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 1 

 2 ₪ .  500,000עבודות סלילה וניקוז על סך  1063פתיחת תב"ר חדש   .5

 3 :  מקורות מימון

 4 ₪ מקרן סלילה . 300,000  

 5 ₪ מקרן ניקוז . 200,000  

 6   ע"ש בעלי  8036גוש  224בחלקה  8-9מליאת המועצה להעברת מגרשים ארעיים  אישור . 6

ב' .  166/ 1/4הסמוכות ורישום תשריט חלוקה לצורכי רישום עפ"י תכנית הצת החלקו 7 

 8 }מצ"ב חומר{  

 9 צפריר פדלון }מצ"ב{  -הצעה לסדר מקלטים ציבוריים   .7

 10 צפריר פדלון }מצ"ב{. -שאילתה בנושא תו חניה .8

 11 תומר יעקב }מצ"ב{. -בנושא בנית בית ספר חרדי  הצעה לסדר .9

 12 

 13 

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין. סדר היום זה  : גב' גרין, ראש המועצה 14 

עדכוני ראש המועצה. אז קודם כל אני רוצה לומר בשמי ובשם כל  15 

חברי המועצה שאנו משתתפים בצערו של חברנו יצחק גולברי על  16 

עוד צער. שמענו שהיו לה זכויות רבות פטירת אמו, שלא תדעו  17 

ביישוב, היא יקירת היישוב, היה מרגש לשמוע את כל הסיפורים  18 

 19 והדברים המרגשים.

אנו משתתפים בצערו של מהנדס המועצה, חנן טויטו, שאמו נפטרה,   20 

 21 הוא יושב עליה שבעה. גם להם אנו מאחלים שלא ידעו עוד צער. 

נחנו חברים בו, מושיקו ארז אני רוצה לעדכן שבאשכול השרון שא  22 

היה הנציג שלנו בשנה החולפת, מושיקו התמנה להיות סמנכ"ל  23 

בעיריית ראשון לציון ומשכך, אינו יכול להמשיך בפעילות זו. מי  24 

שבעצם יכול להיות זה מנכ"ל או גזבר. אני רוצה לעדכן שגזבר   25 

 26 המועצה ייצג אותנו באשכול השרון. זה מבחינת העדכונים.

שליאור לא הגיע אז אני עוברת לסעיף הבא, הצגת דוח   אני רואה  27 

. מונח בפניכם בקלסרים, בעצם אין עליו 2019רבעון שלישי לשנת  28 

 29 הצבעה אלא לראותו. 

מטעם משרד  2018דיון בדוחות ביקורת כספיים מבוקרים לשנת   30 

הפנים. אז בפניכם הדוחות שבעצם משרד הפנים הכין, נציג מטעם  31 

יקורת, ליעוז, נותנת את דעתה על נושא זה משרד הפנים וועדת ב 32 

. אתה רוצה לקרוא אותם, ובעצם אנו מאשרים את המלצות הועדה 33 

 34 ליעוז? 

 35 אין לי אותם פה.  : ליעוז קדוש
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 1 צריך לקרוא את כולם? : גב' גרין, ראש המועצה

 2 לא צריך לקרוא את זה.  : ליעוז קדוש

 3 לא צריך לקרוא, קראו את זה אנשים.  :יצחק גולברי

בסדר גמור. אז יש פה את המלצות הועדה על הדוח, אנחנו מצביעים  : ' גרין, ראש המועצהגב 4 

 5 על מנת לאמץ וליישם את ההמלצות, מי בעד?

 6 בעד: פה אחד.   

החלטה: מאשרים פה אחד את דוחות הביקורת הכספיים    7 

 8  מטעם משרד הפנים.  2018המבוקרים לשנת 

 9 500,000, עבודות סלילה וניקוז על סך של 1063פתיחת תב"ר חדש,  : גב' גרין, ראש המועצה

ש"ח מקרן  300,000ש"ח. הצעת ההחלטה זה שמקורות המימון יהיו  10 

מקרן ניקוז. העבודה החדשה עם משרד הפנים  200,000סלילה,  11 

אומרת אל תצבעו רחוב, תגידו רחוב א', ב', ג', ד', אלא תעשו את זה  12 

דות במקומות שאנחנו באופן כללי, מה שיאפשר לנו, גם לעשות עבו 13 

צריכים ובטח בימים, מה שנקרא גשומים אלו, שאנו עוד יותר   14 

מאתרים את הצרכים. אני אבקש מיצחק גולברי, סגן ראש המועצה,  15 

 16 לתת קצת יותר פירוט בנושא הזה. 

תראו, יש לנו, אתם כולם עדים למה שקורה ברחובות, הקריסה של  :יצחק גולברי 17 

הגשמים האדירות. אנחנו רוצים  תשתיות הניקוז בגלל כמויות 18 

לפתור חלק מזה, לא נצליח לפתור את כל הבעיות ולתקן חלק  19 

מהכבישים, אז אנחנו מוציאים על זה תב"ר. אני לא יודע אם החצי  20 

למצוא מיליון הזה יספיק כי היום ישבתי עם קרן, אנחנו מנסים  21 

פתרון לבעיה הגדולה מאוד שיש לנו בכניסה לקדימה ליד הכניסה   22 

קדמת עדן, הזמנתי את מנהל האזור של רשות הניקוז, השבוע הוא ל 23 

יבוא, אני אביא פתרון למועצה ומתוך זה אנחנו נעשה. אני מנסה גם  24 

חלק גדול מההוצאות האלה להעמיס על רשות הניקוז, כמו שבעבר   25 

הצלחנו להעמיס עליהם, אבל אנחנו חייבים כסף שאם אני אצבע  26 

ני לא יכול לזוז ימינה ואתם מכירים אותו רק לרחוב רוטשילד, אז א 27 

את הפטנט. זה יהיה תב"ר, בוודאי שתקבלו פה דוח מפורט על כל  28 

 29 שקל שייצא. 

אני רק רוצה להגיד משהו. לפני מספר ישיבות בוטל התב"ר של  :צפריר פדלון 30 

הניקוז ברחוב האלון וכולנו יודעים שרחוב האלון הוא רחוב שאין בו  31 

ים לאזור בן צבי, משם רוזנבך ואילך, ניקוז וכל המים משם מגיע 32 

גורדון, מימון וכל הזה, ושמה יש בעיה. ואנחנו יודעים שיש בעיה,  33 

 34 אנחנו רואים את זה היום במיוחד שיורדים הרבה גשמים. 

 35 מה, תתאר מה זה.  :יוסי אדירי
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כמויות המים הגדולות שיורדות שמה לא נקלטות, היה אמור להיות  :צפריר פדלון 1 

חלק מהמים שיורדים באלון או את החלק המירבי שלו  נקז שקולט 2 

ושלא ירד למקומות הסמוכים. ברגע שאין שמה את זה, זה יורד   3 

לרחובות הסמוכים. ביטלנו את זה, היום אנחנו נמצאים באיזה מצב   4 

שאנחנו מאשרים תב"ר, שאנחנו צריכים אותו, אני לא אומר שלא,  5 

שלו, אבל אני לא מבין  אני לא אתווכח לגבי ההיתכנות שלו והצורך 6 

את הרעיון לבטל את התב"ר הקודם שהיה בו צורך והיום אני  7 

אצטרך עוד פעם ללכת למצוא מקורות מימון מאותו תב"ר כזה או  8 

 9 אחר, כי שמה אין לי כסף כבר. 

תראה, א', אתה צודק ויש צורך לפתור שם את בעיית הניקוז. אנחנו  :יצחק גולברי 10 

רמ"י להעמיס המון עבודות שלא היו  מנסים, חנן ואני ביחד עם 11 

. אתם יודעים שהתשתיות התחילו, עובדים Aבתוכנית של מתחם  12 

שם, כולל אפילו הבעיה שיש ברחוב ברנר, שבלי קשר שיש, אין פה  13 

נגיעה אישית, אבל אנחנו מנסים להעמיס עליהם. הכנסנו את ברנר  14 

 15  לתוך העבודות. אני מנסה להכניס, בגלל שיש השקה בין רחוב

האלון, הירידה של המים שזה מגיע לרחוב דליה ואז מגיע לרחוב בן   16 

. אני מטפל Aצבי, אני רוצה לקלוט אותו שם ישר לניקוז של מתחם  17 

 18 את זה, אני מקווה שאני אעמיס את זה. 

אני רק אומר לך משהו היום, באמת אני אומר את זה על השולחן כי  :צפריר פדלון 19 

. אם אתה פותח את ברנר קח  כבר אנחנו נמצאים בתוך התמונה 20 

אותו בחשיבה לרחוב משולב כי זה היה הייעוד שלו, אין לו דרך   21 

 22 אחרת, הוא רחוב חד סיטרי היום ורחוב משולב זה הפתרון, 

 23 אה, להפוך אותו למשולב? :יצחק גולברי

 24 ,  -כן, זה הכי נכון מבחינת ה :צפריר פדלון

 25 נבחן את זה.  : גב' גרין, ראש המועצה

אתה יודע מה? שווה בחינה, אבל אני אומר לך, את הניקוז וההצפות  :וןצפריר פדל 26 

 27 , -שיש בברנר אני גם מטפל על חשבון ה

 28 עכשיו גולברי, בניקוז הוא יסודי עכשיו או עוד פעם קוסמטיקה?  :תומר יעקב

רק אנחנו מביאים פתרונות כמו שעשינו את הפתרון של רמז ועשינו  :יצחק גולברי 29 

 30 סמין, פתרונות טובים אנחנו נביא. את הפתרון של י

אבל עוד דבר אני רוצה להגיד, במיוחד עכשיו שיורד גשם אנחנו  :צפריר פדלון 31 

רואים מה המצב של הכבישים ואיך הכבישים מתקלפים לנו ומה  32 

 33 קורה. באמת, לא תיקונים נקודתיים כי זה לא ייתן פתרון. 

 34 אבל רגע נאמר משהו.  : גב' גרין, ראש המועצה
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צפריר, אני רק רוצה לומר לך משהו, שאחרי שלוש סופות פה סך  : ה מוכתרשלמ 1 

 2 הכל באמת באמת באמת המצב פה סביר.  

 3 של המים? כן.  :יצחק גולברי

סביר ועבדו פה צוותים וגם את זה אפשר להגיד פה מעל השולחן  : שלמה מוכתר 4 

 5 הזה. 

 6 נכון, צוות מעולה, באמת.  :יצחק גולברי

 7 כן, באמת יישר כח.  : צהגב' גרין, ראש המוע

 8 חשוב להגיד את הדברים האלה גם אם זה לא נאמר.  : שלמה מוכתר

אתה צודק, אני אנצל את ההזדמנות לומר יישר כח לצוות השפ"ע  : גב' גרין, ראש המועצה 9 

ולצוות ההנדסה ולסיירים ולמנכ"ל ולכל מי שעשה באמת עבודה   10 

הלילה, באמת יש  , אמצע24/7מבורכת, זה לא פשוט ומי שמכיר, זה  11 

 12 טובה. פה עבודה 

על אזורים,  אני רוצה לשאול האם אתם יודעים היום על מקומות, :תומר יעקב 13 

 14 על נקודות שאפשר למפות אותם, לסמן אותם?

 15 כן.  :יצחק גולברי

 16 חוץ מהסיפור שבקדמת עדן שזה בעיה, תסבוכת ארוכת שנים.  :תומר יעקב

וכי עשינו סיור תוך כדי הסערה הקודמת,  תומר, מנכ"ל המועצה ואנ :יצחק גולברי 17 

לא זאת, וראינו את כל הנקודות הבעייתיות ואנחנו רוצים לתת  18 

 19 פתרונות. 

 20 יש ממש נקודות מסוימות.  : נגר-עמיקם לוי

 21 אפשר להגיד לנו אותם? :תומר יעקב

כן, תגיד לו איפה היינו. היינו, בעיקר יש לנו את הבעיה של קדמת  :יצחק גולברי 22 

לדעתי יעלה כמה מאות אלפי שקלים. יש לנו בקצוות,  עדן, שזה 23 

בתוך בני ביתך, ירדנו שם מרחוב התאנה, ירדנו למטה, שהמים  24 

עומדים, שצריך לפרוץ אותם. יש כמה מקומות כאלה. אנחנו יודעים  25 

את הבעיות האלה. יש לנו בעיה בחרוב בצורן, שנתנו איזשהו מענה  26 

בר'ה מפורת הרימו שם את זמני ועדיין המים עומדים שם בגלל שהח 27 

 28 הטרסות, אלה הבעיות שלנו כרגע. 

 29 אוקי.  :תומר יעקב

 30 אני חושב שגם ברחוב האלון, בפנים.  : שלמה מוכתר

 31 היסמין, עשינו אותו כבר.  :יצחק גולברי

 32 היסמין טופל, אני זוכר. למיטב זיכרוני טופל בתקופתך.  :צפריר פדלון

 33 לא, לא, לא זה.  :יצחק גולברי

 34 אבל היה עוד בעיה שם. סחף.  : וכתרשלמה מ
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מהרפתות של היסמין, מישהו הרס לנו את האבן שפה והסחף ירד  :יצחק גולברי 1 

די, עכשיו אנחנו רוצים יברקוביץ, ירד לכביש. סידרנו את זה במי 2 

 3 לסדר את סמטת היסמין, אבל זה סלילה כבר.  

ים, זה הבעיה  קחו בחשבון שהבעיה של הרצל זה לא הבעיה של המ :צפריר פדלון 4 

זה הכמויות חול שנכנסות וסותמות את זה, שאיך אתה עוצר את  5 

 6 החול. סחף של חול בכמות כזאת, 

אני לא רוצה לטפוח לעצמי על השכם. אתם זוכרים כמה עצרנו את  :יצחק גולברי 7 

 8 הסלילה של רמז עם הבור הזה שעשינו, עובדה שזה עבר, החול נעצר. 

ל זה הפתרון כרגע הוא ביחד עם רשות הניקוז למצוא פתרון ובשבי : גב' גרין, ראש המועצה 9 

 10 כולל. 

 11 משהו מקצועי.  :יצחק גולברי

אני יודע היום בהנחיות תכנוניות שנותנים לבניה חדשה, קובעים את  :נועם מולה 12 

כמות הנגר שמותר מבנה להוציא ועושים פתרונות נקודתיים, גם  13 

ישר לתוך האדמה,   גגות ירוקים אבל גם בורות שמחדירים את המים 14 

 15 כל הבניה החדשה שצפויה לנו, משהו שאנחנו חייבים להכניס, 

 16 לא, זה מופיע בהיתרים כבר.  :יצחק גולברי

 17 מעולה.  :נועם מולה

 18 תודה. תפארת? : גב' גרין, ראש המועצה

חשוב לומר שהתב"ר באמת באלון בזמנו, הסיבה שהורדנו אותו זה  : תפארת אסולין 19 

אמרו שאין שם בעיה אבל מסתבר שיש  היה כי במחלקת הנדסה  20 

בעיה, אז צריך לבדוק למה אמרו שאין בעיה, כי אני פשוט גרה שם  21 

 22 עכשיו, אני לא הכרתי את הבעיה, יש שם בעיה באמת אמיתית. 

היו שתי סיבות, האחת זה שנאמר שאין בעיה והשניה, של מה  : גב' גרין, ראש המועצה 23 

נחנו נעמיס את זה על שגולברי אמר ואמרנו את זה גם פה, שא 24 

 A . 25העבודות של מתחם 

 26 מי אמר שאין בעיה בכלל? אני לא מסכים עם זה.  :תומר יעקב

 27 ההנדסה אמרה שאין בעיה.  : גב' גרין, ראש המועצה

 28 אז שילמנו ליועץ ניקוז?  :תומר יעקב

 29 מי בעד? פה אחד.   : גב' גרין, ראש המועצה

עבודות סלילה  1063החלטה: מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר חדש   30 

 31 .  ש"ח 500,000וניקוז בסך 

 32 224בחלקה  8-9אישור מליאת המועצה להעברת מגרשים ארעיים  : גב' גרין, ראש המועצה

על שם בעלי החלקות הסמוכות ורישום תשריט חלוקה  8036גוש  33 

ב', מצ"ב החומר. שלחנו  166/1/4/לצורכי רישום עפ"י תוכנית הצ 34 

עם המבקשים, יש לנו פה את לכם את הפניה של עורכת הדין מט 35 
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ההמלצה לדעתי גם של היועץ המשפטי, אחרי בדיקה משפטית  1 

 2 שנעשתה. היועץ המשפטי או גולברי, אם אתם רוצים להרחיב. 

אני הסברתי לצפריר, מדובר בסמטה מרמז שעולה מאחורי הבית של  :יצחק גולברי 3 

 4 יעקובי ואני אתן הסבר לחבר'ה.  

 5 ם דרך. בין יעקובי לשלו :תומר יעקב

מטר שאין  16בדיוק. שמואלה עשתה שם תב"ע עם זכויות דרך של  :יצחק גולברי 6 

 7 מטר.   12-בהם צורך. צמצמנו את הדרך ל

 8 כן.  : גב' גרין, ראש המועצה

מטר זה גדול מדי, אין לנו צורך בזה. מטבעו של דבר, ברגע שאתה  16 :יצחק גולברי 9 

יכול לעשות בזה רוצה לבטל אתה צריך להחזיר לבעלים, אתה לא  10 

 11 שימוש כרצונך. 

 12 אתה מדבר על רוחב כביש או על אורך?   :צפריר פדלון

מטר. זה עניין של  4, הורדנו אותו 16אורך. הרוחב של הכביש היה  :יצחק גולברי 13 

 14 כמה מטרים, זה לא משמעותי. 

אני זוכר שבקדנציה הקודמת אישרנו כבר את ההחזר של ההפקעה  :תומר יעקב 15 

 16 נחנו עושים פה עוד הפעם? כבר יש אישור. הזו, אז מה א

 17 לא יודע.  :יצחק גולברי

 18 זו פעם שניה. זה אחד.  :תומר יעקב

 19 אישרנו את ההחזר של ההפקעה?   : גב' גרין, ראש המועצה

 20 זה אושר בהתחלה לתכנון ועכשיו מה שצריך לעשות,  :חיים אורלן

 21 תב"ע.  אה, זה אישור עכשיו פורמלי. אישרנו ועשינו :יצחק גולברי

 22 להשאיר בטאבו.  :חיים אורלן

 23 משרד הפנים ביקש שנאשר את זה,  :תומר יעקב

 24 זה חייב לעבו במליאה.  :יצחק גולברי

הדבר השני, יש בציר הקצר הזה, שמתחיל באמת מרמז, מהבית של  :תומר יעקב 25 

דרך והולך, זה ציר שנע מערבה מרמז, למי שמכיר, צפון מערב ואז  26 

והולך ללא מוצא. אז מדובר שם על חלקות  הוא שובר טיפה ימינה  27 

ספציפיות ומגרשים מסומנים. עכשיו, יש שמה עוד חלקות, לפחות  28 

עוד שלוש, ארבע חלקות במקטע הזה, לפחות מהקטע של רמז  29 

ואחרי זה   16-והופך ל 12ואילך. עכשיו, מה, אז הכביש בקטע מסוים  30 

 31 ת זה, אז כל, ? הרי כולם צריכים ליהנות, אם כבר עושים א12-חוזר ל

 32 אני אענה לך. עשו פה תב"ע בהתאם למה שהמועצה החליטה.  יצחק גולברי: 

-איציק, זה אומר שצריך להחזיר, הרי הכביש לא הולך באי תומר יעקב: 33 

 34 סימטריה. הכביש נשאר על אותו תוואי. 

 35 כן.  :יצחק גולברי
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מצאת מטר כל המקטע. המקטע של אורנלד ושל מי שלא נ 2אם זה  :תומר יעקב 1 

 2 כאן, הם יושבים, אני חושב בדיוק אתם בעיקול. 

 3 לא, לא, לא, את הכל, מרמז,  :יצחק גולברי

 4 זה קו ישר ואז הוא טיפה לוקח,  :תומר יעקב

 5 התב"ע לא פה.  יצחק גולברי:

מחלקים את זה פר חלקה   אנחנו מאשרים את זה שמית לחלקות? צפריר פדלון: 6 

 7 וחלקה? 

אתה חייב להחזיר את זה. הנה, תומר, תראה.  בפירוש, בטח, :יצחק גולברי 8 

 9 תסתכל, זה דבר אחד, אין פה גודל, 

 10 זה יוצא בסמטה ושובר טיפה ימינה.  :תומר יעקב

 11 חתיכה קטנה פה.   :יצחק גולברי

 12 אני אומר, האם מדובר,  :תומר יעקב

 13 אבל זה שטח ציבורי פה.  :יצחק גולברי

 14 יק. לא שמה, למטה, לכיוון רמז, איצ :תומר יעקב

 15 זה הכל אותו רוחב.   :יצחק גולברי

 16 איציק, יש עוד חלקות, אני לא בא לאורלנד,  :תומר יעקב

 17 אה, במקום אחר? :יצחק גולברי

לא, על זה דיברנו בישיבה הקודמת. עוד חלקות שנמצאות גם כן   :תומר יעקב 18 

 19 בסמיכות שגם הן למעשה, הרי מה יקרה? יפנו אלינו עוד תושבים, 

 20 לא, אבל כולם בפנים.  :יצחק גולברי

 21 כולם בפנים? אוקי.  :תומר יעקב

 22 כל המקטע הוא מרמז עד הקצה מאחרי זה. כל המקטע חוזר.  :יצחק גולברי

 23 תומר, כולם בפנים שם.  עו"ד שפרבר: 

 24 כולם בפנים.  :יצחק גולברי

 25 אוקי. כל החלקות, בסדר.  :תומר יעקב

 26 כולם בפנים, תודה.  :יצחק גולברי

 27 מי בעד הצעת ההחלטה? פה אחד.  : המועצה גב' גרין, ראש

בחלקה   8-9החלטה: מאשרים פה אחד העברת מגרשים ארעיים   28 

ע"ש בעלי החלקות הסמוכות ורישום תשריט חלוקה  8036גוש  224 29 

 30 ב'.  166/1/4לצורכי רישום עפ"י תכנית הצ/

וריים. הנושא הבא זה בקשה של צפריר, הצעה לסדר מקלטים ציב : גב' גרין, ראש המועצה 31 

 32 בבקשה. 

אני אתחיל קודם כל, אני אגיד כמה דברים לפני כן שלא קשורים  :צפריר פדלון 33 

להצעה לסדר ואני מבקש את הזכות הזאת להגיד אותם, כי בישיבה   34 

 35 הקודמת כשדיברנו על, אני רק מעלה דבר שהיה בישיבה הקודמת. 
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 1 וד זמן, אז נמשיך. בוא תעלה את ההצעה ואם יהיה אחר כך ע : גב' גרין, ראש המועצה

לא, אני רציתי לבקש ממך בהתחלה ואת התחלת כל כך מהר, לא  :צפריר פדלון 2 

רציתי להפריע לך, כי רציתי לתת את זה בהתחלה ומותר לי, נתתי  3 

 4 לך את הכבוד. 

 5 זה אמירה אישית? : גב' גרין, ראש המועצה

יה בישיבה  לא, זה לא אמירה אישית, זה אמירה כללית לגבי מה ה  :צפריר פדלון 6 

הקודמת ותיקון טעות שהיתה. לא ביקשתי תיקון פרוטוקול או  7 

 8 משהו. 

 9 טוב.  : גב' גרין, ראש המועצה

בישיבה הקודמת עלה הנושא של החוזים של המועצה, אם הם  :צפריר פדלון 10 

צמודים למדד או לא צמודים למדד ואז הגזבר, אביחי, אמר שהם  11 

ואני התעקשתי שזה  לא צמודים למדד והמדד הוא שלילי וכל זה 12 

אחרי שהיתה לי שיחה עם הגזבר ובדיקה איתו וישבנו צמוד למדד.  13 

ביחד, תוקנה הטעות ואנחנו כן צמודים למדד ואני רוצה שזה כן  14 

כתב בפרוטוקול, שהחוזים שלנו בתחום שדיברנו עליהם כן היו יי 15 

צמודים למדד וכן יש עליהם מדד, תוספת של זה. זה חשוב לי שזה  16 

 17 יהיה. 

 18 מאה אחוז, מעולה, הלאה.  :צחק גולבריי

לאחרונה מתגברים הקולות מצד גורמים ביטחוניים ופוליטיים על  :צפריר פדלון 19 

האופציה של פריצת מלחמה. הגדיל הרמטכ"ל כוכבי ודיבר לפני  20 

כשבועיים, השבוע, לגבי עוצמת האש שעלולים אנו לספוג בעורף   21 

אט לאט מנסים בתחילת הסלמה כזאת או אחרת ומי ששם לב, ל 22 

להחדיר לציבור את גודל הבעיה כאשר תפרוץ מלחמה כזאת או  23 

אחרת. לכן פונה אני בעצתי זו לדון במצבם הגרוע של המקלטים  24 

הציבוריים בישוב וכן לקבוע יעדים ברורים לתחילת שיפוצם וסיום  25 

פרויקט זה, שכן אין אנו אמורים לדעת מתי ואיך נעמוד במצב זה.  26 

ותיק ששם רוב המקלטים ברובו חשוף ללא להזכירך, האזור ה 27 

ממ"דים או אמצעי הגנה אחרים, אני חוזר ומזכיר את דבריך, כי   28 

יכולת התושב לשהות במקלט במצב הקיים לעשר דקות הם יכולים  29 

להיכנס וזה מספיק. אמירה שאינה נכונה ואינה מקצועית, שכן אנו  30 

קודם.  עלולים למצוא עצמנו בבעיה רצינית מאוד ויפה שעה אחת 31 

אני מבקש להעלות את הנושא לדיון ולקבל החלטות קונקרטיות  32 

הכוללות זמנים ויעדים ברורים לשיפוצם של כלל המקלטים  33 

הציבוריים ביישוב ומתן מענה ראוי לשעת צרה. כמו כן, לדון במצב   34 
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הציוד הקיים, שרובו אינו ראוי לשימוש, לדוגמא, מזרנים הקיימים  1 

 2 ות היישוב וכן כלל הציוד הקיים. ומצבם, מספרם לעומת התפתח

הדיון שאחרי הדיון הזה הוא בעצם דיון בדוח מבקר המועצה לשנת  : גב' גרין, ראש המועצה 3 

. ומי שקרא את דוח מבקר המועצה ראה שאני ביקשתי ממבקר 2018 4 

המועצה לעשות בדיקה על כל נושא המקלטים, הוא נתן בדיקה ונתן   5 

יקורת. במהלך החודשים המלצות ויש גם את המלצות ועדת ב 6 

האחרונים, השנה האחרונה, נעשתה בדיקה, היה סיור, יש כתב  7 

כמויות ולמעשה כרגע ההנחיה שעובדים לפי תעדוף בטיפול  8 

במקלטים וזה ייצא לדרך בשבועות, חודשים הקרובים. התעדוף  9 

שנקבע כרגע הוא אחי דקר, בר יהודה, המיוזיק בונקר ומעלה  10 

נוכל לעשות את הכל בשנה אחת, אנחנו  שלמה. אנחנו מבינים שלא 11 

 12 נעשה כל פעם חלק עם תוכנית רב שנתית. 

המיוזיק בונקר במצב הרבה יותר טוב משאר המקלטים שנמצאים  :צפריר פדלון 13 

 14 בבן צבי עצמם. 

 15 אבל גם צריך לשפץ אותו.  :יצחק גולברי

י ולא  בסדר, אבל הוא עדיין יכול לאכלס, הוא לא במצב של בן צב :צפריר פדלון 16 

 17 במצב של רוזנבך.  

של להשמיש כי אנשים חיים שם. במקומות תקלות שמה כן, אבל יש  נגר: -עמיקם לוי 18 

 19 אחרים, למשל במעלה שלמה, אף אחד לא חי. 

 20 מעלה שלמה הוא במצב הכי גרוע.  : תפארת אסולין

אבל הוא עדיין משמש את בעלי המקלט שאין להם ממ"דים אבל  :צפריר פדלון 21 

 22 היחיד שיש להם זה מקלט, לא ממ"ד.  בבן צבי הדבר

 23 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

פעם, לגבי המקלטים גולברי אולי גם זוכר, בשכונות היה דייר   :אריה דורון 24 

אחראי שפותח את המקלט בשעת הצורך, היה לו מפתח. נגיד סתם  25 

 26 דוגמא בבר יהודה היה בני בן חיים. למה לא נותנים מפתח היום?

יש עם זה בעיה. א', אם רוצים לעשות את זה, צריך להסדיר את זה   : ש המועצהגב' גרין, רא 27 

בדו שימושיות והדבר השני, יש עם זה בעיה ואני לא אומרת  28 

ספציפית על מקלט זה או אחר, נוצר מצב שאדם משתמש בזה  29 

 30 לצרכיו הפרטיים או למחסן, נוצר מצב שבו, 

ו אחר, כשיש כוננות תן לבן אני לא מדבר על זה, בוא נעשה משה :אריה דורון 31 

 32 אדם מפתח. 

 33 לא, זה בוודאי.  :יצחק גולברי

אנחנו לא מדברים עכשיו על הקטע הזה, אני מדבר על הקטע שבוא  :צפריר פדלון 34 

 35 נקבע יעדים ברורים של לוחות זמנים וזה. 
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 1 בסדר גמור.   : גב' גרין, ראש המועצה

 2 בואו נעלה את זה לדיון.  :צפריר פדלון

אין מה לעשות דיון, אני מעדכנת שיש תוכנית עבודה, שהיתה  : ראש המועצהגב' גרין,  3 

בדיקה, שיש תוכנית עבודה ואנחנו יוצאים לדרך, זה הכל. זה   4 

העדכון, אין מה לדון בזה שאנחנו עושים את זה כי אנחנו עושים את  5 

 6 זה. זה כתוב גם בדוח המבקר.  

ו, דוח המבקר לא קבע  ראיתי את דוח המבקר, אני קראתי אות :צפריר פדלון 7 

יעדים ברורים להתחיל ולסיים, הוא כתב את המצב ואני שואל אם  8 

כל המקלטים  2020אנחנו יכולים לקבל פה התחייבות שבסוף שנת  9 

 10 משופצים? 

 11 שלילי. הם לא יהיו משופצים.  נגר: -עמיקם לוי

אפשר  כל המקלטים משופצים לא, כי זה תוכנית רב שנתית, אי : גב' גרין, ראש המועצה 12 

 13 לשפץ את כל המקלטים בשנה אחת. 

 14 תקציבית, על מה אתה מדבר? אתה יודע כמה כסף צריך שם? : נגר-עמיקם לוי

 15 כן, אבל זה מדובר בבטיחות של,  :צפריר פדלון

 16 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

לפי תוכנית העבודה, אחי דקר, בר יהודה, מיוזיק בונקר ומעלה  : גב' גרין, ראש המועצה 17 

 18 . 2020ה לשנת שלמ

 19 מתוך כמה?  4 נועם מולה:

 20 . 11מתוך  4 : גב' גרין, ראש המועצה

, כשבר יהודה הוא במצב שהטיפול שלו הרבה יותר קל, 11מתוך  4 :נועם מולה 21 

 22 הוא גם משמש כמחסן למועצה והמיוזיק, 

 23 נסיים את זה,  : גב' גרין, ראש המועצה

יש איתם בבעיה, בבן צבי לא, אני רוצה שתלך למקלטים שבאמת  :צפריר פדלון 24 

 25 איפה השיכונים, בר יהודה זה נכון. 

 26 בסדר.   : גב' גרין, ראש המועצה

 27 יש תקציב, אין כסף.  : נגר-עמיקם לוי

 28 יש תקציב, אין כסף, איך זה עובד ביחד? זה לא עובד.  :צפריר פדלון

 29 יש הערכה תקציבית.  :יצחק גולברי

 30 על פיה. בודה, בוא נפעל עמיקם, יש תוכנית ע : גב' גרין, ראש המועצה

שקל  100,000רציתי להגיד יש תוכנית, אין כסף כרגע. יש כרגע  נגר: -עמיקם לוי 31 

בקופה לתקציב הג"א שאנחנו מתחילים לעבוד עליו ואנחנו עכשיו  32 

שקל לטובת הזה. זה עולה בערך   200,000צריכים לבנות עוד  33 

 34 שקל.  300,000

 35 רק אלה.  :יצחק גולברי
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 1 שקל, מה שאנחנו מדברים.  300,000רק אלה. זה לבד  : נגר-עמיקם לוי

ואם אתה שואל אותי, זה בסדר עדיפות עליון מבחינת הקצאה   :צפריר פדלון 2 

 3 תקציבית. 

אני מסכים איתך אבל זה תלת שנתי. אגב, זה הכל כסף שלנו, לא  : נגר-עמיקם לוי 4 

 5 קיבלנו כלום. 

ם בחודשים האחרונים והם שמישים, ומאחר והמקלטים נדרשנו לה : גב' גרין, ראש המועצה 6 

אפשר להיות בהם לצורך העניין, אנחנו משפצים ואפשר להיות.  7 

 8 עכשיו אני עוברת לנושא הבא, שאילתא בנושא תו החניה. 

 9 אז את לא דנה בזה.  :צפריר פדלון

 10 הנושא בעבודה ובביצוע.  : גב' גרין, ראש המועצה

ל ביטחון, כי זה לא סקסי היום. צפריר, בוא, אני לא אוהב לדבר ע יוסי אדירי: 11 

, אבל זה מה שיש לצבא כרגע, M-113אבל גם להיכנס עם נגמ"שים  12 

אז עושים את זה. עכשיו אמרו לך פה שיש תוכנית, ארבעה מקלטים  13 

בסדר עדיפות, זה מה שיש. אתה רוצה לקחת משהו, אתה רוצה   14 

 15 חלופה אחרת? מה אתה רוצה? 

שהמועצה תתעדף את זה בסדר עדיפות  אני רוצה את האפשרות  צפריר פדלון: 16 

 17 עליון. 

 18 אבל יש תקציב,  :יוסי אדירי

 19 מקלטים,  11מקלטים כשיש לך  4-יש תקציב ל :צפריר פדלון

 20 נכון.  :יוסי אדירי

שהם משמשים את כלל האנשים שאין להם ממ"דים ואין להם  :צפריר פדלון 21 

 22 מקומות בטיחות. 

 23 אבל זה מה שיש, מה תעשה?   :יוסי אדירי

 24 הנושא הבא, השאילתא. אתה רוצה לקרוא אותה?   : גב' גרין, ראש המועצה

לאחרונה התגלה כי עובדי המועצה זוכים לתו חניה לשנתיים בסכום  :צפריר פדלון 25 

של ארבעים ₪ ולכן אני שואל האם זה מאושר בחוק העזר ולמה   26 

תושב לא זוכה לאותה הטבה? דין עובד כדין תושב. אם חוק העזר  27 

ת אז פרשנות זו יכולה להתפרש גם לתושבים וזה ראוי מאפשר זא 28 

מאוד וכך נתמוך כולנו. ראוי לציין שאיני מתנגד ומאמין שגם שאר  29 

חברי המועצה יסכימו, שעובד רשות שעובד עם רכבו האישי זכאי  30 

לתו חניה חינם מהמועצה וזאת לאחר אישור המליאה, אשמח לקבל  31 

 32 את עמדתך בנושא. 

תגלה, המנכ"ל בדק את זה איתי, היה איתי אני חושב, שמאחר וה  33 

 34 ביחד, אם זה היה באישור או לא באישור אני לא יודע, 

 35 לא באישור.  : נגר-עמיקם לוי
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 1 לא היה באישור, אוקי, אני אכבד את מה שעמיקם אומר. אני שואל,  :צפריר פדלון

 2 רגע, תן לו להסביר מה קרה.   :יצחק גולברי

הוא יודע, אני דיברתי איתו. הוא יודע בדיוק מה, הייתי איתו  : נגר-עמיקם לוי 3 

 4 במקום. 

 5 לא, שחברי המועצה ישמעו.  :יצחק גולברי

 6 אה, אוקי.  : נגר-עמיקם לוי

רק אני אומרת, גם מבחינת כח האדם והזמן שאנחנו משקיעים, הרי  : גב' גרין, ראש המועצה 7 

אלה, אנחנו מעט כח אדם, אני צריכה עכשיו לקחת משרה לש 8 

תשובה, פלוס אחר כך הזמן של המנכ"ל, הגזבר והכל. אז נשאלה  9 

שאלה, קיבלת תשובה, אתה רוצה להעלות את זה פה, גם בסדר. אם  10 

 11 כמה דקות, 

 12 קודם כל זו זכותו, זה בסדר.   :יצחק גולברי

 13 לא, בסדר גמור, אני יכולה לדחות את זה בתשובה לשבוע הבא. : גב' גרין, ראש המועצה

 14 העלית את זה.   :רייצחק גולב

 15 את העלית את זה, את לא יכולה לדחות את זה לדיון הבא.  :צפריר פדלון

 16 אני יכולה.  : גב' גרין, ראש המועצה

 17 יכולת להעלות את השאילתא לדיון הבא.  :צפריר פדלון

 18 ,  -ועם זאת, תענה עכשיו כדי שניקח עם זה כמה דקות ו : גב' גרין, ראש המועצה

 19 זה שניה אחת, הוא גומר את זה.  לא, :יצחק גולברי

 20 החליט מושיקו להוציא הנחיה,  2017-ב : נגר-עמיקם לוי

 21 על דעת עצמו.  :יצחק גולברי

אני לא יודע, על דעת עצמו, על דעת ראש המועצה, יש הנחיה  נגר: -עמיקם לוי 22 

שאנשים שעובדים במועצה ומורים יקבלו תו חניה למשך למלאון,  23 

עים שקל לשנתיים. אוקי? זה בניגוד שנתיים, כלומר ישלמו ארב 24 

לחוק העזר, נקודה. בניגוד. חוק העזר מדבר אחרת, מדבר ארבעים   25 

שקל לשנה. זה החוק ופעלו פה בניגוד לחוק. חל מזה קיבלנו רשימה  26 

של אנשים שקיבלו שאנחנו לא מכירים אותם והם לא עובדי הרשות,  27 

בלו, אנשים העברתי, אני מעביר את זה למבקר, שיבדוק איך הם קי 28 

 29 שאנחנו לא מכירים כעובדי רשות, איך הם קיבלו דבר כזה. 

 30 בחינם.  :יצחק גולברי

מקובל בכל הרשויות שעובד מקבל תו חניה אחד לאחד הרכבים,  :צפריר פדלון 31 

 32 רכב שהוא מצהיר עליו. 

 33 אי אפשר, זה לא מופיע בצו, זה בניגוד לחוק העזר.  :יצחק גולברי

 34 מופיע בחוקי העזר של כלל הרשויות וזה המדיניות, זה גם זה לא :צפריר פדלון

החלטה  של המליאה שעוברת. זה לא מופיע בשום חוק עזר ואני  35 
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ראיתי את זה בכמה רשויות, בדקתי וזה לא מופיע. אבל עובד זכאי  1 

כי זה מקובל. באמת, אני אומר את זה מכל הלב, כי הוא עובד עם   2 

ודה ולפעמים אתה נותן לו הרכב שלו. גם אם הוא בא עם הרכב לעב 3 

איזה משימה אז הוא יוצא עם הרכב שלו לעשות את המשימה  4 

 5 הזאתי, לא פייר שהוא יקבל דוח. 

 6 לא, אז לא הבנתי, אז מה,  :יצחק גולברי

 7 רגע, אני רק אגיד עוד משפט אחד וסיימתי.  : נגר-עמיקם לוי

 8 ., מההוא בעד שהוא יקבל :דובר

 9 ד שהוא יקבל אבל למה הוא מקבל. הוא בע : גב' גרין, ראש המועצה

לא, קרן, את עושה מזה צחוק. אני אומר שאם הפרשנות ניתנת, לא,  :צפריר פדלון 10 

אם אפשר לתת לעובד בחינם, אבל אם הפרשנות היתה ניתנת ואז  11 

אני מאמין שמושיקו לא יעשה צעדים בלי לקבל אישור מהיועץ  12 

 13 המשפטי כי אני הספקתי להכיר את מושיקו. 

אז חברים, רגע, נגמר הנושא. רק אני אומר כי זה עלה פה כמה  : ין, ראש המועצהגב' גר  14 

פעמים, נושא חוק עזר חניה יעלה לדיון ככל הנראה בישיבת המועצה  15 

הבאה, היה לנו דיון מטה, יש לנו ישיבת הנהלה בנושא ואנחנו נעלה  16 

עם הצעות. את התיקונים נראה מראש ונעלה את זה ככל הנראה   17 

 18 ועצה הבאה של פברואר. בישיבת המ

אבל שנזכה לראות את התיקונים האלה מראש כדי שנוכל לדבר   :צפריר פדלון 19 

 20 עליהם. 

 21 תמיד אתה מקבל את החומר מראש.  : גב' גרין, ראש המועצה

 22 ימים מראש.  10תיקוני חוק עזר זה לפחות   : עו"ד שפרבר

תומר, אתה רוצה לקרוא  הנושא הבא, הצעה לסדר של תומר יעקב. : גב' גרין, ראש המועצה 23 

 24 את ההצעה לסדר? 

לא, אני לא אקרא אותה, אבל ברשותך, אני כתבתי לך מייל, לא  :תומר יעקב 25 

לסדר היום אמנם, לא רציתי לפגוע בדברי הפתיחה שנתת, אבל יש  26 

כמה נושאים שכתבתי עליהם, שאני חושב, את לא רוצה לענות  27 

ים לקבל מענה עליהם עכשיו, זה גם בסדר, אני חושב שהם צריכ 28 

לחברי המליאה שיושבים כאן, כולם שאלו שאלות, בינתיים אין  29 

 30 הכחשה שיש פה איזה כשל, אין גורם שלקח אחריות על מה שקרה. 

אז תומר, מאחר וזה לא נושא לסדר היום, קיבלתי את המייל  : גב' גרין, ראש המועצה 31 

ל אתמול לדעתי, שלחת את זה לכל הפורום, תקבל תשובה, בין אם ע 32 

 33 ידי ובין אם על ידי המנכ"ל ואם, 

כי הדברים האלה צריכים להיסגר, אי אפשר להשאיר אותם  :תומר יעקב 34 

 35 פתוחים. 
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 1 בסדר גמור. אתה מעלה את הנושא לסדר?  : גב' גרין, ראש המועצה

כן, אני מעלה לסדר היום, אני רוצה להגיד שני דברים שקשורים  :תומר יעקב 2 

מדובר פה בנושא בעל חשיבות לנושא ובהקשר הזה. קודם כל,  3 

ציבורית, אני חושב שאפשר לספור על כף יד אחת את כמות   4 

הנושאים באמת יש בהם עניין לציבור. עשינו את זה בעבר, לא הרבה   5 

אבל עשינו את זה ואני חושב שהיה צריך לנהוג, לבוא לקראת  6 

הציבור, למקם את הדיון הזה במקום פתוח, נגיש, רחב, שהציבור  7 

 8 יע, מובילי דעת קהל או אנשים שבוחרים, יכול להג

 9 על מה אתה מדבר?  :יצחק גולברי

 10 הבית ספר החרדי.  : תפארת אסולין

אני מדבר על הנושא שהעליתי, אני חושב שהיה צריך לעשות את  :תומר יעקב 11 

הנושא הזה כי זה נושא טעון ורגיש. הדבר השני, שאני אומר את זה,  12 

סעיף הזה ואת התקציב הזה  זה שכן נכון וצריך היה לגרוע את ה 13 

מתקציב הפיתוח. אני התנגדתי לזה, אמרתי את זה בישיבת  14 

התקציב. זה עלה בצורה כזאת או אחרת במהלך הדיון, לא קיבלנו  15 

תשובות לפחות לחלק מהשאלות ששאלנו אז, גם אני וגם צפריר וזה   16 

יצר סוג של אנדרלמוסיה שאני חושב שיכולנו להימנע ממנה. עכשיו,  17 

נושא עצמו, יש כאן שתי זירות של התרחשויות שאני רוצה לגבי ה 18 

להפריד אותן זו מזו, שבסופו של דבר המכנה של שתי הזירות האלה  19 

 20 זה כשל בניהול תהליך וכשל בקבלת החלטות ואני רוצה לפרט. 

 21 תומר, אתה מעלה,  : גב' גרין, ראש המועצה

בר הזה כי את מה  אני מעלה את הנושא במקום לקרוא לך את כל הד תומר יעקב: 22 

 23 שיש פה אנשים יכולים לקרוא לבד. 

לא, בסדר גמור, רק אתה מעלה עכשיו הצעה לסדר היום שאנחנו  : גב' גרין, ראש המועצה 24 

נדון בה. אם אתה צריך עכשיו זמן נאום אז אני לא יודעת אם יש לך  25 

 26 זמן אישית או הודעה אישית. 

 27 ור. לא, זה לא הודעה אישית, אבל זה קש תומר יעקב:

 28 אז יש לך הצעה לסדר, זה אומר שאתה רוצה לדון במשהו.  : גב' גרין, ראש המועצה

 29 . אז אני אנסה לקצר ובאמת לכוון פה את הזה :תומר יעקב

 30 אז בבקשה.  : גב' גרין, ראש המועצה

אנחנו כשיוצאים לתהליך של בינוי, בוודאי מי שישב פה בקדנציות  :תומר יעקב 31 

מציאות כזאת שבאים, תוקעים איזה  קודמות יודע את זה, שאין 32 

מספר בתקציב ואומרים יאללה, יוצאים לדרך. זה לא כוונות ולא  33 

הצהרה, זה כלום, זה שום דבר, זה סתם למסמס וליצור באמת סוג   34 
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של ואקום ובלבול בקרב כל הציבורי. יש איזה תהליך מתוקן  1 

 2 ומסודר, שלא אני קבעתי אותו, 

 3 ההצעה לסדר? תומר,  : גב' גרין, ראש המועצה

 4 רגע, קרן, שניה, שניה,  :תומר יעקב

 5 אני שואלת מה ההצעה לסדר.  : גב' גרין, ראש המועצה

שניה, קרן. אני אומר, מה שלא קרה פה, כל הנושאים של תנאי סף  :תומר יעקב 6 

ותבחינים, נושא של הכרה, נושא של פרוגרמה, נושא של דיון  7 

מה אין, מה התחזית,  אסטרטגי, נושא של נתונים מספריים, מה יש, 8 

מה הצפי של הגידול, מה הצפי של הבניה, אם יש צורך, אין צורך. יש  9 

פה הרבה הרבה סוגיות ושאלות שלא קיבלנו עליהן מענה. את שאר  10 

הדברים שאני רשמתי כאן בהצעה לסדר. דברים בסיסיים כמו  11 

מקום, אם יש מקום, אין מקום, מה החלופות של הקרקע. סתם  12 

 13 ואומרים בואו נעשה את זה? לוקחים מספר 

 14 תומר, תומר, תראה,  : גב' גרין, ראש המועצה

 15 רגע, קרן, תני ליד לסיים, הקצאה,  :תומר יעקב

 16 תראה, אתה עושה פה איזשהו,  : גב' גרין, ראש המועצה

זה ההצעה לסדר, אני עכשיו קורא מההצעה לסדר, אני קורא את זה  :תומר יעקב 17 

 18 מהדף.  

 19 הבנתי אם אתה בעד או נגד, תסביר לי רגע. אני לא : תפארת אסולין

 20 עכשיו הסיפור פה בכלל בכלל לא אופוזיציה קואליציה, לא בעד ונגד,   :תומר יעקב

 21 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 22 אני מנסה להבין אם האמירה שלך כאן היא בעד הפרויקט או נגד.  : תפארת אסולין

 23 לך על השאלה הזאת. תפארת, תני לי לסיים, אני אענה  :תומר יעקב

 24 אנחנו לא נגד, אנחנו נגד בית ספר אזורי.  :צפריר פדלון

 25 צפריר, אתה לא בזכות דיבור. כן, תומר? : גב' גרין, ראש המועצה

אני מציג את הנושא. אני חושב שהדבר הראשון לפני שבונים בית,  :תומר יעקב 26 

ם בונים אוהל, שיש קרקע ויודעים איפה זה, יודעים איזה שטח חו 27 

מיועד לזה, מחליטים אם יש הקצאה או שבונים בכוחות עצמנו.  28 

 29 הסכום הזה של איך הגענו אליו, איך זה תוקצב בדיוק? 

 30 מה הנושא לסדר, תומר? : גב' גרין, ראש המועצה

הנושא לסדר שנוכל לקבל את כל התשובות לשאלות האלה, זה לא  :תומר יעקב 31 

להחלטה הזאתי,  שאילתא. כגון: יש מסמכים ופרוטוקולים שקדמו 32 

 33 אז תציגי אותם. 

 34 תומר, אני אעשה לך את החיים קלים. אמרת,  : גב' גרין, ראש המועצה

 35 אם יודעים מה המגרש ואיפה המיקום, אז תגידי לנו.  :תומר יעקב
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טוב, אז הבנתי ואני אעשה לך את החיים קלים, אמרת לא  : גב' גרין, ראש המועצה 1 

שומע את הדברים, הרי אמרנו  אופוזיציה, קואליציה, אז אם היית  2 

אותם ואנחנו חוזרים ואומרים, כדי לאשר כזה דבר זה חוזר לדיון  3 

במועצה, אחרי שמסיימים את הפרוגרמה של כל היישוב, אחרי  4 

שקובעים איפה זה, אחרי שמקבלים את ההרשאה ממשרד החינוך.  5 

אמרנו את זה אז, אמרנו את זה עכשיו, אמרנו את זה תוך כדי. וכן,  6 

משמעית יהיה בזה דיון במליאת המועצה. עכשיו אנחנו יכולים חד  7 

להגיד האם אנחנו בעד שיהיה לכל ילד וילדה מתקן ראוי, האם  8 

 9 אנחנו בעד זה או לא. 

לא, אני לא מקבל את זה, קרן, אני מצטער, כי כשבנינו את גוונים  :תומר יעקב 10 

תב"ר,  לא עשינו את זה ככה, ידענו בדיוק שאם איןעודד ובנינו את  11 

לא התקדמנו עם התב"רים עד שלא היתה הרשאה ועד שלא היה  12 

 13 שקל מהיטלים, לא עשינו שום דבר. 

 14 אין תב"ר, אבל לא השתנה תב"ר.  :יצחק גולברי

תמיד עבדנו עקב בצד אגודל. מעולם לא קרה דבר כזה שזרקו סכום  :תומר יעקב 15 

 16 לתוך הבריכה ואמרנו יאללה, יהיה בסדר. 

 17 תקציב הפיתוח אינו תב"ר.  : מועצהגב' גרין, ראש ה

 18 אפילו איך הגענו לזה.  :תומר יעקב

 19 כן, נועם? : גב' גרין, ראש המועצה

אני אגיד שלושה משפטים. אני חושב שכולם מבינים ולא צריך  :נועם מולה 20 

לחזור עוד פעם על מה המשמעות של תקציב הפיתוח ושל כל שורה   21 

ת, זה לא אומר בו. זה לא אומר שמחר בבוקר מתחילים לבנו 22 

שמליאת המועצה לא תדע איפה בונים, לא תקבל החלטה, תדון  23 

בנושא אם בונים. יש כל כך הרבה "אם" ושאלות שבאות אחרי  24 

שמאשרים את תקציב הפיתוח, כולם יודעים את זה. אנחנו כאילו  25 

חוזרים לדיון הזה כל פעם סתם והתחושה שלי, כשאני בעיקר רואה  26 

החברתית, שמה שדרוש בעיקר שייצא  את מה שקורה בחוץ וברשת 27 

מהשולחן הזה, זה ענייניות בנושא הזה ולא התעסקות בשאלות,  28 

שכולנו יודעים את התשובות עליהם. כולנו יודעים וצפריר שאל את  29 

השאלות האלה בפרוטוקול וגם אתה שאלת. אין פרוגרמה, אין עדיין  30 

יין נורא הקצאה, אין עדיין החלטה, זה לא מחר בבוקר וכו'. יש ענ 31 

פשוט, האם יש צורך בשחלוף או היתכנות לשחלוף של שני בתי  32 

הספר החרדיים, הקיימים, כן או לא וזה כל מה שיש. שאם תהיה  33 

היתכנות כזאת ואם המועצה תחליט ואם המועצה תמצא מקום  34 
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ותמצא את זה ראוי וכו' אחרי בחינת כל התבחינים שצריך לעשות  1 

 2  לפרויקט הזה, אז זה ייצא לדרך.

 3 ואם המדינה תתקצב את כולו.  :יצחק גולברי

ואם ואם ואם. אז מה צריך לצאת מהשולחן הזה? הדבר היחיד   :נועם מולה 4 

שצריך לצאת מהשולחן הזה לציבור, מנבחרי הציבור שלו, זה קודם  5 

כל מסר של חבר'ה, תפסיקו עם הדמוניזציה ותפסיקו עם הדמגוגיה  6 

 7 הזולה, אין אף קריה חרדית, 

 8 אתה מאשים פה אנשים, סליחה, אני כן אפריע לך.  :קבתומר יע

 9 לא האשמתי אף אחד.  :נועם מולה

 10 אז מה אתה אומר?  :תומר יעקב

 11 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

תומר, הזכות דיבור של נועם, הוא יגיד מה שהוא רוצה ואחר כך   : גב' גרין, ראש המועצה 12 

 13 תתנגד, אין בעיה. 

צריך, לא אמרתי לך מה זה, אתה בחרת להעלות אמרתי מה כן  :נועם מולה 14 

 15 שאלות, אני אומר מה אני חושב שכן צריך לצאת מהשולחן. 

 16 תתייחס עניינית, זה הכל.  :תומר יעקב

 17 בסדר, הוא בזכות דיבור.  : גב' גרין, ראש המועצה

עניינית, אמרתי שאני חושב שמה שאנחנו צריכים להגיד זה להפסיק  :נועם מולה 18 

יה ולהבין שיש פה ציבורים שונים, לכולם אנחנו עם הדמוניזצ 19 

צריכים לתת מענה ועל כולם אנחנו צריכים להתייחס, לא כי  20 

 21 התקבלה שום החלטה אופרטיבית בעניין הזה בישיבת התקציב. 

 22 תודה. אני אתן לגולברי, צפריר ומי שעוד ירצה.  גב' גרין, ראש המועצה: 

ת ליבם של כל החברים קצת אני רק מבקש להעיר את תשומ :יצחק גולברי 23 

מליאת המועצה  2012-או ב 2011-היסטוריה. עד כמה שאני זוכר, ב  24 

 25 אישרה להקים בית ספר תורני, מה לעשות? יש החלטה. 

 26 אישרה הקצאה.  :צפריר פדלון

 27 אפילו הקצתה קרקע.  :יצחק גולברי

 28 טוב, זה לא הדיון.  : גב' גרין, ראש המועצה

יודע שאני זוכר משהו. המועצה הקצתה קרקע והיא  תאמין לי, אתה :יצחק גולברי 29 

החליטה לבנות בית ספר תורני וזה הפך פתאום, המשמעות של קריה  30 

חרדית, לא היה ולא נברא. אני מסכים איתך, אין פרוגרמה עדיין,  31 

אין אישור ממשרד החינוך, אין תקציב, שקל המועצה לא תוציא על  32 

ה. אז חבר'ה, באמת, אני העניין הזה אם לא יהיה כסף הכל מהמדינ 33 

אומר לכם, הנזק הפנימי והחיצוני להפוך את קדימה לבית שמש, זה  34 

הזאת אולי, לא יודע אם אני  קדנציהאתם תהיו בסוף. אני לא יודע,  35 
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עוד יום וחצי אחר כך, אתם תסחבו את העגלה ואתם נותנים  אישאר 1 

תדמית של בית שמש ליישוב הזה, אתם תאכלו את החרא כשאנשים  2 

יברחו מפה. תיזהרו בלשונכם. יש בעיה, סיכמנו, הנושא הזה חשוב.  3 

אני לא חושב שכל בית ספר שהחלטתי, כמו עודד, כמו הרצוג, כמו  4 

בשביל זה אתם לגוונים להעביר אותו, עשיתי סימפוזיון יישובי.  5 

נבחרתם, בשביל זה אנחנו נבחרנו, לשבת לקבל החלטות. מסכים  6 

בד ראש. חבריא, היתה החלטת מועצה איתך, צריך לשבת, לדון בכו 7 

שעדיין מעולם לא בוטלה, להקים בית ספר. מה הרעיון היה? תראו,   8 

כתבו שכאילו אני בעל האדמות. קודם אני לא בעל האדמות, זה  9 

אחים שלי. אתם יודעים מה יקרה כשבית ספר יצא משם? אחים שלי  10 

את  שקל לחודש שכירות. אתם יודעים 67,000מפסידים המון כסף,  11 

זה? אחים שלי מקללים אותי על זה שהבית ספר הזה ייצא משם  12 

אבל זה לא מעניין אותי, כל הזמן לאורך חיי אני בעבודתי הציבורית  13 

ראיתי את טובת הציבור. תראו, צפריר, אתה אומר שזה יהיה בית   14 

 15 ספר ייחודי לילדי היישוב. 

 16 כן.  :צפריר פדלון

 17 ים בבתי ספר אזורי?  כמה ילדים מהיישוב לומד :יצחק גולברי

 18 רגע, אז בוא,  :צפריר פדלון

 19 תן לי, שאלה רטורית.  :יצחק גולברי

 20 אתה שואל, אתה יודע את התשובות.  :צפריר פדלון

תאמין לי, אני יודע הרי, אני יודע כמה, אני יודע כמה ילדים אני  :יצחק גולברי 21 

הזה  שולח לאיזי שפירא ולכל מיני מקומות. גם לי זה לא קל הדבר  22 

אבל מה לעשות? צריך לתת לכלל ילדי ישראל. תגיד לי, אתה שמעת  23 

על סגן אלוף רונן נאמן, טייס קרב בחיל האוויר? הוא חזר בתשובה.  24 

הוא יושב עכשיו בבני ברק. האם בגלל זה עכשיו לא מגיע לילדים  25 

 26 שלו חינוך? אתה מסכים איתי שמגיע לו חינוך?

 27 להם,  אני מסכים איתך שמגיע :צפריר פדלון

 28 כי אני יודע שגם הבן שלך היה במסגרת הזאת.   :יצחק גולברי

 29 נכון, ואני גם אתן לך את התשובה.  :צפריר פדלון

תן לי שניה, תן לי שניה, תקשיב, אני מבטיח לכם, קודם כל יעכשיו ת :יצחק גולברי 30 

אין שום דבר, אין הקצאת קרקע כרגע כי אתם יודעים ששביט הלך  31 

ושינו את השטח החום הזה, אבל יש  344-ושינה את התב"ע ו 32 

תקבלו החלטה אחרת לבטל אותה. יש החלטת מועצה, מה לעשות?  33 

החלטת מועצה להקים בית ספר. בואו נקבע ישיבה מיוחדת של  34 

 35 חברי המליאה, נשב, נדון לפרטי פרטים על חלופות שנביא למליאה. 
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 1 קודם כל צורך, כמות.  : אמיר זהבי

ות, מספרים, כמו שאתה אומר ונדון בזה. בואו לא נעשה צורך, כמ :יצחק גולברי 2 

מזה עכשיו, נערבב את זה. אני מציע שההחלטה תהיה שנעשה ישיבה  3 

קרובה, בעוד חודש, לא יודע מה, בעוד שבועיים, שלושה שבועות,  4 

נעשה ישיבה ונביא את כל הנושאים. ואתה יודע מה הנתונים?  5 

באחד הנפגעים הכי קשים  תקשיבו, אתם יודעים שאני קצין נפגעים, 6 

של צה"ל בצוק איתן היה אופיר כהן מהבית ספר החרדי, חייל   7 

שריון. למה אני מספר לכם את זה? כי אני לקחתי את ההורים  8 

במונית להדסה עין כרם כשהילד הראש שלו פתוח לגמרי. אני לא  9 

יודע אם הוא חי היום, אני לא יודע מה המצב, אני יודע שהוא היה  10 

. הילדים האלה, ההורים האלה, חלקם הגדול משרת פצוע אנוש 11 

בצה"ל, אם לא רובם. אז מה, הם בחרו דרך אחרת והם רוצים  12 

להיות דתיים. אנחנו לא רוצים בית ספר חרדי, אנחנו רוצים בית  13 

 14 ספר תורני ואתה מכיר בדיוק, הבן שלך דווקא, 

 15 זה בית ספר של קירוב.  :דובר

שם את המקסימום, מחשבים, את מקצועות כן, הבן שלך קיבל  :יצחק גולברי 16 

 17 הליבה, בית ספר מצוין, אתה מסכים איתי?

 18 אני אגיד את דבריי.  :צפריר פדלון

רגע, בוא לא נעשה מזה דיון כדי למנוע שנאת אחים, בואו נעביר את   :יצחק גולברי 19 

 20 הדיון הזה לישיבה אחרת, פתוחה, נשב כולנו ונדון בה. 

 21 ר ונתתי זכות דיבור וזמננו קצר, אז בוא תאמר ונסגור את זה. מאח : גב' גרין, ראש המועצה

אין לאף אחד מאיתנו התנגדות שילדי המקום זכאים לכל אחד   :צפריר פדלון 22 

באופן שווה לחינוך כזה או אחר. אם זה דתי, אם זה חרדי, אם זה  23 

חילוני. אני רק אומר שאם אני בונה פה בית ספר, אני רוצה לבנות  24 

ום שלי, אני לא רוצה אזורי, לא מעוניין. אני יודע אותו לבני המק 25 

שהיום המועצה, הרי זה לא סוד, לוקחת ילדים, הרי המגזר החרדי  26 

הוא מגזר שבנוי מכמה זרמים, אז חלק מהם הולכים לנתניה  27 

והמועצה מסיעה אותם בבוקר. אני אם אני בונה בית ספר, אני בונה   28 

ר, אני יודע שאין יותר בית ספר שכולם לומדים, אני בניתי בית ספ 29 

הסעות, זה הבית ספר שאני נותן. מי שרוצה ייקח פרטי, יסיע פרטי,  30 

אני רוצה בית ספר תורני, חרדי, אין לי בעיה עם זה, באמת שאין לי  31 

בעיה, אבל רק לבני המקום והוא פותר לי בעיה, אני חוסך בקטע של  32 

 33 ההוצאות. 

 34 אז בוא נביא את זה לדיון.  :יצחק גולברי

 35 אני לא עושה דיון כרגע. יוסי, רצית להגיד משהו.  : ' גרין, ראש המועצהגב
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כן. תראו, אני לא חושב שהעניין פה הוא בית ספר חרדי או בית ספר  יוסי אדירי: 1 

דתי. העניין פה הוא השיח הציבורי, לדעתי ואני חושב שהאנשים  2 

שיושבים פה, התפקיד שלהם זה להיות מפריד ומאזן ולא לעלות על  3 

 4 גל ולהוביל גל. ה

 5 אני לא ראיתי אף אחד מאיתנו בפייסבוק.  :צפריר פדלון

 6 שניה, שניה.  :יוסי אדירי

 7 עזוב, לא מאשימים אותך, צפריר.  יצחק גולברי:

 8 אתה ראית אותי בפייסבוק? :צפריר פדלון

 9 אבל למה אתה קופץ?  :דובר

, אני, שאומר צפריר, אני הקשבתי לך, בסדר? כשאני מקבל וואטסאפ :יוסי אדירי 10 

לי תקשיב, אתה תת אלוף בצה"ל, אתה בונה כרגע בית ספר לחבר'ה   11 

 12 שלא מתגייסים, 

 13 אני מסכים איתך שזה,  :צפריר פדלון

 14 רגע, שניה, צפריר,  :יוסי אדירי

 15 תן לו זכות דיבור.  : גב' גרין, ראש המועצה

 16 כל העובדות שהיו כתובות שם לא רלוונטיות למציאות.  :יוסי אדירי

 17 מסכים איתך.  :יר פדלוןצפר

עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? אני חושב שהתפקיד שלנו גם  :יוסי אדירי 18 

במצבים שאנחנו לא כל כך מסכימים, להכיל את הדבר הזה ולאזן  19 

את הזה. כי מה קרה כרגע ברשת הזו? יצרה פה שנאה וקוטביות,  20 

ר עכשיו וכל דבשאני אומר לך, ייקח זמן לאחות את הדברים האלה.  21 

רץ על העניין הזה. לכן, אני חושב שלפני שמדברים אם כן יהיה בית  22 

ספר, לא יהיה בית ספר, התפקיד שלנו קודם לעשות את הסינון הזה,  23 

להיות מספיק חזקים גם לחברים הקרובים שלנו, להגיד עצור, אף   24 

ות. זה נקודה אחת. נקודה החברתיאחד לא שם את זה,  גם ברשתות  25 

 26 שניה, 

 27 אני אגיד לך משהו קטן.  :פדלון צפריר

 28 שניה, תן לו לסיים את הזכות דיבור.  : גב' גרין, ראש המועצה

כל מי שראיתי שכתב ברשתות החברתיות מחברי המועצה היה  :צפריר פדלון 29 

 30 בצורה מאוד משכנעת וחיובית בשביל לאזן את הדברים פה. 

ם, תעזוב. תעזוב, זה תאמין לי, אני רואה גם עותקים של וואטסאפי :יוסי אדירי 31 

לא העניין כרגע, בסדר? אני רואה כל מיני עותקים של וואטסאפים  32 

שמעידים על חוסר עמוד שדרה של אנשים, בסדר? ופה צריך להפגין  33 

את ההפוך, זה נקודה קריטית. דבר שני, אני לא חושב שהגענו לשלב  34 

של תכנון. אני לא מבין מה השיח עכשיו. לא הגענו לשום שלב.  35 
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רנו גם בישיבות הקודמות שמדובר פה על תוכנית רב שנתית של דיב 1 

כל מערך החינוך ובתוכו יהיה הדבר הזה. יש פה מצד שני, ואני אומר  2 

עכשיו את הסייג לדבר הזה, מצד שני כל ילד שלנו חייב לקבל פתרון,  3 

נקודה. דתי, חילוני, לא יודע מה. עכשיו, מה אנחנו מייצרים?  4 

וד לא התחיל כלום ואתה יודע מה? פוגעים מייצרים פה מלחמה כשע 5 

באושיות של החינוך שלנו. לכן אני אומר, בואו נרגיע, אני מצפה לא  6 

שלא יכתוב, לא יכתוב זה הסכמה. לכתוב, אם אתה רגיל לכתוב   7 

בפייסבוק, לכתוב חברים, נא להירגע, הדבר הזה לא מתחיל. יכתבו  8 

שים, העסק יבער רגע. לא יכתבו ארבעה אניארבעה אנשים, העסק י 9 

וימשיך לבעור ויפגע במרקם העדין הזה שקיים פה ופה הוא עוד  10 

 11 קיים, יש מקומות שהוא כבר לא קיים. 

תודה יוסי, אני מסכמת את העניין הזה, יש לנו עוד ישיבה. תראו,  : גב' גרין, ראש המועצה 12 

אנחנו נעשה עבודת מטה וזה יעלה לפה לדיון במועצה וכשזה יעלה  13 

מועצה, אני אאפשר לאחד שאינו חבר מועצה, אחד פה לדיון ב 14 

מהתומכים לומר ואחד מהמתנגדים לומר שאינם חברי מועצה. כל  15 

אחד יבחר נציג ויוכל לטעון בפנינו מי שאינו חבר מועצה. כמובן  16 

שלכל חבר מועצה תינתן הזכות. אז יהיה פה דיון, אנחנו נעשה קודם  17 

שנמשיך ברוח והשיח עבודת מטה ואז יהיה פה דיון ואני מקווה  18 

 19 החיוביים האלה. 

כן, רק משהו שאני רוצה להבהיר כאן ואולי לא הבהרתי את המסר   :תומר יעקב 20 

הנכון. אתם נכנסים עכשיו לסוגיה החרדית, חילונית, בעד, נגד. עזבו  21 

את הצד הזה, צאו מהמשוואה הזאת ואמרתי את זה לכל התושבים  22 

רגע, לא רלוונטי חוץ. עזבו שדיברו איתי במהלך היום בנסיעות שלי ב 23 

עכשיו חרדי, דמוקרטי, רפורמי. אני מסתכל היום על מבנה ציבור   24 

 25 שהולך להיבנות ואני משווה, 

 26 אבל אף אחד לא יודע אפילו.  : שלמה מוכתר

בבקשה. שמבחינתי, כל עוד הוא שתול ונטוע, אני יודע  תן לי לסיים :תומר יעקב 27 

ן את מה שאמרת, לא את שאין את כל הדברים שציינת, אמרת, אי 28 

הפרוגרמה, לא את התוכנית, הכל טוב ויפה, אבל אני אומר דבר   29 

 30 כזה, 

 31 תומר,  : גב' גרין, ראש המועצה

 32 אבל רגע, קרן, אני אומר דבר כזה,   :תומר יעקב

 33 הבנו את המסר,  : גב' גרין, ראש המועצה

 34 התהליך עצמו, אני חושב,  :תומר יעקב

 35 ת המסר, המועצה לשיטתך, הבנו א : גב' גרין, ראש המועצה
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 1 כי כולנו בעד.  :תומר יעקב

הבנו את המסר, אתה בעד בית הספר, רק אתה נגד התהליכים  : גב' גרין, ראש המועצה 2 

 3 שהמועצה הזו עושה על כל דבר שהמועצה הזו עושה ולא רק על זה. 

 4 לא על כל דבר. התהליך הזה,   :תומר יעקב

 5 הזה הבנו.  בסדר, את המסר : גב' גרין, ראש המועצה

שניה, קרן, התהליך הזה ספציפית שונה מקודמיו ואני חושב שאפשר  :תומר יעקב 6 

להתנהל אחרת. אני חושב שהשיח המפלג הוא לא של חברי המועצה,  7 

אני לא מוכן עכשיו להיכנס פה להלקאות עצמיות, זה אנשים  8 

 9 שבאמת מדם ליבם זועקים וצריך לכבד את זה.  

 10 ומר, הבנו, אני שמחה לשמוע את הדברים, ת : גב' גרין, ראש המועצה

 11 האם אפשר לסכם שיהיה דיון? :תומר יעקב

אז אמרתי, סיכמתי שיהיה דיון, תיעשה עבודת מטה, יהיה פה דיון  : גב' גרין, ראש המועצה 12 

במליאת המועצה ובדיון הזה אני אאפשר למי שבעד ולמי שנגד, אחד  13 

אחרי שכל הנתונים  מכל נציג, זה, להצביע, בנוסף לחברי המועצה, 14 

יהיו על השולחן. אני שמחה על המסר החיובי שיוצא מפה לכל אחד  15 

בקבוצות שלו וברבדים שלו, אני שמחה גם על המסר שלכל ילדה   16 

 17 וילד מגיע. תודה, אני סוגרת את ישיבת מן המניין. 

 18 

 19 

 20 –הישיבה ננעלה  -
 21 

 22 
   23 

 24 


