
 1                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

 1 2020אפריל,  23,  כ"ט ניסן, תש"ף

 2 

 3 3מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  פרוטוקול

 4 15.3.2020א שהתקיימה ביום 

 5 

 6 ראש המועצה -  גב' קרן גרין  :משתתפים

 7 חבר מועצה -  מר יוסף אדירי

 8 החבר מועצ -  מר אמיר זהבי  

 9 חבר מועצה -   מר אביעד חסון 

 10 חבר מועצה -   מר צפריר פדלון 

 11 חבר מועצה -  מר תומר יעקב 

 12 חבר מועצה -  מר נועם מולה 

 13 חבר מועצה -   מר אייל אלבלק 

 14 

 15  חבר מועצה  -   מר יצחק גולברי   :חסרים

 16 חבר מועצה -  מר אריה דורון 

 17 חבר מועצה -   מר מנחם בנימין 

 18 חבר מועצה - רמר שלמה מוכת 

 19 חברת מועצה -גב' תפארת אסולין משבאום   
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

 1 חברת מועצה -  גב' תמי רוטמן   

 2 

 3 מנכ"ל - מר עמיקם לוי נגר   :סגל

 4 יועץ משפטי - מר אהרון שפרבר   

 5 

 6 

 7 

 8 סדר יום

 9 עדכוני ראש המועצה .1

 10 הצגת סטטוס תוכנית המתאר והתקדמות. .2

 11 .פרידה מחבר המועצה מנחם בנימין .3

 12 צה הנכנס אייל אלבלק.השבעת חבר המוע .4

 13 : אישור משרות .5

משרת אמון[, עובד  100%[, מנהלת לשכת סגנים ] 100%מנהל מחלקת רישוי עסקים ] 14 

 15 [.100%שפע ]

 16 הסמכת פקח  .6

חסכון באנרגיה ותאורה והחלפת עמודי תאורה וכבלי  - 822שינוי מימון תב"ר  .7 17 

 18 חשמל

 19 לכלה והתעשיה₪ ממשרד הכ  518,600                  השינוי הינו ע"ס
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 1 ₪ -400,000                                   קע"פ

 2 ₪ - 118,600  קרן היטלי פיתוח ר.אמיר 

 3 תכנון הקמת פארק ע"ש משה קופלמן  952שינוי שם תבר  .8

 4 לתכנון הקמה וביצוע פארק ע"ש משה קופלמן

 5 אלש"ח  450,000 -אלש"ח ל 150,000 -הגדלת התב"ר מ

 6 ₪ היטל שצ"פ כללי. 300,000סך של  -מקור מימון

 7 הקמת קרן כופר חניה למועצה המקומית קדימה צורן. .9

 8 שינוי מועד ישיבת המליאה בחודש אפריל בשל חגים. .10

 9 

 10 

, ערב טוב. 3אני פותחת את ישיבת המליאה מן המניין מספר  :גב' גרין, ראש המועצה 11 

עדכוני ראש המועצה אני אעשה בסוף הדברים. הצגת סטטוס  12 

התקדמות אנחנו נעשה בישיבה הבאה, אני אעדכן תכנית המתאר ו 13 

 14 בכמה מילים. 

 15 אני רק אבקש שקודם נשביע את חבר המועצה החדש. : עו"ד אהרון שפרבר

כן, כן, זה עכשיו אני מגיעה לזה. פרידה מחבר המועצה בנימין  :גב' גרין, ראש המועצה 16 

מנחם, ביקשתי מבנימין שנעשה את זה במועד שאפשר לעשות  17 

י יותר, עם יותר חברי מועצה, עם יותר קהל. למרות אותו פומב 18 

שהכנו את המגן. אני עוברת לסעיף השבעת חבר המועצה הנכנס  19 
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אייל אלבלק. אייל, ברוך הבא. אייל היה פה חבר מועצה, מכיר את  1 

העבודה שנים רבות. כדי שתוכל להיות חבר מן המניין אתה צריך  2 

 3 לקרוא את ההצהרה.

 4 053362758כיף. אני אייל אלבלק, תעודת זהות מספר אני אקרא ב אייל אלבלק:

חבר המועצה. מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  5 

 6 באמונה את שליחותי במועצה ולטובת תושבי קדימה צורן.

בשעה טובה. יישר כוח. שיהיה בהצלחה. הסעיף הבא, אישור  :גב' גרין, ראש המועצה 7 

משרה. אנחנו  100%-בר במשרות. מנהל מחלקת רישוי עסקים. מדו 8 

אישרנו חצי משרה, היא לא מאוישת היום. קיבלנו עוד לפני  9 

כהונתי הערות ממשרד המשפטים, ממשרד הכלכלה ומשרד הפנים  10 

על העובדה שאין לנו מנהל מחלקת רישוי עסקים. משרד הכלכלה  11 

מממן בימים אלו את התוספת הזו, אז זו המשרה הראשונה.  12 

-לשכת סגנים לשני הסגנים. מדובר בהמשרה השניה היא מנהלת  13 

שכר בכירים. יש לנו את  30%-משרת אמון. מדובר ב 100% 14 

התקציב שאישרנו במסגרת המשרות בהנדסה. המשרה השלישית,  15 

עובד שפע. מדובר בעובד של חברה חיצונית שמסיימת את תפקידה  16 

פה בחודש הקרוב, אנחנו יוצאים למכרז. העובד הוא עובד טוב,  17 

ם למשוך אותו אלינו כעובד כללי. כלומר את אותו אנחנו רוצי 18 

 19 תקציב שאנחנו משלמים לאאוטסורסינג הוא יהיה עובד שלנו. 
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

 1 המשרה פטורה ממכרז. : עו"ד אהרון שפרבר

 2 המשרה פטורה ממכרז. אלה שלושת המשרות. הערות, שאלות? :גב' גרין, ראש המועצה

 3 אני צריך את המנכ"ל פה.  כן, אני רוצה לשאול את המנכ"ל שאלה, : צפריר פדלון

 4 בעניין המשרות? :גב' גרין, ראש המועצה

 5 כן.  : צפריר פדלון

 6 בסדר גמור.  :גב' גרין, ראש המועצה

 7 )מר עמיקם לוי נגר הצטרף לישיבה(

 8 עמיקם, נבחר מישהו לחצי משרה לתברואה, נכון? : צפריר פדלון

 9 כן.  :עמיקם לוי נגר

משרה עדיין לא אויש, אנחנו במצב של  100%ומנהל רישוי עסקים  : צפריר פדלון 10 

 11 משרה.

אנשים לא באים. אנחנו  50%-משרה, מתברר שב 50%-אנחנו ב :עמיקם לוי נגר 12 

 13 .100%-מבקשים להגדיל את זה ל

, אין בעיה, רק למנהל מחלקת רישוי עסקים דרשת שהוא 100%-ל : צפריר פדלון 14 

 15 יהיה תברואן?

 16 לא, יש תברואן. :עמיקם לוי נגר

לא משנה, למה אני שואל, כי בדרך כלל מבקשים, בשביל להשלים  : לוןצפריר פד 17 

את התפקיד, כי בתפקיד הזה טוב שיהיה גם תברואן, למה, כי זה  18 

 19 חלק מהתהליך שלו, לא התברואן ילך לעשות בדיקה,
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 1 חלק שהגישו הם גם תברואנים. :עמיקם לוי נגר

היום תברואן בחצי  דבר נוסף שאני רוצה להגיד לך, אתה מחזיק : צפריר פדלון 2 

 3 משרה,

 4 נכון. :עמיקם לוי נגר

 5 וקבלן בחצי משרה.  : צפריר פדלון

לא, הקבלן שאני מחזיק הוא לרישוי עסקים, ברגע שיהיה לי מנהל  :עמיקם לוי נגר 6 

 7 רישוי עסקים הוא בחוץ. הוא היה תברואן, 

 8 אה, ברגע שהוא יהיה הוא יצא החוצה. : צפריר פדלון

רגע, ובוא נזכיר גם שהיתה תברואנית, היא סיימה את תפקידה  :גב' גרין, ראש המועצה 9 

 10 ונכנס תברואן חדש, היה לנו סדר גודל של חודש.

 11 היא בתל מונד. :עמיקם לוי נגר

עכשיו, לגבי מנהלת לשכת הסגנים, אני פונה אלייך קרן, למה  : צפריר פדלון 12 

משרת אמון ולמה זה לא פתוח לכלל? משרת אמון לא צריכה  13 

נהלת לשכה של סגנים לא צריכה להיות משרת אמון, להיות, מ 14 

ומשרת אמון למי? זאת השאלה, לגולברי או למוכתר? זו השאלה  15 

 16 שאני שואל את עצמי.

אנחנו מחפשים מישהו שהסגנים יהיה להם נוח וטוב לעבוד איתם.  :גב' גרין, ראש המועצה 17 

אנחנו יודעים שזו עבודה מאד אינטנסיבית. זה מישהו שצריך  18 

לתמרן או מישהי, בין שני הסגנים. זו תהיה משרה משותפת,  לדעת 19 
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

האמון שלה יהיה לשני הסגנים. הסגנים נמצאים גם באותו,  1 

 2 יימצאו גם באותו חדר, עובדים בשיתוף פעולה מאד יפה וזהו.

את יודעת שההשלכות של משרת אמון היא חוזה אישי וכל  : צפריר פדלון 3 

יל מן המניין ופה את הדברים האלה מסביב, בשונה מעובד רג 4 

מונעת מאנשים טובים מתוך הישוב להשתתף, את האופציה  5 

להשתתף במכרז הזה ולהיות חלק מהעובדים כעובד רגיל. ואני לא  6 

מבין למה צריך ללכת למשרת אמון ולא לכבד את השאר ולפתוח  7 

את זה לכלל. אם היית אומרת מנהלת לשכה של ראש המועצה,  8 

ון, עוזרת אישית משרת אמון, פה זה כולנו יודעים שזו משרת אמ 9 

נראה לי שולי, נראה לי מיותר להוציא כספים על הדברים האלה  10 

 11 בדיוק עכשיו, במיוחד שזה חוזה אישי. העלויות פה הן שונות. 

 12 אין הבדל מבחינת עלויות אם זה,  :גב' גרין, ראש המועצה

דברים האלה יש פה עלויות שונות בהפרשים לפנסיה ובפנסיה וב : צפריר פדלון 13 

 14 מסביב. 

בסדר, אבל זו ההחלטה בהתייעצות עם הסגנים, זה מה שאנחנו  :גב' גרין, ראש המועצה 15 

 16 מבקשים לעשות.

אני הייתי מבקש ממך לוותר על זה לטובת העניין הזה ולהוריד את  : צפריר פדלון 17 

הנושא הזה של מנהלת לשכה בשלב זה, לגבי מנהל מחלקת רישוי  18 

 19  .עסקים 



 8                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

 1 אנחנו מקבלים כסף, אתה יודע. :גרעמיקם לוי נ

. אבל זה מוקצב לתקופה 34אני יודע, קיבלתם כסף מתיקון  : צפריר פדלון 2 

מסוימת, אתה יודע, נגמר הכסף אחרי זה המועצה מממנת את זה.  3 

לגבי עובד השפע אין לי וויכוח שצריך עובד, עובד השפע הזה הוא  4 

 5 ה מיותר.עובד די רציני ודי טוב, אבל עדיין אני חושב שז

 6 תודה. מי בעד סעיף,  :גב' גרין, ראש המועצה

יש לי התייחסות גם כן לנושא הזה אבל קרן, אני לא רוצה להצביע  :תומר יעקב 7 

להליך ההשבעה של חברי אייל. אני שלחתי לך נושאים לסדר היום  8 

ואני לתומי הבנתי שכתבת מייל ונתת תשובה שבה את אומרת  9 

ועניינית שעוסקת רק בנושאים  שאת רוצה שהישיבה תהיה קצרה 10 

הדחופים. אני חושב שמן ההגינות, קודם כל, לבוא, אני מוותר על  11 

הנושאים, אני אומר לך כבר עכשיו. אני מוותר על הנושאים. אבל  12 

לפחות לנהוג בזה יושרה ציבורית. ואם את משאירה את הנושאים  13 

השוטפים, שלא קשורים בעת החירום ובתהליכים שאנחנו נמצאים  14 

בהם, אז לפחות בהדדיות ובהלימה להשאיר או להוסיף את  15 

הנושאים שלי, לפחות לפנות אלי, להגיד לי תשמע, יש בעיה, אני  16 

 17 מבקשת ממך, מינימום. 

תומר, אין שום בעיה שהנושאים יעלו פה, בסדר? אני מכניסה  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

 19 אותם בסוף סדר היום כמו שעשיתי את עדכוני ראש המועצה.
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

אנחנו יודעים את המנגנונים המאד ארוכים שלוקחים לכל דבר  1 

במדינה, ובגלל זה אני חושבת שחשוב היום לאשר ולהתקדם גם  2 

בנושאים האחרים. זה ייקח זמן, יהיה פרק זמן מסוים עד שכל  3 

 4 דבר לוקח פה, גם זה עד שהעלינו לפה, חלפו חודשים רבים.

 5 דרך אגב, : צפריר פדלון

 6 אז זו הסיבה ובסוף הזה ייכנסו הסעיפים שלך, אין שום בעיה. :עצהגב' גרין, ראש המו

 7 דרך אגב, : צפריר פדלון

 8 שניה, סיימת? :גב' גרין, ראש המועצה

הרי איפה הבעיה פה? באפריל כנראה, יש סיכוי שלא נתכנס. יש לנו  :תומר יעקב 9 

את פסח שבו חל חול המועד, יום שלישי יום הזיכרון, יום שלישי  10 

ות, הלך אפריל. אנחנו נפגשים אחת למעט זמן. אז יום העצמא 11 

בתדירות כל כך נמוכה וכשיש כל מיני נושאים שאנחנו צריכים  12 

להעביר לסדר היום אז אני חושב שכן אפשר לעשות מאמץ גם בעת  13 

הקשה הזו ולהעלות אותם בצורה עניינית, מסודרת, מכובדת.  14 

לסוגיה הזו עכשיו לגבי המשרות עצמן. קודם כל, וזה מביא אותי  15 

שחוזרת על עצמה שוב ושוב. את בטח יודעת מה אני רוצה להגיד  16 

לך כבר. בדצמבר כשישבנו, יפה, נועם קולע לדעת גדולים. ישבנו  17 

באת ואמרת  17/12-בדצמבר בישיבת תקציב. ובישיבת התקציב, ב 18 

 19 בקולך והיית מאד נחרצת שמה שיש בתקציב,
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 1 זה מה שיהיה. : צפריר פדלון

ה מה שיהיה ויהיה רק רישוי עסקים בחצי משרה. עכשיו אנחנו ז :תומר יעקב 2 

עובדים מה שנקרא תוך כדי תנועה, בשליפות. עכשיו צריך זה, מחר  3 

צריך את זה, מחרתיים צריך את זה. אין בעיה, אפשר להגיד מראש  4 

מה רוצים. קשה לשרטט את המבנה הארגוני? במינימום להגיד מה  5 

השני, כשבאים לארגון,  המשרות, זה הדבר הראשון. הדבר 6 

לדירקטורים ומציגים משרות, באים ומספרים, אני מניח שיש כבר  7 

 8 אנשים. מי האנשים, מה היכולות, מה הרקע, 

 9 חוץ מדוד, :עמיקם לוי נגר

 10 לא יודע מי זה דוד, אני לא בקיא בעניינים כמו צפריר.  :תומר יעקב

 11 זה העובד בשפע.  :נועם מולה

 12 פילו לא יודע.אוקי, אני א :תומר יעקב

 13 שזה משרה פטורה ממכרז.  :נועם מולה

אם זה עובד שעבד, תראה, עמיקם, אם זה עובד שעבד דרך קבלן  :תומר יעקב 14 

והיום הוא עובד דרכנו, יצא איזה מסמך מהגזבר שאומר תראו,  15 

לפחות שנדע כמה זה עולה לנו. דרך קבלן עלה כך וכך, פלוס רווח  16 

ך וכך, יכול להיות שאפילו זה יותר לקבלן, פלוס מע"מ. לנו עולה כ 17 

זול, אני גם אברך אתכם. אבל לבוא לתת את הנתונים הבסיסיים  18 

האלה כדי לספר מה המשרה עושה, אני בכלל לא ידעתי מה זה  19 
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המשטרה, אני לא יודע מה המשרה, נהג משאית בשפע, אני לא  1 

יודע מה הוא נוהג. אבל להגיד לנו, להסביר לנו. מנהלת לשכה,  2 

ר יתייחס כמובן, אבל להגיד לנו מי האנשים האלה, מה הם צפרי 3 

הולכים לעשות, מה תכולת התפקיד, משהו, קצת רקע. וגם רקע  4 

לגבי האנשים האלה. אם יודעים כרגע רק אחד, יודעים שרק אחד  5 

כרגע זה הבן אדם היחיד שיש לו שם, נני מה שנקרא, אוקי, בסדר,  6 

 7 ה.אז פחות או יותר להגיד את הדברים האל

אז אני רוצה רגע להתייחס. נושא המבנה הארגוני, התחלנו תהליך  :גב' גרין, ראש המועצה 8 

עם המנכ"ל ומשאבי אנוש החדשה שנכנסה, עוד לא התקדמנו  9 

 10 בתהליך הזה עם מנהלי האגפים, נראה מה קורה,

 11 ומשרד הפנים. עמיקם לוי נגר:

ם אלו, אבל אחד הדברים ומשרד הפנים. נראה מה קורה בימי :גב' גרין, ראש המועצה 12 

המאד ברורים שחסרים לנו במבנה הארגוני זה כל הנושא של רישוי  13 

עסקים ופיקוח, גם קיבלנו על זה הערות, זה לא משהו שהוא איזה  14 

שהוא סימן שאלה בנושא הזה. וזה לעניין הזה. עוד שאלות או  15 

 16 הערות?

 17 כן, כן. : צפריר פדלון

 18 כן אביעד. :גב' גרין, ראש המועצה
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אני אולי משפט אחד. שלושת הדברים פה, זאת אומרת גם המנהל  :עד חסוןאבי 1 

של רישוי עסקים ולשכת סגנים ועובד שפע, בעיני שלושתם חשובים  2 

וודאי, אבל אני רוצה להצטרף פה למה שאמר תומר שאולי קצת  3 

יותר פרטים שאנחנו נדע אפילו מהן ההשלכות הכספיות. זאת  4 

נראה לי חשוב, אני לא אומר  אומרת אין בעיה, הכל פה באמת 5 

סתם. אבל כן להבין לקראת מה אנחנו הולכים, מה בעצם קנה  6 

 7 המידה.

אז יכול להיות שזה לא היה מספיק ברור בדברים. אבל ההשלכות  :גב' גרין, ראש המועצה 8 

הכספיות, שוב, של מנהל רישוי עסקים, מאחר ותקצבנו חצי  9 

 10 משרה,

 11 ,50%אז זה  :אביעד חסון

אז אין בעיה. הפועל אין בעיה, כי זה היה באאוטסורסינג והוא  :ראש המועצהגב' גרין,  12 

נכנס לתוך המערכת. ומנהלת לשכה זה משהו שהיא משרה  13 

בהנדסה, שבכל מקרה תקצבנו אותה. מאחר וזו משרת אמון אני  14 

 15 מעלה את זה לאישור המועצה.

 16 ?30%מה אחוז המשרת אמון?  : צפריר פדלון

שכר  30%-, זה משרה מלאה ב30%אחוזי משרה,  לא, זה לא :אביעד חסון 17 

 18 בכירים.
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שכר בכירים, אני יודע על מה אני מדבר, אני מבין, אני יודע על מה  צפריר פדלון:  1 

 2 אני מדבר.

קרן, אבל אם תקצבנו אותה, סליחה, בסעיף ההנדסה שזה בא  :תומר יעקב 3 

 4 מההשבחה.

 5 נכון. : צפריר פדלון

 6 ירה זה להנדסה.אז מן הסתם הזיקה היש :תומר יעקב

 7 להנדסה. : צפריר פדלון

אנחנו, מה שנקרא, עושים פה איזה מכלאה. לוקחים את מה,  :תומר יעקב 8 

כנראה להנדסה יש את הכספים, באמת יש להם תקציב מרווח, כי  9 

אפשר להשתמש רק בכספים האלה לטובת ההנדסה, ומה שנקרא  10 

בסדר, עושים מזה מכאן ולשם. אני לא יודע אם זה נכון, אם זה  11 

 12 אם זה חוקי. 

מאחר ואני רואה את עבודת הסגנים ושיתופי הפעולה, והאתגרים  :גב' גרין, ראש המועצה 13 

שיש לנו פה בבינוי ובהנדסה של הישוב, בין אם זה תכנית המתאר,  14 

, בין אם זה אזור התעשייה המערבי, בין אם Aבין אם זה מתחם  15 

גע, אנחנו זה עכשיו התשתיות של הכבישים. אני לא ארחיב כר 16 

נעשה את זה. אז זו משרה שהיא נחוצה ללשכה שם. היא תיתן  17 

 18 שירותים לשניהם כי אני חושבת שזה הדבר הראוי, זה הכל.

 19 השאלה איפה הלשכה, רק שאני אדע, אני באמת אין לי מושג.  :תומר יעקב
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 1 יש שם. :גב' גרין, ראש המועצה

 2 אה, יש לשכה היום? :תומר יעקב

 3 כן. :צהגב' גרין, ראש המוע

והיא מתוקצבת מתקציב פיתוח. המשרה מתוקצבת מתקציב  : צפריר פדלון 4 

 5 פיתוח?

 6 אני לא, :גב' גרין, ראש המועצה

את לא מה? זה נאמר לפני רגע, מתוקצב מתקציב פיתוח. אוקי, אני  : צפריר פדלון 7 

-אגיד עוד דבר בהמשך לדבריו של תומר. אני רוצה להזכיר לך שב 8 

 9 בנושא תכנית המתאר. והיה ראוי גם, העליתי הצעה לסדר 19/2

 10 שניה, שניה, :גב' גרין, ראש המועצה

 11 רגע, לא, אני, : צפריר פדלון

צפריר, אני אגיד את זה, בואו נסגור נושא, נושא, בסדר? בואו  :גב' גרין, ראש המועצה 12 

 13 נסגור נושא.

 14 לא, כי את הקראת את זה בהתחלה. : צפריר פדלון

יהיה לך עוד זמן להתייחס לכל מה שתרצה, אני רוצה  בסדר, :גב' גרין, ראש המועצה 15 

 16 לעבור, זה לא קשור לאישור משרות כרגע. 

 17 אני יכול להגיד משהו קרן? :יוסי אדירי

 18 כן.  :גב' גרין, ראש המועצה
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אני חושב שיש פה, זה משבר, אנחנו נמצאים באיזה שהוא משבר,  :יוסי אדירי 1 

רת, תומר, צריך אז מצמצמים ואני מקבל דרך אגב את מה שאמ 2 

להגיד שאי אפשר לדבר על זה כרגע. אבל יש דברים שאין לי ספק  3 

שצריך לעשות אותם מהר ככל שניתן. העניין של פיקוח עסקים  4 

בקדימה צורן זה נושא של בריאות, זה נושא של בטיחות, זה נושא  5 

של אכיפה זה המון, המון. ולכן אני חושב שצריך לראות את זה  6 

זדמנות. כי אם עכשיו כל דבר כזה נתקע אחרי בתור איזה שהיא ה 7 

 8 פסח ואחרי זה, זה ייגרר וזה לא יהיה רציני.

 9 אף אחד לא מערער על זה.  : צפריר פדלון

 10 יש כמה מועמדים שגם אולי נפספס אותם. אביעד חסון:

של  50,000-זה כסף שתוקצב וגם אני לא יודע אם ניצלם את ה : צפריר פדלון 11 

 12 , התחלת לטפל בזה?המפרטים האחידים. נועם

 13 עובדים על זה, אני לא מתעסק בכספים אבל, נועם מולה:

 14 לא הגשתם את הכספים? : צפריר פדלון

אני לא עושה דיון בזה כרגע. בתום הדברים אתה תקבל את כל  :גב' גרין, ראש המועצה 15 

 16 זכות הדיבור על כל הדברים שנעשו.

 17 ,לא, את הקראת את זה קדימה, מן הראוי : צפריר פדלון

אז תקבל אחר כך זכות דיבור וכל הנושאים של תומר ייכנסו. לגבי  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

 19 , מי בעד אישור המשרות מנהל מחלקת,5סעיף 
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 1 אי אפשר לפצל את ההצבעה? אני חושב שאפשר. :תומר יעקב

 2 אפשר. מנהל מחלקת רישוי עסקים, מי בעד? פה אחד.  :גב' גרין, ראש המועצה

ם פה אחד את מינוי מנהל מחלקת רישוי מאשרי החלטה:  3 

 4 עסקים. 

מנהלת לשכת סגנים, מי בעד? קרן, אמיר, נועם, יוסי ואייל.  מי  :גב' גרין, ראש המועצה 5 

 6 נגד? תומר וצפריר. אביעד חסון נמנע.

 7 מאשרים ברוב קולות את מינוי מנהלת לשכת סגנים.  החלטה: 

 8 ם כולם חוץ מתומר שמתנגד.עובד שפע, מי בעד? בעצ :גב' גרין, ראש המועצה

 9 מאשרים ברוב קולות את מינוי עובד מחלקת שפע. החלטה: 

הסעיף הבא, הסמכת פקחים. יש לנו שני פקחים שהם בעצם משרה  :גב' גרין, ראש המועצה 10 

. היה מכרז, ניגשו מועמדים ולמעשה 70%, השני 30%אחת. האחד  11 

 12 כדי שאני אתן להם את ההסמכה אני צריכה לעשות,

 13 לתקן שקיים? :קם לוי נגרעמי

 14 זה תקן שקיים, אני צריכה לעשות את זה באישור מועצה.  :גב' גרין, ראש המועצה

 15 שנה.המאושר בתחילת  :עמיקם לוי נגר

 16 רגע, אנחנו קיבלנו בקשה רק לעובד אחד.  צפריר פדלון: 

 17 זה לא עובד, עוד פעם,  :עמיקם לוי נגר

 18 .רונן שפיאן, זה מה שיש לי : צפריר פדלון

 19 זה שניים. :עמיקם לוי נגר
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 1 וליאור חמי. :גב' גרין, ראש המועצה

 2 וליאור חמי. פיצלנו את זה, זה עניין של נהלי עבודה. עמיקם לוי נגר:

 3 הם עובדים ביחד עם שני הפקחים הקיימים? : צפריר פדלון

יעבוד עם הקיימים  30%-לא. אחד מהם יעבוד ברישוי ואחד כן. ה :עמיקם לוי נגר 4 

 5 יעבוד ברישוי. 70%-וה

 6 מה זה ברישוי? צפריר פדלון: 

 7 פיקוח רישוי. :עמיקם לוי נגר

 8 רישוי עסקים. :גב' גרין, ראש המועצה

 9 מפקח. :עמיקם לוי נגר

 10 פיקוח ורישוי. :גב' גרין, ראש המועצה

 11 פיקוח ורישוי, כל איכות הסביבה, כל הנושא  :עמיקם לוי נגר

יו גם פקח לרישוי עסקים וגם מנהל רישוי אז רגע, אז יש עכש :גב' גרין, ראש המועצה 12 

 13 עסקים וגם תברואן.

כן. אני חושב שרישוי עסקים פה זה אחד הדברים הכי חלשים  :עמיקם לוי נגר 14 

שישנם. ואנחנו בעניין הזה מתחת לכל ביקורת, אנחנו חוטפים  15 

 16 ממשרדי הממשלה מימין ומשמאל.

 17 ושניהם, : צפריר פדלון

 18 ם.לא תושבי המקו עמיקם לוי נגר:

 19 לא, שניהם עובדי רשות? : צפריר פדלון
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 1 שניהם עובדי רשות, זו משרה אחת שפיצלנו אותה.  :עמיקם לוי נגר

 2 ,משרה 30%הפקח הראשון,  גב' גרין, ראש המועצה:

סליחה, אנחנו מביאים את זה בפניכם בגלל שזה פקח, אם זה לא  :עמיקם לוי נגר 3 

ת אישור של היה פקח לא היינו מביאים. כי הסמכת פקח חייב 4 

 5 המועצה.

 6 הסמכת פקח לחוקי עזר, הסמכת פקח, צפריר פדלון: 

 7 לחוקי עזר, אני עושה אותם, :עמיקם לוי נגר

 8 הסמכת פקח לרישוי עסקים צריך את ההסמכה של ראש המועצה. : צפריר פדלון

כל הפקחים, נכון, כל הפקחים יהיו ורסטיליים, כי אני, בעתיד  :עמיקם לוי נגר 9 

 10 פיקוח ים מחלקתלבוא אנחנו נק

 11 ומי שאמור לעבוד באישור עסקים, מה ההכשרה שלו? : צפריר פדלון

 12 אני לא זוכר,  :עמיקם לוי נגר

 13 הסמכה זה הסמכה, אבל מה ההכשרה שלו? צפריר פדלון: 

 14 הוא יעבור קורס, הוא יעבור השתלמות, לא כולם באים מוכנים.  עמיקם לוי נגר:

הפקח שגויס אמור לתת תפוקה ומענה  עמיקם, יש לי שאלה קצרה. תומר יעקב: 15 

 16 גם בשעות אחר הצהריים והערב שהיום

 17 זה בדיוק הרעיון. :עמיקם לוי נגר

אז תגידו את זה. לא יותר טוב להתחיל עם זה? יש איזה בעיה, יש  :תומר יעקב 18 

 19 פער של שעות אחר הצהריים ערב,
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 1 נכון. :עמיקם לוי נגר

 2 יהן יותר מדי,מכל מיני סיבות שלא ניכנס אל תומר יעקב:

אנחנו שמים אותו על הנושא  30%-ואת ה 70%לכן שמנו אותו על  :עמיקם לוי נגר 3 

 4 כאן ננייד אותו. 30%של בעיקר הפעלת הניידות וגם לתגבורים, 

 5 הוא ייתן מענה בפיקוח של שעות אחר הצהריים, ערב ולילה. תומר יעקב:

 6 נכון. :עמיקם לוי נגר

 7 אוקי. :תומר יעקב

 8 ולא היה קודם. :רעמיקם לוי נג

 9 אני יודע. :תומר יעקב

 10 1985לחוק העבירות המנהליות תשמ"ו  5בתוקף סמכותי לפי סעיף  :גב' גרין, ראש המועצה

 11 להלן החוק, אני ממנה את רונן שפיאן מס' תעודת זהות

למפקח חוקי עזר בתחום המועצה המקומית קדימה .  037409364 12 

יטול המינוי או עד המועד צורן. תוקף המינוי מיום חתימתי ועד לב 13 

בו יחדל המפקח לשמש בתפקידו במועצה המקומית קדימה צורן,  14 

 15 לפי המוקדם. אוקי? מי בעד? פה אחד. 

מס ת.ז.   מאשרים פה אחד את מינוי רונן שפיאן  החלטה:  16 

 17 למפקח.  037409364

 18 1985לחוק העבירות המנהליות תשמ"ו  5בתוקף סמכותי לפי סעיף  :גב' גרין, ראש המועצה

, 031693856 להלן החוק, אני ממנה את ליאור חמי, תעודת זהות 19 
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למפקח בתחום המועצה המקומית קדימה צורן. תוקף המינוי  1 

מיום חתימתי ועד לביטול המינוי או למועד בו יחדל המפקח לשמש  2 

בתפקידו במועצה המקומית קדימה צורן, לפי המוקדם. מי בעד?  3 

 4 פה אחד. 

 5 031693856ת.ז. את מינוי ליאור חמי מאשרים פה אחד  החלטה: 

 6 למפקח.

 7 אפשר לקבל את קורות החיים שלהם? : צפריר פדלון

, חיסכון באנרגיה ותאורה 822כן. הסעיף הבא, שינוי מימון תב"ר  :גב' גרין, ראש המועצה 8 

והחלפת עמודי תאורה וכבלי חשמל. בזכות העבודה המבורכת של  9 

ממשרד הכלכלה שקלים  518,600הגזברות קיבלנו סך של  10 

והתעשייה. אנחנו בעצם יכולים להחזיר את הכסף הזה לקרן  11 

לעבודות פיתוח ולקרן היטלי פיתוח רמת אמיר. השינוי הוא שקרן  12 

שקלים, קרן היטלי פיתוח רמת  400,000עבודות פיתוח יוחזר  13 

 14 שקלים. 118,600אמיר 

יט וכשאת אני רוצה רק להגיד שהכסף הגיע עוד מהתקופה של שב : צפריר פדלון 15 

 16 נכנסת לתפקיד את קיבלת את ההרשאה. 

 17 אני רק יודעת, :גב' גרין, ראש המועצה

 18 להזכירך את הטלפון שעשיתי לך. : צפריר פדלון
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אני רק יודעת שהגזברות עשו עבודה מאד רצינית כדי להשיג את  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

 2 הכסף,

 3 הגזבר לא היה פה בתקופה הזאת. : צפריר פדלון

אם זה באותה תקופה שאתה היית ועשית טלפון וקיבלת הודעה אז  ראש המועצה: גב' גרין, 4 

 5 יישר כוח, כל הכבוד, תודה רבה. מי בעד? פה אחד. תודה רבה.

 6 מאשרים פה אחד את שינוי מימון התב"ר. החלטה: 

תכנון והקמת פארק על שם משה קופלמן.  952שינוי שם תב"ר  :גב' גרין, ראש המועצה 7 

מת אישרנו את הפארק, העליתי פה את התמונה, בקדנציה הקוד 8 

את תכנית הפארק כנגד תרומה שהיתה אמורה להגיע. הוחלט  9 

שהפארק יהיה על שם משה קופלמן. לימים התרומה לא הגיעה,  10 

אנחנו עדיין מנסים מול קק"ל ומול קרן לשטחים פתוחים להשיג  11 

איזה שהיא תרומה בנושא הזה. עם זאת מדובר באזור בגולן,  12 

חוב הגולן, שהאוכלוסיה מאד זקוקה שם למתקני משחק. בר 13 

הכוונה שלנו היא להתחיל רק במתקני המשחק, שבעצם פה זה  14 

הגנים של רחוב הגולן, אז ממש מתקני המשחק, איפה שסלע  15 

ההנצחה, לעשות איזה שהוא משהו של כמה מתקנים. מגלשה,  16 

 17 נדנדה, דשא, הצללה.

 18 אז זה רק חלק מהפארק? צפריר פדלון: 
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 1 300-400,000-רק חלק, ממש קטע קטן. אנחנו מעריכים את זה בכ :ב' גרין, ראש המועצהג

שקלים  100,000שקלים. משפחת קופלמן ישבה איתנו ותורמת  2 

לעניין הזה, ולמעשה הכסף הוא מקור היטל שצ"פ שכבר גבינו,  3 

כלומר היטל השצ"פ שנמצא בקרן השצ"פ. אנחנו לא גובים כרגע  4 

. אז השינוי הוא על סך, ואני מתקנת את זה גם, היטל נוסף ברגע זה 5 

לתכנון, הקמה וביצוע. היה חסר ו', שנוכל גם לבצע מתוך הכסף  6 

 7 150,000-שקלים שעיקר התב"ר, ה 150,000-הזה. הגדלת התב"ר מ

שקלים שימש לתכנון של זה, חלק מהתקציב כבר משוריין ולמעשה  8 

 9 550,000-ן רגע, לאין לי בו כסף כדי לבצע. אני רוצה לעשות תיקו

-ש"ח היטל שצ"פ. ו 300,000שקלים ואני אסביר. מקור מימון  10 

ש"ח, זה לא רשום לכם, מתרומה של משפחת קופלמן.  100,000 11 

התהליך הוא שהמשפחה תתרום לחשבון נאמנות שיהיה אצל עו"ד  12 

שפרבר, היועץ המשפטי של המועצה אחרי אישור משרד הפנים  13 

ל לעשות שימוש בכסף. אבל ללא קשר ונוהל תרומות אצלנו. אז נוכ 14 

לתרומה אני רוצה לטפח שם ושיהיו שם כמה משחקים ושעשועים  15 

 16 במתחם הזה.

 17 אני רוצה רק להעיר הערה אם אפשר. : צפריר פדלון
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-רק אני אומר, כרגע מה שנשלח לכם בסדר היום זה רק בעצם ה :גב' גרין, ראש המועצה 1 

ש"ח של  100,000-ש"ח. אני מבקש להכניס גם את ה 300,000 2 

 3 התרומה. אם לא, נכניס את זה בישיבה הבאה, אבל,

זה לא מה שימנע מאיתנו, רק מה שמה, מכיוון שמדובר על פארק  : צפריר פדלון 4 

גדול, ולהערכתי הוא יהווה מקור משיכה של רוב ילדי הכפר,  5 

ומכלל הישוב, יש שם בעיה של חניה. קודם כל צריך לצבוע מסביב  6 

כדי שלא תהיה חניה בצד ההוא, ואת בטוח לפארק באדום לבן  7 

תצטרכי מעקה מסביב כי זה יחייב החוק בגלל שזה פארק, מעקה  8 

כזה או אחר בשביל שימנע. אבל ראוי היה שיהיה תכנון, אם לא  9 

בחלק הזה שאת מתכננת עכשיו, לפחות בחלק הבא שיהיו מקומות  10 

ם חניה, כי יפקדו את המקום די הרבה אנשים ומה לעשות, מטיב 11 

של אנשים הם רגילים לבוא עם הרכב כי קל להם יותר, ולכן צריך  12 

לפתור היום את הבעיה הזאת ולתת את המענה, כבר אם את עושה  13 

את החלק הראשון, לפחות באדום לבן מסביב לפארק, בכדי שלא  14 

יחנו משני צדדים והכביש צר משם, אם תסתכלו זה נצבע בעבר,  15 

רכתי זה מה שצריך להיות היתה תלונה, הורידו אותה, אבל להע 16 

 17 שם.

 18 אז קודם כל תודה,  :גב' גרין, ראש המועצה

 19 קודם כל פארק צריך להיות עם מצלמות. אייל אלבלק:
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 1 כן, אז קודם כל תודה, :גב' גרין, ראש המועצה

והייתי ממליץ שם, סליחה, עוד משהו קטן. הייתי ממליץ שם, כי  : צפריר פדלון 2 

מדהימה. פארק חבלים, כי יש אין את זה בקדימה וזו אטרקציה  3 

מתקנים מסודרים, זה אחד הדברים שהילדים מאד אוהבים את  4 

 5 זה עכשיו ויאהבו את זה גם בעתיד ולהערכתי זה,

אז קודם כל תודה. אני מקבלת את ההצעה. העניין הוא שכרגע  :גב' גרין, ראש המועצה 6 

אנחנו באמת עושים, תחשבו על גינה בשכונה, זה סדר הגודל  7 

ו עושים כרגע. לא יודעת אם יש לי, הוצאתי כדי להראות שאנחנ 8 

לכם את המתקנים, אבל אנחנו מדברים על פינה בסדר גודל של  9 

שכונה, זה עדיין לא פארק. תחשבו איפה שהסלע, שיש שם נדנדה,  10 

מגלשה והכל, זה כוחותינו. זה לא איזה פארק שתהיה משיכה  11 

בל את התרומה, אני אזורית. אני כן, אם יהיה לנו עוד תקציב ונק 12 

מקווה שנצליח לעשות איזה שהוא מתקן נינג'ה נחמד, שזה כמו  13 

חבלים, זה משהו שמאד מושך את הקהל. אבל שוב, יכול להיות  14 

שבעתיד, אם נראה שאין עוד תרומה, נשדרג את הפארק הזה כל  15 

פעם בחלק אחר, אבל ההחלטה היא לעשות כרגע משהו ולא לחכות  16 

וש, אלא כדי שיהיה איזה שהוא מענה לעוד שנה, שנתיים, של 17 

לתושבים שם. אנחנו נבחן את החניות ונבחן את האדום לבן ושוב,  18 

 19 יש שם גם את החניה של הגנים.
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 1 כן. : צפריר פדלון

תבינו, אנחנו מדברים פה על מתחם מאד קטן. תחשבו על גינה  :גב' גרין, ראש המועצה 2 

ם, אין לנו כרגע שכונתית, לא על כל הדבר הגדול הזה, זה מיליוני 3 

 4 תקציב לזה. 

מה שצפריר אומר, ונראה לי חשוב, זה באמת לשים לב לפחות  :נועם מולה 5 

 6 לחלק שיוצרים את הסדרי הבטיחות.

 7 אני מקבלת. :גב' גרין, ראש המועצה

כי אם מחנים צמוד רכבים לא עוברים. עכשיו, זה ילדים קטנים  צפריר פדלון:  8 

 9 שרצים וזה מאד מסוכן.

 10 מקבלת לחלוטין.  :ראש המועצהגב' גרין, 

התייחסות קצרה, אפילו שתיים. בזמנו היתה תכנית של אדריכלית  :תומר יעקב 11 

 12 נוף, אופירה, דיברנו על זה. זה שלה, אוקי.

 13 זה, זה. :גב' גרין, ראש המועצה

 14 אז היא תקצבה את זה במיליון ש"ח. כנראה הכוונה היתה, :תומר יעקב

 15 ליון וחצי או יותר.זה מי :גב' גרין, ראש המועצה

 16 לקחת את זה מזרחה, לפחות עד לחצי המתחם. :תומר יעקב

 17 מיליון אם אני זוכרת. 1.5כל זה סדר גודל של  :גב' גרין, ראש המועצה

אז לקחנו מקטע. אני העליתי את זה באוגוסט, לא יודע למה  :תומר יעקב 18 

 19 הורדת את זה בזמנו ועכשיו זה עולה, זה בסדר, אני מברך על זה.
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אני רק רוצה לסייג את מה שאנחנו הולכים לעשות בעוד הערה  1 

שגם עליה נתתי התייחסות כשדיברנו על שצ"פ ההגנה. יש  2 

בעייתיות משפטית עם מה שגבינו עד כה ומה שאנחנו מתכוונים  3 

לגבות למרות אותן הערות, מה שנקרא אזהרה טאבו או איך שלא  4 

שום חוק העזר, קוראים לזה, עם היטל השצ"פ. כל הנושא של יי 5 

למרות שיש איזה הקפאה, איזה פריז של איזה שנתיים שלא גבינו,  6 

יש פה בעייתיות עם מה שאנחנו עושים, בין התהליך או בין הכוונה  7 

שלנו להתחיל את התהליך לבין הרצון לבצע. בזמנו כתבתי לך  8 

מסמך מפורט, לפני מספר חודשים, אני חושב שיותר נכון היה  9 

ה, רוצים לתקן אותו זה בסדר, לדון קודם כל לקחת את המסמך הז 10 

במדיניות לפני שרצים עכשיו לעשות עוד שצ"פים ולהיכנס לכל  11 

מיני אולי בורות מסוכנים, לראות בדיוק מה נכון לעשות, לקבל  12 

חוות דעת משפטית בנושא של היטל שצ"פ. אולי להתחיל כבר את  13 

על מנת הגביה, לעשות כמה תהליכים נכונים, בעיקר משפטיים,  14 

שבאמת יהיה אפשר לבוא ובשקט להגיד אנחנו רוצים לעשות  15 

 16 עכשיו פארק או כל דבר אחר.

אוקי. אני אתייחס לשני הדברים. ראשית הפארק ללא קשר,  :גב' גרין, ראש המועצה 17 

או לאיזה  matchingהחודשים שחלפו, ניסינו להגיע לאיזה שהוא  18 

וחים, שהוא משהו מאחד הגופים, קק"ל, קרן לשטחים פת 19 
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המשפחה, זאת אומרת ניסינו למצוא איזה שהוא מקור מימון לזה.  1 

בהעדר כרגע מקור מימון משמעותי ומאחר ויש צורך של השכונה,  2 

החלטתי שאנחנו צריכים ללכת לתהליך הזה. זה לגבי למה זה לא  3 

קרה באוגוסט וזה קורה עכשיו, כי נתנו לזה איזה שהיא שהות.  4 

עבודה מבורכת, נמצאת פה עדיין לגבי היטל שצ"פ, אכן עשית  5 

עבודת מטה שקורית לגבי זה שאני אעלה אותה להנהלה ואחר כך  6 

למועצה, כי יש איזה שהוא עניין שאני לא אכנס אליו עכשיו בהיטל  7 

השצ"פ, בדרך שבה עושים את זה, בחוות דעת שאנחנו צריכים  8 

לקבל וזו עוד עבודה שנעשית. אני מקווה שבזמן הקרוב נסיים את  9 

עבודה הזו ונוכל להעלות את זה, זה לגבי היטל שצ"פ. כי אני ה 10 

חושב שיש הסכמה וקונצנזוס שצריך לגבות את ההיטל, אבל  11 

 12 השאלה איך וכמה. 

אני רק רוצה להגיד שקופלמן הוא איש מאד מבורך, איש ששווה  : צפריר פדלון 13 

וצריך לזכור אותו. הוא איש שנתן המון לישוב ועזר להמון אנשים.  14 

 15 ראוי לזה. באמת

 16 אביעד, רצית לומר משהו? גב' גרין, ראש המועצה:

אולי משפט אחד קטן. אם אנחנו בונים את זה בחלקים אז אולי  אביעד חסון: 17 

חשוב שזה יהיה מה שנקרא צופה פני עתיד. זאת אומרת שנגיע  18 

בעוד שנתיים, שלוש לסוף, שזה לא יראה כמו טלאים טלאים ואת  19 
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ת זה בשלוש, אלא שתמיד הדבר הזה יהיה זה בנינו לפני שנתיים וא 1 

בשביל שזה ירוץ, אולי, באיזה שהוא תהליך הדרגתי.  mind-לנו ב 2 

 3 אבל שלא יהיה ניכר.

מקבלת את הדברים ובגלל זה אני מראה לכם את התכנית  :גב' גרין, ראש המועצה 4 

הכוללת, שיכול להיות שיהיו בה עוד שינויים, אבל כאן נמצאים  5 

מר אנחנו מתקדמים עם הרעיון הכולל של מתקני המשחק, כלו 6 

התכנית. ושוב, בעתיד שלא לעשות כלום או לעשות משהו, זו  7 

שקל  100,000-העדיפות. אני  מבקשת לאשר את הסעיף עם ה 8 

-שמשפחת קופלמן תורמת, ובזה בעצם להגדיל את התב"ר ב 9 

שקל  100,000-שקל מהיטל שצ"פ כללי ו 300,000שקל.  400,000 10 

בכפוף לאישור משרד הפנים וכל האישורים  כנגד התרומה, 11 

 12 הנדרשים. מי בעד? פה אחד. תודה רבה.

 13 100,000 -ו שם התב"ר הגדלתמאשרים פה אחד את  החלטה: 

 14 תרומת קופלמן בכפוף לאישור משרד הפנים.

הנושא הבא זה הקמת קרן כופר חניה למועצה המקומית קדימה  :גב' גרין, ראש המועצה 15 

 16 ומר נשלח אליכם,צורן. אני חושבת שהח

 17 כן, אבל בואי תסבירי למה התכוון המשורר. : צפריר פדלון
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מדובר במרכז המסחרי שרוטשטיין בונים כדי שיהיה להם היתר  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

בניה גם שיאפשר סופר וקפה. תקן החניה גדל, היה איזה שהוא  2 

 3 שינוי בוועדה,

 4 בגלל שהרחיבו את המסחר, לא? : צפריר פדלון

כן. אבל תקן החניה גדל בוועדה והיה שם איזה שהוא שיקול דעת,  :גרין, ראש המועצה גב' 5 

אני לא אכנס לכל התהליך המאד ארוך שהיה. אבל הפתרון  6 

הפרקטי שנמצא, מאחר וסך הכל יש שם מספיק חניה, זה שישלמו  7 

כופר חניה. קרן כופר חניה זה לא משהו שהיה בקדימה צורן, זה  8 

ושים. למעשה במקום לעשות חניה הם משהו חדש שאנחנו ע 9 

משלמים סכום כסף ששמאי קובע ואנחנו עושים את החניה שם או  10 

 11 במקום אחר לפי צרכי הישוב והתושבים. 

 12 ?-כאשר החניה שייכת ל : צפריר פדלון

 13 מה זה? :גב' גרין, ראש המועצה

 14 החניה שייכת למועצה? צפריר פדלון: 

יה שייכת למועצה, משלמים בעצם את הסכום למועצה, כן. החנ :גב' גרין, ראש המועצה 15 

שקובע השמאי בחשבון נאמנות של עו"ד שפרבר. ולמעשה אנחנו  16 

בעצם עכשיו מאשרים לא רק את הקרן חניה הזו, אלא לכל צורך  17 

שיהיה, מחר בבוקר מישהו שיבוא ומקצועית תתקבל החלטה  18 
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בעצם אנחנו מבצעים את  שאפשר לבטל חניה כנגד כופר חניה, אז 1 

 2 הקרן הזאת.

אני רק הייתי רוצה, אם היה אפשר, אין לי בעיה עם זה, רק אם  : צפריר פדלון 3 

אפשר שבחניה הזאת לפחות לא יהיה כחול לבן, כדי שמי שמגיע  4 

 5 למסחר,

 6 אסור לנו. :גב' גרין, ראש המועצה

 7 שלא, : צפריר פדלון

 8 לדעתי אסור לנו.  :גב' גרין, ראש המועצה

 9 שלא יהיה תשלום שם, חשוב.  ריר פדלון: צפ

 10 לדעתי אסור לנו, אבל אני אבדוק. :גב' גרין, ראש המועצה

 11 מה הבעיה שיש כחול לבן עם תו תושב? :אביעד חסון

כי תראה, בכל זאת, זה משרת את התושבים, אתה רוצה לקדם את  : צפריר פדלון 12 

 13 ות. מקום המסחר, חניה פתוחה, זה גם יפתור את הבעיה של החני

קודם כל צריך להגיד, תהיה חניה תת קרקעית של הקניון עצמו.  :נועם מולה 14 

 15 הם בונים, אם אני לא טועה, או קומה או שתיים.

כן, אבל אם לא יהיה חסר חניות, הם עשו את החישובים, הרי הם  : צפריר פדלון 16 

 17 הוסיפו שטחי מסחר כמו שראיתי.

 18 כל.לא, בסדר, אני אומר את זה קודם  :נועם מולה

 19 לכן אני אומר, ראוי, זה שירות לתושב, באמת ראוי. : צפריר פדלון
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בואו נבדוק את זה. עוד חזון למועד, אבל בואו נבדוק את הנושא  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

 2 הזה.

 3 זו שכונה צפופה, מגיע לה את זה, להערכתי מגיע לה את זה. : צפריר פדלון

הזה, המינוח הזה של כופר  יש לי גם התייחסות קצרה. המושג :תומר יעקב 4 

חניה לא חדש לנו. אנחנו עושים אותו, מיישמים אותו עם סיטרוס,  5 

 6 אנחנו מקבלים רבע מיליון שקל שם.

זה לא אותו דבר, זה לא קרן כופר חניה, מה שהיה עם סיטרוס זה  :גב' גרין, ראש המועצה 7 

איזה שהוא פתרון בהסכם פשרה, זה לא קרן כופר חניה שאתה בא  8 

 9 ה,ועוש

 10 זה שכירות. עמיקם לוי נגר:

 11 זה שכירות. צפריר פדלון: 

 12 זה יותר בכיוון של שכירות. :גב' גרין, ראש המועצה

 13 אנחנו כינינו אותו בישיבה,  תומר יעקב:

 14 זה כספים שנכנסים. נועם מולה:

 15 נכון, זה כספים שנכנסים בשוטף. :תומר יעקב

נכנס לקרן שניתן לבנות  אז הכופר חניה הזה לא נכנס לשוטף, הוא :נועם מולה 16 

 17 ממנה חניות.

 18 אה, לקרן ייעודית, הבנתי, רק בתקציב פיתוח זה נכנס. :תומר יעקב

 19 בדיוק. :גב' גרין, ראש המועצה
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 1 תקציב פיתוח ייעודי.  :נועם מולה

 2 רק לחניה. :עמיקם לוי נגר

רק לחניות. עכשיו יש לי שאלה, זה לא שאלה, אני חושב שאם  תומר יעקב: 3 

י מה אנחנו עושים פה בשפה פשוטה, אנחנו מגדילים את רוצים, הר 4 

השטח של החניה לטובת המרכז המסחרי העתיד לבוא, על חשבון  5 

מה שנקרא השטחים של המועצה, כנראה שטחים חומים. עכשיו,  6 

אני חושב שזה נכון היה להציג, כי יש שם בתים של תושבים, אני  7 

יש כאלה  מכיר לפחות כמה תושבים עם חרדות מהמרכז הזה, 8 

שבאמת שמחים על המרכז הזה אבל יש כאלה שבאמת החניות,  9 

אני לא יודע, איפה התוספת הזאת? כשבאים ועושים עסקה כזו,  10 

מה שנקרא ברטר כזה, צריך להציג את זה על מפה איפה בדיוק  11 

החניות האלה צריכות להיות. האם הן גובלות בבתים של  12 

חלק הצפוני, איפה התושבים בצד הדרום מזרחי, או שזה יותר ב 13 

 14 בדיוק החניות האלה?

 15 אם זה לא היה בין החומר והשרטוט של זה, אז אני אבקש, :גב' גרין, ראש המועצה

 16 לא, לא היה. : צפריר פדלון

 17 בסדר, אני אבקש, גב' גרין, ראש המועצה:

 18 אני חיפשתי. : צפריר פדלון
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הגולן, זאת אומרת  כן, אני יכולה לומר שזה באזור של אריות :גב' גרין, ראש המועצה 1 

 2 באזור,

 3 זאת אומרת בצד שקרוב לבתי המגורים? :תומר יעקב

 4 זה קרוב לבתי המגורים. : צפריר פדלון

 5 כן, אבל בכל מקרה זה דבר שיעזור להם, תהיה להם יותר חניה. :גב' גרין, ראש המועצה

 6 יותר חניה שם, כי יש שם צפיפות, יש כבישים צרים. : צפריר פדלון

עדיין יוצר בכניסה לרחוב, זאת אומרת איך שאתה עובר את  זה :נועם מולה 7 

המרכז המסחרי, לפני שמתחילים בתי התושבים, יש מגרש. זה  8 

 9 המגרש, שם. 

יש מגרש, בדיוק בעיקול של אריות הגולן, בעיקול, ממש אם אתה  :תומר יעקב 10 

לוקח דוך צפונה מהעיקול, על השטח הזה אתה מדבר, בין המרכז  11 

 12 המסחרי לעיקול?

 13 לא, מיד אחרי המרכז המסחרי, צמוד אליו. :אמיר זהבי

 14 נכנסת לאריות הגולן? :נועם מולה

 15 נכנסתי.  :תומר יעקב

 16 נכון, על הפינה של אריות הגולן ויצחק רבין יהיה המרכז המסחרי. :נועם מולה

 17 נכון. יותר צפונה, לא על הפינה. :תומר יעקב

ל, באותו צד של המרכז עוברים את המרכז המסחרי, מצד שמא נועם מולה: 18 

 19 המסחרי, שם יש שטח שמיועד לחניה פתוחה.
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 1 כמה שטח מדובר? :תומר יעקב

 2 לא זוכר כמה דונם. :נועם מולה

 3 חניות אני חושבת, אני לא זוכרת. אבל כתוב את זה פה האמת. 60 :גב' גרין, ראש המועצה

וק העזר רק תזכרו, למרכז מסחרי, כבר להגביל את הנושא, דרך ח : צפריר פדלון 4 

להגביל את הנושא של טעינה ופריקה, שלא יהיה, כי הם מגיעים  5 

 6 בשעות בוקר מוקדמות.

 7 בהחלט. :גב' גרין, ראש המועצה

 8 בכל זאת, זו שכונה שקטה. שם משאית, : צפריר פדלון

 9 אני חושב שזה בתוך היתר הבניה שלהם. :נועם מולה

 10 בתוך היתר הבניה שלהם.  :עמיקם לוי נגר

 11 כן, זה חשוב מאד.  : צפריר פדלון

בהחלט חשוב. אני רק רוצה לומר שיש לנו אינטרס כפול לקדם את  :גב' גרין, ראש המועצה 12 

הנושא הזה, גם שלתושבים יהיה מרכז ומקום וגם מבחינת ארנונה  13 

 14 למועצה. 

 15 גם כשיש חניה, : צפריר פדלון

 16 ים.חודש 24-שנתיים מלפני זה, סדר גודל של פחות מ גב' גרין, ראש המועצה:

כל חניה כזאת שם מבורכת, ברמת אמיר אני יכול להגיד שכל חניה  צפריר פדלון:  17 

 18 שם מבורכת.

 19 בסדר. אז מי בעד? פה אחד. :גב' גרין, ראש המועצה
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 1 מאשרים פה אחד את הקמת קרן כופר חניה. החלטה: 

שינוי מועד ישיבת המליאה בחודש אפריל בשל החגים. המועד  :גב' גרין, ראש המועצה 2 

ואני מבקשת להציע עוד הצעה, שאם לא  19/4-י מציעה זה השאנ 3 

. אנחנו נהיה video conference-נוכל להתכנס אז נעשה את זה ב 4 

ערוכים לזה, יכול להיות שאפילו נשב בשני חדרים או משהו כזה.  5 

אבל אני מדברת גם על התאריך וגם, אתם יודעים מה, נעשה את  6 

? כי המועד 19/4-המועצה לזה בשני שלבים. מי בעד דחיית ישיבת  7 

 8 הרגיל אמור לצאת פסח. 

 9 בכל מקרה צריך לדחות. :תומר יעקב

 10 נכון, בכל מקרה. :גב' גרין, ראש המועצה

 11 לחודש. 15כי המועד החוקי זה  :תומר יעקב

 12 נכון, וזה ערב חג.  :גב' גרין, ראש המועצה

 13 לחודש, סליחה. 14 :תומר יעקב

 14 ד?אז כולם בע :גב' גרין, ראש המועצה

אני מתנגד, אני חושב שלא צריך לעשות באפריל ישיבה, אפשר  : צפריר פדלון 15 

לוותר, מותר לנו פעמיים בשנה לא לקיים. אז אחת תהיה באפריל,  16 

 17 בגלל המצב שנוצר השנה. ואחר כך בקיץ.

צפריר, אבל אם יהיו דברים דחופים? למה עכשיו להחליט שלא   :נועם מולה 18 

 19 תהיה ישיבה?
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 1 ם בקיץ יש דברים דחופים ואנחנו לא עושים ישיבה.ג : צפריר פדלון

 2 אין בעיה, זו עמדתך. אז מי בעד? :גב' גרין, ראש המועצה

 3 נועם, תמיד אפשר לכנס ישיבה שלא מן המניין.  :תומר יעקב

נכון, אבל אני מעדיפה מקסימום לבטל. מי בעד? כולם למעט  :גב' גרין, ראש המועצה 4 

 5 צפריר?

 6 נגד. : צפריר פדלון

מאשרים ברוב קולות את שינוי מועד ישיבת המליאה  לטה:הח  7 

 8 באפריל.

-קיום ישיבה בתקופה הקרובה, ככל שנידרש, בין אם זה יהיה ה :גב' גרין, ראש המועצה 9 

ובין אם ישיבה אחרת, יכול להיות שנצטרך להעלות אישור  19/4 10 

, מי בעד? כולם למעט video conference-כלשהו, שהיא תהיה ב 11 

 12 צפריר. 

 video 13-מאשרים ברוב קולות את קיום הישיבה הבאה ב חלטה:ה 

conference . 14 

עכשיו אני רוצה להעלות נושא לסדר היום ואז הנושאים  :גב' גרין, ראש המועצה 15 

 16 שביקשתם. לאור ההמלצה,

אני חושב שאת צריכה רוב, אם יש מישהו מתנגד את לא יכולה  צפריר פדלון:  17 

 18 לעשות את הישיבה.

 video conference? 19-ב :המועצהגב' גרין, ראש 
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

את לא יכולה לעשות את הישיבה אם יש מישהו שמתנגד. את  : צפריר פדלון 1 

 2 צריכה הסכמה פה אחד.

 3 בסדר, נבדוק את זה.  :גב' גרין, ראש המועצה

אז מקסימום נעשה את זה אד הוק ונקווה שכולם יסכימו, לאור  :נועם מולה 4 

 5 המצב.

קשתי להעלות לסדר היום, לאור נושא הקורונה, יש פה נושא שבי :גב' גרין, ראש המועצה 6 

עבודת מטה שמתבצעת כל הזמן. הנושא הוא דחיית מועד תשלום  7 

ארנונה לעסקים, זה מה ששלחתי לכם, אבל אנחנו עושים את זה  8 

כל הזמן, עובדים על זה ומאחר ונועם ביקש שזה יהיה גם  9 

לחל"ת,  לעצמאיים ואחר כך עלה פה גם נושא של אנשים שיוצאים 10 

אז אני מתקנת את הנוסח ואני מקריאה. "בדומה למרבית  11 

הרשויות בארץ ולאור הנסיבות החמורות בעקבות התפרצות נגיף  12 

הקורונה, ועל מנת לסייע לבעלי עסקים ולהקל עליהם בתקופה זו  13 

מתבקשת המועצה לאשר דחיית מועד תשלום הארנונה הקרוב  14 

אפריל. כך שבמקום בלבד. מרץ  2החל על העסקים בגין תקופה  15 

. מי שלא יהיה מעוניין בכך 1/5/2020ייכתב  15/3/2020המועד של  16 

יוכל לשלם במועדים המקוריים. המשמעות הינה שלתשלומים  17 

לא תתווסף ריבית והצמדה. החלטה זו  1/5/2020שישולמו עד ליום  18 

תחול גם על נכסים למגורים, בתנאי שהמחזיקים בנכס המגורים  19 
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

ועצה הינם עצמאיים והכנסתם החודשית הרשומים בספרי המ 1 

מבוססת על עבודתם העצמאית. וגם על מי שיצא לחל"ת. על  2 

נישומים אלו לפנות בבקשה מתאימה בכתב למועצה ולאחר קבלת  3 

כלל המסמכים הרלוונטיים מאת נישומים אלו תחול עליהם  4 

לעיל. אישור המועצה כאמור  2-ו 1ההחלטה האמורה בסעיפים  5 

ות משרד הפנים". אני רק אומר שאחת ההצעות כפוף לאי התנגד 6 

שעלו אצלנו וברשויות אחרות היו לפטור מתשלומי ארנונה, לגרוע  7 

מתשלומי הארנונה, וקיבלנו מסמך ממשרד הפנים שהדבר אינו  8 

אפשרי, על ידי המנכ"ל. מי בעד? פה אחד. בעצם מי בעד להכניס  9 

 10 את זה לסדר היום? פה אחד.

ת הוספת הנושא דחיית מועד מאשרים פה אחד א החלטה:  11 

 12 תשלום הארנונה לסדר היום. 

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

-מאשרים פה אחד את דחיית מועד תשלום הארנונה ל החלטה:  14 

1/5/2020 . 15 

עכשיו למעשה יש את עדכוני ראש המועצה ואת הנושאים שאתם  :גב' גרין, ראש המועצה 16 

ה עם עדכוני ראש המועצה. אני אתן ביקשתם להעלות. אני אחכ 17 

 18 לשניכם, כל אחד בתורו להעלות את הנושאים.

 19 אין לי מה להעלות, אני דרשתי שיהיה דיון בנושא תכנית המתאר. : צפריר פדלון
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

 1 תכנית המתאר. :גב' גרין, ראש המועצה

קרן, ופתאום אני רואה בישיבה שאת  19/2-כן. ואני פניתי על זה ב : צפריר פדלון 2 

את זה את. מן הראוי היה שתתקשרי, צפריר, אני מעלה את מעלה  3 

 4 זה גם ככה, תוריד את זה מסדר היום, אני מבקש, 

 5 אז אני רוצה להבהיר, בסדר? :גב' גרין, ראש המועצה

 6 לא, שניה, : צפריר פדלון

 7 אני רוצה להבהיר, :גב' גרין, ראש המועצה

 8 ט. מאד הייתי מכבד, תאמיני לי, זה לא קרדי : צפריר פדלון

צפריר, בוא אני אגיד לך את נוהל העבודה, בסדר? אני מוציאה  :גב' גרין, ראש המועצה 9 

סדר יום, בדרך כלל זה קורה עשרה ימים לפני, בדרך כלל. אתה  10 

רואה משהו שלא נמצא בסדר היום, אתה מעלה אותו. כשאתה בא  11 

ומעלה נושא שבכל מקרה, גם כתבתי לך כשהעלית את הנושא,  12 

מקרה זה מגיע לפרקו. למה עכשיו זה הזמן הנכון  אמרתי לך בכל 13 

, וכל ישיבה 17/11-לדון בתכנית המתאר? כי קרה דבר. הרי ב 14 

הוועדה הארצית החליטה, הוועדה המחוזית  17/11-עדכנתי. ב 15 

עד היום, המתכננת  17/11-קיבלה את ההחלטות. מה שקרה מה 16 

עשתה עבודה. ישבנו איתה, ישבנו עם זה, עשתה איזה שהיא  17 

עבודה. היא הולכת להעלות את זה עכשיו לוועדה המחוזית ממש  18 

בימים אלו. בעצם ברגע שנקבל את מה שעלה לוועדה המחוזית, יש  19 
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

לנו פה דיון אמיתי לקיים. אני רק אומר שכל העמדה של המועצה  1 

 2 היום נשענת על הערר שהגשנו בתחילת הקדנציה שלי.

 3 בדצמבר. :תומר יעקב

. כלומר כל הערר, כל 2018בדצמבר שנה שעברה, בסדר? דצמבר  :גב' גרין, ראש המועצה 4 

מה שאנחנו מובילים פה במועצה נשען על הדבר הזה. אז יש שם  5 

הישגים, יש שם דברים שאנחנו עוד צריכים לתקן. כדי שיהיה דיון  6 

מקצועי בעניין שחררתי את רמי וחנן מלהגיע היום, אין לי שום  7 

מעשרה אנשים. בימים אלו בעיה לעשות דיון בפורום של פחות  8 

אפילו, בסדר? כן ישיבת מועצה, לא ישיבת מועצה, כדי שתלמדו  9 

את העניין הזה באמת בשמחה ובאהבה. ביקשת להעלות, לא  10 

ביקשת, אני אומרת ככה, דבר שנמצא בסדר היום, אין מה להעלות  11 

 12 אותו. 

 13 לא, רגע, זה לא היה, צפריר פדלון: 

 14 שצריך להעלות אותו לסדר היום.זה משהו  :גב' גרין, ראש המועצה

 15 אני הגשתי את ההצעה עוד לפני שהעלית לסדר היום אבל, : צפריר פדלון

 16 יש עוד משהו? :גב' גרין, ראש המועצה

אני אומר, אני יכול להבין שלא יכולים להתכנס פה יותר מעשרה  : צפריר פדלון 17 

אנשים ואני יכול להבין שתכנית המתאר מצריכה הרבה יותר  18 

הרבה יותר אנשי מקצוע פה מסביב שיתנו מצגות. אבל את אנשים ו 19 
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יודעת, טלפון, צפריר, אני הולכת להעלות את זה, תמשוך את  1 

ההצעה. זה בכל זאת הצעה לסדר שאת צריכה להעלות אותה, את  2 

 3 חייבת בסדר יום להעלות הצעה על סדר היום,

 4 צפריר, קונקרטית אוקי, בוא נמשיך. :גב' גרין, ראש המועצה

 5 אני הייתי מכבד. תאמיני לי שהייתי  מכבד. : יר פדלוןצפר

קונקרטית לעניין תכנית המתאר, אני אומרת, בתום הישיבה  :גב' גרין, ראש המועצה 6 

עכשיו, אם תרצו נתאם מועד, בוקר או ערב, שבו נעשה, בין אם זה  7 

ייקרא ישיבת מועצה ובין אם לא, ישיבה על נושא תכנית המתאר.  8 

יפורסם הדבר, שוב, אני לא יודעת מה יקרה  בימים הקרובים גם 9 

עכשיו בעקבות הקורונה, אבל אמור להיות מפורסם ואז יהיה דיון  10 

 11 הרבה יותר קונקרטי. תומר.

 12 מתי אמור להיות הדיון המחוזי? :תומר יעקב

ברגע שהיא תניח את זה שם, אוקי? היא אמורה להניח את זה שם  :גב' גרין, ראש המועצה 13 

 14 60, אם אני זוכרת נכון. ואז יש 17/3-לדעתי ב ממש, בימים אלה,

יום להתנגדויות. אבל שוב, אני מדברת כרגע לפני המשבר, בסדר?  15 

 16 אנחנו מוכנים כרגע להציג את מה שידוע לנו שהיא הולכת להציג.

 17 ?17/3-את יודעת מה היא מניחה ב :תומר יעקב

לא מסכימה עם כל מה שהיא אני יודע מה היא הולכת להניח, אני  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

 19 הולכת להניח, בסדר? 
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 1 את מדברת על ענק פיק? :תומר יעקב

 2 ענת פיק. :גב' גרין, ראש המועצה

 3 כן, ענת פיק. : צפריר פדלון

אני לא מסכימה עם כל מה שהיא הולכת להניח, אבל רק ברגע  :גב' גרין, ראש המועצה 4 

 5 שהיא תניח אני אוכל באמת לעשות דיון אמיתי בעניין.

 6 וגם לא בטוח שהוועדה תאמץ את מה שהיא, כי היא שכירה. :תומר יעקב

אני מחויבת, אני רוצה להגיד את זה בצורה מאד ברורה, בסדר?  :גב' גרין, ראש המועצה 7 

אני מחויבת להתנגדות, אני מחויבת להגיש ערר, אמרתי את זה  8 

בכל הוועדות. לפני כמה ימים, זה חלק מעדכוני ראש המועצה אבל  9 

י אומר. לפני כמה ימים קרה דבר, עלה לוועדה הארצית אישור אנ 10 

אמורים לסמן את התוואי של  561, שבמסגרתו כביש 42של תמ"א  11 

, התוואי שלו שמסומן שם הוא התוואי של 561. וכביש 561כביש  12 

, לא התוואי שאנחנו ביקשנו. וזה אחרי שהיינו 2כביש מספר  13 

 14 בוועדה הארצית, אנחנו,

 15 שנושק לבתים שמתחיל בדובדבן ויורד למטה. 2ה ז 2 :תומר יעקב

 16 . 561-ל 2אז הם הפכו את  :נועם מולה

 17 ?2הכוונה ביטלו את  :תומר יעקב

 18 אנחנו התנגדנו לזה,  :גב' גרין, ראש המועצה
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היה במקור כל הזמן. יש שם דרך סטטוטורית שכבר עשרות  561 תומר יעקב: 1 

 2 שנים, למעט רצועה,

כי הם סימנו שם דרך של ארבעה נתיבים. זאת  לא, יש הבדל, :נועם מולה 3 

 4 .561-ל 2אומרת הם הפכו את 

 5 היה מתוכנן לאוטוסטרדה, נכון, ממחלף אילנות. 2כביש  תומר יעקב:

סליחה רגע, אנחנו בוועדה הארצית, כשראינו, לפני חצי שנה,  :גב' גרין, ראש המועצה 6 

, 562ה אמור להיות ככה, ז 561בסדר? כשראינו שהתוואי של כביש  7 

 8 שאנחנו מכירים אותו, 2יתחיל פה, שזה כביש  561-נכון? ו

 9 , נכון.2זה  :תומר יעקב

. התנגדנו לזה לפני חצי שעה 561הם רצו שזה יהיה התוואי של  :גב' גרין, ראש המועצה 10 

בערך. הוועדה המחוזית אמרה את עמדתנו, גיא קפלן עמד בוועדה  11 

יינו שמחים וטובי . ה561הארצית ואמר את עמדתנו שזה תוואי  12 

 13 לב. ואז ראינו,

קרן, את לא מדייקת. הם השאירו כאופציה, הם החריגו מתכנית  :תומר יעקב 14 

 15 כדרך עתידית, 561, הם השאירו את 561המתאר את 

 16 אני לא מדברת על תכנית המתאר. :גב' גרין, ראש המועצה

 17 .42היא מדברת על תמ"א  נועם מולה:

 18 ת סיפור אחר.אני מספר :גב' גרין, ראש המועצה

 19 , אוקי, בסדר.42תמ"א  תומר יעקב:
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 1 אני  מספרת עכשיו סיפור אחר, לא על תכנית המתאר. :גב' גרין, ראש המועצה

 2 אוקי. :תומר יעקב

 3 , בסדר?42במסגרת הערות הוועדות המחוזיות לתמ"א  :נועם מולה

ימה אמרה הוועדה הארצית, ללא קשר לתכנית המתאר של קד :גב' גרין, ראש המועצה 4 

לא יהיה זה, אלא יהיה ככה, כי זה  561צורן, תוואי של כביש  5 

מאיזה שהיא תכנית מתאר ראשונה שלנו. התנגדנו לזה, ההתנגדות  6 

התקבלה, הוועדה המחוזית ייצגה את עמדתנו ואמרה זה תוואי  7 

. מה שקרה זה שבוועדה הארצית הם לא קיבלו את רוב 561 8 

ת. אז גילינו, כמה ימים ההחלטות, ההמלצות של הוועדות המחוזיו 9 

אינה זו, אינה מה  42לפני, שההצעה שהולכת לעבור בתמ"א  10 

שאנחנו רוצים. עלינו ליום שלישי, למרות שזה יום אחרי הבחירות,  11 

למרות שזה היה דיון סגור, עשינו עבודה עם ביילסקי, עם דלית  12 

זילבר, עם משרד התחבורה, רמי יוגב, יצחק גולברי, חנן טוויטו,  13 

עשינו את הדבר הזה וכרגע התיקון הוא שזה יהיה התוואי.  כולנו 14 

 15 התוואי המחייב הוא לפי תמ"א,

 16 תבוטל או היא עדיין מסומנת? 2ודרך  תומר יעקב:

 17 תבוטל, נו.  : דובר

 18 תבוטל. :תומר יעקב

 19 רגע. :גב' גרין, ראש המועצה
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 1 אוקי. :תומר יעקב

 2 561זה שכביש  42שיהיה בתמ"א רגע, זה קצת מורכב, שניה. מה  :גב' גרין, ראש המועצה

 3 , שזה זה. זו הדרך הסטטוטורית.3יהיה לפי תמ"א 

 4 זו הרצועה שחסרה באמצע. :תומר יעקב

עכשיו, היינו צריכים להחליט אם יש כביש אחד, האם זה הכביש  :גב' גרין, ראש המועצה 5 

הזה או הזה, אז אמרנו אנחנו רוצים את זה. המשמעות שזה  6 

, אבל מבחינת תכנית המתאר 42לפי תמ"א  כנראה בטל. מצד אחד, 7 

אתם תראו שזה הפך להיות קו מקווקוו, זה הופך להיות קו  8 

 9 מקווקוו, עוד אין לי את התכנית החדשה,

 10 שזה אומר? :תומר יעקב

זה קו מקווקוו, דרך קטנה יותר, וזה יהיה רסטר. אבל כל זה  :גב' גרין, ראש המועצה 11 

. אבל לפני שבוע קרה 17/11/2019-רלוונטי להחלטה של הוועדה מה 12 

דבר, הוועדה הארצית של התכנון אומרת את זה, אז בהכרח זה  13 

 14 צריך להתבטל. עכשיו, 

 15 . 562-היא גם אומרת שזה יהיה החיבור היחיד ל :נועם מולה

לא תקבלו את זה עדיין בתכנית המתאר, כי דברים קורים  :גב' גרין, ראש המועצה 16 

 17 במקביל. 

 18 מע בתכנית המתאר?זה לא יוט :תומר יעקב
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הדבר שיוטמע בתכנית המתאר זה שפה יהיה רסטר, צבע שמדגיש  גב' גרין, ראש המועצה: 1 

וזה יהיה קו מקווקוו קטן. אוקי? קרה אחרי תכנית  562את  2 

, אני 42המתאר דבר נוסף, זה מה שאני אומרת כרגע, שהוא תמ"א  3 

ם יכולה לשלוח לכם את זה שוב, כל המסמכים האלה אני תמיד ג 4 

 5 מעלה אותם לאתר המועצה. זה בעצם,

הרעיון של הכביש השני, הוא רעיון שהוא עוטף הישוב וזה כביש  צפריר פדלון:  6 

 7 שהוא חשוב. 

 8 על הבתים אתה שם כביש? :אמיר זהבי

לא, אני אגיד לך למה, הוא מנתב, כשאתה עושה כביש מסביב  : צפריר פדלון 9 

 10 לישוב אתה מנתב שלתוך הישוב שלך לא,

צפריר, לא עושים שני כבישים מקבילים בכזה מרחק, או שאתה  :הביאמיר ז 11 

זה היה אסון  2עושה את זה, או שאתה עושה את זה. כביש  12 

 13 לתושבים שצמודים אליו. והכביש, המתווה החדש, 

 14 גם לא היתה לו ייתכנות, כי העלות שלו כל כך, :תומר יעקב

ל קדימה וכל אזור יוצר הפרדה וחציצה מוחלטת בין כ 2כביש  :נועם מולה 15 

הכפר, גם ליער אילנות וגם ליער קדימה, לכל השטחים הפתוחים.  16 

, גם אם הוא יסומן אגב בסופו של דבר 2בכל מקרה, את כביש  17 

 18 בתכנית המתאר, מי שצריך להחליט לבנות אותו זה המועצה.

 19 אני יודע. : צפריר פדלון



 47                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

שמן הסתם לא יקרה,  2/4-ב אני גם תכננתי לעשות שיתוף ציבור :גב' גרין, ראש המועצה 1 

אבל מבחינתי אני אזמין לפה את רמי ואת חנן ואת גולברי ונעשה  2 

דיון בפורום מצומצם יותר, לא כל האנשים צריכים להיות פה, ואם  3 

 4 תרצו נתאם את זה כבר. היו לך שני נושאים?

 5 אין טעם, שיעלו בישיבה הבאה. אתה רוצה להעלות אותם עכשיו? : צפריר פדלון

אני אסתפק באחד. אני חושב שהשני אולי לא רלוונטי כבר, מכורח  :יעקבתומר  6 

הנסיבות. הנושא הראשון היה הנושא של התיכון. אני מעדיף  7 

לשמוע ממה שנקרא גורם מוסמך, יושב פה מחזיק תיק חינוך,  8 

ראש מועצה, מנכ"ל, תשובות לגבי אותם פערים, לא טוב לי  9 

לשמוע את ההורים כי  הזמזומים האלה מההורים, אני לא רוצה 10 

הם לא גורם מוסמך מבחינתי, אם יש באמת פערים, הן בנושא חדר  11 

המורים, הן בנושא הכיתות. איפה אנחנו עומדים. אם יש בעיה זה  12 

בסדר, זה לא בסדר, אבל לפחות אנחנו יודעים מה החלופות, מה  13 

המשמעויות, מה העלויות, מה האומדנים ומה לוחות הזמנים כדי  14 

לאותם פערים שבספטמבר לא נמצא את עצמנו, מה לתת מענה  15 

שנקרא, מסיימים את המשבר הנוכחי אבל נמצאים מול שוקת  16 

 17 שבורה במקום אחר.

תראה, קודם כל אני לא יודעת מה יקרה עם המשבר הנוכחי, אני  גב' גרין, ראש המועצה: 18 

אומר מה הדברים שעל הפרק, בסדר? ומדוע זה לא עלה למליאת  19 



 48                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

ה לא היה איזה שהוא אישור שנדרש. מבחינת מועצה, כי למעש 1 

התיכון קיבלנו איזה שהיא הכרה בצורך, לא כל מה שחשבנו, אבל  2 

איזה שהיא הכרה בצורך לבנות עוד כיתות. זה לא לספטמבר זה,  3 

זה לספטמבר הבא. חיליק קורן האדריכל בעצם עושה את התכנון,  4 

להעביר ניוד  כי אנחנו צריכים להעביר, אין שם זכויות בניה, צריך 5 

זכויות בניה ממקום א' למקום ב', אני לא ארחיב, אני אגיד את  6 

הכותרת, ממקום א' למקום ב' ואז לעשות את התכנון של הבינוי.  7 

במקביל, כדי למצוא פתרון למחר בבוקר, כלומר לספטמבר,  8 

קיבלנו החלטה קשה אבל החלטה שאנחנו מוציאים את הספרייה.  9 

לאן אנחנו לוקחים אותה, זה אומר זה אומר, ותיכף אני אגיד  10 

שהחדר מורים עובר לספרייה, חדר מורים הופך להיות כיתות  11 

חינוך מיוחד ומאפשר בעצם איזה שהוא מרחב מחיה לבית הספר.  12 

שמתחת לבית  400-זה מבחינת התיכון. מבחינת גוונים, יש את ה 13 

הספר. בית הספר גוונים גדל מבחינת חינוך מיוחד וחינוך מיוחד  14 

ש הרבה משאבים, בין היתר של מקום, כי כל כיתה מחייבת גם דור 15 

מטבחון וגם חדרי טיפול והכל. ולכן אנחנו הולכים גם לבנות את  16 

 17 מטר שמתחת לגוונים, בדיוק היום קיבלנו,  400-ה

 18 מה זה מתחת, מרתף? : צפריר פדלון
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ון ביחד עם המרתף, שזה יהיה חדרי לימוד ומרחבים פתוחים. תכנ גב' גרין, ראש המועצה: 1 

 2 המנהלת וועד ההורים, יש איזה שהיא תכנית לזה.

 3 אתה יודע איפה זה, צפריר? :נועם מולה

 4 גוונים? : צפריר פדלון

 5 לא, איפה החלק הזה, יש את הכיוון של גוונים שפונה לחורשה? :נועם מולה

 6 כן, אני יודע,  : צפריר פדלון

 7 אז הוא מוגבה שם ויש עוד חלל מלמטה. :נועם מולה

מבחינת הספרייה, אנחנו עוד לא יודעים, יש לנו כמה אפשרויות.  :גרין, ראש המועצה גב' 8 

יכול להיות שנאלץ לסגור, נידרש לסגור גן ילדים, זו אופציה אחת.  9 

אופציה שניה זה מועדון הגמלאים שנמצא בצורן למעלה, במתנ"ס  10 

 11 למעלה. היו עוד כמה, 

 12 איפה, בחרוב? :תומר יעקב

 13 לא. במתנ"ס החדש.  :עצהגב' גרין, ראש המו

 14 מה עושים היום עם חרוב, הגן ילדים הזה? :תומר יעקב

יש שם מועדון נוער, מה שנקרא ילדי עידן. ואנחנו מכניסים לשם  :גב' גרין, ראש המועצה 15 

עוד מועדון נוער של מועצת נוער. אז זו בעצם הפעילות. אז זה יהיה  16 

ת שחשבנו עליהן, למעלה. אלה שתי האופציות, יש עוד כמה אופציו 17 

כרגע הן לא רלוונטיות. הנוער הציע במסגרת הרובוטיקה לעשות  18 

את זה עם מכולות, זה משהו שאנחנו נבדוק, אבל לא יודעת אם  19 
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נוציא את זה לפועל כל כך מהר. המיקום השלישי שצריך לעשות בו  1 

תוספת זה בית ספר הרצוג. כאן כבר קיבלנו את כל השטח שציפינו  2 

ן של אדריכל נופר שתכנן את בית הספר. הבאנו לו, יצא לתכנו 3 

מספר אדריכלים כדי לעשות איזה שהוא תהליך, אבל רוב  4 

האדריכלים לא רצו לקחת את הפרויקט אם יש אדריכל שכבר  5 

קיבל את הפרויקט המקורי. אבל בכל מה שקשור בסביבות למידה  6 

ועיצוב פנים, נתנו איזה שהיא אופציה ככה לעשות את זה יותר  7 

ני. הציגו לנו איזה שהוא מודל שאולי לא חייב לבנות בשטח חדש 8 

הריק אלא להצמיד את הבינוי למבנה הקיים ואז להשאיר את  9 

השטח הריק שיהיה מגרש משחקים. כרגע בתב"רים יש את  10 

הכספים שנדרשים לזה, ככל שנתקדם כנראה נעלה את הגדלת  11 

שפ"ב. , כלומר בת2021-התב"רים לנושא הזה. גם בהרצוג מדובר ב 12 

לתשפ"א יש איזה שהם שינויים פנימיים שצריך לעשות כדי  13 

 14 להכשיר עוד מקום לשנה הקרובה. 

אז אם אני מסכם, לשאלה שלי, בתיכון עודד יש כבר החלטה, יש  :תומר יעקב 15 

מאמץ אותו,  100%-פתרון מובנה שהוא נכון בעיני, באמת, אני ב 16 

ספרייה היא זה הדבר הנכון, זה הרציונל, לקחת את הספרייה. ה 17 

 18 באמת פר אקסלנס מתאימה מאד לחדר מורים, מרווח, נוח, נגיש.

 19 לא, היא לא מעבירה את חדר המורים. : צפריר פדלון
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 1 חדר המורים הולך לספריה. :תומר יעקב

 2 לא, היא אמרה לא. : צפריר פדלון

 3 הוא צודק. מה שהיום הישן, :עמיקם לוי נגר

 4 והחדר מורים הופך לכיתות.הספרייה עוברת לחדר מורים  : צפריר פדלון

אנחנו לא יודעים כרגע, אני אומר בסדר, יש סדר עדיפות בחיים, זה  :תומר יעקב 5 

 6 בסדר לקבל את זה. חדר המורים הולך,

מיקום לספריה יהיה, אמרתי שתי חלופות לספריה, אופציה  :גב' גרין, ראש המועצה 7 

להיות שלישית תהיה מחוץ לבית הספר כרגע. בבינוי העתידי יכול  8 

 9 שאחד הבניינים יכיל גם את הספרייה.

ברור, וחדר המורים, יהיה אפשר מה שנקרא להשמיש אותו, לחלק  :תומר יעקב 10 

 11 אותו לשתיים, שלוש כיתות שחסרות לכם.

 12 לשתי כיתות, נכון.  :עמיקם לוי נגר

לשתי כיתות זה בסדר גמור. עכשיו מבחינת עלויות את אומרת  :תומר יעקב 13 

 14 אותם בתקציב? שהכספים יש לנו

 15 לא את כל הכספים. :גב' גרין, ראש המועצה

 16 אז מה? :תומר יעקב

כספים לתכנון, לשלב הזה, אני אמורה לקבל כספים על זה ממשרד  :גב' גרין, ראש המועצה 17 

 18 החינוך. 

 19 עכשיו כמה זמן, צריך לעשות תמ"אות, ייקח לנו זמן. יש לנו קבלן? :תומר יעקב
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

 1 ים להתחיל מחר.אנחנו צריכ :עמיקם לוי נגר

 2 מחר. :גב' גרין, ראש המועצה

 3 יצאת למכרז כבר? :תומר יעקב

 4 כן. :עמיקם לוי נגר

 5 יצאת למכרז. :תומר יעקב

לא, המגרש, אני עכשיו צריך לעשות את התכנון, עכשיו יצאתי  :עמיקם לוי נגר 6 

 7 ארגון.-לתכנון של הרה

 8 אתה מדבר על ההתאמות הפנימיות? :גב' גרין, ראש המועצה

אבל רגע, אנחנו אמורים לקבל את הכסף ממשרד החינוך, יש לי  : ריר פדלוןצפ 9 

 10 הרשאה כבר. 

 11 לא, אין לך, אין לך הרשאה.  :תומר יעקב

 12 , כמה?260, 230-משרד החינוך נותן לתוספת, ל :עמיקם לוי נגר

שניה, פה כבר איבדתי אתכם. יש כסף בתקציב הפיתוח, עכשיו  :תומר יעקב 13 

המתחמים, חדר המורים והספרייה כדי אתה יוצא לתכנן את  14 

 15 לעשות את ההתאמות הנדרשות, אבל אתה צריך קבלן,

 16 זה עיצוב פנים יותר. :גב' גרין, ראש המועצה

 17 שיבצע את זה, כן. :עמיקם לוי נגר

 18 הבינוי הזה הוא יותר עיצוב פנים. :גב' גרין, ראש המועצה

 19 אבל עדיין, זה קירות, צריך לעשות פה,  :תומר יעקב
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

 1 אתה לוקח את הספרייה ואתה הופך אותה לחדר מורים. :יר זהביאמ

 2 אתה צריך לעשות התאמות. :תומר יעקב

 3 יותר ריהוט, יותר דברים כאלה. זה יותר ייעוץ וקצת גבס. :אמיר זהבי

ספרייה אני יכול לעבוד מבחוץ, אין לי שום בעיה לעבוד, יש לי  :עמיקם לוי נגר 4 

 5 כיתות אני צריך לעשות בקיץ.מספיק מקום. את ההכנה של שתי ה

 6 בסדר. :תומר יעקב

 7 אבל אז אני עושה רק הפרדה, אני עושה, :עמיקם לוי נגר

 8 אתה עושה קיר גבס. תומר יעקב:

 9 קיר גבס ועושה שתי דלתות. :עמיקם לוי נגר

גם זה צריך להיות בזמן שלא נמצא את עצמנו בקיץ בלי קבלן  :תומר יעקב 10 

 11 זוכה.

נעשה את זה מהכספים שלנו אנחנו לא נקבל את זה  אם אנחנו : צפריר פדלון 12 

 13 ממשרד החינוך. 

הוא מהכסף שלנו, לא  2020העיצוב הפנימי, הפתרון לספטמבר  :המועצה גב' גרין, ראש 14 

 15 נקבל אותו מאף אחד.

 16 שלנו, אתה לא תקבל אותו מאף אחד. : צפריר פדלון

ספים שצריך לקבל את זה אני דיברתי על הבינוי של המבנים הנו :גב' גרין, ראש המועצה 17 

ממשרד החינוך. אין לנו את כל הכסף לזה, אין לנו. למה שצריך  18 

לספטמבר יש, או יכול להיות שנצטרך להתעדכן פה ולהעלות את  19 
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 המועצה לשכת מנכ"ל 
 

 

 
 

זה למליאת המועצה, אוקי? אבל יש איזה שהוא פאזל שקורה. אני  1 

 2 רוצה לעדכן, 

שוב לי שהוא יהיה יש עוד נושא אחד. כרגע אין לו משמעות אבל ח :תומר יעקב 3 

בקנה, כי יכול להיות שדברים ישתנו ולא נתכנס פה עוד פעם.  4 

דברים נזילים. אני הצעתי הצעה שתבוא לקראת ההורים  5 

שנמצאים במצב הלא נעים הזה, ההורים והילדים, שהולכים  6 

להיות מה שנקרא ברצף ארוך ומתמשך של חודש ושבוע לפחות  7 

עליהם במעט. מאחר ואנחנו בתוך מסגרות פנימיות בבתים, ולהקל  8 

נמצאים הרבה מאד עכשיו בתתי ביצוע, בהרבה הרבה סעיפי  9 

תקציב, הרבה דברים לא ממומשים בחודש הזה בהיקפים של  10 

כמעט מיליוני שקלים אני יכול להגיד לכם. ואם אפשר לסייע  11 

לאותם הורים שהילדים שלהם רשומים בצהרונים של המתנ"ס,  12 

על הכסף שהם  back to backאותם שאנחנו ניקח אחריות ונשפה  13 

משלמים על הצהרון ולתת להם לפחות את החמישה ימים בבתי  14 

, לפחות לשבור להם את 6/4עד  31/3-ספר של החגים זה נקרא, מ 15 

הרצף הזה, לממן את ההיענות הזאת. והמימון השני זה גם להורים  16 

שלא נמצאים בתוך הצהרונים ולא רשומים וגם הם, מה שנקרא,  17 

תגעים ומטפסים על הקירות, לתת להם גם את האפשרות. כבר מש 18 

עכשיו מדובר, בהערכה שלי, בלי באמת שקיבלתי נתונים, בהערכה  19 
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שקל, אולי אני  140-150,000אומדן שלי בסכומים שנעים סביב  1 

טועה לכאן או לשם. אבל שתהיה פה עכשיו לא החלטה של כסף,  2 

החלטה עקרונית כרגע כסף לא מעניין אותי, רק שתהיה פה איזה  3 

שזה משהו שנוכל אולי לעשות לפרק זמן הקצר הזה לפני פסח,  4 

לשבור את הכסף הזה, לתת לילדים אפשרות להיות בתוך איזה  5 

 6 מסגרת. 

 7 אני רוצה להתייחס לזה,  :גב' גרין, ראש המועצה

שאלה, אתה מתכוון לזה שניצור איזה שהיא מסגרת שבה הילדים  :נועם מולה 8 

 9 יוכלו להיות?

 10 כן. :ר יעקבתומ

 11 כי אני לא בטוח איזה מסגרות, :נועם מולה

 12 לא, אני אמרתי בפתיחה של ההצעה שכרגע זה לא רלוונטי,  תומר יעקב:

 13 או לזכות אנשים? :נועם מולה

לא לזכות, כרגע זה לא רלוונטי, זיכויים זה לא שלי, אני לא מכיר  :תומר יעקב 14 

ול להיות את החוזים ואת ההתחשבנות. אני מדבר על זה שיכ 15 

שיהיה מצב שיאפשר, היום אי אפשר, אני אומר, ההצעה הזאת לא  16 

 17 ישימה. יאפשר להיות במסגרת של התכנסות כזאת או אחרת.

 18 תראו, אנחנו חיים את, מאחר וכרגע זה לא אפשרי, :גב' גרין, ראש המועצה
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אז לפחות שתהיה החלטה עקרונית שאנחנו מאפשרים את  :תומר יעקב 1 

שרים אותה מה שנקרא, את כל השינויים האופציה הזו, מא 2 

 3 הכספיים התקציביים זה שלכם.

תומר, אני רושמת את הרעיון הזה, אנחנו עובדים עכשיו בצוותים.  :גב' גרין, ראש המועצה 4 

יש את הצוות של צוות קורונה שמתכלל אותו שלומי מוכתר. יש  5 

את הצוות של היום יום שהמועצה תתפקד שזה עמיקם לוי נגר,  6 

"ל. יש את צוות יום המחר שכל הזמן חושב על הצעד הבא, המנכ 7 

שזה יצחק גולברי. יש את הצוות של הנושא הכספי והעסקי שזה  8 

נועם מולה. יש את הנושא של מה שקורה עם מערכת החינוך, זה  9 

 10 אמיר זהבי, אנחנו עובדים בצוותים,

 11 לא, זה קשור למערכת החינוך. :תומר יעקב

חנו עובדים בצוותים, נבחן את זה. אנחנו עוד לא יודעים מה ילד אנ :גב' גרין, ראש המועצה 12 

יום, לא מבחינה כספית ולא מבחינת התארגנות. אנחנו כל הזמן  13 

חושבים על הצעד הבא. הרעיון הזה מבורך, בוא נראה, אתה יודע,  14 

בוא נראה אם הוא ישים, זה לא אומר רק מהבחינה הכספית, ונגיע  15 

 16 לגשר נעבור אותו. 

 17 אם לא היה לנו את הכסף ניחא, אבל אנחנו באמת חוסכים, :קבתומר יע

אנחנו חוסכים מצד אחד, יכול להיות שיהיו לנו לצערי עלויות מצד  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

 19 אחר.
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 1 תשים את זה במקום אחר. :אמיר זהבי

החיסכון הגדול שאנחנו עושים פה רשימת מכולת מכל מיני בתי  :תומר יעקב 2 

מיליון שקל בשנה, תעשה את  7.3ן, רק ההסעות ספר, מנהל התיכו 3 

 4 החלק, אנחנו חוסכים הרבה מאד כסף.

 5 תומר, זה גם כסף שאתה לא מקבל.  :גב' גרין, ראש המועצה

 matching . 6-הכסף שרק אנחנו מוציאים, בלי ה :תומר יעקב

 7 יכול להיות שנצטרך ללמוד בקיץ.  אמיר זהבי:

יד תודה רבה, שיהיו לנו ימים שקטים. לא עשיתי אני רוצה להג :גב' גרין, ראש המועצה 8 

 9 עדכוני ראש המועצה. שיהיו לנו ימים שקטים וטובים ותודה רבה. 
 10 

 11  -הישיבה  ננעלה -
 12 
 13 

_____________________   ________________________ 14 

 15 מנכ"ל המועצה   -עמיקם לוי נגר                              ראש המועצה -קרן גרין   


