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הביטחון שעושים עבודה באמת קשה וחשובה. ולאחל לנו ימים שקטים ורגועים  1 

ככה בימים הקרובים. מה שעשינו זה עשינו כמה פגישות היערכות והתייעצויות  2 

לפתוח את המקלטים. כל עם פיקוד העורף, למרות שזה לא היה חובה החלטנו  3 

המקלטים כרגע פתוחים, למעט המקלטים הדו שימושיים ששם יש מפתח גם  4 

 5 אצל גורם שמחזיק את הדו שימושי וגם אצל הקב"ט, כך שבהתראה מאד,

 6 הדו שימוש זה המתנ"ס? צפריר פדלון:

ל הסייר, ככה דו שימושי זה הטיסנים, זה המיוזיק בונקר וזה הצהלה. וגם אצ גב' גרין, ראש המועצה: 7 

בהתראה מאד קצרה אפשר לפתוח אותם. המשכנו את שגרת הלימודים כסדרה,  8 

היום אנחנו נערכנו לזה שאם במהלך יום לימודים צריך לפנות גן או בית ספר  9 

שאין בו ממ"ד אז לאן הוא מתפנה. כמובן שאם הכוננות תעלה אז יכול להיות  10 

כי חשוב זה שאנחנו באמת שלא נפתח את מערכת החינוך בישוב. אבל הדבר ה 11 

 12 בקשר שוטף מאד צמוד עם פיקוד העורף וככה נשמעים להנחיות. 

 13 המקלטים מוכנים? צפריר פדלון:

 14 המקלטים שמישים. היינו, אנחנו אמורים לצאת לשיפוץ המקלטים, גב' גרין, ראש המועצה:

 15 היינו בתהליך בדיוק. יצחק גולברי:

אבל זה תהליך שלוקח זמן. אבל הם שמישים, כלומר הם לא אנחנו בתהליך.  גב' גרין, ראש המועצה: 16 

עכשיו לבוא למגורים שם. אבל בשביל לשבת שם כמה דקות או שעה או מה  17 

שצריך אז הם בסדר. פתחנו, סידרנו, ראינו את הכל. אז זהו, זה לגבי הנושא  18 

הזה וככה תודה לכל מי שפנה, עזר ותמך וגם לשלומי מוכתר ויצחק גולברי,  19 

שהיו איתי בהיערכויות. תודה למתן ועמיקם. היום הנושא לדיון הוא  הסגנים 20 

היטל השמירה. אני מזכירה שלפני שנתיים בערך במקום אגרת שמירה המחוקק  21 

אמר שצריך לעבוד להיטל שמירה, שבעצם השינוי היה המשמעותי, אחד זה  22 

שאנחנו הולכים לפי תכנית מקצועית שמאושרת על ידי משרד הפנים, והדבר  23 

השני זה שזה הופך להיות לפי מטר, לפי שטח מגורים. ואנחנו נמצאים עכשיו  24 

. 31/12-במצב שלפי הנחיות משרד הפנים אנחנו צריכים לאשר את זה עד ה 25 

אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הממשלה, זאת אומרת זה עדיין צריך לעבור  26 

 27 אישור ממשלתי. אבל אחרי התייעצות עם הגורמים המקצועיים החלטנו

שאנחנו מאשרים את זה. לוקח זמן לכל האישורים להגיע. יש רשויות שלא  28 

נדרשות להיטל שמירה, יש להם קופת ארנונה עשירה מאד, אז הם מספקים את  29 

השירותים מתוך סך כל הארנונה. אנחנו זקוקים להיטל השמירה והמיוחד בו  30 

ם שהוא משמש רק לנושא השמירה. אנחנו לא יכולים להשתמש בו לנושאי 31 

אחרים. אז יש פה את דברי ההסבר שמונחים לפניכם, כשבעצם בסופו של יום  32 

ההצעה שתעמוד להחלטה זה שהמועצה מתבקשת לאשר את תיקון התוספת  33 
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חוק העזר שמירה ולקבוע כי תעריף היטל השמירה של קדימה צורן יהיה  1 

 2 למטר לשנה. 2.53בהתאם לאישור של משרד הפנים של 

 3 יה הקודם?זה מה שה צפריר פדלון:

זה מה שהיה הקודם. יכול להיות שבעוד שנה נראה שהתקציב מאוזן, אז נוכל  גב' גרין, ראש המועצה: 4 

כמובן לעדכן את זה. מה השיקולים שהביאו אותנו ככה להחלטה להשאיר את  5 

זה באותו היקף? אחד, במהלך השנה האחרונה היו חודשיים שלא גבינו, סדר  6 

התביעה הייצוגית שהיתה פה. הדבר השני זה שקל, לאור  400,000גודל של  7 

שיכול להיות שבמהלך השנה, בעקבות מכרז שאנחנו אמורים לצאת אליו ישתנו  8 

 9 התעריפים, אנחנו לא נדע את זה עד אשר נצא למכרז ונראה מה,

 10 ישתנו לכאן או לכאן. יצחק גולברי:

ז, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. נכון. אנחנו לוקחים, לא כל שנה עושים מכר גב' גרין, ראש המועצה: 11 

ובעצם אנחנו מציגים, ותיכף נראה את התחשיב של בוכניק שגם נמצא מולכם,  12 

את ההוצאה למול ההכנסה. מה שאנחנו נעשה, הדיון יהיה כזה. אנחנו ניתן  13 

למתן להציג, נשמע את החברים, ואם יש עוד איזה שהן שאלות אז נמצאים פה  14 

 15 מתן.גם אנשי המקצוע. אז בבקשה 

טוב. אז אהלן, ערב טוב. עם הרקע, אשר ייתן רקע קצר על מהות החוק ומשם  מתן לסרי: 16 

 17 נתקדם. 

, כשהאינתיפאדה קצת השתוללה יותר מדי 2000-טוב, ערב טוב לכולם. בשנות ה עו"ד אשר אילוביץ': 18 

במדינת ישראל, הכנסת אפשרה לרשויות מקומיות לחוקק חוקי עזר כדי  19 

 20 את הביטחון בישובים.להסדיר את השמירה ו

 21 לאיזה מטרות?  צפריר פדלון:

 22 מטרות שמירה. עו"ד אשר אילוביץ':

 23 פח"ע? צפריר פדלון:

 24 פח"ע, פח"ע, התחילו עם פח"ע. עו"ד אשר אילוביץ':

 25 אז זה היה פח"ע. יצחק גולברי:

 26 התחילו עם פח"ע. בעצם כל שנה ושנה הגיע אישור ממשרד הפנים לרשויות עו"ד אשר אילוביץ':

שהיה להן חוק עזר להמשיך ולגבות. האישור האחרון שניתן לרשויות היה לפני  27 

שנתיים, אז לכל הרשויות שיש להן חוק עזר בתוקף נתנו להן את האופציה  28 

להמשיך לגבות לעוד שנתיים. בישיבה של וועדת הפנים ואיכות הסביבה אמרו  29 

יות בארץ שאחרי שנתיים רוצים לעשות איזה אחידות בכל הרשויות המקומ 30 

בנושא הזה, ולהפסיק את החלוקה הזאת שרשות אחת כן גובה והשניה לא  31 

גובה, כל אחד גם עם תעריפים אחרים. אבל מדינת ישראל נמצאת כבר כמעט  32 

שנה בתקופת בחירות, אז הנושא הזה לא התקדם. מה שכן התקדם זה שאתמול  33 
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עות חוק הוגשה הצעת חוק לתת עוד שנתיים לרשויות להתארגן, תקציר הצ 1 

שעוד לא אושר, מונח בפני הוועדה המסדרת שפועלת ברגע שאין ממשלה מכהנת  2 

אחרי בחירות. ואז אם יהיה אישור לעוד שנתיים, קדימה צורן צריכים לאשר  3 

במועצה בעצם, להמשיך לגבות, ואז ממילא האישורים יהיו, כל רשות שיהיה לה  4 

 5 את האישור המועצתי. 

 6 ה.תוד גב' גרין, ראש המועצה:

 7 אז זה עדיין נשאר, לא יהיה שינוי, עדיין נשאר פח"ע.  צפריר פדלון:

 8 לא, לא, לא. עו"ד אשר אילוביץ':

 9 תעלה רגע אחד למעלה,  מתן לסרי:

 10 ההגדרות שונו.  עו"ד אשר אילוביץ':

 11 שימו לב, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי. מתן לסרי:

לסדר ציבורי ובכלל שמירה  2011-זה ב כן. המקור היה פח"ע, הרחיבו את עו"ד אשר אילוביץ': 12 

ולהסדיר. המקור הראשוני של הרשויות היה פח"ע. אבל המחוקק, הכנסת  13 

 14 לצורך העניין, נתנה לרשויות להרחיב את זה. 

תעשה הצגה ככה תמציתית ואם יהיו אחר כך עוד שאלות אז תרחיב. תודה  גב' גרין, ראש המועצה: 15 

 16 אשר.

ל, בעצם הוגדרו קריטריונים שעל פיהם, תבחינים שכל רשות טוב. אז גובה ההיט מתן לסרי: 17 

על פי התבחינים שהיא עומדת בהם היא יכולה לקבוע את גובה ההיטל. בעצם  18 

שקל למטר רבוע, אחוז  1.92אצלנו יש התעריף הבסיסי שלזה כל רשות זכאית,  19 

 20 – 7-10ורשות מקומית במעמד חברתי כלכלי  0.15 – 25תלמידים ברשות מעל 

שקלים למטר רבוע. בסיס החיוב, אני לא  2.53-, מזה בעצם הרכבנו את ה0.46 21 

מטר  1,121,299אעבור שורה, שורה, אתם יכולים לעיין. סך הכל לחיוב יש לנו  22 

או  94.05. בהתחשב באחוזי הגביה שעומדים על 2,836,000-רבוע שזה מסתכם ב 23 

העלויות . 2,668,470, זה בעצם הסכום שההכנסה שיש לנו הכוללת 005 24 

. אני אגב לא ארחיב פה, אחר כך יש לנו 1,211,000מתחלקות ככה: מערך סיור  25 

שקף לכל שורה ושם אני אתן סקירה רחבה יותר. מערך סיור, מערך מוקד  26 

ביטחון, פחת אמצעים טכנולוגיים, צי רכב שמורכב משתי ניידות סיור ודלק.  27 

 28 3%-ות את זה כתקשורת ואמצעים טכנולוגיים ושונות, אתם יכולים לרא

בתקורה. תקשורת אמצעים טכנולוגיים זה בעצם מה שמחבר אותנו מה  29 

שמחייה את כל, המצלמות עובדות או עם סיב אופטי או עם עורקים אלחוטיים,  30 

אז זה בעצם מחייב אותנו להתקשרות עם ספק תקשורת. ושונות זה בעצם  31 

ערך הסיור, אז הוצאות אחזקת המוקד, ניידות סיור, הוצאות שונות וכו'. מ 32 

בכל שעות היממה. ויש סיור  4על  4בעצם יש לנו סיור אבטחה יישובית רכוב  33 
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בבוקר. בעצם מה  18:00בערב עד  18:00אבטחה יישובית רכוב בשעות הלילה,  1 

על  2שהשתנה ומה שקורה היום, אם בעבר היינו עם רכבים קלים, משפחתיים  2 

ליתיים שבעצם מתאימים לתוואי , רב תכ4על  4, היום אנחנו עם ג'יפ וטנדר 4 3 

השטח בישוב. היום כל צוות הסיירים, מדובר בשדרוג שעשינו היום, הצוות  4 

ומעלה, שירות  07מורכב מצוות של לוחמים, לוחמים משוחררים, כולם רובעי  5 

מ"מ וגז פלפל. מערך  9קרבי מלא. בוגרי קורס מאבטחים וחמושים באקדח  6 

, הוא בעצם 24/7מאויש במתכונת של  מוקד הביטחון. מוקד הביטחון כיום 7 

מתכלל את כל מערך האבטחה בישוב. מוקדנית אחת במשמרת, כשבשעות היום  8 

יש מוקדנית נוספת שהיא בעצם אחמ"שית/מנהלת המוקד. היום צוות  9 

המוקדניות כולו מאויש, הצוות בעצם מורכב מתצפיתניות או סמב"ציות  10 

מוקד היא מגיעה עם לפחות משוחררות. זאת אומרת כל מוקדנית שמגיעה ל 11 

שנתיים ניסיון בתפעול חמ"ל מבצעי, חלקן אחמ"שיות או קצינות חמ"ל, ניסיון  12 

בניהול חמ"ל מבצעי. וכולם עוברות קורס מוקדניות שאנחנו מקבלים במימון  13 

 14 מלא מהמשרד לביטחון פנים. צי רכב. כמו שאמרתי מקודם,

 15 י הרכב.אני חושבת שדיברנו על צ גב' גרין, ראש המועצה:

 16 סגור? מתן לסרי:

 17 מערך טכנולוגי. גב' גרין, ראש המועצה:

אוקי. אז מערך טכנולוגי בעצם, אחד הסעיפים שראיתם זה פחת אמצעים  מתן לסרי: 18 

מיליון שקלים בעצם  3-טכנולוגיים. בעצם השקענו בפרויקט האמצעים קרוב ל 19 

ות רישות הישוב, מימוש תכנית האבטחה שהביאה לרישות הישוב בעשר 20 

מצלמות, עשרות אתרים של אמצעים טכנולוגיים. זה בעצם מצלמות בוהות,  21 

PTZ מצלמות עם יכולות אנליטיות שיכולות לנתח ולהקפיץ התראות על , 22 

שיודעות בעצם לנטר כל כניסה או  LPRמטרות בשטחים פתוחים. מערכות  23 

בן, יציאה של רכב מהישוב. פה אני גם מציין שיש מערכות, אני לא ארחיב כמו 24 

רק אציין שיש מערכות של משטרת ישראל שמסונכרנות עם המערכות שלנו.  25 

אנחנו מקבלים את התמורות מהם, הם מקבלים את התמורות מאיתנו. סך הכל  26 

 27 למען מטרה משותפת. 

 28 תודה מתן. התייחסויות? גב' גרין, ראש המועצה:

כמה סיירים יש בערב, אתה יכול להגיד לנו עוד פעם כמה סיירים יש בבוקר,  צפריר פדלון: 29 

 30 כמה מוקדניות שוב?

 31 כן. מבחינת המוקד. יש מוקדנית אחת שנמצאת, מתן לסרי:
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רק אני רוצה לומר שזו מצגת שבעצם מגובה בחוות דעת של אופיר בוכניק. אז  גב' גרין, ראש המועצה: 1 

אם אני לא טועה, יש פה גם את כל  7אם תראו, גם זה נמצא מולכם, בעמוד  2 

 3 . כל תכנית השמירה כאן.5ה, בסעיף התכנית שמיר

 4 זו התכנית שהוגשה למשרד הפנים? צפריר פדלון:

 5 כן.  גב' גרין, ראש המועצה:

 6 חוות דעת נשענת על הנתונים של המצגת. תומר יעקב:

לא, מה שאני רוצה להגיד, המצגת היא הרבה יותר ויזואלית מאשר להציג לכם,  גב' גרין, ראש המועצה: 7 

הוגש לאישור משרד הפנים זה בעצם המסמך הזה. כמובן המסמך המקצועי ש 8 

שלפעמים אנחנו נותנים יותר שירותי שמירה שאנחנו לא מממנים אותם  9 

 10 מההיטל. וזה בסדר. 

אז לשאלתך בעצם, יש לנו, מבחינת סיור ומוקד יש לנו מוקדנית שמאיישת את  מתן לסרי: 11 

י, מזה כמובן לא . זה בעצם שלד24/7וסייר שמאייש סיור אחד  24/7המוקד  12 

יורדים. מוקדנית נוספת, בעצם אחמ"שית/מנהלת מוקד, זו אותה אחת שעברה  13 

גם הכשרת מנהלי מוקדים, מנהלי מוקד רואה. היא נמצאת במוקד בימי החול  14 

 15 בשעות הפעילות. הסיור השני בהגדרה, 

 16 מה זה, מנהלת מוקד מאיזה שעה עד איזה שעה עובדת? צפריר פדלון:

 17 . וכמובן,16:30עד שעה  8:00לת המוקד נמצאת משעה מנה מתן לסרי:

 18 היא עובדת של המועצה או עובדת קבלן? צפריר פדלון:

לא, לא, קבלן. היא מוקדנית. עכשיו, מבחינת סיור ברירת המחדל היא שסיור  מתן לסרי: 19 

בבוקר. זה מופיע  6:00בערב עד  18:00הוא בשעות הערב והלילה, זאת אומרת  20 

ר ככה מול משרד הפנים. את השעות שהן לא שלדיות, כמובן בתחשיב, זה יאוש 21 

שעל בסיס הערכת מצב שלי אני יכול לשנות. זאת אומרת אני יכול עכשיו  22 

אני מוריד את הסייר מהלילה ושם אותו בשעות היום. את  Xלהחליט שביום  23 

המוקדנית אני מביא, את מנהלת המוקד אני מביא בשעה מאוחרת יותר. זאת  24 

 25 ה יש לי את המשחק, זה מופיע בתחשיב. אומרת עם ז

 26 תודה. עוד התייחסויות, שאלות? גב' גרין, ראש המועצה:

 27 שאלה ברשותך. אביעד חסון:

 28 כן. גב' גרין, ראש המועצה:

אולי שתיים. שאלה ראשונה, קודם כל אני מבין שהרי בסוף ההיטל צריך להיות  אביעד חסון: 29 

 30 העניין, אמת?  מנוהל מחשבון אחד והכספים צבועים לצורך

 31 נכון.  גב' גרין, ראש המועצה:

 32 האם בחשבון הזה קיים משהו היום? אביעד חסון:

 33 מה, אם יש, גב' גרין, ראש המועצה:
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 1 אם יש כסף, עודפים. יצחק גולברי:

 2 כן, האם יש יתרות? אביעד חסון:

. בין העובדה שהיתה אז תיכף ניתן לאיריס להתייחס, אבל בוא נבדיל בין שניים גב' גרין, ראש המועצה: 3 

אגרת שמירה שזו קופה שלא נכנס אליה יותר כסף, אולי נשאר שם עוד איזה  4 

שהוא משהו, תיכף תעדכני אותנו. לבין הקופה של היטל השמירה שלמיטב, טוב,  5 

 6 תעדכני. אבל זה שתי קופות שונות, כי היתה אגרת שמירה,

 7 עברנו משיטה לשיטה. יצחק גולברי:

 8 בדיוק. כי עברנו משיטה לשיטה. אני אתן,  צה:גב' גרין, ראש המוע

מיליון. ככל  2.6שאלה ברשותך, ככל ונניח, הרי בסוף יש פה תחשיב של כמעט  אביעד חסון: 9 

ונניח אנחנו נסיים את השנה הזו ונראה שלא השתמשנו נניח בשונות, האם  10 

תהיה אפשרות לצבור את זה לשנה הבאה? יש איזה שהיא מניעה מסוימת? אם  11 

 12 וד שנתיים נראה שיש לנו חצי מיליון יתרה?בע

 13 זה הכל נשמר בקרן אחת.  איריס וסרברגר:

, שאנחנו מסיימים על 2020ובגלל זה אמרתי שאם נראה במהלך השנה הזו,  גב' גרין, ראש המועצה: 14 

 15 את ההיטל.  2021יתרות תקציביות, אז בקלות נוכל להוריד לשנת 

 16 או להגדיל את השירות. יצחק גולברי:

או להגדיל את השירות. אבל אני חושבת שהשירות שאנחנו מציעים היום הוא  גב' גרין, ראש המועצה: 17 

שירות טוב  מאד, אולי אפילו מצוין. והייתי שמחה להוריד את גובה ההיטל.  18 

אבל אני לא לוקחת את הסיכון כרגע כדי לשמור על רמת השירות. כי תראו,  19 

וחלילה יש איזה שהיא התראה או בסופו של יום הסייר שנמצא שם, כשחס  20 

איזה הוא, ואנחנו גם, לעיתים, גם בשנה הזו חווינו מצבי חירום וכל מיני  21 

ולגבות, אם  safe side-הקפצות כאלה ואחרות. אז מבחינתי עדיף לקחת את ה 22 

נקטין את זה, נוכל להשתמש ביתרות שיישארו, ככל  2020יהיה צורך אז בשנת  23 

 24 שיישארו. 

ני רוצה להבין, בעבר היתה, היו ארבע עמדות שמירה. הוסרו השומרים א צפריר פדלון: 25 

 26 מעמדות השמירה, היו שני סיירים, היום יש סייר אחד.

 27 היו שני סיירים? נועם מולה:

 28 לא. מתן לסרי:

 29 היו שני סיירים, היום יש סייר אחד. צפריר פדלון:

 30 לא היו שני סיירים.  מתן לסרי:

אחד, ירדו ארבע עמדות שמירה. הפלא ופלא, אנחנו נשארים  בסדר, היה סייר צפריר פדלון: 31 

באותה הוצאה, ארבעה עובדים מול סייר ומוקדנית. מנהלת מוקד אני לא יודע  32 
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מה המטרה של מנהלת מוקד, זו גם שאלה שתמוהה בעיניי, מה צריך מנהלת  1 

 2 מוקד ואני לא יודע מה סכום, כמה המועצה משלמת על זה, אני לא יודע מה,

 3 צפריר, אני רוצה, גרין, ראש המועצה:גב' 

אבל מעניין אותי לדעת שאחרי צמצום כזה של כוח אדם, איך אנחנו נשארים עם  צפריר פדלון: 4 

אותה הוצאה ועדיין לא גובים מהתושבים, אנחנו אמורים להוריד את ההיטל,  5 

את המחיר למטר, לא להשאיר אותו כמו שהוא או להוסיף עליו. אנחנו אמורים  6 

יד אותו. במיוחד שאחרי שניסינו אותו כבר שנה. זה התחיל בתקופה של להור 7 

שביט וזה ממשיך עכשיו. אני חושב שזו שאלה שאני אשמח מאד לקבל עליה  8 

 9 תשובה. 

אני אתחיל בדוגמא ואז אני אסביר. אני קב"ט המועצה, עולה למועצה רבע  מתן לסרי: 10 

 11 מיליון שקל בשנה. אגב, מותר לי להגיד על עצמי.

 12 אתה לא מקבל את הכסף, לא ממנו את הכסף. פריר פדלון:צ

 13 לא, לא, לא קשור. מתן לסרי:

מתן, רגע, תעצור. אני עושה הסבר פשוט יותר, בסדר? דיברנו על זה בעבר ואני  גב' גרין, ראש המועצה: 14 

אחדד את זה גם עכשיו. בעבר כשהיה שומר בשער, זו היתה תפיסת אבטחה. יש  15 

 16 יותר, שומר בשער או יותר סיירים, זה דבר אחד.  תפיסת אבטחה מה נכון

 17 נייד או נייח. שלומי מוכתר:

מצד שני, מה כוח האדם שאנחנו מעסיקים פה. ופה, בשינוי שנעשה פה, לקחו  גב' גרין, ראש המועצה: 18 

 19 כוח אדם מקצועי יותר, 

 20 איכותי יותר. מתן לסרי:

 21 יותר, כלומר בוגר צבאי, כן, לא רוצה את המילה איכותי גב' גרין, ראש המועצה:

 22 שקלים יותר לשעה. 6 צפריר פדלון:

 23 שקלים לשעה, הרבה יותר. 6-הרבה יותר מ גב' גרין, ראש המועצה:

 24 שקלים לשעה. 6 צפריר פדלון:

 25 הרבה יותר.  גב' גרין, ראש המועצה:

 26 שקלים לשעה.  9.5, 38-ל 28.5-מ מתן לסרי:

 27 . 36-ל 29.20 צפריר פדלון:

 28 , 38-ל 28.5 מתן לסרי:

 29 אתה אומר לי מה המחיר מינימום לשעה? צפריר פדלון:

 30 תעצור, אני מסבירה רגע, אם נרצה להיכנס למספרים, גב' גרין, ראש המועצה:

 31 אפילו.  29.5 צפריר פדלון:

 32 , אחרי ששכר מינימום עלה, לא קשור אלינו.29.12 מתן לסרי:
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והמקצועיות שלהם. שתיים, הוספת סיור אחד, זה איכות העסקת העובדים  גב' גרין, ראש המועצה: 1 

 2 6:00בערב עד  18:00-ויש לנו עוד סיור, מ 24/7שלא היה לנו. יש לנו עכשיו סיור 

 3 בבוקר.

 4 בבוקר. 5:00בלילה עד  23:00-השומרים היו מ נועם מולה:

 5 יפה. עכשיו אנחנו בעצם לקחנו, גב' גרין, ראש המועצה:

 6 דרג.וגם המוקדניות השכר שלהן שו מתן לסרי:

 7 ושינינו, רגע, גב' גרין, ראש המועצה:

 8 הסיור הזה גם עושה את הסיור של מוסדות החינוך? צפריר פדלון:

 9 לא, מה פתאום. מתן לסרי:

 10 אז מי עושה? צפריר פדלון:

זה סייר מוס"ח, זה תקן שממומן לנו על ידי משטרת ישראל בשעות הפעילות של  מתן לסרי: 11 

ילות. כשזה מתוקנן. זה סייר מוס"ח, זה דבר מוסדות החינוך, כמובן בימי הפע 12 

 13 אחר לגמרי, לא קשור לאבטחה יישובית.

זה לקחת את אותו, אותה קופה ולתת שירות הרבה יותר איכותי בתפיסת  גב' גרין, ראש המועצה: 14 

 15 הפעלה שונה.

אגב, לדייק, הוא נקרא סייר גני ילדים, זה בעצם בגלל, זה בא מתוך התפיסה  מתן לסרי: 16 

הספר יש לנו מענה אבטחתי, גני הילדים אין להם מענה אבטחתי, אתה  שלבתי 17 

 18 לא שם מאבטח בכל גן.

 19 אבל זה לא קשור להיטל. גב' גרין, ראש המועצה:

 20 זה לא קשור להיטל. איריס וסרברגר:

 21 בעצם משטרת ישראל מממנת את זה, שמבצע אבטחה היקפית לגני הילדים.  מתן לסרי:

שקלים  7בלתי תשובה איך זה ארבעה עובדים מול תוספת של עדיין לא קי צפריר פדלון: 22 

 23 לשעה. 

 24 חשוב לציין, מתן לסרי:

 25 אבל אני אתן לתומר את הזכות, תומר קצת מבין בזה יותר טוב.  צפריר פדלון:

 26 אני לא רוצה להתייחס לצד, להיבט המבצעי.  תומר יעקב:

 27 אבל הוא טוב או לא טוב? תגיד לפחות. יוסף אדירי:

 28 אני לא רוצה להתייחס אליו.  קב:תומר יע

 29 על התפיסה אתה לא רוצה? שלומי מוכתר:

 30 כן. אני חושב שזה לא רלוונטי, תומר יעקב:

אבל כל זה מבוסס על זה, מה זאת אומרת? זו התכלית של כל, אם תבוא ותגיד  שלומי מוכתר: 31 

 32 לנוכחים שהתפיסה הזאת לא נכונה. 

 33 ר לדבר. בואו ניתן לתומ גב' גרין, ראש המועצה:



 10                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA צורן   -המועצה המקומית קדימה 
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

     

 שכת מנכ"ל המועצה ל
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד   
c:\users\israelh\downloads\fw__fw_חתימות_ק 12.11.19_+5.11.19__פרוטוקול_החלטות_+_תמלול_ישיבות_+_

 docלוגו מועצה. 12.11.19תמלול  מליאה שלא מן המניין \ _להעלאה_לאתר-רן_ועמיקם

 1 שלומי, מותר לו בעשר דקות עכשיו לדבר על העננים גם. יצחק גולברי:

 2 שידבר. שלומי מוכתר:

 3 זכות הדיבור לתומר. גב' גרין, ראש המועצה:

בוא נדבר על הנקודות שמאד מטרידות אותי וצריכות להטריד כל אחד ואחת  תומר יעקב: 4 

ריכים לקבל היום תשובה מכם. ואני חושב שאנחנו, לפחות על חלק מהנקודות, צ 5 

ברורה. אני רוצה להתייחס להיבט החוזי, להיבט החשבונאי, להיבט המשפטי  6 

ולהיבט התקציבי. ואני הולך ככה מהמדרג מלמעלה למטה בכוונה. אתם  7 

שלחתם חומר עם תחשיב, שהתחשיב מבוסס על נספחים שבאחד הנספחים יש  8 

זה לא משנה עכשיו. מה  גם תעריפים. עכשיו בלי להיכנס לאגורה ולשקל, כי 9 

שאנחנו רואים כרגע זה שהתעריפים, כלומר מגלים דבר מתוך דבר, שהיו במקור  10 

יותר ממחיר החתימה על החוזה.  30%-כשהקבלן זכה במכרז, גבוהים היום ב 11 

עכשיו יש פה בעיה, יש פה בעיה משפטית, אני אומר את זה ליועץ המשפטי. יכול  12 

ני חושב שזה לא היה בתקופתכם, אז בכלל להיות שלא הייתם מודעים לזה, א 13 

אין שום בעיה עם זה. אבל גם בחוזה משכ"ל, בחוברת של המכרז של השמירה,  14 

את ההיקף של הפעילות, להגדיל את תכולת היקף  15%-יש אפשרות להגדיל ב 15 

הפעילות, אבל יש החרגה, כדי שלא יהיו מעשים לא נאותים ולא ראויים, כל  16 

לכם באחריות שהשכנים שלנו מצד דרום נמצאים היום  מיני דברים שאני אומר 17 

במקומות כאלה ואחרים. זה אסור פשוט, חברים, תתעוררו, זה אסור. יש פה  18 

מצב שיש איסור מוחלט לגעת בתעריפים, בשעות נוספות, בכל מה שקשור  19 

בתעריפי הבסיס או תעריפי האקסטרה, ולהגדיל לקבלן, למעט הגדלה של סל,  20 

ותים. אפשר להוסיף עוד שני שומרים, עוד שני סיירים. יש פה שימו לב, סל שיר 21 

מצב לא טוב, לא טוב משפטית. יש פה נגיעות לא טובות. אני חושב שהנושא הזה  22 

צריך להיבדק, להיפתר עם התייחסות מסודרת של היועץ המשפטי. אני מוכן  23 

של  לסייע ולעזור כדי לא להכשיל, כדי לעזור להביא את החלק שמתייחס בחוזה 24 

משכ"ל. לא אני כתבתי אותו ולא אתם כתבתם אותו, משכ"ל מנהלים את  25 

המכרז, מה מותר, מה אסור, מה גבולות הגזרה. ואנחנו פה, חברים, חצינו  26 

והחרגנו ולא משנה כמה כוונות טובות. בדרך לגן עדן יש הרבה כוונות טובות.  27 

ל, אין בעיה, חרגנו וחצינו קווים אדומים חמורים מאד. כי אם רוצים להגדי 28 

יוצאים למכרז, לא קרה כלום. אסור לעשות דבר כזה, חברים, מה, השתגענו  29 

 30 לגמרי?

תומר, מה שאתה אומר, רגע, אני רוצה להבין את הנקודה הראשונה שלך,  גב' גרין, ראש המועצה: 31 

בסדר? מה שאתה אומר התגלה לך עכשיו כששלחנו לך את החומרים, או זה  32 

 33 מה זמן?משהו שאתה עוקב אחריו כ
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לא, אני לא עוקב, כי אני מקבל דבר מתוך דבר. אני מקבל את התחשיב של  תומר יעקב: 1 

 2 ההיטל, מה שזה, אני רואה את הנייר,

 3 אתה אומר משהו שהוא עקרוני גם אם לא היינו מעלים עכשיו את ההיטל? גב' גרין, ראש המועצה:

 4 כן, יש פה משהו, תומר יעקב:

 5 .אוקי גב' גרין, ראש המועצה:

יש פה משהו מהותי שיש פה בעיה של שוני שצריך לבדוק את הנושא הזה,  תומר יעקב: 6 

לבדוק את זה אצלנו בבית, לא לבדוק את זה בחוץ, לתקן את זה אצלנו בבית  7 

כאן ולא בחוץ ולעשות פה באמת יישור קו מול ההתנהלות החוזית, לכן אני  8 

בצעי, אם טוב או לא אומר, החוזית משפטית. לכן זה לא קשור בכלל לצד המ 9 

 10 טוב.

אז מה שאני מבקשת, כדי שזה יהיה קונקרטי, תעביר את הנקודה הזו בצורה  גב' גרין, ראש המועצה: 11 

 12 מסודרת,

 13 רגע, תנו לו לסיים את הנקודות, הוא יעביר לכם את הכל. צפריר פדלון:

מין יש פה את ההעתק של החוזה, אני יכול לקרוא. ככל שתבקש הרשות להז תומר יעקב: 14 

ובלבד ששיעור ההגדלה לא יכלול תוספת  15%שירותים או להעלות וכיו"ב, עד  15 

תשלום, תוספת שעות נוספות, ימי חג, עדכון תעריפי תשלום לקבלן, העלאת  16 

שכר וכיוצא בזה. חבר'ה, זה אסור. נכשלנו, אנחנו צריכים לתקן את זה, זה  17 

ם בצורה מה שנקרא הכל, זה דבר אחד. הדבר השני, נאמר כאן גם לפני שנתיי 18 

זהירה על ידי הגזבר הקודם, וזה נכון, לנו אסור לגעת בהיטל שמירה, במוקד,  19 

בחלק שמתייחס למשמרות הבוקר והצהריים כי זה מוניציפלי, בתוך התחשיב  20 

, חברים זה אסור. חזי רז, יש לי את המסמך של חזי 24/7של בוכניק נכלל מוקד  21 

 22 רז, 

 23 יש הרחבה, איריס וסרברגר:

 24 אין שום הרחבה, שניה רגע, אם היה,  ר יעקב:תומ

 25 יש לי אישור מחזי רז בכתב, תומר. מתן לסרי:

 26 אם היה, תציגו אותו.  תומר יעקב:

 27 אין בעיה. מתן לסרי:

תעזרו לנו, יש לכם אותו פה אז הוא צריך להיות כאן במליאה, חברים, מה אתם  תומר יעקב: 28 

כול לשלוף אותו גם עכשיו. תביא עושים צחוק? אם יש לך אישור מעודכן אתה י 29 

אותו עכשיו, נראה אותו, למה לדחות אותו? מה, נעשה עוד ישיבה עוד חודש?  30 

בואו תציגו לנו את האישור של חזי רז, שמחריג או מאפשר או מרחיב. אבל הוא  31 

צריך להיות זמין כאן, אז תביא אותו, תתכבדו, אני אמשיך את הנושאים שלי,  32 

זה חומר ארגוני, זה עיקרון ארגוני, דיברנו על זה שצריך  תתכבדו ותביאו אותו. 33 
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להיות כאן בתוך המערכת, זה צריך להיות נגיש, שקוף. כספי ציבור, חברים,  1 

מיליון שקל, מה, לאף אחד לא אכפת  2.6היום אתם מצביעים על כספי ציבור,  2 

איך ומאיפה, איך בוצע התחשיב? יש לי הרבה השגות על התחשיב. אבל אני  3 

נסה לבודד את הבעיות כדי לראות מה כן אפשר לעשות במסגרת המותר, לא מ 4 

סתם לשלול את הנושא הזה. אז רק משמרת לילה מוכרת זה אומר שליש, שליש  5 

מהעלויות שנמצאות במצגת הזאת רלוונטית. זה אומר שהתחשיב הזה מעוות,  6 

 7 גם בהיבט של התעריפים עצמם,

 8 ידי משרד הפנים.הוא אושר על  גב' גרין, ראש המועצה:

 9 אז איך הוא אושר על ידי משרד הפנים? מתן לסרי:

 10 מה הקשר בין זה שתחשיב, תומר יעקב:

 11 לפני שנתיים על ידי משרד הפנים. 24אושר מוקד  מתן לסרי:

אתה מציג, נורא קל לתעתע ולטשטש, תאמין לי, נתונים או הצגה של נתונים  תומר יעקב: 12 

דברים, בלי עכשיו להיכנס לכל מיני דברים, במשרד הפנים. אישרו פה גם עוד  13 

 14 לפני שבוע שמענו. אז בואו לא נכשיל את עצמנו ולא נטעה אותך ואת האחרים.

 15 כי בעצם פח"ע ועבירות סדר ציבורי, מתן לסרי:

 16 אין קשר בין הדברים. תומר יעקב:

ה בערב אין מצב שמצלמ 21:00, בשעה 6:00-ל 22:00יש רק בלילה, רק בין  מתן לסרי: 17 

 18 תקלוט פח"ע,

זה לא רלוונטי. יש פה את המסמך האחרון שיש בידי של חזי רז, חזי רז הוא  תומר יעקב: 19 

הממונה על הביטחון ברשויות המקומיות, הוא הגורם המוסמך לאשר, איתו  20 

 21 ישבו. אם יש מסמך חדש תציגו, אם אין, כל מה שיש פה לא שווה שום דבר.

רוצה להגיד שהמסמך שנמצא מולכם, של בוכניק, הוא בסופו של כן, רק אני  גב' גרין, ראש המועצה: 22 

דבר אושר על ידי משרד הפנים והוגש לנו אחרי שאושר על ידי משרד הפנים, וזה  23 

 24 כתוב פה גם,

כן קרן, אבל הוא אומר לך שיש פה טעות בזה, אז בואו, לא לאשר משהו שיש  צפריר פדלון: 25 

 26 עליו ספק עכשיו, בואו נבדוק את זה.

 27 , זה כתוב לא,24/7אף אחד לא הסתיר פה על זה שזה  מולה: נועם

 28 אנחנו לא אמרנו מסתירים,  תומר יעקב:

 29 אז חזי רז ראה את זה ואישר.  נועם מולה:

 30 לא, אתה טועה. חזי רז, תומר יעקב:

 31 רגע, אמרתי שני דברים, חזי רז ראה את זה ואישר, אז מה אני טועה? נועם מולה:

 32 אתה טועה, שחזי רז לא ראה את זה ולא אישר את זה.אני חושב ש תומר יעקב:
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להגיד שאני טועה זה צריך להגיד שאמרתי משהו לא נכון. הוא ראה את זה  נועם מולה: 1 

 2 ואישר את זה. אז מה אני טועה?

 3 כי חזי רז מאשר סל, הוא לא מאשר את התכנית. תומר יעקב:

 4 הוא ראה את זה ואישר את התחשיב. נועם מולה:

 5 אם יש אתה תראה לי אותו. :תומר יעקב

 6 אז למה אתה הולך למסמך שלו, אם הוא מאשר סל? יוסף אדירי:

 7 כי המסמך של חזי רז, תומר יעקב:

 8 אבל הציגו לו את התכנית, אני שואל כדי להבין, רק כדי להבין. יוסף אדירי:

-ב חזי רז, באמת כדי להבין, הסדר הכרונולוגי של התאריכים הוא כדלקמן: תומר יעקב: 9 

הציגו לחזי רז סל, הסל כפוף לאיזה תכנית. בסל זרקו רכיבי  10/12/2015 10 

שירותים כגון ניידת סיור שתיים, אז יש את זה היום, אז זה בסדר. סיירים שש,  11 

יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. שומרים ארבע, הכוונה שערים. מוקד, עלות  12 

 13 . עלות משמרת לילה.משמרת לילה בלבד, כי זה מה שהוא אישר, רשום פה

 14 אתה מדבר על התכנית הישנה. יוסף אדירי:

 15 זה לא קשור לתכנית, הסל עצמו, תומר יעקב:

 16 ?2015-מה שהוא אישר ב יוסף אדירי:

 17 ,2017, 2016ואז היה גם  נועם מולה:

 18 אבל אין, נועם, תהיה רציני. תומר יעקב:

 19 . 2015-אני רציני, אתה מביא מסמך מ נועם מולה:

 20 תציג, תציג, אתה צריך להציג, לא אני. :תומר יעקב

 21 , לא אני.2017אתה היית מועצה קודמת שאישרו את  נועם מולה:

 22 אני? אני צריך להציג את העדכון? סליחה, אתה צריך להציג את העדכון. תומר יעקב:

עבודה בסיכום, "ב 7. בסעיף 2019יש לנו חוות דעת של אופיר בוכניק מאוקטובר  גב' גרין, ראש המועצה: 23 

זו בוצע תחשיב לקביעת התעריפים, העבודה נעשתה בהתאם לתיקון פקודת  24 

העיריות אשר קבע כי רשות מקומית מוסמכת להסדיר עניינים של שמירה,  25 

אבטחה וסדר ציבורי בתחומה, ובהתאם לחוזר מנכ"ל. במכתב עדכון תעריפים  26 

עולים על לחישוב גובה ההיטל המקסימלי יצוין כי המועצה מוציאה סכומים ה 27 

הסך הנגבה מהתושבים". זאת אומרת גם יש פה אישור של מי שעבד ובדק את  28 

זה בצורה מקצועית ועניינית, גם מול משרד הפנים. וגם האמירה שצריך להבין  29 

 30 שאנחנו נותנים יותר שירותים ממה שאנחנו גובים.

, הוא 2.77 אופיר בוכניק הוא רואה חשבון חיצוני. משרד חיצוני שתסמני לו תומר יעקב: 31 

, חברים, אני עכשיו, אתה יכול להגיד מה שאתה 200. יש לי פה 2.77ירשום לך  32 

רוצה, אני מחזיק פה ארבעה תחשיבים שונים, מי שרוצה לראות את זה, של  33 
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אופיר בוכניק, כל פעם בשוני אחר, כל פעם הפחת שונה, כל פעם התעריף שונה,  1 

ומית שרוצה להגיע לתעריף העיקר שיתאים למטרה. בסופו של דבר רשות מק 2 

הזה, תגיע לתעריף הזה, אל תיתממו לי חברים, אל תעשו את עצמכם. יש לי פה  3 

ארבעה תחשיבים שונים של בוכניק בהפרשים של חודשיים. אז תהיו רציניים,  4 

 5 תתייחסו לדברים ברצינות.

 6 באיזה שנים? גב' גרין, ראש המועצה:

 7 דרך אגב, וגם אז, 2017, 2016בשנים של  תומר יעקב:

 8 .2019-בסדר, אבל אנחנו ב גב' גרין, ראש המועצה:

. וגם אז עמד פה הגזבר ועמדתי אני ואמרנו חבר'ה, לא 24/7גם אז אושר המוקד  תומר יעקב: 9 

תקין, לא זה. אבל מליאת המועצה אישרה, זה תקין? זה לא תקין. אז מה, בגלל  10 

 11 שעשו משהו לא תקין נמשיך לעשות את זה לא תקין? 

 12 אז אין בעיה, להוריד אתה רוצה את המוקד? סף אדירי:יו

 13 סליחה? תומר יעקב:

 14 מה אתה רוצה לעשות, להוריד את המוקד? יוסף אדירי:

 15 יוסי, חכה, תומר יעקב:

 16 לא, תסביר לי מה אתה רוצה. יוסף אדירי:

 17 חכה, תן לי, לא סיימתי. תן לי, אחרי שאני אסיים, אם תיתן לי כמובן, תומר יעקב:

 18 בסדר, ברור, אתה, אדירי:יוסף 

אם תיתן לי לסיים אז אני אגיד לך מה אני הייתי רוצה, אוקי? אני אגיד מה אני  תומר יעקב: 19 

הייתי רוצה. הלאה, משרה של מנהל מוקד, אני רוצה לחדד את זה. מה זה?  20 

מאיפה זה בא? זה במכרז, למה השכר הזה, מאיפה נקבע התעריף הזה מנהל  21 

 22 מוקד,

 23 יף של מוקדנית. תער מתן לסרי:

שקל, לא יודע, בחודש, נכון?  14,000תעריף של מוקדנית, של משמרת אחת  תומר יעקב: 24 

 25 170-180שקל בחודש, נראה לי מופרך לגמרי. משמרת של משרה של  15,000

 26 שעות.

 27 של מוקדנית, אתה אומר עוד מוקדנית. צפריר פדלון:

 28 תעריף של המכרז,  תומר יעקב:

 29 כולל שבתות. נועם מולה:

 30 כולל שבתות, כולל הכל, תומר יעקב:

 31 אין שבתות, חמישה ימים, הוא אמר את זה מקודם.  צפריר פדלון:

, 180שקל,  60-70תקשיב, כולל עלויות מעביר כולל הכל, התעריף בממוצע  תומר יעקב: 32 

שקל  17,000-כולל עלות מעביד כולל הכל. אז איך הגענו ל 8-9מדברים על  33 
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בחודש? על מה? על זה אנחנו מצביעים היום? על מנהלת מוקד? יכול להיות  1 

שצריך, עוד פעם, אני לא מתייחס לצד המבצעי, יכול להיות שצריך, אולי תשכנע  2 

 3 אותי שצריך, יכול להיות שכן.

 4 אבל ביקשת לא להיכנס לצד המבצעי. גב' גרין, ראש המועצה:

התחשיבי כרגע, החשבונאי. מאיפה הגיעו למספר אני לא נכנס. אני נכנס לצד  תומר יעקב: 5 

שקל בחודש נראה לי הזוי,  מופרך ומנופח ולא תואם לתעריפי  170,000הזה,  6 

המכרז, לא תואם. כדי להראות שזה תואם צריך להראות כמה שעות יש  7 

בתכולה של התפקיד הזה, במכפלה של התעריף עצמו ולהראות הנה, הגענו לזה.  8 

שמרת אחת, לא מסתדר, זה נראה לא טוב. הלאה, אני אבל כשאומרים שזה מ 9 

ממשיך. רכבי ליסינג. יש לי השגות על, אני אומר הפזרנות, אני לא חושב שיש  10 

בזה ערך, ג'יפים וכל הדברים מהסוג הזה, אבל איך אמר יוסי, אני לא בצד  11 

המבצעי, זה הצד הנראותי. אבל התחשיב שמופיע שם,  מדברים שם על עלות  12 

ק"מ בשנה. נראה לי הזוי לגמרי, מנופח לגמרי, לא מציאותי.  220,000דלק לפי  13 

או כרטיס או כל דבר  GPSאלא אם כן יבוא גורם מקצוע, יראה לי עכשיו דוח  14 

אחר שמראה לי מה הקילומטראז' שהיה בינואר ועד היום, להגיע למצב כזה של  15 

אחד שעובד חצי שקל דלק, על מה? ברכב  110,000ק"מ, כי זה העלויות,  220,000 16 

 17 משמרת ורכב אחד,

 18 זה ליסינג פלוס דלק, זה לא רק הדלק. 254 מתן לסרי:

 19 לא, אני בודדתי לפי המסמך שאתם שלחתם, הנה, זה המסמך, יש את הרכבים, תומר יעקב:

 20 שקל בשנה. 110,000, דלק 4102, הג'יפ 7914הטויוטה  מתן לסרי:

 21 ם את הדברים. בוא ניתן לתומר להשלי גב' גרין, ראש המועצה:

 22 .220בשנה, לא יודע למה אמרת  110,000זה כתוב פה,  נועם מולה:

 23 לא, אני שומעת את הסכומים ממך. איריס וסרברגר:

אני מסתכל על התחשיב של בוכניק, אני לא יודע. אני מסתכל על התחשיב.  תומר יעקב: 24 

 25 איריס, איריס,

וצאות שלא נכנסו לתחשיב כי אנחנו נותנים יותר אבל יש הוצאות, אמרתי, יש ה גב' גרין, ראש המועצה: 26 

 27 שירות ממה שאנחנו גובים.

 28 שקל, כשמתוכם,  254,000כשבתחשיב מופיע שזה  תומר יעקב:

 29 זה רכב ליסינג ותפעול. נועם מולה:

שקל זה רק הליסינג בלי הדלק,   250,000כשמתוכם, שזה מורכב רק, כלומר  תומר יעקב: 30 

 31 מה?

 32  זה גם וגם. נועם מולה:

 33 זה גם הדלק.  איריס וסרברגר:
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 1 שקל לרכב,  127,000גם וגם.  נועם מולה:

 2 וגם כשצריך להחליף צמיגים. איריס וסרברגר:

 3 בסוף  מופרד לך, נועם מולה:

 4 שקל רכבים, נו מה, אני טועה? 120,000-שקל דלק ו 110,000זה  תומר יעקב:

 5 שקל דלק, זה החישוב.  110,000יונדאי,  12כפול  4102טויוטה,  12כפול  7914 מתן לסרי:

שקל דלק, אז אמרתי, לא טעיתי. תעשה את החשבון לבד. הלאה, נושא  110,000 תומר יעקב: 6 

של פחת, שגם על זה יש לי מחלוקת, אני חושב שיש פה עיוות חשבונאי בכל  7 

 8 הנושא של התחשיב של הפחת, מכמה טעמים. נהוג, לפי כללי החשבונאות,

 9 ולוגי?פחת טכנ יוסף אדירי:

הפחת של הציוד, של המצלמות. באמת, לפי כללי החשבונאות המקובלים  תומר יעקב: 10 

על ציוד אלקטרוני, כי זה בקטגוריה של ציוד אלקטרוני. אלא מה,  15%לוקחים  11 

עדיין אנחנו לא יודעים, כי יש היקף התקשרות. היה ראוי שיוצג כאן על  12 

דיון על היטל שמירה, את השולחן, אם כבר יש פעם בשנה או פעם בשנתיים  13 

נתוני הביצוע של חברת מוטורולה, שזכתה לפני שלוש שנים במכרז, מה נעשה,  14 

מה בוצע, מה תוקף, מה תוקן, מה בוטל, מה הוסט, דברים מהסוג הזה, שנדע  15 

בדיוק מהתב"ר שאישרנו, שעליו נגזר למעשה תחשיב הפחת לפי היקף המכרז,  16 

מיליון, כמו שאמר מתן, ובוצע  3כרז הוא מיליון, אולי היקף המ 2כמה בוצע,  17 

מיליון, זה אחד. שתיים, מי שיודע, במצלמות חלק גדול  1.5בפועל מיליון או  18 

מהעלויות זה תשתיות, דברים שנמצאים מתחת לקרקע וכיוצא בזה. ששם  19 

. כלומר נעשה פה משהו גרוסו מודו, גורף מאד, 3-4%-הפחתים נעים סביב ה 20 

ד. אני לא חושב שככה מחשבים פחתים, באמת דואגים כוללני מאד, קיצוני מא 21 

 22 וחרדים לכספי ציבור,

 23 ?15%-אבל יש פה משהו מעבר ל יוסף אדירי:

 24 יש פה, לטעמי, יוסי.  תומר יעקב:

 25 .15%אבל יש פה  יוסף אדירי:

שקל פחת לפי  200,000להערכתי בוצע. לפי הבנתי, אם אני רואה סכום של  15% תומר יעקב: 26 

 27 י לא יודע כמה בוצע, אני יודע כמה היה החוזה.מיליון, אנ 2

 28 בוצע. 3על מה אתה מדבר? מעל  איריס וסרברגר:

, למצלמות 500-, הגדלנו את התב"ר ב1.3איריס, המכרז שהוא זכה בו אז היה  תומר יעקב: 29 

שאני לא יודע אם הם בוצעו או לא בוצעו, הגענו  40של רמת אמיר הוספנו עוד  30 

 31 . מה, מאיפה זה בא?3רת עכשיו מיליון, את אומ 1.9-ל

 32 ומשהו היה. 3 איריס וסרברגר:

 33 לפי מה? תומר יעקב:
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 1 היו תב"רים של מצלמות עוד לפני מתן. איריס וסרברגר:

את לוקחת? נגמר, נו, פחת לא  2009אבל מה זה קשור עכשיו? את הסקייליין של  תומר יעקב: 2 

 3 לכל החיים.

 4 יש לזה פחת. איריס וסרברגר:

 5 אבל לא לכל החיים נותנים פחת. תומר יעקב:

 6 עשר שנים אתה לוקח פחת. איריס וסרברגר:

 7 די, איזה עשר שנים? מוטורולה התחילו להתחיל, סליחה, סקייליין,  תומר יעקב:

 8 טוב, בואו נתקדם. גב' גרין, ראש המועצה:

 9 לא, סקייליין לא רלוונטי לפה. מתן לסרי:

 10 אז איך הגענו? תומר יעקב:

 11 מוטורולה. 15% מתן לסרי:

 12 מיליון, גם בתחשיב, הלאה. 2זה על  15, אז זה אומר 15% תומר יעקב:

 13 נושא הבא. גב' גרין, ראש המועצה:

נושא הבא, בכל מקרה אנחנו רואים לאורך השנים משהו באמת עקבי שההכנסה  תומר יעקב: 14 

כמעט תמיד גבוהה מהניצול, כמעט תמיד. כלומר אין לנו מה שנקרא עכשיו,  15 

ריגות או במצבים לא טובים. יש פה את התקציב, חבר'ה, הכל מגובה אנחנו בח 16 

במספרים. הנה התקציב, זה התקציב שאושר על ידינו, רשום פה, אפשר לראות  17 

למשל, שזה התקציב האחרון שיש לנו מה  2018. 2018, 2019בעקביות את  18 

 19 שקל, אנחנו תמיד, תמיד, 200,000, יתרה של 2.2, ניצול 2.4שנקרא תקציב 

תמיד נמצאים מה שנקרא בעודף, אז בטח שלא צריכה להיות בעיה עם זה.  20 

אפיון, אני רוצה להגיד שהאפיון של המפרטים שמדברים עליהם כרגע, הם היו  21 

קיימים, לא קרה כלום, לא היתה סיבה לעדכן תעריפים. המכרז המקורי שהיה  22 

ו אפיון, לפני, בסבב שבין הראשון לשני של החברה שעובדת היום, היה אות 23 

אותם מפרטים, אותן הרשאות, אותם אמצעים, אותו ציוד טקטי, לא קרה שום  24 

דבר. כלומר, לא היתה סיבה גם כן להעלות. אז לא צריך פה את הדרמטיזציה  25 

הזאת, צריך מה שנקרא לעשות את העדכונים על פי חוק, אם יש תוספת יוקר  26 

 27 וכיוצא בזה. 

 28 . 2018אין פה את הביצוע של  נועם מולה:

 29 הלאה.  תומר יעקב:

 30 כאילו כל פעם יש דברים שנאמרים בכותרת ואין שום דבר למטה. נועם מולה:

 31 זה התקציב, זה לא אני המצאתי, זה התקציב. תומר יעקב:

 32 אבל אין פה ביצוע. אמרת תקציב ואין ביצוע.  נועם מולה:

 33 זה ביצוע.  תומר יעקב:
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 1 רישה ללוחמים, לשירות קרבי?תומר, מופיע במכרז בשכר מינימום ד מתן לסרי:

במכרז המקורי, מאחר ואני אפיינתי אותו אז תפרגן לי, אני כתבתי את המכרז,  תומר יעקב: 2 

 3 אני חושב שלפני שאתה הגעת, היתה סיירת הביטחון,

 4 שירות צבאי מלא.  מתן לסרי:

מה  עם שי זייד, ישבתי עם שי זייד, אדם מוערך, רציני, אפיינו, כתבנו את תומר יעקב: 5 

שכתבנו, כמעט אחת לאחת, לא היתה סיבה שבעולם, לא היתה פה איזה חריגה  6 

 7 מאפיון או מדרישות או מציוד וכיוצא בזה. 

 8 אז נרד ואני אראה לך שלא.  מתן לסרי:

 9 אני לא יושב בקו הירוק בשביל שאני אתחיל לפחד, מגיעים לפה איזה פח"ע, צפריר פדלון:

 10 צפריר, תבטל.  אז בוא נבטל את הכל, נועם מולה:

בוא תביא את סיירת דובדבן לפה, מה אתם עכשיו עושים לי פה כאילו זה עולם  צפריר פדלון: 11 

 12 הפשיעה ועולם הרציחות פה, מה?

 13 טוב, בואו נמשיך, חברים.  גב' גרין, ראש המועצה:

אל תיקחו את זה לעצמכם, מתן, את הפשיעה אל תיקח לעצמך, תפרגן לשדות,  צפריר פדלון: 14 

 15 דות המיוחדות שעובדות פה בלילות. מספיק, אתם לא מכירים אותם.ליחי

 16 אני לא רוצה שתיקחו את זה למקום אישי. תומר יעקב:

 17 לא, ברור, ברור. מתן לסרי:

 18 זה לא אישי.  תומר יעקב:

 19 , אז מה? 2016-ו 2017-שדות היו פה גם ב דובר: 

כל אחד מהאנשים שיושבים  תכבדו את עצמכם. נכון שזה רגיש, אבל אני מכבד תומר יעקב: 20 

 input 21-כאן, כולם אנשי מקצוע טובים, מוערכים, מבינים עניין. אני נותן את ה

שלי לגופו של עניין, לדעתי, לטעמי, להבנתי, בלי לפגוע לא באיכות וביכולות לא  22 

של הסיירים, לא של הרכבים, לא של מתן שעושה בטח עבודת קודש, גם לא בך  23 

 24 קרא לקחת את זה בלבל רגשי. יש פה נתונים, נועם, ולא צריך מה שנ

 25 כשמישהו אומר לי שאני טועה אני רוצה שהוא יסביר לי למה.  נועם מולה:

 26 יש פה נתונים, וזה נתוני ביצוע קבלני.  תומר יעקב:

תומר, אמרת פה כמה מילים, תראה, לא עצרנו אותך, אבל אמרת פה כמה  גב' גרין, ראש המועצה: 27 

 28 זויים, כמו מבולבלים, כמו כל מיני דברים.מילים קשות כמו ה

 29 לא אמרתי מבולבלים וגם לא הזויים. תומר יעקב:

 30 היו לך כמה אמירות קשות לנוכחים פה או למי שקיבל את ההחלטה. גב' גרין, ראש המועצה:

אבל לא היתה שום ירייה ושום חץ כלפי אף אחד מהנוכחים. הקפדתי על כבודם  תומר יעקב: 31 

 32 לתי לעשות לאורך כל הדיון. האפיון, אבל לא משנה. של כולם והשתד

 33 זה לא המכרז. יוסף אדירי:
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 1 כן, זה לא המכרז.  נועם מולה:

 2 אבל נעזוב את זה, נועם, תומר יעקב:

לא נעזוב את זה, אתה מדבר על משהו ואומר שיש עליו את המסמכים וזה לא  נועם מולה: 3 

ו כל ישיבה. מביאים לכם המסמכים. עכשיו המסמכים האלה, זה חוזר על עצמ 4 

את המסמכים עשרה ימים לפני כי זה נושא תקציבי, לא אמרת שחסר משהו.  5 

באים לישיבה, אומרים תציגו לי משהו. מה, עכשיו קראת את זה? אז תגיד  6 

 7 שעכשיו קראת.

 8 נועם, תנשום, תירגע.  תומר יעקב:

זמן. אני רוצה לדעת כמוך לא, זה חוזר על עצמו כל ישיבה, אנחנו מבזבזים את ה נועם מולה: 9 

על כל שאלה, אני לא יכול לחשוב על כל השאלות. אם יש לך שאלה תשאל אותה  10 

 11 לפני, למה עכשיו?

 12 זה התפקיד שלו, הוא לא יושב בהנהלה, בהנהלה הוא יכול לשאול את השאלות. צפריר פדלון:

 13 אה, ואין לו אי מייל? נועם מולה:

 14 לא. צפריר פדלון:

 15 אל שאלות באי מיילים.אני שו נועם מולה:

 16 הוא רוצה לשאול את השאלות.  צפריר פדלון:

 17 )נשמעים מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 18 חברים, העשר דקות של תומר נגמרות, אז קדימה.  גב' גרין, ראש המועצה:

נועם צודק, צריך לשאול את השאלות במתינות ומראש כדי לעשות בזה דיון  תומר יעקב: 19 

איתך ועם שלומי ועם הגזבר, נועם לא יודע את זה פשוט, ולכן  ענייני. לכן ישבתי 20 

גם שלחתי מייל לפני איזה חודשיים או שלושה לקבל את החומרים. אני לא  21 

 22 צריך להביא את החומרים האלו או לגלות אותם. המועצה, המנכ"ל, הגזבר,

 23 חכם עכשיו.אני מצטער, כשישבנו שום דבר ממה שאמרת לא עלה. אז אל תהיה  שלומי מוכתר:

 24 אתה לא מדייק. תומר יעקב:

 25 בסדר, לא מדייק. אתה מדייק. שלומי מוכתר:

ביקשתי מהגזבר שישב כאן, כשישבנו לפני שבועיים על היטל השצ"פ, דיברנו גם  תומר יעקב: 26 

על היטל השמירה, בוא נחסוך את זה. ביקשתי גם את המידע ואת החומרים  27 

 28 פני כמה חודשים,הרלוונטיים. ביקשתי את זה גם במייל ל

רגע, תומר, זה מבורך שישבת, אבל מה שאמרת עכשיו על ההסכם ומה שאמרת  גב' גרין, ראש המועצה: 29 

פה בכמה נקודות, לא דיברנו עליהם, גם אחרי זה לא דיברנו. זה לגיטימי עכשיו  30 

 31 לשאול, זה בסדר.

 32 זה דיון על היטל השמירה, זה בסדר.  תומר יעקב:

 33 זה בסדר ולגיטימי, ישבנו לפני ואני שמחה על זה, באמת.  :גב' גרין, ראש המועצה
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 1 מצוין, ככה צריך לנהוג, תומר יעקב:

אני אומר, יש דברים שהעלית פה לראשונה, מותר לך, רק מה שנועם אומר זה  גב' גרין, ראש המועצה: 2 

אם, ככל שאתה מעלה את זה קודם אז גם אפשר להתכונן וגם אפשר להיערך  3 

 4 בסדר.לדיון, אבל זה 

זה לא דיון של עריפת ראשים, אני לא אומר שאנחנו שם, אנחנו לא שם. אנחנו  תומר יעקב: 5 

פה כדי לשפר, כדי לתקן. רק באמת לעשות דברים נכונים בסדר הנכון, בתהליך  6 

הנכון. אין פה מה שנקרא גרזנים, זה לא הדיון. בגלל זה אמרתי, שאלו אותי  7 

א רוצה להיכנס להיבטים המבצעיים, כן, למה אני רוצה להיכנס להיבט, אני ל 8 

לא, איכות, לא איכות, אני לא שופט. אני חבר מועצה, אני לא בשלב הזה של  9 

לתת ציונים או קרדיטים או דבר כזה או אחר. אותי מעניין שהדברים יתבצעו  10 

בסדר הנכון וזה המקום להציף אותם, להגיד אותם. את המכרז, מי שירצה אני  11 

תו, כי גם אני קיבלתי אותו אלי גם כקבלן, אין שום בעיה. יכול לשלוח לו או 12 

 13 אפשר לראות את המכרז לפני, אחרי, זה לא העניין, זה לא העניין. 

 14 המכרז שניסחת קיבלת אחר כך כקבלן. גב' גרין, ראש המועצה:

 15 מה לעשות, אני זכיין. אני לא השתתפתי כמובן אבל קיבלתי אותו, אבל בסדר. תומר יעקב:

 16 טוב, בוא נמשיך. ין, ראש המועצה:גב' גר

מה שחשוב, חברים, כרגע, זה באמת במאקרו להסתכל על זה מלמעלה. יש פה  תומר יעקב: 17 

תחשיב לא נכון, שגוי, עם הנחות יסוד לא נכונות, מעוותות שגם לא תואמות את  18 

מה שמשרד הפנים, חזי רז בזמנו אישר, ועכשיו מה שחשוב, מה שיוסי באמת  19 

ר לי אוקי, מה אתה מציע? אני אומר דבר כזה, אני אמרתי את זה פנה אלי ואמ 20 

גם לקרן כל הזמן. אני לא פופוליסט, אני לא נגד. אני בעד סיורים, אני בעד  21 

שתהיה תכנית אבטחה, תכנית עבודה, שיהיה אפיון, שיהיה את הכל. רק מה,  22 

שבאמת זה יהיה לתחשיב שמדמה את המציאות ולא משהו שעכשיו רוצים  23 

 24 , מה שעשו פה כרגע, 2.53-גיע בכל מחיר ללה

 25 תגיד, אתה לא נוגע בתפיסה המקצועית. שלומי מוכתר:

 26 לא, לא, תיכף אני עושה סבב התייחסות.  גב' גרין, ראש המועצה:

הזה. אני חושב שאפשר את זה  2.53-מה שעשו פה כרגע זה להגיע בכל מחיר ל תומר יעקב: 27 

שבת בצורה מנומסת, להגיד מה כן רוצים, לעשות בפחות, לכן יש דיון. אפשר ל 28 

 29 מה לא רוצים, על פי חוק, מה נכון לא נכון על פי חוק, ואז באמת להיכנס,

 30 מה שאתה אומר שהמשרד, יוסף אדירי:

 31 רגע, תן לו לסיים. גב' גרין, ראש המועצה:

והתאים את זה,  plug numberלא, רק כדי להבין. המשרד רואה חשבון סתם  יוסף אדירי: 32 

 33 ה מה שאתה אומר?ז
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 1 כן, זה מה שהוא אומר.  דובר:

 2 יש פה תחשיבים, התשובה היא כן.  תומר יעקב:

 3 כן, זה מה שהוא אמר. דובר:

 4 עוד משהו, תומר? גב' גרין, ראש המועצה:

 5 אני סיימתי. תומר יעקב:

 6 י, כן. לא. עכשיו סבב התייחסות, מי רוצה להתייחס? יוסי, מי עוד? אז יוס גב' גרין, ראש המועצה:

אוקי. אני חושב שבשנה לאחור כשאני מסתכל היתה צעקה והיה צורך קיים  יוסף אדירי: 7 

לעשות טיפול בכל העניין הזה שקוראים לו אבטחה בישוב. מהמון היבטים אני  8 

קורא לזה, זה בא בכל הסרטונים שלנו, שלך, שלי, של כולם, והיתה פה איזה  9 

הזו היה קיים. אני חושב שאני שהיא צעקה. כלומר הצורך לעסוק בסוגיה  10 

מסתכל על זה מרחוק, לא רוצה להיכנס לעמדות עצמן. אני חושב שיש פה  11 

תפקוד יציב, יציב מאד, מאד, מאד. והוא מבוסס על תמורות לא פשוטות לעשות  12 

ברשות מקומית. בין להפוך רכב קל לרכב מתאים לשטח. בין להפוך שומר רדום,  13 

. להפוך אחד שאקטיבי 09דברים כולם, לסייר ואנחנו יודעים על מה אנחנו מ 14 

לאחד שהוא תוצאתי והוא יכול להיתקע בקיר ולהיות מופתע. יש פה כמה  15 

תמורות שאי אפשר להתעלם מהן בעניין הפרטי של הדבר הזה. אין לי ספק  16 

שכיעד לשנה הבאה תצטרך להתבצע בחינת עומק לעניין של, אני אקרא לזה  17 

אני חושב שצריך לומר מילה טובה על העיתוי. העניין התחשיבי, אין ספק.  18 

העיתוי לאשר כרגע את העסק הזה, זה מילה חזקה וטובה. כדי שלא נהיה  19 

מופתעים. היינו פעמים, אני מזכיר לכולנו, הופתענו שבספטמבר יש חגים ואז  20 

יאללה, יאללה, בוא נאשר, בוא נאשר, בוא נאשר, הופ, לא מאשרים, יש תקופה  21 

ופה שאין הרבה מאד דברים. לכן גם לעיתוי יש זה. אני חושב שאין אבטחה, תק 22 

שיש גם השפעה שאי אפשר להציג אותה פה, של כל התמורות שאמרתי על  23 

התוצאות. יש פה תוצאות אחרות. אני לא רוצה להיכנס אליהן במספרים, לא  24 

רוצה לדבר במאפיינים, אבל אני בדקתי את זה ואני חושב שיש לזה ערך מוסף.  25 

אד בביטחון, באבטחה, להגיד עשה לא עשה, יכול מאד להיות שמרכיב קשה מ 26 

ההרתעה יותר חשוב מאשר זה. אבל אני רואה שהרבה מאד דברים צפים ואנחנו  27 

יודעים אותם וזה מראה לי שיש עיסוק בביטחון. אם לא מראים, אם דברים לא  28 

ם צפים צפים אז אני אומר רגע, לא קורה כלום והכל מתחת לשטח. אבל כשדברי 29 

ויש הרבה מאד אירועים שאתה מגלה אותם, אז אני אומר שיש נגיעה של  30 

הביטחון בדבר הזה. אני לוקח מפה שני דברים שעכשיו צריך לבדוק, תומר, אם  31 

 32 חריגה בין חוזה הבסיס ליישום, מחייב בדיקה. 30%-אתה אומר ש

 33 נכון. תומר יעקב:
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, plug numberם אתה אומר שתחשיב הוא אמיתי, לא קשור, אמיתי. לא זה. וא יוסף אדירי: 1 

גם זה מחייב בדיקה, כי זו נקודה מאד מאד חשובה. ואני הייתי מציע לנו  2 

להסתכל רגע צעד אחד קדימה לגבי השינויים שהולכים להיות פה בישוב,  3 

והולכים להיות פה שינויים מרחיקי לכת. מבחינת הרחבת הישוב לכל מיני  4 

שלא נעשה עכשיו וניקח איזה שהיא גזרה ונגיד מקומות. ולהיערך לזה בהתאם,  5 

נוריד בזה, ויש לנו צורך בלעלות, בצורה קיצונית. יהיו פה אתרי בניה, יהיו פה  6 

כל מיני דברים שמחייבים הסתכלות אחרת, מחייבים תהליכי עבודה אחרים.  7 

לכן אני חושב שהעניין הזה מחייב חשיבה, לפני שאנחנו דורשים להוריד. אני  8 

השנה הזאת היתה שנת ייצוב, אין ספק ששנה הבאה צריכה להיות שנת חושב ש 9 

בחינה והסתכלות לאתרים החדשים שהולכים להיות פה. אני מקבל את השתי  10 

חריגה זה מעבר לבצ"מ, כפי  30%נקודות לבדיקה האלה, צריך לבדוק אותן.  11 

 12 שאנחנו מכירים בנושא הפרויקטלי.

 13 יחסויות?תודה. עוד התי גב' גרין, ראש המועצה:

 14 שלומי, התחשיב הזה עבר ג'יגה, נכון? יצחק גולברי:

 15 עבר. גב' גרין, ראש המועצה:

 16 כן, עבר.  שלומי מוכתר:

 17 ואתה כאילו, plug numberלא, אבל אם אתה אומר שהוא  יוסף אדירי:

 18 לא, הוא אומר שבאו אליו, שלומי מוכתר:

 19 תומר, עם יד על הלב, יצחק גולברי:

 20 זה אומר,plug number -ה אני אומר, אם אתה מאשים מישהו בבגלל ז יוסף אדירי:

 21 זה הוא אומר, יוסי, זה לא אומר שזה נכון.  שלומי מוכתר:

אבל בואו נבין רגע, אנחנו נותנים את השירות לתושבים, כרגע אנחנו מאשרים  גב' גרין, ראש המועצה: 22 

אם זה את היטל השמירה. אבל המקור התקציבי, האם זה מהיטל השמירה, ה 23 

מהארנונה או ממקור אחר, את השירות אנחנו נותנים לתושבים. אם הייתי  24 

מעמיסה את כל השירות, שמירה, אבטחה, ביטחון שאני נותנת לתושבים, לא  25 

שקלים ויותר. אבל יש דברים שאני  3-, הייתי מגיעה ל2.53-הייתי מגיעה ל 26 

, אבל השירות יכולה להכניס בהיטל, יש לי מגבלה שאני יכולה להגיע להיטל 27 

 28 ש"ח למטר. כן גולברי? 2.53-שאנחנו נותנים לתושבים הוא הרבה יותר מ

אני, מהניסיון שלי, אני לא מכיר את ג'יגה שכל כך רצים אחרי אדון אופיר  יצחק גולברי: 29 

בוכניק וכל מספר שהוא כותב הם מאשרים. הם בודקים, יש להם קילומטרים  30 

אני קשה לי להאמין, ואני אומר לך  בישוב, עמדות בישוב, סיירים בישוב. 31 

מניסיון היו לי המון היטלים שעדכנתי ואופיר רצה איך שהוא לעשות, בשביל  32 

לעזור למועצה.  ומשרד הפנים, ג'יגה ביטל אותם, לא נתן את התחשיבים. יכול  33 
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להיות שהתחשיבים לא בדיוק על המילימטר. אנחנו הולכים לשנה חדשה ואנחנו  1 

ת ההיטל, אנחנו חייבים לאשר אותו היום כדי שיתאשר ולא לא יכולים לדחות א 2 

נגיע למצב של התביעה שהיתה נגדנו. ההערות הנכונות שלך לגבי הדברים  3 

 4 האלה, ששווה שגם קרן וגם,

 5 נכונות או לא נכונות, זה ייבדקו, לא קבענו שהן נכונות. אמיר זהבי:

יודע שזה מימי שביט העליזים,  לבדוק אותן, לראות שחלילה לא נטעה. ואתה יצחק גולברי: 6 

זה לא מהתקופה הזאת. פשוט זה המשך. וזה חשוב שזה ייבדק מהר כדי שאף  7 

אחד מאיתנו לא ימעד. ואני חושב שכדאי שכולנו נתקדם עכשיו. תראה, אנחנו  8 

אולי נעשה אפילו בדיקת אמצע או בדיקת שליש, כמו שקרן אמרה, ואם נצטרך  9 

ישים. אם נצטרך לעשות תיקונים, בעקבות גם לעשות תיקונים נעשה. לא מתבי 10 

הערות שלך, גם הערות של צפריר, גם של אבינועם, צריך לעשות את זה. אבל  11 

בואו נתקדם, בואו נעביר את ההיטל והכל ייבדק בהתאם. ואני אומר לך, אני פה  12 

ויוסי פה וקרן פה ואנחנו נבדוק, כי אני חושב שההערות שלך נכונות וחשוב  13 

 14 שייבדק.

 15 תודה, נועם. ' גרין, ראש המועצה:גב

כן. אני אגיד כמה דברים. אחד, אני פשוט, אני בעד שאלות, מאד בעד שאלות,  נועם מולה: 16 

כשיש לי יכולת להתמודד איתן. כשהן עולות כרגע ובלי שגם, הן עולות  17 

? א', אם זה נכון זה לא 30%-. כי למה זה מוזר לי נגיד ה30%-כאמירות, לא כ 18 

ה זה מוזר לי? כי הסך הכולל נשאר אותו סך כולל. אז יכול להיות טוב, אבל למ 19 

שהפחיתו במשהו אחד ועלו במשהו אחר והסך הכל נשאר אותו דבר. ולכן זה  20 

את השירותים, את  30%-חריגה, כי לא העלינו ב 30%מוזר לי שיש פתאום  21 

זה את העלויות מאותו קבלן. בגלל זה אני אומר,  30%-העלויות. ולא העלינו ב 22 

 23 מוזר לי. ואני תמיד אשמח, אתה אומר לי פה זה ביצוע, אז אני אשמח לראות.

 24 הנה, זה המכרז. תומר יעקב:

 25 אני אסתכל על זה עוד מעט, אבל אני אומר לך, נועם מולה:

 26 אני יכול להשאיר לך את העותק. תומר יעקב:

פעם, אני לא עכשיו רגע, שניה. אני אומר לך שניה משהו אחר. יכול להיות, עוד  נועם מולה: 27 

אעבור איתך סעיף, סעיף, כי אני לא רוצה לעשות את זה ככה. אני רוצה שאם  28 

יש לך דבר כזה והוא סותר את מה שמופיע במסמך ששלחו לך, שתשלח גם אלי  29 

 30 את זה, בסדר? זה מה שאני אומר. כי גם אני רוצה להתעמת עם זה.

 31 ,-אני קיבלתי את זה מ תומר יעקב:

 32 ה?ממ נועם מולה:

 33 מאורית. תומר יעקב:
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 1 בסדר. נועם מולה:

 2 לא, אבל לא זיהינו את הבעיה כמו שאתה זיהית. יצחק גולברי:

 3 בעלויות. 30%אבל אני לא זיהיתי את הבעיה, למה, כי אני לא רואה עליה של  נועם מולה:

 4 טוב, בואו ניתן לנועם לסיים. גב' גרין, ראש המועצה:

שעבר על זה, גם ג'יגה שעברו על זה, גם משרד הפנים, גם יש פה גם רואה חשבון  נועם מולה: 5 

זה אותו דבר כמו שנה שעברה. אני הקטן, בסדר, אני הפחות מבין, לא רואה  6 

עליה בעלויות. ולכן כשאתה אומר את זה עכשיו, אין לי יכולת לזה. אגב,  30% 7 

 8 אפילו הצמדה אין פה לשום דבר. ושכר המינימום עלה ועלויות הדלק עלו וכל

 9 מיני דברים עלו.

 10 גם המטראז' עלה בישוב. תומר יעקב:

 11 6:00בערב עד  18:00-אני לא יודע אם המטראז' עלה בישוב אבל כשיש סייר מ נועם מולה:

בבוקר. זה לא  5:00בלילה עד  23:00-בבוקר זה עלויות אחרות משומר מ 12 

ן אדם תפוחים לתפוחים, אל תשוו את זה ככה. זה לא אותן שעות, זה לא אותו ב 13 

וזה לא אותו דלק מול זה. אז אני אומר, אם יש לכם תחשיב שמראה שזה אחרת  14 

 15 אני אשמח לראות אותו. אני אשמח לראות אותו.

 16 אז אני משאיר לך אותו פה בבקשה, זה המכרז.  תומר יעקב:

בסדר, אז אני אסתכל על זה, זה המכרז, עוד פעם, אבל יכול להיות שיש פה  נועם מולה: 17 

ה, שעכשיו הן פשוט מסתדרות אחרת בתוך אותו סך הכל. זה מה עלויות שע 18 

 19 שאני אומר. 

 20 זה מה שקרה בעצם. יוסף אדירי:

 21 ולכן אני לא, נועם מולה:

 22 הורדת עמדות שמירה, הוספת איכות אנשים. הורדת, זה מה שנעשה. יוסף אדירי:

הכל הכללי אין זה כל מרכיב סגר מרכיב אחר. זה מה שהוא עשה פה. כי בסך  שלומי מוכתר: 23 

 24 שינוי. 

שעות  50שעות או  20שעות משומר א' והורדתי  20דוגמא נורא פשוטה, הוספתי  נועם מולה: 25 

 26 משירות אחר,

 27 אבל שיחקת באותו סך הכל. שלומי מוכתר:

 28 . 30%אבל סך הכל זה סכום אפס, אין עליה של  נועם מולה:

 29 טוב, סיימנו.  גב' גרין, ראש המועצה:

 30 יחד, לא ניתן לתמלל()נשמעים מדברים ב

 31 אני מעלה את הנושא להצבעה.  גב' גרין, ראש המועצה:

 32 הוא רוצה להציע את ההצעה שלו. צפריר פדלון:

 33 אין הצעה נגדית. גב' גרין, ראש המועצה:
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 1 למה? צפריר פדלון:

 2 אין הצעות נגדיות,  גב' גרין, ראש המועצה:

 3 י,לא, הוא מבקש שהטענות שלו ייבדקו לפנ צפריר פדלון:

 4 אנחנו לא מעלים הצעות נגדיות בדבר כזה.  גב' גרין, ראש המועצה:

 5 לפני שמקבלים החלטה, למה לא? צפריר פדלון:

 6 אתה יכול להתנגד. אביעד. גב' גרין, ראש המועצה:

משהו ממש קצר. קודם כל אני חושב שנאמרו פה דברים מאד חשובים, הייתי  אביעד חסון: 7 

ניינים ונראה לי שוודאי אני מצטרף למה אומר אפילו ברמה האישית גם מע 8 

שאמרת. וודאי שצריך לבדוק אותם. אבל אולי הייתי פותח בשאלה הראשונה  9 

של האם הכסף הזה צבוע והוא נכנס לחשבון ייעודי, אז אני מודה שהיה לי מאד  10 

 11 מאד קשה עם העניין הזה. אבל מכיוון,

 12 לא הבנתי. יצחק גולברי:

שבסוף אנחנו אומרים יש פה, זאת אומרת יש פה איזה שהוא עם העניין הזה  אביעד חסון: 13 

חור שאנחנו לא מצליחים לזהות אותו. אילולא הכסף היה צבוע והיה מגיע  14 

 15 לחשבון ייעודי, 

 16 הוא ייעודי, הוא צבוע וייעודי, אוקי. יצחק גולברי:

 17 נכון, נכון.  אביעד חסון:

 18 ה עוד לא אומר שזה אמת.וגם עוד לא קבענו שיש חור, זה שהוא אמר ז אמיר זהבי

בסדר גמור. אבל, אבל, אני רוצה אולי להוסיף עוד משפט אחד. הייתי כבר אצל  אביעד חסון: 19 

מתן לפני מספר חודשים, ממש אחרי שהושבעתי וירדתי ככה למטה, עשיתי  20 

איתו סיור. וכאילו בסוף אני אומר לעצמי, הבית שלי לצערי, כאילו גם הבית של  21 

רחוב שלנו באופן כללי היה מועד בשנה האחרונה לא מעט ההורים שלי וגם ב 22 

פעמים. בשורה תחתונה, כשאני שואל את מתן האם היה לנו שינוי במגמה, האם  23 

ירדנו מבחינת הביצועים של הפריצות לבתים והנזקים, אז נראה לי שהתשובה  24 

 25 היא חד משמעית, אם אתה יכול לחזור על המספרים אז אני אשמח. 

העניין הוא שזו תוצאה השלכתית מהגברת שירותי הביטחון. הרי ההיטל הזה  המועצה: גב' גרין, ראש 26 

לא נועד לשמור על הבתים שלנו או על הרכבים שלנו. אבל כתוצאה מזה שיש  27 

 28 יותר סיורים ויש יותר הרתעה,

 29 וודאי, אני לא מצפה שמישהו יעמוד לי עם אקדח מחוץ. אביעד חסון:

וצאה השלכתית, כן, שמורכבת גם משיתוף הפעולה ההדוק והטוב עם זה ת גב' גרין, ראש המועצה: 30 

המשטרה וכמובן מעוד גורמים. ובדיונים עם המשטרה, שלא קשורים להיטל  31 

 32 2018הזה אלא קשורים לקשר השוטף וההדוק, יש נתונים של ירידה בשנת 



 26                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA צורן   -המועצה המקומית קדימה 
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

     

 שכת מנכ"ל המועצה ל
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד   
c:\users\israelh\downloads\fw__fw_חתימות_ק 12.11.19_+5.11.19__פרוטוקול_החלטות_+_תמלול_ישיבות_+_

 docלוגו מועצה. 12.11.19תמלול  מליאה שלא מן המניין \ _להעלאה_לאתר-רן_ועמיקם

, אבל לא זה הזמן עכשיו לחזור עליהם. אני חושבת שזה לא אחד 2019ובשנת  1 

 2 קשור. אנחנו מדברים על פח"ע ועל סדר ושמירה.  לאחד

אני חושבת שאי אפשר להתעלם, דנו כאן בהרבה מספרים ותחשיבים ועדיין אי  תפארת אסולין משבאום: 3 

אפשר להתעלם מההיבט המקצועי שחד משמעית בישוב יש כאן תחושה של  4 

, לא ביטחון. זה לא מובן מאליו, זה ישוב עם הרבה בני נוער, גני שעשועים 5 

חסרים ערים שיש בני נוער שיושבים בלילה וכל מיני פשיעה וכאלה וכאן לא  6 

רואים את זה. כאן יש תחושה של בטחון שאתה יודע שאתה יכול לשלוח את  7 

הילדים שלך בערב לתנועות נוער ושהם יחזרו. והתחושה הזאת אי אפשר לקחת  8 

 9 אותה. וזה חד משמעית המקצועיות של מערכת הביטחון שלנו.

תודה. אני מעלה את הנושא להצבעה. הצעת ההחלטה זה שאנחנו מאשרים את  גב' גרין, ראש המועצה: 10 

התיקון התוספת חוק העזר שמירה המוצע לקבוע כי תעריף היטל השמירה של  11 

ש"ח למטר  2.53קדימה צורן יהיה בהתאם לאישור משרד הפנים על סך של  12 

ת, אביעד, תמי, יוסי, גולברי. מי לשנה. מי בעד? קרן, שלומי, אמיר, נועם, תפאר 13 

 14 נגד? צפריר ותומר. 

 15 מאושר על ידי רוב חברי המועצה. החלטה: 

 16 תודה רבה, שיהיה ערב טוב. גב' גרין, ראש המועצה:

 17 הצעה שלנו. יש הצעה נגדית, קרן, למה להגיד דבר כזה? תומר יעקב:

 18 אבל לא הבאתם הצעה נגדית. עו"ד אבינועם פרץ:

 19 תי לך שאני רוצה, אתה אמרת לא, אי אפשר. אמר צפריר פדלון:

 20 לא הגשתם הצעה נגדית. עו"ד אבינועם פרץ:

 21 לא, אני לא צריך להגיש מראש את ההצעה הנגדית. בדיון עצמו, תומר יעקב:

 22 גם עכשיו לא אמרתם הצעה נגדית. עו"ד אבינועם פרץ:

 23 בדיון עצמו אין שום בעיה להגיש הצעה נגדית, אין. תומר יעקב:

 24 לא. גרין, ראש המועצה:גב' 

 25 הצעה נגדית,  תומר יעקב:

 26 מה ההצעה הנגדית? עו"ד אבינועם פרץ:

 27 ההצעה הנגדית היא, תומר יעקב:

לא, אבל הסברתם לי פעם אחת שאני לא מעלה הצעות נגדיות. זאת אומרת פעם  גב' גרין, ראש המועצה: 28 

 29 אחת טעיתי והעליתי הצעה נגדית ואז הסברתם לי.

אין דבר כזה, מה זה, זה זכות, זה זכות בסיסית של חבר מועצה לתת הצעה  צפריר פדלון: 30 

 31 נגדית, מה זה לא?

הצעה נגדית יכולה להיות אותו דבר עם תיקון מסוים. אין דבר כזה הצעה נגדית  עו"ד אבינועם פרץ: 32 

 33 לא לקבל החלטה עכשיו, זה מה שאמרתם.
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 1 לא,  צפריר פדלון:

 2 לתת הצעה שלנו.  תומר יעקב:

 3 הוא רוצה לתת את ההצעה שלו. ר פדלון:צפרי

איך יבחנו עכשיו הצעה שלך כשאתה רוצה עכשיו להציע אותה ככה? מי יכול  עו"ד אבינועם פרץ: 4 

 5 לבחון כרגע הצעה נגדית?

 6 ממתי אנחנו יושבים ובוחנים הצעות, ממתי עשינו את זה? תומר יעקב:

 7 , חברים, הדיון הסתיים.אני פעם אחת העליתי הצעה נגדית גב' גרין, ראש המועצה:

 8 לא, הדיון לא הסתיים, יש לו זכות להגיד את הזה שלו, קרן, את טועה.  צפריר פדלון:

הדיון הסתיים, אני רוצה להגיד משהו. פעם אחת טעיתי והעליתי הצעה נגדית,  גב' גרין, ראש המועצה: 9 

 10 הוסבר לי שאין כזה דבר ולכן אני לא מעלה את זה.

 11 אין דבר כזה? יש פה זכות לכל חברי המועצה. אתה טועה. מה זה צפריר פדלון:

 12 איציק, אני מתפלא.  תומר יעקב:

 13 אתה טועה.  צפריר פדלון:

 14 

 15 

 16 -הישיבה ננעלה  -

 17 

 18 

 19 

_____________________        ________________________  20 

 21 נכ"ל המועצהמ -עמיקם לוי נגר                     ראש המועצה -קרן גרין                


