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יו " ר :

חברים ,ערב טוב .אני קודם כל שמח לפתוח את ישיבת
המליאה הראשונה לשנת  . 2020כפי שאמרנו ,שנת , 2020
שנת הקיימות והסביבה ,ואני כולי תקווה שכפי
שהצלחנו כבר ב שנה שעברה להשריש ולפתח את נושא
השוויון והנגישות ביישוב ,וכך נעשה גם בנושא הסביבה
והקיימות,

וניצור

לכולנו

סביבה

נקייה,

מקיימת

ובריאה יותר.
אני מעדכן על ביקור מאוד מוצלח שהיה לנו כאן עם
מנכ"ל משרד החינוך ביום שישי .מנכ"ל משרד החינוך
ובכירי המשרד הגיעו לכאן לרגע לראות גם את מערכת
החינוך בשוהם ,המרחבים הלימודיים שמאוד מתפתחים
ומפותחים יחסית בשוהם לעומת שאר האזורים .לקחנו
אותו גם לסיור בחטיבת ביניים ,הראינו לו מרחבים וגם
באבני החושן ,בחצר הלימודית של אבני החושן.
ואני יכול להגיד לך שגם זה משהו שנלקח ונלמד כדי
ל העתיק את זה לשאר הרשויות ,ובעצם לייצר את זה
כפלטפורמ ה בכל בתי הספר ,וזה רק מראה על איזה
אמון בכספים שמוקצים לנו ,ואנחנו מיישמים אותם.
בנוסף ,מה שנקרא העלינו גם את הצרכים של כל
הרצונות והדרישות שלנו גם כחלק ממענה לשכונה
החדשה ,חלק ממענה של מחסור מורים ,בדגש על מורים
לאנגלית .ואני חייב להגיד שמנכ"ל המשרד עוד באותו
יום מה שנקרא קיבלנו כבר טיפולים מהדרגים באמת
הבכירים בכל נושא שעלה שם.
ס .בר :

זה אומר שתהיה מורה לאנגלית? מורה או מורות?
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יו " ר :

או מורים.

ס .בר :

אני אתקן את השוויון המגדרי מהצד שלי ,אתם מהצד
שלכם.

יו " ר :

הפוך אני חושב דווקא ,לקטלג את מקצוע ההוראה רק
כמורה זה לא נכון ,אלא גם מורים וגם מורות.

א .פאהן :

זו גם השתלטות של הזכרים על ה -

יו " ר :

גם סוגית בינוי התשתיות בשכונה החדשה היא מרכיב
חשוב ,ואנחנו צריכים בעצם ,עד אפריל אנחנו רוצים
כבר להתחיל את כל הבינ וי שם ,גם של הגנים ,גם של
בתי הספר.
בעיקר אני אומר בדגש על הגנים ,הוצאנו כבר היתרי
בנייה לגני הילדים בשכונה .אחרי הביקור בערב ,חנכנו
בעצם את הקו הראשון 'נעים בסופ"ש' ,במסגרת שיתוף
פעולה ,יזמות של עיריית תל אביב ושיתוף פעולה שלנו
עם עיריית יהוד ומונוסון .א ני מקווה שהדבר הזה
באמת יוביל לכך שאותם צעירים שמבלים ,ובכלל
אנשים שביום שישי בערב נדרשים להגיע לתל אביב או
לכל רחבי גוש דן ,תהיה להם את האפשרות הזאת.

ס .בר :

איך הי י תה הנסיעה הראשונה?

יו " ר :

הנסיעה הראשונה הי י תה יחסית ריקה.

ז .שמע :

היה גשם.

יו " ר :

היה גש ום .אבל אני אומר ,אנחנו סימנו כאן ,ואני חושב
שהדבר הזה לאט  -לאט ילך ויגדל.

ס .בר :

אולי אנחנו צריכים לעלות ,לנסוע.

יו " ר :

מי שרוצה מוזמן כדרך אגב.
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י .בן חיים :

בשבוע הבא  3אנשים בטוח יעלו ,הילדים שלי מתל
אביב...

יו " ר :

הפוך אתה אומר .אז אני שמח גם על הדבר ה זה .בנוסף
יצא לי ,אני וזיו היינו שם בשבע וחצי ,ומי שהיה פותח
את המוביט באותו רגע ,היה בעצם מסתכל אחד
האוטובוס ללא עלות שמגיע ,לעומת מונית של  180שח
ביחס למה שאותו זוג צעיר או בחור או מישהו שרוצה
להגיע לתל אביב .אני חושב שזה משמעותי ,ואירוע
מאוד  -מאוד מוצלח .אז באמת ,גם תודה לעיריית תל
אביב על היוזמה הזאת ועל שיתוף הפעול השלנו ושל
יהוד  -נווה מונוסון.

פ .רשף :

פגשתי את מיטל להבי בכנס של החדשות ,ובאמת
אמרתי לה תודה ,והיא מאוד שיבחה אותה ומסרה לך
ד"ש ,והיא באמת ככה כוח מניע של הסיפור הזה.

יו " ר :

בנוסף ,אירחנו כאן את הכנס הראשון לעמותות בנושא
השתלבות עם אנשים עם מוגבלויות בישראל .הכנס
כמובן היה במעמד של נציב שוויון לאנשים עם
מוגבלויות במשרד המשפטים ,אברמי ...זו לא פעם
ראשונה שהוא מגיע.
אני חושב שזו כבר פעם שלישי ת או רביעית שהוא מגיע
לכאן לשוהם ,גם אחד כפגישה שלנו של הצוותים וגם
פגישות שהוא מגיע לכאן למשרד .אז קודם כל היתה
נוכחות מאוד  -מאוד יפה ,והיתה הצלחה .וזה הראה איך
אפשר בקלות להנגיש גם חברות ,גם עמותות ,גם
רשויות מקומיות ,ואני מקווה מה שנקרא שאנחנו
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כיישוב שהוא מודל ,באמת סוחף אחריו יישובים
נוספים ,וזה מאוד נכון .
לא רק בנגישות עסקינן ,אנחנו מארחים בתקופה
האחרונה מועצות ,עיריות ורשויות רבות מהארץ שבאות
ללמוד איך בשוהם הדברים מתנהלים .אנחנו כמעט
אחת לשבועיים אני חושב מאחרים כאן סגל א' של
רשויות מסביב לארץ ,שבאות לראות את כל המודלים
ואיך הדברים עובדים .אני חושב שזו תעודת כבו ד לנו
ולעובדי המועצה בפרט ,שעובדים ועושים ,ושבאים
ללמוד מאיתנו את המודל.
פ .רשף :

אתה יודע ,סתם אני זוכר מחשבה .אני חושב שגם
בהקשר של קשרי חוץ ,אם זה באמת מודל כל כך
ייחודי ,אפשר אולי להציע את זה גם לכל מיני עיריות
ולמקומות בחו"ל ,שמגיעים הנה בכל מקרה לסיורים,
אולי אפשר להציע להן את זה.

יו " ר :

בעולם העיריות לא כל כך גדולות כמו שאנחנו ...בדרך
כלל באים לראות עירייה מול עירייה בגודל ,ולא איזה
יישובים קטנים .אחד הדברים המיוחדים אצלנו זה
החיים המשותפים והקהילות השונות שחיות אצלנו,
דתיים ,חיוניים ,איך א ומרים ,אורתודורסים ,רפורמים,
וכולם כאן יחד בערבות וכבוד הדדי אחד כלפי השני
ומתוך הרצון הזה להעשיר את הקהילה ולגייס תושבים
חדשים ,אנחנו בעצם הלכנו ,קבענו ב  2020 -תכנית של
עידוד קליטת עלייה ובתקופה הקרובה יהיה לנו בעצם 2
משלחות שיוצאות ,אחת לדרום אפריקה ואחת לארצות
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הברית .גם לעודד קהילה של היהודים בארצות הברית,
וגם קהילה שנציגנו גם אבי יוצא בקרוב ואנחנו נערכים
לזה ,כדי שבאמת ...חדשים יוכלו להשתלב כאן ,ואנחנו
נהיה עיר נוספת בנוס ף לרעננה ומודיעין שקולטות
עלייה ,דבר ש יעזור לנו כדרך אגב עם מורים לאנגלית
בעתיד.
כפ י שהבטחתנו כבר בתחילת העבודה המשותפת ,אנחנו
רוצ ים לפתור את הנושא הזה של חניון טסים שנוצר
כאן בשוהם ,ואני שמח מה שנקרא שגם בנושא הזה
אנחנו מתקדמים .מיפינו את כל האזורים ,השלטים
נמצאים גם כן בייצור והזמנה ,כולל תושב שכל אחד
מקבל .יהיה כאן שינוי גם של חוק העז ר העירוני שיבוא
לאישור מליאת המועצה ואחר כך יאושר גם במשרד
הפנים .עוד צעד לקראת הקיץ ,לא נהפוך למגרש חנייה
אחד גדול ,בייחוד כדי שכפר טרומן כאן לא מזמן קיבל
צו סגירה על המגרש טסים שלו.
א .פאהן :

מתי זה יתחיל?

יו " ר :

אנחנו מקווים עד לפני הקיץ.

י .בן חיים :

ב  29 -יש לנו ישיבת התנעה ,עכשיו לחודש הזה .וחלק
מהדברים כבר בעצם בביצוע.

פ .רשף :

רק לוודא ,ההסדרים במרכז נשארים?...

יו " ר :

ההסדרים במרכז לא משתנים .המהות של המרכז היתה
לייצר מה שנקרא תנועה למסחר ,כי שלא מישהו יחנה
עכשיו ויתפוס את כל החניות .מי שלא מכיר את
ה הסדרים שאנחנו מובילים עכשיו ,אנחנו מובילים ככה,

8

המטרה היא רק לא לאפשר לאנשים שבאים כאן חנייה
ארוכה .אין שום כוונה להקשות על התושבים שחיים
כאן ביום יום או שאורחים באים אליהם .ולכן אנחנו
מאפשרים בכל יממה  12שעות חינם ,בסופי שבוע -
ס .בר :

אני מקווה שהאורחים י לכו קודם.

יו " ר :

בסופי שבוע ,מיום חמישי בשעה  17:00בערב ,עד יום
ראשון בשעה  08:00בבוקר ,גם החנייה היא לא הפעלה
של תשלום ,כנ"ל בערבי חג .עוד פעם ,מתוך מטרה
שסטודנטים צעירים ,הורים שבאים ,ילדים שבאים
בסופי שבוע גם .למה  12שעות ביממה? אם עכשיו
החברה של הבן של ך באה וישנה אצלו ,אז יש לה 12
שעות שהיא באה לשינה ועוד  12שעות אחר כך גם בתוך
היממה.

א .פאהן :

היא יכולה להישאר...

ס .בר :

לא ,לא ,לא .תודה.

(מדברים ביחד)
א .פאהן :

תהיה אופציה או חנייה במרכז ,או חנייה בזה .שתי -

יו " ר :

נכון 2 ,האופציות ...זהו ,תו החנייה ה וא רק סממן
אחד.

ס .בר :

כאלה ששוכרים פה דירות ,אז בכפוף לחוזה שכירות.

יו " ר :

יש חוזה שכירות .מי שיש לו חוזה שכירות ,גם אם יש
לך  4רכבים ,רשום כבעלים ,יש לך תו לכל רכב שרשום
בשוהם.

ס .בר :

אנחנו בעלי חברות אבל ,אתה יודע.

א .פלג :

מה שאני הייתי מבקש ,מהוועדה שיושבת ...לקחת את
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כל המקרים החריגים ,כמו מורים ,שהם לא תושבי
שוהם שנותנים פה שירות  ,ועובדי מועצה -
יו " ר :

אז אני רגע רוצה גם את זה.

א .פלג :

בכלל כאלה שלא יודעים להשתמש ב פנגו.

יו " ר :

אז בואו ,תראו .בסוף אנחנו לא המצאנו את הגלגל.
הלכתי ושאלתי את אותו מיטל כ דרך אגב מה עושים עם
מורים לדוגמא ,האם מנפקים להם תו תושב או לא.
אצלנו בגלל שה  12 -שעות הראשונות חינם ,אין מורה
כאן שנשארת  24שעות ,בסדר? לא קיים כה.

א .פלג :

לא ,אבל מן הסתם יכול להיות מצבים שמעל . 12

יו " ר :

אז מעל  12שעות ,כמו שאתה משלם במרכז גם אתה
כתושב ,אחרי שעתיים אתה משלם מה שנקרא זה .אז
ישלמו  2שח.

ס .בר :

נעמוד בזה.

יו " ר :

כן ,בואו ,לא צריך .תראו ,יש מקרים חריגים שגרושים
והאוטו לא רשום על שמה וזה ,בואו .פתיר ,זה לא
הכלל.

י .בן חיים :

קודם כל עושים ,והחריגים ,אין מה לעשות ,הם צצים.

דובר :

אלי אומר שיהי ה גוף שיטפל בזה ,יוסי .אלי רק אומר
שיהיה גוף שיטפל בזה.

יו " ר :

אלי צודק וגם זיו העלה את זה .חבר'ה ,חריגים יקבלו
טיפול .המטרה היא לא מי שגר כאן וחי כאן .אין לנו
שום כוונה מה שנקרא לא לאפשר לו .הכוונה שלנו זה
כל אלה שבאים וחונים שם ,ואחרי חודש חוזרים .ואז
אנ חנו רואים את האוטו ואי אפשר לעשות שום דבר.
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לפחות עכשיו ,או שישלמו לנו פנגו ,או שישלמו לנו
דו"חות ,אחד מהשניים.
ז .שמע :

אני גם חייב לומר שהיה באמת בחודשים האחרונים
המון קשב ,עוד פורסם הרי לפני כמה חודשים ההתנעה
של הדבר הזה .היה המון  -המון קשב לפניות של
תושב ים .אני יכול להגיד שהרבה צעירים פנו ודיברו על
ה ...היה קשב ,התאימו ,עשו את השינויים ואני בטוח
שזה גם יקרה הלאה ,נעשה התאמות.

יו " ר :

זה חלק מזה .בנוסף גם הנושא של חניון הנגררים כאן
שהפך להיות מה שנקרא חנייה של אנשים קונים
קרוואנים ומזבלה וזה.

א .פלג :

איזה חניון?

יו " ר :

הנגררים.

א .פאהן :

כל האזור באים להחנות פה.

ס .בר :

אני מבקשת בהזדמנות הזו שכן נטפל באכיפה של
משאיות שחונות מב ין החבל ,וכשבאים לעשות ספורט,
בגלל שמשאיות ,הן חונות על  3-4חניות ,וזה עלה כבר
כמה פעמים.

יו " ר :

חבר'ה ,אני אומר ,יש כאן את שרון כדר ך אגב .מי
שרואה דבר כזה ,כשאני רואה ,הם מקבלים דו"חות.

י .בן חיים :

סוזי ,תצלמי ,תשלחי .תקשיבי.

ס .בר :

תיכנס למוקד ,הספורט שלי מתעכב כל הזמן ממפגעים.

י .תורג ' מן :

אני יכול להגיד לך מניסיון שלי ,רכב שחנה ,משאית
שחנתה  ,אוטובוס שחנה ליד השכונה שלי ,חסם 3-4
חניות שם ,זה קרה ברגע .יצרתי קשר ,הגיע פקח
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ונפתרה הבעיה.
ס .בר :

אני רוצה שהם לא יהיו שם .האם זה רק הקנס ,זהו? כל
יום שילכו לאכוף בשעה  21:00בערב ישר.

דובר :

אבל יש מיניבוסים גם.

יו " ר :

לא ,עד  10טון .השלט שלנו עד  10טון .אנחנו מטפלים
גם בנושא נגררים בשכונת הדסים ,גם בנושא של חניות
אוטובוסים ,גם בנושא של נגררים ,מי שראה בעמק
איילון צצו גם.

א .פלג :

 ...אם יהיה תו תושב ,רק לתושבים יהיה?

יו " ר :

כן ,כן ,זה לא חנייה ציבורית של כל הארץ ,ויותר מזה,
חניון הקרוונים ,שראיתם שלאחרונה התחילו גם להיות
קרוו א נים זה בכלל ל א התאפשר להחנות שם .אין חניון
קרוו א נים או מכולות .אנחנו מתקנים את חוק העזר
העירוני ,עופר יביא את זה לכאן ,כולנו נדון בזה ,נקבל
החלטות כדי שהדבר זה ייפתר .חבר'ה ,זה לא מזבלה.
אף שכונה כאן אני לא הופך אותה למזבלה וזה חשוב,
והמחשבה של כולנו צריכה לחשוב  20צעד ים קדימה
ולא צעד אחד קדימה .ככה זה בתחום הבנייה ,אני
מצפה שכולנו נחשוב ,לא רגע השנה הקרובה ,אלא 20
שנה איך אנחנו ניראה .רגע לפני שאני מתחיל כאן את
הדיונים ואת סדר היום ,חשפתי השבוע שאני מכור
לכוכב הבא.

א .פלג :

האמת היא שגם אני.

ח .קרס :

היום אין? אתה לא מ פספס היום?

יו " ר :

הכל מוקלט .חבר'ה ,אני לא רואה באמת בשעות ,אני
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רואה בלילה .יש לי התמכרות מיוחדת לתושבת שלנו,
בת היישוב ,לאלה  -לי ,שבאמת מרגשת אותי כל פעם
שהיא עולה לשיר ,ויחד אתכם עם כל המליאה ,אנחנו
עומדים מאחוריה.
ס .בר :

מאחורי כל אישה מוצלחת עומד גבר ,מה נעשה? היום
אני בשוויון מגדרי רצינית.

י .בן חיים :

עומד גבר מובטל.

יו " ר :

אז באמת ,לאלה לי להב אנחנו מאחלים לה בהצלחה.
ומחכים לפגוש אותך באירוויזיון בהולנד.

דובר :

ושאפו על השלט ששמת בכניסה לאלה  -לי .באמת מגיע.
כבוד גדול ליישוב.

יו " ר :

שמנו ,שמנו ,אני לא שום דבר לבד.

סעיף  : 1שאילתא של חברת המועצה הגב' סוזי בר.

יו " ר :

אז חבר'ה ,תודה רבה ,ואנחנו נתחיל בסדר היום .אנחנו
מתחילים רגע משאילתא של סוזי .אני מקריא את
השאילתא

ואת

התשובה.

חדרים

לחברי

המועצה,

שאילתא מיום ה  . 17.1 -המועצה פועלת בהתאם לחוק.
סעיף  125ג' לפ קודה עודכן בעיריות בלבד ,הפקודה לא
חלה על מועצות מקומיות ואזוריות ,אשר פועלות מכוח
פקודות וצווים אחרים .החדרים אשר הוקצו כיום הם
חדרים לסגנים בלבד.
עם זאת ,המועצה והעומד בראש ,מאפשרים לכלל חברי
המועצה בתיאום מראש מול המוקד העירוני ,להשתמש
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באחד

מחברי

הישיב ות

לטובת

הקטנים

פעילותם

הציבורית .זאת ועוד ,אגף המחשוב של המועצה פועל
למציאה

והתקנה

של

מכשיר

פקסימיליה

בהמשך

לבקשתך ,זאת למרות שגם בחקיקה השכילו ושינו את
החוק.
ח .קרס :

מי משתמש בפקס?

יו " ר :

בהתאם לחוק ,פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר
דיגיטליים.

בגופים

צי בוריים,

בהם

גם

מועצות

מקומיות ,יתאפשר לכל אדם לפנות באמצעי קשר
דיגיטלי.
ס .בר :

אתה מוזמן לאפשר את זה ,בחדר שהוא יהיה בהתאם
לחוק.

ח .קרס :

יא ,איך אני רוצה פקס .אפילו בביטוח לאומי אין פקס
יותר.

ס .בר :

החוק קבע משהו...

יו " ר :

החדרים מוקצים רק לסגנים.

ס .ב ר :

אני חוששת שזה לא בדיוק הסיפור ,איתן .כי אנחנו
רואים גם כן שהחדרים נמצאים בחלוקה.

ז .שמע :

לא הבנתי .החוק אומר שלא צריך אבל אנחנו כן
נותנים?

יו " ר :

כן.

ס .בר :

הוא לא חל על מועצה מקומית.

ז .שמע :

איפה את ממליצה לקנות מכשיר פקס?

דובר :

חוק הפקסים ירד.

ס .בר :

פקודת העיריות נכנסת במקומות מסוימים .אתה רוצה?
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אני אשלח לך שאילתא לפי צו המועצות.
עו " ד ר .אפלבוים :

לא במקום הזה.

ס .בר :

אני גם לא אשלח שאילתא .אני מבחינתי עשיתי מיפוי
הליכים בזה הרגע ואני אתקדם הלאה.

יו " ר :

הכל בסדר ,הכל מצוין.

ח .קרס :

טלפון עם אסי מון גם...

מחליטים לאשר:
ניתנה תשובה לשאילתא.

סעיף  : 2אישור קובץ החלטות מליאה מיום  10.12.19לאחר תיקון.

יו " ר :

חבר'ה ,אישור קובץ החלטות מליאה מיום ה . 10.12 -

ס .בר :

רגע ,אין את התשובה פה.

יו " ר :

תקבלי אותה .בהתאם לפרוטוקול ,את תקבלי את זה
מוצמד לפרוטוקו ל.

ס .בר :

לא ,גם אם זה יש בעיה ,אבל בסדר .גם על זה נכתוב.

יו " ר :

אין בעיה ,אני שמח לכל מכתב .יש הערות למישהו
לקובץ של ההחלטות? לא ,מצוין.

מחליטים לאשר:
פה אחד אושר קובץ החלטות מליאה מיום  10.12.19לאחר תיקון.
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סעיף  : 3אישור פרוטוקולים :פרוטוקול מליאה מיום . 31.12.19

יו " ר :

אישור פרוטוקולים ,הערות?

ס .בר :

לא ,אין.

יו " ר :

אין.

מחליטים לאשר:
פה אחד אושר פרוטוקול מליאה מיום . 31.12.19

סעיף  : 4היכרות עם מנהל מחלקת ביטחון – מר ש רון אלפסי .

יו " ר :

סעיף  – 4חבר'ה ,יושב כאן ש רון אלפסי  ,הקב"ט החדש.
אני ביקשתי משרון מאחר ולא הספקתם ,או מי שלא
נתקל בו ביום יום ,אז ביקשתי ממנו שיבוא רגע ויציג
את עצמו .אני חושב שקב"ט המועצה זה לא רק קב"ט
המועצה ,זה גם קב"ט מוס"ח ,הוא בעצם גורם מאוד
משמעותי כאן בניהול ובחיים התקינים שלנו התושבים.
תציג ,אני לא ספר ,הגעת מבית אריה וזה .

ש .אלפסי :

ערב טוב .טוב ,את הרוב האמת אני מכיר ודי נתקלנו
כבר .חלק מהם כבר באירועי אמת .אני ש רון אלפסי  ,בן
 , 50תושב בית אריה ב  25 -שנים האחרונות .שימשתי
כקב"ט בית אריה ב  9 -שנים האחרונות .מספטמבר אני
עובד פה בשוהם כקב"ט המועצה ,קב"ט מוסדות חינוך,
עוד כל מי ני משימות שיש בדרך .עשינו איזה איחוד
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בתוך המחלקות ,כרגע יחידת האכיפה גם חונה אצלי.
זהו.
א .פאהן :

ספר על עצמך.

ש .אלפסי :

על עצמי ,בן  . 50אני בסדיר שלי הייתי איש סיירת
גולני ,מילואים עשיתי באגוז בסיירת גולני .זהו
מילואים סיימתי לא מזמן.

יו " ר :

מותר לי ר גע לספר משהו שככה במקרה עשיתי גוגל.
שרון ,בהיותו קב " ט בבית אריה בזמן צוק איתן ,בעצם
הלך עם מתנדב נוסף מבית אריה וחילק מזון לחיילים
שם על הגבול .בזמן החלוקה נורתה בעצם רקטה ,פגז.

ש .אלפסי :

פצמרו אותנו.

יו " ר :

פצמרו אותו ,שפגע בהם .אותו פצמ"ר פגע בהם ,בעצם
נהרג השותף של שרון במקום ,האזרח .מי שזוכר קצת
את צוק איתן ,אז זה היה אירוע מאוד  -מאוד טראומתי.
שרון לשמחתנו בריא ושלם.
מאז אני ככה ...שרון מסכים להנציח ולהיות שותף שם
בהמון  -המון דברים שנעשים לזכרו של אותו תושב של
בית אריה שנסע עד לגבול במסגרת הפעילות של
הה תנדבות של בית אריה בחלוקה של מזון ,צ'ופרים.
וזה מבחינתי משהו שמקרין על הבן אדם .זה משהו
שהוא מאוד יפה ,מאוד מחובר גם קהילה בשוהם
שמאוד דומה בהיבט הזה של ללכת לעזור לאחר .זהו,
זה קצת על שרון .למישהו יש עוד שאלות? בהצלחה.
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ש .אלפסי :

אם כבר העלית על האירוע ,דרור חנין למעשה היה
ההרוג הראשון של צוק איתן .בפועל היינו באזור הכי
בטוח בארץ ,יהודה ושומרון ,באותה תקופה היינו
במקום הכי בטוח בארץ .הוא קח וריכז כל מיני צ'ופרים
ביחד עם הילדה שלו ,וב  15 -לחודש נסענו לחלק את זה
בעזה .הרעיון היה לפני הכניסה לעזה .שמענו אזעק ה,
דרור הספיק לצאת מהאוטו ולשכב לפי כל הנוהל ,אני
הייתי בינו לבין הפצמ"ר .הרכב הושבת לחלוטין ,דרור
נהרג ,הוא חטף כמה רסיסים בחלקים מאוד קריטיים,
הוא עוד היה כמה שניות בחיים ותוך כדי הוא נהרג.
אבל כן ,אני מסכים עם איתן לגמרי.

יו " ר :

אנחנו רוצים לאחל לך המון בהצלחה .ומה שאנחנו
אומרים לקב"טים ,בעיקר תשמור עלינו ,על התושבים
שלנו.

ס .בר :

וגם על עצמך.

יו " ר :

על היישוב שלנו וכמובן על עצמך .ואיך אומרים -

י .בן חיים :

שתהיה מובטל.

יו " ר :

שרון ,שימי יש לו שאלה.

ש.אלבאז :

רציתי לשאול שאלה ,היית קב"ט בבית אריה ואתה
עכש יו פה .איך נראה לך שיתוף הפעולה עם המשטרה
שזה הדבר הכי משמעותי ב  2 -המקומות .

יו " ר :

היה לו שם שיתוף פעולה עם הצבא.

ש .אלפסי :

בדיוק .שם השלטון הוא שלטון צבאי ,הממשקים
ישירים עם הצבא ,למעשה המשטרה ביהודה ושומרון
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כפופה לצבא .בחלק גדול מהפעמים זה הפוך .העבוד ה
היא פה שונה לחלוטין ממשקי העבודה פה כרגע הם
השיטור ,הם מצוינים ,אנחנו נלך ונחזק אותם ונביא
אותם לרמות אחרות ,זו השאיפה .יש גם הבנה במשטרה
שזה מה שהולך לקרות.
בשבועות האחרונים המשטרה חברה אלינו כבר למתחם
שלנו ,הם פתחו שם את הנקודה .עוד מעט היא תהפוך
להיו ת פתוחה רשמית ,והמשקים הלכו והתחזקו .אני
מאמין שזה רק יעשה טוב .יש פה לא מעט מתנדבים
במשטרה .בכלל בכמות המתנדבים פה ,זה מטורף
ומדהים ,ואני מקווה שרק נוכל לחזק את זה ולהרים
את זה לגבהים אחרים.
א .פלג :

יש לי בקשה קטנה בעניין המשטרה .לא כל כיתות ה'
ביישוב עב רו השתלמות בזהירות בדרכים.

ש .אלפסי :

מטופ ,מטופל .יש איזה שינוי כרגע בזה ,אבל זה מטופל.

א .פלג :

בסדר גמור אם זה מטופל.

א .פאהן :

גם מד"א תחת חסותו?

יו " ר :

כן ,כל החירום.

ש .אלפסי :

מד"א ,חודש הבא אנחנו פותחים קורס נוסף של נהגי
אמבולנס .כרגע רשומים  , 16אנ י מקווה שהקורס ייפתח
ויהיה הרבה יותר גדול.

יו " ר :

וזה קורס שמנוהל בעצימות גבוהה של פעמיים בשבוע
אם אני לא טועה .שרון ,לילה טוב.

ש .אלפסי :

תודה רבה.
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דובר :

תנו לו לישון.

יו " ר :

לא ,הוא צריך להיות תמיד בכוננות ,לישון עם נעליים
צבאיות למעלה.

מחליטים לאשר:
מר ש רון אלפסי הציג את עצמו.

סעיף  : 5סיכום ועדות מועצה לשנת . 2019

יו " ר :

סעיף  – 5סיכום ועדות מועצה .רשום כרגע את הסיכום.
הערות למישהו על הסיכום.

ז .שמע :

רק שפעם הבאה ישלחו את זה ככה .כי אני פשוט ישבתי
במשרד -

יו " ר :

אבל תסובב את זה ,מה הבעיה שלך? או תקפי א ,תנעל
את המסך.

מחליטים לאשר:
אושר פה אחד סיכום ועדות המועצה לשנת . 2019

סעיף  : 6עדכון ועדת חובה ורשות.

יו " ר :

עדכון ועדות חובה ורשות ,סעיף  . 6אנחנו כאן בעצם
באנו ולקחנו ,עברנו לפי הפקודה והחוק מה נדרש בכל
ועדה .יש כאן ועדות חובה שרשומות לכם בצהוב .לא
בצהוב ,ב  2 -עמודים הראשונים.
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י .תורג ' מן :

הצהוב זה ועדות חובה?

יו " ר :

לא ,לא 2 ,העמודים הראשונים ועדות חובה ,ואחר כך
יש לך עוד עמוד ועדות רשות .ועדות חובה מוגדר בדיוק
את ההרכבים מי אמור .אז חילקנו את הכל בהתאם
לערך המנדט .השתתפות מבחינתנו כללית בהתאם
לנציגי ציבור וחברי מועצה .זהו ,זה הדברים .מישהו
הערות?

ח .קרס :

נציגי ציבור ...להוריד אותם.

ס .בר :

יש לתקן בוועדת ביקור ת מספר חברים ...מה שמופיע
באייפד .אצלי דווקא מופיע . 1

י .בן חיים :

כמה כתוב באייפד?

ס .בר :

 . 4אצל תמיר  . 4אני נכון עושה רעש של  , 4אבל אני . 1

(מדברים ביחד)
ס .בר :

חוזרים בנו ,אין בעיה.

יו " ר :

חבר'ה ,הערות? לא ,תודה ,להתראות.

(מדברים ביחד)
יו " ר :

יש מספר אנשים בכל ועדה ,מפתח .על כל חבר מועצה,
בעצם חייבים להיות חברי מועצה .לא רצינו להעמיס על
כולכם .ולכן ,מספר האנשים בחברי הוועדה ,ניסינו ככל
הניתן לצמצם .ולכן ,רוב הוועדות בנויות ,הממוצע הוע
 8חברים ,שזה מגדיר בין  2ל  3 -חברי מועצה .ולכן ,לא
כולם נשארו.

ח .ק רס :

ליליוס ,תאחל בהצלחה לאלי ,ועדת תרבות .הכל על
הראש שלו ,אלי בתרבות.
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מחליטים לאשר:
אושר פה אחד עדכון ועדות חובה ורשות.

סעיף  : 7עדכון תקציב רגיל . 2020

יו " ר :

חבר'ה ,מספר  – 7עדכון תקציב רגיל  . 2020בעצם
אמרנו שלא נחכה עכשיו לתקציב המילואים ,מאחר
ואנחנ ו יודעים את הדברים שהשתנו .ישראל המליץ לי
לבוא ולעשות את התקציב מאוזן ,מדברים ששיחקו.
מישהו יש לו הערות על זה? לא.

מחליטים לאשר:
אושר פה אחד עדכון התקציב הרגיל . 2020

סעיף  : 8הקצאות קרקע :אישור פרוטוקול מיום  17.12.19שכונת הדרים
(חדש) מעון יום – בחירת מ פעיל.

יו " ר :

הקצאת קרקע – חבר'ה ,מדובר על אישור פרוטוקול,
שכונת הדרים מעון יום חדש ,בחירת מפעיל .כן.

ס .בר :

קודם כל ,אמרת ב  2 -או  3ישיבות אחורה שנוכל לראות
את המפעילה שתיבחר.

י .בן חיים :

נכון ,אחרי שהיא תיבחר .ניסיתי לענות לך.

ס .בר :

לא ,דיברנו על ה . 3 -

י .בן חיים :

את לא יכולה לפני .תקשיבי ,יש ועדה ,הוועדה ישבה.

יו " ר :

יש ועדה מקצועית ...כדרך אגב.
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י .בן חיים :

הלכה ,ישבה פעם אחת ,עשתה מיון ראשוני.

ס .בר :

יש לי המון שאלות.

י .בן חיים :

אין בעיה .אני מציע ,את ,אני וענת אפרים .בסדר? רק
אני מסביר לך ,היה ס ינון ראשוני ,בחרו  , 4הלכה ענת
אפרים אחד ,אחד ,אחד ,בסדר?

ס .בר :

אני קראתי ומבינה .רק אני ציפיתי לפגוש את מה
שהוועדה ממליצה.

י .בן חיים :

לפגוש?

ס .בר :

כן ,דיברנו על זה.

י .בן חיים :

אחרי שאתם תבחרו.

ס .בר :

למה אחרי שבוחרים? למה לא לפני? לשאול שאלות
ולהב ין ,אולי זה ישליך אור על דברים ,אולי נבין
דברים .המקום פה זה לדיון.

י .בן חיים :

את יכולה להביא את הבן אדם שאנחנו ממליצים על פני
אחרים? יש פה משהו לא שוויוני.

ס .בר :

לא ,אלה שבאים להציג את העסקים שלהם ,שהם יבואו
ונשמע אותם.

י .בן חיים :

כל ה ? 4 -

יו " ר :

חבר 'ה ,בשביל זה יש ועדה מקצועית

פ .רשף :

סוזי ,למה יש ועדה?

י .בן חיים :

רגע ,שנייה ,שנייה .הוועדה המליצה -

פ .רשף :

למה יש ועדה?

ס .בר :

אתה צודק ,נעשה הכל ועדות .למה יש מליאה?

יו " ר :

יש חוק ,החוק מגדיר.

ס .בר :

פה מנהלים דיון.
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ז .שמע :

פעם שעברה אמרתם דיון – למה יש ועדות? נעשה ה כל
במליאה .הפעם...

ס .בר :

אני רוצה לדבר ,לשאול שאלות את הבן אדם שאנחנו
חושבים שהוא הכי מתאים.

י .בן חיים :

מה שאיתן אמר ,תקשיבי -

ס .בר :

אבל אני לא רוצה לבחור בו לפני שאני שואלת שאלות.

ז .שמע :

אם יש שאלות...

יו " ר :

שנייה ,שנייה רגע .מאוד פשוט ,יש חוק ויש סדר .החוק
אומר ככה ,יש ועדה מקצועית שבה בכלל לא שותפים
חברי מועצה ,גם אני לא שותף בה כדרך אגב.

ס .בר :

אין שום בעיה.

יו " ר :

היא באה וממליצה ,היא עושה את כל הבחירות ,את כל
ההליך המקצועי ,באה וממליצה כאן למליאה מי הם
ממליצים להגיע .יות ר מזה ,הוועדה המקצועית הסמיכה
את ענת אפרים ,מאחר וזו ליבת העיסוק שלה ,לבוא
ולנקד.

ס .בר :

אז למה היא לא פה? שענת אפרים תהיה פה ,שמישהו
יהיה פה ,שאפשר יהיה לקבל תשובות לשאלות.

י .בן חיים :

קודם כל ענת אפרים ,תקשיבי טוב ,אם את רוצה ,רשום
לך את חוות הדעת שלה מפורט ,תקשיבי רק רגע .ענת
אפרים היה לה ...אם יש לך שאלה ,תמיד אני עונה לך
על כל שאלה.

ס .בר :

אבל יש שאלות שאני רציתי לשאול את המפעילים.

י .בן חיים :

אבל זה לא המקום.

יו " ר :

את צריכה לשאול את ענת לצורך העניין.
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ס .בר :

אבל ענת איננה פה.

יו " ר :

אז תשאלי.

י .בן חיים :

תקשיבי לי שנייה אחת.

ס .בר :

אז בואו נוריד את זה מסדר היום ,אני אקבל תשובות.

י .בן חיים :

לא ,למה? כמו שאיתן אמר ,אחרי שייבחר מפעיל ,אפשר
כמו שנבחר שרון ,המועצה בחרה את שרון ,נבחר שרון,
מציגים את שרון .ייבחר מפעיל -

ס .בר :

כן ,אבל אז יהיה מאוחר מי דיי לשאול שאלות על ...על
תביעות משפטיות שמתנהלות נגדם ,על דברים שהם
מעוררי דאגה או לא ,אני רוצה לקבל תשובות.

י .בן חיים :

אם תבחרו מעון אמילי -

ס .בר :

אתם המלצתם ,אני לא מתנגדת לבחירה ,אני בטוחה גם
שנעשתה עבודה לא רעה.

י .בן חיים :

גם אין פער בין הבחירה של נו למה שהיא רצתה.

ס .בר :

כן ,אבל כשאני בדקתי את מעון אמילי ,אז ראיתי מספר
דברים

שמעוררים

אצלי

שאלות.

מדובר

בילדים,

בפעוטות.
י .בן חיים :

ברור.

ס .בר :

אני חושבת שאנחנו לא יכולים להקל בזה ראש .אז כן
אני רוצה את ההזדמנות לשאול את האנשים ,כי לא
אתה ולא איתן ת דעו לי לענות על השאלות האלה.

יו " ר :

אני לא יודע לענות לך.

ס .בר :

איזה סוג הסמכה יש? אולי ענת אפרים היתה יודעת.

יו " ר :

ענת אפרים יודעת.

ס .בר :

אז למה צריך לקבל החלטה כשאין לנו את היכולת
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לקיים דיון קודם?
י .בן חיים :

הדיון התקיים.

ס .בר :

לא ,הוא לא מתקיים .

י .בן חיים :

יש לך את ההמלצה .את רוצה ,תחליטי שאת לא מקבלת
את ההמלצה שלנו.

ס .בר :

תקשיב ,ההמלצה והעבודה שהוועדה עשתה נראית לי
מצוין והכל בסדר .ובנוסף ,יש לי שאלות .מבדיקה
פשוטה

שעשיתי

בגוגל

מצאתי

תביעות

משפטיות,

מצאתי בעיות אחרות ואני רוצה לקבל תשובות.
י .בן חיים :

נו? גם כנגד המועצה .בסדר.

ס .בר :

אתה לא יכול לענות לי עליהן.

י .בן חיים :

אז ...את כל ה ? 4 -

ס .בר :

לא ,על אמילי.

י .בן חיים :

את לא יכולה להזמין רק אחד.

ס .בר :

אז תזמין ,תעשה מה שאתה רוצה.

י .בן חיים :

אז בשביל מה יש את הוועדה הקודמת?

יו " ר :

חבר'ה ,אני מעלה רגע להצבעה כאן ,יש כאן ועדה
מקצועית שנעשתה ,יש לכם גם את הפרוטוקול .ישבו
בוועדה :יוסי בן חיים ,י .שטרסברג  ,י .ירקוני  ,עמיחי
וי י נברגר ,עדי סדינסקי ,סימה זאנה ,ומוזמנת ענת
אפרים אשר בחנה את הכל .הכל מופיע לכם ,כל סדר
היום .אני מבקש להעלות את זה להצבעה ,הצוות
המקצועי.

ס .בר :

מתנגדת ,על זה שלא קיימנו דיון.

יו " ר :

אין בעיה.
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ס .בר :

והליך תקין כמו שנדרש.

יו " ר :

ההליך הוא תקין.

ס .בר :

לא ,הוא לא תקין .אני לא יכולה לשאול שאלות ,זה
נקרא לסתום פיות .איתן ,זה לא בסדר.

יו " ר :

גורם מפעיל ,להפעלה של המע ון בשכונת הדרים .מאוד
פשוט ,חבר'ה .נו מה? יש יותר בכיר מה שנקרא? יושב
מנכ"ל ,יועץ משפטי ,ענת אפרים .עשו את הבחירה ,אני
לא מחליף.

ס .בר :

אין בעיה עם העבודה שהוועדה עשתה ,אבל יש עוד
שאלות שאפשר לשאול וצריך לשאול.

יו " ר :

אומר לך מנכ"ל המועצה ,בואי ישיבה יחד איתו מחר
בבוקר עם ענת אפרים.

ס .בר :

אז למה להחליט על זה עכשיו?

י .בן חיים :

חוץ מפעם אחת בטעות ,יש שאלה שאת שואלת ואת לא
מקבלת עליה תשובה?

ס .בר :

אני כל הזמן מקבלת תשובות ואפילו מהר ,עבודה
מעולה יוסי ,תודה.

י .בן חיים :

לא עבודה מעולה בכלל ,אני לא מבקש צ יונים ממך ,הכל
בסדר.

ס .בר :

מעריכה את זה ,זו העבודה שלך ,ואני עושה את העבודה
שלי.

י .בן חיים :

נכון ,בדיוק.

ס .בר :

רגע ,אבל למה אנחנו דנים?

יו " ר :

אני חזור ,ועדת הקצאות היא ועדה מקצועית.

ס .בר :

איתן ,אם יתעורר משהו שהוא לא תקין במה שקורה
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איתם ואתם לא שמ תם לב לזה ואני כן מעירה על זה,
למה לא להתייחס? מדובר פה בתינוקות ,בחייכם.
א .ליליוס :

בגלל זה אמרו לך ללכת לענת אפרים ,יש לה מספיק
ניסיון.

ס .בר :

אין בעיה ,אז לא נקבל החלטה עכשיו.

א .ליליוס :

אני מאמין שהיא תיתן לך את כל התשובות שאת
צריכה.

ס .בר :

אני בטוח ה שהיא תיתן תשובות.

א .ליליוס :

אז במקום לעשות את הוויכוח הזה וכל הזמן הזה,
פשוט תשבי איתה ,היא תיתן לך...

ס .בר :

אבל למה לקבל החלטה עכשיו? לא מעניין אותך המידע
הזה?

יו " ר :

קבע משרד הפנים בכוונה שנבחרי ציבור לא יישבו
בוועדה .לא אני קבעתי.

ס .בר :

עוד הפעם .הוועדה עשתה עבודה נהדרת.

יו " ר :

באו ואמרו – לא נבחרי הציבור ,אנשי המקצוע.

ס .בר :

ועדיין יש פה שאלות.

יו " ר :

אם יש שאלות ,את מוזמנת.

ס .בר :

אתה יודע לענות לי על ההסמכה ,סוג ההסמכה?

יו " ר :

כן ,כן ,כן.

י .בן חיים :

כל מה שתרצי ,תקבלי תשובות.

ס .בר :

תביעות משפטיות שמתנהלות נגדם .יש המון שאלות
שצריכים לברר אותן.

יו " ר :

בסדר ,מעולה.

ס .בר :

יש לנו נקודות יציאה? אני לא קיבלתי את ההסכם
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עדיין.
יו " ר :

אין לנו עדיין הסכם ,איזה הסכם.

ס .בר :

רגע ,יש לנו מחשבה על הסכם? יש לנו נקודות יציאה?
מה קורה אם יש שם מישהי שמתע ללת בילדים? אנחנו
קוראים פה חדשות לבקרים על דברים כאלה.

א .ליליוס :

לאיפה היא הולכת? להתעלל יכולה להיות מטפלת.

ח .קרס :

תתכבדי את חברי המועצה ,סוזי .תכבדי את אנשי
המקצוע ,תכבדי אותם .תכבדי אנשי מקצוע ,את עובדי
המועצה ,תכבדי אותם.

ס .בר :

מותר לי לשאול שאלו ת .אף אחד לא יסתום לי את הפה.

ח .קרס :

תשאלי ,אבל הנה ,יש לך הזדמנות ,תשאלי.

ס .בר :

אבל אין פה אנשי מקצוע ,אין פה את מי לשאול.

ח .קרס :

איזה אנשי מקצוע את רוצה?

יו " ר :

יש משה שנקרא הקצאה של מעון.

י .בן חיים :

רגע ,את ביקשת את הסכם ההקצאה .עניתי לך – לאחר
החלטת המליאה ,המועצה תבצע הסכם התקשרות עם
המפעיל.

ס .בר :

היועצת המשפטית ,אפשר לשאול אותך שאלה?

האם

בהסכם מהסוג הזה ,מהניסיון שלך ,ממה שאת הולכת
להמליץ למועצה המקומית שוהם לעשות ,יש נקודת
יציאה ,ברגע שמגלים משהו לא תקין בהתנהלות כמו
שאנחנו רואים בחדשות ,ח ווים ,שומעים ולא רוצים
שיהיה אצלנו .יש נקודת יציאה? אני מעלה משהו ,למה
להתעלם?
עו " ד ר .אפלבוים :

להגיד לך ,מצד אחד ...אבל אין בעיה...
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י .תורג ' מן :

יש חוזה שעושים מול הגורם...

(מדברים ביחד)
ס .בר :

אבל אנ י מבקשת לראות ,אין מסמך.

יו " ר :

אין חוזה ,אין חוזה .מה קורה לכם? תגידו לי.

ח .קרס :

החוזה יגיע בפקס.

א .אלטלף :

יוסי ,לאיזו תקופה ההקצאה?

ס .בר :

 20ו . 5 , 5 -

י .בן חיים :

 25שנה.

ס .בר :

 20ועוד  5ועוד . 5

א .אלטלף :

למעון?

יו " ר :

חבר'ה ,נעמ"ת ,תגידו מה אתם -

ס .בר :

זה לא נעמ"ת ,זה אמילי.

יו " ר :

לא ,אני אומר  ,זה כמו שנעמ"ת היה עד היום,
ובמקומות אחרים יש מפעילה...

ס .בר :

דרך אגב ,בשכונת כרמים המעון קיבלנו עליו לא 1
מיליון ,זה היה  1.2מיליון .מה קרה למחיר?

יו " ר :

כמה קיבלנו על המעון בשכונת 1 ?...מיליון שח.

ס .בר :

לא ,בנעמ"ת 1.1 ,או  1.2מיליון שח .אני ראיתי . 1 . 1

יו " ר :

זה לא משנה ,זה מה שיצא במכרז כדרך אגב.

א .אלטלף :

מה האינטרס שלנו לעשות לכזו תקופה ארוכה?

י .בן חיים :

האינטרס ...לשים כסף.

א .אלטלף :

כמה הם שמים?

יו " ר :

מיליון.

א .אלטלף :

מתוך כמה?

יו " ר :

מתוך עלות של כמעט  5.8מיליון שח.
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ס .בר :

ועוד חצי מיליו ן שח יש להם לפחות הצטיידות.

י .בן חיים :

בכל מקרה ,יש הסכם שמתייחס למה שאומרים.

א .אלטלף :

חמישית מהעלות ה...

ס .בר :

לא ,זה יותר מחמישית.

י .שטרסברג :

זה לא חמישית ,זה מיליון ממה שזה יעלה .אנחנו לא
יודעים עוד כמה זה בדיוק יעלה.

ס .בר :

אבל יש עוד הצטיידות  ,ישראל .אתה לא יכול להתעלם
מזה .זה עוד חצי מיליון שח .תאמין לי ,עשיתם
שיעורים.

דובר :

מעון עולה בערך  5מיליון...

י .בן חיים :

אבל הצטיידות זה עליהם.

ס .בר :

נכון עליהם ,אבל צריך לקחת גם את זה בחשבון .אנחנו
לא יכולים ככה ,יוסי ,יאללה.

י .בן חיים :

לא נכון.

יו " ר :

חבר'ה ,זה לא שם .אנחנו עשינו הקצאת קרקע ,זו ועדה
להקצאת קרקע ,זו לא ועדה לחוזה .באו ובדקו למי
להקצות.

ס .בר :

אתם נתתם אבל את הנתונים .היא הלכה ,בדקה .למה
בדקנו? כי אכפת לנו ,זה חשוב לנו ,כי יש לנו אחריות
על זה.

י .בן חיים :

נכון...

ס .בר :

אז אני רוצה לשאול שאלות .השאלות שלי מתייחסות
לדברים שעולים מהחומר.

יו " ר :

מצוין .יש לך עד חתימה החוזה ,ואם יש לך הערות,
להביא אותן.
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ס .בר :

אין בעיה.

י .בן חיים :

לעזוב לנו ,כן ,כן .תעזרי לנו לעשות הסכם טוב ,אין
הסכם.

יו " ר :

די יוסי.

מחליטים לאש ר:
אושר ברוב קול ות אישור פרוטוקול מיום  17.12.19שכונת הדרים (חדש)
מעון יום – בחירת מפעיל .
יו"ר האופוזיציה  -סוזי בר מתנגדת שלא קוים דיון.

סעיף  : 9אישור פתיחת חשבון בנק לקרן תשלומי חנייה.

יו " ר :

אישור פתיחת חשבון בנק לקרן תשלומי חנייה .חבר'ה,
הנושא הזה מתייחס ,באזור התעסוק ה הצפוני שלנו יש
בעצם תכנית  , -זה אושר כבר בוועדת משנה התכנית
הזאת?

י .ירקוני :

תכנית הבינוי נדונה בוועדת משנה ...והיא עכשיו...

יו " ר :

מעולה ,התכנית הזאת נדונה בוועדת משנה .בתוך ועדת
המשנה יש בעצם  14חניות שם ...לעשות כופר חנייה.
עלות כל חנייה מוערכת ב  30,000 -שח ,בהתאם לכך
מתבקשת המליאה לאשר תב"ר  786בסך  420,000שח
לפתיחת חשבון בנק נפרד לקרן חניות .אני מזכיר לכם,
החוק קובע שאם אנחנו לוקחים כופר חנייה ,אנחנו
נדרשים לייצר חניות ברדיוס של  350מ"ר .ולכן יש
מגרש אחד שאנחנו נמצאים בהליכים של ביצוע חניות
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שם ,ואנחנו מבקשים לאשר את הדבר הזה ,כולל
החשבון הנפרד .הערות למישהו? תודה רבה.
א .פאהן :

רגע ,אנחנו מדברים על חנייה .חשוב להזכיר שלא
בוצעה עדיין.

יו " ר :
עו " ד ר .אפלבוים :

שלא בוצעה.
זה

יכול

להיות

גם

חנייה

שבוצעה

ב 5-

השנים

האחרונות ,אין שום בעיה .זה כתוב בחוק שחור על גבי
לבן.
א .פאהן :

את זה את יודעת ,אנחנו לא אנשי חוק.

עו " ד ר .אפלבוים :

גם עם הבנייה של החנייה הסתיימה -

י .ירקוני :

 ...את ההוראה ,את התקנה ...חניון ,או שהוקם ב 5 -
שנים האחרונות או שהוקם ב  10 -השנים הקרובות
אפשר...

יו " ר :

חבר'ה ,להתראות ,תודה רבה .בסדר ,כן

א .פאהן :

אז רגע ,זה גם החנייה שממול.

יו " ר :

לא יודע ,לא נראה לי.

מחליטים לאשר:
אושר פה אחד פתיחת חשבון בנק לקרן תשלומי חנייה.

סעיף  : 10תכנית פיתוח  – 2020אישור תב"רים.

יו " ר :

חבר'ה ,תכנית פיתוח  2020בעצם ממירה את התכנית
שאישרנו במליאה הקודמת לתב"רים .ה ערות למישהו
לתב"רים כאן?
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ס .בר :

לא.

יו " ר :

אז מאשרים אותם.

מחליטים לאשר:
אושרה פה אחד תכנית פיתוח  2020תב"רים.

סעיף  : 11שונות.

יו " ר :

רציתי בהתחלה אבל שכחתי .מזל טוב לאבי אלטלף על
הולדת הנכד .איזה מספר?

א .אלטלף :

 . 6אני עובד קשה בשביל זה.

דוברת :

א ורין ילדה.

יו"ר :

תראו איזה יופי י נ קי מתייחס לילד שנולד לאורין כנכד.
אתם מבינים את המשמעות? כל הכבוד לינקי.

(מדברים ביחד)
יו " ר :

אבי ,בשם המועצה ,מליאת המועצה חברנו כאן ,שי קטן
לרגל הנכד.

א .אלטלף :

תודה ,תודה.

ח .קרס :

כדאי לנו לעשות נכדים.

א .אלטלף :

תע שו נכדים.

יו " ר :

אז באמת ,גם לאורין כאן שיקי ...וזה חשוב ,נולדה
היום .בסדר .עוד דברים אני מבקש רגע בשונות ,כי זה
משהו שנכנס .אנחנו דיברנו בזמנו על כנפיים של
קרמבו ,שאנחנו בעצם רוצים כבבר להתחיל ב  1.2 -את
הפרויקט הזה .אנחנו מבקשים לאשר  50,000שח
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השתתפות של ה מועצה לפרויקט של שנה .אני מזכיר
שהתמחור התחיל מ  , 120 -והצלחנו להגיע איתם לתמחור
של  50,000שח ,אתמול פגשנו את המנכ"לית של כנפיים
של קרמבו במקרה כדרך אגב ,כי היא באה פשוט לכנס,
לא בגלל שתכננו איזו ישיבה איתה .וככה שמחנו מאוד
שגם הם סוף כל סוף הצלחנו להגיע לאי זה סיכום לגבי
התקצוב .אנחנו מבקשים תוספת של  50,000שח
לכנפיים של קרמבו.
י .שטרסברג :

כדי שלא נצטרך להביא את זה בפעם הבאה ,אז אנחנו
מאשרים ,זה הולך להתבצע על ידי...

א .פלג :

זה הולך לטובת מה? רק אם אפשר.

י .שטרסברג :

רכז של כנפיים של קרמבו.

א .פלג :

משכורת.

ס .בר :

מה זה ,רבע משרה ,חצי משרה?

י .שטרסברג :

זה יתבצע במסגרת תקציב ש...

יו " ר :

זה פעם בשבוע ,זה לא איזה -

ס .בר :

איפה הם יהיו?

י .בן חיים :

 ...בשלב זה.

י .שטרסברג :

זה דרך חמש.

(מדברים ביחד)
י .שטרסברג :

אנחנו מתקצבים את חמש בצד ההוצאה .בצד הכנסה זה
הקטנה של רזרבות ראש המועצה ,ככה יש לנו גם את
ההכנסות וגם את ההוצאות.

דובר :

כמו כל מאן ,גם זה מאוזן.

י .שטרסברג :

צריך לתקצב את זה.
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יו " ר :

זה גם מאושר .אנחנו מחכים לראות את הפתיחה
ומאחלים בהצלחה לנו ולכנפיים של קרמבו על שיתוף
פעולה,

שיהיה

שיתוף

פעולה

של

שנ ים

ארוכות,

ושהילדים עם הצרכים המיוחדים יוכלו ליהנות ,וגם
ההורים יוכלו ליהנות ,כי יש להם גם פעילות.
אחד היתרונות של כנפיים של קרמבו מי שלא מכיר ,וגם
אני למדתי בתקופה האחרונה שהיא באה ולוקחת גם
את המשפחות יחד כמסע משותף .אני חושב שזה אירוע
מדהים .ליליוס שעמ ד גם כן ,הוא ועוד מספר תושבים
מלכתחילה דבר הזה.

מחליטים לאשר:
אושר פה אחד  50,000שח לטובת רכז של כנפיים של קרמבו.

יו " ר :

אני רוצה בנוסף הקצאת קרקע לעמותת שקל .עמותת
שקל היא עמותה שזכתה בהקצאת הקרקע אם אתם
זוכרים ,לתפעול עמותת בית לחיים .ההקצאה אושרה
במלי אה ב  . 2018 -ובהתאם להקצאה ,על העמותה לגייס
סך של  1מיליון שח עד לחודש פברואר . 2020
הפרויקט החשוב הזה קיבל תנופה בחצי שנה האחרונה
והחל לרקום עור וגידים נוכח העובדה והעבודה והמשך
הפגישות שהיו לנו עם מנכ"לית העמותה ,ביקשה
העמותה ארכה של חצי שנה לגייס את הכספי ם .ואני
מבקש כאן מהמליאה לאפשר את הגיוס הנוסף הזה.
אנחנו אומרים ,יש קשיים בגיוס.
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י .תורג ' מן :

לא פשוט בכלל.

א .ליליוס :

ממש לא.

ס .בר :

אין מסמך על זה.

יו " ר :

לא ,זה בשונות ,אני מבקש בשונות.

א .פאהן :

יש לי רק בקשה בנושא הזה ...זה הולך לפרוטוקול .אם
אפשר ל הציג בפנינו את התכנית העסקית של ההפעלה
של המקום .אני מאוד שמח שתורמים להם ,אני מאוד
שמח שמביאים להם את הכסף.

יו " ר :

התרומה היא לא להפעלה ,היא רק לבינוי .ההפעלה הם
מקבלים כסף ממשרד הרווחה.

א .פאהן :

יפה .אז יכול להיות שבתוך ההפעלה יש גם את המרכיב
של בניית ה מקום.

יו " ר :

אין ,אין .אנחנו נציג לכם את הכל ,אין.

א .פאהן :

אני לא יודע .אז אם אפשר להציג את התכנית העסקית
של ההפעלה ,זה מה שביקשתי.

י .תורג ' מן :

 ...זה אחד האנשים באמת -

יו " ר :

דיברנו עליו היום ,דרך אגב.

י .תורג ' מן :

זה איש מדהים ,אני אומר לך.

א .ליליוס :

יוחנן ,אם אתה מכיר ,אתה מוזמן להביא אותו.

מחליטים לאשר:
אושר פה אחד הקצאת קרקע לעמותת שקל (בית לחיים).
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יו " ר :

חבר'ה ,בה משך למה שדיברתי בהתחלה ,אני רגע מבקש
בעצם לאשר כרגע אופציה ,כן? אנחנו מקווים שזה
יתממש .יריד הנפש בנפש ,שבעצם איתם הארגון הגדול
של ה באה של עולים חדשים ,מארגן את הכנס השנתי
שלו במרץ בניו ג'רזי .זה כנס שקורה פעם בשנה.
מגיעים אליו כל היהודים שגרים בארצות הברית.

א .פלג :

סע ,אבי.

ח .קרס :

לא ,הפעם אני.

ס .בר :

אני בניו יורק ,על הדרך .תחסוך כסף.

יו " ר :

אז היריד השנתי הזה מתקיים שם .אנחנו מבק שים
לאשר כאן את פלג רשף שהוא יו"ר ועדת קשרי חוץ ואת
הרב סתיו ,לאשר להם נסיעה.

ח .קרס :

חבל שיצאתי מהוועדה.

יו " ר :

כאילו חסר לך .יש לך חינם .על חשבון אל  -על חני טסה,
ואתם תהיו באותו חדר ,זה לא עולה.

ח .קרס :

לא ,לא ,לא.

יו " ר :

חבר'ה ,שני הירידים האלה וקבלת ד יווח מפורט ,אנחנו
גם נתכנס ,נקבל רגע את הדיווחים גם מהיריד של אבי
וגם מהיריד של פלג .אנחנו גם מקיימים ישיבות מה
שנקרא די ב -

א .פלג :

אם אפשר אבל שזה יהיה תקציב מנהלים ,שלא נתעייף.

דובר :

נראה לי אני נוסע עם הגמלאים.

ס .בר :

הוא אומר בביזנס.

יו " ר :

מה שאנחנו מבקשים כאן ,אני מאשר כאן את התקציב
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המקסימאלי ,אבל ייתכן מאוד ,כי הרב סתיו ככל
הנראה נמצא בארצות הברית בנסיעה אחרת ,נסיעה
פרטית כדרך אגב ,שהוא מגיע לשם ויכול להיות ש...
ס .בר :

אז מה הסכום שאתה מדבר עליו?

יו " ר :

 4,000דולר סך הכל לטיסות פלוס המלונות ל  2 -אנ שים
יחדיו.

א .פאהן :

יש לנו בתקציב קשרי חוץ את זה.

יו " ר :

כן ,יש לנו .אישרנו  40,000שח נראה לי כללי.

י .שטרסברג :

בדרך כלל ...זה חמש.

יו " ר :

קשרי חוץ אישרנו במועצה.

ס .בר :

בכמה ימים מדובר?

יו " ר :

 3ימים.

א .אסייג :

 4ימים.

(מדברים ביחד)
יו " ר :

חבר'ה ,זה לא בא על חשבון המשלחות והתקציב .שמנו
תקציב עידוד עלייה ,זה תקציב עידוד עלייה ,זה תקציב
נפרד .לא פוגעים בשקל אחד ממה שאנשים באים
למשלחות צופים ,ספורט ,וכל מה שהוועדה תחליט.
אנחנו מקווים עוד פעם ,אולי פלג יהיה בנסיעת עבודה
אחרת ונחסוך את הכרטיס ,אולי הרב סתי ו ,אולי חני
תיסע עם פלג ותישן באותו חדר.

ז .שמע :

לצמצם ,לצמצם.

ח .קרס :

איתך מילא.

דובר :

זה בפרוטוקול.

יו " ר :

שיפורסם בפרוטוקול.
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(מדברים ביחד)
דוברת :

הכל מצולם.

ח .קרס :

אז מה? אני אוהבת אתכם ,חולה עליכם ועל איתן יותר.

יו " ר :

חני ,הכל בסדר .חברים ,תודה רבה ,ערב טוב.

מחליטים לאשר:
אושר פה אחד הוצאות נסיעה סך  4,000דולר ל פלג רשף ולרב סתיו ,לצורך
נסיעה לארצות הברית ל  2 -ירידים.

נסגרה הישיבה.
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