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 .5עדכוני לו"ז ישיבות תקציב .2020
 .6משלחת לאלור -עדכונים.
 .7שאילתא בנושא כח אדם לבקשת צפריר פדלון (מצ"ב)

עדכוני ראש המועצה.
תיקון פרוטוקולים לבקשת חבר המועצה צפריר פדלון.
אישור וועדת תמיכות המשך
שינוי מועד הישיבה בתאריך  10.12.19לתאריך  17.12.19בשעה  19:00ישיבה מן המניין בשעה
 20:00תחל ישיבה בנושא תקציב
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גב' גרין ,ראש המועצה:

מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:

אני פותחת את ישיבת המועצה מן המניין ,ערב טוב ,ברוכים הבאים .בפתח
הדברים עדכוני ראש המועצה .ביום שישי היה מבצע מאוד יפה של
התושבים ,של העמותה הקהילתית קדימה צורן עם מחלקת רווחה ,עם
מחלקת שפ"ע לשפץ בתי קשישים ,באמת מרגש ויישר כוח גדול .בכלל,
התברכנו ביישוב שהיוזמות הקהילתיות וההתנדבויות שבו באמת מרגשות.
במוצאי שבת ליגת הכדורשת נפתחה .הנשים ,אריאלה רצון וחיה קדושים,
שמנהלות את הליגה ,החליטו ביחד עם כל הנשים לקרוא לליגה על שם
נחמה ריבלין והן הזמינו את המשפחה וזה היה מאוד מכובד והפתיע כב'
הנשיא ראובן ריבלין ,אני מברכת גם את חברי המועצה והסגנים שהגיעו
לכבד את המעמד .זה היה אירוע פרטי של הנשיא אז לא פרסמנו את זה
בפומבי .גם לא ידענו שהוא בסופו של דבר באמת יגיע וזו שוב דוגמא
ליוזמה של תושבים ,תושבים במקרה הזה ,של לקחת יוזמה ,לפנות לבית
הנשיא ביוזמתן וזה באמת מרגש.
ועל זה אמר שלמה המלך טוב שם משמן טוב.
כן ,ממש.
נתנו שם ,הרוויחו.
ממש .היו בקשות של חברי מועצה ,בהתחלה זה היה אמיר ,אחר כך צפריר,
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שיהיה חדר לחברי המועצה .עדיין אין לנו חדר פנוי אבל חשבנו על פתרון
יצירתי שבימי שלישי ,החל מהשעה  16:00יועמד לרשות חברי המועצה
שירצו אחד החדרים פה .אני אעדכן אחר כך איזה חדר ,בלי לנקוב כרגע
במספר החדר ,אבל החל מהשעה  .16:00אם יהיה יום אחר שחברי המועצה
ירצו ,אז בשעות שאין פה פעילות אחר הצהריים ,יהיה אפשר לעשות את זה
בתיאום מראש ,אבל את יום שלישי אני מפנה לצורך זה .אם תרצו תיאום
אפשר מול בת שבע או מול המוקד ,אנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה.
עם הצוות הניהולי ישבנו על סיכום החודש האחרון ,על סיכום ההיערכות
לחגים .בסך הכל ההיערכות לחגים ברובה היתה טובה מאוד .גם הפרסום
והדיוור שנתנו לתושבים וגם השיתוף פעולה ,עבדנו מאוד קשה ,לקחנו כמה
נקודות לשיפור ,בייחוד באחד מסופי השבוע שהיה קצת יותר מאתגר,
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מנכ"ל המועצה מול החברה של הפינוי זבל והפינוי גזם עובד ואם הדברים
לא ישתפרו ,אנו נמשיך בהליכים כדי לדעת שאנחנו מקבלים את השירות
הטוב ביותר לתושבים שלנו .נושא התחבורה שמטריד את כולנו ,למי שלא

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999
__c:\users\israelh\downloads\fw__fwפרוטוקול_החלטות__+תמלול_ישיבות__+_12.11.19+_5.11.19חתימו
ת_קרן_ועמיקם_-להעלאה_לאתר\תמלול ישיבת מליאה  -5.11.19לוגו מועצהdoc.

בס"ד

3

ה מועצה המקומית קדימה-צורן

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

רח' הרצל  1קדימה-צורן  • 6092000טל • 09-8902902 :פקס153-9-8902916 :

לשכת מנכ"ל המועצה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

יודע ,אני גרה בצורן ,אז אני כל בוקר ,אולי לא כל בוקר ,אבל לפחות
פעמיים בשבוע אני דואגת לנסוע בשעות המאתגרות ומעבר לפעולות שכבר
עדכנתי שאנחנו עושים ,אם זה פגישה במשרד התחבורה ,אם זה מול
רשויות התכנון ,אני אפגש גם עם מטה התושבים ,פגישה שכבר נקבעה
מזמן ,שבוע הבא .הפעולה המשותפת ,כמו שעשינו בתוכנית המתאר ,היא
המפתח .זה הדבר שאני חוזרת ואומרת כל הזמן .תושבים ומועצה שהולכים
ביחד עם איזשהו אג'נדה מאוד מסודרת ,אני חושבת שברוב הדברים יש
הסכמה מאוד גדולה .נתקלנו בסיטואציה שבה כמעט שנה אין לנו ממשלה
וזה מאוד מורכב .אחד הדברים שאני מקווה שתהיה בהם בשורה בזמן
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הקרוב זה הנושא של קווי תחבורה ציבוריים לרכבת ,קו ישיר .הקו הישיר
של  56שיוצא מוקדם בבוקר ,הכוונה היא לעשות יותר קווים כאלה במהלך
הבוקר .בא משרד התחבורה ,אמר אין לנו תקציב להוסיף ואז באמת
בפעולה של אחד התושבים המתנדבים ,רועי ביצ'ר ושל איה קאופמן ,עוזרת
ראש המועצה ,זה כבר חודשים ,זה לא דבר של מה בכך ,תראו בזכות
טבלאות ואקסלים איך באותו תקציב אפשר לעשות יותר .פשוט לבטל
תדירות לתל מונד ,שכבר הילדים שלנו לא לומדים שם ,או תדירות
למקומות אחרים של פחות ביקוש ובימים אלה הם אמורים להזין את
התוכנית הזאת ואני מקווה שבחודש הקרוב נראה איזושהי תוצאה .נפגשתי
עם כמה יועצי תחבורה ,גם ביומיים האחרונים ואנחנו נבחר מישהו ,יכול
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להיות שנעשה לנו איזשהו מאגר שאחד לכמה זמן נוכל להתייעץ ,שיהיה לנו
מעין פנל מומחים שלנו .זה מבחינת עדכוני ראש המועצה.
ועכשיו נעבור לנושא הבא של תיקון פרוטוקולים .גם צפריר וגם תומר
ביקשו כמה תיקונים של פרוטוקולים ואני רוצה רגע לדבר על המהות ,על
איך אנחנו עושים את הדברים ואז אחר כך אם צריך אנחנו נעשה את
התיקון הפורמאלי .במהות ,אם צריך עמיקם תכף יקרא את החוק ,אבל
במהות החוק אומר מה נדרש מפרוטוקול .המטרה שלנו היתה לעשות את
דרישות החוק פלוס להרחיב קצת .בסופו של יום ,הפרוטוקול הקצר משמש
אותנו לצרכי עבודה ופיקוח אחרי המשימות שהתבצעו וגם לדיווח למשרד
הפנים או משרדי ממשלה אחרים .התמלול נכנס לאתר המועצה .לפעמים
שבוע יותר ,שבוע פחות ,אבל הכל אמור להיות באתר המועצה וזה לגבי כל
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מה שהיה פה בישיבה .גם בימים שיש פה פייסבוק לייב ,אז זה גם ,אבל זה
התמלול המלא .לכן ,אם נשמט איזשהו משפט בסיכום ,אז הוא נמצא
בתמלול המלא ולא כי מישהו רצה להשמיט ,אלא פשוט רצה לקצר .לאור
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מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
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מר עמיקם לוי נגר:
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מר צפריר פדלון:
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מר יצחק גולברי:
מר צפריר פדלון:

גב' גרין ,ראש המועצה:

מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:

הדברים ,אנחנו פשוט נפעל בדבר הבא שהפרוטוקול יהיה עוד יותר
מתומצת .כלומר ,יהיה נושא ,החלטה ,אולי עוד משפט אם צריך בשביל
משרד הפנים וכל שאר הדברים יהיו בתמלול המלא ואז לא תהיינה
המחלוקות האם נאמר המשפט הזה או לא נאמר המשפט הזה.
כלומר ,את מצרפת לנו גם את התמלול וגם את הפרוטוקול.
כן .עכשיו ,תיקחו בחשבון שהתמלול יהיה בעיכוב מהפרוטוקול כי
הפרוטוקול זה קצר ,עושים החלטה ושולחים למשרד הפנים ,נניח לפתוח
תב"ר .או שנניח שרצינו לתת את התמיכות לצופים ,אז הייתי צריכה
פרוטוקול ,אז זה משהו שהוא יותר אד-הוק .התמלול יכול לקחת ,אני
חושבת ,סדר גודל של שבוע ,אני לא זוכרת מה המחויבות שלהם ואז אנחנו
מעלים את זה לאתר .as is
ונצרף אותו לפרוטוקול.
אבל כשאתה קורא את הפרוטוקול ואתה יודע מה נאמר ומה נעשה ומי
העלה ומה זה ואתה רואה שזה תומצת לא בצורה שמציגה את הוויית
הדברים כמו שנעשו ומה התרומה של כל אחד ,אז אתה כחבר מועצה רוצה
שהדברים שלך יובאו לידי ביטוי גם בפרוטוקול.
אני מקבלת את זה ,צפריר ואין פה כוונת מכוון .מי שעושה את התקציר זה
עמיקם.
מי שעושה זה אני .חבר'ה ,אני לא פוליטיקאי ,זה לא מעניין אותי ,לא נעים
לי להגיד .אני כתבתי מה שאני חושב שזה ראוי בשביל שמי שיושב מן הצד
יקרא ,יבין .לא כתבתי מי אמר למי ומי נושא בדגל ומי אחראי ,אותי זה
פחות מעניין .אותי מעניין שאדם מן היישוב קורא את התמליל ,משרד
הפנים או זה ,מבין את התמונה הכללית ולא רק מקבל כותרת .פה ,בתוך
החוק ,אפשר לעשות גם ככה וגם ככה ,לא מצוין .אבל אנחנו הולכים לבית
שמאי ,אנחנו נוציא גם את הפרוטוקול ,נחתום עליו ,על הפרוטוקול הכללי
כתמליל וגם ,כמו שאמרה קרן ,פרוטוקול החלטות ובזה בא לציון גואל
והכל בפנים .כי היום להתחיל להגיד ,סתם לדוגמא ,בשביל לסבר לך את
האוזן ,הנושא הראשון שהעלית הוא מופיע מעמוד  8עד עמוד  14בוריאציה
כזאת או אחרת.
נכון.
כי פעם אמרת ככה ואחר כך אמרנו ככה ומישהו אמר ככה וההוא אמר
ככה.
ואחד נכנס לדברים של השני.
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מר עמיקם לוי נגר:

מר צפריר פדלון:

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
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מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
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מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:

עכשיו ,יכול להיות שתומר צודק ואתה לא צודק ותומר אומר למה לא
הכנסתם אותי ואז תמי תגיד למה לא אותי .אז לכולם יש מקום נכבד
בכנסת ,כולם יקבלו את הבמה שלהם ואז בא לציון גואל .אני לא רוצה
לפסוק מה יותר חשוב ומה פחות חשוב ,בסדר? אני אקרא לך את הסעיף
בחוק" :המועצה רשאית לקבוע שנוסף על הדברים האמורים בס"ק ב'",
שזה הפרוטוקול החלטות" ,ירשם פרוטוקול מלא מכל הדברים שנאמרו
בישיבת המועצה ,אם דרך כלל או לישיבה מסוימת" .אנחנו עושים אם
לדרך כלל ,הלכנו והרחבנו את הכל ואז אין ויכוח מי אמר למי ומתי ,אוקי?
אז אם אנחנו מצביעים שזו ההחלטה ,אז יהיה פרוטוקול החלטות שבעצם
הוא מאוד תמציתי ,מי ומה בחוברת וההחלטה מי הצביע בעד ונגד ואת
התמליל הכללי שישנו .שניהם חוקיים ושניהם בסדר ,אין שום בעיה בעניין
הזה .ופה יש הקלטה ,אז מתמללים כל מילה.
קודם כל ,אני מקבל את מה שאתה אומר .התמלול פה עם התיקוני
פרוטוקולים ,אתה אומר שאתה רוצה לתמצת את זה ,אז לפחות במינימום
שהתיקונים שביקשתי ,שהם מתומצתים ,במשפטים החסרים שנאמרו פה,
תגיד לי מה להכניס ,אני שם.
הנה ,אני אתן לך אותם .אני נותן לך גם העתק עם התיקונים מה שחשבתי,
אם תרצה,
תביא ,אני אכניס פנימה ,לי אין בעיה.
מעמוד לעמוד ,בשביל לא לעכב .אני רק אומר ,אם קבענו ככה ,אז
שלפרוטוקול יצורף גם התמלול .לפחות שבדף הראשון,
לא הבנתי.
בעצם את לא יכולה ,כי את שולחת אותו ככה ,את לא יכולה להוציא אותו
ולחתום עליו.
לא ,לא ,אנחנו חותמים למטה על הפרוטוקול ,אין שום בעיה.
לא ,על הפרוטוקול כן ,אבל על התמלול,
על התמלול אני חותם עליו גם .אני אחתום עליו .אל תהיה מודאג ,זו בעיה
קלה.
אז מה ,אתה תפזר אותו? כי זה הרבה דפים.
אני חותם בסוף שלו .מה ,אני חותם בכל דף? אני לא עורך דין.
לא ,אתה חותם על הסוף שלו ,אבל איך אנחנו מקבלים אותו?
במייל.
אתם תקבלו אותו במייל.
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1
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20
21
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30
31
32

מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:

במייל ,כאילו סרוק.
כן ,מלא ,סרוק.
הוא גם יהיה באתר המועצה.
וגם באתר המועצה.
הבעיה שאני ביקשתי את החומר אצלי ,אני לא מקבל במייל.
אז תפתח את המייל ,מותר לך.
תראה ,אין שום בעיה שיהיה לך פה תא ,עמיקם ,וכל חבר מועצה שרוצה
תא,
אין בעיה.

גב' גרין ,ראש המועצה:

כל חבר מועצה שיהיה לו פה תא והחומר יחכה בתא ואם אתם לא מצליחים
לתא ,אנחנו נשלח לכם את אחד הסיירים .אבל יכול להיות שזו הדרך
הפשוטה ,אני מחפשת לעשות את זה יעיל.
בדרך כלל היה פה תאים לחברי מועצה והם היו לוקחים.
בסדר.
חוץ מהסדר יום ששולחים אליהם הביתה.
נשים פה תא לחברי מועצה ונשים חומר.
את הסדר יום צריך לשלוח אלי הביתה ,חוץ מזה את החומרים שיהיו פה,
אני אבוא אקח מפה.
בסדר .הנושא הבא זה הנושא שביקשת להעלות ,נושא לסדר היום .אתה

מר עמיקם לוי נגר:

מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:

מעלה את הנושא ואז אנחנו מחליטים אם אנחנו דנים בו או לא.
אוקי .הבקשה להעלאת נושא מבדקי בטיחות במוסדות חינוך לדיון בישיבה
הקרובה .בהמשך לבקשתי לקבלת מסמכים של מבדקי הבטיחות במוסדות
החינוך ומאחר ואינך עומדת בהוראות החוק ואינך מעבירה את דרישותיי,
אבקש להעלות לדיון את נושא מבדקי הבטיחות במוסדות החינוך וכן את
מצב הבטיחות והתברואה של מוסדות החינוך ביישוב .בתחילת השנה הצגת
בפני חברי המליאה והתושבים ,כי כל ההכנות בוצעו כנדרש וליקויים
בטיחותיים קיבלו עדיפות עליונה ותוקנו ,אולם בפועל תמונת המצב שונה
לחלוטין .הצהרותיך מול הנהגות ההורים תושבי היישוב והדיווח שלך מול
משרד החינוך ,שמוסדות החינוך קיבלו אישור מהגורם המוסמך לפתוח את
שנת הלימודים סותרים לחלוטין את המציאות בשטח .לפיכך ,אבקש
להעביר לחברי המליאה את כל החומרים עוד בטרם הישיבה בכל הקשור
לדוחות בטיחות ותברואה של מוסדות החינוך ,בכבוד רב .את אמרת שאת
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1
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19

גב' גרין ,ראש המועצה:

מר יצחק גולברי:

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר יצחק גולברי:

מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר תומר יעקב:

לא מודעת לזה ,זו כבר היתה התשובה שלך .החומר אצלי ,דרך אגב ,אני
הצלחתי להשיג אותו וחבל ,כי,
בעקבות המייל ,רק אני אומר ,תכף אנחנו נעלה את הנושא להצבעה ואני
אציע להוריד אותו מסדר היום ,אבל אני רק אומר שבעקבות המייל שלך
וכנראה היתה פה איזושהי אי הבנה ,הייתי בטוחה שאתה ומנכ"ל המועצה,
נוצר ביניכם קשר מקצועי לבדיקת הנושא .מחר בבוקר תיפגשו ,תעבירו את
החומרים .יש את כל החומרים ואם משהו קרה שלא בצורה תקינה ,אנחנו
נפעל לתקן אותו.
אני רוצה להוסיף משפט .צפריר ,אני חושב שזה נושא מאוד חשוב ,שכולנו
צריכים בעקבות הדברים ,לו היית מביא את מה שעכשיו הצגת והמנכ"ל
היה גם בודק את הדברים ,אז היינו עושים פה דיון מאוד מאוד רציני.
אני קיבלתי דיווח?
לא ,אין לי אצבע מאשימה לאף אחד.
אנחנו לא רוצים להוריד את זה מסדר היום כי אנחנו לא רוצים לדון בזה,
אני חושב שזה נושא מאוד חשוב .בינתיים תעביר לו את כל החומר ,תשב
איתו ,תעשה את הבדיקה ,תביאו לנו משהו שנוכל לדון בו .זה חמור מאוד
מה שקרה ,אם זה קרה.
אנחנו נדון ונזמין את האנשים.
תעביר את זה לדיון הבא ותשב עם המנכ"ל בהחלטה שלנו.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:

איציק ,אבל אתה יודע איפה הבעיה פה בסיפור הזה? שצפריר או כל חבר
מועצה שנקרא לבצע את השליחות הזאתי כדי לתקן כמובן ,היה צריך מה
שנקרא להוציא מהגורן ומהיקב את החומר כשהחומר הזה צריך להיות
מסודר ,מתויק כאן בחדרי,
הוא מתויק.
החומר צריך להיות כאן זמין.
הוא זמין.
את הבדיקות צריך לעשות לא עם החומר שיש לו ,עם החומר שיש כאן.
לא ,אבל מה שכתוב לי בחומר ,זה עשו לי  Vואמרו לי שזה בסדר.
יש פה משהו שלכאורה הטעו אותו.
מישהו אומר לי מספר אפס ואחד בוצע.

31
32
33

מר יצחק גולברי:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:

אז מה הוא יכול לדעת?
אז אם בוצע זה אומר שהוא חתם ,הוא צריך לחתום על זה.
הוא חתם.
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לשכת מנכ"ל המועצה
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2
3
4
5
6
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מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר נועם מולה:
מר יצחק גולברי:
מר נועם מולה:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר נועם מולה:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:

31
32

מר צפריר פדלון:

מר יצחק גולברי:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:

הוא חתם על זה?
כן.
לא ,אסף קינן לא חתם.
זה מה שמטריד אותי ,כי הוא אמר לי,
אני אומר ,כדאי שהוא יבדוק את זה.
אני לא רוצה להטיל דופי באנשים ,אני רוצה לדבר איתם ,בסדר? אני מאוד
זהיר בכבודם של אנשים.
עמיקם ,בואו ניתן רגע לנועם .כן?
אני רוצה להגיד ככה .קודם כל ,אני שמח שיש לנו בוא נגיד תחומי עניין
ומומחיות שונים בקרב חברי המועצה.
נכון.
וזה טוב שיש את צפריר ,שזה נושא שגם יקר לליבו והוא חשוב לכולנו.
והוא איש מקצוע.
והוא איש מקצוע ,אז אני אומר זה טוב .ואני באמת אומר ,אני לא חושב
שהחומר לא נשלח לצפריר כי הוא לא קיים וכי הוא לא מסודר ,אני חושב
שמקסימום היה פה קצר בתקשורת וגם בהקשר של להעלות את זה לסדר
היום ,אני חייב להגיד לך ,אני קראתי את האימייל שלך ,אבל לא ראיתי מה
כאילו ההצעה .עכשיו ,מן הסתם ,אם היה לך את החומר אז גם היית בא עם
הצעות לדיון ,נכון? אני חושב שההצעה של קרן היא נכונה והיא גם נכונה,
אני מציע לך ,בסדר? כי המהות חשובה שלך ,תמשוך את זה מסדר היום
ותעלה את זה אחרי הישיבה עם המנכ"ל על החומר כמו שצריך .לדעתי זה
נטו עניין של קצר בתקשורת ואני אשמח לשמוע את המסקנות של הדיון
ביניכם ולעשות על זה דיון.
ואם צריך פה לתת גם ל,-
תורידו את זה מסדר היום ,זה שיקול שלכם .אני מחר אשב עם המנכ"ל,
אני אעבור איתו אחד אחד ואני גם אצא איתו לסיור.
עמיקם ,נראה לי שזה יותר נושא שהוא שאילתה ולכן אני לא מחויבת
לענות על זה היום אלא בישיבה הבאה.
לא ,זה לא שאילתה ,זה הצעה לסדר.
צפריר ,אני רוצה להגיד לך שאתה פנית בנושא של גן המשחקים ,אני באתי
לשם אישית יחד איתך ,נכון?
נכון.
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מר עמיקם לוי נגר:

והלכנו והסתובבנו והבאתי את כולם לשם .ואמרנו אדוני ,תטפלו בזה מיד
וטיפלו בזה אחרי זה ואמרתי לך תלך ותסתכל אם יש לך הערות ,תחזור
ותגיד לי .נכון?
נכון .אני אגיד לך עוד משהו ,עמיקם .בנושא של מתקני משחק בגנים
ציבוריים ,אמנם זה לא מוסדות חינוך ,זה גנים ציבוריים ,אני יכול לעבור
איתך עוד פעם בגנים אחרים ואני אוכיח לך את הליקויים ברמה שהעין
רואה אותם וזה סכנה .אני לא יודע אם י.א מתחזק את זה.
י.א.
י.א מתחזק את זה ,אם מישהו אחר מתחזק,

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:

יכול להיות שהוא לא טוב ,גם זה יכול להיות.
אני יודע שברגע שאתם מקבלים את האישור החודשי שזה תקין ,צריך
לקחת איש מתוך המערכת ויש כאלה שעשו את הקורס הזה של בדיקות
מתקני משחק ולעשות מדגמית שניים ,שלושה גנים .אחת לחודש שניים,
שלושה גנים ,זה לוקח לו בדיוק  20דקות .ותאמין לי ,אתה תקבל את
התמונה האמיתית של מה שקורה .בגלל זה ברוב הרשויות בארץ יש בלגן
במתקני משחק .אם תראה ,רק ברשויות מסודרות שעוקבים אחרי זה ,אתה
מוצא את הסדר הזה .ברוב הרשויות זה אותה בעיה.
טוב ,בואו נמשיך .הנושא שצפריר העלה לסדר היום ,אני מעבירה את זה
לטיפול מנכ"ל .משכך ,אין צורך בדיון.

מר צפריר פדלון:

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:

גב' גרין ,ראש המועצה:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:

מר יצחק גולברי:

מנכ"ל והוא.
מנכ"ל בשיתוף צפריר ,כן.
מנכ"ל וצפריר ,בוודאי.
את מורידה את זה מסדר היום?
אני מורידה את זה מסדר היום ,מי בעד?
בעד :קרן ,שלומי ,אמיר ,נועם ,תמי ,גולברי.
נגד :תומר ,דורון ,צפריר ואביעד.
החלטה :מאשרים ברוב קולות להוריד מסדר היום.
ואני שוב אומר ,אני אשמח שאם המסקנות מהשיח ביניכם תבוא עוד פעם
למליאה ,שנעשה על זה דיון.
זה יבוא למליאה.

31
32
33

מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר נועם מולה:

לא ,לא ,אני אעדכן בטוח.
המנכ"ל אפילו יביא את זה למליאה.
בסדר ,מעולה.

מר נועם מולה:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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29
30
31
32
33

מר עמיקם לוי נגר:
מר נועם מולה:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:

בכל מקרה אני אביא את זה ,אי אפשר לעבור לסדר היום.
אני מאוד אשמח לדעת מה המסקנה.
אישור ועדת תמיכות ,נמצא מולכם.
תמיכות לארגונים.
לא יכולנו ,דרך אגב ,לשלוח את זה לפני יום ראשון כי ביום ראשון זה היום
האחרון להגשת המועד.
וגם אז בדקה ה 90-תמיד מגיעים .אפילו אתה אומר ב ,3.11-אז עד שתיים
עשרה בלילה יש להם מה להגיד ,אבל בסדר.
הנוער העובד והלומד קיבל פעם קודמת .זה מרוכז?

מר עמיקם לוי נגר:
מר אביעד חסון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר אביעד חסון:
מר עמיקם לוי נגר:

זה מרוכז .אני אתן הסבר.
אפשר שאלה?
כן.
קודם כל ,מהו סך התקציב של ועדת התמיכות?
 ,530,000יש חלוקה מתוך ה 430,000 ,530,000-לטובת תנועות הנוער וכל
השאר זה מארגונים ותמיכות.
דרך אגב ,הקריטריון הזה של חלוקת התקציב בהתאם לרובריקות
הקריטריון,
העתקתי בדיוק.
לא ,אבל זה לא הובא לאישור המליאה .זה מחויב להגיע לאישור המליאה.

מר עמיקם לוי נגר:

עשינו בדיוק ,אישרנו את התבחינים ,אם אתה זוכר ,כמו שהיה בשנה
שעברה.
לא ,מה שצפריר לא דייק ואני אנסה לחדד ,כי זה מה שחסר פה .בסדר
הנכון קובעים קודם כל את התקציב ,מאשרים כמה כסף רוצים לשלם.
עשינו את זה.
שזה עשינו.
עשינו את זה באישור תקציב .2019
לא ,לא ,עשינו את זה.
סליחה ,תומר בבקשה ,אחר כך נגיב.
אחר כך מאשרים וקובעים את האופי של חלוקת התקציב .כלומר,
המדיניות המספרית היא של חברי המליאה להגיד דבר כזה :אישרנו

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:

מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:

מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:

 ,530,000נקצה  ,350,000יש חמש קטגוריות :חינוך ,רווחה ,דעת ,תנועות
נוער ,מחלקים  70לפה 80 ,לפה ואז ההמלצות מסדרות את החלק הפנימי.
אז לא עשינו את זה ,דילגנו.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר עמיקם לוי נגר:

מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

עשינו את זה ,לא דילגנו ואני אסביר לך גם למה .יכול להיות שלא היית
עירני לזה .בעיקרון ,זה לא מסודר פה אבל אני מדבר רגע עיקרון ,אנחנו
אישרנו את התבחינים של השנה הקודמת ,נכון? לא שינינו אותם ואישרנו
את התבחינים שכוללים גם את החלוקה ,מפני שאתם אישרתם פה ,לא אני
אישרתי ,אישרתם פה ,אני קורא את מה שאתם אישרתם בשנה שעברה,
ואתם אישרתם היקף הסעיף התקציבי  .530,000דרך אגב ,זה לא מופיע
בתבחינים ,אבל זה חלק מהתבחינים ,זה חייב להיות בתבחינים .זה לא
מופיע כי הסעיף הזה היה צריך להיות בתוך הזה .לכן לקחתי את האישור
של ועדת התבחינים הקודמת והיא אומרת ככה 450,000 :לתנועות הנוער
לפי מפתח חניך ,אני קורא את ההחלטה של הועדה 35,000 .לעמותת
הכדורגל 45,000 ,לתרבות ורווחה בחלוקה הבאה והם חילקו ,כלומר ,עוד
 ,45,000אז נשאר לנו  35,000ו .45,000-אוקי? זה ה 80,000-שנשאר .זה ה-
 80,000שאנחנו חילקנו לזה ,לא שינינו ,כי ההחלטה הזאת היתה חייבת
להיות בתוך התבחינים .היא לא בתוך התבחינים ,אז אימצנו את ההחלטה
של הפרוטוקול שלכם שאתם החלטתם.
אז זהו ,התבחינים זה תבחינים ,הם מאושרים בפעם הראשונה .אחר כך,
זה.
לא ,עמיקם ,כי זה הנוהל ,יש נוהל וככה הוא עובד.
לא ,אין ,אני מצטער .בתוך התבחינים חייב להיות החלוקה.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר עמיקם לוי נגר:

אתה לא תמצא פרוטוקול בשנת  ,2019כי אני בדקתי את זה ,שעשינו את
אותה חלוקה .עובדה ,לראיה ,שנולדה ונוצרו עמותות נוספות שלא קיבלו
בשנה הקודמת .אי אפשר פעם אחת להגיד עם ואחר כך בלי .עובדה שאתה
לא עושה  copy pasteכי יש עמותות נוספות .אז על סמך מה החלטת לתת
כסף לחדשות?
אני אסביר לך למה .כשאתה פותח את ועדת התמיכות ואתה מעלה את
נושא התבחינים שלה ,חייב להעלות בתוך המסמך של התבחינים ,זה לא
מופיע בועדה ,אבל צריך להיות בתבחינים ולכן חיפשתי איפה זה ואמרתי
איפה החלוקה הפנימית שישנה ,אז החלוקה הפנימית מופיעה בהחלטה של
הועדה שאתם אישרתם אותה איך חילקתם את הכסף .בתוך התבחינים זה
צריך להופיע על פי חוק ,לא פה.

31
32
33

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

עמיקם ,אני אחדד רגע.
תוציא את התבחינים של משרד הפנים.
אני הבנתי טוב מאוד.
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גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:

מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:

מר תומר יעקב:

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:

מר תומר יעקב:

לא ,אבל אני אחדד רגע.
לא ,הוא מבין.
לא הבנתי מה הבעיה.
כי אני לא שיניתי תבחינים כי ביקשנו לא לשנות ,אז לא שינינו ,אימצנו את
מה שאמרתם קודם.
יש הבדל בין תבחינים לבין מספרים .אין קשר ישיר ,אפילו כמעט לא עקיף,
בין התבחינים לבין המספרים.
אני רוצה לענות לתומר ,עמיקם .מה שעמיקם אומר זה שאת התבחינים
עשינו  copy pasteמשנה שעברה כדי שיהיה תבחינים ,אני מזכירה ,בגלל
הבחירות והכל .הסכום ,נשארנו בתקציב .2019
זה גם אותו מחיר.
עכשיו ,את החלוקה ש 450,000 -זה תנועות נוער 35,000 ,זה זה וה45,000-
זה זה ,השארנו ,אבל אנחנו לא יודעים מי היה מגיש .יכול להיות שהיתה
מגישה עמותה שלא הכרנו ויכול להיות שאחת העמותות שהכרנו לא היתה
מגישה .בתוך החלוקה של הסעיפים תנועת נוער ויש לי שם רווחה ויש לי
שם נניח חינוך וכל אחד מהסעיפים זה לפי מה שהוא הגיש .זה השינוי ופה
רק אני אומר שמי שעשה את זה זו ועדה מקצועית .בסדר?
מעולה ,בשביל זה היתה צריכה להיות עוד ישיבת מליאה .בדיוק בקטע הזה
אני עוצר אותך ,שתבוא ותסביר את המאפיינים של החלוקה המספרית,
שזה פה מה שהיה חסר.
בוא ניתן ליועץ המשפטי לענות.
זה לא עניין משפטי .הבעיה היא ,אתה גם לא יודע כמה יגישו לך.
אתה אף פעם לא יודע כמה.
בדיוק .אתה יכול להגיד שאני מקצה  80,000שקל ואתה יכול להגיד
 100,000שקל ואת ה 100,000-שקל אתה יכול פעם לחלק ל 5-ופעם לחלק ל-
 , 15אתה לא יודע ,נכון? אבל את האחוזים אתה קובע .אתה יכול לקבוע את
האחוזים.
כדי שלא נגיע למצב כזה שאנחנו ,מה שנקרא ,ממהרים וכל שנה ,לא כל
שנה ,לפחות שלוש שנים אחרונות עשינו העתק הדבק כי תמיד היינו בלחץ,
כמעט תמיד היינו בלחץ ,אז פעם אחת לעשות את זה כמו שצריך בצורה של
מעקב ובקרה .אושר התקציב? אפילו לפני שאושר התקציב במשרד הפנים
כבר יש ,כנראה שזה יאושר ,אז כבר אז לצאת לדרך ,לעשות את הפרסום.
לא להגיע למצב ,כי הנוער עד ה ,1.9-נכון?
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גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

אישרנו תבחינים ל.2020-
נכון.
נכון?
נכון .אבל איך אישרנו? עוד הפעם ,אישרנו את אותם של שנה קודמת.
נכון.
אנחנו כל שנה מעתיקים את עצמנו כי אנחנו בלחץ תמיד .תמיד בן ערובה,
זה לא בריא ,זה לא נכון.
תומר ,אישרנו את התבחינים .עכשיו אתה אומר שאחרי שיש תקציב אתה
רוצה עוד שלב ביניים באמצע ,בחלוקה הפנימית?

מר תומר יעקב:

זה לא על פי חוק ,הוא צודק היועץ המשפטי ,זה נכון מבחינת מדיניות של
חברי המליאה ,לתת להם את הסכמות להחליט כמה הם רוצים.
מתוך הסך הכל כמה לתנועות נוער ,כמה לזה.
לא ,זה בטוח ,כן .בטוח שזו החלטה שלכם ולא שלי .אני אימצתי את מה
שהחלטתם.
באופן עקרוני עשינו את זה בישיבת מליאה הקודמת.
אני עשיתי את מה שאתם החלטתם.
בישיבת המליאה הקודמת אישרנו את הסכום של התנועות נוער.
זה מה שאמר עמיקם ,זה מה שהוא הסביר.
אבל אני אמרתי.

גב' גרין ,ראש המועצה:

מר נועם מולה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר נועם מולה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר נועם מולה:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר נועם מולה:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:

כל השאר זה כל היתר.
זה מה שהוא הקריא לכם מהישיבה הקודמת.
זה אתם עשיתם ,לא אני החלטתי .יכול להיות שאני הייתי מחליט אחרת.
נועם ,זה מה שהוא הקריא כרגע.
מה שתומר אומר זה שמה שהמליאה הקודמת החליטה ,למליאה הנוכחית
יש אפשרות זה.
בטח.
בסדר ,אז אנחנו בהנהלה מאמצים את מה שהמליאה הקודמת החליטה.
לגבי  2020אפשר לקבל את ההצעה של תומר .אביעד רצה לומר משהו ,כן.
רציתי לשאול משהו האמת לגבי התנועה החדשה .אני רואה פה את התנועה
החדשה ,אולי בכמה מילים.

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר יצחק גולברי:

זה במקום,
בני המושבים בצורן .תנועת הנוער של צורן.

מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר אביעד חסון:
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לשכת מנכ"ל המועצה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

גב' גרין ,ראש המועצה:

מר עמיקם לוי נגר:

היתה תנועת נוער בצורן בני המושבים ,היא היתה תחת הנוער העובד
והלומד .מבחינה ארצית היה פירוק שם ,בני המושבים התפרקו מהנוער
העובד והלומד ,היתה מחלוקת מי עם מי עם ה DNA-של בני המושבים ,זה
היה תהליך הבחירות שהיה פה בקיץ .היום התנועה החדשה היא בעצם גוף
עצמאי ,עובדת במועצות אזוריות בכל הארץ ,גם בכמה מועצות מקומיות.
מה שנקרא הנוער בחר או היישוב בחר להמשיך איתם וזהו.
אני רוצה להגיד משהו ,תומר ,בשביל שנלבן את העניין ,אם אתה רוצה
היום לקבל החלטה לגבי שנה הבאה ,זה להגיד היום ,לא ל ,1.9-כדי של1.9-
שנה הבאה אנחנו כבר נדע שיש ,לא קובעים כמה כסף ,קובעים מה אחוז
הכסף שיעבור לזה ולזה.
בדיוק .ואתה לא יודע כמה נאשר בתקציב ,בסדר גמור.
וזה להכניס לתוך התבחינים.
בסדר.
כי זה צריך להיות בתבחינים.
אין בעיה ,העיקר שנכניס את ה,-
לא ,אין בעיה ,אבל לעשות את זה עכשיו ,לא לחכות.
יש לי שאלה.
אני רוצה לתת לאביעד לסיים לשאול את השאלה שלו.
לא ,לא ,בסדר.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר אביעד חסון:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

גב' גרין ,ראש המועצה :סיימת? אוקי.
(מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל)
יש פה עמותה לקידום קדימה צורן  5,000שקל .הם משקיעים ,רצים ,קונים
מר אריה דורון:
בכוחות עצמם ,אתה יודע מה זה  5,000שקל?
גב' גרין ,ראש המועצה :הציוד היה על חשבון המועצה.
אנחנו שילמנו את זה.
מר תומר יעקב:
אבל גם  5,000זה קצת.
מר אריה דורון:
גב' גרין ,ראש המועצה :מה לעשות? נגדיל את התקציב.
אתה רוצה להגדיל את התקציב? תגדיל.
מר עמיקם לוי נגר:
ויצ"ו ,תעבירו להם כסף ,מה?
מר אריה דורון:
דורון ,זה התקציב וזה הקריטריון שקבענו.
מר יצחק גולברי:

31
32
33

מר אריה דורון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:

אלה שבאים לתרום מקבלים מעט.
אתה רוצה להוריד מעמותות,
אני רוצה להגיד לכם ,נורא קשה,
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לשכת מנכ"ל המועצה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר אריה דורון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר אריה דורון:
מר צפריר פדלון:
מר אריה דורון:
מר צפריר פדלון:
מר אריה דורון:
מר צפריר פדלון:
מר אריה דורון:
מר שלמה מוכתר:
מר אריה דורון:
מר צפריר פדלון:
מר אריה דורון:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר אריה דורון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר אריה דורון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר אריה דורון:
גב' גרין ,ראש המועצה:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר צפריר פדלון:

31
32
33

מר שלמה מוכתר:

אני לא יכול להוריד ממה שלא שילמתי .אני רק אומר .אנשים באים
מיוזמתם ,תפרגנו להם.
אין הקומץ משביע את הארי .יש כולה  80,000שקל ,באמת.
מי שנותן  ,מגיע לו .אני חושב שתנועות נוער ,אם אתה שואל אותי ,זה כמו
חוג לכל דבר.
אבל זה החוג שאתה רוצה שכל ילד יוכל ללכת .זה לא אותו דבר.
הוא לא הולך בחינם ,אז הוא ישלם טיפה יותר.
זה לא אותו דבר.
אל תגיד לי לא אותו דבר .אלה שבאמת הולכים למסכנים ולקשישים ,אלה
באמת מגיע להם .אם הייתם נכנסים שם לבתים,
לא אמרתי שלא מגיע להם.
ביום שישי היית רואה את הבתים ,היית נבהל.
אין סתירה ,אתה צודק ,דורון ,אין סתירה.
שלושים ,ארבעים שנה לא נגעו בבית .אז מה מיוזמתם? משקיעים,
מתאמצים ומקבלים אפס.
קודם כל ,התרומה שלהם מבורכת ,אין ויכוח.
אם אתה שואל אותי ,זה לא הגיוני.
התרומה שלהם מאוד מבורכת ,יאמר לזכותם ,מגיע להם שאפו ענק.
אז נדבר אחד אחד כדי שאפשר יהיה לתמלל את זה.
או שתוסיפו כסף .2020
מה זה תוסיפו? זה אתה מוסיף.
כן ,נוסיף ,בטח ,אפילו  ,200,000אין בעיה.
דורון ,סיימת?
כן.
תודה .ההתייחסות שלי לעניין הזה זה שבמסגרת התקציב הקיים זו
החלוקה שהיתה .למיטב זיכרוני ,העמותה ועוד גוף פה לא קיבלו שנים
קודמות כי לא הגישו .השנה הגישו ,אני שמחה שהועדה המליצה לתת
כמעט לכל מי שהגיש .שנה הבאה ,בתקציב  2020ככל שניתן נגדיל את
התקציב .הרי זה דבר מבורך ,גם הנוער וגם הקהילה.
אני רוצה באמת לדבר על העשייה שלהם ביום שישי האחרון ,מגיע להם
שאפו ענק ,זה היה מדהים לראות את זה ,את העשייה שלהם של אותה
עמותה.
בשיתוף המועצה ,תכניס את זה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר שלמה מוכתר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר שלמה מוכתר:
מר צפריר פדלון:

בשיתוף המועצה ,אין ויכוח.
כן ,הציוד נרכש על חשבון המועצה ,השפ"ע היה שם ועבד מאוד קשה,
בדיוק.
הרווחה חיברה למי שצריך ,באמת.
קשה להגיד את זה ,אבל זה האמת.
לא ,אבל אף אחד לא ,אתה לא שמעת מילים אחרות .אני רק אומר ובאמת,
לא בשביל משהו ,כי אני חושב שמה שמדובר בילדים ,לתת כסף זה דבר
מאוד חשוב בשביל לקדם את אותם ילדים ,אבל אני שואל שאלה ,תנועת
הנוער החדשה עומדת בקריטריונים?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:

כן.
כי אני יודע שנקבעו קריטריונים של שלוש שנים ,של ותק במשרד החינוך
וכל הדברים.
לא ,הם עומדים.
הם עומדים?
כן.
זה חוות דעת של היועץ המשפטי?
כן ,כן.
היועץ המשפטי מאשר את זה שהם עומדים בכל?
כן ,תחת השומר החדש.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר שלמה מוכתר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
עו"ד אהרון שפרבר:

נראה לי שהוא חתום שם אפילו.
כן ,תחת השומר החדש.
הכל נבדק.
בטבלה הוא חתום שם.
כן ,כן.
הם תחת השם החדש.
זה חלק מהועדת תמיכות.
הם היום תחת השומר החדש? זה לא מהווה תמיכה עקיפה?
לא.
בטוח?
הכל נבדק פה.

31
32
33

הכסף עובר אליהם ,לא אלינו.
מר עמיקם לוי נגר:
אליהם.
עו"ד אהרון שפרבר:
(מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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לשכת מנכ"ל המועצה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:

מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

חשוב שנדבר אחד אחד .סיימת ,צפריר?
כן ,כן.
תומר ,בבקשה.
לפני שנה או שנתיים שאנחנו מסבים כסף מתאגיד המחזור של איתור
מגנטים של מים ,אם אני זוכר נכון ,מה שמעבר לעלות של המועצה
מעבירים את זה לתנועות נוער .האם זה בא לידי ביטוי כאן או שזה בסעיף
נפרד?
לא.
היה סיפור ויש החלטה ויש גם אפילו אני מניח בטח פרוטוקול של ועדת
התמיכות.
שמה?
כדי לצ'פר את התנועות נוער רק על הסעיף של תנועות נוער ,צופים ,בני
המושבים ובני עקיבא ,שאנחנו מסבים את הסכומים ,את ההמחאות
שאנחנו מקבלים מהתאגיד מים ,מהמחזור,
לא מים ,ת.מ.י.ר .התכוונת תאגיד מאי.
שמה עושים ,מסבים את מה?
אמרתי ,את מה שאנחנו מקבלים מעבר למה שאלו"ט מוציאה ,אנחנו
מעבירים כסף ישירות לתנועות הנוער.
איך?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר יצחק גולברי:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר תומר יעקב:
מר שלמה מוכתר:
מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
מר יצחק גולברי:
מר צפריר פדלון:
מר תומר יעקב:
מר צפריר פדלון:
מר תומר יעקב:
מר יצחק גולברי:

זה מה שסוכם ,אני אומר לך.
נראה לי שזה תנועות הנוער מקבלים ישירות את הכסף.
אני לא מכיר החלטת מליאה כזאת.
תומר ,אנחנו נעשה בדיקה בנושא.
אני לא יודע כי התנועה ,אני לא חושב שזה ,מעבירים,
אני לא מכיר החלטה והאם זה לא בניגוד ל ,-זה תמיכה נוספת?
הם אוספים אצלם,
הם אוספים אצלם ,אבל אני חושב,
והם מעבירים ישירות לתאגיד המחזור ,כמה שאני יודע.
אני חושב ,צריך לבדוק את זה אם,
תומר ,אבל זו תמיכה נוספת בניגוד לנוהל ,אני לא מבין.

31
32
33

מר עמיקם לוי נגר:

מה שאני הבנתי ,מה שאתה אומר עכשיו ,עכשיו אני מבין בצורה מעורפלת.
כשנפגשתי עם תנועת המושבים ,הם אמרו לי שהם אוספים פסולת
אלקטרונית ואמרו אנחנו לא יודעים לאן להעביר את זה ,אנחנו רוצים

מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

מר שלמה מוכתר:
מר עמיקם לוי נגר:
מר שלמה מוכתר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
עו"ד אהרון שפרבר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:
מר תומר יעקב:
מר שלמה מוכתר:
גב' גרין ,ראש המועצה:

מר תומר יעקב:
מר צפריר פדלון:
מר שלמה מוכתר:
מר עמיקם לוי נגר:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:

לקבל את הכסף .אז מישהו אמר להם ,גואטה אמר להם ,הבחור שגר פה,
שני מטר מכאן ,הוא ראש התאגיד ,בוא אני אקשור אתכם אליהם ואז אתם
תמכרו לו.
אז יכול להיות שזה עובר ישירות אליהם בכלל.
אז זה כנראה עובר ישירות.
ישירות כנראה זה עובר שמה.
אני מסכמת את הנקודה.
אני אוודא את זה.
אני מסכמת את הנקודה ,שתי בדיקות צריך לעשות.
אבל הגזבר אומר שאין לנו איסוף אלקטרוני במועצה.
יש ,יש ,יש .לא מדויק.
אין לנו הכנסות מ,-
אם אתה לא רושם הכנסות ,אז כנראה זה מגיע אליהם ישירות.
זה ישירות כנראה ,תומר .זה ישירות כנראה ,עזוב.
אני מבקשת את הנקודה הזו לסכם כך ,בסדר ,אבישי? לבדוק את הנושא
של הכנסות מתאגיד מאי ואנחנו נרחיב על זה אחר כך ,לראות ,היתה פה
איזושהי פגישה שיכול להיות שתומר צודק בזה ואף אחד לא אולי טיפול
בזה .אז אחד ,לראות אם יש הכנסות גם ל 2018-וגם ל .2019-זה דבר אחד.
דבר שני ,מבחינת עמיקם לראות איך אנחנו מתקשרים עם תאגיד מאי
בעניין הזה .בכל מקרה ,זה לא רלוונטי לעכשיו .אם יהיה משהו כזה ,אנחנו
נעביר את זה ל,-
זה הערה כי זה במסגרת הדיון.
אבל כמו שאומרים ,יכול להיות שיש מצב שמעבירים ,זה עובר אליהם
ישירות ואנחנו לא יודעים מה ,איזה סכומים עוברים אליהם.
כן ,אבל צריך לבדוק גם כמה זה .זה לא נראה לי.
אני אבדוק עם הצופים.
זה גם לא מחויב בהוצאות.
אנחנו נבדוק את זה ,בסדר.
הערה נוספת ,אני כתבתי מייל קצר בנושא ,שרצו שנקבל את החומרים
בכללותם .את המייל הזה אני רואה לראשונה ,היה טוב שהיה מגיע אלינו
לפני ,כל טבלת החלוקה.
לא קיבלת את זה במייל אתמול?
לא ,הגיע רק דף אחד עם איזה פרוטוקול ,אני חושב.
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לשכת מנכ"ל המועצה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

אני אגיד לך ,פשוט לא חתמו על זה ,חתמו על זה יותר מאוחר.
אה ,פשוט עוד לא היה חתום.
בסדר ,אוקי.
זה לא היה חתום.
אוקי ,אני רואה שהוא חלק מהפרוטוקול ,אבל בסדר .עכשיו ,אם אני מבין
נכון מה אני למד מהנייר הזה ,קודם כל שיש לנו קרוב ל 2,000-חניכים ,לפי
חלוקה כזאת או אחרת.
כן.
עוד פעם ,אני לא יודע באיזה מדדים השתמשו כדי להגיע לכל כמות של
חניכים לפי נרשמים בשוטף ,לפי מחנות ,לפי משלמים.
רשומות מוסדיות של התנועות נוער באופן רשמי.
לפי משלמים.
כן ,משלמים.
ממש לפי משלמים ,חברים משלמים ,כן.
בסדר .עכשיו ,יש פה שתי חלוקות ,כי זה חדש לי ,אני רק רוצה הסבר ,יש
פה גם את התנועה החדשה ,אני מניח שזה החלק היחסי.
נכון.
ויש פה גם את הנוער העובד והלומד.
הבנת לבד.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

כמה חודשים קיבלו כאן?
מר תומר יעקב:
אלה קיבלו מספטמבר,
מר עמיקם לוי נגר:
כלומר ,עד אוגוסט זה הנוער העובד.
מר תומר יעקב:
אם אתה זוכר ,זה היה בפעם הקודמת .בעדכוני תקציב זה היה.
מר צפריר פדלון:
(מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל)
זה היה בישיבה הקודמת.
מר צפריר פדלון:
עד אוגוסט כולל אוגוסט זה הנוער העובד.
מר תומר יעקב:
ספטמבר ,אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר,
מר עמיקם לוי נגר:
זה התנועה החדשה.
מר תומר יעקב:
החדשה ,והקודמים קיבלו חודשיים.
מר עמיקם לוי נגר:
כן ,חודשיים .שלושה חודשים.
מר צפריר פדלון:

31
32
33

מר אבישי יצחקי:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר אבישי יצחקי:
מר תומר יעקב:

מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

יש לתנועה החדשה ניהול תקין ,ניהול ספרים?
כן.
או שהם עובדים תחת קונסטלציה משפטית אחרת?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

גב' גרין ,ראש המועצה:

מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
מר יצחק גולברי:
מר תומר יעקב:

תומר ,אני אגיד לך משהו מאוד פשוט ,בסדר? הנושא נבדק על ידי הועדה
המקצועית .בועדה המקצועית בין היתר יושב היועץ המשפטי .היועץ
המשפטי אישר את זה ,אני סומכת עליו.
מה זה סומכת? אני שואל שאלה ,אולי שאלה קשה.
כן ,כן.
למיטב ידיעתי כן.
אולי השאלה לא נעימה אבל צריך לענות אותה כאן בדיון במליאה.
היא נעימה מאוד ,שאלה עניינית.
האם היועץ המשפטי ,על אף שאין לעמותה את כל האישורים הנדרשים על

פי דין ,אפשר להעביר לה כסף בסעיף התמיכות? אתה עושה לא ,אני אומר
כן.
לא ,אתה אומר דברים לא נכונים .העמותה עצמה ,מי שמייצג את העמותה
מר עמיקם לוי נגר:
זה השומר הצעיר.
השומר החדש.
מר יצחק גולברי:
בגלל זה שאלתי אם יש איזה עטיפה,
מר תומר יעקב:
הוא העטיפה שלה.
מר עמיקם לוי נגר:
אנחנו בודקים את העטיפה.
עו"ד אהרון שפרבר:
בגלל זה שאלתי אם זה תמיכה עקיפה.
מר צפריר פדלון:
(מדברים ביחד ,אי אפשר לתמלל)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר עמיקם לוי נגר:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר תומר יעקב:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:

הם אימצו אותם אליהם.
אנחנו בודקים את העטיפה והעטיפה תקינה.
מצוין ,אז מי שהגיש את הבקשה זה השומר הצעיר?
השומר החדש .הוא כבר לא צעיר ,הוא חדש.
החדש ,החדש.
השומר החדש הגיש את הבקשה,
כן.
השומר החדש הגישו את הבקשה,
כן.
והיום למעשה התנועה החדשה עובדת מה שנקרא כחברת בת,
בדיוק.

31
32
33

עו"ד אהרון שפרבר:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:

מבחינת המועצה השומר החדש.
הם פשוט אימצו אותם אליהם.
תומר ,גם בני עקיבא שנים קיבלו דרך המרכז.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
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20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:

גב' גרין ,ראש המועצה:

מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
עו"ד אהרון שפרבר:
גב' גרין ,ראש המועצה:

מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:

מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:

רק צריך לכתוב את זה כי זה כתוב כתנועה חדשה ,זה מכשיל ,מטעה אותנו.
היועץ המשפטי אמר את דברו ,המנכ"ל אמר את דברו .מי בעד לאשר את
ועדת תמיכות?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את וועדת התמיכות.
שינוי מועד הישיבה – אני מורידה את זה מסדר היום ,אני אעדכן עכשיו את
הישיבות הבאות .אני רוצה רגע לעשות סדר בישיבות הקרובות שלנו .שבוע
הבא יש לנו ישיבה בעניין היטל השמירה ,כולם קיבלו את החומר .נכון?
שלא מן המניין .בעצם בחודש הבא יש לנו ישיבה מן המניין ב ,10.12-אנחנו
נקיים אותה וב 17.12-תתקיים ישיבת תקציב ,אתם תקבלו כמובן  10ימים
לפני כן את החומרים.
אז מה ,ב 10.12-מה הישיבה?
ישיבה מן המניין.
לא קשורה לתקציב.
לא קשורה לתקציב ,מן המניין.
תקציב זה בישיבה נפרדת.
אני רציתי פשוט לאחד את שתי הישיבות לאחת ,את ה 10.12-ואת ה.17.12-
אם תיתנו את הסכמתכם ,ככל שאני אראה שהנושאים אני אכווץ אותם,
אבל רציתי לשמור את זה ,אז אם יש הסכמה גורפת ,אנחנו משאירים כרגע
את הישיבה של ה ,10.12-בסמוך לזה נראה ואם אפשר ,נצרף את זה ל-
.17.12
יש לי שאלה .ה 17.12-זה ישיבת תקציב .זו ישיבה מקדימה או שזו ישיבת
תקציב להחלטת תקציב?
זו ישיבת תקציב להחלטה ,אבל,
למה ,לא עושים משהו מקדים?
שניה ,אבל אני משריינת את ה 31.12-לישיבת תקציב נוספת .אוקי? הייתם
אמורים לקבל את זה ,ב 17.12-וב .31.12-השאיפה היא לאשר את זה ב-
 .17.12אתם תקבלו את החומרים  10ימים לפני ,אתם תוכלו לשבת עם גזבר
המועצה ואיתי.
אני מציע שיבואו לשבת כדי לנסות לעזור.
עם גזבר המועצה ואיתי בצורה מסודרת .אפשר גם את ה 10.12-להפוך
לישיבת דיון לא פורמאלי ,לא ישיבת מליאה ,אלא ישיבת דיון בנושא
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1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

מר צפריר פדלון:

מר תומר יעקב:

התקציב .זאת אומרת ,לעשות ישיבת מועצה ולאחריה לדון בתקציב ,אתה
כבר תהיה מוכן לזה.
אני חושב שרצוי שנעשה ישיבה מקדימה לפני התקציב ,נשמע את
המסקנות ,תשמעו גם כן את הצד האחר ואולי באמת תחליטו לבוא
לתקציב שבועיים אחר כך עם תקציב שיותר קל להעביר אותו אולי פה
אחד .הכל יכול להיות ,אני רק אומר שראוי שנעשה ישיבת תקציב מוקדמת.
אתם יושבים ,אתם דנים על הדברים ,אנחנו חיים מהניירת וצריך לשבת
עליה לבד ,צריך לשאול שאלות .אני חושב שהסיעור מוחות הוא הכי נכון.
תעשי שתי ישיבות ב ,10-בדיוק.

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:

בסדר ,מצוין.
ואחת שלא מן המניין וב ,17-בסדר.
ב 10.12-אנחנו נעשה ישיבה מן המניין ולאחריה אנחנו נעשה דיון בתקציב
שהוא שיח לא פורמאלי .אם תרצו שנהפוך אותו לפורמאלי ,נהפוך אותו,
בסדר? רק מבחינת לוח הזמנים ,מאחר והגזבר יוצא לחופשה ,וזה תכף
סעיף אחר ,ההנהלה תדון בזה רק בתחילת דצמבר .ואז אנחנו נוכל להגיש
את זה ,את ה 10-ימים לפני ,כי מאוד חשוב לנו שהתקציב יאושר בדצמבר
ונוכל להתקדם.
אז בעצם אנחנו נעשה ב 10-שתי ישיבות.
כן.

מר שלמה מוכתר:
מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:

ואת ה 17-אפשר ל,-
חייבים כדי לאשר.
אני לא אשלח לכם את החומר ב ,10-זו לא ישיבת תקציב פורמאלית כי אני
לא אשלח את החומר  10ימים לפני .אתם תקבלו אותו כמה ימים לפני.
אתם תקבלו אותו הכי מהר שיהיה אפשר ,זה כנראה יהיה בסדר גודל של
ה ,6-יום חמישי שלפני .ב ,6.12-משהו כזה ,בסדר? אבל זו יכולה להיות
ישיבה לשיח והכל .אז זה לגבי מועדי הישיבות.
משלחת לאלור – רציתי לעדכן שבסופו של יום התיכון לא מצטרף בגלל
סיבות ענייניות של התיכון ,שלא הסתדר עם מורה שתלווה את זה .בסופו
של דבר ,מי שנוסע על חשבון המועצה אמרנו עד  4כרטיסים ,זו תמי רוטמן
שמצטרפת ,צביה שמע וביקשתי מרמי יוגב להצטרף ואז יש לי פה גם

מר שלמה מוכתר:
גב' גרין ,ראש המועצה:

אדריכלות וגם חינוך .אני את הכרטיס שלי רכשתי באופן פרטי ,שיהיה
חשוב לומר למליאה וכל מי שמצטרף לנסיעה הזו ,בין אם הוא עובד מועצה
ובין אם הוא תושב ובין אם הוא מתנדב ,זה על חשבונו .זה שלושת
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1
2
3
4
5
6
7
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מר תומר יעקב:
מר יצחק גולברי:
מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:

מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

גב' גרין ,ראש המועצה:

31
32
33

מר יצחק גולברי:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:

מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:

הכרטיסים שהם על חשבון המועצה .השאיפה שגם ביוני תצא משלחת
נוספת של תושבים כדי שנוכל לחזק יותר את הקשרים.
יש את השאילתה של צפריר ,אבל רק לפני כן אני רוצה להוסיף נושא לסדר
היום .מאחר והגזבר יוצא לחופשה של שבועיים ,היועץ המשפטי המליץ לי
היום שנמנה את איריס כממלאת מקום לשבועיים שהוא לא נמצא .איריס
נתנה את הסכמתה ,אז אני צריכה להעלות את זה לדיון?
אם נקבל שקל על כל ההצבעות שעשינו לאיריס ממלאת מקום ,אנחנו
ממלאים פה את הקופה .אני מכיר אולי חמישים הצבעות בשנה וחצי.
יפה אמרת.
ממש.
אז אני מבקשת להוסיף לסדר היום את אישור המליאה למינוי איריס
כממלאת מקום כאשר אבישי יצחקי נמצא בחופשה בחו"ל .מי בעד להכניס
את זה לסדר היום?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הכנסת הסעיף לסדר היום.
מי בעד שאיריס תהא ממלאת מקום בהיעדרו של אבישי?
זה כולל זכות חתימה?
כולל סכום חתימה .בהיעדרו של אבישי איריס תהא ממלאת מקום לכל
דבר ועניין ,לרבות זכות חתימה .מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את איריס כממלאת מקום בהיעדרו של הגזבר
אבישי יצחקי.
הנושא האחרון שנשאר לנו בסדר היום זה השאילתה של צפריר בנושא כח
אדם .הנוהג בשאילתות זה שאני יכולה לענות בעוד ישיבה.
נכון.
אבל אנחנו החלטנו לשנות מהנוהג כי אנחנו ברוב הזמן ענייניים ,אז מנכ"ל
המועצה ישיב לך ואם תרצה ,תקבל את זה אחר כך בכתב.
רציתי להגיד לך על זה שהקדמת את הזה .כאילו ידעתי שמותר לחרוג
בישיבה אבל הפתעת אותי.
אם אנחנו יכולים ,אין בעיה.
תגיד שאתה לא מוכן ,יש משחק של ברצלונה.
יש לכם שש דקות עד המשחק ,קחו את הזמן.
אתה רוצה לקרוא את השאילתה או שאנחנו ניגש לתשובה?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

מר צפריר פדלון:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:

כן.
אני רק מציע לטובת כולם ,כיוון שזה מאוד מאוד ארוך ,תעשה כל פעם שיש
שאלה ,תקטע רגע והוא יתן לך תשובה.
כי שאלת מספר שאילתות .למרות שמותר שתיים נתנו לך כמה שאתה
רוצה.
אבל זו שאילתה אחת.
זו לא שאילתה אחת.
מה אתם רוצים ,שאני אתחיל ל,-
לא ,אני רק אמרתי ,תעשה כמה שאתה רוצה.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל)
גב' גרין ,ראש המועצה :אני רק אומר ,אתה יודע ,יש לי גם ייעוץ ,אומרים לי שתי שאילתות ,אז
עשינו נקודה ,אבל אמרתי לא ,יש כבר תשובות ,בוא ניתן את הכל.
לא ,אין שום בעיה.
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה :אז לא הלכנו לפי הפרוטוקול ואמרנו שתי שאילתות אלא זרמנו עם כל
השאלות בעניין הזה.
אז כל פעם תעצור ואז תקבל תשובה.
עו"ד אהרון שפרבר:
אוקי .בבדיקה שנעשתה באתר המועצה התגלה כי פורסמו שלושה מכרזים,
מר צפריר פדלון:
כאשר שניים מהם זהים לחלוטין בדרישותיהם ,מנהל רשות למאבק
בסמים ,אלכוהול ואלימות וכן מכרז למנהל יישובי .למיטב ידיעתנו,

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

איצקוביץ משמש בתפקיד מנהל מאבק בסמים ,אלכוהול ואלימות ,אשמח
לדעת האם הנ"ל הועבר מתפקידו זה ואם כן ,מהיכן מומן שכרו כיום ומה
המקור התקציבי לזה.
התשובה היא גם לזה וגם לסיפא שאתה שואל ,מדוע ישנה זהות.
מדוע ישנה זהות כל כך ברורה בין המכרזים כשעל פניו נראה כאילו זה
תפקיד אחד ,אז מדוע מפורסמים שני מכרזים?
קודם כל ,זו הבנה נכונה ,באמת היה דבר כזה .בין פרסום המכרז הראשון
לפרסום השני שונתה ההגדרה ממשרד הפנים יחד עם ביטחון הפנים ואז
אמרו אדוני ,משנה את ההגדרה .לכן פעם אחת הוא הופיע בהגדרה א'
וכשלא היה אף אחד פנינו למכרז שני .ואז זה הלך להגדרה ב' החדשה,
אוקי? לכן באותו נושא היו הגדרות שונות של התפקיד.

31
32
33

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:

מר צפריר פדלון:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר תומר יעקב:

אז המכרז עכשיו הוא מנהל יישובי או?
מנהל יישובי ,נקודה .זה החדש.
היום יש לנו מנהל סמים?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:

מה שראיתי שמפורסם זה עדיין המלחמה בסמים ,מנהל המלחמה בסמים.
היה פעם עיר ללא אלימות ,מעיר ללא אלימות זה הפך להיות מנהל יישובי.
זה לא הרשות למלחמה בסמים.
זה יחד.
אה ,זה ביחד עכשיו?
הם יחד .זה מכרז אחד ,אוקי? ששונה רק תיאור התפקיד שלו.
אז זה לא שני מכרזים ,זה מכרז אחד.
נכון.
נכון ,היו שני פרסומים .היו שני מכרזים שפעם אחת קראו לו עיר ללא

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

אלימות ,זה אותם מידות.
(מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל)
בואו נעשה רגע הגדרה על המכרז ואחר כך הנושא של איצקוביץ .רועי
מר עמיקם לוי נגר:
איצקוביץ הוא היום יושב על התקן של עיר ללא אלימות שכרגע זה גם מנהל
יישובי כזה .כלומר ,הוא עושה את התפקיד הזה ויש לו שני תארים ,התואר
הראשון עיר ללא אלימות כבר לא קיים ויש מנהל יישובי.
והשכר שלו מעיר ללא אלימות.
מר צפריר פדלון:
זה אותו דבר ,זה ויכוח פנימי בין משרדים.
מר עמיקם לוי נגר:
והשכר שלו מעיר ללא אלימות.
מר צפריר פדלון:
גם מרווחה ,יש חלוקה ,זה לא הכל משם .יש חלוקה מפה קצת ,מפה .לכן
מר עמיקם לוי נגר:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר עמיקם לוי נגר:

זה הפך להיות משהו כללי כי כל אחד רוצה שיהיה משהו ממנו .פעם זה היה
הרוב של משרד לביטחון פנים ,אחר כך ,אתה יודע ,לאט לאט מישהו אחר
נכנס ברווחה ואז אמרו אנחנו גם כן משתתפים אז אנחנו רוצים את השם
שלנו .אז יש פה את המיקס הזה .ורועי כרגע עושה את התפקיד הזה והוא
עושה עוד הרבה תפקידים ,הוא גם העוזר שלי ,גם מנהל השיפוצים של
החינוך והוא גם מנקה את הרחובות ,הוא עושה כל מה שאומרים לו והוא
לא היחידי פה .יש פה הרבה כאלה עובדים שעושים יותר ממה שכתוב להם
בטייטל.
למה צריך לפרסם מכרז אם הוא עובד בזה? הוא כבר בזה ,אז לא צריך
לפרסם מכרז.
לא ,הוא רוצה לעבור לתפקיד אחר.

31
32

מר תומר יעקב:
מר צפריר פדלון:

אה ,הבנתי ,אז זה מתפנה ,אוקי ,בסדר.
אז התפקיד של מנהל המאבק,

מר תומר יעקב:
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הוא כרגע עושה את התפקיד הזה ואם אנחנו נמצא מישהו הוא יחליף אותו
מר עמיקם לוי נגר:
כדי שהוא ילך לתפקיד אחר.
גב' גרין ,ראש המועצה :רועי ביקש לסיים את התפקיד שלו בתפקיד עיר ללא אלימות .כדי שנוכל
להביא מישהו אחר צריך לצאת לקול קורא בעניין הזה.
אז לכן עכשיו הוציאו לו מכרז של מנהל יישובי.
מר צפריר פדלון:
זה לא הוא ,זה התואר של התפקיד.
מר עמיקם לוי נגר:
(מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל)
זה אותו דבר .זאת אומרת ,מה שהוא כרגע עושה זה אותו אחד רק בשם
מר אריה דורון:
אחר.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:

זה אותה משרה.
עכשיו הוא רוצה לפרוש כאילו מהדבר הזה.
אבל אם תסתכל במכרזים ,זה כבר לא מופיע וזה מופיע.
נכון ,כי שינו.
שינו את ההגדרה ,זה הכל.
אז למה הוא עוד מופיע באתר?
שינו ,שינו .לא אנחנו שינינו ,המשרד שינה.
אנחנו לא מורידים מהאתר ,רק התאריך ,שוב ,לפני כמה חודשים היה
מכרז ,התאריך להגשה הסתיים .זה נשאר באתר ,אנחנו לא מורידים מידע
מהאתר .עכשיו יש משהו אחד,

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר עמיקם לוי נגר:
מר אבישי יצחקי:
מר צפריר פדלון:

מר עמיקם לוי נגר:

ניגשו אנשים לפחות ,ניגשו?
לא .המשכורות נמוכות.
המקור התקציבי לפחות במשרות האלו?
.1.8.4.2
שני סעיפים יש שמה.
 1.8.4.2ו ,1.1.8.3.9-כי זה שני משרדים.
יש שמה שני מקורות תקציביים ,אחד מהרווחה.
מכרז נוסף שפורסם הוא מנהל יחידת הנוער .למיטב ידיעתי ,רק לפני מספר
חודשים מונה מנהל זה ,האם הוא ממשיך בתפקידו? מדובר במשרה נוספת,
מה המקור התקציבי למשרה זו והיכן מופיע בתקציב המועצה?
משרה מנהל הנוער ,פורסם מכרז מספר פעמים ,גם כן לצערנו הרב ולא היו

31
32
33

מר יצחק גולברי:

מועמדים מתאימים .כרגע יש ממלא מקום לחצי שנה ולכן פורסם המכרז.
המשרה מתוקצבת מסעיף .18212.110
זה אותו אחד גם יכול להתמודד ,לא? זה ממלא מקום .זה לא משרה כפולה.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר אביעד חסון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:
מר תומר יעקב:

לא ,אם הוא יהיה,
אני יודע שיש.
הוא יכול להתמודד?
הוא מתמודד ,אני מקווה שהוא יתמודד ולא יברח לי.
זה לא שיהיה מנהל יחידה ומחלקה .זה מנהל יחידה ,לא מנהל מחלקה.
ככה קוראים לזה.
לא מנהל מחלקה ,מנהל יחידה.
כן .אני קורא מה שכתוב בחוק.
אז זה בחור שנכנס לפני חצי שנה ,משהו כזה ,לא?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מר עמיקם לוי נגר:

מותר להכניס עובד כממלא מקום ,אין שום בעיה .אם יצאת למכרז ופעם
ופעמיים לא היה אף אחד ,אז אתה יכול להכניס מישהו.
בבדיקה נמצא כי לא מופיעים מספרי מכרזים כדרוש בחוק וכאן נשאלת
השאלה כמה מכרזי כח אדם פורסמו מאז שנבחרת ,קרן .מדוע באף אחד
מהמכרזים לא מופיע תנאי העסקה מינהלי ,מאחר וחוזה אישי של משרד
הפנים הוא המאשר הסופי של המכרז ולכן אני שואל האם ישנם עובדים
שזכו במכרזים בתקופתך ונמצאים תחת חוזים אישיים .ואני אמשיך את
השאלה ,למה ,להזכירך ,אם ישנם כאלו ,הרי ללא אישור מליאת המועצה
ואישור תנאי העסקה של משרד הפנים ,חוזים אלו אינם תקפים ויש לבטלם
במידית .אשמח לדעת האם לכל השינויים בהארכות מכרזים ,גם בקטן ,יש

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

מר צפריר פדלון:

מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר תומר יעקב:
מר עמיקם לוי נגר:

אישור משרד הפנים ומשרד הפנים אישר מכרזים אלו ,לא מספר מכרז ולא
תנאי העסקה.
לגבי מספרי מכרזים ,החוק ,דרך אגב ,מחייב .פה זה לא היה נהוג .אתה
היית פה גם בשנה שעברה ,לא?
לא ,הוא לא היה.
אבל לפני חמש שנים היית ,אז לא היה נהוג ,אז רק שתדע .החוק אומר,
אגב ,זה לא חובה.
אבל זה לא מופיע.
הוא אומר לך אתה צודק עכשיו ,מה?
אני קורא לך ,אז לא היה נהוג ולא נהוג .עכשיו ,מאחר והארת את תשומת
ליבנו ,אז זה נכון על פי חוק .בנס ציונה סופרים ,אז יספרו .אז עכשיו ,א'.
דבר שני ,שתדעו ,בעיריית תל אביב וחיפה לא ממספרים ,גם את זה שתדע.
ויש עוד כמה עיריות שלא .זה חוק שכתוב בספר של החוק ואנחנו עושים
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3
4
5
6
7
8
9
10
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14
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16
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19
20
21
22
23
24
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28
29
30
31
32
33

עו"ד אהרון שפרבר:
מר עמיקם לוי נגר:

מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:

מר צפריר פדלון:

מר תומר יעקב:
מר צפריר פדלון:

אותו כי אם אנחנו רוצים דקדוקי עניות ,הנה דקדוק עניות ,נעשה את זה
ואני חושב שזה נכון.
ימספרו מעכשיו את זה.
ממספרים .עד היום היו  14מכרזים שמתוכם בעצם רק  ,12כי שניים מהם
עשו  .follow upלדעתי לא צריך כל פעם לספור אותם כי זה לספור על ריק,
אבל לא חשוב .לגבי החוזים האישיים,
תנאי העסקה ,כן ,למה לא מופיעים במכרז?
אני אענה .חוזים אישיים ,היחידה שנבחרה זו היתה קאופמן .אנחנו,
יש פה שני סטטוטוריים.
סטטוטוריים ,אז כן שואלים ,לא שואלים.
גזבר ומנכ"ל זה סטטוטורי.
אז לא צריך להסביר למה ,נכון?
תדברו אחד אחד .עמיקם ,בוא תסיים .תן לעמיקם לסיים ותשאל.
עוזרת ראש המועצה היא היחידה שנבחרה,
זה סטטוטורי ,אין עם זה בעיה.
ואושרה במשרד הפנים בזמנו .בכל מכרז מציינים את תנאי הסף ,הדירוג,
מתח הדרגות ,תנאי העסקה .אנו מעבירים במייל הדמיות למועמדים בכדי
שיחליטו אם הם רוצים ,בשכר כמובן ,אם הם רוצים להיכנס או לא .בשביל
לעשות איתם תיאום ציפיות הם שואלים מי ומה בחוברת ונושאים אחרים,
זה ברור לגמרי .ההפצה היא רק על פי משרד הפנים .אנחנו לא מכניסים,
אסור לנו להכניס לתוך תיאור התפקיד משהו שלא משרד הפנים אומר
אותו ,אין דבר כזה.
לא .משרד הפנים אומר דבר כזה :אתה כותב תנאי העסקה ,דירוג המח"ר
או דירוג אקדמי ,תיבחן אופציה לחוזה אישי .ואז אתה קודם כל נועל את
המ צב .ולמה אני אומר לך את זה? כי זה הנוהל וגם היום אם היה מצב שיש
עובד שעבר לחוזה אישי ולא היה מופיע לו במכרז ,זה לא מקובל ,הוא היה
חייב לעבור מכרז חוזר עם האופציה של חוזה אישי שמשרד הפנים מאשר
את זה ויתרה מזאת ,יש פה עובד שעבר לחוזה אישי ,אני יודע ,לפחות על
אחד אני יודע.
חוץ מאיה?
חוץ מאיה ,שעבר לחוזה אישי ללא אישור המליאה .אני לא יודע מה היה
המכרז שלו ,אני לא יודע אם זה הופיע במכרז שלו שהוא התקבל .הוא עבר
ללא אישור המליאה ולכן זה לא חוקי.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
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16
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18
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מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:

א' ,חוזה אישי מאשר רק משרד הפנים .אין גוף אחר שמאשר חוזה אישי.
אתה חייב אישור מליאה לפני .משרד הפנים מבקש אישור עירייה.
רגע .חוזה אישי ,משרד הפנים .אני לא מכיר אחד שעבר לחוזה אישי ,אני
לא מכיר ,שעבר לחוזה אישי מהשלישייה הזאת.
מתן.
לא .מתן עבר חוזה אישי באישור משרד הפנים.
אבל זה לא הגיע למליאה.
רגע ,חברים ,חברים ,הגענו פה למשהו שאני יכולה להגיד בפרוטוקול?
כן.

גב' גרין ,ראש המועצה:

לא ,כי זה איש ,זה תנאי העסקה של עובד .עד עכשיו דיברנו על מכרזים
באופן כללי.
את יכולה לדבר.
אני גם חושב שזה לא המקום לטפל בזה.
מותר לך להגיד .מי שבחוזה אישי מותר .אין פה בעיה של צנעת הפרט,
מותר לחלוטין ,אני לא מדבר על סכומים.
הוא רוצה לדעת למה מתן עבר מחוזה ,אני אסביר לך ,למה הוא עבר מדירוג
מח"ר לחוזה אישי.
לא ,אני שואל אותך ,כב' היועץ המשפטי ,חייב להעביר חוזה אישי דרך
המליאה ,שהמליאה מאשרת? זה חובה.

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר צפריר פדלון:

לא ,זה סיטואציה אחרת.
לא ,זה לא משנה .גם אם הוא היה במח"ר והעברת אותו לחוזה אישי ,את
חייבת להביא את זה למליאה.
צפריר ,שניה ,תן למנכ"ל להסביר .אני לא יודע את הסיפור ,לא יודע מה
קרה.
אז בואו נשמע מה הסיפור.
החזירו אותי עכשיו אחורנית חצי שנה.
לאפריל.
כן ,לא יודע מתי זה היה .מה שקרה למתן ,היתה ביקורת וכתוצאה
מהביקורת של משרד הפנים אמרו רבותיי ,הוא לא יכול להמשיך בתפקיד
הזה ,בסיטואציה הזאת ,כי הוא מקבל כסף בחריגה.

מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:

זה בדוח ביקורת.
נכון .ואנחנו מתנגדים לזה .הדבר היחידי שהוא יכול ,אתם תעבירו אותו
לחוזה אישי או שתדיחו אותו .אז העברנו אותו לחוזה אישי.

מר יצחק גולברי:
מר תומר יעקב:
מר צפריר פדלון:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר צפריר פדלון:

מר יצחק גולברי:
עו"ד אהרון שפרבר:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
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מר צפריר פדלון:

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
עו"ד אהרון שפרבר:

אתה מעביר אותו לחוזה אישי אחרי שהוא בא למליאה והמליאה מאשרת
את זה ואז אתה שולח למשרד הפנים שהמליאה אישרה את החוזה האישי.
רק בחוזה אישי המליאה מאשרת .חבר'ה ,אני לא סתם אומר ,אני יודע מה
אני אומר.
אני לא בטוח.
רק בחוזה אישי חייב לבוא למליאה.
אני לא בטוח.
קודם כל ,חוזים אישיים מביאים לפה .יכול להיות שבמקרה שלו ,שוב ,אני
לא מכיר ,אתה הרגע העלית,

גב' גרין ,ראש המועצה:
עו"ד אהרון שפרבר:

אפשר לבדוק את זה.
יכול להיות שהיתה פה איזושהי סיטואציה מיוחדת ,אני פשוט מקשיב למה
שאומרים פה ,שהיתה פה איזושהי סיטואציה מיוחדת שהוא כבר עבד
במועצה ומשרד הפנים אמר תעבירו אותו ומשרד הפנים אישר את העברה
הזאת .כעיקרון ,אתה צודק .כנראה שיש פה ,שוב ,אני לא מכיר ,אבל ממה
שאני שומע יש פה איזושהי סיטואציה מאוד מאוד ייחודית.
אז בוא נעשה כזה דבר ,תבחן,
אני לא בטוח שמה שהוא אומר נכון.
לא ,לא ,אני בטוח.
אני אבדוק ,אני לא בטוח ,כי יש הבדל בין עוזר אישי ,כמו איה ,לבין,

מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:

כל תפקיד סטטוטורי בחוזה אישי ,עוזר אישי אתה חייב להביא למליאה.
עמיקם ,בוא נקבע כזה דבר,
לא כל חוזה אישי מביאים למליאה .אבל אני אבדוק.
תבדוק .אם במכרז לא כתבת "תיתכן אופציה לחוזה אישי" ,הוא חייב
לעבור מכרז חוזר.
מה פתאום.
הוא חייב .בטח ,תבדוק את זה.
מה פתאום.
הנה ,היועץ המשפטי.
שניה ,תעצור.
חבר'ה ,מותר לאדם לעבור מחוזה אישי ל,-

מר צפריר פדלון:
מר תומר יעקב:

אם לא היה כתוב לו במכרז ,הוא חייב מכרז חוזר.
זה מזכיר מה שעושים ברשויות הערביות ,אתה יודע ,במגזר הערבי זה
תרגיל שעושים .אתה יודע מה עושים שמה? עושים בדיוק אותו דבר ,רק שם

גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:

מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה:
מר עמיקם לוי נגר:
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לשכת מנכ"ל המועצה
1
2
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עושים בכוונת מכוון ,פה הוא עשה את זה בתום לב .שם עושים בכוונת
מכוון.
דרך אגב ,סליחה .תומר ,הוא ירד בשכר ,הוא לא עלה בשכר.
מר עמיקם לוי נגר:
לא ,זה לא ענין של עלה או ירד ,עמיקם.
מר צפריר פדלון:
גב' גרין ,ראש המועצה :עמיקם ,בואו נעצור.
(מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל)
גב' גרין ,ראש המועצה :חברים ,הנקודה הזו ,אני אבקש מהיועץ המשפטי לבדוק עם המנכ"ל ,כי היו
פה נסיבות מיוחדות שמשרד הפנים אישר .אם היה צריך להעלות את זה
למועצה ,אז נלמד מזה להבא ,בסדר ,תבחנו את הנושא הזה ,אבל היה פה
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ליווי של משרד הפנים בעניין הזה.
לא ,אני רק אומר .בסדר ,היה ליווי של משרד הפנים ,תבדקו את הנושא.
אני רק אומר שבכל מכרז ,אם אתה רוצה להעביר חוזה אישי ,מותר
להעביר חוזה אישי ,אבל אם לא היה כתוב לו במכרז שלו שיש אופציה
לשכר בחוזה אישי ,אתה חייב לעשות לו מכרז חוזר ולהביא את זה
למליאה.
אני לא חושב.
זה לא נכון.
וכל חוזה אישי חייב לבוא למליאה .תבדקו אותי.
אני אבדוק את זה.

מר צפריר פדלון:

מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
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מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
מר יצחק גולברי:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:
מר יצחק גולברי:

מר צפריר פדלון:
מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:

אני לא חושב.
כי אני עשיתי גם דברים כאלה שלא ומשרד הפנים מאשר.
לא היה לי מקרה כזה אבל אני חושב שאם עובד עובד במערכת,
מי שקובע זה משרד הפנים.
נכון.
והמועצה ,ראש המועצה חושבת ,רוצה או לא יודע מאיזה סיבות ,להעביר
אותו לחוזה אישי ,צריך להביא את זה למליאה ולקבוע את האחוזים
ולהמשיך הלאה .לעשות לו מכרז חוזר?
כן ,כן ,כן .קבע את זה בחוק מפורשות.
אני אשמח ללמוד ,אני לא מכיר את זה.
אז הנה ,אני גם לומד ממך ,עמיקם ,תאמין לי.

31
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מר עמיקם לוי נגר:
מר צפריר פדלון:

ואני כבר עשרים וחמש שנה.
אני לומד המון דברים כל יום.
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גב' גרין ,ראש המועצה:

מר עמיקם לוי נגר:
גב' גרין ,ראש המועצה:

צפריר ועמיקם ,אני אבקש מהיועץ המשפטי לבחון את זה ,ההחלטה פה
היתה החלטה מקצועית של המנכ"ל עם משרד הפנים ,זה לא עניין של
מישהו אישר או לא אישר,
אגב ,זה לא חוק ,זה נוהל.
זה לא עניין של אישי או לא אישי ,בזה הסתיימה הישיבה.

 -הישיבה ננעלה -

_____________________
קרן גרין  -ראש המועצה

________________________
עמיקם לוי נגר  -מנכ"ל המועצה
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