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 1 צפריר פדלון. -שאילתא בנושא העסקת מקורבים/ מנהל תקין .6

 2 

 3 

אז ערב טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  :גב' גרין, ראש המועצה 4 

. בפתח הדברים עדכוני ראש המועצה. קודם כל 2020לשנת  2מספר  5 

ח, חג ט"ו בשבט שמח, שמחתי לראות את אני רוצה להגיד חג שמ 6 

כל הפעילויות שקורות ברחבי הישוב, והיום הפנינג למען הכדור  7 

שלנו בהובלה ובעידוד של תושבים שלקחו את הפרויקט הזה. תודה  8 

גם לשלומי מוכתר שככה הוביל את זה ביחד איתם והמתנ"ס  9 

ר, והיתה שם את ניבה בלומנטל ומוטי מיטנס ודנה מדינה וגלי אמי 10 

 11 מה פספסתי?

 12 בלומנפלד. :אמיר זהבי

בלומנפלד. ובאמת מדהים, מי שעוד לא היה שם, אולי נספיק אחרי  גב' גרין, ראש המועצה: 13 

ישיבת המועצה. השבוע יהיה לנו את מרוץ שדה ביום שישי ושבוע  14 

הבא את צעדת בלוטים, שכל בתי הספר לוקחים בה חלק. מי  15 

ום הרובוטיקה. שלוש שעדיין לא יודע, אנחנו אימפריה בתח 16 

קבוצות עלו לגמר הארצי, שזה באמת מרגש, ואנחנו מאחלים להם  17 

בהצלחה. ביום חמישי, בעוד יומיים, תתקיים וועדת חינוך יישובית  18 

באולם של המתנ"ס החדש בצורן. זה מבחינת העדכונים. הנושא  19 

השני זה דיון ואישור תיקונים לחוק העזר קדימה צורן, העמדת  20 

. מצורף התיקון, הצעת התיקון לחוק 2013התשנ"ב  רכב וחנייתו 21 

העזר ומצורף החוק עצמו. אני אגע בדגשים העיקריים של החוק,  22 

שוחחנו על נושא חוק העזר. ההליך שקורה לצורך תיקון חוק עזר  23 

זה שמליאת המועצה מאשרת את זה ולאחר מכן זה עובר לאישור  24 

תו היום לא משרד הפנים. כל תיקון שאנחנו מעלים ומאשרים או 25 

נכנס לתוקף למעשה אלא אחרי שמשרד הפנים מאשר אותו. אז  26 

הטיוטה לפניכם. הסעיף הראשון בעצם מדבר על האפשרות שלנו  27 

לתת שעתיים חינם לרשות אחרת. לב השרון בישיבת המועצה שלה  28 

אפשרה לנו שעתיים חינם שם. הנושא הזה עדיין לא מופעל בגלל,  29 

ם שמזינים את זה. אני מקווה נאמר, סיבה טכנית מול הגורמי 30 

שבימים הקרובים נצליח לפתור את הנושא הזה. הסעיף השני  31 

מדבר על החניה על מדרכה. אנחנו רוצים לאפשר במקומות  32 

שאפשריים לכך, לאפשר חניה עם שני גלגלים או עם ארבעה  33 

גלגלים באופן שעדיין עם עגלת ילדים או כיסא נכים יהיה אפשר  34 

 35 זה אנחנו מבינים שצריך תיקון חוק העזר  לעבור. כדי לעשות את

 36 
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ואישור של וועדת התנועה, עם תמרור מתאים בכל מקום וסימון    1 

מתאים. הנושא השלישי זה שעובדי המועצה או עובדים במסגרת  2 

חינוכית בתחום המועצה, שאינם תושבי הישוב, יוכלו גם לקבל תו  3 

צוות של חניה כאילו היו תושבים. אנחנו נתקלים בזה בעיקר ב 4 

עודד ושל גוונים וניצני השרון, אבל אם כבר עושים תיקון חוק עזר  5 

והוא לוקח זמן רב, אנחנו עושים את זה לכלל העובדים שכלולים  6 

בקטגוריה הזאת. הסעיף הבא בעצם מתקן את הנושא של אגרת תו  7 

שקלים ומעמיד אותה, שהיא לא תהיה  40חניה שכיום עומדת על  8 

ל עוד חוק העזר לא יאושר אין לנו סמכות כרוכה בתשלום. שוב, כ 9 

לא לגבות תשלום. אבל כרגע החוק הזה, התיקון הזה מובא  10 

לאישורנו. אחר כך מדובר בעוד תיקונים טכניים שהתוקף יהיה  11 

לשנה נוספת, לשנה אחרי זה שאי אפשר להעביר את תו החניה  12 

אלא למישהו אחר, אז דייקנו וגם לרכב אחר. כלומר אם יש לי שני  13 

רכבים בבית ויש על אחד מהם תו חניה, אני לא יכולה להעביר את  14 

זה לרכב השני, כמו שאני לא יכולה להעביר את זה למישהו אחר.  15 

הסעיף אחרי זה, זה שאנחנו בעצם משאירים את התעריף המרבי  16 

ועוד איזה שהוא תיקון שמתקשר לתעריף חודשי. הסעיף האחרון  17 

הו, הדברים מולכם, קיבלתם זה בעצם אותו נושא של תו החניה. ז 18 

אותם, יכולתם לעיין בהם. אם יש איזה שהן הערות או שאלות זה  19 

 20 הזמן.

, לא הבנתי את התעריף המרבי, התעריף המרבי זה 80%המילים  : צפריר פדלון 21 

 22 למוניות?

 23 סעיף ז'? :גב' גרין, ראש המועצה

 24 ז', ח'. : צפריר פדלון

חניה האזורי יודבק על השמשה הקדמית של סעיף ז' אומר "תו ה :גב' גרין, ראש המועצה 25 

 26 לתוספת הראשונה יימחק"? 2הרכב", לא סליחה. סעיף ח' "פריט 

 27 נכון. : צפריר פדלון

מהתעריף המרבי לפי  80%אוקי. שהתעריף המרבי לשעה הוא  :גב' גרין, ראש המועצה 28 

 29 ש"ח. 450תקנות התעבורה. בעצם התעריף המרבי יהיה 

שניה, העניין הוא כזה. אנחנו גובים היום לפי חוק  לא, לא, לא, :אבישי יצחקי 30 

מהתעריף המרבי.  80%העזר הקיים, מאנשים רגילים אנחנו גובים  31 

שקלים לשעה.  5.04שקלים, אנחנו גובים  6.30התעריף המרבי הוא  32 

שקלים לתושבים יבוא משרד  40-כשאנחנו עכשיו נרצה לוותר על ה 33 

חודשיים, יגיד איך הפנים, אותה שאלה שהוא שאל לפני שנה ו 34 

אתה מפצה את ההכנסות? אז אני אגיד לו תשמע, במקום לגבות  35 
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מהתעריף המרבי, זה יפצה  100%מהתעריף המרבי אני אגבה  80% 1 

 2 אותנו על חלק מהזה, אנחנו נעשה, 

 3 תסביר שאתה מדבר על תושבי חוץ.  : עו"ד אהרון שפרבר

שקלים  6.30יף המרבי. נכון. תושבי חוץ יצטרכו לשלם את התער :אבישי יצחקי 4 

 5 לשעה.

תושבי קדימה צורן הם יקבלו את החניה בחינם, לאור תו החניה  : עו"ד אהרון שפרבר 6 

האזורי. עכשיו, משרד הפנים לא יאשר את זה, אלא אם כן הוא  7 

יראה שאותו סכום נגבה ממקור אחר. אז הרעיון הוא שמי שיבוא  8 

ת התעריף הרגיל והוא איננו תושב קדימה צורן, וחונה פה, ישלם א 9 

 10 שצריך לשלם על חניה. ותושבי קדימה צורן יקבלו אותה בחינם.

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

 12 למה מדובר?  450והתעריף המרבי לחודש זה  : צפריר פדלון

 13 200לא, התעריף המרבי שלנו יהיה מותר לגבות, אנחנו היום גובים  אבישי יצחקי:

טרך לשחק מול משרד הפנים, על פי מה שקלים, יכול להיות שנצ 14 

שג'יגה יגיד לנו, צריך לשחק בדמי מנוי וכו', כי אנחנו מדברים  15 

 16 מכוניות שמקבלות את דמי, 4000היום על 

 17 המטרה היא לאפשר גמישות, :גב' גרין, ראש המועצה

 18 בדיוק. :אבישי יצחקי

שי אז נוכל לעשות שאם נרצה להגדיל את הסכום של המנוי החוד :גב' גרין, ראש המועצה 19 

 20 את זה. 

 21 הכל זה תושבי חוץ.  :אבישי יצחקי

כן, חסר פה דבר אחד, נושא של שימוש של סוחרים בשטחי, בפינות  : צפריר פדלון 22 

 23 של מדרכות למטרת משרד. יש לנו את זה ברחובות ראשיים.

 24 לא סוחרים, פירטיים. : דובר

 25 סוחר פירטי. : צפריר פדלון

 26 אין להם תו סוחר. : דובר

 27 לא הבנתי. :גרין, ראש המועצה גב'

 28 שאלתי אם אפשר להכניס לתיקון, צפריר פדלון: 

 29 רגע, אהרון. :גב' גרין, ראש המועצה

אם אפשר להכניס לתיקון את הנושא של איסור העמדת רכבים  : צפריר פדלון 30 

 31 למכירה, זה חובה,

 32 אם אתה מדבר על הסיטואציה, :גב' גרין, ראש המועצה

 33 רק אענה לו משפטית. אני : עו"ד אהרון שפרבר

 34 כן. :גב' גרין, ראש המועצה

 35 

 36 
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לא צריכים לכתוב את זה מסיבה אחת פשוטה, זה חוק עזר עירוני.  : עו"ד אהרון שפרבר 1 

מעליו, זו חקיקת משנה, מעליו יש את החיקוקים הארציים. יש  2 

את פקודת התעבורה ויש את תקנות התעבורה. מה שאתה שואל  3 

שאוסרת על העמדת רכב וכו'  לתקנות התעבורה 73זה תקנה  4 

 5 500-בנושא הזה. אנחנו לא צריכים, תקנות התעבורה זה למעלה מ

תקנות, זה מאד מאד ארוך. כל מה שהוא מעבר, לא צריך את זה כי  6 

 7 זה בחיקוקים ארציים.

 8 תודה. :גב' גרין, ראש המועצה

 9 .73מה שאתה שואל זה תקנה  : עו"ד אהרון שפרבר

 10 למפקחים מותר, שלנו, מותר לאכוף אותם?ולמי מותר,  : צפריר פדלון

יש מה מותר להם, יש דברים שמשטרת ישראל אוכפת. יש בדיוק  : עו"ד אהרון שפרבר 11 

את תקנות התעבורה ואת פקודת התעבורה אוכפת משטרת ישראל  12 

והם אמורים לאכוף, ויש להם סכומים וכו' וקנסות. דברים שהם  13 

 14 דימה צורן. מכוח חוק העזר זה פקחי החניה שלנו, של ק

 15 תודה. עוד שאלות, הערות? :גב' גרין, ראש המועצה

כן. יש לי הערה שקשורה בעקיפין לחוק העזר. וזה כבר עלה על  : תומר יעקב 16 

ידך. אם כבר אנחנו רוצים להחיל את העיקרון הזה של ההדדיות  17 

בממשק המעוות הזה בינינו לבין לב השרון, ומכיוון שמרבית  18 

ו עכשיו את ההכנסות, שייך ללב השרון, גם השטח מוניציפלית, עזב 19 

שעתיים, מה שנקרא, יוצר משוואה לא נכונה. אני חושב שזו  20 

הזדמנות באמת לתת אבל גם לקבל קצת יותר ממה שדרשנו מול  21 

לב השרון, כי שעתיים זה מעט. אני רוצה לדעת כמה תושבי לב  22 

 23 השרון למשל מקבלים כשהם נמצאים שם. 

 24 שעתיים. :יצחק גולברי

 25 , לב השרון אזור התעשייה. fair enoughאם הם מקבלים שעתיים,  : תומר יעקב

 26 הם גם לא יכולים לקבוע בחוק העזר שלהם, :נועם מולה

 27 אני לא מכיר את חוק העזר שלהם, : תומר יעקב

 28 שאל שאלה נכונה, כולם שעתיים.  :יצחק גולברי

 29 אוקי. : תומר יעקב

לא יכולים לקבוע בחוק העזר שלהם, גם אני אומר גם, אבל הם גם  :נועם מולה 30 

לתת משהו אחר. זאת אומרת אי אפשר לעשות אפליה בין קבוצות  31 

 32 אוכלוסייה על בסיס, 

 33 כן, אבל לשאלתו זה נבדק, זה בסדר שעתיים. :שלומי מוכתר

יש שאלות נוספות, הערות נוספות? מי בעד התיקונים המוצעים?  :גב' גרין, ראש המועצה 34 

 35 פה אחד. 

  36 
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 1 

 2 לטה: מאושר על ידי כל חברי המועצה. הח 

עכשיו רק דבר, בתיקון חוק עזר אני חייב לעדכן אתכם כיועץ  : עו"ד אהרון שפרבר 3 

המשפטי. זה לא נכנס לתוקף, זה מועבר לאישור משרד הפנים,  4 

יום להודיע שהוא מעכב את זה. היה והוא לא  60לשר הפנים יש  5 

ום ברשומות. ברגע יום אנחנו דואגים לפרס 60מעכב את זה תוך  6 

שזה מפורסם ברשומות, זה נקרא חש"מ, חיקוקי שלטון מקומי,  7 

זה ייכנס לתוקף ואנחנו נדאג שזה יופיע באתר המועצה. היה ושר  8 

הפנים מחליט לעכב את זה, הוא מעביר את זה ללשכה המשפטית  9 

ואז אנחנו מקבלים רג'קטים. אנחנו מאמינים, לאור הניסיון ולאור  10 

נו מאד מקווים שזה יעבור חלק, לא יהיה רג'קט, מה שקורה, אנח 11 

 12 יפורסם וייכנס לתוקף. 

בהקשר הזה, מאחר ומשרד הפנים לא עושה תחשיב קלנדרי פר  : תומר יעקב 13 

שנה, סביר להניח שזה ייפול איפה שהוא באמצע השנה, לא יודעים  14 

 15 מתי.

 16 אכן. : עו"ד אהרון שפרבר

למשל רוצים עכשיו להוציא תו, אז צריך לקחת בחשבון את אלה ש : תומר יעקב 17 

נגיד ביוני או יולי, לעומת אלה שכבר, הרי אם החוק עזר מאושר  18 

 19 והוא בתוקף אז אם אני יום אחרי,

 20 תומר, ככל הנראה, ככל הנראה, :גב' גרין, ראש המועצה

 21 הוא לא יהיה רטרו. :שלמה מוכתר

 22 האישור יהיה, ככל הנראה,  גב' גרין, ראש המועצה:

 23 ברור שאין רטרו.  : תומר יעקב

. כלומר יהיה 2021 – 2020תומר, ככל הנראה האישור יהיה לשנת  :גב' גרין, ראש המועצה 24 

מתחילת שנה כדי שלא נידרש לסיטואציה הזאת. אז זה מבחינת  25 

תחילת התיקון. הנושא השני זה מנהלת פארק השרון, המנהלת  26 

 27 המשותפת עם המועצה האזורית לב השרון. מינוי נציגי קדימה

צורן במנהלת. אני רוצה להקדים משהו, כידוע לכולם האזור  28 

המשותף נמצא בבעלות לב השרון, יש החלטה, המלצה של הוועדה  29 

הגיאוגרפית להעביר את זה לבעלות קדימה צורן ושההכנסות יהיו  30 

 31 40%ללב השרון,  60%מארנונה,  60%. היום ההכנסות 50:50

מדוחות החניה ולא  לקדימה צורן. אבל אנחנו לא נהנים שם, לא 32 

מהשילוט ולא מהמשילות, ואם יש בעיה בחשמל אז פונים לזה.  33 

 34 ואנחנו מפנים את האשפה והם זורקים את הגזם במרחב הציבורי. 

 35 
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ולכן קורים כמה תהליכים במקביל. תהליך אחד זה שפנינו למשרד    1 

הפנים לאישור ההמלצות של הוועדה הגיאוגרפית. עשינו את זה  2 

ושוב ושוב התשובה שמאחר וזו ממשלת מעבר אז בשנה החולפת  3 

השר לא מוסמך לחתום על זה, הוא לא חתם גם על המלצות של  4 

וועדות גיאוגרפיות אחרות. אז אנחנו ממתינים כדי שיהיה שר  5 

שמוסמך לחתום על זה. במקביל יש תהליך בוררות על המחלוקות  6 

המשפטיות. את זה מנהל הגזבר ביחד עם המנכ"ל, לראות את  7 

המחלוקות המשפטיות והסכסוך הכספי שיש לנו מולם. במקביל  8 

הממונה על המחוז ניסה לעשות איזה שהוא הליך גישורי שנוכל  9 

לעבוד ביחד, כי גם כשמחר השר חותם על זה, אנחנו עדיין במנהלת  10 

משותפת, הגם שלנו יש יתרון שם. כחלק מהדבר הזה הוסכם  11 

, למיטב ידיעתי היא שהמנהלת תתחיל לפעול. יש מנהלת על הנייר 12 

 13 מעולם לא פעלה. 

 14 פעלה, הייתי חבר בה. : תומר יעקב

 15 פעלה תקופה קצרה.  : צפריר פדלון

 16 אבל זה היה שתי פגישות, : תומר יעקב

 17 אוקי. :גב' גרין, ראש המועצה

 18 ומאותו רגע שהבנו שהמשחק מכור קמנו והלכנו. : תומר יעקב

לא יהיה מכור ההסכמה שהגענו אליה זה יפה. אז כדי שהמשחק  :גב' גרין, ראש המועצה 19 

שיהיו ארבעה נציגים שלהם, ארבעה נציגים שלנו, שוויון זכויות  20 

בהצבעות שם. כמה זה יהיה אפקטיבי, ימים יגידו, המטרה שלנו  21 

שזה יהיה אפקטיבי כי מחר בבוקר, גם כשזה בבעלותנו צריך לנהל  22 

 23 שם את המתחם. 

 24 לא, רגע, בפעם הקודמת, : צפריר פדלון

שניה רגע, אני אסיים את הסקירה ואז אני אומר. אז הנציגים  :גב' גרין, ראש המועצה 25 

שמינתה לב השרון זה שני נבחרי ציבור ושני אנשי פקידות מה  26 

שנקרא, שכירי המועצה, ואנחנו מציעים לעשות את אותו פורמט.  27 

ההצעה היא שסגן ראש המועצה, יצחק גולברי, יהיה נציג במנהלת  28 

נועם מולה, כמי שממונה על הנושא הכלכלי בישוב,  וחבר המועצה 29 

יהיה חבר במנהלת. מנכ"ל המועצה עמיקם לוי נגר וגזבר המועצה,  30 

 31 אבישי יצחקי. זו בעצם ההצעה שעולה כרגע לדיון. 

בפעם הקודמת הם גם מינו מנכ"ל בשכר, אם אני זוכר טוב, וזה לא  : צפריר פדלון 32 

 33 קורה הפעם. 

 34 ירד.  :עמיקם לוי נגר

 35 שלא יקרה הפעם. : פריר פדלוןצ

 36 
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 1 לא, ירד, ירד מהפרק. :עמיקם לוי נגר

הם יש להם חברה כלכלית היום שמנהלת את זה, זה מאד יפה. הם  :גב' גרין, ראש המועצה 2 

עובדים באמצעות החברה הכלכלית שלהם. תראו, זה חלק  3 

מהסכסוך הכלכלי שלנו, כי חלק מההוצאות שהעמיסו על המנהלת  4 

המשפטי שהם לקחו לסכסוך בינינו. אז אנחנו, איך  זה את הייעוץ 5 

אני אגיד, אנחנו מתקדמים מצד אחד, מצד שני אנחנו לא מדברים  6 

על הטענות הכלכליות. אז זו ההצעה, כדי שנוכל להתחיל להפעיל  7 

את המנהלת ושוב, זה לא גורע מאף אחת מהטענות שלנו לגבי  8 

בעד? רגע, אנחנו  הזכויות שלנו בשטח ולגבי הטענות הכלכליות. מי 9 

 10 צריכים להצביע שם, שם?

 11 שם, שם. : עו"ד אהרון שפרבר

 12 אוקי. אז מי בעד מינויו של, אתה בעצם לא יכול להצביע. :גב' גרין, ראש המועצה

ברגע שיעלה פה אחד מנבחרי הציבור השם שלו, הוא לא מצביע.  : עו"ד אהרון שפרבר 13 

 14 כל השאר מצביעים, הוא לא מצביע.

למעט )בעד המינוי של סגן ראש המועצה יצחק גולברי? פה אחד  :המועצה גב' גרין, ראש 15 

 16 .(גולברי שלא הצביע

 17 . מאושר על ידי כל חברי המועצה  החלטה: 

 18 (.למעט נועם מולה)חבר המועצה נועם מולה? פה אחד  :גב' גרין, ראש המועצה

 19 . מאושר על ידי כל חברי המועצה  החלטה: 

 20 ועצה עמיקם לוי נגר? פה אחד.מנכ"ל המ :גב' גרין, ראש המועצה

 21 . מאושר על ידי כל חברי המועצה  החלטה: 

 22 גזבר המועצה אבישי יצחק? פה אחד. :גב' גרין, ראש המועצה

 23 מאושר על ידי כל חברי המועצה.  החלטה: 

 24 – 2020בהצלחה לכם, מאד חשוב. אישור היטל השמירה לשנת  :גב' גרין, ראש המועצה

רד הפנים וחוות דעת רואה חשבון . מצורף אישור מנכ"ל מש2021 25 

אופיר בוכניק. אני רוצה רגע להפנות אתכם למכתב של מנכ"ל  26 

. שלמעשה מאשר את חוק 30/12משרד הפנים, מרדכי כהן, מיום  27 

ואומר שהאישור ניתן עד  12/11-העזר שאישרנו פה במליאה ב 28 

. ואם נבקש להמשיך ולגבות את ההיטל אחרי תום 1/6/2020 29 

ינו להגיש את הבקשה לבחינת תכנית השמירה התקופה הזאת על 30 

לפחות שלושה חודשים לפני תום תוקף האישור באמצעות פניה  31 

למנהל שירותי חירום במשרד הפנים. השלושה חודשים בעצם  32 

 33 , כך שאנחנו במועדים. עם זאת עלתה שאלה האם 1/3-מסתיימים ב

 34 
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זה אנחנו בכלל נדרשים להביא את זה לאישור מליאה, כי למעשה    1 

לא אומר אישור מליאת המועצה, אלא להביא את זה בפני משרד  2 

הפנים שוב לאישור. ואחרי התייעצות עם היועצים המשפטיים  3 

ולמען הסדר ספק החלטנו להעלות את זה פה שוב למליאה.  4 

התחשיב של בוכניק הוא אותו תחשיב. ההיטל הוא אותו היטל  5 

י שינויים ולמעשה אנחנו מאשרים את זה לחצי שנה נוספת בל 6 

 7 בגובה ההיטל. זהו, לדעתי אלה הדברים. 

 8 קרן, זה לחצי שנה נוספת? :נועם  מולה

 9 , כן.2020עד  :גב' גרין, ראש המועצה

לא תמוה? כי פעם קודמת נתנו את זה לשנתיים, לא תמוה שנתנו  : צפריר פדלון 10 

 11 את זה לחצי שנה?

ר, הרי הם לא רצו בכלל אני אגיד לך מה, בגלל ממשלת המעב :גב' גרין, ראש המועצה 12 

 13 12/11-להאריך את זה. אני מזכירה שאנחנו אישרנו את זה ב

. אני 30/12-והמדינה נתנה את האישור שלה בסוף לכל הרשויות ב 14 

מזכירה שגם מרכז השלטון המקומי פנה למשרד הפנים, הרי לא  15 

כל הרשויות גובות היטל. יש כאלה שגובות אגרה, יש כאלה שלא  16 

מרכז השלטון המקומי פנה בשם גם כל הרשויות  גובות בכלל. אז 17 

על המצוקה הזו שהם הכניסו אותנו בגלל כל ממשלות המעבר. אז  18 

 19 זו הסיבה, זאת אומרת לדעתי אם לא היו שוב בחירות, 

 20 זה ארצי, זה לא ספציפי לקדימה צורן. :יצחק גולברי

ז היינו מקבלים לשנה כן, כן, זה ארצי. אם לא היו שוב בחירות א :גב' גרין, ראש המועצה 21 

 22 נוספת. 

-, מסיבה אחת פשוטה, ב1/6-גם רשויות אחרות מקבלות אישור ל : עו"ד אהרון שפרבר 23 

יש בחירות, אומרים שאולי תהיה ממשלה וכל האישורים  2/3 24 

עכשיו ניתנים לתקופות מאד מאד קצרות, בגלל הבעיה שאין לנו,  25 

ם, הם אנחנו בממשלת מעבר ואין ממשלה. ואחרי זה, מן הסת 26 

 27 יצטרכו לתת את דעתם להכל. 

אבל תשמע, אי אפשר לכרוך כל דבר שקורה ברשות מקומית  : תומר יעקב 28 

בממשלת מעבר. אני מכיר לפחות רשות אחת שלא נדרשו לאשר  29 

 30 את ההיטל מחדש. מה שקורה פה עכשיו,

 31 לא נדרשו או לא עשו? יוסף אדירי:

ההיטל מחדש. אישרנו אותו רגע, שניה, אנחנו היום מאשרים את  : תומר יעקב 32 

בדצמבר לשנה או לשנתיים, אני כבר לא זוכר כמה, היום אנחנו  33 

 34 מאשרים אותו שוב פעם,

 35 
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תומר, אני רק רוצה להגיד לך, אנחנו פנינו להתייעץ עם משרד  : עו"ד אהרון שפרבר 1 

הפנים כדי לדעת איפה הדברים עומדים. הם באו ואמרו, הם  2 

נחנו בתקופה מאד מאד למעשה, הם בעצמם, מה שנקרא, א 3 

בעייתית בהרבה דברים. הם באו ואמרו, השאלה היתה בכלל אם  4 

צריך להביא את זה למועצה. הם באו ואמרו, למעשה הם לא  5 

חייבים להביא את זה למועצה לפי דעתם, אבל למען הזהירות,  6 

 7 למען ההוא, שלא תיטען איזה שהיא טענה, הם נתנו לנו המלצה,

 8 להביא את זה למועצה עוד פעם אם כבר אישרנו.למה צריך  : תומר יעקב

 9 וזו היתה המלצתם. ולכן אנחנו כבר נורא נורא זהירים.  : עו"ד אהרון שפרבר

 10 למען הסר ספק.  גב' גרין, ראש המועצה:

אנחנו כל דבר גם מתייעצים בהם. הם גם הרגולטור, הם מעלינו,  : עו"ד אהרון שפרבר 11 

רו, למען הסר ספק אנחנו הם יכולים גם לתת לנו הערות. הם אמ 12 

 13 ממליצים לכם כן להביא את זה בפני המועצה. המלצתי,

אתה אומר שכל חוק עזר שהיינו מאשרים בתקופת הביניים, היינו   תומר יעקב: 14 

 15 צריכים להעביר אותו עכשיו לאישור?

 16 יכול להיות. :גב' גרין, ראש המועצה

א נותן לך אישור לא, נראה לי שפה, במקרה הספציפי  הזה הו :נועם מולה 17 

שהוא לתקופה, כי גם חוק העזר הוא לתקופה, גם היטל השמירה  18 

הוא לתקופה. חוק העזר, כל עוד לא שינית אותו הוא בתוקף, יש  19 

 20 הבדל.

 21 עוד דבר, חברים, : תומר יעקב

 22 כן, בואו ניתן זכות דיבור לתומר.  :גב' גרין, ראש המועצה

קצרות. אני אמרתי את כל הזמן עוד שתיים, שלוש התייחסויות   תומר יעקב: 23 

ואני עומד מאחורי מה שאני אומר, גם אם זה לא נעים, זה בסך  24 

הכל איש חיצוני שאנחנו שוכרים את שירותיו, אדון בוכניק. יש פה  25 

מה שנקרא אלסטיקה במספרים. אנחנו יכולים, למרות  26 

שהמשתנים הם אמורים להיות משתנים קבועים של מטרים, של  27 

אקונומי וכיוצא בזה, איך שהוא מה -ל מדד סוציוכמות תושבים, ש 28 

שנקרא הסל, לכן אני לא מסכים איתך, התחשיב כן השתנה. יש פה  29 

, אני לא משווה 2019רכיבים שאני עכשיו הולך ומשווה, אוקטובר  30 

אחורה, שזה כבר פתטי לגמרי. אבל כשאני לוקח עכשיו את  31 

שנמצאים  , יש פה דברים2019התחשיב שקיבלנו לעומת אוקטובר  32 

פה ולא נמצאים פה. שהמטרים נשארו אותם מטרים, החלוקה  33 

אותה חלוקה, כמות התושבים אותה כמות תושבים. יש פה  34 

מרכיבים שנמצאים פה ולא נמצאים פה. יש פה מחירים שהם  35 

שונים  מהמחירים שנמצאים כאן, זה אחד. שתיים, ביקשתי  36 
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ו לגבי כמה אתמול כמה דברים או כמה חומרים שיאירו את עינינ 1 

סוגיות שקשורות בתחשיב. למשל הנושא של פחת המצלמות.  2 

דיברנו על זה בעבר, לא נרחיב עכשיו. אבל איך שהוא הפחת, מה  3 

שקל.  500,000-ל 200,000-לא יכול להיות שבחודשיים פחת קופץ מ 4 

עכשיו כדי לחשב פחת, יודעים איך מחשבים פחת, במקרה הזה זה  5 

נמוך, אז בכלל, אבל אני הולך לחומרה, , תשתיות זה עוד יותר 15% 6 

. אז היינו צריכים לקבל קודם כל מה נעשה. אנחנו עכשיו 15% 7 

בדיון, מדברים על מספרים. אנחנו חברי מועצה, אנחנו מייצגים פה  8 

את התושבים, התושבים רוצים לדעת. שואלים אותי ברחוב ואני  9 

מבחינת  2019-גם לא יודע, אני חבר מועצה ולא יודע, מה קרה ב 10 

פריסת מצלמות ותשתיות, מצלמות ברחבי הישוב קדימה צורן, זה  11 

שהיד שלי תוכל  2020-אחד. שתיים, מה הצפי, מה רוצים לבצע ב 12 

להגיד כן, אני יודע, אני רואה שהם בוצעו כך וכך במקומות כאלה,  13 

 14 בלי להיכנס לפרטו. 

 15 אוקי. אז אני אענה, :גב' גרין, ראש המועצה

דע שחסר וחבל שלא קיבלנו, שאני לפחות לא קיבלתי את זה זה מי  תומר יעקב: 16 

 17 לפני הישיבה.

מאחר ומנובמבר עד היום לא היה שינוי בדברים האלה, אז המידע  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

נמצא. מהיום למחר, אני חושבת שהיה מורכב להגיע לזה, אבל אם  19 

 20 היית מבקש את זה זמן לפני כן אפשר.

 21 שיבה הקודמת, וזה לא קרה.ביקשתי בי : תומר יעקב

אתה מוזמן להגיע למנכ"ל המועצה, כל החומר גלוי חשוף. אין  :גב' גרין, ראש המועצה 22 

מידע או לא מידע שאתה רוצה או חבר מועצה רוצה, זה רק עניין  23 

של לוחות זמנים מול מנכ"ל המועצה, זה אצלך או אצל אבישי,  24 

 25 עמיקם?

 26 אבישי. :עמיקם לוי נגר

 27 גזבר המועצה, :המועצה גב' גרין, ראש

 28 אבישי, תשלח במייל, מה קרה? : תומר יעקב

 29 בסדר, מול גזבר המועצה. :גב' גרין, ראש המועצה

 30 אנחנו חברים.  : תומר יעקב

 31 אין לי בעיה לשלוח לך במייל, זה זמן לאסוף את זה, אין בעיה. :אבישי יצחקי

, אין שינוי מנובמבר לעכשיו. תומר, תקבל את כל החומרים, זה לא :גב' גרין, ראש המועצה 32 

 33 ותקבל את כל החומרים שצריך,

 34 אז אם אין שינוי למה הפחת קופץ? : תומר יעקב

 35 

 36 
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שניה, לגבי חוות הדעת, אני רואה בפניי רואה חשבון, לא אני  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

הנחיתי אותו איך לעשות את זה, אני סומכת על המקצועיות שלו.  2 

אם יש טענות אחרות, איך אני אגיד, תמיד אפשר לבחור בהמשך  3 

עוד בעלי מקצוע. אני לא הייתי, אני, ממה שאני יודעת חוות הדעת  4 

יזה מישהו אזוטרי שלקחנו, זה שלו הן בכלל הרשויות, זה לא א 5 

מישהו מאד מכובד שנותן חוות דעת בהמון תחומים בנושאים  6 

הכלכליים. איך אני אגיד, משרד עם חותמת ושם מכובד. אם יש  7 

 8 טענות,

 9 חותמת גומי, לא חותמת.  : תומר יעקב

 10 זה אתה אומר, אני חושבת שזה מאד, אמירה מאד קשה תומר. :גב' גרין, ראש המועצה

אנחנו מסמנים את המטרה ואז מתכנסים, מותר לי ואני מרשה  : יעקבתומר  11 

 12 לעצמי להתפרע ולהגיד את זה.

אני אומרת שזו אמירה מאד קשה ומאחר ורו"ח אופיר בוכניק לא  :גב' גרין, ראש המועצה 13 

 14 נמצא פה סביב השולחן,

 15 הוא בסופו של דבר עושה דברנו, חברים. : תומר יעקב

 16 אני חושבת שצריך לתת לו לאפשר להתמודד עם הטענה, :גב' גרין, ראש המועצה

 17 לא, להעביר לו את ההערה הזאת שיתייחס. :אמיר זהבי

שאתה אומר שחוות הדעת שלו היא חותמת גומי. זאת אומרת זו  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

 19 אמירה וטענה מאד קשה.

 20 ואני עומד מאחוריה. : תומר יעקב

 21 בסדר.  :גב' גרין, ראש המועצה

 22 כי אני, רק בהיבט הזה, עזבי את ההיטלים האחרים, : יעקב תומר

 23 רק אני מבקשת ממנכ"ל המועצה,  :גב' גרין, ראש המועצה

 24 צריך לקבל התייחסות של בוכניק לאמירה הזאת.  :אמיר זהבי

עמיקם, אני רק מבקשת את ההתייחסות של אופיר בוכניק להערה  :גב' גרין, ראש המועצה 25 

 26 הזאת.

אנחנו מסמנים מחיר מסוים שרוצים להגיע אליו, בוא אני אתן כש : תומר יעקב 27 

. בתחשיב של אוקטובר יש liveלך דוגמא, יוסי, נדבר עכשיו  28 

מנהלת מוקד עירוני שהתאדתה פתאום ולא מופיעה פתאום, מה  29 

קרה? צריך הסבר, למה? אולי צריך מנהל מוקד עירוני? באוקטובר  30 

ם את עצמכם את היה צריך, היום לא צריך, אתם לא שואלי 31 

השאלות האלה? אתם מייצגים תושבים, אתם נוגעים בכסף של  32 

התושבים. לא אכפת לכם לשאול, לבדוק ולראות ולהצביע סתם  33 

ולהגיד בסדר, היום צריך. אולי באמת צריך ושוכנענו שכן צריך,  34 

 35 אבל אם לא צריך אז למה אישרנו את זה באוקטובר?

 36 
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 1 כון?אתה העלית שלא צריך, נ :יוסף אדירי

 2 נכון. : תומר יעקב

 3 שזה מיותר. :יוסף אדירי

אני טענתי, לא שזה מיותר, אמרתי שזה לא צריך להיגבות מהיטל  : תומר יעקב 4 

 5 השמירה. 

 6 אז גרעו את זה.  :יצחק גולברי

 7 אז תגידו, הכל בסדר.  : תומר יעקב

 8 תקבל תשובה מהמנכ"ל. יצחק גולברי:

שצריך אבל המימון, מקור המימון לא  לא אמרו שלא צריך, אמרו עמיקם לוי נגר: 9 

 10 יהיה,

מעולה, זה מה שאמרתי בישיבה הקודמת. לכן, אז אתה מחזיר  : תומר יעקב 11 

 12 אותי, 

 13 קלעו לדעת חכמים, תומר. :יצחק גולברי

אז אני מחזיר אותך לנקודת ההתחלה. מדוע אנחנו לא מקבלים,  : תומר יעקב 14 

יזה פעולה. אנחנו הרי משרד הפנים עשה פה איזה מעשה, יצר פה א 15 

קיבלנו, זאת התגובה, התחשיב החדש זו התוצאה, זה ההליך  16 

התוצאתי של משרד הפנים. איפה כל ההליך המקדמי של  17 

 18 התכתובות, מה אמר משרד הפנים, מה רצה משרד הפנים?

 19 אתה רוצה לעבוד במועצה, תומר? :יוסף אדירי

 20 יים. אני לא רוצה לעבוד, לקבל איזה נייר או שנ : תומר יעקב

יוסי, יוסי, להגנתנו ייאמר שהוצע לו להיות מחזיק תיק הבטחון,  :גב' גרין, ראש המועצה 21 

להיות בוועדת ביקורת, להיות סגן ללא שכר, להיות אחראי על א',  22 

 23 להיות אחראי על ב', אבל זו בחירה שלו לא להיות.

של אנחנו לא נפתח את זה פה קרן, נכון? אני באתי עם רשימה  : תומר יעקב 24 

 25 דברים, שנינו יודעים, ומפאת כבודך אני לא מפרסם אותם.

 26 נועם, בבקשה. :גב' גרין, ראש המועצה

אז אני אגיד, תומר, אני חושב דווקא שלקחו את הדברים שלך  :נועם מולה 27 

נורא ברצינות מהישיבה הקודמת. אני ישבתי איתך גם באופן אישי  28 

עה או שלושה אחרי הישיבה הקודמת והיו, אני לא זוכר אם ארב 29 

נושאים עיקריים שהעלית, התעריף השעתי של השומרים, המנהלת  30 

מוקד והפחת מצלמות. ובדקנו אותם אחד, אחד והשינויים  31 

שבתמהיל של התחשיב כאן הם שלושה. אחד, המנהלת מוקד, כמו  32 

שעמיקם אמר, ירדה מתחשיב היטל השמירה. שתיים, פחת  33 

תה אמרת, זה פחת המצלמות, לפי דרישת משרד הפנים וכמו שא 34 

 35 .12.5%במקום  15%שמרני ונכון. 

 36 
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 1 הפחת הוכפל דרך אגב. סליחה שאני קוטע אותך. : תומר יעקב

כי יכול להיות שעשו עוד עבודות. והעבודות שהיו, אגב, נכון לאותו  :נועם מולה 2 

מועד, עמדו בפחת. הומצאה כרטסת ובדקנו את זה. והדבר  3 

יף סכום לא גבוה במיוחד, השלישי שמשרד הפנים אישר לנו להוס 4 

 5 שקל מכל התמהיל לאירועים חריגים. 40,000

 6 קופה קטנה. : תומר יעקב

לא, זה לא קופה קטנה. אם מחר מתרחש אירוע צוק איתן וצריך  :נועם מולה 7 

 8 לתגבר פה שומרים וסיירים,

 9 אני איתך, הכל בסדר. : תומר יעקב

יש תקופה מסוימת ו 2רגע, אם מחר מתרחש אירוע צוק איתן  :נועם מולה 10 

שעכשיו צריך לתגבר שומרים וסיירים, זה בהחלט משהו שאפשר  11 

 12 יהיה להשתמש בו לצורך זה.

 13 מקובל, אני בעד, בסדר גמור. : תומר יעקב

דוגמא. עכשיו עוד פעם, ותמיד אנחנו חוזרים בסוף, בשורה  :נועם מולה 14 

התחתונה, הקופה הזאת של היטל השמירה היא קופה סגורה. לא  15 

ים בה לשום צורך שהוא לא היטל השמירה. ואם תישאר יתרה נוגע 16 

ואפשר יהיה לעשות תיקונים בדבר הזה, אז זה ישפיע על השנים  17 

 18 הבאות. זה הכל.

 19 עכשיו יש לי שאלה אליך. : תומר יעקב

 20 תודה נועם. גב' גרין, ראש המועצה:

ת, אתה ישבת איתי אחרי הישיבה וגם יוסי שהתייחס לזה בהגינו : תומר יעקב 21 

במלוא החומרה. ובאמת ביושרה, אני מעריך את מה שעשיתם,  22 

כשראיתם שבאמת היתה פה איזה תקלה חמורה שהיה צריך  23 

לעשות פה תהליך, לא עכשיו לערוף ראשים, הפקת לקחים,  24 

שתעריפים שהם גבוהים, לא המריחה הזאת של, סליחה, של מבקר  25 

ם המועצה שכתב בתשובה שלו הסל קטן אז התעריפים יכולי 26 

לגדול. היה פה שינוי תעריפים, יש פה דבר חמור שגובל, אני אומר  27 

 28 את זה גם, עומד מאחורי מה שאני אומר, גובל בשחיתות.

 29 על מה אתה מדבר, על המחיר של שעה, :נועם מולה

 30 על המחיר השעתי שיש פה,  תומר יעקב:

 31 אז זה לא נכון, תומר. :נועם מולה

 32 ות, זה אסור. פוגע בעיקרון השוויוני  תומר יעקב:

 33 זה אתה לא צודק דווקא. :עמיקם לוי נגר

 34 בדקנו את זה. :נועם מולה

 35 זה מותר, :עמיקם לוי נגר
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תומר, גם פנית בנושא הזה למשרד הפנים ומשרד הפנים קיבל  נועם מולה: 1 

 2 תשובה.

וזה בתוך ההסכם עם משק וכלכלה וזה אפשרי וזה נבדק ולא היו  :עמיקם לוי נגר 3 

. וגם לא לנו, עזוב 15%ור לנו לעלות למעל . אס15%אלא  30% 4 

 5 אותנו. אני יכול להראות לך את הנתונים.

 6 תומר, משפט אחרון, :נועם מולה

 7 רק אני רוצה שעמיקם, השלמת? :גב' גרין, ראש המועצה

זה לא משרד הפנים, זה משק וכלכלה. ההסכם איתם, לא עם  עמיקם לוי נגר: 8 

 9 איתם הסכם שונה, לא מישהו אחר. ואנחנו לא יכולים לעשות 

 10 

וזה לא נעשה.  15%יכולים להגדיל, גם אם נרצה, את ההסכם מעל    11 

אני בדקתי את זה, נעשו דברים אחרים אבל זה לא הדברים הזה.  12 

אז בוא נשים את הדברים ככה באופן, אני יכול להראות לך את  13 

 14 הניירות.

י כזכיין של אתה לא צריך להראות לי. אני יכול להגיד לך שאנ : תומר יעקב 15 

החברה למשק אומר לך שאם אני בא עכשיו לחברה למשק עם  16 

הרשות שאני מספק לה שירותים בהיקפים של מיליונים ואני  17 

במקרה הזה,  2.5%-אומר, כי הם גוזרים את הקופון שלהם, את ה 18 

 19 הם סרסורים, ואני אומר להם תקשיבו, אני רוצה,

על חברת משק וכלכלה, מה זה המילה  למה אתה אומר כזה דבר :גב' גרין, ראש המועצה 20 

 21 הזאת?

 22 אני  מרשה לעצמי להגיד את זה.  : תומר יעקב

איך אפשר להגיד, תומר, שניה רגע, אתה יכול להגיד שהם  :גב' גרין, ראש המועצה 23 

מתווכים, אל תגיד מילה כזאת פה, אתה יודע מה המשמעות של  24 

 25 המילה?

 26 המילה.אני יודע בדיוק מה המשמעות של  : תומר יעקב

 27 אז לא להגיד כזו מילה במליאת מועצה, עם כל הכבוד. :גב' גרין, ראש המועצה

אוקי. ואם אני בא ואני אומר, חבר'ה, הרשות מאחורי, הם רוצים  : תומר יעקב 28 

 29 .2להעלות, אני מבטיח לך, מה שנקרא חותמת גומי מספר 

מר, עם כל הכבוד, הניסיון רגע, רק אני אומרת, נועם ואז צפריר. תו :גב' גרין, ראש המועצה 30 

שלך כמי שנותן שירותים ברשויות אחרות, אני לא יודעת מה קורה  31 

ברשויות אחרות אבל פה אני בהחלט סומכת על המנכ"ל, על היועץ  32 

 33 המשפטי, על הגזבר, שעושים עבודתם נאמנה.

 34 דרך אגב זה לא בתקופתנו, גם זה אתה יכול, :עמיקם לוי נגר

 35 ה בהוגנות, זה לא קרה בתקופתה, אמרתי את זה.אמרתי את ז : תומר יעקב

 36 
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 1 בסדר, נועם ואז צפריר. :גב' גרין, ראש המועצה

 2 אמרתי את זה, לפרוטוקול. : תומר יעקב

 3 זה לא היה בתקופתנו ובדקנו את זה לפי הוראה.  :עמיקם לוי נגר

 4 אפשר להעביר גם כן את תגובת משכ"ל להערה של תומר.  :שלומי מוכתר

זה באמת לא בסדר, זה  30%ההערה שלך אנחנו נבדוק, כי אם זה  :גרעמיקם לוי נ 5 

 6 חריגה.

 7 נועם ואז צפריר. :גב' גרין, ראש המועצה

רק שני משפטים קצרים. אחד, שהנושא הזה של התעריפים,  :נועם מולה 8 

העלית את זה, זה היה באמת נראה תמוה. זה נבדק, משרד הפנים  9 

ד הפנים קיבל את קיבל, אתה פנית גם למשרד הפנים, משר 10 

התשובה והאישור של מנכ"ל משרד הפנים הוא לאחר שנמסרה לו  11 

התשובה בנושא הזה. זה אחד. הדבר השני הוא שאמרנו את זה גם  12 

בישיבה בנובמבר, השנה מתכוונים לצאת למכרז בכל מקרה בנושא  13 

הזה, אם התעריפים ישתנו לטובה, גם זה יאפשר באותה קופה  14 

 15 סגורה להוריד תעריפים.

 16 תודה, צפריר. :גב' גרין, ראש המועצה

 17 או לטייב את השמירה. :נועם מולה

 18 אני מאז מתמיד, : צפריר פדלון

 19 אם התפיסה לא משתנה. :שלומי מוכתר

 20 כן, או לטייב את השמירה. :נועם מולה

בתקופה הקודמת שהייתי חבר מועצה והנושא, בהתחלה בהתחלה  צפריר פדלון:  21 

רת השמירה או היטל השמירה, שעלה, תמיד התנגדתי לנושא אג 22 

איך שתגדירו את זה. וגם היום אני חושב שזו אגרה שרירותית  23 

שאין צורך בה. אני לא צריך את השמירה הזאת בישוב, אני לא  24 

 25 יושב על קו התפר ואני לא יושב בקו הירוק,

לא, זו תפיסה שאושרה, נו באמת, נו מה עכשיו אתה פותח את  :שלומי מוכתר 26 

 27 התפיסה?

 28 אני רוצה להגיד את עמדתי. : פדלון צפריר

 29 מותר לו להגיד את עמדתו, שלומי, תעזבו, נו. יצחק גולברי:

ואני גם היום עומד מאחורי העמדה הזאת  ואני יודע שהיו פה  : צפריר פדלון 30 

חברי מועצה שהתנגדו לאגרת השמירה בקדנציה הקודמת, ואני  31 

מילה מצפה מהם ביושרה להמשיך להתנגד לזה ולעמוד אחרי ה 32 

 33 שלהם,

 34 דבר איתם אחר כך, עזוב אותנו, אגרות שמירה הצבענו. :יוסף אדירי

 35 לא, אני רק אומר. : צפריר פדלון

 36 
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 1 שניה רגע, תנו לצפריר את זכות הדיבור וזה, בסדר? :גב' גרין, ראש המועצה

ואני אומר את זה, יוסי, אני יודע שאתה הצבעת בעד, תמיד היית  : צפריר פדלון 2 

 3 בעד, אני לא,

 4 כן, ברור שבעד. :יוסף אדירי

 5 אבל אני אומר שזו עמדתי והיא נשארת. : צפריר פדלון

תודה. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? אוקי. אני מעלה את אישור  :גב' גרין, ראש המועצה 6 

בהתאם לחישוב שנמצא  2021 – 2020היטל השמירה לשנים  7 

גולברי.  בפנינו. מי בעד? קרן, שלומי, אמיר, נועם, אביעד, יוסי, 8 

 9 מתנגדים דורון, תומר וצפריר. 

 10 מאושר על ידי רוב חברי המועצה.  החלטה: 

עוד משהו שצריך לאשר מבחינה פורמלית בעניין הזה? בסדר. נושא  :גב' גרין, ראש המועצה 11 

 12 הישיבה,

 13 רגע, יש פה משהו שאני לא מבין, תומר, אתה הצבעת נגד? :יוסף אדירי

 14 כן. : תומר יעקב

 15 בל אתה נותן שירותים כאלה. א :יוסף אדירי

 16 אז מה? אני גם הצבעתי נגד,  : תומר יעקב

 17 אז איך זה מסתדר? :יוסף אדירי

 18 מסתדר מצוין. כי גם כשהייתי פה ונתתי פה, התנגדתי, מה לעשות? : תומר יעקב

 19 טוב. :יוסף אדירי

אני מפריד בין ביזנס לבין האחריות הציבורית שלי. אני אומר לך  : תומר יעקב 20 

 21 רשויות שאני עובד לא גובים היטלים, זה גם משהו אחר.שב

שינוי מועד ישיבת המליאה. התאריך שפרסמנו בעדכון לסדר היום  :גב' גרין, ראש המועצה 22 

, המועד 10/3-, אני מבינה שיש חברים שזה לא מסתדר. ה3/3הוא  23 

הרגיל האמור להיות נופל על פורים. אז ההצעה היא בעצם לעשות  24 

 25 זה יוצא יום ראשון בחודש. מי בעד? פה אחד. ,15/3-את זה ב

 26 . מאושר על ידי כל חברי המועצה  החלטה: 

שאילתא בנושא העסקת מקורבים. עמיקם, יש לך את התשובה?  :גב' גרין, ראש המועצה 27 

 28 צפריר, יש לך את החומר? כן צפריר?

בהמשך לבדיקה שערכתי עם חברת ביטמוב בהנהלת בוני סולומון,  צפריר פדלון:  29 

י ששימש כפעיל מרכזי במטה הבחירות שלך, וכן ירון שור, מי מ 30 

ששימש יועץ פוליטי שלך בבחירות לרשות המועצה משמשים  31 

כיועצים ונותני שירות למועצה המקומית קדימה צורן. חברת  32 

שירות  13/2/19-ביטמוב בהנהלת בוני סולומון, הסכם שאושר ב 33 

בהתאם  ניהול ותחזוקה שוטפת לרשתות חברתיות וניוזלטר 34 

 35 ש"ח, זו הצעה שהוא  220,000 – 9/1/2019להצעה שהגיש ביום 
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הגיש, אני לא יודע כמה אושר. אני יודע כמה אושר, יותר נכון. ירון    1 

הצעת יחיד עבור שירותי אימון  25/6/19-שור, הסכם שאושר ב 2 

כולל מע"מ לשעת עבודה,  292.5והעצמת מנהלים בסכום של  3 

ש"ח בשנה פלוס  140,000לה על בהתאם לחוזה תמורה שלא תע 4 

בתקופת שהיו פעילים שלך מע"מ. לאלו מצטרפים לא מעט עובדים  5 

הבחירות ונכנסנו מיד לאחר הבחירות לעבודה במועצה בכל מיני  6 

תפקידים כאלה ואחרים. לכן שואל אני האם את רואה בכך מנהל  7 

 8 תקין ואין בכך ניגוד עניינים וחוסר תום לב?

טוב. אז התשובה היא כזאת. בשנה האחרונה היו עשרות  :הגב' גרין, ראש המועצ 9 

 10 התקשרויות במועצה. הכל בהתאם לכללי מנהל תקין וכל 

התקשרות בליווי ייעוץ משפטי. המנכ"ל אמון על נושא    11 

ההתקשרויות והוא ירחיב בנושא. ההתנהלות היא מנהל תקין  12 

אני ובשקיפות. לפני שאני אפנה את רשות הדיבור למנכ"ל המועצה  13 

רוצה לומר לך, צפריר, טול קורה מבין עיניך. יש משפט שאומר  14 

שאם יש לך חמאה על הראש עדיף שלא תצא לשמש. ובמה דברים  15 

אמורים. הרי מהרגע שחתמנו על הסכם קואליציוני אצלי בבית  16 

ביקשת ממני, בוא נצא החוצה, ישבנו בחצר ואמרת לי קרן, יש לי  17 

שאת צריכה לעזור לי בהן.  שתי בקשות ממך, שתי בקשות יחידות 18 

האחת זה לגבי אשתי שעובדת בתיכון עודד שהיא צריכה לעבור  19 

מכרז והשניה לגבי פעיל מרכזי שלך שרצית שיבוא להיות עובד  20 

במועצה. ואמרתי לך, צפריר, הכל לפי החוק, הכל לפי מנהל תקין,  21 

הדלת פתוחה לכולם. מה שיאושר על ידי משרד הפנים ומה  22 

כך נעשה וכך נפעל. לצערי משרד הפנים לא אישר  שיאושר במכרז, 23 

את אשתך ומאז אתה כועס עלי. העובד הפעיל המרכזי, אתה יודע  24 

שלא היית בקואליציה והוא התמודד פה למכרז והוא נבחר על פי  25 

כישוריו. הוא לא פעיל שלי, הוא פעיל מרכזי שלך, עובד מצוין  26 

אז יכול להיות וקיבל יחס שווה. אם היתה פה איזה שהיא אפליה  27 

שאולי היינו צריכים לפסול אותו מהתחלה. רגע, לא סיימתי. זה  28 

ככה מה שנקרא הפוסל במומו פוסל. עכשיו אני אבקש ממנכ"ל  29 

 30 המועצה להרחיב. 

 31 אני רק אגיד מילה לפני. : צפריר פדלון

 32 לא, אין צורך. שאלת שאלה. :גב' גרין, ראש המועצה

 33 י.אני רק אגיד מילה לפנ : צפריר פדלון

 34 צפריר, לא. :גב' גרין, ראש המועצה

 35 לא, אני אגיד מילה לפני. : צפריר פדלון

 36 
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 1 צפריר אתה לא תגיד שום מילה לפני, :גב' גרין, ראש המועצה

 2 כי זה לא, : צפריר פדלון

 3 אנחנו נגיד את התשובה. :גב' גרין, ראש המועצה

 4 נכון הדברים, קרן,  : צפריר פדלון

 5 אתה לא תגיד שום מילה לפני, צפריר, גב' גרין, ראש המועצה:

את עוד פנית לאשתי, ביקשת ממנה להאריך את החוזה, אמרה  : צפריר פדלון 6 

לכם מפורשות אני בניגוד עניינים, אני לא אעשה את זה כי אמרתם  7 

 8 שאני בניגוד עניינים, זה שקר.

 9 עמיקם ימשיך. אתה ביקשת את זה ממני, נכון? :גב' גרין, ראש המועצה

 10 לא. קרן. : צפריר פדלון

 11 טוב, לא ביקשת ממני כמה פעמים על חגית? :גב' גרין, ראש המועצה

 12 תהיי כנה, תסתכלי לי בעיניים. : צפריר פדלון

 13 לא ביקשת ממני כמה פעמים על חגית? :גב' גרין, ראש המועצה

 14 קרן, צפריר פדלון: 

 15 כמה פעמים באת ואמרת, :גב' גרין, ראש המועצה

 16 קרן, תסתכלי לי, : צפריר פדלון

 17 לא הטרפת פה את כל המערכת ושלחנו אותנו למשרד הפנים, :גב' גרין, ראש המועצה

 18 תסתכלי לי בעיניים. : צפריר פדלון

 19 שלוש או ארבע פעמים? :גב' גרין, ראש המועצה

לא שלחו למשרד הפנים, היתה החלטה של היועץ המשפטי שהיא  : צפריר פדלון 20 

 21 מה והלכה.קבניגוד עניינים, היא 

 22 טוב, עמיקם קדימה. :אש המועצהגב' גרין, ר

 23 ממש לא נכון. אבל בסדר, זו דרכך, אני לא, : צפריר פדלון

 24 אז קודם כל לגבי החומר שצפריר ביקש, הוא קיבל את כל החומר. :עמיקם לוי נגר

 25 אמת. : צפריר פדלון

ולא רק את הקבוצה הזאת אלא קבוצה נוספת. ואין פה מה  :עמיקם לוי נגר 26 

נחנו חושבים שאנחנו נוהגים כראוי. לגבי להסתיר, הכל שקוף וא 27 

 28 הצעת או הבחירה של ביסמוט, היו,

 29 ביסמוט, איזה ביסמוט? : צפריר פדלון

ביטמוב, סליחה. היו חמש הצעות, מתוך החמש הצעות, היה גם  :עמיקם לוי נגר 30 

טבלת שקלול, גם איכות מול מחיר. וועדת האיכות שקללה את  31 

עדת השלושה. בוועדת השלושה, אני העניין, זה הוגש בפנינו, בפני וו 32 

יושב בוועדת השלושה, גזבר והיועץ המשפטי. אנחנו שקלנו את  33 

ש"ח, הוא  77,220הדברים האלה והגענו למסקנה שביטמוב עם  34 

 35 אז אין מה  140נתן מעל  99. פתרונות 140הזול ביותר. פאר לוין נתן 
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ול מראש. , לכן הוא פס190כולל מע"מ. הוא נתן  140לדון בו, מעל    1 

. כך סך הכל זה נראה 87,843ובוב עץ פה נתן  94,068פוניה נתן  2 

 3 מאוזן ביניהם. אנחנו בחרנו ביטמוב לעניין, הוא הזול ביותר, 

 4 מה זה מכרז פנימי? : תומר יעקב

 5 לא, זה בל"ה. :עמיקם לוי נגר

 6 בל"ה? : תומר יעקב

 7 אני אסביר מה זה. : עו"ד אהרון שפרבר

 8 רסום,היה פ :עמיקם לוי נגר

 9 עמיקם, אני אסביר את הנושא המשפטי. : עו"ד אהרון שפרבר

 10 אוקי. אז רק עוד משפט אחד. :עמיקם לוי נגר

דרך אגב, אני מפרסם את המכתב של השימוע שלא בפניה שעמיקם  : צפריר פדלון 11 

 12 שלח לה בשביל שהדברים יובהרו לאמיתו.

 13 תן למנכ"ל לסיים בבקשה. :גב' גרין, ראש המועצה

 14 אני אתן לו לסיים, אבל אני רוצה שהדברים כן יהיו כהווייתם. : לוןצפריר פד

 15 תן למנכ"ל לסיים. :גב' גרין, ראש המועצה

לגבי שור, הוא היה מועמד יחיד. מאחר וכשיש מועמד יחיד אנחנו  עמיקם לוי נגר: 16 

מאריכים, מכפילים את משך הזמן לתת לאנשים נוספים שיוכלו  17 

א המקרה היחידי, יש כאלה מספר להתחרות בעניין, לא היה, זה ל 18 

 19 מקרים, לא הרבה אבל יש מספר מקרים, והוא זכה,

 20 שבהם יש הצעה יחידה. : עו"ד אהרון שפרבר

כן. היתה הצעה יחידה והוא זכה. אנחנו לא מוציאים, אגב, כן או  :עמיקם לוי נגר 21 

לא, אתה יודע מה, היועץ המשפטי יתבטא בנושא של חופש  22 

 23 העיסוק.

אני רק אסביר, ההתקשרויות של המועצה מבחינה משפטית הן  : רברעו"ד אהרון שפ 24 

באחריותי. אף התקשרות לא יכולה להיעשות בלי חתימתי. הנושא  25 

הכספי הוא לא בענייני, זה בעניינו של גזבר המועצה. אנחנו מאד  26 

שקל היא פטורה  140,000מאד מקפידים. כל התקשרות שהיא עד  27 

ל"ה. בל"ה זה ראשי תיבות ממכרז ולכן היא נעשית באמצעות ב 28 

בקשה להציע הצעות. כלומר במקרה הזה אנחנו פונים, אנשים  29 

נותנים הצעות, אנחנו בוחנים את ההצעות, כאשר העיקרון המנחה  30 

הוא שההצעה הזולה ביותר, כלומר מי שנותן את המענה הזול  31 

ביותר הוא נבחר, אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן שיש איזה  32 

-הצעה הזולה ביותר. אני יכול להגיד לכם שבשהיא בעיה עם ה 33 

 34 מהמקרים זו ההצעה הזולה ביותר. יש מקרים שבהם  98%

 35 
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מקבלים חמישה, שבעה, עשרה ויש מקרים לצערנו שיש מציע    1 

יחיד. העיקרון ברגע שיש מציע יחיד אנחנו פונים, מה שנקרא פעם  2 

כפילים נוספת, כי אולי פספסו, לא ראו וכו'. אנחנו למעשה כאילו מ 3 

את התקופה, רק אם לאחר כל הדבר הזה יש רק הצעה יחידה, אז  4 

אין לנו ברירה אלא לבחור בה, בתנאי שהיא עומדת בקריטריונים.  5 

שקל אני לעולם איני  140,000כל התקשרות של המועצה מעל  6 

מאשר אותה, אלא אם כן היא נעשית במכרז פומבי. אנחנו עובדים  7 

לאחרונה על כל ההתקשרויות של על כל המכרזים, אנחנו עברנו  8 

המועצה. כל ההתקשרויות שהסתיימו כרגע יושבים ועושים לכולן  9 

כרגע, הולכת לצאת למכרזים, וועדת מכרזים תתכוננו, הולך להיות  10 

לכם הרבה, הרבה מכרזים עכשיו שיוצאים, ותצטרכו לדון בכל  11 

 12 המכרזים האלה. 

 13 מוזמנים להצטרף, לעשות משהו.  אתם : דובר

גם במכרז, ההצעה הזולה ביותר, גם במכרז כעיקרון ההצעה  : אהרון שפרברעו"ד  14 

הזולה ביותר היא זו שתיבחר, אלא אם כן וועדת המכרזים יהיו לה  15 

נימוקים מיוחדים למה לבחור בהצעה אחרת, אם יש בעיה עם  16 

ההצעה הזולה ביותר. כל החלטה של וועדת המכרזים מחויבת  17 

ולה לא לקבל את ההמלצה של באישור של ראש המועצה. היא יכ 18 

וועדת המכרזים, אם היא לא מקבלת היא גם מנמקת למה. לגבי  19 

 20 נושא,

 21 בניגוד לבל"ה ששם אין לי בכלל סמכות. :גב' גרין, ראש המועצה

בדיוק. לגבי בל"ה אין לה שום סמכות, על פי הנהלים של משרד  : עו"ד אהרון שפרבר 22 

לא מחליטה, מי הפנים זה לא עובר בכלל לראש המועצה, היא  23 

שמחליט זה וועדת השלושה, לפי הנהלים של משרד הפנים. וועדת  24 

השלושה כוללת בכל רשות מקומית את המנכ"ל, אני אומר בלשון  25 

זכר כמובן, זה יכול להיות גם בלשון נקבה. הגזבר והיועץ המשפטי,  26 

לפי העקרונות האלה. מכרז, יש כללים, יש וועדת מכרזים וכו'. אם  27 

שלא פעלנו כמובן שיכול לגשת בעתירה מנהלית. לגבי  מישהו סובר 28 

האפשרות, כל אדם רשאי לגשת, גם אם הוא היה פעיל או לא פעיל,  29 

אנחנו לא מכירים, זה לא מעניין אותי, פעיל, לא פעיל, כל אדם  30 

יכול לגשת, הוא צריך זה, בעיקרון אנחנו נבחר תמיד בהצעה  31 

דות וזה דבר נדיר הזולה ביותר אלא אם כן יהיו נסיבות מיוח 32 

ביותר. כל אחד עושה מבחינה כלכלית את התמחור שלו, את  33 

 34 השקלול שלו, נותנים הצעות, ההצעה הזולה ביותר היא תיבחר 

 35 

 36 
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אלא אם כן יהיו נתונים, סיבות מיוחדות שלא לבחור באותו אחד,    1 

 2 זה בצד המשפטי.

 3 תודה רבה.  :גב' גרין, ראש המועצה

 4 ?40-ויות המדוברות הן מתחת לשתי ההתקשר : צפריר פדלון

 5 .ח תודה רבה. 140-מתחת ל :גב' גרין, ראש המועצה

 6 זה המקסימום.   140 : עו"ד אהרון שפרבר

 7 אל תנעלי את הישיבה, אני רוצה לומר. לא בהקשר לנושא הזה.  :מנחם בנימין

אני נועלת את ישיבת המועצה, תודה רבה, נתראה בישיבת אז  :גב' גרין, ראש המועצה 8 

 9 . 15/3-מועצה הבאה בה

 10 רציתי שיהיה בפרוטוקול כי אני, מנחם בנימין:

 11 יהיה בפרוטוקול. :יצחק גולברי

 12 אוקי.  :מנחם בנימין

 13 מה? :גב' גרין, ראש המועצה

אני פשוט החלטתי להודיע לחברים היום, החלטתי לבוא ולהודיע  :מנחם בנימין 14 

 15 שהחלטתי להפסיק את הפעילות שלי. 

 16 לי אתה לא אומר קודם? אוי, :יצחק גולברי

לא אמרתי לאף אחד כי לא רציתי. הגעתי למסקנות אישיים, אני  :מנחם בנימין 17 

 18 שנה להתפטר. 20נמצא במקום אחר, החלטתי אחרי 

 19 

 20 

 21  -הישיבה  ננעלה -

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


