיליון-

16

שביט מס:

 1.6מיליון.

17

תומר יעקב:

 1.6מיליון לשתי מיליון זה  30%כמעט ,מה יש לכם?

18

חנן טויטו:

.20%

19

שביט מס:

.20%

20

אהרון שפרבר:

 400,000ל 2-מיליון זה .20%

21

תומר יעקב:

לפנות שטח של  2.5מ"ר זה לא-

22

אהרון שפרבר:

זה לא עניין משפטי ,אני לא מבין בזה.

23

תומר יעקב:

בסדר.

24

אהרון שפרבר:

אבל זה .20%

25

תומר יעקב:

אתה יודע 25% ,כבר מוציאים מכרז חדש.

26

שביט מס:

אבל אם זה במדידה.

27

קרן גרין:

אין פה-

28

תומר יעקב:

אם חנן-
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1

שביט מס:

אז אני אומר ,אם זה למדידה ,וקבלן אחר היה זוכה ,אז היה זוכה ,היית משלם
יותר .הסכום פר פריט היה יותר גבוה.

2
3

קרן גרין:

רגע שניה ,כן תומר ,רגע חברים .חברים.

4

דובר:

הקבלן עוד לא שולם.

5

קרן גרין:

יוסי ,משה ,רגע .תפארת.

6

תומר יעקב:

הקבלן בא ,חתם על החוזה ,קיבל צו התחלת עבודה באמצע  ,2016ידע מה הוא

7

מתמחר .היה לו איזו הערכה .גם אם זה מדידה ,הוא ידע מה זה טעות בנארית ,ככה

8

טועים בבנארית ,אבל רגע שניה ,שביט .עכשיו חנכנו את המבנה לפני שנה ,עכשיו

9

אתה בא ואומר דבר כזה ,חנכנו את המבנה לפני שנה ועכשיו שנה אחרי ,כלומר מה,
כל השנתיים הקבלן הרי עבד ,הוא ישב בשקט ,לא רוצה את הכסף?

10
11

שביט מס:

הקבלן לא אושר לו חשבונית.

12

קרן גרין:

שביט שניה.

13

תומר יעקב:

עכשיו רק הוא רוצה את הכסף אחרי ש?

14

שביט מס:

לא אושרו לו חשבונות .היו טיעונים איתו ,עם העורך דין שלו ,עם היועץ המשפטי
ולא אושרה לו חשבונית.

15
16

יצחק גולברי:

שביט ,הוא קיבל מטרז בניה במכרז? המטרז' הזה הוא היה צריך לתת אותו? הוא
יודע כמה עולה מטר בניה? מה זה הקורים האלה?

17
18

קרן גרין:

מהנדס אתה רוצה רק להגיב?

19

אהרון שפרבר:

הוא היה פה כמה פעמים בישיבות .זה אני לא יודע ,זה תשאל אותו .אבל רק שתדע
שהוא לא ישב על שמריו ,הוא היה פה בפגישות עם עורך הדין והכל.

20
21

יצחק גולברי:

אני רק רוצה להבין .כשעושים מכרז-

22

אהרון שפרבר:

כן.

23

יצחק גולברי:

ויש  Xמטרז' בניה .כל קבלן דביל יודע כמה עולה מטר בניה .המינימום ובאיזה

24

רמות רוצים .הוא נתן פר מטר .עכשיו אני לא מבין ,אם הוסיפו לו מטרז' אז יש פה

25

חריגה ,אם הוסיפו לו אינני יודע ,קומה ,אז יש פה חריגה ,אבל אם פה אומרים טעו

26

בכתב כמויות בקובים ,שמע ,זו בדיחה .כי אם הוא היה מוריד בקובים הוא היה

27

מחזיר לי כסף?

28

קרן גרין:

אני רוצה לתת למהנדס להתייחס ואז אנחנו.
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1

יצחק גולברי:

חנן ,מה אני יודע?

2

חנן טויטו:

איציק ,אתה יודע מצוין ש-

3

קרן גרין:

איציק ,רגע .אנחנו נותנים למהנדס להתייחס ,את רוצה להגיד משהו?

4

דוברת:

לא.

5

קרן גרין:

אנחנו נותנים למהנדס להסביר ואז אני מעלה את זה להצבעה ,כן.

6

חנן טויטו:

 ...מדידות ,זה פאושלי ...מדידה .ובייחוד שתוך כדי ביצוע מתברר שאתה פתאום

7

עושה עוד צריך להוסיף עוד כלונסאות ,להרחיב את הזה ,כיוון שבקידוח זה לא היה

8

חול אחרי  2מטר ,היה חול אחרי  12מטר.
יצחק גולברי:

לא היתה בדיקת קרקע לפני?

10

חנן טויטו:

לא היתה .לא היתה.

11

יצחק גולברי:

למה?

12

חנן טויטו:

כי רצינו לחסוך את הכסף .אמרנו בקידוח עכשיו נבדוק .אני אומר לך את האמת,

9

כן.

13
14

יצחק גולברי:

תוסיף.

15

חנן טויטו:

אתה מנסה לחסוך ,זה לא משנה .אני אגיד לך למה זה לא משנה.

16

יצחק גולברי:

מה לחסוך?

17

חנן טויטו:

אני אסביר לך למה זה לא משנה.

18

יצחק גולברי:

זה חובה לעשות בדיקת קרקע חנן.

19

שביט מס:

לא עושים את זה לפני המכרז.

20

חנן טויטו:

תקשיב תקשיב ,יש הבדל אם אני רוצה להוציא את ה 12-או  15אלף שקל כשאתה

21

יודע ,כשאתה יודע שבקידוח הראשון אתה יכול לראות אם זה בסדר או זה לא

22

בסדר .ואם הייתי עושה בדיקה והייתי משנה את המספרים מראש ,זה היה יוצא

23

אותו דבר .כי הכמויות של הברזל הן אותן כמויות ,הבטון אותו כמות .שום דבר לא

24

השתנה.

25

יצחק גולברי:

אז מה השתנה?

26

חנן טויטו:

השתנה בכתב הכמויות עצמו .במקום שהיה קוב ...,יש פה  20% .200או -19%

27

יצחק גולברי:

חנן ,הקבלן לא ידע כמה קוב ,יאללה.
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1

חנן טויטו:

זה סטיות שקורות תוך כדי ביצוע .במקומות אחרים הורדנו פחות וחסכנו כסף.

2

במקום הזה גם היה לנו קבלן לא משהו ,גם היה לנו צרות צרורות עם הקרקע ,היה

3

ים של בעיות בפרויקט הזה .ושלא נדבר שכסף לא היה בזמן וגם היום לא שילמו

4

לקבלן ,גם היום לא שילמו את הכסף לקבלן ,חייבים לו ערימות של כסף לקבלן עד

5

היום.

6

קרן גרין:

חנן תודה רבה.

7

אמיר זהבי:

אפשר שתי שאלות?

8

קרן גרין:

כן.

9

אמיר זהבי:

אחת ,אם הקבלן הזה לא היה טוב ,יש לנו טענות לקיזוז כלפיו?

10

חנן טויטו:

היה ויכוח איתו גדול .הוא ביקש הרבה מעבר ,הרבה יותר כסף ממה שאישרנו לו

11

בסוף ,היו וויכוחים גדולים מאד .שינינו לו ...הוצאנו לו גם ציפוי אבן אחר ,הוצאנו

12

כל מיני דברים אחרים שלא תכננו להוציא .עשינו מה שאפשר.

13

אמיר זהבי:

כל מטר שנוסף זה באותה עלות ,בגלל הטעות בכתב כמויות ,זה אותה עלות של
המטר הראשון?

14
15

חנן טויטו:

זה לא .לא לא לא.

16

אמיר זהבי:

זה מה שרציתי.

17

חנן טויטו:

לא לא.

18

יצחק גולברי:

הם טעו בכמות של הברזל והזה.

19

חנן טויטו:

זה אותו מחיר.

20

יוסף אדירי:

אני רוצה לשאול שאלה.

21

קרן גרין:

כן.

22

יוסף אדירי:

אני לא בא מההקשר המקצועי ,אני בא מההקשר-

23

קרן גרין:

חברים ,יוסי ,כן.

24

יוסף אדירי:

אני לא בא מההיבט המקצועי ,אני בא מההקשר הניהולי בלבד ₪ 400,000 .זה

25

כמעט תקציב התמיכות שלנו בתנועות הנוער ולא זורקים את זה .ואם הייתי צריך

26

להוציא את זה מהכיס שלי ,כנראה היינו מתנהגים אחרת .אני רוצה להבין חנן

27

עכשיו.

28

חנן טויטו:

כן.
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1

יוסף אדירי:

מה ,מה עושים שדבר כזה לא יקרה מחרתיים? זה מה שמעניין אותי.

2

שביט מס:

אני רוצה-

3

קרן גרין:

לא לא לא .זה חנן .תן לו לענות.

4

שביט מס:

אני רוצה רק להבהיר משהו.

5

יוסף אדירי:

רגע שניה .אני לא רוצה עוד פעם ,אני לא רוצה עוד פעם-

6

שביט מס:

יוסי שניה.

7

יוסף אדירי:

אני לא רוצה עוד פעם מחר להרים את היד על עוד  400,000שקל.

8

שביט מס:

יוסי ,אתה תקבל תשובה תכף מחנן .אני אומר לך ,עשינו ב 5-שנים האחרונות לא

9

מעט פרויקטים .אני חושב ש ,95%-לא רוצה לזה ,מהפרויקטים שנעשו הסתיימו

10

בעודף תקציבי .עכשיו ,תקצבנו את זה ב ,X-אנחנו שילמנו  Xמינוס .גם כששילמנו

11

איקס מינוס בגלל ההתנהלות ובגלל זה ,זה דברים שקורים .אנחנו את הכסף הזה

12

החזרנו אותו אחרי זה ל ...קורה ,גם קורה ,תמיד קורה-

13

חנן טויטו:

פעם ראשונה שקרה .אני אומר לך  25שנה אני בוועדות מועצה ,זה פעם ראשונה
שיש פה חריגה של  ,19%פעם ראשונה.

14
15

יוסף אדירי:

בגלל שזה הפעם הראשונה.

16

חנן טויטו:

כי למה-

17

יצחק גולברי:

והאחרונה.

18

תומר יעקב:

לא נכון .אתה יודע שזה לא נכון ,בחייאט רבאק...

19

קרן גרין:

תומר ,תומר.

20

יוסף אדירי:

אני אומר עוד פעם.

21

קרן גרין:

כן .יש לך עוד שאלה ל?

22

יוסף אדירי:

אני רוצה רק-

23

שביט מס:

בפעם הקודמת זה לא היה-

24

יוסף אדירי:

אני רוצה רק להבין.

25

שביט מס:

זה היה משהו אחר.

26

תומר יעקב:

אה ,זה היה משהו אחר.

27

יוסף אדירי:

שניה .הנחת העבודה.

28

תומר יעקב:

זה טכני.
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1

קרן גרין:

תומר ,שביט ,זה לא דיון פנימי.

2

דובר:

בואו נקשיב ,יש מצב שיסתיים בזמן נורמאלי.

3

יוסף אדירי:

הנחת עבודה היא באמת אתה יודע מה שזה פעם ראשונה .אני מקבל ,זה  70שנה

4

זה פעם ראשונה .חבר'ה ₪ 400,000 ,מחר בבוקר .יש עשרות מכרזים שאנחנו ...

5

להם ,בואו נראה-

6

שביט מס:

זה לא קורה.

7

יוסף אדירי:

שזה לא קורה לנו .עכשיו זה האחריות באמת לעשות רגע בדיקה איך קרה הדבר

8

הזה ,ואני אומר לכם שאפשר לשים פה  3-4בולטים .לא צריך להתבייש מזה.

9

להגיד :חבר'ה ,טעינו בזה ,הוא טעה בזה .טעינו בזה ,לא צריך להתבייש .אבל ברגע
שהכל" ,תנו לי  400,000שקל" אז אני לא מרגיש עם זה נוח.

10
11

שלמה מוכתר:

אתה צודק.

12

חנן טויטו:

תאמין לי חטאתי .מה אתה חושב שאני פראייר?

13

יוסף אדירי:

אז מה הנקודות?

14

חנן טויטו:

אז הסברתי לך ,בכתב הכמויות ,בבטון נכתב פחות בטון פחות ברזל.

15

יצחק גולברי:

אין אחריות מקצועית לכותב כתב הכמויות?

16

חנן טויטו:

זה אפי עובד ,אפי עובד בבית חולים לצערי הרב ,וזה עזבו.

17

קרן גרין:

טוב חברים ,מי-

18

תמי רוטמן:

זה  400,000שקל.

19

קרן גרין:

מי בעד?

20

יצחק גולברי:

אני מתנגד.

21

קרן גרין:

אז קרן ,אמיר ,שלומי ,נועם ,דורון ,תפארת ,שביט .מי נגד? גולברי ,תומר ,צ'וח,
תמי ויוסי.

22
23

יוסף אדירי:

אני מבקש שתהיה בדיקה .אין לי בעיה להצביע בעד ,אבל שתהיה בדיקה.

24

מנחם בנימין:

אני רוצה לציין שזה פעם שניה ,זה פעם שניה בתקופה הקצרה הזאת ,ישיבת מועצה

25

הראשונה נדרשנו להצביע על מאות אלפי שקלים על תב"ר שגם הוא פרויקט

26

ואישרנו בדיעבד עוד כסף .זה התנהלות קלוקלת ,זה התנהלות לא חוקית שמועצה

27

מבצעת בפועל כספים בלי שהיא באה לפני לבקש את אישור המועצה .אין לי שום-

28

יצחק גולברי:

אבל זה לא קשור לקדנציה הזאת.
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1

מנחם בנימין:

לא קשור .תקשיב ,אין שום קשר לקדנציה .אתה היום חבר מועצה ואתה יש לך את

2

האחריות של מה שהיה אישור מאחורה .אני לא מנתק את עצמי .צריך להבין את

3

ההתנהלות .לא יכול להיות ,זה לא חוקי .אני אומר לך ,זה לא חוקי שמועצה

4

מאשרת ,בפעם שעברה אישרנו תוספת לא זוכר על איזה מבנה זה היה שחתמו על

5

שיקים כשאין סיכוי ,ואחר כך הבאנו את הכסף .זה בניגוד לכל נוהל תקין של

6

התנהלות משרד הפנים ,מועצה וכולי וכולי .ויושבים פה מלא עורכי דין שיודעים

7

על מה אני מדבר.

8

קרן גרין:

אוקי .אני עוברת לסעיף הבא חברים.

9

יוסף אדירי:

תב"ר הבא.

10

קרן גרין:

תב"ר  ,938צ'וח ,דורון.

11

יצחק גולברי:

צ'וח מתקדמים.

12

קרן גרין:

תב"ר  ,938תכנון והצטיידות חטיבה צעירה ,תוספת כיתות יובלים .יש פה תוספת

13

נדרשת מיליון  .₪יש פה טעות סופר ,זה לא  ,609זה  680,985מקרן השבחה רמת

14

אמיר וזה  319,015ממשרד החינוך הרשאה מס'  .2017/76043מי בעד?

15

יצחק גולברי:

אני בעד ,אני בעד.

16

קרן גרין:

אוקי.

17

יצחק גולברי:

אבל אנחנו לא מקבלים פה שום דבר מה עושים עם זה .היה נהוג ,מיליון שקל מה?

18

חנן טויטו:

מכרז.

19

יצחק גולברי:

לא ,חנן.

20

חנן טויטו:

במכרז היה .6,400,000

21

יצחק גולברי:

נו.

22

חנן טויטו:

ולא היה כסף ,הוצאנו על  5,400,000וזאת היתרה.

23

יצחק גולברי:

אוקי תשובה.

24

קרן גרין:

מי בעד? אוקי ,פה אחד?

25

יצחק גולברי:

כן.

26

קרן גרין:

פה אחד .הסעיף הבא ,תב"ר  ,9צ'וח אחר כך תמשיך.

27

מנחם בנימין:

לא .הקבלן הוא אשם שהוא לא עשה את העבודה.

28

דובר:

צ'וח ,אבל אפשר אחר כך.
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1

קרן גרין:

תב"ר  946שדרוג בריכת השחייה ,תוספת נדרשת  ₪ 500,000מקרן עבודות פיתוח.

2

אנחנו מתכוונים להשמיש את הבריכה .כרגע הבריכה לא ראויה לשימוש מבחינת

3

הנזילות שיש בה ,מבחינת איך שהיא נשארת .אנחנו רוצים שהמועצה דרך המתנ"ס

4

תפעיל את זה לקיץ הזה ,אין לנו שום דרך אחרת להפעיל את זה לקיץ הזה .הזכיין

5

שהיה ויכל להאריך שנתיים כרגע לא האריך את זה .אם אנחנו רוצים לפתוח בריכה

6

לציבור במאי בעזרת השם ,אנחנו חייבים להתקדם עם זה.

7

דובר:

היה איזה אומדן?

8

קרן גרין:

אתה רוצה להציג עוד כמה דברים בנושא?

9

דובר:

היה סיור מקדים.

10

קרן גרין:

אתה רוצה להציג?

11

יצחק גולברי:

אני רוצה לשאול כמה שאלות.

12

קרן גרין:

כן.

13

יצחק גולברי:

בבקשה ,היה ,עד מתי החזיק הזכיין את הבריכה?

14

עמיקם לוי נגר:

עד אוקטובר.

15

יצחק גולברי:

עד אוקטובר.

16

עמיקם לוי נגר:

לפני אוקטובר.

17

יצחק גולברי:

האם קרה נזק מאוקטובר עד עכשיו?

18

עמיקם לוי נגר:

הוא טען שיש נזילה של מים בבריכות.

19

יצחק גולברי:

מה היתה האחריות שלו בזמן האחזקה של המבנה לגבי תחזוקת המבנה?

20

מנחם בנימין:

עשינו חוזה ,לקח לנו כל כך הרבה זמן.

21

יצחק גולברי:

מה ,חצי מיליון פתאום צריך להוציא?

22

עמיקם לוי נגר:

אנחנו בשלב ,עוד פעם ,זה גם אחד מהתביעות שיש לנו .אנחנו בשלב תביעות כי הוא
עזב ב-

23
24

יצחק גולברי:

במפתיע הוא עזב.

25

עמיקם לוי נגר:

כן .קם והלך .אז עכשיו אנחנו מנהלים איתו כתב תביעות ,אבל אין לנו מה לדון
איתו רק בבית משפט.

26
27

יצחק גולברי:

אני שואל שאלה ,עמיקם ,האם בחוזה שהיה לנו איתו ההסכם איתו-

28

עמיקם לוי נגר:

כן.
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1

יצחק גולברי:

יש אחריות ,היה לו אחריות לתחזק את המבנה?

2

עמיקם לוי נגר:

כן.

3

יצחק גולברי:

זאת אומרת שיש פה עילה לתביעה.

4

עמיקם לוי נגר:

בטח .הוא היה אמור להחזיר לנו את זה שמיש.

5

יצחק גולברי:

האם יש לך כתב כמויות לחצי מיליון שקל?

6

עמיקם לוי נגר:

זה בערך ,אנחנו כרגע-

7

יצחק גולברי:

זה הערכת אצבע.

8

עמיקם לוי נגר:

זה הערכה כללית כי אנחנו יודעים כמה הוא השקיע כשהוא נכנס לזה ,בערך הסכום

9

הזה שהוא דרש לשיפוץ .אנחנו גם מעריכים בהערכה מאד כוללת ,יש לנו מסמכים,

10

אני לא צריך זה ,זה כתוב ,אני לא צריך בעל פה ,אנחנו יודעים בערך מה ,בערך מה

11

התוצאה .אנחנו מעריכים שזה יהיה ב .350-אבל אם יש באמת בעיה בחלחול של

12

המים ,אז זה לפחות אנחנו צריכים לשם איזה  150,000שקל.

13

יצחק גולברי:

לדעתי הרבה יותר.

14

קרן גרין:

אוקי.

15

עמיקם לוי נגר:

לפחות זה .חלק מדברים על בריכה אחת ,המתכננים חלק מהם מדבר על בריכה

16

אחת ,חלק מהם מדבר על שתי בריכות .אנחנו לא יודעים בדיוק .צריך למלא במים,

17

צריך לבדוק את זה .אנחנו כרגע עכשיו-

18

יצחק גולברי:

אני יש לי בקשה.

19

עמיקם לוי נגר:

בבקשה.

20

יצחק גולברי:

א' צריך להביא לפה אנשי מקצוע שיתנו את הכתבי כמויות ולא עובדי מועצה מן
המניין.

21
22

עמיקם לוי נגר:

לא ,קבלנים.

23

יצחק גולברי:

קבלנים שמבינים בבריכות שחיה כדי שיתנו לנו מה לעשות שם .כי ההשקעה
שיכולה להיות סתם לרדת לטמיון אם לא נדע מה לעשות שם.

24
25

עמיקם לוי נגר:

אני מסכים איתך.

26

מנחם בנימין:

אני חושב שלזרוק חצי מיליון שקל עוד לפני שחושבים מי מתפעל אותה ומי מחזיק

27

אותה ומי מרוויח או לא מרוויח ,זה פשוט לחשוב בכסף שהוא לא שלנו כסף קל.

28

חצי מיליון שקל זה הרבה מאד כסף .צריך להחליט מה רוצים לעשות עם הבריכה
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1

הזאת ואם הולך להיכנס זכיין חדש שיבדוק איך הוא רוצה .על מסגרת מה שצריך

2

לתת למועצה ,שהוא ישלם .אני לא הייתי עכשיו משקיע חצי מיליון לפני שאני יודע

3

בכלל איך אני ממשיך ומה ההשלכות של זה .אנחנו עשינו חוזה הסכם מאד טוב

4

בפעם שעברה שאמרנו שזה לא יהיה על המועצה ,הסכמנו לא להרוויח ,נתנו לו

5

במדורג את הזה ,קיזזו לו מהזה ,רק שלא יהיה שקל מכספי מועצה .ועכשיו

6

מביאים חצי מיליון שקל מקודם להכשיר ואחר כך נעשה איזשהו מכרז ונעמוד

7

במשא ומתן מול איך אומרים ,הגורם ש-

8

יצחק גולברי:

לא ידוע.

9

מנחם בנימין:

יטפל ואנחנו לא יודעים מה יקרה עד עוד פעם.

10

יצחק גולברי:

להראות לך?

11

מנחם בנימין:

אני אומר לכם ,אני מבין את הלחץ שלא יהיה בריכה בקיץ .אבל חצי מיליון שקל-

12

קרן גרין:

צוח ,רגע.

13

תפארת אסולין:

סליחה.

14

יוסף אדירי:

רגע ,תני לו לדבר.

15

תפארת אסולין:

תסיים ואז אני אגיד לך משהו בעניין הזה.

16

מנחם בנימין:

חצי מיליון שקל אפשר לממן המון ילדים בהמון פעילויות .איך אומרים ,בשביל-

17

אמיר זהבי:

אבל זה הקייטנה של הקיץ .יש לך הרבה מאד ילדים ביישוב .אם זה ,אין להם מה
לעשות.

18
19

תפארת אסולין:

קודם כל ,כנראה שההסכם שחתמתם לא היה כזה טוב ,כי עובדה שהזכיין ברח
ועשה גם נזק בבריכה.

20
21

נועם מולה:

ואם הוא היה טוב ,נזכה בתביעה.

22

תפארת אסולין:

עשה נזק בבריכה תוך כדי הבריחה שלו .מעבר לזה שאני באופן אישי יכולה להגיד

23

שהזכיין הזה מבחינתי הוא לא טוב לבריכה הזאת ובטח לא לציבור שאני מייצגת.

24

אנחנו לא נפתח ,סליחה ,אנחנו לא נפתח את זה כאן עכשיו ,אבל מבחינתי איך

25

שהתנהלה הבריכה ,היא לא התנהלה בצורה ראויה מול התושבים שאני מייצגת

26

כאן.

27

אמיר זהבי:

את מייצגת את כל התושבים.
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1

תפארת אסולין:

אם תרצו לפתוח נפתח ,כרגע לא נפתח את זה .אני חושבת שזה הכרחי שהבריכה

2

הזאת תיפתח בהשקעה שלנו .יש כאן ציבור של אנשים שהחופש שלהם בקיץ הוא

3

הבריכה הציבורית בקדימה .אמנם בשנה -שנתיים האחרונות הם ביקרו בה פחות

4

כי ההתנהלות שם גרמה להם לא להגיע לבריכה בדרכים כאלה ואחרות .אני מאד

5

מקווה שברגע שהבריכה הזאת תהיה בידיים של המתנ"ס לפחות עכשיו,

6

ההתנהלות שם תהיה מול התושבים בצורה מכבדת ובצורה שתזמין אותם להגיע

7

לבריכה .ההשקעה הזאת מבחינתי היא השקעה בתושב ,זה לא כסף שנזרק ,זה

8

תושבים שזקוקים לבריכה הזאת ,ילדים שזקוקים לבריכה הזאת .אין להם

9

חופשים בחוץ לארץ ,אין להם חופשים בקושי בארץ .אין להם פעילויות שהרבה

10

מהמשפחות יכולות להרשות לעצמם .אז המינימום זה הבריכה הזאת ושוב אני

11

דורשת ,לא דורשת ,אני מבקשת ממי שינהל את הבריכה הזאת וזה אנחנו בתקופה

12

הקרובה שישים לב איך הוא מנהל אותה מול התושבים שאני מייצגת אותם כאן.

13

כי איך שזה התנהל עד היום זה היה לא ראוי בכלל.

14

נועם מולה:

אני חושב ש-

15

קרן גרין:

שניה ,בואו ניתן רגע למנכ"ל להגיב על התהליך או שאתה-

16

עמיקם לוי נגר:

נשמע אותו.

17

קרן גרין:

נועם סליחה ,כן.

18

נועם מולה:

אני חושב ,זה נושא פשוט מבחינתי .יש לך דירה ,יש לך שוכר בה .עשית איתו הסכם

19

שהוא צריך להחזיר את הדירה צבועה ,נקייה ,תקינה .החזיר לך אותה לא תקינה,

20

עכשיו מה? לא תשפץ אותה עד שתמצא שוכר אחר? לא.

21

מנחם בנימין:

בהליך אחר .נתחיל הליך של מכרז.

22

נועם מולה:

תשפץ אותה.

23

אמיר זהבי:

אז לא תספיק עד הקיץ.

24

נועם מולה:

הבריכה תיפתח בחודש מאי -יוני .שניה ,תן לי לסיים .זה ייפתח בחודש מאי -יוני

25

כדי שהתושבים שמשלמים את הארנונה כדי שהיא תעבוד ,יהנו ממנה .אז צריך

26

לדאוג שהיא תוכל לעבוד בחודש מאי -יוני .יהיה לנו זכיין כמה שיותר מהר ,יהיה

27

טוב .הוא יקבל אותה במצב תקין ,הוא יצטרך להחזיר אותה כמו שהוא קיבל

28

אותה .הזכיין הזה שברח אם אכן מחויב היה בחוזה לדברים כאלה ואחרים-
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1

אמיר זהבי:

נתבע אותו.

2

נועם מולה:

צריך להיתבע וצריך להוציא ממנו כל אגורה ,ואני סומך על היועץ המשפטי ועל

3

המנכ"ל שיעשו את הדבר הזה כמו שצריך לצד זה שעכשיו בחודשים הקרובים

4

ישמישו את הבריכה כדי שנוכל לתת לתושבים להשתמש בה.

5

קרן גרין:

כן יוסי.

6

יוסף אדירי:

נתת דוגמא מצוינת רק לא רלוונטית .ועכשיו אני רוצה להסביר את עצמי .זה פעם
שניה שיש לנו זכיין שבורח .פעם ראשונה בלי לשלם מים ,שזה הנתח המרכזי.

7
8

שביט מס:

לא באשמה.

9

יוסף אדירי:

שניה רגע ,שניה.

10

תומר יעקב:

הוא מדבר על העיקרון.

11

יוסף אדירי:

שניה ,רגע .אחר כך שהוא ברח זה בעיה שלנו .אנחנו צריכים לפתוח את הבריכה

12

ועוד פעם לשלם את המים כדי לפתוח את הבריכה ,עזוב .היו פה שני אירועים שהם

13

מגה אירועים ,אחד היא דיברה בצורה כללית לגבי מי מנהל את הבריכה ואיך זה,

14

והדבר השני זה איך נכנסים לדירה ,איך משפצים את הדירה שלי כדי להשכיר אותה

15

חזרה .שני האירועים האלה הם אירועים חמורים שגרמו נזק לנו כמועצה .עכשיו

16

אני אומר ,אני מוכן להצביע בעד כדי שהדבר הזה יקרה ,אבל יש לי תנאי אחד מאד

17

מאד ברור .שני האירועים האלה יילקחו ,יש פה מנכ"ל זה סמכותו ואחריותו.

18

החוזה ,למשל אפילו העניין של תשלומי המים ,מתי התחילו לשלם אותם? אחרי

19

איזה חצי שנה שהבריכה עובדת .נשארו שלושה חודשים ,ברח בלי לשלם את המים.

20

השאיר בלאגן שלם פה .לכן גם ההסכם צריך להיות כזה הסכם שנועל את הבן אדם

21

בצורה כזו שהוא לא יכול לייצר לנו בעיה .כי אחרת הם למדו פה ,חביבי הם למדו.

22

הם מייצרים לך בעיה ,בורחים.

23

נועם מולה:

התשובה לא רלוונטית כי לא הבנת .כשאני עושה חוזה עם הדייר שלי אני נועל אותו
כמו שצריך.

24
25

קרן גרין:

אמיר ,גולברי ,תומר ,שלומי.

26

אמיר

אין לי הרבה ,בסופו של דבר המחויבות היחידה והמיידית שלנו כרגע זה לאפשר

27

לתושבים שידם אינה משגת בסופו של דבר .וכמו שתפארת אמרה את זה בצורה

28

הכי ברורה שזה מרכז הבילוי שלהם בקיץ .עכשיו ,אם היה אלטרנטיבה ונוהל של
קובץ :ישיבת מליאה מ"מ קדימה-צורן 19/02/2019

עמוד  47מתוך 67

ִ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 0525-251-915ח.פ 200578649

1

מכרז ונוהל של זה ,ואמרת שעשית ,עשיתם חוזה טוב .כל הדברים האלה בסופו של

2

דבר לא יאפשרו לנו לפתוח את הבריכה בזמן .עכשיו אתה צריך לבוא ולשים את

3

טובת התושבים או טובת הכיס והנוהל וייקוב הדין את ההר .אז אני חושב

4

שהתושבים באים קודם וצריך לתת להם מענה .וגם אם זה-

5

קרן גרין:

רגע שניה ,תודה אמיר.

6

מנחם בנימין:

אמיר ,בעבר המתנ"ס ניהל את הבריכה.

7

אמיר זהבי:

לא .אבל אם אתה לא עושה עכשיו נוהל מכרז אתה לא תספיק.

8

מנחם בנימין:

לא...

9

אמיר זהבי:

אבל נטען שהחוזה מאד טוב ולא הצליח.

10

קרן גרין:

אמיר תודה .תומר ,גולברי ,שלומי ודורון .כן ,תומר.

11

תומר יעקב:

אני חושב-

12

מנחם בנימין:

עשה אותו שביט ,הוא חבר שלכם.

13

אמיר זהבי:

הוא חבר של כולנו .הכל בסדר .עשה-

14

יצחק גולברי:

אנחנו שמים פלסתר.

15

קרן גרין:

תומר כן .אה ,גולברי סליחה.

16

יצחק גולברי:

הוא נתן לי .אנחנו שמים פלסתרים במקום לטפל בבעיה .אני חושב שצריכה להיות

17

פה עכשיו החלטה מערכתית ארוכת טווח יותר .אני מבין את הבעיה של ה ...אבל

18

את לבד אומרת שבשנתיים האחרונות או בשלוש שנים הם כמעט הדירו את רגלם

19

בגלל סיבות אובייקטיביות .אני חושב שאנחנו צריכים פה להחליט החלטה שאנחנו

20

רוצים להפוך את המקום הזה לקאנטרי .וגם אם נשלם מחיר של שנה -שנה וחצי

21

שהמקום לא יפעל ,בואו ניקח ,נמנף את המקום ,נשמיש אותו .נעשה אותו מקום

22

ראוי ולא כל פעם ,זה לא  ,500רק עכשיו חצי מיליון .היה עוד  250והיו והיו והיו.

23

וגם אני השקעתי שיפוצים שם .חבל על הכסף .בואו ניקח את זה ,נוציא את זה

24

ליזם ,יש מבנה ,יש שטח ענק ,בואו נעשה את זה .נכון ,כי אנחנו עוברים? לא נכון,

25

זה חצי מיליון ירדו לטימיון.

26

תפארת אסולין:

אבל יש תב"ר לקאנטרי ,נכון?

27

יצחק גולברי:

אין תב"ר .מחקתם אותו.

28

קרן גרין:

אני תכף אגיב על זה ,חברים אני תכף אגיב על זה.
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1

יצחק גולברי:

ביטלתם אותו.

2

תפארת אסולין:

אבל למה?

3

יצחק גולברי:

ביטלתם.

4

קרן גרין:

שניה.

5

אריה דורון:

בעבר זה היה.

6

קרן גרין:

טוב ,אני אגיב עכשיו.

7

אריה דורון:

וההתנהלות לא היתה התנהלות.

8

קרן גרין:

דורון ,יש פה שני שינויים עיקריים .אחד ,אני מסכימה עם זה שצריך ללכת לתהליך

9

לבחון איך להפוך את זה למבנה יותר ראוי .קאנטרי או לא קאנטרי אבל להשמיש

10

את זה בצורה אחרת .התהליך הזה לא ייקח חודש -חודשיים ,התחלנו להיפגש עם

11

זה ,התחלנו לחשוב על המערך הזה .אני לא אפרט את זה פה כי אנחנו צריכים

12

לעשות את התהליך .זה לא תהליך של חודש -חודשיים ,כמו שאתה אומר-

13

שביט מס:

זה תכנית עבודה של .2019

14

קרן גרין:

זה תכנית עבודה של  2019כדי להחליט מה עושים .זה ייקח כמה חודשים כדי לצאת

15

לדרך .אי אפשר להשאיר יישוב של  22,000תושבים בלי בריכה אחת .אי אפשר

16

לעשות את זה ולכן צריך ,וגם לא משנה מה נהפוך את המבנה הזה הוא יכלול בריכה

17

והבריכה צריכה להיות ראויה .אז אני מסכימה עם התהליך שלאורך שנים צריך

18

להיות פה קאנטרי או משהו אחר שמהווה מקום הרבה יותר ראוי ממה שיש כרגע.

19

אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי .אף אחד מאיתנו לא יכול להרשות לעצמו שלא

20

תהיה בריכה בקדימה צורן ב 2019-בשביל התושבים שלנו .תומר ,כן.

21

תומר יעקב:

תראו חברים ,אנחנו ישבנו פה ופשוט העתק -הדבק .לפני  3שנים פברואר או מרץ

22

אולי שביט זוכר .ככה בני ערובה .יצא מכרז ,זכה מה שזכה ואז התחיל הברדק עם

23

החוזה .הצלחנו להגיע לאיזה מתכונת מאד מסובכת ומאד מורכבת והוא היה צריך

24

לשלם שם את התשלומי ארנונה והאגרת שמירה עשרים ומשהו אלף שקל .בתמורה

25

פתחנו תב"ר לרישום חשבונאי שהוא שילם  6,000או  7,000שקל ועשינו שם איזה

26

קיזוז .בפועל הפסדנו ,קיבלנו את ההכנסה לתוך התקציב השוטף של המועצה אבל

27

את ה 240,000-שקל ,את התב"ר אנחנו הוצאנו .אל תגיד לי ,שביט.

28

קרן גרין:

שביט ,תכף ניתן לך להגיב בצורה מסודרת.
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1

תומר יעקב:

תן לי לדבר .אנחנו בסופו של דבר שילמנו את הכסף הזה באמצעות קיזוז .לא יעזור

2

כלום .המימון של כל שנה  80,000שקל זה התמהיל שהוצע ,בוצע ואושר .יש

3

פרוטוקול ששילמנו את ה 240,000-שקל ,נפרדנו מהם.

4

קרן גרין:

מה אתה מציע תומר?

5

תומר יעקב:

עכשיו ,אני חושב שכן צריך ,אני מאד מתחבר למה שתפארת אומרת .באמת אסור.

6

אבל באים למתנ"ס אז קודם כל צריך להחליט האם ,לא להחליט ,הוא צריך

7

להחליט ,האם הוא רוצה מסוגל ויכול .האם בוצע איזה מודל עסקי ,איזו תכנית

8

עסקית.

9

יצחק גולברי:

בעבר זה נכשל.

10

תומר יעקב:

תראו ,אבל צריך לבדוק שזה-

11

דובר:

נכשל על ידי המתנ"ס?

12

יצחק גולברי:

כן.

13

קרן גרין:

תומר ,אני אשאל אותך שאלה ,אני אשאל אותך שאלה .אם תגלה שהפעילות הזאת

14

לקיץ הזה ,לקיץ  2019בסדר ,אני לא אומרת שהיא הפסדית ,היא כנראה תהיה

15

רווחית ,אבל אם תגלה שהיא הפסדית ,האם במחיר הזה שגם אם היא תהיה

16

הפסדית ,לא תדאג שתהיה פה בריכה ראויה בקיץ ?2019

17

תומר יעקב:

אני אענה לך ,מאד חשוב לי לענות לך על השאלה הזאת .את יודעת גם את התשובה

18

אבל אני אענה את זה כאן לפרוטוקול .אבל קודם כל אני רוצה להגיד את הדברים.

19

הרי ידענו שיש בעיות עם הקבלן בלי להיכנס לדו"חות הכספיים שלו .כל מי שעבר

20

בקיץ באוגוסט  2018ראה שם שאין רכבים ,זה לא הולך ,זה לא עובד .בלי להבין,

21

בלי להיכנס לרכילויות.

22

יצחק גולברי:

ברור.

23

תומר יעקב:

ידענו כבר אז .איפה היינו כבר אז כדי לבוא להדליק נורה אדומה ,כדי להתארגן,

24

לבדוק מכרז ,לבדוק זכיין אחר וכיו"ב .יש לנו חוזה מצוין ,נועם צודק .החוזה שלנו

25

בסדר גמור .אנחנו מוגנים ,הוא נתן ערבות של  100,000שקל ,הערבות כוללת גם על

26

אחזקה.

27

יצחק גולברי:

חלטו אותה? חלטתם את הערבות?

28

תומר יעקב:

אני לא יודע .כבר עשינו חילוט ערבות פעם אחת לזכיין.
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1

יצחק גולברי:

מה?

2

עמיקם לוי נגר:

כן .אבל הבעיה היא לא הערבות ,זה כסף קטן מה שאנחנו-

3

תומר יעקב:

הערבות זה  100,000שקל .העניין הוא-

4

יצחק גולברי:

אבל חלטתם אותה?

5

עמיקם לוי נגר:

כן .אבל זה כסף קטן .זה לא כסף ש-

6

יצחק גולברי:

הוא אמר  100,000לפחות.

7

עמיקם לוי נגר:

כן .אבל זה לא כסף.

8

תומר יעקב:

יש לו ערבות ביצוע של .100,000

9

שביט מס:

.60,000

10

תומר יעקב:

אבל תראו חברים ,אני אומר דבר כזה.

11

יצחק גולברי:

?60,000

12

תומר יעקב:

קודם כל למה אנחנו צריכים לעמוד באמת בפברואר שוב בני ערובה .למה? זה אחד.

13

שתיים ,האם אפשר ,מה הפעולות המתקנות ,לא המונעות עכשיו .האם אפשר

14

לבדוק באמצעות המתנ"ס שהמתנ"ס יוציא איזה נייר עבודה באמצעות איש

15

תחשיבים ,כלכלן כדי לראות באמת מה היכולות שלו .גם אם מפסידים השאלה גם

16

כמה .התשובה של-

17

קרן גרין:

אני אגיד לך-

18

תומר יעקב:

רגע קרן.

19

קרן גרין:

כן.

20

תומר יעקב:

גם להפסיד ,אני מוכן להגיע ל break event-וגם להפסיד.

21

קרן גרין:

מצוין ,אז אני אגיד לך-

22

תומר יעקב:

השאלה כמה .שתיים-

23

קרן גרין:

אי אפשר לצאת לשום תהליך ,אי אפשר לצאת לשום תהליך בלי שיש לנו כסף.
להביא מישהו מקצועי.

24
25

תומר יעקב:

לא ,אין קשר בין הדברים.

26

קרן גרין:

שניה רגע ,שניה .שיבדוק.

27

תומר יעקב:

אם המתנ"ס יחליף ,למה זה קשור?

28

קרן גרין:

אני אסביר.
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1

מנחם בנימין:

ואז אם המתנ"ס יגיד שהוא מפסיד ,את תכניסי עוד  200,000שקל לאזן?

2

קרן גרין:

אנחנו צריכים עכשיו לבדוק-

3

מנחם בנימין:

עד איפה זה יגיע?

4

תומר יעקב:

שוב אין לנו...

5

קרן גרין:

את הבריכה .אני צריכה את התקציב הזה כדי לבדוק את הבריכה ,כדי להחליט מה
הכתב הכמויות שצריך לעשות שם והכל.

6
7

מנחם בנימין:

הזה 200,000 ,שקל תוסיפי לי בתמיכות הפסדתי.

8
9
10

תומר יעקב:

הפסדתי.

מנחם בנימין:

אנחנו הולכים לשמה או שאת תבואי אלי בעוד זה תגידי" :אין לי ברירה ,אין לי
זה ,אני חייבת לחזור ,השיקולים לא יבואו לחוגים"

11
12

עשית חצי מיליון שקל .עכשיו נתת למתנ"ס ,המתנ"ס יבואו יגידו לך כמו ש ,המים

יצחק גולברי:

המתנ"ס מקבל את זה ,המועצה לא מקבלת לא ארנונה לא שכירות לא כלום ,קחו
את זה בחשבון.

13
14

עמיקם לוי נגר:

רבותי .אני רוצה להבהיר לכם.

15

קרן גרין:

כן.

16

עמיקם לוי נגר:

אי אפשר לעבוד מהיום למחר אם אין לנו כסף .אנחנו עובדים כרגע בצורה כזאת

17

שאם אנחנו לא נעמוד בלוח הזמנים ,אז לא ייפתח במאי ,הבריכה לא תיפתח במאי.

18

לכן אנחנו תוך כדי תנועה פירקנו את זה למספר חלקים .אנחנו לוקחי קבלנים

19

שעובדים אצלנו ושאנחנו מפעילים אותם אם זה בגינון ,חילקנו את העניין .המתנ"ס

20

עצמו ,כל התפקיד שלו לתכלל את זה ולנהל את זה בסוף .הוא לא עובד את העבודה.

21

מי שעובד את העבודה הפיזית זה הרשות.

22

מנחם בנימין:

זה הקטע של השיפוץ.

23

עמיקם לוי נגר:

השיפוץ.

24

מנחם בנימין:

אני מדבר על הניהול.

25

עמיקם לוי נגר:

הניהול זה הוא מסיבה פשוטה ,שצריך לצאת למכרזים למפעילי הבריכה ,כלומר א'
לנושא של המצילים ,אחר כך לנושא של החובשים.

26
27

מנחם בנימין:

זה המתנ"ס.

28

עמיקם לוי נגר:

הכל זה המתנ"ס.
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1

מנחם בנימין:

עכשיו ,השאלה ששאלתי ,את החצי מיליון אני מאד מבין.

2

עמיקם לוי נגר:

כן.

3

מנחם בנימין:

תיקנו ,הבאנו את המצב לאפשר לפתוח את הזה.

4

עמיקם לוי נגר:

אוקי.

5

מנחם בנימין:

המתנ"ס קיבל לידיו את הניהול ,לא יודע איזה הסדר עושה ראש המועצה עם-

6

קרן גרין:

עוד לא עשינו את ההסדר.

7

מנחם בנימין:

אני שואל .אני יודע ,עוד לא עשו.

8

קרן גרין:

זה בהתהוות.

9

מנחם בנימין:

עכשיו ההסדר בהתהוות .כמו  4חודשים המתנ"ס יגיד "אוי געוואלד ,אני חישבתי

10

 2קוב בטון ,יצא לי  ."100חצי מיליון שקל אני צריך גיבוי .יש לי גירעון .ודרך אגב,

11

הרואה חשבון של המתנ"ס יתן לנו דו"ח פרפקט על ההפסד ,על השקל של השקל.

12

ויביאו את זה לשולחן המועצה ויגידו :תשמעו ,המתנ"ס בגירעון ,המתנ"ס תובע,

13

תביאו לי  100אלף שקל.

14

קרן גרין:

צוח ,הבנו את השאלה ,תשמע תשובה.

15

עמיקם לוי נגר:

תקשיב.

16

מנחם בנימין:

ממך אני רוצה לשמוע.

17

עמיקם לוי נגר:

לא .ממני ממני.

18

מנחם בנימין:

יש לך מנכ"ל מועצה.

19

עמיקם לוי נגר:

תקשיב לי.

20

אמיר זהבי:

יש לך גורם מקצועי.

21

מנחם בנימין:

הוא גורם מקצועי זה בסדר ,אבל לאן אני ,הנה-

22

אמיר זהבי:

תקשיב לו ,תכבד אותו.

23

מנחם בנימין:

אני מכבד אותו מאד.

24

קרן גרין:

איך אתה מכבד אותו אם אתה לא מקשיב לו?

25

מנחם בנימין:

אני מקשיב עכשיו.

26

קרן גרין:

תודה רבה.

27

עמיקם לוי נגר:

צריך לעשות הבחנה בין הביצוע לבין הניהול .הביצוע כולו ככולו יבוצע פה ,בתוך

28

העירייה .כך שיש לנו שליטה ובקרה על כל כסף שהולך ולאן הולך .זה תמונה אחת.
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1

תמונה שניה זה הניהול .הניהול שלו מתבצע על ידי זה שהוא מביא לנו הצעות

2

עבודה ,הצעות מכרז שאנחנו מאשרים ,לא הוא .הוא מבחינתי הוא המתכלל .אני

3

לא רוצה להסתובב שמה בין המצילים ובין ה-

4

מנחם בנימין:

על איזה מכרז אתה מדבר ,סליחה?

5

עמיקם לוי נגר:

למצילים צריך מכרז ,לחובשים.

6

אמיר זהבי:

העסקת העובדים.

7

מנחם בנימין:

מי מנהל את המכרז ,המתנ"ס או המועצה?

8

עמיקם לוי נגר:

המתנ"ס .אני לא רוצה ש-

9

מנחם בנימין:

אז מה זה מעניין אותי החוזה שלו?

עמיקם לוי נגר:

איזו שאלה ,הוא משלם על זה כסף .תגיד לי אתה ,מה עולה כסף בבריכה .אתה

10

יודע?

11
12

מנחם בנימין:

מים.

13

עמיקם לוי נגר:

כן.

14

מנחם בנימין:

ארנונה לעירייה.

15

עמיקם לוי נגר:

המים כמעט ולא ,כן.

16

מנחם בנימין:

לא משנה .ארנונה לעירייה והצוות שאתה מנהל.

17

עמיקם לוי נגר:

לא צריך ארנונה לעירייה .אנחנו אחראיים שמה .הבריכה היא של העירייה ,מה לא
ברור? הוא רק המנהל .אני לא משלם ארנונה לעצמי.

18
19

מנחם בנימין:

זה גורם חיצוני.

20

עמיקם לוי נגר:

אני לא משלם .תקשיב לי ,אני לא משלם ארנונה לעצמי .תשמע ,אני הפעלתי
בריכות.

21
22

מנחם בנימין:

אני יודע .אבל אם אתה עושה-

23

עמיקם לוי נגר:

תאמין לי ,אני יכול להוביל אותך לשם.

24

מנחם בנימין:

אני יודע.

25

עמיקם לוי נגר:

אם אתה יודע אז למה אתה שואל? תאמין לי ,עשיתי את זה כבר.

26

קרן גרין:

אם אתה לא מקשיב אז למה אתה שואל? תן לו לענות.

27

מנחם בנימין:

אני מקשיב.

28

קרן גרין:

מים ,ענה לך מים.
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1

אמיר זהבי:

שאלת בשביל לקבל תשובות.

2

מנחם בנימין:

שאלתי בשביל לקבל תשובות.

3

אמיר זהבי:

תקשיב .אז הוא נותן לך תשובות.

4

עמיקם לוי נגר:

אז אני מסביר לך ,הפעלת המכונות זה מקצוע בפני עצמו ,מצילים זה מקצוע .זה

5

הרי מגוון של אנשים .מגוון האנשים האלה ,כל אחד עובד בפני עצמו ואנחנו לוקחים

6

אותו .אנחנו בעצם עושים את האיגום של כל האנשים האלה ,ואני הייתי צריך איזה

7

גג .הגג שיודע לעשות את זה מבחינתי הכי טוב וגם הכי נוח לתפעל אותו ,זה הם.

8

לא מצאתי גוף יותר טוב .אם הייתי יכול לצאת למכרז ,הייתי יוצא למכרז .אין זמן

9

לצאת למכרז .אני מעדיף שתמיד יעשה את זה קבלן חיצוני .לא תמיד זה אפשרי.

10

במקומות שמשם אני בא ,עושה את זה החברה הכלכלית של הרשות .היא עושה את

11

זה והיא עושה את זה בקלות בלי שום בעיה .אז אני יודע לעשות את זה ותאמין לי

12

מחר ,בשבוע הבא מגיעים לכאן הצוות שלי משם ,אני מביא אותם לפה שיעזרו לי.

13

מנחם בנימין:

שאלה.

14

עמיקם לוי נגר:

אוקי.

15

מנחם בנימין:

עוד פעם ,עברנו את התב"ר .נגמר לי .הבנתי ,אנחנו לא ילדים קטנים .עכשיו

16

המתנ"ס מנהל .אתה אומר :אני צריך להביא מצילים ,אני צריך לטפל במכונות.

17

המתנ"ס משלם את המכונות ,את המצילים ,את כל הדברים האלה?

18

קרן גרין:

אני-

19

מנחם בנימין:

אני שאלתי.

20

קרן גרין:

אז אני עונה לך.

21

מנחם בנימין:

עכשיו את עונה.

22

קרן גרין:

צוח ,צוח.

23

מנחם בנימין:

לא ,אני רוצה להבין.

24

קרן גרין:

צוח תקשיב .אני מבינה שאתה רוצה להבין אבל אם תקשיב תבין.

25

מנחם בנימין:

כן.

26

קרן גרין:

בסדר? ענה לך המנכ"ל ,אולי לא הבנת אני אסביר שוב .המתנ"ס הוא הגורם

27

המפעיל כמו ביום העצמאות .ביום העצמאות הזמנת  20זיקוקים במקום 10

28

זיקוקים .המועצה אחראית ,נכון?
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1

מנחם בנימין:

לא לא לא .את לא נתת לי תשובה .את זה הבנתי .אני אשאל ,אני אחדד שוב פעם
את השאלה.

2
3

קרן גרין:

זה אותו דבר.

4

אמיר זהבי:

אבל צוח ,אתה לא-

5

קרן גרין:

אני עונה לך.

6

אמיר זהבי:

תקשיב .אתה לא שומע.

7

אריה דורון:

קרן הוא שואל ככה ,במידה ובסוף העונה הבריכה הפסידה כסף.

8

קרן גרין:

זה המועצה.

9

אריה דורון:

יפה ,זה המועצה.

10

קרן גרין:

המועצה.

11

אריה דורון:

את הכסף שהוא גובה הכנסות נכנס למתנ"ס?

12

עמיקם לוי נגר:

לא.

13

אריה דורון:

אני שואל ,אני בכוונה שואל.

14

עמיקם לוי נגר:

אוקי.

15

אריה דורון:

המתנ"ס גובה מילדים ,מקייטנות הכנסות .למי נכנס הכסף?

16

קרן גרין:

כשאתה עושה קייטנה ,שניה ,כשאתה עושה קייטנה בקיץ ,אז המתנ"ס מקבל את
הפעילות בבתי הספר ומוציא את החוגים והכל.

17
18

אריה דורון:

הבריכה ,עכשיו הבריכה.

19

קרן גרין:

והוא גובה ,שניה ,והוא גובה את ההכנסות .שניה .באותו מודל ,שניה ,באותו מודל,
אבל בוא נעשה כזה .שניה ,אנחנו נעשה כזה דבר.

20
21

תמי רוטמן:

המועצה וזה לא בסדר.

22
23

לא .מה שהוא אומר שכל ההכנסות יהיו אצל המתנ"ס וההוצאות על חשבון

קרן גרין:

אז אני רוצה לעשות לכם חיים קלים .בסדר? שניה שניה .צוח ,בוא נעשה לך חיים
קלים.

24
25

מנחם בנימין:

אני לא הבנתי את התשובה.

26

קרן גרין:

אז אני אנסה להסביר .אני אענה לך שוב.

27

מנחם בנימין:

ההכנסות של הבריכה כתוצאה מהפעילות שלו מגיע למתנ"ס ,כן או לא?

28

דובר:

כן ברור .הוא מפעיל את זה.
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1

קרן גרין:

לא שמעת את התשובה שלי.

2

מנחם בנימין:

לא שמעתי.

3

קרן גרין:

אתם לא שמעתם את התשובה כי לא היתה תשובה .גולברי ,עכשיו אני רוצה להגיד

4

על מה אנחנו מצביעים כרגע .שניה ,אנחנו מצביעים כרגע על התב"ר .כולנו

5

מסכימים על זה ,מכיוון שכולנו מסכימים על זה שצריכה להיות בריכה .אנחנו עוד

6

לא בתכנית עבודה של איך מפעילים את הבריכה .בשבועות הקרובים תהיה את

7

תכנית העבודה של ההכנסות-

8

דובר:

אני צריך להגיע הביתה ,יש לי פגישה.

9

יוסף אדירי:

ביי.

10

שביט מס:

אני יכול להתקזז איתו?

11

קרן גרין:

מי בעד ההצעה?

12

יצחק גולברי:

רגע רגע ,לא נתת לי לדבר.

13

קרן גרין:

אוקי .אז רגע שניה .אני אומרת שוב ,התכנית עבודה מול המתנ"ס והכל ,תהיה
בהמשך .כן.

14
15

יצחק גולברי:

אני אסביר.

16

קרן גרין:

כן בבקשה.

17

יצחק גולברי:

אם את לא יודעת איך את הולכת להפיק-

18

קרן גרין:

אני אומרת לך .אתה רוצה את המספרים.

19

יצחק גולברי:

לא .את אומרת לי שאת לא יודעת איך אני ,באמצעות מי אנחנו הולכים להפעיל את

20

הבריכה .אם אנחנו לא יודעים באמצעות מי ,למה אני הולך לשפץ? אולי יבוא

21

מישהו ,נמצא מישהו שיעשה את זה.

22

קרן גרין:

המועצה ,אמרתי בתחילת הדברים.

23

יצחק גולברי:

תני לי לסיים.

24

קרן גרין:

איציק ,אתם לא-

25

יצחק גולברי:

תני לי לסיים.

26

קרן גרין:

שניה .יש משהו שצריך להבין אותו .אתם תחזרו על אותה שאלה ואנחנו נענה את
אותה תשובה.

27
28

יצחק גולברי:

אני מבין שזאת הדרך להפעיל את זה דרך המתנ"ס .תני לי רק לסיים.
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1

קרן גרין:

המועצה .המועצה יכולה להפעיל את זה בעצמה או דרך מתנ"ס.

2

יצחק גולברי:

המועצה לא תפעיל את זה בעצמה .המועצה לא הפעילה את זה ,לא מסוגלת לעשות
את זה ,לא עשתה את זה מעולם.

3
4

קרן גרין:

בסדר.

5

יצחק גולברי:

המועצה יכולה לעשות את זה דרך הזרוע הביצועית שלה .מה שצוח אומר ,הוא

6

שואל והוא צועק לפעמים ,מעלה את הקול ,הוא שואל שאלה שאני גם רוצה לדעת

7

עליה תשובה והחברים ,אני בטוח גם הם רוצים לדעת .אנחנו נשפץ ,500-600-700

8

לא יודע כמה ,גם מיליון שקל אם צריך וגם לתת לקהילה שווה ,על פר ראש זה

9

גרושים.

10

קרן גרין:

מצוין.

11

יצחק גולברי:

האם המתנ"ס לוקח על עצמו את הרווח ואת ההפסד? זאת אומרת שאם המתנ"ס

12

בא לי בסוף השנה ואומר" :כן .אבל המים עלה פתאום והזה עלה פתאום וזה תנו

13

לי פה עוד  200,000שקל" .האם זה יחזור או לא?

14

עמיקם לוי נגר:

הוא רק מתפעל ,הוא לא עושה את זה .התוצאות וההכנסות של העירייה.

15

קרן גרין:

הוא יקבל תקורה ,הוא יקבל תקורה .הוא יקבל תקורה מהאחוזים שלנו.

16

עמיקם לוי נגר:

ההכנסות שלנו.

17

יצחק גולברי:

ההכנסות אליך?

18

עמיקם לוי נגר:

למה לא?

19

קרן גרין:

כן .והוא יקבל איזושהי תקורה.

20

עמיקם לוי נגר:

הוא מנהל את העניין .חבר'ה ,מה ,לקחתי קבלן שזה.

21

יצחק גולברי:

אני לא יודע .תראו לנו אחר כך את ההסדר.

22

עמיקם לוי נגר:

נראה לך.

23

יצחק גולברי:

דבר שני ,מתי הקבלן הזה עזב? מתי הקבלן עזב? הקבלן עזב באוקטובר?

24

קרן גרין:

למיטב ידיעתנו .לא היינו פה כשהוא עזב .למיטב ידיעתנו הוא עזב באוקטובר .לא
הייתי פה כשהוא עזב.

25
26

יצחק גולברי:

קרן ,את פה שלושה חודשים.

27

קרן גרין:

סליחה ,אנחנו בתביעה איתם.

28

יצחק גולברי:

כמה חודשים אתם פה?
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1

קרן גרין:

חודשיים וחצי .אני חודשיים וחצי ,הוא חודש.

2

יצחק גולברי:

אני אומר-

3

קרן גרין:

הוא בקושי חודש.

4

יצחק גולברי:

הסגן המהולל שלך נמצא פה כבר  70שנה.

5

קרן גרין:

למה מהולל? למה?

6

יצחק גולברי:

הוא אחלה .אני מכבד אותו.

7

קרן גרין:

לא איציק ,תשאל שאלה-

8

שביט מס:

גם מכבד וגם אוהב.

9

דוברת:

אפשר להגיד שזה הדדי.

10

אמיר זהבי:

אהבה כואבת מה שנקרא.

11

יצחק גולברי:

לא יכול להיות חבר'ה ,אם אנחנו לפני חודשיים ויותר יודעים שהקבלן איננו ,למה
עכשיו ,למה להגיע לדקה התשעים ולהגיד לנו" :אין לנו זמן גם לעשות מכרז"?

12
13

שביט מס:

היה באוקטובר -נובמבר בחירות.

14

יצחק גולברי:

די .יש לך-

15

קרן גרין:

טוב .עוד שאלות?

16

יצחק גולברי:

להאשים את כל העולם.

17

קרן גרין:

מי בעד התב"ר? קרן ,אמיר ,שלומי ,תומר ,נועם.

18

יצחק גולברי:

פה אחד.

19

קרן גרין:

אז פה אחד .אוקי .תב"ר  966תכנון בניה והצטיידות לב רן ,תוספת.

20

יצחק גולברי:

מאשרים.

21

קרן גרין:

מאשרים?

22

יצחק גולברי:

יאללה.

23

קרן גרין:

אני צריכה להגיד את הכל לפרוטוקול רגע .תוספת נדרשת  ₪ 181,300מימון משרד

24

החינוך .הרשאה מספר  .2018/08087פה אחד .תב"ר חדש מספר  ,1008תכנון פיתוח

25

אזור תעשייה מערבי על סך מיליון וחצי  ₪מקרן עבודות פיתוח .להסביר לכם במה

26

מדובר?

27

יצחק גולברי:

זה כולל את הענ"ם?

28

קרן גרין:

זה הענ"ם ,כן.
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1

יצחק גולברי:

זה הענ"ם .הענ"ם ,יש בו איחוד וחלוקה כבר?

2

חנן טויטו:

עוד כלום.

3

יצחק גולברי:

על מה אתה מתכנן?

4

חנן טויטו:

זה תכנון .זה שטח בתול.

5

יצחק גולברי:

זה תכנית מפורטת?

6

שביט מס:

כן .זה מה שהוא אומר.

7

יצחק גולברי:

רגע ,זה איחוד וחלוקה בלי-

8

דובר:

בלי הסכמת בעלים.

9

יצחק גולברי:

בלי הסכמת בעלים?

10

חנן טויטו:

כן .בסוף זה מה שיקרה.

11

יצחק גולברי:

האם ,שאלה ,אני בעד ,זה יביא כסף למועצה .האם העלויות האלה בסוף ירדו על
הבעלים?

12
13

חנן טויטו:

בטח.

14

קרן גרין:

כן .וגם ביקשנו.

15

יצחק גולברי:

מה בטח? אני לא שומע.

16

קרן גרין:

גולברי כן .וגם כן-

17

חנן טויטו:

לפי מה שיהיה בתב"ע ...בתב"ע.

18

יצחק גולברי:

הו ,אני רוצה שייכתב בתב"ע .ברור.

19

קרן גרין:

וגם פנינו לרמ"י שישתתפו איתנו בתכנון הזה .עוד לא קיבלנו מענה.

20

יצחק גולברי:

למי?

21

קרן גרין:

לרמ"י.

22

יצחק גולברי:

מי זה רמ"י?

23

יוסף אדירי:

מנהל מקרקעי ישראל.

24

קרן גרין:

מנהל מקרקעי ישראל.

25

יצחק גולברי:

יש להם חלקים שם?

26

חנן טויטו:

יש להם ,כן.

27

יצחק גולברי:

איפה?

28

חנן טויטו:

של התימנים מפרדסיה .זה  ...דונם.
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1

יצחק גולברי:

שמה.

2

תמי רוטמן:

איפה שהמוסך.

3

יצחק גולברי:

אני תראו ,א' חשוב לקדם את זה.

4

אהרון שפרבר:

חשוב לו שהוצאות הפיתוח יירשם בתב"ע שיהיו על הבעלים.

5

יצחק גולברי:

לא הוצאות הפיתוח ,הוצאות התב"ע.

6

חנן טויטו:

הוצאות התב"ע.

7

יצחק גולברי:

כי התב"ע תעלה המון כסף .מאות אלפי שקלים .ואנחנו מזמן החלטנו ,בתקופתי
החלטנו שאני לא מקדם תב"עות .אז מיליון וחצי.

8
9

אהרון שפרבר:

הוצאות הכנת התב"ע.

10

יצחק גולברי:

התב"ע יהיה על ,לחייב את הבעלים מחדש.

11

קרן גרין:

טוב ,מי בעד?

12

תומר יעקב:

אני מבקש התייחסות קצרה לנושא.

13

קרן גרין:

כן.

14

תומר יעקב:

אני חושב ,עם כל האהדה אני חושב שכל שקל לתכנון מבורך .ואני יודע ,לחצתי גם

15

על שביט בזמנו לצאת לצאת לצאת ,אבל מה? אני חושב שבתכנית כל כך אסטרטגית

16

שאמורה להכניס למועצה לא יודע בין  15ל 20-מיליון שקל בשנה ,יש שם הרבה

17

הרבה זכויות בניה ,ראוי לבוא להציג לחברים את הגבולות גזרה ,את המטרות של

18

התכנית ,את היעדים של התכנית .מה בדיוק המהות ,מה זה כולל ,מי השותפים,

19

האם יש חלוקת הכנסות עם אבן יהודה ,יכול להיות שיש .נושא של תכנון ,זה לא

20

תכנון מפורט ואנחנו עושים .ממש לא .אדוני המהנדס ,אנחנו לא מדברים על תכנון

21

מפורט ,ממש לא.

22

חנן טויטו:

ממש כן.

23

תומר יעקב:

תגזור .תכנית מתאר צריכה להיגזר מתכנית כזו גדולה של אלפי דונמים ,גוזרים

24

תכנית מתאר מקומית וממנה גוזרים תכניות מפורטות .אנחנו לא רצים עוד בתכנית

25

מפורטת.

26

חנן טויטו:

בתכנית הענ"ם זה-

27

תומר יעקב:

להגיד מתי הופקדה תכנית ,מתי אושרה תכנית ,שהחברים ידעו .אנשים לא יודעים

28

בכלל אם היא אושרה.
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1

דובר:

חנן ,זה עד הקטע של אילנות?

2

שביט מס:

היא לא היתה מאושרת בלי תכנון מפורט.

3

תומר יעקב:

היא אושרה לפני שנה וחצי.

4

קרן גרין:

חנן ,אתה רוצה להגיד כמה מילים?

5

תומר יעקב:

היא אושרה ב 2017-כשעוד לא היתה תכנית מלאה.

6

שביט מס:

יצאנו ב 200-יצאנו לנוהל לבחור את ה-

7

תומר יעקב:

שביט ,באחד הדיונים בוועדה המחוזית שאני ואתה היינו ,גם דניאלה פוסק אמרה
שהתכנון יהיה תכנון כוללני במלואו על כל המטרופולין.

8
9

קרן גרין:

שאלה ,בוא תן לחנן לענות.

10
11

אבל מאז התקד ,תומר ,שאלת שאלה .שניה רגע .שניה .שאלת שאלה .שניה ,שאלת

חנן טויטו:

מאז הענ"ם אושר ואזור התעשייה שלנו אושר בענ"ם כחלק מהתכנית הכוללת.
עכשיו כדי להתקדם צריך מפורטות.

12
13

יצחק גולברי:

חנן תקום רגע( .מדברים יחד)

14

קרן גרין:

תומר ,שאלת שאלה תקשיב תשובה .שביט רגע .כן.

15

חנן טויטו:

הקטע הזה הוא רק שלנו .אנחנו לא שותפים עם אבן יהודה .אבן יהודה ניסו לנגוס

16

בנו ,הם לא הצליחו .זה רק שטח שלנו ,זה מצפון למה שקיים היום .אנחנו עושים

17

שם תכנית מפורטת .בעזרת השם זה לא לוקח יום -יומיים .רק מדידה שמה זה

18

עשרות אלפי שקלים אם לא מאות .ונתכנן את זה .וכשיהיה מתוכנן ,נבוא נציג .רק

19

התחלנו.

20

יצחק גולברי:

חנן.

21

שביט מס:

אחרי שהיא תאושר.

22

דובר:

וודאי ,אחרי שיהיה אישור.

23

שביט מס:

אחרי שהיא תאושר.

24

יצחק גולברי:

חנן.

25

קרן גרין:

כן גולברי.

26

יצחק גולברי:

חנן מח .270/נופש המטרופוליני ,זה חלק ממנו ,נכון?

27

חנן טויטו:

כן.
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1

יצחק גולברי:

ב-מח 270/היה כתוב שתהיה חלוקת ארנונה בין קדימה לאבן יהודה .האם הסעיף
הזה ירד?

2
3

דובר:

לא.

4

חנן טויטו:

אני לא יודע.

5

יצחק גולברי:

אז איך אתה אומר( -מדברים יחד)

6

חנן טויטו:

אני לא יודע להגיד לך.

7

יצחק גולברי:

אז איך ,קודם כל תגיד לי ואחר כך תביא ,באמת.

8

שביט מס:

א' היא לא צריכה מפני שהסמכות היחידה לחלוקת הכנסות נמצאת-

9

חנן טויטו:

וועדת גבולות.

10

שביט מס:

בוועדת גבולות.

11

יצחק גולברי:

לא ,יש-

12

אמיר זהבי:

שר הפנים.

13

יצחק גולברי:

שביט ,ב-מח 270/כתוב בפירוש-

14

שביט מס:

אני יודע.

15

יצחק גולברי:

שוקי עמרני עמד על זה שיהיה כתוב שתהיה חלוקה-

16

שביט מס:

איציק אני יודע.

17

יצחק גולברי:

איך לא דאגתם להוריד את הסעיף הזה?

18

שביט מס:

א' דאגו ,את רוצה-

19

יצחק גולברי:

ולא ירד.

20

שביט מס:

א' גם במועצה הארצית ,אני באופן אישי הייתי שם ואמרתי שאני דורש שהסעיף
הזה של חלוקת הכנסות לא ,הוא יהיה לא רלוונטי.

21
22

חנן טויטו:

זהו ,הם אמרו שזה לא רלוונטי.

23

שביט מס:

זה לא רלוונטי מכיוון שמי שמסוגל לחלק הכנסות זה רק משרד הפנים.

24

תומר יעקב:

אני אסביר לך מה שאמרו שמה.

25

יצחק גולברי:

נו.

26

תומר יעקב:

מה שאמרו שדניאלה פוסק אמרה "אני לא רוצה להתעסק בזה ,לא בסמכותי".

27

יצחק גולברי:

היא לא רוצה להתעסק בזה.

28

תומר יעקב:

יש וועדת גבולות...
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1

חנן טויטו:

וועדת גבולות החליטו כבר ,וועדת גבולות החליטו.

2

תומר יעקב:

שמה?

3

שביט מס:

שלא יהיה חלוקה.

4

חנן טויטו:

שלא יהיה חלוקה.

5

שביט מס:

יש החלטה.

6

קרן גרין:

חברים ,מאז גם היתה וועדת גבולות וגם דניאלה פוסק כבר לא נמצאת.

7

תומר יעקב:

כן .אבל לפני וועדת הגבולות ובלי קשר לדניאלה פוסק ,כל הדברים שעכשיו צוינו

8

היו צריכים להיות על השולחן באיזה שקף או שניים לפחות שנבין מה בדיוק עולה

9

לתכנית ,מה זה נופש מטרופוליני ,מה זה מרחבים פתוחים ,מה המטרות של

10

התכנית .זה הדבר מה שנקרא המהותי .אני חושב שלא קיבלתי תשובות לחלק

11

מהשאלות ששאלתי לגבי האם התוספת או ההרחבה ,זה צמוד דופן ל-הצ?34

12

שביט מס:

כן.

13

תומר יעקב:

האם זה-

14

יצחק גולברי:

כולל.

15

תומר יעקב:

שזה חלק ,אני מדגיש ,חלק מאותם אלפי דונמים של הענ"ם ,האם האזור התעשייה
מה שמצפון לקורמן ול-

16
17

שביט מס:

כמעט עד כביש .5

18

תומר יעקב:

באישור של התכנית היינו גם בדיון הזה ,נאמר שם במפורש גם בארצי וגם במחוזי

19

שזה יהיה חלק מתכנית כוללת ,יש לנו שם עוד  4שותפים ,אנחנו לא יכולים לעשות

20

מה שאנחנו רוצים .האם לקחת בחשבון את הדברים האלה או שאתה סתם יוצא

21

לתכנון?

22

חנן טויטו:

כשהיא דיברה על חלק ,היא דיברה על בענ"ם בכלל .אבל השטח הזה הוא שטח רק
שלנו כמו שאנחנו לא שותפים בעיריית נתניה בבננה ולא שותפים בלב השרון ב-

23
24

תומר יעקב:

אבל יש בעיות תכנוניות נפרדות.

25

חנן טויטו:

יש הגדרות מאד ברורות.

26

תומר יעקב:

רק בנושא של המסחר והתעסוקה בשטח שלנו.

27

יצחק גולברי:

אין היקש בין האזור תעשייה שלנו לכל השאר?

28

חנן טויטו:

ממש לא.
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1

יצחק גולברי:

בענ"ם.

2

חנן טויטו:

ממש לא.

3

יצחק גולברי:

יש .הרי יש לנו  10%גם בענ"ם.

4

חנן טויטו:

איציק אין.

5

יצחק גולברי:

יש לנו גם עשרה אחוז ,נכון?

6

חנן טויטו:

אין לנו ,אין לנו.

7

יצחק גולברי:

אין לנו עשרה אחוז?

8

חנן טויטו:

אנחנו רק ,כל האחוזי בניה ,על מה היה הוויכוח?

9

יצחק גולברי:

היה לנו עשרה אחוז.

חנן טויטו:

היה וויכוח על ה 15%-שמותר לבנות .איפה יבנו אותם .זה שטח ענק הרי 15% .זה

10
11

לא כמויות מאד גדולות והמלחמה שעשינו ואתה היית שותף שאנחנו נקבל את אזור

12

התעשייה שלנו בלי קשר לכל האחרים.

13

יצחק גולברי:

נכון.

14

חנן טויטו:

וזה מה שהשגנו .הגדלנו את זה ממה שרצו לתת לנו במאה ויותר דונמים ואת זה,

15

את הקטע הזה הוא רק שלנו ואנחנו מתכננים אותו עכשיו .כדי לקדם ויהיה אזור

16

תעשייה רק שלנו בלי שותפים.

17

יצחק גולברי:

כמה אחוז נשאר בבניה?

18

חנן טויטו:

אני לא זוכר להגיד לך עכשיו.

19

קרן גרין:

חברים ,תומר.

20

תומר יעקב:

אז אתה לא צריך תכנית מתאר מקומית?

21

שביט מס:

לא צריך.

22

חנן טויטו:

אנחנו לא מחכים לתכנית המתאר המקומית ,אנחנו ישר מתכננים ומבצעים.

23

תומר יעקב:

ואז מוציאים תכנית מפורטת.

24

שביט מס:

זה התכנית .זה תכנית מפורטת.

25

קרן גרין:

חברים ,הנושא-

26

יצחק גולברי:

הרחבת מטר באזור תעשייה-

27

אהרון שפרבר:

תומר ,אם אתה יכול לגזור מזה היתרי בניה זה תכנית מפורטת.

28

יצחק גולברי:

זה מה שאני שואל.
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1

חנן טויטו:

כן.

2

קרן גרין:

ובגלל זה זה כל כך חשוב לקדם את זה היום כי אנחנו יודעים שכל שטח של מסחר
חשוב לנו.

3
4

יצחק גולברי:

קרן ,הרחבת אזור תעשייה זה מותנה בהרחבה ושיקום שיפור של צומת הדסים

5

קדימה ,מה קורה עם צומת הדסים קדימה כי לא יתנו לנו גם אם נעשה תב"ע

6

ומפורטת.

7

חנן טויטו:

נכון.

8

יצחק גולברי:

לא יהיה היתרי בניה.

9

חנן טויטו:

נכון .אנחנו גם על זה נלחמים.

10

יצחק גולברי:

מה? מה קורה? מה המצב?

11

חנן טויטו:

ישבנו-

12

קרן גרין:

צומת הדסים עדיין ,צומת הדסים אילנות עדיין לא נמצאים בחומש .אחת המטרות

13

שלנו זה להכניס את זה לחומש ,זה מצד אחד .מצד שני להוריד את המגבלות

14

התכנוניות של התחבורה מהתכנית שם .אנחנו מול מנהל התכנון-

15

יצחק גולברי:

לא-

16

חנן טויטו:

איציק ,כבר ישבנו.

17

קרן גרין:

בסדר .ישבנו מול מנהל התכנון ,ישבנו עם שירה ברנד ,שירי ברנד.

18

חנן טויטו:

נכון.

19

קרן גרין:

ישבנו עם ביאלסקי ,זה עוד לא משהו שאפשר לספר עליו או לדווח עליו כי זה עוד

20

לא קרם עור וגידים ,אבל זה שני המישורים שאנחנו עובדים בהם .ככל שאנחנו

21

נתקדם עם התכנון ,ככל שאנחנו נראה את עצמנו רציניים יותר ,אז יהיה לנו יותר

22

סיכוי .אחרת רשויות אחרות באזור ישיגו אותנו .מי בעד התב"ר?

23

שביט מס:

כולם.

24

קרן גרין:

פה אחד .אוקי .סגירת תב"ר  ,997צביעת עמודי תאורה.

25

יצחק גולברי:

מה קרה נשאר לנו עודף?

26

קרן גרין:

מה? לא .מה שקורה זה שלא אושר לנו-

27

שביט מס:

מהשוטף.

28

יצחק גולברי:

מי אמר?
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1

קרן גרין:

משרד הפנים.

2

יצחק גולברי:

הוא לא אישר את התב"ר?

3

קרן גרין:

לא .כי אי אפשר לקחת את זה מהשוטף.

4

יצחק גולברי:

שיקום עמודי תאורה?

5

איריס וסרברגר:

זה צביעת עמודי תאורה.

6

יצחק גולברי:

כותבים שיקום .אתם לא יודעים מה לכתוב.

7

קרן גרין:

בסדר .מי בעד?

8

יצחק גולברי:

לא ,למה? בואי תשימי ,תשני את שם התב"ר.

9

קרן גרין:

בשביל מה לשנות? אני אקח את זה לתב"ר אחר.

10

איריס וסרברגר:

יש את זה בתב"ר אחר.

11

יצחק גולברי:

יש לך את זה כבר בתב"ר אחר?

12

דובר:

כן.

13

יצחק גולברי:

יאללה.

14

קרן גרין:

מי בעד? פה אחד .סגירת תב"ר  995הצטיידות מחשבים על סך  ₪ 500,000להחזיר
לקרן-

15
16

יצחק גולברי:

.50

17

קרן גרין:

מה אמרתי?

18

יצחק גולברי:

 500אמרת .את רגילה במאות.

19

שביט מס:

אי אפשר.

20

קרן גרין:

אי אפשר ,התב"ר לא אושר .התב"ר לא אושר על ידי משרד הפנים .מי בעד?

21

יצחק גולברי:

תכתבו .תכתבו את הדברים האלה ,אז היינו.

22

קרן גרין:

פה אחד .גם אני רוצה להגיד תודה לחנן המהנדס וגם עוד משהו ככה אישי ,מזל
טוב תמי .יום הולדת שמח חגגת השבוע.

23
24

איריס וסרברגר:

מזל טוב.

25

קרן גרין:

כן .באותו ערב שזה קורה .אז הרבה בריאות ואושר ואהבה .ושתמיד נתראה
בשמחות .תודה רבה לכולכם.

26
27

תמי רוטמן:

תודה.
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