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 ערב טוב חברים, גם שומעים אותי ברמקול וגם  :גב' אושרת גני

מוקלט, מגניב. אז אנחנו ממש מתרגשים לפתוח את הישיבה הראשונה לשנת 

כאן בצור יצחק, כחלק מהמדיניות שלנו שאנחנו נצא לשטח ונפגוש  2019

אנשים, נעשה סיורים ביישובים ונקיים את הישיבות שלנו כאן עם תושבים, 

מלא, אז אנחנו פותחים ביישוב הכי צעיר שלנו צור יצחק. יש לנו סדר יום 

אבל לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להזמין את יו"ר הוועד את מורן סלע 

אברהם, שעשתה לנו סיור מרתק בצור יצחק ומי שהגיע הרוויח. אז מורן 

תודה רבה גם על ההזמנה, תודה לכל חברי הוועד שנמצאים כאן לנמרוד סגן 

ק, תודה יו"ר, לכל חברי הוועד והחברים האחרים שהגיעו לכאן מצור יצח

 לכם. אנחנו בדקות הקרובות סקירה קצרה תעודת זהות של צור יצחק, מורן. 

 

היי, אחר הצהריים טובים לכולם, קודם כל בשם  גב' מורן סלע אברהם:

חברי הוועד עובדי הוועד והתושבים ברוכים הבאים לצור יצחק, למי שכאן 

ו אחרי סיור בפעם הראשונה וגם למי שכבר בפעם השנייה והלאה שלו. אנחנ

באמת היה מאוד כיף בעיקר לחדשים שלא היו כאן אף פעם, היה כיף להראות 

במועצה, החדש במועצה והגדול  את היישוב. אז אנחנו היישוב הצעיר

עד  10,000תושבים וצפויים לגדול לעד  6,000-במועצה. כיום אנחנו מונים כ

, כרגע אנחנו יחידות דיור 2,750תושבים סך הכול, שמדובר על  12,000

. אנחנו יישוב צעיר, זאת אומרת כמעט כולנו כאן בגילאי 1,800עומדים על 

זוגות צעירים שבאו מהערים בשרון ויש בו כמובן המון ילדים,  40-ל 30-בין ה

והיד  6עד  3גני מועצה מגילאי  24וזה מתבטא גם במוסדות החינוך, יש פה 

גנים. יש פה  5-ל 4עוד, בין  עוד נטויה, אנחנו צריכים כנראה לשנה הבאה

, ועוד מעון שבדרך. כמובן גם גנים פרטיים, יש פה 3עד  0-מעונות יום מ

בתי  2צהרונים.  24צהרונים, הצהרונים בגנים מלאים, בכל גן יש צהרונים 

ספר יסודיים, בית ספר אחד ותיק בית ספר אחד חדש פועל כבר שנה שנייה 

, עד ו'. ומקווים ומייחלים -שנגיע ל בית ספר צומח כרגע א' עד ג' א' עד 
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לחטיבה צומחת, חטיבה שש שנתית, חטיבה ותיכון שנקבל את האישורים 

בקרוב ונוכל לעלות על שטח המועצה. זהו, זה אנחנו, שמחים מאוד שאתם 

כאן, תודה רבה אושרת שבחרת בנו להיות הראשונים לכבוד הוא לנו, ושיהיה 

 דשים וערב נעים. בהצלחה כמובן לחברי המליאה הח

 

. אכן יישוב קהילתי צעיר מקסים   :גב' אושרת גני תודה רבה..

ותוסס, ותודה לכם על האירוח. ואני מאחלת לכולנו שתהיה לנו שנה מעולה, 

. 2019שנה מלאה בעשייה. אנחנו פותחים כאן את הישיבה הראשונה לשנת 

 2יש כאן כבר  הישיבות הבאות שלנו יהיו לסירוגין במועצה וביישוב אחר.

גן חיים וכפר סירקין, ומי שמעוניין עוד לארח  יישובים שביקשו לארח אותנו 

 אותנו מוזמן בתום הישיבה לבוא ולהירשם אצל אגוזי. 

 

 בשביל לא לנסוע בפקקים זה כדאי.   מר איל מילר:

 

האמת שחוויתם עכשיו את מה שאנחנו מדברים   :גב' אושרת גני

עים אז באמת אפשר להבין את זה בראש, אבל עליו כאן, ועד שלא מגי

דקות כמעט שעה, אז כן יש  5מרגישים את זה בכל הגוף כשנוסעים נסיעה של 

לנו בעיות תנועה מאוד מאוד חמורות כאן, וכשאנחנו מדברים על החובה שלנו 

לייצר לחצים מאוד מאוד גדולים על משרד התחבורה כדי להתאים את 

ה כאן באזור, אנחנו מבינים את זה כשאנחנו התשתיות לאוכלוסייה שגדל

יומנו, ואם הביקור עם שר נוסעי ם את זה, אז בהחלט זה נמצא על סדר 

בחודש, אחד הנושאים שיעלו זה הנושא  24-התחבורה אכן יתקיים כמתוכנן ב

, כמובן 5504שנסעתם עליו בדרך לכאן, והרחבת כביש  444של הרחבת כביש 

  -שיש עוד נושאים אחרים

 

  -אם תוכלי להביא אותו בזמן הפקקים שהוא יתקע  מר איל מילר:

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 6 
 

רציתי להזמין אותו לסיור שגם הוא ירגיש את זה   :גב' אושרת גני

ויראה את זה, הוא לא הצליח להגיע לסיור, הוא יבוא לפגישה, אבל אנחנו 

עשינו סרט וצילמנו מלמעלה ברחפן את הפקקים גם פה גם בכבישים אחרים 

, אנחנו עושים סרטון ככה שכולל את כל הבעיות שיש לנו בנושא במועצה

 תחבורה במועצה, ואנחנו נציג את זה בפניו. 

 

  -היום היה בונוס היה סילבסטר אז לא היה     :מר צפי פלד

 

.   :גב' ליטל רהב  נכון

 דיווח על פטור מארנונה בנוגע לשטחי "מצללה" בהתאם לתיקון מספר  . 1

 ם במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( לחוק הסדרי 17 

 ;1992 -התשנ"ג  

 

שלנו, הנושא  1טוב, אנחנו נתחיל עם נושא מספר   :גב' אושרת גני

 17הוא דיווח על פטור מארנונה בנוגע לשטחי מצללה, בהתאם לתיקון מספר 

. לימור את 1992לחוק ההסדרים במשק, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 

 רוצה להציג את זה? לימור סגנית היועץ המשפטי. 

 

 -שלום לכם, התיקון לחוק בעצם נועד :לימור ריבליןעו"ד 

 

 וגם תושבת צור יצחק.   :גב' אושרת גני

 

גם נכון. התיקון לחוק נועד לתת את הטבה לבעלי  :לימור ריבליןעו"ד 

על אף שיש פרגולות שהחליטו לאטום אותה. על מנת ליהנות מפטור מארנונה 

פרגולה אטומה צריך לעמוד בכמה תנאים, אחד מהם שהחומר האוטם יהיה 

עשוי מכיסוי פלסטי שקוף, ותנאי נוסף שהפרגולה תהיה לא מוצלת במלואה, 

יש תנאים מאוד ברורים בתיקון לחוק, צריך שהפרגולה תהיה אטומה לא 
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בן תנאי משטחה ושהמרווחים בגג הפרגולה יהיו שווים. כמו 60%-ביותר מ

נוסף שהפרגולה הזאת תשמש למגורים, לשימוש שנהוג במרפסות ובחצרות, 

כלומר לא לחנייה ולא למחסן. לכן בעצם כל תושב שיש לו פרגולה כזו, או 

לכזו וליהנות מפטור מארנונה מוזמן לפנות  שרוצה להתאים את הפרגולה שלו

קחים לבוא למחלקת הגבייה במועצה, אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נשלח פ

מניתי עכשיו, שאני ולצלם את הפרגולה. וכל פרגולה שתעמוד בתנאים ש

חושבת שמניתי אותם בצורה הרבה יותר ידידותית ומובנת מאשר לשון החוק, 

 יכול ליהנות מפטור מארנונה בגינה. 

 

  בבקשה.  60%תסבירי לנו מה זה   :מר דני ברכה

 

 מה זה לא מרווחים שווים.     :דובר

 

אני אסביר, המחוקק אימץ את ההגדרה הנהוגה  :לימור ריבליןד עו"

למצללה בחוק התכנון והבנייה. מצללה בחוק התכנון והבנייה אומרת 

שפרגולה על מנת שהיא תיחשב כשטח שהוא לא עיקרי שהוא לא חלק ממבנה, 

צריכה להיות אטומה לא במלואה. המחוקק החליט שאטומה לא במלואה זה 

ממנה אפשר לראות את קרני השמש. אני שנייה עוד  40%אומר שלפחות 

בענייני הצללות. שאפשר לראות את קרני השמש, אז נניח האדם הפשוט 

והנוהג הרגיל הוא שאנשים שמים בדרך כלל במבוקים בפרגולה, אז אולי ככה 

אני אהיה יותר מובנת, הבמבוק לא יכול להיות על כל משטח גג הפרגולה, הוא 

משטחה והוא צריך להיות לא רציף, כלומר לא  60%עד  חייב לכסות רק

לפרוש קנה במבוק, להגיד אוקיי אני מודד יש לי עכשיו פרגולה שהאורך שלה 

מטר, לא. זה גם צריך להיות פרוש  16מטר, אז אני אשים רק על  20הוא 

בצורה כזו שיש מרווחים בין הפרישה של הבמבוקים. זוהי הגדרה מימים 

  -כנוןימימה בחוק הת
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 הפלסטיק על הכול?   :מר אמנון כהן

 

  -הפלסטיק על הכול. ההקלה היא :לימור ריבליןעו"ד 

 

תנו לה לסיים, חברים, אנחנו נשאיר זמן לשאלות   :גב' אושרת גני

 ואז בהצבעה מסודרת נעביר את רשות הדיבור. 

 

ההקלה נוגעת לעניין האטימות שבאמת כל נישום  :לימור ריבליןעו"ד 

כל לשבת תחת הפרגולה וליהנות מכך שהגשם לא יטפטף עליו, אבל הוא יו

 עדיין יצטרך להשאיר מבחינת ההצללה שטח שקרני השמש חודרות מבעדו. 

 

 לימור תודה, אנחנו נעשה סבב נתחיל עם אורי.   :גב' אושרת גני

 

  -מאחר ואני העליתי את זה לשאילתה  :מר אורי עצמון

 

וקול הצטרפו אלינו אשר בן עטיה ולידו דויד לפרוט  :גב' אושרת גני

סיוון וגלי זמיר וגם אוהד זמיר, אוהד הוא יו"ר מועצת הנוער. היינו עם 

 אורי. 

 

מאחר ואני הגשתי שאילתה על זה ורציתי להעלות   :מר אורי עצמון

את זה במפגש הראשון שהיה לנו, אני שמח שדנתם בזה, אבל התשובה שאני 

 60% 40%-בר, חזרנו חזרה לסורנו. את הסיפור של השומע זה אין שום ד

אנחנו מכירים מקדמת דנן. עד היום כל מה שהיה מכוסה בבמבוק דברים 

כאלה היה פטור, ככה היה עד היום. בא התיקון הזה ואומר גם אם הוא יהיה 

מכוסה עם פלסטי שקוף, הפלסטי שקוף יהיה פטור. הפירושים שנתנו פקידי 

לקות אם יש זה וזה אז לא יהיה פטור. עכשיו ההסבר של המועצה ומנהל המח

לימור הוא מקשה עליי להבין את הסיפור הזה, אני מבין אותו מצוין אין 
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יודע לספור את האחוז בין  פטור. מפני שאם במבוק הוא לא אטום, אז לא 

במבוק לבמבוק. אז הם צריכים דברים פשוטים לאנשים פשוטים. חצי 

לא מבינים פילוסופיה של עורכי דין, אז צריך להגיד אנשים הם פלחים, מה

ברור, מה שהיה עד היום פטור עם במבוק ועם קש פטור, גם אם הוא יהיה 

מכוסה בפלסטיק שקוף נקודה. וכל מה שהקריאה לימור זה היה כתוב כבר 

משהקימו את המועצה, ונהגנו ככה. מי שלא היה לו פלסטיק למעלה והיה לו 

 . במבוק קיבל פטור

 

 הוא עדיין יהיה פטור.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

 היום זה לא יהיה ככה.   :מר אורי עצמון

 

 אני אסביר, אני אסביר אורי בשפה פשוטה.   :גב' אושרת גני

 

  -רק רגע אולי  מר איל מילר:

 

איל אני אסביר בסדר? לשון החוק שאותה צריך   :גב' אושרת גני

לפי לשון החוק, ככול הנראה שלא היינו לקיים, אם היינו הולכים בדיוק 

מקילים אם התושבים, והחוק הזה בא להקל עם התושבים. למה? כי המועצה 

 שלנו פירשה את מה זה פרגולה כשלא הייתה פרשנות ברורה למה זה פרגולה. 

 

 היה ברור מאוד.   :מר אורי עצמון

 

את  לא, לא הייתה פרשנות ברורה. המועצה פירשה  :גב' אושרת גני

זה, והנוהג היה שאם חודר מבחן הגשם, חודר גשם פטורים. עכשיו החוק הזה 

שמגדיר אחרת ובחומרה את הנושא הזה אם עושים את מבחן הגשם אומר 

משהו אחר, אם היינו רוצים ללכת לפי לשון החוק בלבד, אז לא היינו 
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מיישמים את ההקלה הקודמת. באמת נעשתה כאן חשיבה מאוד שבאה 

קלה מול התושבים, ואומרת אנחנו ניקח את מה שהיה כנוהל כאן לקראת ה

ונכבד אותו, כי זה מה שעשינו כל השנים. ומצד שני אם מישהו יבוא לפי לשון 

החוק ויבקש פטור, כי הוא עומד בלשון החוק הוא גם יקבל פטור. וככה אנחנו 

מאפשרים בעצם לתושבים שלנו לקבל את הפטור החדש ואת הפטור שהיה 

יופי, כ נוהג כאן. זה ככה שורה תחתונה ולא בלשון משפטית, ואם זה ענה לך 

 ואם לא אתם מוזמנים להמשיך לשאול, ואיל בבקשה. 

 

 אותך הבנתי מצוין אבל לימור לא אמרה את זה...   :מר אורי עצמון

 

אני רוצה להבין קודם  40% 60%-אני שומע את ה  מר איל מילר:

א באורך? אם יש רווח בין במבוק לבמבוק זה כל מה זה צריך להיות דווק

. עכשיו אני גם לא מבין פיפטי פיפטי אז זה גם עומד בתקנות החוק אני מבין

  -למה מתייחסים דווקא רק לגג. אם הפרגולה בלי קירות

 

 אז היא לא תחויב.  :לימור ריבליןעו"ד 

 

גג אין בעיה. פרגולה בלי קירות לא מחויבת, בלי   :גב' אושרת גני

 לא מחויבת. 

 

אז צריך להדגיש את זה, אנחנו מדברים על פרגולה   מר איל מילר:

  -ללא קירות לא תחויב, אם יש לה קירות והיא סגורה

 

 לא, ללא קירוי. ללא קירוי לא תחויב.   :גב' אושרת גני

 

 ללא קירות.   מר איל מילר:
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 לא, קירוי, קירוי.   :גב' אושרת גני

 

 את לא הבנת אותו.  לא, לא,   :רתדוב

 

דברים, לימור דיברה קודם כל על  2אני מדבר על   מר איל מילר:

אז זה  50%כאילו זה באורך. אם אנחנו שמים במבוק בצפיפות של  40% 60%

 אמור גם כן למלא את ההוראות, למה זה דווקא צריך להיות באורך? 

 

 מי אמר באורך?   :מר יצחק אגוזי

 

הגעת לאורך או לרוחב? אף אחד לא הגדיר את איך   :גב' אושרת גני

זה אורך או רוחב. אבל ההגדרה של מה זה פרגולה עכשיו היא הגדרה מפורטת 

ומדייקת, ולכן אנחנו אמרנו אין בעיה, לפי ההגדרה, אתם רוצים שאני אקריא 

 לכם את ההגדרה של פרגולה? 

 

  -ההגדרה של פרגולה  :מר יצחק אגוזי

 

 . וא תקריאב  :גב' אושרת גני

 

לצורך הפטור היא מבנה בלא קירות הממוקם בחצר   :מר יצחק אגוזי

בגג או במרפסת של בית מגורים, הנסמך על עמודים ובנוי מחומרים קלים, 

שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח 

  לפחות ממנו.  40%ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 

 

 קיר אחד גם לא?    :תדובר

 

 )מדברים יחד( 
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ואולם יכול שהמבנה יהיה נסמך באופן חלקי על לא   :מר יצחק אגוזי

קירות של מבנה המגורים שאליו הוא צמוד. זאת ההגדרה של  2יותר מאשר 

 פרגולה שאם אותה מקרים בחומר פלסטיק שקוף אז היא פטור מארנונה. 

 

  היא נשארת פרגולה.  :מר אורי עצמון

 

היא נשארת פרגולה למרות שהיא מקורה במלואה   :מר יצחק אגוזי

 בחומר פלסטיק שקוף. 

 

 ואיך ההצללה צריכה להיות.   מר איל מילר:

 

., אני מניח שההצללה היא  :מר יצחק אגוזי .   -ההצללה היא כמובן.

 

 על זה היא דיברה על ההצללה.   מר איל מילר:

 

את זה יותר ברור. לא יותר ברור,  תראו, אני אפרש  :מר יצחק אגוזי

אני חושב שנאמר מספיק ברור אבל עוד פעם, מה שהיה נהוג במועצה 

במבוקים לא יודע כל מיני קרויים לא אטומים שבעבר לא חויבו בארנונה 

 ימשיכו לא להיות מחויבים בארנונה נקודה. 

 

 זה מה שרצו לשמוע.   :אורן מולי גב'

 

א להיות מחויבים בארנונה. מי ששם ימשיכו ל  :מר יצחק אגוזי

  -בעבר מעל הקירוי חומר פלסטיק שקוף, הוא היה מחויב. היום

 

 לא יהיה מחויב.   :מר אורי עצמון



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 13 
 

 

היום הוא לא יהיה מחויב בתנאי שהמרווחים יהיו   :מר יצחק אגוזי

 . 60%-פחות מ

 

 זאת אומרת הוא צריך לפרק את מה שהיה לו?   :מר אורי עצמון

 

יודע מה היה לו. אם הוא רוצה   :יצחק אגוזימר  יכול להיות, אני לא 

 -גם ליהנות מהפטור

 

 )מדברים יחד( 

 

 חברים, זה לא מה שהיה וגם פלסטיק שקוף.   :מר יצחק אגוזי

 

 למה לא?   :מר אורי עצמון

 

כי ככה אומר המחוקק, המחוקק מגדיר מהי   :מר יצחק אגוזי

 זה מה שאומר המחוקק. מארנונה. מצללה שהיא יכולה לקבל פטור 

 

 אבל עברנו על המחוקק עד היום.   :מר אורי עצמון

 

 לא עברנו על המחוקק עד היום.   :מר יצחק אגוזי

 

 ועוד איך.   :מר אורי עצמון

 

י   :גב' אושרת גני שמוליק כל אחד בתורו זה מפריע. הנושא ברור, אנ

 יכולה לעבור לנושא הבא או שיש עוד הערות? 

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 14 
 

 לא, הנושא לא ברור.   :מר דני ברכה

 

אין בעיה, אז ניתן לכם אפשרות לשאול שאלות,   :גב' אושרת גני

 בבקשה. 

 

אני קודם כל רוצה להקדים, אגוזי נמצא פה כבר   :מר דני ברכה

הרבה שנים, ואני מדבר על העבר, כשחייבנו אז היו מחייבים ארנונה חנייה 

י שהוא מוצמד למבנה המגורים וגבו מקורה לחלק ממבנה המגורים ובתנא

. הוויכוח שהיה לי כל הזמן עם 100%. בפרגולה מקורה בלי ההקלות גבו 50%

קירות  2ראש המועצה הקודם, נכון זה חלק מהבית אבל זה בלי קירות רק 

אבל אני לא יכול לישון שם, אני לא יכול  וזה מקורה, אבל זה חלק מהבית

, לא עשו את זה. 50%? תיקחו לפחות 100% לחיות שם, איך זה יכול להיות

 50%עכשיו בא המחוקק והקל עלינו, ואתם מכניסים לנו פירושי רש"י. מה זה 

? כשמדברים על במבוק, הבמבוקים לא צמודים, יש ביניהם מרווחים, 60%-מ

  -להתחיל למדוד עכשיו מה עובי הבמבוק, מה הרווח בין במבוק לבמבוק

 

 ודה. דני ת  :גב' אושרת גני

 

  -ברגע שרואים את התקרה  :מר דני ברכה

 

 אני אענה.   :גב' אושרת גני

 

 מקורה.  100%זה לא   :מר דוד משה

 

תודה, תודה על השאלה. קודם כל הסוגיה   :גב' אושרת גני

הראשונה שהעלית לגבי איך גובים על מרפסת מקורה, בלי קשה להקלות, 

, זו סוגיה אחרת שקשורה 100% או 50%האם זה חלק מהבית לא חלק מהבית 
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לצו הארנונה, ואם תרצו תציעו הצעות לסדר, נדבר על זה בצו הארנונה. בואו 

נתייחס רגע לתיקון החוק. תיקון החוק הוא מאוד ברור, אם היינו לוקחים 

אותו כלשונו לא הייתה שום בעיה, החוק הגדיר. החוק הגדיר מה זה שקוף, 

ת, החוק הגדיר. אם היינו לוקחים את זה מה זה המרווחים שצריכים להיו

ככה, לצערנו היינו פוגעים בתושבים שעל פי הנוהג שבמועצה מקבלים פטור. 

ואנחנו רוצים לבוא לקראת התושבים, וזה ברור לנו שאנחנו נספוג כאן מעל 

אבל אנחנו מאפשרים לתושבים שלנו לבחור האם לקבל את הפטור ₪. מיליון 

הזה, או להמשיך עם הפטור שהיה קודם כנוהג  לפי ההקלה החדשה בחוק

 .  אצלנו, שהוא לא באמת פטור שקשור..

 

לא,  40%-מקורה ו 60%תסבירי לנו מה זה נקרא   :מר דני ברכה

 כן או לא?  40%-האם המרווחים בין הבמבוקים נחשבים ל

 

  -אז כן, ואם הם לא 40%אם הם   :מר יצחק אגוזי

 

 ד את זה. מי יבוא למדו  :מר דני ברכה

 

 אין המצאות,... עושים את זה בתאילנד.   :מר אורי עצמון

 

דני, דני, אפשר להתווכח עם החוק, אבל לא   :גב' אושרת גני

 חוקקנו אותו אנחנו. לא אנחנו חוקקנו את החוק הזה. 

 

אבל ברגע שזה במבוקים עם מרווחים זה סימן שזה   :מר דני ברכה

 לא אטום, רואים את השמים. 

 

רגע דני אני אענה לך ונעבור לשאלה הבאה. אפשר   :ב' אושרת גניג

להתווכח על החוק כמו שאפשר להתווכח לגבי חוקים רבים נוספים, אבל זה 
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החוק. והוא הוגדר מאוד מאוד ברור, איך אנחנו אוכפים את זה באמת בעיה, 

ת . בא החוק כדי להקל כאן והגדיר א60% 40%איך אנחנו מודדים שזה בדיוק 

זה כפי שהגדיר. אבל באים ואמרנו אנחנו גם מוכנים לקבל את ההקלות שהיו 

קודם לפי הנוהג זהו. אם יש טענה על החוק עצמו, אפשר ללכת למחוקקים 

ולבקש הסבר מהמחוקקים. אנחנו הבנו את החוק כפי שפירשו אותו באופן 

 שבו תיארנו אותו. היו כאן הערות מהצד הזה. 

 

 רת מי שצריך ליישם את זה זה אתם. אוש  :מר דני ברכה

 

.   :גב' אושרת גני  אז אני עוברת לאמנון

 

אני רוצה לברר משהו. מוגדר שזה רק במבוקים או   :מר אמנון כהן

 יש אפשרות לעשות גם קירוי מקורות עץ עם מרווחים. 

 

 כן, שאלות נוספות, אשר. מכל חומר שהוא.   :גב' אושרת גני

 

 י מבין שזה חוק של המדינה. אנ  :מר אשר בן עטיה

 

.   :גב' אושרת גני  נכון

 

עכשיו השאלה אם אנחנו יושבים פה ודנים, אם יש   :מר אשר בן עטיה

 באפשרותנו להוסיף ולהקל או אין באפשרותנו. 

 

יש לנו חוות דעת משפטית שיש באפשרותנו להקל.   :גב' אושרת גני

 תה נהוגה קודם. עשינו מאמצים רבים כדי לאפשר את ההקלה שהיי

 

-אשר זה רק פירוש רש"י, איך אתה מפרש את ה  :מר דני ברכה
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 . 60%-וה 40%

 

 דני בתורך, זה מפריע ההתפרצויות האלה. שמוליק.   :גב' אושרת גני

 

 אני מוריד את הבמבוק.   :מר אשר בן עטיה

 

אני מבין שההקלה הזאת היא אומרת לך תבחר   :מר שמוליק מריל

או אתה חורף. זו ההקלה היחידה. או שייכנס גשם או שלא  אתה רוצה קיץ

 יהיה צל או הפוך, תחליט. 

 

 שמוליק אז מה השאלה.   :גב' אושרת גני

 

 זו לא שאלה זו הבהרה.   :מר שמוליק מריל

 

.   :גב' אושרת גני  הבהרה אוקיי

 

אז כל הנושא הזה את יודעת כפרה. חבל שהעליתם   :מר שמוליק מריל

 . אותו בכלל

 

 אין בעיה זה דיווח.   :מר יצחק אגוזי

 

לא הבנתי את האמירה שלך שמוליק, למען האמת   :גב' אושרת גני

לא הבנתי. חברים, לא היינו צריכים, בואו אני רוצה להגיד לכם משהו, לא 

היינו בכלל צריכים להביא את זה לכאן, כי זה לא נתון להצבעה, זה חוק. 

דה. אנחנו צריכים לאכוף את החוק הזה, בכל נקו מדינת ישראל חוקקה חוק

זאת. התכנסנו כהנהלת המועצה, הנהלת חברי המליאה, ושמוליק זה מפריע 

שוב, אל תדברו יחד איתי, התכנסנו והעלינו את הדילמה שיש לנו, יש כאן 
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אחת שבאה להקל על התושבים, ובפועל יכול להיות שהתושבים יפגעו אכיפה 

כן באנו ואמרנו אנחנו רוצים להקל על התושבים אם לא נמשיך בנוהג, ול

שלנו, על ההקלה הזאת אנחנו נשמור גם את ההקלה הקודמת. חברי ההנהלה 

אין הצביעו בעד, הבאנו את זה כדיווח לכאן. זהו, זה אפילו לא להצבעה כאן, 

 פה הצעת החלטה זה פשוט דיווח. 

 

ות פרגולה של לימור, הגודל הפרגולה יכולה להי  שיר:-גב' נועה בר

 מ"ר?  100

 

בדיני הארנונה אין מגבלה, אנחנו עכשיו דנים  :לימור ריבליןעו"ד 

  -בארנונה, אז אין מגבלה. אם יש מגבלות מבחינת כמה מותר

 

 רישיונות ודברים כאלה זה משהו אחר.    :רתדוב

 

לכל נכס, זה קשור לדיני תכניות בנייה, לארנונה  :לימור ריבליןעו"ד 

 ל. ללא גבו

 

 )מדברים יחד( 

 

טוב חברים, אז אחרי שהבהרנו ודיווחנו לכם מה   :גב' אושרת גני

המשמעות של ההקלה בחוק, ואיך הרחבנו את ההקלה בחוק עבור תושבנו, 

שלא ייכנסו בהכנסות ₪ המחיר של זה ככול הנראה יהיה בעלות של מיליון 

 של השנה הקרובה, לקחת את זה בחשבון. 

 תות שהוגשו;מענה לשאיל . 2

 

עכשיו אנחנו עוברים לסעיף חדש סעיף השאילתות.   :גב' אושרת גני

  -אז התחלנו ופתחנו בפניכם את האפשרות להביא לכאן שאילתות
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אם את מוכנה לחזור בבקשה על הנוהל להגשת    :מר אלי כהן

 שאילתה, כמה זמן ומי מקבל את השאילתות. 

 

ד שבוע לפני, אנחנו מעדיפים השאילתות מוגשות ע  :גב' אושרת גני

יגיע עד  ימים לפני  10ימים לפני, כדי שישיבת ההנהלה שמתקיימת  10שזה 

 תוכל לדון בשאילתות. 

 

 למי שולחים?   :מר דני ברכה

 

שאילתות נשלחות למועצה לדניאלה מנהלת הלשכה   :גב' אושרת גני

ו גם לשלוח שלי. עכשיו אחרי שתאשרו גם את העוזרת האישית שלי, אז תוכל

של יורם דוקטורי. איפה  1אליה. אבל זה בסעיף אחר. אנחנו בשאילתה מספר 

יורם? יורם לא הגיע. טוב, אז אנחנו נקרא את השאילתה שלו. בישיבת הנהלת 

, נמסר דיווח על 2018המועצה אליה זומנו גם חברי המליאה בחודש אוקטובר 

ת. להזכירכם זה היה ידי מר אגוזי על חשד לאי סדרים כספיים ושחיתו

בקדנציה הקודמת לפני הבחירות. נמסר שבכוונת המועצה להגיש תלונה 

במשטרת ישראל. אבקש שיימסר דיווח מפורט למליאת המועצה אודות 

התפתחות הפרשה, האם נמסרה תלונה למשטרה, האם נפתחה חקירה, האם 

יק ישנם מעורבים חשודים נוספים, והאם ידוע היקף הנזק הכספי המדו

לקופת המועצה, וכיצד מתכוונת המועצה להתמודד עם הגירעון התקציבי 

 כתוצאה מהפרשה. אגוזי בבקשה. 

 

הוגשה תלונה ביחידה  28.10.18טוב אז בתאריך   :מר יצחק אגוזי

  -לחקירות הונאה מרכז בעניין הזה. בשלב זה אין כל

 

 על ידי מי הוגשה התלונה?   :מר אמנון כהן



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 20 
 

 

על ידי מי? אני, אני הגשתי את התלונה. בשלב זה   :מר יצחק אגוזי

לפעילות המשטרה מעבר למספר השלמות והבהרות להם  האין כל אינדיקצי

נדרשה המועצה. התלונה הוגשה בחשד לאי סדרים כספיים במספר פרויקטים, 

הם הגורמים שאישרו את החשבונות, הקבלנים כאשר המעורבים לכאורה 

-דס המועצה לשעבר. הנזקים הכספיים מוערכים בכבפרויקטים השונים ומהנ

כאשר חלק גדול מסכום זה הוא תשלום לגורמים חיצוניים ₪, מיליון  2

הנמצאים כקבלנים הראשיים בפרויקטים. הגירעון התקציבי נספג בשלב זה 

בקרן הפיתוח של המועצה ללא פגיעה בתכנון ובביצוע של הפרויקטים. עורכי 

ושא זה אמורים לתת בזמן הקרוב את חוות דעתם, הדין ששכרה המועצה לנ

באשר להמשך ההליכים האזרחיים בהם יש לנקוט לצורך השבת הכספים 

 לקופת המועצה. 

 

  -ציינת שזה  :מר אמנון כהן

 

רגע לפי הסדר, רגע, אחרי שאילתה יש מקום   :גב' אושרת גני

 דקות, אז אנחנו נעשה סבב בהצבעה. אמנון.  5לשאלות ולדיון 

 

אמרת שזה נספג בקרן פיתוח על איזה סכום   :מר אמנון כהן

 מדובר. 

 

 ₪. מיליון  2אמרתי   :מר יצחק אגוזי

 

 אשר. ₪. מיליון  2  :גב' אושרת גני

 

אגוזי הזכרת שחלק מהסכום זה כספים ששולמו   :מר אשר בן עטיה

לקבלנים חיצוניים. מי שילם את זה? המועצה שילמה את זה לקבלנים 
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 ניים? חיצו

 

המועצה שילמה לקבלנים הראשיים בפרויקט,   :מר יצחק אגוזי

כאשר בתוך סעיפי כתב הכמויות נרשמו סעיפים שהקבלן הראשי שילם אותם 

 לקבלן חיצוני על עבודות שלא נעשו בפרויקט, שכנראה לא נעשו בפרויקט. 

 

באותה ישיבה שהוחלט שדיווחת גם הוחלט על ידי    :מר אלי כהן

, בהמלצת ראש המועצה הקודם להקים צוות של חברי מליאה שיהיה המליאה

יחד עם החברים בתוך המועצה, כדי שיהיו מעורבים בתהליך של הבדיקה. 

 למה זה לא קרה? 

 

מה לא קרה? הקמת הצוות? הקמת הצוות כנראה   :מר יצחק אגוזי

 קרתה, הצוות לא התכנס עדיין. 

 

  ומתי יתכנס הצוות?    :מר אלי כהן

 

 מי אחראי?     :דובר

 

  -המשטרה תיתן  :מר אורי עצמון

 

אלי תודה על השאלה, לא הייתי מודעת לזה,   :גב' אושרת גני

והצוות הזה יתכנס תוך מספר שבועות. לא הייתי מודעת להחלטה הקודמת 

 הזאת. 

 

אני חושב שהשאלה הייתה נמנעת אם היינו    :מר אלי כהן

 מפעילים את ההחלטה. 
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צודק, צודק, לא ידעתי שבקדנציה הקודמת הייתה   :אושרת גניגב' 

החלטה שיוקם צוות כחלק מצוות הביקורת. ואני חושבת שיש מקום לרציפות 

שלטונית, ולמרות שזו לא הייתה המליאה הזאת שהחליטה את ההחלטה 

הזאת, אנחנו מכבדים את ההחלטה שהתקבלה במליאה הקודמת, ואנחנו נקים 

 וך מספר שבועות הצוות הזה יתכנס. כן גיא. צוות כזה, ובת

 

זה אמור להשפיע על הפתיחה של בית הספר, שבאמת   :מר גיא כהן

 בספטמבר אנחנו כבר אחרי זה? 

 

זה עלול להשפיע, אבל אנחנו עושים כל מאמץ שזה   :גב' אושרת גני

לא ישפיע. אין ספק שכל הפרשה הזאת יצרה עיכובים גדולים מאוד, אי 

שהיו להם היבטים שונים, אחד ההיבטים היה הנושא התקציבי. סדרים 

המשמעויות האחרות זה גם העבודה בפועל, הביצוע, אי עמידה בלוחות 

פרמטרים  3זמנים, אי עמידה בתקציבים, ואי עמידה באיכות העבודה, 

שאנחנו מנסים, לא מנסים אנחנו מתקנים את זה עכשיו, ויש לנו יעד לפתוח 

זה ספטמבר שנה הבאה, ואנחנו עושים הכול כדי שזה ייקרה. את בית הספר ב

 . 2019-אגוזי תיקן אותי, אני צריכה להפנים שאנחנו כבר ב 2019ספטמבר 

 

האם כל הפרויקטים שנתקעו עקב הבירור הזה,   :מר אורי עצמון

אני יודע לא יצא לדרך,  1-ואני יודע שנתקעו, האם כולם יצאו לדרך? מפני ש

ית ספר סירקין, הילדים משחקים בשלולית גדולה, מאחר לא סיימתם ב

ועצרנו את הפרויקט, אני מניח שאיפה שאני לא יודע בעל פה, יש כנראה אותו 

 דבר. או עוד כמה ימים זה יזוז. 

 

למיטב ידיעתי הפרויקט שאתה מדבר עליו לא   :מר יצחק אגוזי

לק מהעבודות, לא נעצר. למיטב ידיעתי הוא יסתיים. יכול להיות שלא עשו ח

בטוח אם תכננו לבצע אותם, לא זה מה שגרם לעבודות בבית ספר סירקין לא 
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 להיעשות. 

 

. בחצר.   :מר אורי עצמון  ... בחצר. תשאל את המהנדס..

 

  -נשאל את המהנדס  :מר יצחק אגוזי

 

 זה נקרא נגמר?   :מר אורי עצמון

 

אישי מגיעה  התשובה שלא הסתיים, ואני באופן  :גב' אושרת גני

לסיור בבית ספר עם הצוות המקצועי, ואנחנו נשלים את כל העבודות. נועה 

 בר שיר. 

 

רק בנושא הצוות שדובר עליו אני לא הייתי   שיר:-גב' נועה בר

במליאה הקודמת, אז לא יודעת מה הוא אמור לעשות ומה סמכויותיו, אבל 

בלים בנושא הזה, צריך לקחת בחשבון שמעת שיש חקירת משטרה אנחנו מוג

 ומציעה להתייעץ עם היועץ המשפטי של המועצה בנושא. 

 

נועה, נועה היא עורכת דין וההערה שלה   :גב' אושרת גני תודה 

נכונה. האם מהרגע שהוגשה התלונה ביחידה לחקירת הונאות במשטרה 

החוקרת, האם יש לנו אפשרות לבצע תחקיר שלנו פנימי. אנחנו נתייעץ עם 

משפטיים שלנו, ובהנחה שכן אנחנו נקים את הצוות הזה ונבצע היועצים ה

תחקיר שלנו. בכל מקרה זה נכון שתקום ועדה כזאת שיהיו בה גם לקחים איך 

  -אנחנו מבצעים בקרות

 

 על זה דובר.    :רתדוב

 

עם הפנים קדימה, גם אם אסור לנו, אני אגיד ככה:   :גב' אושרת גני
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יו סמכויותיה על פי הוראות הייעוץ המשפטי ההחלטה ועדה כזו תוקם. מה יה

שלנו. אבל הוועדה הזו תוקם, כי חשוב לנו עם הפנים קדימה לראות איך 

אנחנו לא מגיעים שוב למצב כזה, מתוך בעצם בנייה או התוויה של כלים 

 לבקרה פנימית תקציבית. 

 

  -זאת הייתה בדיוק הכוונה של הזה  :מר אמנון כהן

 

 תודה על ההבהרה.   :גב' אושרת גני

 

  -לא רק זה אלא גם אנשים נבחרו  :מר אמנון כהן

 

 יש כבר, רשומים אנשים בוועדה הזאת?   :גב' אושרת גני

 

 כן.   :מר אמנון כהן

 

נוציא את זה מהפרוטוקול ואנחנו נרענן את   :גב' אושרת גני אוקיי, 

 זה. אשר. 

 

בל המוח עובד אני מצטער שאני פעמיים שואל, א  :מר אשר בן עטיה

 ₪12, מיליון  ₪18 מיליון  5לאט. הדיבורים בהתחלה היו על סדר גודל של 

יש הסבר איך הגענו לסכום הזה הנמוך? ₪. מיליון  2-כרגע הגענו ל₪. מיליון 

כנראה לא הייתה ועדת חקירה בכלל, ₪ מיליון  2כי היינו מדברים על זה 

  -משהו פה

 

 2-מאה, אני לא מזלזלת גם ב דין פרוטה כדין  :גב' אושרת גני

  -₪מיליון 
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.   :מר אשר בן עטיה  נכון

 

 זה סכומים גבוהים.   :גב' אושרת גני

 

  -אבל כשדיברנו המקור היה  :מר אשר בן עטיה

 

אני לא יודעת לענות לך, אגוזי בבקשה. גם אגוזי   :גב' אושרת גני

 לא יודע לענות. 

 

  -חקירה משטרתית כיוון שזה בתור מסגרת  :מר אמנון כהן

 

,   :גב' אושרת גני טוב, יש חקירה משטרתית והם יגלו את מה שיגלו

וכל מה שיהיה יועבר לכאן לידיעת המליאה. טוב, אני עוברת לשאילתה 

לחוק התכנון והבנייה. איפה  116הבאה. השאילתה הבאה היא בנושא תיקון 

 שירלי כותבת השאילתה? אז גם אתה כתבת. 

 

..   :ןמר אורי עצמו  גם אני.

 

שאילתות באותו נושא, אתה רוצה להקריא  2היו   :גב' אושרת גני

 את השאלה? 

 

 לא משנה.   :מר אורי עצמון

 

  -הבהרה למה  :גב' אושרת גני

 

לא משנה. את התקנה הזו הקריאו לנו, את התקנה   :מר אורי עצמון

כל יום במכה, קנסות של ₪  240,000. קנסות מכובדים מאוד של עד 116
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שימוש בכמה אלפי שקלים על המשך שימוש או דברים כאלה. אני חושב שמן 

הראוי שאנחנו נקים צוות, והצוות הזה ציבורי הוא יחליט כמה קנסות, ואיזה 

ניתן, איזה מדרגים ולא כמו שהחוק היום נותן סמכות  קנסות, ואיזה גובה 

כמה מטילים  ללא חשוב למישהו, בתוך המועצה בתוך המערכת הוא מחליט

קנסות, ככה או ככה, אני לא חושב שזה יהיה בסדר, קשה יהיה לבן אדם הזה 

. ציבורי כלפינו.   ולא יהיה..

 

אורי, אתה תקבל עכשיו יחד עם כולנו הסבר על   :גב' אושרת גני

 תיקון החוק, ומה המשמעות שלו, ואיזה סמכויות יש לנו. בבקשה נילי. 

 

הסקירה הזאת מאוד בכללית נתתי גם  שלום, את  :אדר' נילי יוגב

לחוק לא שינה את חוק התכנון והבנייה בנוגע  116במליאה הקודמת. תיקון 

לעבירות בנייה. הוא נתן לאכיפת החוק כלים נוספים. חלק מהכלים האלה זה 

הקנסות. כמו בכל חוק חקיקה כזו או אחרת מתחת לחוק יש תקנות. באמת 

ת, הם פורסמו לא מזמן, אין לי את התאריך התקנות קובעות את גובה הקנסו

 המדויק. 

 

 ₪.  240,000עד   :מר אורי עצמון

 

 200,000והתקנות קבעו נכון עד הסכום האלה של   :אדר' נילי יוגב

ומשהו, אבל גם את ההיררכיה בתוך הקנסות איזה גובה לאיזה עבירה ₪ 

שום מניעה שתהיה ובאיזה אופן. ככול שיש שיקול דעת שניתן להפעיל, אין לי 

ועדה כזו או אחרת, אבל אני מבקשת קודם ללמוד את התקנות, אני קבעתי 

  -ישיבה יחד עם התובע של הוועדה המקומית

 

 מי מפעיל את שיקול הדעת?   :מר אורי עצמון
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אני אומרת לך שאת התקנות כפי שהם פורסמו אני   :אדר' נילי יוגב

המקומית, על מנת להבין אותם  קבעתי ישיבה יחד עם התובע של הוועדה

לעומקן. כיצד נקבעת ההיררכיה בתוך התקנות, ואם יש בכלל איזה שהוא 

שיקול דעת ולמי. וברגע שיהיה לי את הנתונים האלה אני אוכל לדעת אם אני 

מכנסת ועדה ציבורית, האם זה נתון בכלל לשיקול דעת ציבורי, אם יש לי 

עולה כזה או אחר, ובהתאם לזה אני איזה שהוא גרייס איזה שהוא טווח פ

מבטיחה לכם שאני אדווח ואני אתן את הדעת לנושא הזה. במקביל גם 

הבטחתי שאנחנו נבחן מחדש את מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית, 

נביא אותה בפני המליאה גם כן, ואת כל העבודה הזאת המסודרת נעשה ביחד 

ק לפי מה שאפשר לנו החוק, ולפי בשיתוף ציבור בשותפות, והכול בכפוף לחו

 הגמישויות שהחוק מאפשר לנו. 

 

רק הערה אחת חשובה לגבי פעולות אכיפה, לפי   עו"ד יריב סומך:

חוק התכנון והבנייה הם בסמכות תובע שיש לו ייפוי כוח מטעם היועץ 

המשפטי לממשלה. וחס וחלילה חל איסור חמור מאוד להתערב בהליכים 

המנהליים, רק התובע מחליט לגביהם, הוא עצמאי  האלה, כולל הקנסות

בשיקול דעתו, ויש הנחות מאוד ברורות של היועץ המשפטי לממשלה, הם 

אוסרות בייחוד על נבחרי ציבור וגם על עובדי מועצה אחרים, שהם לא חלק 

ממערך האכיפה להתערב באלה, לא נוכל להקים איזה שהיא ועדה שתחליט מי 

 ובאיזה סכום...  ייכנס, מי לא ייכנס,

 

עד היום השופט היה מחמיר פחות מהתובע, יש לי   :מר אורי עצמון

 חדשות בשבילך. 

 

 התובע עדיין לא פסק קנס אפילו של שקל אחד.   עו"ד יריב סומך:

 

 אז אני אומר לך.   :מר אורי עצמון
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 עד היום.   עו"ד יריב סומך:

 

וכדאי שתיקחו את זה ההבדל הוא וזה הבדל חשוב   :אדר' נילי יוגב

לתשומת ליבכם, כי זה מאוד משמעותי להרבה מאוד אנשים. ההבדל הוא 

שכשהשופט קבע את הקנס, זה היה כתב אישום פלילי. ויש הרבה אנשים 

שנמצאים גם סביב השולחן הזה וגם מקרב תושבנו שהם בעלי משרות בכירות 

עלאה של שיעורי מאוד במשק, כתב אישום פלילי לגביהם זה חמור מאוד. הה

הקנסות הופך אותם למנהליים, ויש לזה משמעות מרחיקת לכת. אז נכון הם 

גבוהים יותר, אבל זה הופך אותם לקנסות מנהליים. ועוד דבר חשוב שהחוק 

קבע שמי שכבר נתבע לא יכול לקבל קנס מנהלי. מי שכבר נמצא בהליך פלילי, 

של הקנסות המנהליים. אז  מי שנתבע בעבר הוא לא יכול להיכנס למערך הזה

   -יש עניין

 

 על אותה עבירה או על עבירה נוספת?     :דובר

 

בטח אי אפשר לשפוט מישהו פעמיים על אותה   :מר אורי עצמון

 עבירה. 

 

אז יש עניין לחלק מהתושבים שלנו דווקא להיכנס   :אדר' נילי יוגב

להיכנס להליך  לתהליך המנהלי ולשלם את הקנסות, גם אם הם גבוהים ולא

שהיא אולי יותר יקרה אבל היא גם  פלילי. החוק נתן את האופציה הזאת

 מיטיבה לאנשים מסוימים. 

 

 נילי תודה, אשר.   :גב' אושרת גני

 

אני לא עקבתי אחרי החוק הזה, אבל ברפרוף אני   :מר אשר בן עטיה
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  -יודע שיש בעיות גם ליו"ר של הוועדים, אני רוצה

 

אני אתייחס לזה, זה שאילתה ששירלי כתבה והיא   :יגב' אושרת גנ

הגיעה בדיוק עכשיו, ושירלי את רוצה בבקשה להציג את השאלה שלך 

 שמתייחסת לאחריות שיש ליו"ר ועדים של האגודה. 

 

אז תודה, אני מתנצלת על האיחור, לא שמעתי מה  :גב' שירלי לופו חזן

זור רגע על דברים שכאן עלו. נאמר או נשאל עד כה, אז יכול להיות שאני אח

אבל באמת ביקשתי להעלות את השאילתה הזו מכמה סיבות, באמת בהקשר 

של האחריות. אחריות של המועצה, של הוועדה, של ועדים מקומיים, של ועדי 

אגודות, איפה זה שם באמת את ועד האגודה, כי מדובר פה באמת מעבר לפן 

ואולי תתקנו אותי. זה במישור  המינהלי גם לפן פלילי ממה שאני מבינה,

אחד, רגע בהיבט של אחריות. במישור אחר זה בהיבט של באמת הנושא של 

הכנסות, מהלך של הסדרה כזה, אם נודה על האמת בוודאי ישפיע בצורה כזו 

או אחרת על הכנסות גם של המועצה כשמסתכלים קדימה, והחשיבות אפרופו 

ריטית אף יותר. ובהיבט נוסף הנושא בלייצר תעסוקה חלופית הופכת להיות ק

של, אנחנו מדברים על שירות לתושב, אנחנו רואים פה על הרבה אנשים שהם 

אנשים ותיקים זה לא רק שלנו של דרום השרון, זה כלל ארצי. נכון, ראיתי 

את ההחלטות האחרונות שנעשו בהקשר של חלקות א' ולבעלי נחלות שהם 

שנים של דמי שימוש.  4לקראת ויקל עם  מעל גיל פנסיה, אז המינהל יבוא

.. אוכלוסייה שבעיקרה היא אוכלוסייה מבוגרת מאוד,  אבל בסוף אנחנו לא.

שצריך גם להתייחס לזה. אחד בכלל איך מגישים את המידע. ושתיים באמת 

איך מלווים ומייעצים במישור הזה. אני יוצאת מנקודת הנחה קודם כל 

י קודם, זה בוודאי שאנחנו צריכים לנהוג והבסיס של הכול, כמו שלא אמרת

כחוק, בוודאי מה שנדרש מאיתנו כרשות זה לפעול, אבל אני חושבת שכן צריך 

לחשוב מה כן ניתן לעשות, כדי להביא לכדי הקלות כאלה ואחרות, כדי להגיע 

להסדר אולי לחבור למרכז המועצות האזורית ולפעול יחד, כדי כן להטיב, 
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ע להסדרה ולנהוג כחוק, אבל באופן שבסופו של יום כן לאפשר לאנשים להגי

יודעים לומר שהיום היא  מאפשר להם גם את הקיום, כי יש אנשים שאנחנו 

לא מקור ההכנסה היחיד, ובוודאי מקור הכנסה עיקרי, וזה גם בחלקות א' 

. אז נשמח להסתכל על התמונה ב   -360-ובוודאי בחלקות ב'

 

דה שירלי. נילי את רוצה לענות על חלק אוקיי, תו  :גב' אושרת גני

מהשאלות שקשורות בך, וחלק אחר יריב, ואני אענה על נושא מרכז המועצות 

 האזוריות, בבקשה תתחילי. 

 

לעזור בכל דרך חוקית, טוב, אני אתחיל מהסוף.   :אדר' נילי יוגב

כמו שאמרת. אנחנו לא פעם ולא פעמיים ואת עדה לזה ועוד חלק מהאנשים 

יודע, יושבים עם אנשים ומתווים להם שיוש בים פה סביב השולחן, אשר בטח 

את הדרך איך לפעול, מה אפשר להוציא במסגרת היתרי בנייה, מה מותר, איך 

.. כל העסקים המותרים לחוקיים. כמובן שאין לי  אפשר ללכת קדימה, ואיך.

, אבל תשובה על העלויות של זה כלפי המינהל, שזו נקודת תורפה אני יודעת

לא אני הכתובת, זה באמת גדול עליי. אז כל מי שיש לו בעיה כזו או אחרת 

שיבוא בקבלת קהל, יש גם צוות התכנון וגם צוות הרישוי וגם צוות הפיקוח, 

יודעים לשבת ולתת את השלביות ואת הדרך הנכונה כדי לתת  וגם התובע, 

ים, כי לפעמים פתרונות. לצערי לא תמיד הפתרונות שלנו מספקים את התושב

הם רוצים הרבה יותר ממה שהחוק ואנחנו יכולים לאפשר להם, אז זה תמיד 

גם עניין של פשרה מסוימת, מטעם בעלי הנחלות מטעם בעלי העסקים, מטעם 

כל הגורמים ששותפים לעניין הזה. לגבי פרנסה והכנסה, שזה קשור אחד 

ת הכוללנית אנחנו בשני, שוב הכול במסגרת החוק, אנחנו נשמח. גם בתוכני

הלכנו לקראת הנושא הזה וחיפשנו תעסוקות שיוכלו להיכנס לכל הנחלות, 

בעיקר בהיבטים של תיירות כפרית, בעיקר בהיבטים של שימושים שמשרתים 

את בעלי הנחלות ברמה האישית, לא בהשכרה שלישונית. אבל שוב זה כרוך 

לחוק, וכמו שאמרתי  בעבודה, זה שום דבר לא בא בקלות, כי אנחנו כפופים
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לכם גם בדיון הקודם, אנחנו כפופים לרגולציה מאוד מאוד נחרצת. ורמת 

הגמישות שלנו היא קיימת אבל היא מועטה יחסית. אז עם כל הרצון הטוב, 

קודם כל החוק ואז הרצון שלנו לעזור במסגרת הזאת והוא קיים. תזכירי לי 

 עוד משהו לתשובה שלי. 

 

 ריות אישית. אח  :גב' אושרת גני

 

חשוב, אמרתי בפתיח אבל לא היית פה, החוק לא   :אדר' נילי יוגב

השתנה מבחינת עבירות בנייה ואחריות. מה שהשתנה זה הכלים שניתנו 

לוועדה המקומית לאכוף את החוק, שהם ברובם כלכליים כמו שאמרתי בגלל 

ם עושים שהמחוקק הגיע למסקנה שעבירות בנייה הן עבירות כלכליות, שאנשי

אותם בגלל שמשתלם להם כלכלית ולא בגלל שום סיבה אחרת. ולכן העונשים 

הם עונשים כלכליים, כאילו אחד לאחד. אבל האחריות של יו"ר האגודות הם 

כלפי השטחים שהם בבעלות האגודה. אין שום אחריות ליו"ר אגודה חקלאית 

יש אחריות  כלפי חלקה א' בנחלה שהיא בבעלות של בן אדם כזה או אחר.

לשטחים שהם שטחים ציבוריים שבבעלות האגודה, ושטחים בחלקות ב' שהם 

 בבעלות האגודה. 

 

 לא מחולקות.   :מר אורי עצמון

 

אז אתם רשומים כבעלי החזקה בנכס, ואז יש לכם   :אדר' נילי יוגב

 אחריות. וזה לא השתנה בתיקון, זה היה ככה תמיד. 

 

לי הקיפה, והדבר האחרון שאני יכולה נראה לי שני  :גב' אושרת גני

, הוא תיקון שבאמת עלול 116להוסיף כאן, שהחקיקה הזאת התיקון לתיקון 

לפגוע בפרנסה ובהכנסות הכלכליות שהמועצה נהנית מהם והתושבים נהנים 

מזה, כי הרי ההכנסות הולכים ומתורגמים בסוף לסל שירות. וזה מכניס 
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גם הייתה קיימת קודם לייצר תכנית אותנו כאן לדחיפות גדולה יותר ש

אסטרטגית כלכלית, שמייצרת כאן מנופים כלכליים בתוך היישובים וכלל 

מועצתיים. ואנחנו מבינים שהדרך לעשות את זה היא באיחוד כוחות יחד עם 

רשויות עם מועצות אחרות. כי התיקון הזה לחוק יפגע בעיקר במרחב הכפרי. 

ות בנייה גם במגזר הערבי בעיקר וגם החרדי, הוא אמור היה להגיע לתקן חריג

 . ובסוף איפה שאוכפים אותו זה איפה שהכי קל לאכוף אותו במרחב הכפרי

ואנחנו מתכוונים כל המועצות האזוריות, והייתה ישיבה בשבוע שעבר שאני 

באתי והעליתי את זה וביקשתי שנקים צוות של כל המועצות האזוריות 

נתנגד לזה. כבר פניתי לחברי כנסת ולשרים במרכז המועצות האזוריות ו

בעניין הזה, וביקשתי שיעצרו את יישום החקיקה. עכשיו הכול הוקפא הכול 

נעצר, חשבתי שיופי, אבל למעשה היישום של החוק אמור היה להתבצע עוד 

לפני שהכנסת פוזרה. ואנחנו נמצאים עכשיו במצב מעורפל שבו הכנסת פוזרה 

א לעצור, אבל כן אפשר להגיע להסכמים לא ואי אפשר לא לשנות ול

, אני מקווה אני אופטימית אולי, אבל אנחנו עושים את זה, במישור פורמליים

הפוליטי אני לוקחת על עצמי לעבוד ברמה הארצית על הנושא הזה, כי הוא 

פגיעה בכל המרחב הכפרי בארץ. יחד עם זאת הנחות העבודה שלנו כמו שאת 

רה, כמו שיריב אמר, זה ברור אנחנו פועלים תחת חוק, ציינת, כמו שנילי אמ

אבל אנחנו נעשה ככול האפשר שהיישום של זה יידחה או אולי אפילו בכנסת 

הבאה ישנו את החקיקה. אז זהו בינתיים בעניין הזה, וכמובן נעדכן אם יהיו 

שינויים במדיניות. יש עוד שאלות או שאני עוברת לשאילתה הבאה? אוקיי, 

ה הבאה איתן, איפה איתן? יש לך מיקרופון? אתה רוצה להציג השאילת

 אותה? בבקשה. 

 

השאילתה שלי הייתה לגבי נושא המדידות   :מר איתן יפתח

שנים כל פעם במקום אחר  5-שהמועצה עושה אחת לתקופה, בדרך כלל אחת ל

 ביישובים. 
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 נילי תודה.   :גב' אושרת גני

 

זה חלק מנוהג, אבל המדידות עד  זה חלק מרגולציה  :מר איתן יפתח

עכשיו בשנים האחרונות, לפחות כמה שהיה ידוע לי, היו לפי תגמול למודדים 

לפי מטראז', הגידול במטראז' נמדד, כלומר היה להם בעצם תמריץ כספי 

במדידה על מנת להגדיל את כמות המטראז'ים הנמדדים, כשסך הכול המועצה 

שום תמריץ לגרום למישהו לחפש או  רוצה בעצם מדידות אמת, ולא איזה

שנים והוא לא השתנה ובכל  5-אותו בניין נמדוד אותו כמה פעמים, פעם ב

זאת זה גדל, זה מה שקרה בפועל. ובכל מקרה גם בנושא של הנראות מבחינת 

התושבים שאנחנו לא עושים הסכמים שבהם אנחנו נותנים, יש לנו איזו 

בהסכם חתום כזה. אז לשנות את זה  שאיפה כזאת או אחרת שככה זה נראה

 ככה שהתמריץ לא יהיה לפי הגידול במטראז'ים הנמדדים. 

 

 תודה איתן. אגוזי אתה רוצה לענות?   :גב' אושרת גני

 

שיטות לתגמול של חברות  2כפי המקובל יש   :מר יצחק אגוזי

מדידה. האחת זה באמת לפי מ"ר נוסף שנמצא ואז חברת המדידה מקבלת 

סוים מהארנונה שמוטלת על תוספת המדידה. דרך אגב זה לא רק על אחוז מ

מטראז' נוסף, זה גם אם יש שינוי בשימוש. זאת אומרת אם היה עסק שהוא 

מסוג תעשייה ובמדידות החדשות מסתבר שהוא עסק מסוג שירותים ומסחר 

ויש גידול בארנונה, אז גם על זה יש תגמול. אז כמו שאמרתי יש אופציה אחת 

גמל לפי מ"ר נוסף. אופציה שנייה זה לתגמל לפי סך הכול המטרים שיש לת

בנכס. ואם מודדים את כל הנכס, אז משלמים כמובן סכום יותר נמוך אבל על 

כל המטרים הנמדדים בנכס. בחוזה החדש בהסכם החדש שיש למועצה עם 

חברת המדידה התגמול מהסוג השני הוא זה שאנחנו משלמים. בעבר באמת 

נו לפי מ"ר נוסף נמדד. בהסכם הנוכחי אנחנו משלמים לפי סך הכול שילמ

 המטרים שנמדדו במדידה. 
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 אוקיי, איתן זה ענה לך על השאלה?   :גב' אושרת גני

 

אם זו השיטה שעובדים בכל חברות המדידה, אז   :מר איתן יפתח

 כן. אבל יש אפשרות אחרת שזה לא יהיה לפי מטראז'ים אז עדיף. 

 

אוקיי, אז התשובה נחדד, לא נעבוד עם אף חברה   :רת גניגב' אוש

שעובדת על תמריצים על אקסטרה מדידה, לא, זה לא ייקרה. אנחנו נעבוד כפי 

שעובדים במקומות אחרים ובדקנו, רק לפי מ"ר מדידה. למה? ואני לא יודעת 

  -אם אתה אמרת את זה אגוזי

 

 ה. הוא אמר את זה, השיטה השניי  :מר אורי עצמון

 

השיטה הזאת למה היא לא משתלמת למודדים,   :גב' אושרת גני

נגיד יש ערעור של התושב שהמדידה היא הרבה  למה? כי אם חורגים במדידה, 

מעבר, אז על חשבונו הוא צריך להגיע שוב למדוד ולכתוב דו"ח, אז אין כאן 

 תמרוץ, נהפוך הוא. בעצם השיטה הזאת מחייבת את המודדים למדוד בצורה

מאוד מדויקת ולא להגזים כאן, כי אולי ירוויחו מזה עוד, לא שווה להם. אז 

 זה ברור? אוקיי. רחל. 

 

אני קודם כל רוצה להגיד שאני שמחה שאנחנו   :גב' רחל רבר

בעידן חדש, אבל יחד עם זאת אני מרגישה שאני מאוד עצובה על מה שאמרת, 

   שזה ההסכם הקודם, זה פשוט לא נעים לאוזן.

 

  זה השתנה לפני שנתיים, נכון?    :דובר

 

  זה השתנה לפני שנתיים.   :גב' אושרת גני
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אושרת, את אמרת שבמידה והם עושים טעות, על   :מר דני ברכה

חשבונם הם באים למדוד. אבל לפי החוזה שאנחנו קיבלנו, אם יש לך משהו 

מדידה לערער אתה צריך להתחייב שזה על חשבונך, יחייבו אותך ויעשו 

 חוזרת. 

 

רק אם לא הייתה טעות. אם לא הייתה טעות, אם   :גב' אושרת גני

 הייתה טעות זה לא על חשבונך. 

 

  -אם אתה צודק אז לא  :מר יצחק אגוזי

 

 אם אתה צודק לא מחייבים אותך.   :גב' אושרת גני

 

אני רק בשביל הקוריוז אומר לכם פה עכשיו, יש לי   :מר דני ברכה

גולה שמצופה בבמבוקים ובפרספקס, לא הורידו לי את זה, ערערתי מ"ר פר 55

על זה ועכשיו נראה פעמיים. פעם אחת אם אני משלם את הארנונה, 

 ובבמבוקים צילמתי אותם יש מרווחים. ופעם שנייה אם יחייבו אותי במדידה. 

 

דני, אם זה נושא אישי ופרטי, אני מוכנה אחר כך   :גב' אושרת גני

  -ולראות לשבת איתך

 

 מהאנשים.  50%-זה לא אישי, כי זה נוגע ל  :מר דני ברכה

 

אז אני אומרת כאן, כבר דיברנו ומיצינו את הדיון   :גב' אושרת גני

על הנושא של הפרגולות, ובנושא של המדידה היה לנו חשוב להבהיר שאין כאן 

 תמריץ על מדידה נוספת. 

 מינוי עוזרת אישית לראש המועצה; . 3
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, מינוי עוזרת 3אנחנו עוברים מהשאילתות לסעיף   :' אושרת גניגב

מזכירות שנותנות שירות  4אישית לראש המועצה. בלשכת ראש המועצה יש 

לראש המועצה לסגנים וליחידה האסטרטגית והדוברות, זה פול. מזכירה 

פרשה לפני כשנה, ובמקום המזכירה שפרשה לפני כשנה אני מבקשת לגייס 

ת את ורד שני, שנמצאת כאן איתנו. למעשה זה תפקיד אמון, עוזרת אישי

שאני מבקשת להביא לכאן את אישור השכר. משום שאני לא צריכה את 

אישור המליאה לתפקיד, אני צריכה את אישור המליאה לשכר, כי זה תפקיד 

אמון. נמצאת איתנו כאן ורד, ואני רוצה שוורד תבואי לכאן ותציגי את עצמך, 

 לך, ונשמח להכיר. את הרקע ש

 

שלום, אני ורד אני תושבת מתן מיום הקמת    גב' ורד שני:

שנים  5שנים, מתוכם  10-היישוב. הייתי פעילה בוועדות הייתי חברת ועד כ

יו"ר ועד היישוב, זה בתחום המוניציפאלי. מעבר לזה אם זה מעניין אתכם, 

ן רנטגן, שנה מנהלת מכו 17עיסוקיי אני רנטגנאית במקור, הייתי 

 אולטרסאונד, צילומי שיניים וכל מה שיוצא מזה. 

 

את צריכה... זה הכי פשוט, דרך קופת חולים זה לא   :מר אמנון כהן

 הולך. 

 

כבר לא, כבר לא. אני יכולה רק לעזור אבל לא. אם    גב' ורד שני:

 יש לכם שאלות בבקשה. 

 

  באיזה תחום היא תעסוק?   :מר אמנון כהן

 

 עוזרת אישית.     :דובר
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אני אגיד בדיוק באיזה, אבל אני רק אשלים כמה   :גב' אושרת גני

ו 10מילים, ורד צנועה. ורד   5-שנים הייתה חברה מאוד מאוד פעילה במתן, 

שנים הייתה יו"ר הוועד, עשתה פעולות מדהימות ביישוב. מכירה היטב את 

חומים רבים, כמו עבודת הוועדים, את עבודת המועצה, וורד תיתן שירות בת

פניות של תושבים, תעבוד מול המליאה יחד עם דניאלה שנשארת בתפקידה, 

ותענה על פניות רבות מאוד שמגיעות היום לתושבים, חלקם מגיעות דרך יום 

פניות שאנחנו עושים בימי רביעי, יום פתוח דלת פתוחה. חלק מהפניות 

ותרכז עוד נושאים  מגיעות שוטף בטלפונים ובמיילים, וורד תרכז את זה

ופרויקטים שיעלו תוך כדי, ידיה עמוסות כבר עכשיו, היא עוד לא התחילה, 

אבל המשימות שעומדות בפניה הם רבות, בעיקר במתן שירות לתושבים 

 ובמתן שירות למנהיגות היישובים. 

 

 על איזה תקן זה יושב?    :מר אלי כהן

 

את זה, אלא אם כן  אמרתי מזכירה. אז אני מעלה  :גב' אושרת גני

אתם רוצים לשאול את ורד עוד שאלות. אז אישור העסקה בבקשה שי הצעת 

  החלטה. 

 

 היא צריכה לצאת.     :דובר

 

היא צריכה לצאת, היא יכולה לראות את זה   :מר יצחק אגוזי

 בפייסבוק. 

 

על פי חוזר משרד הפנים עוזר ראש מועצה זה   :מר שי אברהמי

משכר בכירים, מה שנקרא שכר מנכ"ל.  45%עומד על תפקיד אמון, שכרו 

המשמעות הכספית נשאלנו על זה בהנהלה, אז אני אדווח על זה כאן. 

בשנה. כן, עלות מעביד. אז ₪  220,000המשמעות הכספית השנתית בסביבות 
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הנכם מתבקשים לאשר את העסקתה של הגברת ורד שני כעוזרת ראש 

 הבכירים, זו הצעת ההחלטה. משכר  45%-המועצה, ועלות שכרה ב

 

 יש לה עבודה נוספת באחוזים האחרים?   :מר אורי עצמון

 

אין לה עבודה נוספת. זה אחוזים משכר מנכ"ל, זה   :גב' אושרת גני

משכר מנכ"ל. מי שבעד שיצביע.  45%היקף משרה,  100%לא היקף עבודה. זה 

נו. אפשר להזמין את מי נגד? מי נמנע? בשעה טובה נאחל לוורד בהצלחה ולכול

 ורד להיכנס חזרה. 

 

 אושרת למה לא כל השאילתות נכנסו?   :מר אורי עצמון

העסקתה של הגברת ורד שני כעוזרת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 .משכר הבכירים 45%ראש המועצה, ועלות שכרה 

 

 מינוי ועדות ודירקטורים; . 4

 

 וי ועדות ודירקטוריונים., מינ4טוב, עברנו לסעיף   :גב' אושרת גני

 

אפשר לשאול למה לא כל השאילתות נכנסו לדיון?   :מר אורי עצמון

 יש שאילתות שהגשתי אני ולא הגיעו לדיון. 

 

 אני לא יודעת, לא ראיתי שאילתות, למי הגשת?    :גב' אושרת גני

 

  -אני אתמול פגשתי את דניאלה  :מר אורי עצמון

 

 ת שאילתה? אתמול הגש  :גב' אושרת גני
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 לחודש.  20-לא, לא, ב  :מר אורי עצמון

 

 לא קיבלנו אותה. על מה השאילתה הזו?   :גב' אושרת גני

 

לא, אצל דניאלה היא מכירה את הנייר, אתמול   :מר אורי עצמון

 בדקתי. 

 

 על מה השאילתה הזו?   :גב' אושרת גני

 

ו 2  :מר אורי עצמון  2-אחר הגיש ודנו בה שמישהו  2לא.  2-ענית לי 

לא, זה אחד על תכנית כוללנית ואחד תכנית הרחבת היישובים, אבל אם אין, 

 אין. אז צריכים להתכונן לזה. 

 

  -הם לא נמצאות בידיי השאילתות האלה  :גב' אושרת גני

 

  -הגשתי העתק לשי  :מר אורי עצמון

 

 צריך לראות למה זה לא נכנס.   :גב' אושרת גני

 

 דניאלה קיבלה.   :מר אורי עצמון

 

אני אבדוק את זה. מה היו הנושאים? נעלה את זה   :גב' אושרת גני

 במליאה הבאה. 

 

 אוקיי, הנייר ישנו אצל דניאלה.   :מר אורי עצמון

 

ו?   :גב' אושרת גני  תכנית כוללנית 
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תכנית כוללנית ותוכנית שהמועצה תיזום להרחבת   :מר אורי עצמון

 יישובים. 

 

 אוקיי, זה יעלה למליאה הבאה.   :ניגב' אושרת ג

 

 אוקיי, אני שומר את זה.   :מר אורי עצמון

 

 2בכל מקרה... להגיד שכל פונה יכול להגיש עד   עו"ד יריב סומך:

 שאילתות לאותה ישיבה. 

 

 מה?   :מר אורי עצמון

 

 שאילתות לאותה ישיבה.  2עד לפי החוק   עו"ד יריב סומך:

 

 א ענו על אף אחד. אבל ל  :מר אורי עצמון

 

 . 2למה היא ענתה לך על    :רתדוב

 

.. לא אני.   :מר אורי עצמון  זה היה.

 

ו   :גב' אושרת גני על חשבון האחרים. טוב, אנחנו עוברים עכשי

לסעיף בחירת חברים לוועדות של המליאה. ולדירקטוריונים. אני רוצה להגיד 

אן בנושאים שמשמעותיים על זה כמה מילים. אנחנו במסגרת המליאה דנים כ

ברמת מדיניות ומתווים מדיניות ולעבודה אופרטיבית שהיא עבודה משולמת 

עם העובדים המקצועיים של המועצה, נבחרי ציבור ונציגי ציבור היא העבודה 

בוועדות. בפגישות האישיות שהיו לנו דיברנו על זה, שבעצם בוועדות האלה 
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בתחום הספציפי שהוועדה שלו  מתבצעת עבודה, נקבעת מדיניות כל אחד

עוסקת ואנשי המקצועי מוציאים את זה לפועל, וזה חלק מתוכנית העבודה. 

הוועדות שאני אקריא עוד מעט את החברים שלהם החברים נבחרו על פי 

בקשה, זאת אומרת ישבנו בפגישות אישיות ואמרתם ותעדפתם את הוועדות 

ם גם אנשי מקצוע, לפעמים שאתם רוצים להיות בהם. בוועדות האלה יושבי

סטטוטוריים ולפעמים זה לפי תחום עיסוק ולא סטטוטורי, וברוב המקרים 

יש לנו גם חברים נוספים שהם נציגי ציבור. אז בישיבה הראשונה שלנו אנחנו 

הצבענו בעד חברי ההנהלה, ועדת המשנה לתכנון ובנייה, ועדת מכרזים וועדה 

בר עובדות ועובדות יפה. עכשיו אני לענייני ביקורת. והוועדות האלה כ

מבקשת את אישורכם לעבור ועדה ועדה, להקריא את שמות החברים ולאשר 

אותם. ועדת הנחות ארנונה, הוועדה הזאת בראשה תעמוד רחל רבר 

מאלישמע, והחברים בה יהיו מירב זילברבוים מכפר מעש, והצוות המקצועי 

יועץ משפטי. אגוזי, תמי מנהלת הרווחה ועו"ד לימור ריב  לין סגנית 

 

צריך לתקן את זה, זה יועץ משפטי ואפשר לשלוח   עו"ד יריב סומך:

 נציג מטעם היועץ המשפטי. 

 

אוקיי, זה מה שהעברתם לי, אין בעיה אנחנו נתקן   :גב' אושרת גני

יועץ משפטי ממלאת מקום לימור ריבלין סגנית יועץ  את זה. יריב סומך 

ועדה ועדה, לא נצביע על הכול ביחד, נצביע ועדה  משפטי. אני אבקש כל פעם

ועדה. אז מי שבעד שיצביע. מי שמתנגד שיצביע. מי נמנע? שמוליק אתה לא 

 זה לא זה ולא זה? לא איתנו. 

 

 אני לא מתנגד, אז סימן שאני בעד.   :מר שמוליק מריל

 

 טוב, ועדת הנחות ארנונה אושרו חבריה בהצלחה.   :גב' אושרת גני
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 –הרכב ועדת הנחות ארנונה: רחל רבר : הוחלט פה אחד לאשר את טההחל

יו"ר, מירב זילברבוים, יצחק אגוזי, תמי פרבר ועו"ד יריב סומך או מ"מ 

 עו"ד לימור ריבלין. 

 

ועדת ערר לקביעת ארנונה כללית צריך להסביר מה   :גב' אושרת גני

  זה? 

 

 כן.     :דובר

 

  בבקשה אגוזי.  :גב' אושרת גני

 

ועדת ערר זה ועדה סטטוטורית אני חושב, שהיא   :מר יצחק אגוזי

דנה בעררים של תושבים עסקים כל מי שחויב בארנונה, אם יש לו השגה או 

. מנהל הארנונה אמור לתת לו תשובה השגה על הארנונה אז הוא מגיש השגה

 יום, ואם התשובה לא מוצאת חן בעיניו אז הוא רשאי 60בתוך פרק זמן של 

להגיש ערר לוועדת ערר, זאת ועדת ערר אומנם מקרב תושבי המועצה, אבל זה 

ועדת ערר שחברי ועדת הערר אין להם תלות במועצה, הם לא חברי מליאה הם 

 לא בוועדים המקומיים, והם בעצם גוף מעין שיפוטי בלתי תלוי. 

 

תודה אגוזי, אנחנו ממליצים לבחור לוועדה את   :גב' אושרת גני

מנשה מלמוד מכפר מלל, וגם למנות אותו כיו"ר, את עו"ד גבי דור עו"ד 

מנירית, את עו"ד מוטי האן מרקוביץ מנירית ואת גלית בכור שהיא סגנית 

 היא מרכזת הוועדה, והיא סגנית הגזבר. 

 

 לא.   :מר אורי עצמון

 

סליחה, היא מנהלת לשכת מנכ"ל. וממלא מקום   :גב' אושרת גני
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שדי חמד, וורדה שפיר מרמות השבים. אז בבקשה אני עו"ד זמירה שחר מ

מעלה את זה להצבעה, מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד. תודה, בהצלחה 

 לוועדת הערר. 

כללית: ארנונה הרכב ועדת ערר לקביעת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

, עו"ד גבי דור מנירית, עו"ד מוטי האן יו"ר – עו"ד מנשה מלמוד מכפר מלל

מרכזת הוועדה, מ"מ עו"ד זמירה שחר משדי גלית בכור  ,מרקוביץ מנירית

 חמד ומ"מ ורדה שפיר מרמות השבים. 

 

ועדת תקציבי יישובים. אגוזי תסביר מה הוועדה   :גב' אושרת גני

 הזאת עושה בבקשה. 

 

טוב, היישובים כידוע צריכים להגיש את התקציב   :מר יצחק אגוזי

קה ואישור. אנחנו בצוות הגזברות בעצם דנה בתור שלהם למועצה לצורך בדי

מנהלת מחלקה מוניציפאלית ביחד עם סגנית הגזבר בודקים את התקציבים. 

התקציבים האלה באים לדיון בוועדת תקציבי היישובים שעושה את הבדיקות 

שלה, ורק אחר כך הם מגיעים לדיון ואישור במליאת המועצה. בנוסף הוועדה 

מיני דברים מעבר לאישור תקציבים שקשורים לתקציבים של יכולה לדון בכל 

היישובים. סתם לדוגמא בעבר הוועדה דנה ואישרה והמליצה על שיטת תגמול 

ליישובים שמגישים תקציבים בזמן, כמובן זה מחייב את אישור המליאה, 

 אבל זה מסוג הדברים שהוועדה מטפלת בהם. 

 

ציין את שמות החברים, איתן תודה אגוזי, אז אני א  :גב' אושרת גני

יו"ר, מירב זילברבוים מכפר מעש, גלית אדם מירחיב, דוד  –יפתח מאלישמע 

ציפי ועקנין סגנית גזבר, ודנה גל מרכזת  –משה מנווה ירק. צוות מקצועי 

 -אני מעלה את זה להצבעההוועדה. 

 

רגע אושרת, אני ביקשתי שמישהי מהסיעה שלי  :גב' מירב זילברבוים
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 בוועדה הזאת מיכל מזרחי.  תהיה

 

 איזו סיעות?   :מר אורי עצמון

 

 מהרשימה, מהרשימה סליחה.  :גב' מירב זילברבוים

 

נכון את צודקת, סליחה חברים נציגת ציבור, נציגת   :גב' אושרת גני

ציבור היא לא יכולה להיות חברת ועדה, כי היא חברת ועד. כחברת ועד היא 

  -לא יכולה להיות חברת

 

 היא לא חברת ועד.  :ב' מירב זילברבויםג

 

לא חברת ועד? אז אין בעיה. את השם שלה תעבירי   :גב' אושרת גני

 עכשיו. 

 

 מיכל מזרחי.  :גב' מירב זילברבוים

 

   -נכון, אנחנו סגרנו את זה  :גב' אושרת גני

 

 מאיפה אתם?     :דובר

 

 מכפר מעש.  :גב' מירב זילברבוים

 

 כון, יש לה רקע רלוונטי. נ  :גב' אושרת גני

 

 היא רו"ח.  :גב' מירב זילברבוים
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רו"ח נכון, סליחה טעות, אנחנו באמת לא החלפנו   :גב' אושרת גני

את זה, ותודה שאת מציינת. חברים הרשימה הזאת עברה כמה גלגולים, אם 

יש כאן איזה שהיא טעות וזה לא מה שסיכמנו אז תגידו לנו את זה לפני 

יוק כמו שמירב עשתה עכשיו. אז אני מעלה שוב להצבעה, איתן ההצבעה, בד

יו"ר, מיכל מזרחי חברה כנציגת ציבור, גלית אדם מירחיב חברת  –יפתח 

מליאה, דוד משה חבר מליאה, ציפי ועקנין סגנית גזבר ודנה גל מרכזת. אני 

נגד? מי נמנע? פה אחד. בהצלחה לוועדת  מעלה את זה להצבעה, מי בעד? מי 

 יבי יישובים. תקצ

איתן יפתח הרכב ועדת תקציבי יישובים: : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

, גלית אדם מירחיב, דוד משה מיכל מזרחי כנציגת ציבוריו"ר,  –מאלישמע 

 ציפי ועקנין סגנית גזבר, ודנה גל מרכזת הוועדה. –מנווה ירק. צוות מקצועי 

 

גני ועדת תכנון אסטרטגי, אני עוברת לוועדה שנקראת   :גב' אושרת 

בוועדה והוספנו לוועדה הזאת גם את הנושא של גבולות ותמ"לים קרקעות. 

הזאת אני מבקשת לאשר את החברים הבאים: אלי בן גרא, זה לא מעודכן 

אצלכם, אלי בן גרא, בן ציון איתן, לימור או יריב, לא תמיד אבל במקרה 

  -את מקום, יעקב עובדיההספציפי אנחנו אומרים יריב אתה חבר לימור ממל

 

 יעקב עובדיה שם זה מתחיל.   :מר אורי עצמון

 

לא, זה טעות, זה לא הרשימה המעודכנת היו"ר   :גב' אושרת גני

שזה... אבל יעקב עובדיה בהחלט, נתי זיו צור יצחק, אופיר גרינברג גני עם, 

כובש, שירלי לופו נווה ירק, שלמה נמרודי רמות השבים, אורי מרגלית רמת ה

יוגב, אדריכלית  נילי  רועי סער כפר סירקין, יובל עצמון גם כפר סירקין, 

הוועדה, שי בר רצון מהנדס המועצה, שי אברהמי מנכ"ל המועצה, בועז שויגר 

מנהל יחידת התכנון האסטרטגי והוא גם מרכז הוועדה ויצחק אגוזי גזבר 

 המועצה. 
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  -בוועדה כל כךזה לא מעט מידי חברי מליאה   :מר צפריר שחם

 

 מעט מידי?   :גב' אושרת גני

 

 . 3חברי מליאה יש פה   :מר צפריר שחם

 

חברי מליאה  4-חברי מליאה. אני לא רואה ב 4  :גב' אושרת גני

 . 4, 5מיעוט, אפילו 

 

 כל השאר אנשי מקצוע.   :מר אמנון כהן

 

כן, יש אנשי מקצוע ויש נציגי ציבור שבאים   :גב' אושרת גני

ום. אבל צפריר זה לא ועדה שמספר החברים מוגבל בה, ואם יש חברים מהתח

במליאה שחשוב להם להיות בוועדה הזאת, אז שיגידו זה הזמן. אתה רוצה 

 להיכנס לוועדה צפריר? 

 

  -לא, רק נראה לי פשוט שהיחס  :מר צפריר שחם

 

 היחס הוא חצי.   :גב' אושרת גני

 

זאת תעסוק בכל המלחמות שלנו אושרת, הוועדה ה  :מר אשר בן עטיה

 בגבולות עם השכנים? 

 

... אנחנו להילחם.   :מר אורי עצמון   לא,
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  -הוא היה בישיבה    :דובר

 

לא, הוא לא היה, אשר לא היה. היית בישיבה? לא,   :גב' אושרת גני

 לא היית בישיבה הראשונה. 

 

 באיזו ישיבה?   :מר אשר בן עטיה

 

א, לא, הוא לא היה. טוב חברים, אני רוצה לא, ל  :גב' אושרת גני

. מי מתנגד? 1להעלות את זה להצבעה, מי שבעד שיצביע. מי שנמנע, יש נמנע 

אוקיי, אז מאחלת בהצלחה לכל חברי הוועדה. ואני רוצה להגיד כאן משהו 

לוועדות האחרות. אם יש כאן חברים או חברות שרוצים לפני שאני עוברת 

נמצאים בוועדה כזאת או אחרת, תגידו. אם אתם לא  להצטרף לוועדה והם לא

רוצים עכשיו תבואו ותגידו עכשיו. ועדה יכולה להיות דינמית ובמהלך השנה 

אני אשמח שכולם יישארו בוועדות האלה, זה חשוב מאוד שיש כאן ועדות 

שעובדות בצורה עקבית ושיטתית ומתמידים, יחד עם זאת לפעמים קורה שגם 

וועדה. יש ועדות שבהם מספר החברים סטטוטורית הוא אנשים יוצאים מ

קבוע ויש ועדות שאין בעיה להוסיף, כי אין כאן מכסה או מגבלה. אז אם 

מישהו ירצה ואחר כך ירצה לדבר איתי ולהצטרף לוועדה הזאת בשמחה או 

 לכל ועדה אחרת. 

 הרכב ועדת תכנון אסטרטגי:לאשר את נמנע(  1) ברוב קולות: הוחלט החלטה

יעקב ריבלין,  לימורעו"ד יריב סומך או מ"מ עו"ד אלי בן גרא, בן ציון איתן, 

זיו צור יצחק, אופיר גרינברג גני עם, שירלי לופו נווה ירק, , עובדיה נתי 

שלמה נמרודי רמות השבים, אורי מרגלית רמת הכובש, רועי סער כפר 

דה, שי בר רצון סירקין, יובל עצמון כפר סירקין, נילי יוגב אדריכלית הווע

 ,יצחק אגוזי גזבר המועצה מהנדס המועצה, שי אברהמי מנכ"ל המועצה,

 .דת התכנון האסטרטגי ומרכז הוועדהבועז שויגר מנהל יחי

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 48 
 

ועדת תמיכות מקצועית היא ועדה שחברים בה אך   :גב' אושרת גני

  ורק עובדי מועצה אנשי מקצוע. 

 

 מה היא עושה?     :דובר

 

ועדת תמיכות זו ועדה שמורכבת, זה נקרא   :גב' אושרת גני

ויועמ"ש. והיא בעצם בוחנת את כל  השלושה, הרכב השלושה זה מנכ"ל, גזבר 

הנושא של תמיכות ועמותות ובגופים שמבקשים להיכנס, היא גם תכין לנו 

לקראת ישיבת המליאה הבאה או שזאת תהיה אחריה, תכין לנו את 

חוץ, רגע, ועדת תמיכות רק צריך לומר,  הקריטריונים לתמיכות. ועדת קשרי

היא ועדה ממליצה, היא לא קובעת מה התמיכות, היא ממליצה עבור חברי 

המליאה, חברי המליאה צריכים להצביע כדי לאשר. רגע, אז לא הצבענו. אז 

אני מבקשת להעלות להצבעה את חברי ועדת התמיכות, לא משנה בכל זאת 

 נאשר את זה. פה אחד. 

הרכב ועדת תמיכות מקצועית: עו"ד יריב לאשר את פה אחד הוחלט : החלטה

שי אברהמי מנכ"ל המועצה ויצחק אגוזי גזבר סומך יועמ"ש המועצה, 

 המועצה.

 

ועדת קשרי חוץ, כמה מילים על ועדת קשרי חוץ   :גב' אושרת גני

 שי. 

 

.  2חוץ כידוע יש לנו  ועדת קשרי     :מר צפי פלד ערים תאומות..

ואמנדינגן בגרמניה שיש לנו חילופי משלחות הן של חברי המליאה  נויויד

נוער מיישוב כלשהו  ועובדי המועצה והן משלחות נוער שכל שנה, משלחת 

מתארחת אצלם, ומשלחת מנויויד או אמנדינגן מתארחת אצלנו. אני חושב 

שהם השגרירים הכי טובים הנוער, עושים עבודה יפה, יש כמה וכמה חברי 

התלוו למשלחות הנוער האלה, ויצאו מאוד מאוד מחוזקים. מעבר מליאה ש
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לזה יש לנו פה את כריתת ברית ערים תאומות, שאנחנו עושים חילופי 

משלחות כמעט אחת לשנה, וזה חשוב לשמר את הקשרים האלה, מעבר 

  לדיפלומטיה הרשמית של מדינת ישראל. 

 

 אני מעוניין להצטרף לוועדה הזאת.     :דובר

 

 אז אני אכניס אותך.   :' אושרת גניגב

 

  חברי הוועדה לא נוסעים.   :מר אמנון כהן

 

 אני נוסע מספיק אל תדאג.     :דובר

 

אושרת, אפשר להצטרף לוועדה מפני שהקשרים   :מר אורי עצמון

שלי עם נויויד הם עוד מההתחלה, ויש לנו קשרים מעבר לזה וגם יש לנו 

 קשרים של שפה. 

 

 ד( )מדברים יח

 

אוקיי, אז אני מבקשת להקריא את שמות החברים:   :גב' אושרת גני

צפי פלד יו"ר הוועדה, יום טוב, גלי זמיר, ישראל טייבלום, אורי עצמון, רחל 

רבר, מירית כץ ומשה רדומסקי, משה רדומסקי מרכז הוועדה. אבקש להעלות 

חה, ועדה את זה להצבעה מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד יופי בהצל

 חשובה מאוד של קשרי חוץ. 

יו"ר  -צפי פלד הרכב ועדת קשרי חוץ: לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

, גלי זמיר, ישראל טייבלום, אורי עצמון, רחל רבר, אלקבץ הוועדה, יום טוב

 מירית כץ ומשה רדומסקי מרכז הוועדה.
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זו ועדה   :גב' אושרת גני ועדת רכש מלאי והתקשרויות, שוב 

מקצועית. ועדת רכב מלאי והתקשרויות צריך הסבר או שזה ברור? אז הסבר 

 קצר שי. 

 

המועצה מתקשרת בעיקרון בשני אופנים, דרך אחת   :מר שי אברהמי

זה מכרז והדרך השנייה זה נוהלי רכב והתקשרויות. מכרז זה מעל סכום של 

 ומשהו לא כולל מע"מ. ₪  140,000

 

 ע"מ. לא כולל מ  :מר אורי עצמון

 

לא כולל מע"מ. כל ההתקשרויות שהם בסכום נמוך   :מר שי אברהמי

יותר נעשה בדרך של נוהל הצעות מחיר, זה נוהל שבה דרך הרכש של המועצה 

פונים לספקים לקבל מספר הצעות מחיר, על בסיס שוויוני של מפרט אחיד 

גזבר, , ההצעות מוגשות בפני הוועדה שחברי הם אותם שלושה יועמ"ש, לכולם

מנכ"ל, מזכירת הוועדה זאת מנהלת הרכש. בדרך כלל גם היחידה היוזמת את 

הפנייה את הצעת הרכש מגיעה לוועדה, מסבירה, מנמקת, מסבירה גם את 

הצורך של הרכישה ואם יש הבהרות לגבי המפרט, מה הוא כולל, סוגיות 

זו ועדת  מהסוג הזה, והיא זאת שמאשרת את ההתקשרויות של המועצה, 

 ההתקשרויות. 

 

אושרת רק בשביל האינפורמציה, לא צריך להיות   :מר דני ברכה

  -בוועדת הרכש הזאת איש ציבור אחד או נבחר ציבור אחד הכול זה עובדי

 

 לא, לא אפשרי.   עו"ד יריב סומך:

 

לא, החוק לא מאפשר, התקנה לא מאפשרת. זה   :גב' אושרת גני

 בתמיכות.  צריך להיות צוות מקצועי בדיוק כמו
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זה השקיפות שיש כאילו, שעובדי המועצה עם   :מר דני ברכה

 הרכש. 

 

,   :גב' אושרת גני אנחנו לא קובעים את תקנות משרד הפנים, אבל כן

השקיפות קיימת וכל אחד יכול לראות, כי אנחנו עושים ספר יועצים, ויש 

נבחרו, פרוטוקולים, וכל ישיבה כזאת מתועדת, ואפשר לראות בדיוק איך 

למה נבחרו, מה היו הקריטריונים, כמו בוועדת מכרזים גם בוועדת 

התקשרויות כאן ברכש, הכול מתועד ושקוף לציבור. אז שי אברהמי, יצחק 

אגוזי, עו"ד יריב סומך, שרית סלמן מנהלת יחידת הרכש. אני מעלה את זה 

 להצבעה, מי בעד? יש נמנעים? יש מי שמתנגד? פה אחד, תודה. 

: שי ועדת רכש מלאי והתקשרויותהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט ההחלט

 אברהמי, יצחק אגוזי, עו"ד יריב סומך, שרית סלמן. 

 

מדיניות בתחום ועדה שמתווה  ,ועדת תרבות  :גב' אושרת גני

התרבות, מרכזת הוועדה זו יפעה אלוני מנהלת אגף תרבות, חברי בוועדה 

והחברים בוועדים הם בסדר הבא: רחל יגאל קמה שהוא מנהל היכל תרבות, 

יו"ר הוועדה, ליטל רהב, מולי אורן, עדי ניגר כפר סירקין  –רבר אלישמע 

וחלי סלוצקי שדה ורבורג. יש מישהו שרוצה להצטרף לוועדה הזאת? אז 

 ברשותכם אני מעלה את זה להצבעה מי בעד? 

 

 גלי זמיר לא הקראת.   :מר אורי עצמון

 

ני לא הקראתי את גלי, כי גלי ביקשה לרדת א  :גב' אושרת גני

מהוועדה. אז אני מעלה את זה להצבעה, מי שבעד שיצביע. מי נמנע? מי נגד? 

 פה אחד, בהצלחה לוועדת תרבות. 
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.   :מר דני ברכה .  שיעשו אירוע אחד לחברי המליאה שנראה.

 

רחל רבר הרימו לך להנחתה, אירוע ראשון לחברי   :גב' אושרת גני

 ה. המליא

 –רחל רבר אלישמע תרבות: ועדת הרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

חלי סלוצקי שדה  ,יו"ר הוועדה, ליטל רהב, מולי אורן, עדי ניגר כפר סירקין

מרכזת  יפעה אלוני מנהלת אגף תרבות, יגאל קמה מנהל היכל תרבות, ורבורג

  הוועדה.

 

ברים בה נציגי ועדה לענייני דת היא ועדה שח  :גב' אושרת גני

ציבור, אם יש מישהו כאן מחברי המליאה שמעוניין להיות, בשיחות האישיות 

שהיו לנו אף אחד לא בחר להיות בוועדה הזאת, אבל אם מישהו מתחרט איל 

  -מילר

 

 אלי אמר לי שהוא רוצה להיות.   מר איל מילר:

 

יו"ר הוועדה אלי ממוש  :גב' אושרת גני ב אז הוא מוזמן. אלי דלה 

ג'אן מנווה ימין, אילן רובין מאלישמע,  ירחיב, חן אזולאי מצור יצחק, אבי 

דנה עידו מנהלת מחלקה מוניציפאלית ויצחק אגוזי חברים בוועדה מקצועית. 

  יש מישהו שרוצה להצטרף? 

 

 מי זה אלי דלה נמצא פה?     :דובר

 

אלי דלה חבר מליאה לשעבר, היום הוא מבקש   :גב' אושרת גני

 שיך להתנדב באותה ועדה שהוא התנדב במשך השנים שהוא היה. להמ

 

 אין מניעה?   :מר אורי עצמון
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ליטל מבקשת להצטרף, תודה ליטל. אז יש לנו גם   :גב' אושרת גני

נציגת מליאה סגנית ראש המועצה ליטל רהב חברה בוועדה. אני מעלה את זה 

ד? פה אחד, בהצלחה להצבעה, חברים מי שבעד שיצביע. מי נמנע? מי מתנג

 לוועדה לענייני דת. 

מירחיב  אלי דלהה לענייני דת: ועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

יו"ר הוועדה, חן אזולאי מצור יצחק, אבי ג'אן מנווה ימין, אילן רובין  -

פאלית ידנה עידו מנהלת מחלקה מוניצליטל רהב מצור יצחק, מאלישמע, 

 .גזבר המועצהויצחק אגוזי 

 

 –ועדת רווחה ושירותים חברתיים, אלי בן גרא   :גב' אושרת גני

יו"ר הוועדה, אלי היה יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ואין לי ספק שיש לך 

הרבה מאוד מה לתרום לוועדה הזאת, ליטל רהב שהיא מחזיקה תיק הרווחה, 

לברבוים ניצה לזר מגני עם, רחל רבר מאלישמע, יהורם גולי ירחיב, מירב זי

כפר מעש, תמי מנהלת אגף הרווחה, ורונית גטניו שהיא מנכ"לית עמותת 

 אחים. יש מישהו שרוצה להצטרף לוועדה? 

 

 ורדה לוי חסרה לי פה.   :מר אורי עצמון

 

 ורדה לא ביקשה להיות בוועדה הזאת.   :גב' אושרת גני

 

יו"ר  :מר אורי עצמון   -היא 

 

יו"ר העמו  :גב' אושרת גני  תה. היא 

 

 מטפלת בנושא גם. עמותה למען הקשיש והיא   :מר אורי עצמון
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   -אז אנחנו נבדוק אם ורדה רוצה, אבל כרגע  :גב' אושרת גני

 

. בניגוד אינטרסים.     :דובר  לא, לא, אבל לדעתי..

 

ניגוד אינטרסים יש כאן. אז אני   :גב' אושרת גני בדיוק, אפילו 

י נמנע? מי נגד? פה אחד, בהצלחה לוועדת מעלה את זה להצבעה, מי בעד? מ

 הרווחה. 

יו"ר  –אלי בן גרא : ת הרווחהועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

תיק הרווחה, ניצה לזר מגני עם, רחל רבר  תהוועדה, ליטל רהב מחזיק

פרבר כפר מעש, תמי מירחיב, מירב זילברבוים ממאלישמע, יהורם גולי 

 מנהלת אגף הרווחה.

 

יש לנו ועדה שהיא ועדה גדולה מאוד, היא אומנם   :' אושרת גניגב

לא נחשבת לוועדה סטטוטורית, ברשויות המקומיות היא  במועצות האזוריות

כן נחשבת לוועדה סטטוטורית, בעיניי היא צריכה להיות סטטוטורית זו ועדת 

שהיא חינוך. ואנחנו בנינו אותה על פי הרכב ועדת חינוך כוועדה סטטוטורית, 

גדולה מאוד כי יושבים בה הרבה מאוד אנשי מקצוע כל מנהלי מוסדות 

מהמחלקה לנוער צעירים וקהילה  החינוך ואנשי המקצוע מאגף החינוך

ומחלקות אחרות באגף החינוך. אז אני אכהן כיו"ר הוועדה, והחברים אני 

, אלה קוראת עכשיו: שירלי לופו, גילה פרין, יעקב עובדיה, עדי שחר, אלה קון

נגר לא?   לא אוקיי, אלה ביקשה שלא. איתן יפתח, קרן תשבי, ערן רביב, מירב 

 

 לא אכפת לי להיות.  :גב' מירב זילברבוים

 

כי את שמת את זה בעדיפות אחרונה והכנסתי   :גב' אושרת גני

 אותך. 
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 אז מצוין.  :גב' מירב זילברבוים

 

  -אוקיי, שירלי  :גב' אושרת גני

 

נגר.  :ברבויםגב' מירב זיל  אבל אני מירב זילברבוים לא 

 

התבלבלתי. שירלי הרמון, גלית סמואל, קרן   :גב' אושרת גני

ליפשיץ, הדר מנהלת בית ספר מתן, אפרת מנהלת יחדיו, מירב מנהלת עמי 

אסף, עליזה מנהלת ירקון, יובל כהן מנהל צור יצחק, גלי מעבר אפק, מירב 

, מזור מפקחת משרד החינוך, נוגה  מפקחת משרד החינוך חטיבה ועל יסודי

שרון מנהלת בצור יצחק, נחמה מנהלת אהרונוביץ, גיל שריג בצופית, אורנית 

גל כפר סירקין, זהבי מנהלת חטיבת ביניים עמי אסף, יהודה אטיאס מנהל 

חטיבת ביניים ירקון, יו"ר מועצת הנוער אוהד זמיר, מבחינתנו אפשר להכניס 

ניגר סירקין, אייל צייג עוד נציגים של נוער  שאתה תבחר לבוא איתך. עדי 

מנהל אגף החינוך, קלרה מנהלת מחלקת חינוך יסודי, גיתית מנהלת חינוך 

קדם יסודי, שרה בן עטיה מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד, קרין מנהלת 

השפ"ח, ענת טוינה מנהלת היחידה למניעת התנהגות סיכונית, מירית כץ 

ר וצעירים, זאת ועדת חינוך ואני מעלה את זה להצבעה, מנהלת מחלקה לנוע

 אלא אם כן יש כאן הסתייגויות. 

 

 ויו"ר הנהגת הורים גם נכנסים.   :גלי זמירגב' 

 

 וזה לא כתוב כאן?   :גב' אושרת גני

 

 לא.   :גלי זמירגב' 

 

 כן, אז כמובן יו"ר הנהגות הורים.   :גב' אושרת גני
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היא לא זהה מה שאת מקריאה. הקראת הרשימה   :מר אורי עצמון

ניגר אני לא רואה אותה אצלי פה, איזה מספר היא?   עדי 

 

נכון אתה צודק, הרשימה מעודכנת אצלי, היא   :גב' אושרת גני

 ..  עודכנה.

 

.   :מר אורי עצמון  את קוראת משלך, וזה לא מעודכן

 

  כן, כן. עדי ניגר נוספה.   :גב' אושרת גני

 

  -ליפשיץ אוריקרן     :דובר

 

 קרן מצור יצחק.   :גב' אושרת גני

 

 )מדברים יחד( 

 

 ... זה השקיפות של העניין.   :מר דני ברכה

 

 דני לא ככה, שינינו משהו.   :מר אורי עצמון

 

 )מדברים יחד( 

 

דני הוא איש קצת ליצן, קבלו את זה בהבנה, מי   :מר אמנון כהן

  -שלא מכיר אותו

 

 י מתה על דני, הוא יודע. אנ  :גב' אושרת גני
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 ... זה בסדר הוא מתרגש אבל הוא על הכיפאק.   :מר אמנון כהן

 

טוב אז חברים אני מבקשת להעלות להצבעה, יו"ר   :גב' אושרת גני

הנהגות ההורים גלי זמיר ואנחנו לא נציין את כולם כי מן הסתם גם יו"ר 

אנחנו כותבים את זה  שנים בקדנציה, אז 5-הנהגות ההורים לא נשארים כל ה

כי זה הערה חשובה, כי הם ישתתפו, ואנחנו נעדכן את זה כל שנה בהתאם. 

 אני מעלה את זה להצבעה, מי שבעד. מי נמנע? מי מתנגד? אז פה אחד. 

 

 ... זה ועדה מצומצמת?  :גב' שירלי לופו חזן

 

 אחת עכשיו, צמצמנו את זה לאחת.   :גב' אושרת גני

 

 י מבקש לצרף גם את גילה. אנ   :מר אלי כהן

 

 אני בפנים.   :גב' גילה פרין

 

גילה בפנים. אלי, אבל תודה שדאגת לגילה. זה כל   :גב' אושרת גני

  כך יפה הסולידריות הזו. 

 

 לא בתור חינוך בתור יועצת משפטית שם.     :דובר

 

 גילה זה גילה.    :מר אלי כהן

יו"ר,  –הרווחה: אושרת גני ת ועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

שירלי לופו, גילה פרין, יעקב עובדיה, עדי שחר, איתן יפתח, קרן תשבי, ערן 

שירלי הרמון, גלית סמואל, קרן ליפשיץ, הדר זילברבוים,  רביב, מירב

מנהלת בית ספר מתן, אפרת מנהלת יחדיו, מירב מנהלת עמי אסף, עליזה 
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ק, גלי מעבר אפק, מירב מזור מפקחת מנהלת ירקון, יובל כהן מנהל צור יצח

משרד החינוך, נוגה מפקחת משרד החינוך חטיבה ועל יסודי, שרון מנהלת 

בצור יצחק, נחמה מנהלת אהרונוביץ, גיל שריג בצופית, אורנית גל כפר 

סירקין, זהבי מנהלת חטיבת ביניים עמי אסף, יהודה אטיאס מנהל חטיבת 

, עדי ניגר סירקין, אייל צייג עצת הנועריו"ר מו ביניים ירקון, אוהד זמיר

מנהל אגף החינוך, קלרה מנהלת מחלקת חינוך יסודי, גיתית מנהלת חינוך 

קדם יסודי, שרה בן עטיה מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד, קרין מנהלת 

השפ"ח, ענת טוינה מנהלת היחידה למניעת התנהגות סיכונית, מירית כץ 

 יו"ר הנהגות הורים.  מנהלת מחלקה לנוער וצעירים,

 

נאמר לי כאן שיש לנו בעיה עם ניגוד אינטרסים   :גב' אושרת גני

בוועדת הרווחה עם המשתתפת אורנית גטניו מעמותת אחים, היא לא תוכל 

 להיות חברה ואנחנו נבקש להוריד אותה מהרשימה. 

 

 איזה ניגוד עניינים?   :מר שמוליק מריל

 

קציב תמיכה. היא מקבלת תמיכה היא מקבלת ת  :גב' אושרת גני

מהמועצה העמותה שלה. העמותה נתמכת על ידי המועצה. אוקיי, אני עוברת 

לוועדה חשובה נוספת ועדת נוער, שהחלטנו לרכז ולאחד את ועדת הנוער עם 

הוועדה למיגור אלימות, סמים ואלכוהול. בוועדה הזאת יהיו החברים 

ב פטאל, שירלי הרמון, דלית סמואל, יו"ר, ליטל רהב, זא –הבאים: גלי זמיר 

בועז ארנון, עדי שחר, שגית בן ארי, ליאת שמילוביץ, אורלי דוכן, אוהד יו"ר 

המועצה ועדן שנראה לי שהוא כבר התחלף מאז שזה נכתב. אבל יו"ר כולל 

אייל צייג, קלרה נדיר, מירית כץ, מאיה נחום, תמי פרבר, הנהגות ההורים. 

אני מעלה את זה להצבעה מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד?  יואב סבן וענת טוינה.

  -פה אחד, בהצלחה לוועדה. יש לנו ועדה חדשה
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..   :מר שמוליק מריל  ועדת נוער ומיגור אלימות.

 

 לא, לא, המבוגרים מותר להם לשתות זה בסדר.   :מר אורי עצמון

 

 אתה רוצה שנקים ועדה כזאת גם למבוגרים? הצעה  :גב' אושרת גני

זו ועדה אגב סטטוטורית, זו ועדה על פי חוק, היא מרכזת  ועדות  3לסדר. 

 ששלושתן על פי חוק. 

יו"ר, ליטל  –גלי זמיר ת נוער: ועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

רהב, זאב פטאל, שירלי הרמון, דלית סמואל, בועז ארנון, עדי שחר, שגית בן 

עדן מועצת הנוער, יו"ר זמיר הד ארי, ליאת שמילוביץ, אורלי דוכן, או

אייל צייג, קלרה נדיר, מירית כץ, מאיה  ,הנהגות ההוריםממועצת הנוער, 

 נחום, תמי פרבר, יואב סבן וענת טוינה.

 

גני עכשיו אני רוצה לעבור לוועדת רשות חדשה, ועדת   :גב' אושרת 

ו , ז35עד  18ועדת צעירים ועדה שאמורה לתת בעצם מענה לבני צעירים. 

הגדרה של צעירים. יש לנו מרכז צעירים חדש במועצה, ואנחנו רוצים לצקת 

תכנים ופעילויות ולהתוות מדיניות בתחום מתן שירותים לצעירי המועצה, 

מתוך חשיבות רבה שאנחנו רואים בלהשאיר את הצעירים שלנו במועצה. ולכן 

צעירים  אנחנו מבקשים להקים את הוועדה הזאת. החברים בוועדה הם חברים

בעצמם וחלקם אני מקצוע. אז רז יהב ממתן, ניצן דואני מאלישמע, גלי קול 

יו"ר הוועדה, זאב פטאל, בלו ברסון לוי מאיל, עומר כסיף מחורשים, אייל 

. יש מישהו שרוצה להצטרף לוועדה כץ צייג, אירית כרמל, בר נוימן, מירית

 הזאת? 

 

 למה זה תת ועדה?   :מר שמוליק מריל

 

זה כאילו חלק מוועדת נוער וצעירים ואנחנו עושים   :אושרת גניגב' 
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כי המחלקה היא נוער וצעירים, אבל את זה כוועדה נפרדת, היא ועדה נפרדת. 

אתה צודק הערה נכונה זו ועדה נפרדת כי היא מנוהלת באמת בנפרד עם 

 .35עד  18אוכלוסייה אחרת קהל יעד אחר. צעירים זה בני 

 

  -הראשון יהיה כולל, כבר קבענוהמפגש    :רתדוב

 

יכול להיות שהמפגש הראשון יהיה כולל, אבל   :גב' אושרת גני

הוועדה הזאת תעבוד כוועדה נפרדת, ואנחנו נצביע עליה גם בנפרד כאן 

 עכשיו. 

 

..   :מר איתן יפתח  התקציב של.

 

זה תקציב של אגף החינוך, בתוך אגף החינוך יש   :גב' אושרת גני

עירים, הצבעתם על זה. יש תקציב למרכז הצעירים, יש תקציב תקציב לצ

למשרה של מנהל מרכז הצעירים, כשהחלטנו שאנחנו מרימים את מרכז 

ויוצקים עוד תכנים, זה בא לידי ביטוי גם בתקציב. אז  הצעירים לפעילויות 

נגד? יש  אני מבקשת את רשותכם להעלות להצבעה, מי בעד? מי נמנע? מי 

 מי נגד? פה אחד, לא פה אחד.  נמנע? אוקיי.

 

 . 1נמנע   :מר דוד משה

ת צעירים: גלי קול ועדהרכב לאשר את נמנע(  1ברוב קולות ): הוחלט החלטה

רז יהב ממתן, ניצן דואני מאלישמע, זאב פטאל, בלו ברסון לוי מאיל, יו"ר,  –

נוימן, מירית כץ.  עומר כסיף מחורשים, אייל צייג, אירית כרמל, בר 

 

 ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה.   :אושרת גני גב'

 

 מה זה השכלה...   :גב' גילה פרין
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יש לנו חור בהשכלה אנחנו לא מילאנו את זה,   :גב' אושרת גני

אנחנו נגדיר קודם כל מה יעמוד, מה המשאבים. חברים זה מפריע, אני מבינה 

א, אבל זה וזה אולי אפילו קצת מל ,שזה ככה באמת מאוד דורש כאן ריכוז

ועדה חשובה מאוד חשוב עושים את זה פעם בקדנציה אז בואו נדבר רגע. 

להשכלה גבוהה, עוד לא יצקנו את המסגרת התקציבית ואת הסמכויות של 

ונביא את זה  הוועדה, וכשאנחנו נעשה את זה אז אנחנו נאייש את הוועדה 

היום היו להצבעה. אנחנו רוצים להגדיל את המלגות לצעירים במועצה. עד 

ואנחנו רוצים שיהיו כאן מלגות ₪,  1,300מלגות שעמדו על סך של 

ו  משמעותיות ולא יהיו רק לשנה אחת או לפעם אחת לתואר, ולכן אנחנו עכשי

יצאנו לקול קורא של מפעל הפיס של שקל מול שקל, ואנחנו רוצים להכפיל 

עכשיו  ולשלש את הסכומים שהיו בוועדה הזאת, ואנחנו לא מביאים אותה

עד שלא נסגור את זה. אנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד לקדם את להצבעה 

ההשכלה ולאפשר לצעירים לקבל תמיכה משמעותית. אגב אנחנו בונים 

קונספט שהתמיכה הזאת תהיה אל מול שעות התנדבות בקהילה. אנחנו 

ת נרוויח פעמיים שהצעירים שלנו יקבלו מלגות ותמיכה בלימודים, ונרוויח א

 השעות שלהם חזרה בקהילה. 

 

  -זו הייתה הכוונה... אבל את יודעת  :גב' גילה פרין

 

מאוד קשה לייצר כאן מחויבות, לכן ₪  1,000עבור   :גב' אושרת גני

 אנחנו רוצים לעבות את זה. 

 

.   :מר אמנון כהן  אושרת, זה יהיה מותנה קבלת המלגה בעבודה..

 

וכשזה יהיה בסכום שאנחנו נחשוב  זה יהיה מדורג,  :גב' אושרת גני

שעות  Xזה ₪  4,000ששם זה יהיה מדורג בשעות ההתנדבות. עבור מלגה של 
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. אנחנו נעשה מדורג. כן אלי. ₪  1,000התנדבות ומלגה של   אולי תהיה..

 

אני בקדנציה הקודמת העליתי גם בקשה והיא לא    :מר אלי כהן

חינוך הטכנולוגי. עד היום נידונה, לדון גם באפשרות לתת מלגות גם ל

הקריטריונים מדברים על תואר ראשון, ואני מעריך ומוקיר את כל אלה 

שרוצים ללכת וללמוד לתואר ראשון, אבל אני חושב שהמועצה צריכה לסמן 

לה גם את העניין של החינוך הטכנולוגי הנדסאים. היום כל מי שהולך להייטק 

לקדם את זה ברמת הקריטריונים לא חייב לעבור דרך אוניברסיטה, ואפשר 

 ולשנות את הקריטריונים. 

 

אני מקבלת את ההערה רשמתי אותה, וכשאנחנו   :גב' אושרת גני

 בונים את הקונספט אנחנו נבחן את זה. כן בנצי. 

 

החבר'ה של התואר הראשון בדרך כלל מקבלים את   :איתן בן ציוןמר 

ת של הצבא וכל השאר, התואר הראשון מהצבא, יש את זה במסגרת המלגו

 צריך לראות מי שלא מקבל... 

 

 תודה בנצי, כן איל.   :גב' אושרת גני

 

לפני שנתיים הייתי קצת יותר מעורב בנושא הזה,   מר איל מילר:

  -קיבלנו גם מצטיינים בספורט

 

.   :גב' אושרת גני  נכון, נכון

 

זמן אז זה לא היה רק תואר ראשון. דרך אגב כל ה  מר איל מילר:

אומרים צעירים צעירים צעירים, אשתי גם קיבלה היא הייתה אז צעירה, היא 

צעירה לנצח. אבל שאלתי אז אם זה בסיס כלכלי משהו, אמרו לי לא. יש 
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 הרבה סטודנטים היום בגיל שלישי. 

 

.   :גב' אושרת גני  נכון. איתן

 

י   :מר איתן יפתח יש את הפרויקט פר"ח מה שנהוג במספר... ואנ

שב שכדאי גם לבחון את זה. המועצה לא... אני בדקתי את זה בעבר, ולא חו

היה כי היה צורך גם תקצוב של המועצה להצטרף לפרויקט הזה, פרויקט 

מאוד רחב שהוא בבסיסו חונכות לילדים שצריכים את העזרה, והוא מממן 

מחצית משכר הלימוד לתואר ראשון בדרך כלל, ושזה פרויקט שרץ באמת 

נים. המועצה צריכה לדרוש את זה, זה מספר אוניברסיטאות, אני לא מספר ש

יודע אם בבית ברל, אבל איפה שלומדים בטח סטודנטים שלנו. אני חושב שזה 

 פרויקט שראוי שגם ייבחן לא רק מפעל הפיס. 

 

 תודה, הכנסתי גם את ההערה שלך.   :גב' אושרת גני

 

מוכרים על ידי פר"ח,  בכל מוסדות החינוך אנחנו  :מר אורי עצמון

 יש רשימה של כל מוסדות החינוך. 

 

 ... תן לי לבדוק את זה.   :גב' אושרת גני

 

 שעות לקהילה את זה הם צריכים לתת.  200  :מר אורי עצמון

 

בסדר גמור, חברים אז אני עוברת לוועדה הבאה   :גב' אושרת גני

באים: יום טוב ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה. אבקש לאשר את החברים ה

אלקבץ חגור, יעל דור צור יצחק, ליטל רהב, אבי דלאל כפר מעש כנציג ציבור, 

, שי בר רצון מהנדס מועצה, דילגתי על מיקי דמשק מנירית כנציג ציבור

.. בכוונה כי הוא לא רוצה, עודד ליבוביץ מנהל תפעול באגף חינוך, קובי  מור.
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 ת מדור מוניציפאלי. רוזן מנהל מחלקת תחבורה ודנה עידו מנהל

 

אושרת, מה בדיוק תפקידה בסמכויות של הוועדה   :מר אמנון כהן

הזו? האם זה לטפל בכבישים בתוך מסגרת המועצה? האם זה לטפל במשהו 

ספציפי? איך מגדירים את הוועדה הזאת? מה תפקידה? זה מה שנעשה 

חן את בישיבה הראשונה של הוועדה, אנחנו נגדיר את המטרות ואנחנו נב

 הסמכויות שלה. 

 

 יום טוב היו"ר?   :גב' רחל רבר

 

אנחנו עוד לא בחרנו יו"ר, אנחנו צריכים בתוך   :גב' אושרת גני

הוועדה לראות מי מוכן לקחת את זה על עצמו, ואנחנו נעשה את זה בישיבה 

  -הראשונה. ועדת השקעות

 

 את לא רוצה להצביע עליה?   :מר אורי עצמון

 

לא צריך. ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור,   :יגב' אושרת גנ

אני מבקשת לאשר את החברים הבאים: את יורם דוקטורי מעדנים כיו"ר, את 

ויקי ג'אן כנציגת ציבור, את שי אברהמי כמנכ"ל ואת תמי פרבר כמרכזת 

 הוועדה. 

 

 אושרת לא הצבענו על ועדת בטיחות בדרכים.      :דור גב' יעל

 

 אמרה לא צריך.   :מר אורי עצמון

 

 הצבענו?   :גב' אושרת גני
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 לא הצבענו.   :מר אורי עצמון

 

לא הצבענו? סליחה, סליחה, אז בואו נעלה את הזה   :גב' אושרת גני

להצבעה, אני מבקשת להעלות להצבעה את חברי ועדת בטיחות בדרכים 

נגד? פה אחד, תודה. תודה רבה על הע  רה יעל. לתחבורה, מי בעד? מי נמנע? מי 

: ועדת בטיחות בדרכים ותחבורההרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

יום טוב אלקבץ חגור, יעל דור צור יצחק, ליטל רהב, אבי דלאל כפר מעש 

 שי בר רצון מהנדס מועצה, כנציג ציבור, מיקי דמשק מנירית כנציג ציבור,

קת תחבורה עודד ליבוביץ מנהל תפעול באגף חינוך, קובי רוזן מנהל מחל

 ודנה עידו מנהלת מדור מוניציפאלי.

 

ועדת הנצחה אני מבקשת להעלות להצבעה, מי   :גב' אושרת גני

 בעד? שאלה לפני הצבעה? כן שמוליק. 

 

 זו ועדה...   :מר שמוליק מריל

 

זו   :גב' אושרת גני כן, זו ועדה סטטוטורית ככה היא מוגדרת. כן, 

 יוק, כן. ועדה סטטוטורית היא מוגדרת כך בד

 

שמוליק, כיוון שאתה מעלה את הנקודה, ההערה   :מר שי אברהמי

היא במקום. כמו שאמרה אושרת הוועדה על פי חוק מוגדרת ועדה להנצחת 

זכרם של נרצחי הטרור. הוועדה בסך הכול התחילה לפעול פעם ראשונה 

, ובפועל הוועדה עוסקת בנושאים שהם הנצחה של 2018בתחילת השנה הזאתי 

 הבחנה. חללי צה"ל וטרור ללא 

 

אז אני מעלה להצבעה, מי בעד? מי נמנע?   :גב' אושרת גני

 מתנגדים? פה אחד, תודה. 
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ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

שי אברהמי יו"ר, ויקי ג'אן כנציגת ציבור,  - יורם דוקטורי מעדנים :הטרור

 ותמי פרבר כמרכזת הוועדה. המועצה מנכ"ל

 

ועדה לקביעת שמות רחובות ומקומות ציבוריים,   :גב' אושרת גני

  -גם ועדה סטטוטורית. מבקשת להעלות להצבעה

 

 אני מבקש לרדת.  :ישראל טייבלוםמר 

 

ישראל מבקש לרדת, יש מישהו שמבקש להיכנס?   :גב' אושרת גני

יו"ר, אורי  –ריים: ליטל רהב הוועדה לקביעת שמות רחובות ומקומות ציבו

 עצמון, דני ברכה ודנה גל. 

 

 איל רוצה להצטרף.   :גב' ליטל רהב

 

 איל.   :גב' אושרת גני

 

 )מדברים יחד( 

 

איל מילר אוקיי. בבקשה אני מבקשת להעלות   :גב' אושרת גני

 להצבעה. 

 

 למה דנה עידו לא בפנים?   :מר שמוליק מריל

 

 ה עידו בפנים? למה דנ  :גב' אושרת גני
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 לא בפנים.   :מר שמוליק מריל

 

דנה בפנים. הא דנה גל היא חזרה לשם הנעורים.   :גב' אושרת גני

דנה גל זו דנה עידו, פעם זה מופיע עידו פעם זה מופיע גל, זו אותה דנה שלנו. 

אוקיי חברים אני מבקשת להעלות להצבעה מי שבעד שיצביע. מי נמנע? מי 

  נגד? נמנע? 

 

 בעד, איחרתי.     :וברד

 

אוקיי, פה אחד, אישרנו את הוועדה לקביעת שמות   :גב' אושרת גני

 רחובות ומקומות ציבוריים. 

ועדה לקביעת שמות רחובות הרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 , איל מילריו"ר, אורי עצמון, דני ברכה –ומקומות ציבוריים: ליטל רהב 

 ודנה גל.

 

גני אני עוברת לוועדה הבאה, ועדה לשימור אתרים.   :גב' אושרת 

יו"ר, מלכי נפתלי גן חיים, רחמים זבידה, גלית אדם, אמיר  –ליטל רהב 

יוגב ודינה קישון.   אבידור, אורי מרגלית, נילי 

 

 )מדברים יחד( 

 

... אדריכל מומחה לשימור אתרים, אני חושב   :מר אליהו בן גרא

אים לו צביקה פסטרנק, הוא מומחה שאתם מכירים אותו במועצה, קור

  -לשימור אתרים

 

.   :גב' אושרת גני  נכון, נכון
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והוא עושה אתרים בכל הארץ, שאלתי אותו אם   :מר אליהו בן גרא

  -הוא מוכן להצטרף לוועדה

 

 הוא מוכן?   :גב' אושרת גני

 

 הוא מוכן.   :מר אליהו בן גרא

 

 יקה. יאללה אז הכנסנו את צב  :גב' אושרת גני

 

 צביקה פסטרנק.   :מר אליהו בן גרא

 

 הוא כוח משמעותי.   :גב' אושרת גני

 

 כן, הוא בסדר גמור.   :מר אליהו בן גרא

 

 תודה. צביקה פסטרנק מהיישוב?   :גב' אושרת גני

 

 צופית.   :מר אליהו בן גרא

 

 -אורי גם ביקש  :גב' ליטל רהב

 

 רבה שנים. את יובל הוא עוסק בזה ה  :מר אורי עצמון

 

 אין בעיה נכניס גם את יובל עצמון.   :גב' אושרת גני

 

  -אושרת, תוציאי אותי מה  :גב' גלית אדם
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 להוציא אותך משם?   :גב' אושרת גני

 

 אני לא ביקשתי.   :גב' גלית אדם

 

 גלית אדם יצאה ברגע זה.   :גב' אושרת גני

 

אמורה לעבוד אושרת יש לי שאלה, הוועדה הזאת   :מר אמנון כהן

  מול הגורמים הממלכתיים? 

 

 כן, כן.     :דובר

 

 או משהו שהוא מוניציפאלי?   :מר אמנון כהן

 

זו ועדה מוניציפאלית שיש לה קשר אל מול   :גב' אושרת גני

 הגורמים הממלכתיים. כן איל. 

 

?   מר איל מילר: .. ליישובים מה זה...  ברגע שהוא.

 

 אחריות שלך.  סגור, ליטל  :גב' אושרת גני

 

 אני רושמת.   :גב' ליטל רהב

 

בסדר, אז אני מבקשת להעלות להצבעה אחרי   :גב' אושרת גני

ששינינו עכשיו את ההרכב של הוועדה. אני חוזרת שוב, ליטל, מלכי, רחמים 

זבידה, אמיר אבידור, אורי מרגלית, צביקה פסטרנק, נילי יוגב, דינה קישון 

 נמנע? מי נגד? פה אחד בהצלחה לוועדה.  ויובל עצמון. מי בעד? מי
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 –ליטל רהב  :ועדה לשימור אתריםהרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 ,יו"ר, מלכי נפתלי, רחמים זבידה, אמיר אבידור, אורי מרגלית, נילי יוגב

 , צביקה פסטרנק, יובל עצמון. דינה קישון

 

וד. צפי יו"ר גם ועדה חשובה מאועדה חקלאית,   :גב' אושרת גני

וייס, רונן ברקאי,  הוועדה, אלי דלה חבר בה, איל מילר, אשר בן עטיה, אורלי 

יוגב. יש  ונילי  ערן בק, מלכי נפתלי, אורן קורקט, שלמה עצמוני, דנה עידו גל 

 מישהו שרוצה להצטרף לוועדה? אתה מצביע כבר אשר? 

 

 כן.   :מר אשר בן עטיה

 

אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד? כל הכבוד. אז   :גב' אושרת גני

  

 

 הוא רצה להצטרף.     :דובר

 

הוא בפנים, הוא בפנים. אחד החקלאים   :גב' אושרת גני

 המשמעותיים. 

 

  -אחד החקלאים האחרונים  מר איל מילר:

 

 אני לא רוצה להגיד האחרונים.   :גב' אושרת גני

 

דנציה הקודמת מכיוון שאני בוועדה הזאת, גם בק  :מר אשר בן עטיה

הייתי, מכיוון שכל... שעשינו לא הזזנו כלום, כי לוועדה הזאת לא מוקצב 

שקל אחד. אז מי שרוצה להצטרף לוועדה בלי שקל, שיביא איתו עוד קצת 
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מהבית ונעשה. אני מציע שאם עושים ועדה והיא סטטוטורית שיהיה לה 

 תקצוב. 

 

 ₪.  150,000היה   :מר אורי עצמון

 

 תודה אשר. בבקשה שמוליק.   :גניגב' אושרת 

 

 לא רואים פה אף אחד מהיישובים הקהילתיים.   :מר שמוליק מריל

 

 הם לא חקלאיים.   :מר יצחק אגוזי

 

 הם חקלאיים?   :מר אורי עצמון

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני לא סתם שאלתי.   :מר שמוליק מריל

 

אף נציג  שמוליק שואל למה אין בוועדה החקלאית  :גב' אושרת גני

.. דווקא לוועדה הזאת, היה להם  מהיישובים הקהילתיים. הם לא מצאו.

רלוונטי יותר להיות בוועדות אחרות. אבל אם הם יחליטו או ירצו יבקשו 

  להצטרף בשמחה רבה. בנצי לא יכול בגלל ניגוד אינטרסים. 

 

 לא, אם אין ניגוד אינטרסים.     :דובר

 

"ל חברה כלכלית אתה לא יכול. אבל לא, אתה מנכ  :גב' אושרת גני

הנה אנחנו מצולמים בפייסבוק לייב, ואני פונה לתושבנו ביישובים 

הקהילתיים, ואם יש נציג מהיישובים הקהילתיים שרוצה להצטרף לוועדה 
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  החקלאית נשמח לקבל אותו. 

 

 תצרפו גם את דוד משה לוועדה.    :רתדוב

 

ה, רשמתי גם אותך. יש דוד משה הצטרפת בבקש  :גב' אושרת גני

עוד מישהו שרוצה להצטרף? אז אני מבקשת להעלות להצבעה, רחמים 

 בבקשה, אבל לא שומעים אותך, אולי נביא לך מיקרופון. 

 

בוועדה החקלאית הקודמת אני הייתי חבר, והייתה   :מר רחמים זבידה

הצעה שהכספים שנגבים מהמחסנים החקלאיים ילכו לוועדה החקלאית, שזה 

 ₪.  130,000א הרבה כסף זה ל

 

במסגרת הוועדה החקלאית תדונו בכל ההצעות,   :גב' אושרת גני

 כולל ההצעה הזאת. אתה בפנים בוועדה, נכון? 

 

 היא עלתה למליאה והיא לא אישרה.   :מר אורי עצמון

 

או שתצטרף או שתיתן לחברים בוועדה להעלות את   :גב' אושרת גני

לות להצבעה מי בעד? מי נגד? נמנעים? פה אחד, זה. בבקשה אני רוצה להע

 , אני רוצה, כן דויד. בהצלחה לוועדה החקלאית. ועדת ספורט

 

כשדיברתי איתך אנחנו דיברנו שאני אהיה היו"ר.   :דויד סיוןמר 

 אם לא, זה לא מתאים לי. אם לא אני לא מעונין. 

 

ה להשאיר אז אני מצטערת אני לא זכרתי, אני יכול  :גב' אושרת גני

 את זה להצבעה בפעם הבאה. 
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 זה מה שאני סיכמתי איתך, שאני אהיה היו"ר.   :דויד סיוןמר 

 

דויד אני מתנצלת אם לא זכרתי את זה ושיבצתי   :גב' אושרת גני

באופן אחר, אם זה לא מתאים אני עוצרת את הוועדה כרגע לא מצביעה, 

מעלה להצבעה את ועדת  ואנחנו נדבר על זה בנפרד, זה בסדר? אז אני לא

 ספורט בינתיים, עד שלא נסגור את זה בינינו. איל בבקשה. 

 

אני מבקש לחזור דקה לאחור ולצרף את רחמים   מר איל מילר:

 זבידה בהסכמתו לוועדה חקלאית. 

 

רחמים אתה מצטרף לוועדה החקלאית? אתה בפנים   :גב' אושרת גני

מאשרים? פה אחד רחמים בבקשה, החברים צריכים לאשר את ההצבעה, 

 בפנים. 

 

 )מדברים יחד( 

  ,יו"ר -פלד צפי  חקלאית:ועדה הרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

וייס, רונן ברקאי, ערן דוד משה, איל מילר, אשר בן עטיה, , אלי דלה אורלי 

אורן קורקט, שלמה עצמוני, דנה עידו גל רחמים זבידה, בק, מלכי נפתלי, 

 ונילי יוגב.

 

אני מבקשת להביא לכאן להצבעה ועדה לבחינת   :ב' אושרת גניג

  -עובדים

 

 אני מבקשת להצטרף לוועדת ספורט.   גב' ליאת זולטי:

 

ועדת ספורט אני רושמת אותך, אנחנו לא מצביעים   :גב' אושרת גני

 עכשיו על ועדת ספורט... 
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 לא בוחרים עכשיו.   :מר אורי עצמון

 

 2לבחינת עובדים בכירים, אני מבקשת להציע ועדה   :גב' אושרת גני

חברים במליאה לוועדה לבחינת עובדים בכירים, לקבלת עובדים בכירים 

, חבר הנהלה או חברת הנהלה וחברה 2במועצה. בוועדה הזאת צריכים להיות 

שאינה חברת הנהלה. אז אני מבקשת להציע את שגית בן ארי שהיא חברת 

 2אני מבקשת להצביע עבור חברת הנהלה.  הנהלה ואת שירלי לופו שאינה

 הנציגות שלנו לוועדה לבחינת עובדים בכירים. 

 

  -ומה שרשום דוד כהן הוא לא  :מר אשר בן עטיה

 

לא, זה לא קשור. דוד כהן זה משהו אחר, זה נציג   :גב' אושרת גני

נפרדות. אז אני מבקשת להעלות להצבעה את  קטגוריות 2ציבור זה משהו, זה 

נגד? נמנעים? פה אחד, תודה. אני מבקשת שג ית ואת שירלי, מי בעד? מי 

לבחור את דוד כהן מחגור כחבר בוועדה לבחינת עובדים כנציג ציבור, מי 

 בעד? 

 

 זה ועדה סטטוטורית?   :מר אמנון כהן

 

כן, זה סטטוטורי שיהיו נציגי ציבור בוועדות   :גב' אושרת גני

ה? מאושר, אושר תודה. ועדת איכות מכרזים של המועצה. עשינו הצבע

 סביבה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

יש כאן הערת יועץ משפטי שכדאי לאחד את   :גב' אושרת גני
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הוועדה לבחירת עובדים בכירים ונציגי ציבור, אז אנחנו נאחד את זה ואני 

ייתן לנו יותר  אבקש שגית שירלי ודוד יהיו שלושתם בוועדה המאוחדת. זה 

 בעד? פה אחד תודה.  חופש פעולה, מי

הרכב ועדה לבחינת עובדים בכירים לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 שגית בן ארי, שירלי לופו ודוד כהן.  ונציגי ציבור:

 

ועדת איכות סביבה. אני מבקשת להעלות להצבעה   :גב' אושרת גני

יו"ר, ליאת זולטי, מולי אורן, גיורא כהן,  –את החברים הבאים: ליטל רהב 

ילת שחם, אלה קון, דודו שוורץ, דוד קדש, אביטל יוגב, אלעד ארנון, בני א

סימן טוב מצור יצחק, ערן איתי משדה ורבורג, יורם פלג כמנהל מחלקת 

התברואה, יואב סבן כמנהל אגף תפעול, שי אברהמי כמנכ"ל, אלי מרישוי 

ף עסקים, אורן רכז קיימות ויקי סגן מהנדס המועצה. מישהו רוצה להצטר

לוועדה? גיא? יש עוד מישהו? אז אני מבקשת להעלות להצבעה, מי בעד? מי 

 נמנע? מי נגד? פה אחד. 

 –ליטל רהב  הרכב ועדה לאיכות סביבה:לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

יו"ר, ליאת זולטי, מולי אורן, גיורא כהן, אילת שחם, אלה קון, דודו שוורץ, 

יוגב, אלעד ארנון , בני סימן טוב, ערן איתי, יורם פלג מנהל דוד קדש, אביטל 

, המועצה מחלקת התברואה, יואב סבן מנהל אגף תפעול, שי אברהמי מנכ"ל

 אלי מרישוי עסקים, אורן רכז קיימות ויקי סגן מהנדס המועצה.

 

יו"ר, יורם  –ועדת ביטחון וחירום, אורי עצמון   :גב' אושרת גני

קוחונובסקי שדה ורבורג, דרור שמש,  דוקטורי, גיא כהן, דודו שוורץ, יאנה

נווה ירק, שרון בן יוסף מתן, יואב סבן קב"ט  איל אשד צור יצחק, ליאור לנגר 

יונגרמן סגן קב"ט המועצה וארז שור סייר. יש מישהו שרוצה  המועצה, אהוד 

 להצטרף לוועדה הזאת? 

 

אני לא רוצה להצטרף אבל לפחות את היישובים   :מר אשר בן עטיה
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  -ר קרובים לאזורשיות

 

 קו התפר.   :מר דני ברכה

 

שיש בו יותר סיכויים להיפגע מהדברים האלה   :מר אשר בן עטיה

 לפחות שיהיה איזה נציג אחד לא מהמליאה, מאותו יישוב. 

 

 יש נציג למתן שרון בן יוסף.   :גב' אושרת גני

 

.   :מר אשר בן עטיה  נכון, נציג מתן

 

 יש גם מקיבוץ איל, יש צור יצחק.  יש, יש,  :גב' אושרת גני

 

 טוב יפה.   :מר אשר בן עטיה

 

אבל אם אתם חושבים שיש נציגי היישוב שאתם   :גב' אושרת גני

 ..  חושבים שהוא... שהוא לא מיוצג, הרי תמיד בכל הוועדות.

 

 את יכולה גם בירחיב מישהו אחד.   :גב' גלית אדם

 

מהיישוב שלכם שיש ערך תבדקי, אם יש חברים   :גב' אושרת גני

 לזה שהם ישתתפו בוועדה הזאת, נאשר אותם אחר כך בישיבה הבאה. 

 

 אני חוזר בי, אני טעיתי.   :מר אשר בן עטיה

 

באזור של הדרום אני רואה רק את אורי עצמון    מר איל מילר:

  -ככה
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 לא רק, זה אורי עצמון.   :גב' אושרת גני

 

  -אבל אני מתנדב  מר איל מילר:

 

.   :גב' אושרת גני  אבל איל אם אתה רוצה להיכנס אתה מוזמן

 

אני מתנדב גם, אני אשאל אולי מישהו מהיישוב   מר איל מילר:

 שלי ירצה לבוא איתי. 

 

 אין בעיה, תשאל ואם כן אנחנו נוסיף.   :גב' אושרת גני

 

 זה קוורום.  3-הניסיון אומר ש  :מר אורי עצמון

 

 וצה להיכנס? אתה ר  :גב' אושרת גני

 

 אני רוצה להיכנס.   מר איל מילר:

 

רגע אמנון? אמנון נחשונים, ומי עוד? איל אתה   :גב' אושרת גני

 רוצה להיכנס? איל מילר.  

 

 תרשמי את יוגב דפנה גם.   :גב' גלית אדם

 

יוגב דפנה. אוקיי הוספתי את יוגב, איל ואמנון   :גב' אושרת גני

אני מבקשת להעלות את זה להצבעה, מי בעד? בנוסף למי שהקראתי קודם ו

 נמנעים? נגד? פה אחד. 
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 יש כבר תאריך לישיבה.   :מר אורי עצמון

 

 אורי סמכנו עליך.   :גב' אושרת גני

 –אורי עצמון  :ועדת ביטחון וחירוםהרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

דרור שמש, , ייו"ר, יורם דוקטורי, גיא כהן, דודו שוורץ, יאנה קוחונובסק

יואב , איל מילר, אמנון כהן, יוגב דפנה, בן יוסף , שרוןליאור לנגר, איל אשד

יונגרמן סגן קב"ט המועצה וארז שור סייר.  סבן קב"ט המועצה, אהוד 

 

ח, זו ועדה סטטוטורית, היא ועדה קבועה ועדת מל"  :גב' אושרת גני

שקראתם זה מה  על פי חוק עם עובדי מועצה, לא שיניתי כאן כלום, מה

שבפנים, אם זה בסדר מבחינתכם, אני מעלה את זה להצבעה. איל אתה רוצה 

 לשאול שאלה או שאתה כבר מצביע? 

 

 מצביע.   מר איל מילר:

 

נגד? מי נמנע? פה אחד, ועדת   :גב' אושרת גני אוקיי, מי בעד? מי 

 מל"ח. 

 

 5-בד באני לא מבין, יכול לעבוד אצלנו, הוא עו  :מר אורי עצמון

 רשויות. 

 

 סליחה?   :גב' אושרת גני

 

 רשויות.  6, 5-ד"ר רפאלוביץ הוא עובד ב  :מר אורי עצמון

 

 הוא באיגוד ערים נכון.   :גב' אושרת גני
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 הוא מספיק את זה?   :מר אורי עצמון

 

 כנראה שכן.   :גב' ליטל רהב

ר הועדה, : אושרת גני גונן יו"ועדת מל"חלאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

צפי פלד ס. ראש המועצה ומ"מ, שי אברהמי רמ"ט, יצחק אגוזי מ"מ רמ"ט, 

דניאלה אומן מזכירת ועדה, אייל צייג ממונה חינוך, יורם פלג ממונה תיקי 

י בר רצון ממונה בינוי הנדסה, קובי רוזן ממונה דלק תחבורה,  מים ואיכה"ס, 

ועדה  ממונה פס"ח/תת אלברט עובדיה ממונה כח וחשמל טכני, רואי מסורי

שויגר דובר, חגית אקיבוטי לנושא פס"ח, שירה אלפסי ע' ממונה פס"ח, בועז 

ממונה כ"א ורישום מתנדבים, ד"ר משה רפלוביץ ממונה וטרינריה, יפעה 

אלוני מרכזת תרבות, תמי פרבר ממונה רווחה וצח"י, שרית סלמן ממונה מזון 

בריאות וחקלאות, לירן בנימין  ורכש, הרב שלמה סבג פס"ח, דנה גל ממונה

ממונה מוקד מידע, אביטל יעיש מ"מ לממונה כ"א, אלי ביוקראל מ"מ 

חזן  ילממונה תיקי מים ואיכה"ס, אהוד יונגרמן מ"מ ממונה בטחון, טל

גורליק מ"מ ממונה רווחה וצח"י, פיני חיימוף מ"מ כח וחשמל טכני, ענת 

ונה מוקד מידע, יואב סבן  מרכז טווינה יישום מתנדבים, דינה קישון מ"מ ממ

 הועדה וממונה בטחון.

 

 

אני מבקשת להעלות להצבעה את חברי ועדת   :גב' אושרת גני

  הבטיחות, זו גם ועדה מקצועית והרשימה לפניכם לא השתנתה. 

 

 ומה ההבדל בינה לבין בטיחות בדרכים?     :דובר

 

ות בדרכים אני רוצה לשאול שאלה, יש ועדת בטיח  :דוד שוורץמר 

 ותחבורה מה ההבדל? 
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  -בטיחות בוועדה  :גב' אושרת גני

 

 זה בטיחות בעבודה?   :דוד שוורץמר 

 

כן, בטיחות לא רק בעבודה, יש בטיחות בדרכים זה   :גב' אושרת גני

 משהו אחר, ובטיחות במבנים, מבנים ציבוריים ובטיחות בעבודה. 

 

 קצוע? זה לא צריך להיות אנשי מ  :דוד שוורץמר 

 

 זה אנשי מקצוע.   :גב' אושרת גני

 

הוא יועץ חיצוני שהוא ממונה על תחום  ןזיו ר  :מר שי אברהמי

הוא יועץ מקצועי בחברה שאנחנו  ןהבטיחות והוא היועץ המקצועי, זיו ר

שוכרים את שירותיה. ויואב סבן שהוא קב"ט המועצה, במסגרת הכשרתו 

 מוסדות החינוך. כקב"ט המועצה הוא ממונה על בטיחות 

 

  -מי בעד? פה אחד. כמעט סיימנו אנחנו עכשיו  :גב' אושרת גני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אורי עצמון יו"ר הועדה,  ועדת בטחון: לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה
 

 מבית ברל, דודו שוורץ משדה ורבורג, ינק אוקונסקי גיא כהן  דוקטורי מעדנים,יורם 
 
 רבורג, דרור שמש מקיבוץ אייל, אייל אשל מצור יצחק, ליאור לנגר, מנווה ירק, משדה ו 

 
 שרון בן יוסף ממתן, אמנון כהן מנחשונים, איל מילר מגת רימון, יוגב דפנה מירחיב, גיל 

 
 קייני מנירית, לאה פורת מנירית, יואב סבן קב"ט ומרכז הוועדה, אהוד יונגרמן סגן קב"ט

 
 ייר שדותהמועצה, ארז שור ס
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 אני רוצה להוסיף... את עמוס קלצ'בסקי.    גב' עמנואלה קון:

 

 לאן?   :גב' אושרת גני

 

לותמ"לים לגבולות, לחקלאית, הוא פשוט היה   גב' עמנואלה קון:

  -פשוט הוא חשוב שזה אוטומטית בכלכלית ובחקלאית, הוא היה בהם,

 

 -זה לא עובר אוטומטית. עמוס קלצ'בסקי  :גב' אושרת גני

 

יו"ר האגודה  גב' עמנואלה קון:   -עמוס קלצ'בסקי 

 

 יו"ר האגודה, ואיפה הוא רוצה להיות חבר?   :גב' אושרת גני

 

 בכלכלית בחקלאית.   גב' עמנואלה קון:

 

 )מדברים יחד( 

 

 עוד פעם לאן? עמוס קלצ'בסקי לאן?   :גב' אושרת גני

 

  -בגבולות  גב' עמנואלה קון:

 

 באסטרטגי.   :גב' אושרת גני

 

  -באסטרטגי, בחקלאית ובכלכלית  גב' עמנואלה קון:

 

הוא לא יכול, כלכלית הוא עובר את מספר   :גב' אושרת גני
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 המשתתפים... אבל בכל היתר אין בעיה אסטרטגי וחקלאית, נכון? 

 

 כן.   מנואלה קון:גב' ע

 

אוקיי, אז אני אבקש את אישורכם להכניס את   :גב' אושרת גני

יו"ר ועד האגודה של מגשימים לוועדה האסטרטגית  עמוס קלצ'בסקי 

 ולחקלאית. מי בעד? מי נמנע? נגד? פה אחד. אז אנחנו נוסיף אותו. 

 : החלטה

זיוועדה לתכנון אסטרטגי:  יצחק, יעקב  מצור אופיר גרינברג יו"ר, נתי 

עטבדיה, משדה ורבורג, שירלי לופו חזן מנוה ירק, שלמה נמרוד, מרמות 

השבים, אורי מרגלית מרמת הכובש, רועי סער מכפר סירקין, יובל עצמון 

מכפר סירקין, אלי בן גרא מצופית, עמוס קלצ'בסקי ממגשימים, מוקה כהן 

ן מצור נתן, צביקה רמות מנחשונים, נילי יוגב אדריכלית ה ועדה, שי בר רצו

מהנדס המועצה, שי אברהמי מנכ"ל המועצה, בועז שויגר מנהל יח' לתכנון 

אסטרגי ומרכז הועדה, יצחק אגוזי גזבר המועצה, בן ציון איתן מנכ"ל חכ"ל, 

 לימור ריבלין ס. יועמ"ש.

ועדה חקלאית: צפי פלד יו"ר ס. ראש המועצה ומ"מ , אלי דלה מירחיב, איל 

, אשר בן עטיה מנוה ימין, עמוס קלצ'בסקי ממגשימים, מילר מגת רימון

אורי וייס מגני עם, רונן ברקאי מגבעת חן, ערן בק מצופית, אורן קורקט 

מירקונה, שלמה עצמוני מכפר מעש, רחמים זבידה מכפר מלל, דוד משה 

מנוה ירק, מלכי נפתלי מגן חיים, דנה גל מוניציפלית מרכזת הועדה, נילי 

 הועדה יוגב אדריכלית

 

 אני עוברת לתאגידים שלנו.   :גב' אושרת גני

 

 

רגע, לגבי ועדת חינוך, ועדת חינוך מורכבת גם   :מר איתן יפתח
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מנבחרי ציבור גם מבעלי מקצוע וגם מעובדי המועצה. בבעלי מקצוע כלומר 

 המנהלים אין ייצוג לחינוך לגיל הרך. 

 

 יש גיתית היא גם יסודי.   :גב' אושרת גני

 

היא עובדת מועצה, אני מתכוון כמו שיש מנהלת   :איתן יפתחמר 

בית ספר חינוך יסודי, תיכון, חטיבות, אני חושב שצריך להיות איזו נציגות 

  -גם מהשטח החינוך לגיל הך שזה יהיה גם אולי מפקחת, זה בטוח

 

מפקחת נמצאת ולגבי נציגה אנחנו נבחן מי יכולה   :גב' אושרת גני

 להיכנס. 

 

 יש אשכולות היום זה עובד בכל מיני צורות.   :יתן יפתחמר א

 

כן, אין בעיה, ההערה הזאת נרשמה ואנחנו נשבץ   :גב' אושרת גני

 בהמשך. 

 

וגם ועדים, יש אולי נציגות של ועדים של גנים, כמו   גב' ליאת זולטי:

  -שיש הנהגת הורים

 

 הנהגת הורים?   :גב' אושרת גני

 

 הרך. פורום לגיל    :רתדוב

 

פורום הגיל הרך, בסדר גמור ההערות עוברות.   :גב' אושרת גני

 החברה הכלכלית שבנצי המנכ"ל שלה, כמה מילים בנצי על הדירקטוריון. 
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ערב טוב לכולם, דירקטוריון החברה הכלכלית לפי   :איתן בן ציוןמר 

. בהחלטה משותפת עם 15חברים ועד  6תקנון החברה הוא יכול למנות בין 

חברים, כאשר בדרך כלל  12אשת המועצה הוחלט שהדירקטוריון הפעם ימנה ר

ראש המועצה הוא יו"ר החברה, אני המנכ"ל והדירקטוריון עצמו מורכב, יש 

עובדי מועצה מהסגל  4איזה יחסים מסוימים שצריכים להישמר, זה בעצם 

ו 4הבכיר,  ל זה צריך . על כ12נציגי ציבור חיצוניים, ביחד זה  4-חברי מליאה, 

גם להוסיף שמשרד הפנים לאור העובדה שרוצה לדאוג לשוויון בין המינים או 

מה שנקרא תיקון לנושא של המין הנשי, אז הם מחייבים שבכל דירקטוריון 

מחברי הדירקטוריון יהיו נשים, אז אתם יכולים לראות את ההרכב זה  1/3

האנשים וכנראה  בדיוק זה, עשינו את זה בקפידה רבה, אושרת מינתה את

שהיא כרגע צריכה לאשר אותם. תפקידו של הדירקטוריון באופן מסורתי זה 

דברים, אחד זה לפקח על המהלכים של המנכ"ל, ודבר שני כמובן  2בעצם 

.. הנחייה  להיות צוות ההיגוי שעוזר לראש המועצה וליו"ר החברה בתכנון.

 ובקרה. 

 

מכיוון שמדובר בחברות הדירקטוריון של החברות   :מר יצחק אגוזי

עירוניות בבעלות מלאה של המועצה מתמנים על ידי המועצה, אבל לפי חוק 

החברות בעצם מי שצריך למנות את הדירקטוריון של החברה זה אסיפה 

הכללית של החברה. בענייננו מדובר על אותו פורום פה, כולכם כחברי מליאת 

לכליות, ולכן בבחירה של המועצה גם מכהנים כאסיפה כללית של החברות הכ

הדירקטוריונים אנחנו נרשום שהבחירה או שהאישור נעשה על ידי שני 

 הפורומים במקביל. 

 

אוקיי, אני אוסיף שגם אחרי שאנחנו מצביעים כאן   :גב' אושרת גני

רק אחרי שמשרד  תומאשרים את חברי הדירקטוריון, האישור מתקבל סופי

פנים צריך לבדוק שכל אחד מהאנשים . יש תנאי סף ומשרד ההפנים מאשר

שנכנסו לדירקטוריון הם עומדים בתנאי סף, שאין להם ניגוד עניינים, שיש 
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ניסיון, מה שהם בודקים, הם בודקים במשרד הפנים,  להם את היכולת השכלה 

ואחרי שהם בודקים הם מאשרים לנו את החברים שאנחנו כאן מאשרים. אז 

החברים, כי יכול להיות ובדרך כלל זה קורה, אנחנו נעדכן אתכם אחרי אישור 

שלא כולם מאושרים ואז אנחנו צריכים לעדכן את זה כאן. זה אישור ראשוני 

 מה שנקרא. 

 

סליחה, אתם לא עשיתם פה בדיקה לגבי חברים    :מר אלי כהן

 עצמם, אם הם יכולים להיות בניגוד עניינים? 

 

  -עד שהם לא מאושרים  :איתן בן ציוןמר 

 

עד שאנחנו לא מגישים אנחנו לא יכולים, הבדיקה   :גב' אושרת גני

לניגוד עניינים תהיה אחרי שאנחנו מאשרים אותם כאן. אם משרד הפנים 

 ימצא שיש ניגוד עניינים לא נוכל לאשר אותם. 

 

הוא שואל למה לא בדקתם קודם את הרשימה   :מר אורי עצמון

 שאתם רוצים להגיש. 

 

אנחנו לא יכולים לבדוק לפני שאנחנו מביאים   :גב' אושרת גני

 לכאן. 

 

יועץ משפטי שבודק היטב   :מר אלי כהן   -למה אושרת, יש פה 

 

לא, לא, היועץ המשפטי שלנו יכול לבדוק ולמצוא   :גב' אושרת גני

 שאין ניגוד עניינים, זה בסדר. 

 

אני שאלתי אם היועץ המשפטי בדק לפני שמוגשת    :מר אלי כהן



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 86 
 

 מה. הרשי

 

סליחה רגע אושרת, התהליך הוא מאוד ארוך של   :איתן בן ציוןמר 

  -חודשים 4-5הבדיקה של משרד הפנים, זה תהליך של 

 

 אתה לא עונה לי על השאלה.    :מר אלי כהן

 

  -הוא מדבר על היועץ המשפטי של ה  :גב' אושרת גני

 

.   :מר אורי עצמון  בדיקה ראשונית שלנו

 

  -ני לא מנסה לחפש שום דבר, אני שואל האםא   :מר אלי כהן

 

 לא, התשובה היא לא.   :גב' אושרת גני

 

 התשובה היא לא, זה הכול.    :מר אלי כהן

 

לא, ועכשיו אחרי שאנחנו נצביע כאן יעשה בדיקה,   :גב' אושרת גני

יעביר למשרד הפנים ואם יהיה צורך נביא להצבעה שוב כאן. אז אני מבקשת 

עה, אותי כיו"ר, את צפי פלד, את ישראל טייבלום, את מולי להעלות להצב

אורן, דודו בוזגלו, יריב אברהם, אורי מרגלית, אופיר גרינברג, נילי יוגב, 

ציפי ועקנין, שי אברהמי ובועז שויגר. המשתתפים שהם לא חברים הם: 

מנכ"ל החברה איתן בנצי, זהבה מזכירת הוועדה, שי מהנדס המועצה ואגוזי 

 . שאלות בבקשה. גזבר

 

, גם דירקטוריון החברה -הסתכלתי על שתי ה  :מר איתן יפתח

הכלכלית וגם כבר של החברה להשבה, ואני מבין שהייתה פה איזו עבודה 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 87 
 

והתאמה ובחינה מעמיקה, והיה פה כל מיני מגבלות שהציג בנצי לגבי הרכב 

יצוג הדירקטוריון, אבל ממה שככה הסתכלות כללית חסר לי פה נושא י

 מסוים ומתאים של המושבים, של נציגי המושבים. 

 

 איפה?   :גב' אושרת גני

 

בשניהם. יש קיבוצים יש זה וחלק מהפרויקטים   :מר איתן יפתח

.. זה מושבים   -חלק מהמשימות של חברה.

 

 גני עם ורמות השבים.   :גב' ליטל רהב

 

 )מדברים יחד( 

 

. איתן, א' יש ייצוג, 6-ן ה. אתה סופר מבי3יש פה   :גב' אושרת גני

.. מקצועית, וגם  ב' לקחת בחשבון כאן קריטריונים של גם עניין מקצועי.

 1/3. אנחנו צריכים לעשות את זה 1/3, 1/3, 1/3-אנחנו צריכים לחלק את זה ל

חברי מליאה וגם נשים וגברים, אז היה  1/3נציגי ציבור,  1/3עובדי מועצה, 

נים האלה, אם אתם חושבים שזו נקודה כאן מורכבות עם כל הקריטריו

וננסה לבחון  שצריך לתקן או לשפר תגידו, אנחנו לא נצביע על זה כאן היום 

 את זה מחדש. 

 

  -אמרתם שיש איזה מרווח  :מר איתן יפתח

 

ייצוג של מושבים.   :גב' אושרת גני  אני לא חושבת שיש בעיה של 

 

את  ושב שצריך לעשותא' יש כאן, יש פה. אני לא ח  :מר אמנון כהן

הסקטוריאליות הזאת, אני חושב שהוועדה הזאת אם היא תתכנס היא תראה 
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  -את טובת העניין ולא את טובת ה

 

 זה לא משנה, זה... מדיניות.   :מר יצחק אגוזי

 

עד לרגע זה אף אחד מהוועדות לא הסתכלנו על זה   :גב' אושרת גני

 ה? ככה. ראינו אנשים בתוך, איך עשינו את ז

 

 זה לא ועדה, זה לא ועדה.   :מר איתן יפתח

 

שנייה, אבל איך עשינו את זה? ישבנו עם כל אחד   :גב' אושרת גני

מה הוא רוצה להיות ואיפה, וככה שיבצנו. וכן אני לא רואה ואחת מכם שאמר 

שיש כאן בעיה של ייצוג, אבל אם אתם חושבים שיש כאן בעיה של ייצוג 

 תגידו. 

 

 ד( )מדברים יח

 

 . 13עם  1/3, 1/3, 1/3אי אפשר לעשות   :גב' אושרת גני

 

 חייב להיות בול?   :מר דני ברכה

 

יש כאן הרבה מגבלות,  . 15-לא טוב, עולים ל 12אם   :גב' אושרת גני

, גברים נשים, מקצוע, נבחרים ונציגים. בקיצור איתן אם זה 1/3, 1/3, 1/3

ע כאן ונבחן את זה, אם זה מאוד מאוד מהותי לך, אנחנו נעצור ולא נצבי

 מהותי לך. 

 

זה לא עניין של מהותי, אני רוצה לשמוע, הייתי   :מר איתן יפתח

  -שמח לשמוע גם חברי מועצה אחרים
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 הא אז אנחנו נשאל.   :גב' אושרת גני

 

אני לא חושב שצריך לעצור, אני חושב שאפשר   :מר איתן יפתח

 להגדיל ולמצוא את המתאימים. 

 

  אבל איתן יש... גני עם ורמות השבים.      :צפי פלד מר

 

 רמות השבים זה לא מושב.     :דובר

 

 זה כפר, זה כפר.   :גב' אושרת גני

 

 )מדברים יחד( 

 

במקום לשים את זה ככה זה נותן תחושה לא   :מר אמנון כהן

  נעימה. 

 

 אני מסכים איתך.     :דובר

 

 יין הזה. אז בואו נרד מהענ  :מר אמנון כהן

 

 )מדברים יחד( 

 

,  3יון ראיתן, יש בדירקטו     :מר צפי פלד חברי מושבים, נווה ימין

 גני עם ורמות השבים. 

 

אני צר לי, אני בחיים לא אדבר על מושב קיבוץ   :מר אשר בן עטיה
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ייצגו אותי, אם תהיה לי בעיה אני  וקהילתי, אני חושב שאנשים פה מכובדים 

לא אבכה להם, או אדבר איתם לפני זה. בקולחין יהיה  אבוא ואבכה להם או

 .  לי מה להגיד, זה משהו אחר, אני על זה חושב שצריך להצביע, ואם אפשר..

 

אז אני מעלה את תודה אשר. יש עוד התייחסויות?   :גב' אושרת גני

זה להצבעה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד? הא לא ראיתי, איתן נמנע? 

 . אישרנו את הדירקטוריון. אוקיי בסדר

דירקטוריון החברה לאשר את נמנע(  1ברוב קולות ): הוחלט החלטה

יו"ר צפי פלד, ישראל טייבלום, מולי אורן, דודו  –הכלכלית: אושרת גני 

בוזגלו, יריב אברהם, אורי מרגלית, אופיר גרינברג, נילי יוגב, ציפי ועקנין, 

ינם חברים: איתן בן ציון, זהבה שי אברהמי ובועז שויגר. המשתתפים שא

 מזכירת הוועדה, שי בר רצון מהנדס המועצה ויצחק אגוזי גזבר המועצה. 

 

  -עכשיו אנחנו רוצים לאשר את ועדת המכרזים  :גב' אושרת גני

 

אבל רגע, צריך להבין זה ועדת מכרזים של החברה   :מר אמנון כהן

 הכלכלית. 

 

.   :גב' אושרת גני מכרזים של החברה הכלכלית. צפי זו ועדת כן, כן

יו"ר, משה דוד, יעקב מניר אליהו נציג ציבור, אורן עמיאל נציג ציבור  –פלד 

מרמת הכובש ושמוליק מריל מגבעת השלושה. יצחק אגוזי, שי בר רצון, איתן 

בן ציון ועו"ד דרור אפשטיין משתתפים. מישהו רוצה להצטרף לוועדת 

ז אני מעלה להצבעה, מי בעד? מי נגד? מכרזים? מישהו רוצה להצטרף? א

 נמנעים? פה אחד. 

צפי ועדת מכרזים של החברה הכלכלית: לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

יו"ר, משה דוד, יעקב מניר אליהו נציג ציבור, אורן עמיאל נציג ציבור  –פלד 

יצחק אגוזי, שי משתתפים: מרמת הכובש ושמוליק מריל מגבעת השלושה. 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 91 
 

 ,  .איתן בן ציון ועו"ד דרור אפשטייןבר רצון

 

 יו"ר, דויד לא אתה?  –ועדת ביקורת. דויד סיוון   :גב' אושרת גני

 

 אני רגיל תמיד שגילה...   :דויד סיוןמר 

 

 גילה זה מקובל עליך?   :גב' אושרת גני

 

 כן.   :גב' גילה פרין

 

מבקש לכבד אותך דויד סיוון ולתת לך את ראשות   :גב' אושרת גני

הוועדה. אז דויד גילה ורואי מסורי חברי ועדת הביקורת, גילה יו"ר, מי בעד? 

 פה אחד, תודה. 

יו"ר,  –הרכב ועדת הביקורת: גילה פרין לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

 דויד סיוון, רואי מסורי. 

 

 בנצי בוא תספר על החברה להשבת מי קולחין.   :גב' אושרת גני

 

חברים, לפני שנדבר על הדירקטוריון שלה  טוב  :איתן בן ציוןמר 

מילים, לא הספקתי להגיד את זה בישיבת המליאה הקודמת. החברה  2באמת 

להשבה היא רעיון שעומד בעיקרו שימוש בקולחין אחרי שאנחנו מטהרים את 

הביוב, במקום להחזיר אותו לנחלים לקחת אותו ולהשיב אותו כמים נחותים 

קיבוצים: קיבוץ איל,  4קיבוצים, כרגע במועצה  4זה נקרא לחקלאות. בפועל 

ניר אליהו ורמת הכובש הם היחידים שמשתמשים במים מושבים  חורשים, 

לגידול אבוקדו ופרי הדר. אנחנו כרגע ממש לפני שבוע, אני אעדכן, נפגשנו 

.. מפעל ההשבה, וזה לאור העובדה  ברשות המים אנחנו נבנה מהלך גדול של.

נחנו, המדינה בכלל ואנחנו בפרט סיימנו את החווה של שגם המדינה וגם א
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מט"ש דרום השרון המזרחי, אז זה אומר מבחינתנו שיהיו פה כמויות מים של 

מיליון קוב מים מושבים, וזה פותח את הדלת חוץ  12-15סדר גודל של 

מהקיבוצים שכבר משתמשים לעוד מושבים שנמצאים על התוואי של 

... בעיקר להגיע עם הצינור ספציפית... את המהלך, אני מאמין  ההולכה,

שבחודש הקרוב אנחנו נצא עם איזה סוג של תכנית עבודה והכרזה על המהלך 

שלנו ביחד עם הקיבוצים לטובת כל תושבי המועצה, במיוחד החלק החקלאי 

, החלטנו במשותף 15-ל 6הוא יכול להיות בין שלה. הדירקטוריון גם הפעם 

, וייצוג 1/3, 1/3, 1/3, ושוב פעם אותם כללים, 9היו אושרת במיוחד שזה י

 לנשים בבקשה. 

 

 תגיד רק איזו מילה על התוואי, זה יגיע גם לדרום?  מר איל מילר:

 

כרגע מהלך ההשבה של המועצה זה הולכת המים   :איתן בן ציוןמר 

ממט"ש דרום השרון המזרחי באזור קלקיליה קיבוץ אייל מכיוון רמת הכובש, 

מאגרים, מאגר  3קו הזה אנחנו נותנים מים לקיבוצים. יש לנו גם עוד על ה

ניר אליהו, מאגר חורשים ומאגר אייל צפון, ולידם יש מט"שים קטנים 

שמספקים להם מים, אנחנו מיטיבים את המים, ומהמאגרים מיד אנחנו 

מחלקים לקיבוצים שליד. אם אנחנו נרצה בתוכנית יותר גדולה, יש בינונית 

לה, אנחנו נפתח כבר לכיוון צופית ולכיוון שדה ורבורג לכיוון צור נתן וגדו

 ובכלל צפונה לכיוון צפון הארץ. 

 

 לדרום לא.   מר איל מילר:

 

לדרום לא, לאור העובדה שכל החבר'ה שנמצאים   :איתן בן ציוןמר 

באזור נחשונים וכבר נחשונים פנו בעניין, יש בעיה עם מקורות הירקון, ולכן 

 אפשר להשתמש במים מושבים באזור הזה. אי 
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 בנצי, מדובר על מים שניוניים?   :מר אמנון כהן

 

מדובר על מים שלישונים. היום אנחנו מדברים על   :איתן בן ציוןמר 

 מים שניוניים, ובעונה הבאה אנחנו כבר נספק מים שלישונים. 

 

יודעים, יש בעיה עם הה  :מר אשר בן עטיה שבה של יש פה חבר'ה שלא 

  -קיבלו אישור קיבוצים התאגדו 4מי קולחין. 

 

 אשר, אני מבקש לעצור אותך שנייה.   :איתן בן ציוןמר 

 

שנייה רגע אני אעצור אותך, כרגע אני בזכות   :מר אשר בן עטיה

דיבור, אני אעצור אותך. במליאה הקודמת קבעו ועדת אד הוק שמטפלת בזה, 

פה, ואנחנו פעם שעברה פספסנו ואני  ועכשיו החברים פה, חלק מהנמצאים

אומר לכולכם פה, המועצה תפסיד את המתקן הזה, תעשו מה שאתם רוצים, 

יש ועדה הגענו כמעט להסכמים, אתה אפילו לא מדווח פה על הדברים האלה, 

איך יכול להיות דבר כזה? הפסדתם בבית משפט, אתם עכשיו הולכים לבג"צ 

 כאלה? נגד זה. איך אתם עושים דברים 

 

  -אשר  :איתן בן ציוןמר 

 

  -לא, אל תענה לי, עזוב, עזוב  :מר אשר בן עטיה

 

  -לא, לא, לא  :איתן בן ציוןמר 

 

  -אתה רכז דווח כמו שצריך  :מר אשר בן עטיה

 

  -תודה על השאלה  :איתן בן ציוןמר 
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אתה לא יכול להכניס פה אנשים שהם לא יודעים   :מר אשר בן עטיה

. אתה כרגע נותן משפט בבג"צ, אתה מתגונן, תגיד להם ממה אתה מה קורה

 מתגונן. 

 

דקות, אני  5תודה, תודה על השאלה. ואני ארחיב   :איתן בן ציוןמר 

אגזול מזמנה של ישיבת המליאה הזו להרחיב. אכן כמו שאמר אשר במליאה 

 4הקודמת ממש בישיבה אחת לפני אחרונה, נדון עניין של הקמת אגודה של 

קיבוצים שהקימו אגודה חקלאית, מתוך מטרה להקים מפעל השבה מטעמם, 

ולהשתמש במים המושבים שהמתקן שלנו מייצר לטובתם ולטובת תפיסה 

ו 70, 70-30-אחרת, כאשר המימון היה אמור להגיע גם חלק מהם ו -מהמדינה 

מהאגודה עצמה. זה בעצם היה להיכנס בנעליים של חברת ההשבה, וזה  30%

מייקר, מה שאומר אשר שזה היה מייקר את הקיומיות של החברה  היה

להשבה, ובעצם עמדנו בפני סגירה. המליאה התכנסה ראתה את זה בחומרה, 

ובאמת הלכנו למהלך, אני בכוונה לא רוצה להגיד אני שמח לעדכן, אבל אנחנו 

של תהליך, וחברי הקיבוצים שנמצאים פה מכירים את  וממש באמצעיות

באמצעיותו של תהליך מול הקיבוצים. הקיבוצים קיבלו החלטה,  התהליך,

החבר'ה שהקימו את האגודה קיבלו החלטה לחזור הביתה, הם רואים את 

החשיבות, ודרך אגב זה המון בעזרתה של אושרת בעניין, שהיא הפעילה את 

השפעתה, רואים את חשיבותה של החזרה הביתה להיות חלק ממערך של כל 

כל המושבים כולל היישובים הקהילתיים, ואנחנו באמצעיותו הקיבוצים של 

מערכות, אחת מערכת מקצועית שתהיה משותפת לנו  2של תהליך של בניית 

ולהם ולמושבים שירצו להצטרף, ואנחנו גם בוחנים מבחינה כלכלית, כי זה 

המדינה תשים ואנחנו ₪ מיליון  ₪100, מיליון  150השקעה של סדר גודל של 

אנחנו בתחילתו של תהליך לבחינה כלכלית לראות באמת ₪, מיליון  50נשים 

אם אנחנו צריכים את כל ההשקעה הזאתי ואם היא נכונה, איך מחזירים מה 

.. בידי רשות המים, הייתי צריך  מחזירים ולמה מחזירים. כמובן שאנחנו.
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להיפגש היום עם רו"ח בעניין, ולהגיש תכנית כלכלית מסודרת לבחינה של 

 ירקטוריון, ולראות איך אנחנו ממשיכים עם זה. הד

 

..   :מר אשר בן עטיה  אז למה.

 

לא, אני לא רציתי לעדכן על דברים שהם לא   :איתן בן ציוןמר 

 סגורים ולא גמורים, אז בבקשה. 

 

תראו, מה שאמר אשר הוא אמר על קצה המזלג,   :מר אורי עצמון

חשוב שתדעו את זה. חברת ומן הראוי שחברי המליאה ידעו את המצב, ו

ההשבה מקבלת מים ממפעל ההשבה של איגוד ערים, זה לא אנחנו, זה איגוד 

ערים של מספר רשויות, אומנם אושרת היא היו"ר שלה, אבל זה לאיגוד ערים 

זה לא המועצה, מקבלת מים מהם ומשווקת אותם כולל ארבעת הקיבוצים 

 האלה. 

 

 מקבלת או קונה?   :מר צפריר שחם

 

היא קונה, היום אין חינם, זה לא משנה. יש לנו   :מר אורי עצמון

קווי הולכה, אין לנו שוק גדול לחברת ההשבה. ארבעת הקיבוצים התאגדו, 

קיבלו כבר רישיונות מנציבות המים להיות תחליף לחברת ההשבה. כלומר 

. כמו שאשר  הקליינטים שלנו הם עכשיו בנויים להיות עצמאית, אנחנו ישבנו..

אמר ודיברנו על, לא ייתכן שחלק מהיישובים במועצה יעשו שבת לעצמם מכל 

  -מיני סיבות, רווח, אידאולוגיה, לא משנה מה אמרנו ומה נאמר, ובאמת

 

לא אורי, אתה צריך לדייק, אם אתה כבר אומר אז    :מר אלי כהן

  -שנים ואמרו אין לנו מים להשקיה 4בוא תדייק. הקיבוצים באו לפני 

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 96 
 

..   :ר אורי עצמוןמ  לא, לא, זה לא זה. אני אגע בזה.

 

  -חברים, בואו נייחד  :גב' אושרת גני

 

  -דקה, דקה  :מר אורי עצמון

 

נוכל לדון בזה שוב.   :מר יצחק אגוזי  אבל 

 

 אורי, אנחנו נייחד שיחה לעניין הזה, בסדר?   :גב' אושרת גני

 

  -כברברור שזה מקום רגיש, אבל אם    :מר אלי כהן

 

 בסדר, אני אסיים.   :מר אורי עצמון

 

 אז צריך להגיד את הכול.    :מר אלי כהן

 

  -אלי, אלי, בוא  :גב' אושרת גני

 

 ... עשו שבת לעצמם.    :מר אלי כהן

 

אלי סליחה, קיבלנו כאן הסבר מבנצי שהיה   :גב' אושרת גני

ר על מפעל תמצית, אתם רוצים אין בעיה נעלה את זה בישיבה הבאה, נדב

ההשבה, על המשמעויות שלו ועל ההשלכות שלו, ותשמע את ההמלצות של 

  -ובטח יש לכם אותה ועדה שעלתה בקדנציה הקודמת

 

 מאנשי הוועדה.  2את שומעת עכשיו   :מר אורי עצמון
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 אושרת, זה גם לא הוגן לדבר שהצד השני לא פה.      :מר צפי פלד

 

מסיימת את הדיון הזה כאן, אז חברים אני   :גב' אושרת גני

ומבקשת להוסיף לרשימה הזאת שלפניכם, אני אקריא שוב הרשימה היא 

יו"ר, צפי סגני, ישראל מרמות השבים, צחי פרימה כנציג ציבור, גבי  ככה: אני 

, אגוזי, נילי ודנה. 3, 3, 3דור כנציג ציבור, אברהם נדל כנציג ציבור, זה 

  -מליאה, אני רוצה לבקשחברי  2אנחנו רוצים להוסיף עוד 

 

 את אשר בן עטיה.   :מר אורי עצמון

 

 אשר אתה רוצה להיכנס?   :גב' אושרת גני

 

 אם נותנים לי את הכבוד.   :מר אשר בן עטיה

 

 זה לא כבוד זה לעבוד.   :מר אורי עצמון

 

  -אני מסכים  :מר אשר בן עטיה

 

נס, וצפריר בשביל כבוד צריך לעבוד. אז אשר נכ  :גב' אושרת גני

ויעל דור?   אתה רוצה להיכנס? 

 

 כן.      :דור גב' יעל

 

 אז שלושתכם אני מכניסה אתכם.    :גב' אושרת גני

 

 אני רוצה להיכנס במקום ועדת ביקורת.   :מר רונן ברקאי

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 98 
 

 )מדברים יחד( 

 

 רונן אתה בוועדת ביקורת.   :גב' אושרת גני

 

יו"ר.   :גב' ליטל רהב  אתה 

 

 לא סגרנו את זה.   :רקאימר רונן ב

 

 אוקיי, היית גם בפעם הקודמת לא?   :גב' אושרת גני

 

 לא.   :מר רונן ברקאי

 

אוקיי, חשבתי שאתה ממשיך. תראו אנחנו צריכים   :גב' אושרת גני

  -חברי מליאה נצטרך להוסיף עוד חברים נוספים 4לשמור על יחד, נכניס 

 

ניגוד אינטרסים. שמוליק אומר יכול להיות שיש לי   :מר אשר בן עטיה

ניגוד אינטרסים, אני לא יכול להיות   -שיכול להיות שיש לי 

 

 רגע, אני לא יכולה לשמוע את כולם ביחד, אשר.   :גב' אושרת גני

 

שמוליק מאיר את עיניי שיכול להיות שיש ניגוד   :מר אשר בן עטיה

דו אותי שישימו אינטרסים, כי הייתי בוועדה הקודמת. אז אם יש אז שיורי

 מישהו אחר. 

 

  איזה ניגוד אינטרסים? להיפך.   :מר שמוליק מריל

 

המשכיות העניין למה ניגוד אינטרסים? זה   :מר אמנון כהן
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 . . ניגוד. יש יתרון בזה.  המשכיות זה לא 

 

אני עושה ככה, רונן בגלל שאנחנו מפרים את   :גב' אושרת גני

/ רונן,  4זה חברי מליאה, ואם  3האיזון כאן עם  . אז אני עושה ככה אשר  אז..

  אם אשר בניגוד אינטרסים רונן, תחליפו ביניכם. 

 

 אז שאשר יהיה.     :דובר

 

 אשר יכול להיות בוועדת ביקורת.   :גב' אושרת גני

 

 לא, לא, אל תיתנו לי דברים שאני לא אוהב לעשות.   :מר אשר בן עטיה

 

קשת להעלות להצבעה. אורי אוקיי, אז אני מב  :גב' אושרת גני

עצמון הוא גזבר, בנצי מנכ"ל וזהבה מזכירת הוועדה. מבקשת להעלות 

להצבעה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד, תודה. אני רושמת לי שבוועדה 

 הבאה... 

 

כנציג צופית אני זוכר בשנים עברו שעשו את   :מר דני ברכה

, ואני לא 100%-השקעה בההשקעה הראשונית אנחנו השתתפנו בכספים, ב

 יודע איפה הכסף הזה נעלם. 

 

חברים אני בהחלט מזמינה את בנצי להציג לנו   :גב' אושרת גני

 בישיבה הבאה על מפעל ההשבה, ככה מצגת. 

 

 -מיכל... שצופה בלייב שאלה האם יש נציגות  :גב' ליטל רהב

 

 )מדברים יחד( 
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 וך של חינוך מיוחד?האם יש נציגות בוועדת החינ  :גב' ליטל רהב

יש לנו את שרה, אז אני מעלה להצעה ששרה, אני רק אומרת שהיא מנהלת 

 מחלקת פרט בחינוך מיוחד. השאלה האם אפשר אולי להוסיף הורה? 

 

..   :גב' אושרת גני  יש.

 

 יש אבל השאלה אם היא נמצאת בתוך הוועדה.   :גב' ליטל רהב

 

 )מדברים יחד( 

 

שעלתה בפייסבוק לייב, בצור יצחק  שאלה  :גב' אושרת גני

משתתפים מאוד יפה בפייסבוק לייב הם רואים אותנו כאן היום, והם מאוד 

מעורבים, ושאלה שנשאלה האם לוועדת חינוך אפשר לצרף גם הורה לילד עם 

, אני אומרת בשם עצמי כן, ואני מניחה -צרכים מיוחדים, ואני חושבת ש

נציג כזה שירצה שיפנה אלינו ואנחנו שכולכם מסכימים איתי. ואם יהיה 

נצביע על זה בישיבה הבאה. תודה על השאלה. ואנחנו סיימנו עם ההצבעה של 

הוועדות והדירקטוריונים. את ההשלמות אנחנו נעשה בפעם הבאה, ולא נשאר 

 לנו כמעט, ממש מעט. ויפה וכל הכבוד על הריכוז וכל הכבוד על ההקשבה. 

אושרת גני : דירקטוריון החברה להשבהר את לאשפה אחד : הוחלט החלטה

, צחי פרימה כנציג ציבור, גבי דור כנציג טייבלום, ישראל פלדיו"ר, צפי  -

 .גל ודנהיוגב אגוזי, נילי יצחק ציבור, אברהם נדל כנציג ציבור, 

 

 דיווח על תרומה; . 5

 

אנחנו ממשיכים בלו"ז שלנו ועכשיו זה ממש קצר.   :גב' אושרת גני

ייב ללכת נפרד ממנו, ונמשיך הלאה, זה קצר. אז אנחנו עכשיו בדיווח מי שח
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 בבקשה. על תרומה. 

 

הדיווח על התרומה, המועצה קיבלה פנייה מקרן   :מר שי אברהמי

טאבלטים שמיועדים למורים בחינוך  20-אתנה להענקת מחשבים, מדובר ב

תתפת המיוחד של המועצה. קבלת התרומה היא מותנית בכך שהמועצה מש

כמה שהם עולים.  להעריך טאבלטים אתם יכולים 20דולר,  1,560בסכום של 

הפורמט של קרן אתנה שהיא עמותה עצמאית והוא קיים בכל הארץ, הקרן 

רשויות ברחבי המדינה, הפעילות של  100-עשתה פעילות דומה בלמעלה מ

העמותה זוכה לתמיכה של משרד החינוך. על פי הנהלים אישור התרומה 

וברת אישורה של ועדת תרומות פנימית, וזה שוב ועדה שחברים בה היועץ ע

המשפטי, הגזבר ואני, יש פרוטוקול מסודר של הוועדה. ולמען האמת הם לא 

צריכים את האישור, אבל על פי ההנחיות בנושא של קבלת תרומות במועצה, 

 צריכים להביא את זה לידיעתכם. 

 

ם את הטאבלטים האלה, רכשנו בשביל מה צריכי  :מר אורי עצמון

.. היה? עכשיו לכל המורים למיניהם.  180  זה.

 

מורים נוספים שעד כה לא היה  20זה לקבוצה של   :מר שי אברהמי

 להם. 

 

 לא היה לה רשימה לא הגישו אותם?   :מר אורי עצמון

 

 לא, זה מורים... אתה רוצה שנחזיר אותם?   :מר שי אברהמי

 

  אני שואל.  לא  :מר אורי עצמון

 

 נותנים לך תיקח.     :דובר
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חינוך ועובדת אל קרן אתנה שממחשבת מוסדות   :גב' אושרת גני

מול צוותי חינוך, נכנסה כאן לפרויקט שהוא פרויקט מבורך ואנחנו רק רוצים 

שהוא יתרחב. הרעיון הוא שדרך הטאבלטים, מתחילים עם החינוך המיוחד 

תלמידים, וזה דרך וזה אמצעי הוראה מצוין, מתקשרים הרבה יותר טוב מול ה

הם מלווים אותנו גם ברמה מקצועית בהכשרות בקורסים ולכן אני חושבת 

שאפשר רק לברך על זה, שכן ירבו תרומות מהסוג הזה. אז אני מבקשת 

להעלות להצבעה את האישור, זה רק דיווח בסדר תודה. אז אנחנו עוברים 

כבר עברנו סעיף, מורשי חתימה. בבקשה  לסעיף הבא, הבטחתי קצר אז הנה

 שי. 

 

..?   :גב' גילה פרין  מי עומד מאחורי הקרן הזאת.

 

.   :גב' אושרת גני  כן, אנחנו גם נזמין אותה לכאן

 

יש לנו מסמכים של מי עומד מאחורי הקרן, יש   :מר שי אברהמי

 .  בהם כמה אנשי ציבור, חלקם מוכרים, אולי אני פה אסתכל בניירות..

 

  -יש דפנה המנכ"לית  :גב' אושרת גני

 

  -לא אישיות אלא  :גב' גילה פרין

 

זה קרן של פילנתרופים שעובדים עם משרד החינוך   :גב' אושרת גני

 מוכרים, אנחנו נעביר אליכם. 

 מורשי חתימה; .6

 

מדובר באישור מורשי חתימה בחשבונות בתי ספר.   :מר שי אברהמי
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ונים. בבית ספר ירקון מדובר בחשבונות הורים אני אבקש להקריא את העדכ

מה שנקרא, בית ספר ירקון מורשה החתימה חגי קרקו, עליזה מגן, שוש אלון 

ואבי שוברט, יצא רם ריפקין. בבית ספר עמי אסף חשבון הורים בבנק 

הפועלים מורשי החתימה הם אלעד נעמן, מירב פרילנדר ועזריאל קליש, ומי 

 2גבי בית ספר עמי אסף בחריג, בדרך כלל נדרשות שיצא זה דרור גונן. ל

חתימות של נציגי בית הספר, בבית ספר עמי אסף הדרישה הבקשה וזה 

 נציגי בית הספר ואחד מהנהגת ההורים.  2חתימות, כלומר  3מוסכם נדרשות 

 

 למה?   :מר צפריר שחם

 

 זו הייתה בקשה שלהם.   :מר שי אברהמי

 

 שלהם?   :מר צפריר שחם

 

כן. בית ספר צופית מורשי החתימה בחשבון   :ר שי אברהמימ

ההורים הם גיל שריג, יעל דוד ואפרת היים. לבקשת הבנק בבית ספר צופים 

יש להוסיף את תחום פעילות של הפקדת צ'קים ומזומן בממסרון. אז אנחנו 

 מעלים את זה להצבעתכם, מי בעד? נמנעים? נגד? 

 

 )מדברים יחד( 

 

. מנהלת בית הספר או אנשי המנהלה או נציגות   :גב' אושרת גני ..

 ההורים, מנהיגות הורים שנבחרה. 

 

  אבל אתם בודקים את זה.   :מר דני ברכה

 

 למה זה בא לפה בכלל?     :דובר
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כי צריך... לאשר את זה כאן. שי אתה רוצה להגיד   :גב' אושרת גני

 . מי זה כל אחד? בוא בבקשה תגיד מי כל אחד מהאנשים

 

בבית ספר ירקון מופיעות עליזה מגן מנהלת בית   :מר שי אברהמי

ו שלום המנהלניתהספר ושוש  נציגי הנהגת ההורים זה חגי  2-של בית הספר, 

קרקו ואבי שוברט. בבית ספר עמי אסף נציגי בית הספר זאת מירב פרידלנדר 

ינת  המנהלת ועזריאל קליש המנהלן, ואלעד נעמן שרשום לי כאן, גלי מצי

. תשגם היא מורשית חתימה, אני מבין שזה ככה היה, אז גם גלי זמיר נשאר

בבית ספר צופית גיל שריג הוא מנהל בית הספר יעל דוד היא המזכירה של 

 בית הספר ואפרת היים היא תושבת יו"ר הנהגת הורים. 

 

הצבענו נכון? לא הצבענו? אז אני מעלה את זה   :גב' אושרת גני

 עד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד. תודה. להצבעה. מי ב

 

מורשי החתימה כפי שהוצגו על יד מנכ"ל לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

 המועצה. 

מנהלת בית הספר, שוש  -מורשי החתימה יהיו עליזה מגן -בית ספר ירקון

נציגי הנהגת ההורים. חתימת  -מנהלנית, חגי קרקו ואבי שוברט -שלום

תימה נוספת, של מנהלנית או נציג הנהגת הורים, מנהלת ביה"ס יחד עם ח

 יחייבו את בית הספר לכל דבר ועניין.

 -מנהל בית הספר, יעל דוד -מורשי החתימה יהיו גיל שריג -בית ספר צופית

נציגת הנהגת הורים. חתימת מנהל ביה"ס  -מזכירת בית הספר ואפרת היים

נהגת הורים, יחייבו יחד עם חתימה נוספת, של מזכירת ביה"ס או נציגת ה

את בית הספר לכל דבר ועניין. כמו כן, מאושר הוספת תחום פעילות של 

 הפקדת שיקים ומזומן באמצעות ממסרון.

מנהלת בית הספר,  -מורשי החתימה יהיו: מירב פרידלנדר -בי"ס עמי אסף

נציג הנהגת הורים. לבקשת בית הספר,  -מנהלן ואלעד נאמן -עזריאל קליש
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מורשים חייבים לחתום. חתימות של שלושתם יחייבו את בית כל שלושת ה

 הספר לכל דבר ועניין.

 

 לתקופה ₪ מיליון  2אישור לקבלת הלוואות חח"ד מבנק איגוד ע"ס  .7

 1.1.19-31.12.19; 

 

סעיפים  5סעיפים,  4-טוב, אנחנו עוברים עכשיו ל  :גב' אושרת גני

 בקשה. סעיפים אחרונים הם של אגוזי ב 4של אגוזי, 

 

במקום שהעניינים הכספיים בסוף שכולם עייפים,   :מר דני ברכה

 לא מבינים, אין להם כוח, עכשיו אגוזי תרביץ את המספרים. 

 

אושרת, איתן ביקש לציין שהוא יצא כיוון שהוא   :מר אמנון כהן

 עובד בנק איגוד, אז הוא יצא מהישיבה. 

 

ד מבנק איגוד. המועצה אישור לקבלת הלוואות חח"  :מר יצחק אגוזי

מנהלת את חשבונות הבנק העיקרי שלה בבנק איגוד. אנחנו מבקשים מידי 

בחשבון, אפשרות להיות בחריגה. ₪ מיליון  2שנה אישור להיות חריגה של עד 

ניצלנו את החריגה הזאת.  אנחנו בכל השנים שאני זוכר את עצמי במועצה לא 

די שאם באופן רגעי או באופן זמני יחד עם זאת זה חשוב שיהיה אישור כזה, כ

ליום יומיים שלושה, צריך להיות בחריגה, על מנת שנוכל לקבל את האשראי 

 הזה. 

 

 אבל למה כתוב הלוואה?   :מר אמנון כהן

 

 חוזר דביטורי. הון זה נקרא הלוואת חח"ד,   :מר יצחק אגוזי



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 106 
 

 

 זה לא נקרא מסגרת אשראי?  :גב' מירב זילברבוים

 

 רשום משיכת יתר, זה לא הלוואה.   :מוןמר אורי עצ

 

 זה לא מסגרת אשראי קבועה.   :מר יצחק אגוזי

 

 זמנית.  :גב' מירב זילברבוים

 

 אגוזי זה אישור משיכת יתר לא הלוואה.   :מר אורי עצמון

 

 יש לזה פשוט עלויות אחרות.  :גב' מירב זילברבוים

 

לוואה בריבית אם זה קורה הם עושים את זה כה  :מר יצחק אגוזי

 יותר טובה. 

 

נכון, אבל הלוואה זה הלוואה ומסגרת אשראי זה  :גב' מירב זילברבוים

 מסגרת אשראי. 

 

אז אני מבקש אם זה ברור ואם אין שאלות אז אני   :מר יצחק אגוזי

 מבקש להצביע, מי בעד? מי מתנגד? 

 

 .. רגע, זה הלוואה או מסגרת אשראי לא הבנתי. :גב' מירב זילברבוים

 

זה בעצם מסגרת, אבל אם מנצלים אותה אז   :מר יצחק אגוזי

מעמידים את זה כהלוואה ליום יומיים שלושה בריבית יותר טובה מאשר 

 מסגרת. 
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 מה הריבית?  :גב' מירב זילברבוים

 

יודע, זה תלוי מה שיש בבנק באותם ימים,   :מר יצחק אגוזי לא 

 אנחנו לא יודעים. 

 

 אז איך אנחנו יכולים לאשר את זה?  :גב' מירב זילברבוים

 

 חברים, זה לא קורה.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

...   :מר דני ברכה  אבל ברגע שאתה לוקח אשראי

 

נכון, יש איזו עמלת הקצאה נמוכה שאנחנו   :מר יצחק אגוזי

  -משלמים על זה. טוב מי מתנגד? אין מתנגדים

 

יחה, אני זוכרת שהצבענו על זה יש לי שאלה סל  :גב' רחל רבר

  -בקדנציה קודמת

 

נכון כל שנה, כל שנה מחדש. טוב, אני מבין שאין   :מר יצחק אגוזי

 מתנגדים ואין נמנעים, אז תודה רבה. 

 2קבלת הלוואות חח"ד מבנק איגוד ע"ס לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

 ;1.1.19-31.12.19לתקופה ₪ מיליון 

 

 ;9/2018דו"ח רבעוני  .8
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,   :מר יצחק אגוזי אנחנו עוברים לדו"ח רבעוני, החוק מחייב לדון

אין צורך לקבל החלטה ואין צורך לאשר, בדקנו את זה אחרי ישיבת ההנהלה 

האחרונה ביום ראשון. בדו"חות הרבעוניים המועצה מגישה דו"ח רבעוני מידי 

למשרד הפנים  רבעון, כשמו כן הוא. מידי רבעון אנחנו מגישים דו"ח רבעוני

חודשיים מתום הרבעון. החוק אומר שהדו"ח צריך להיות מונח גם בפני 

מליאת המועצה לקיים דיון עליו, אפשר לקיים דיון עליו, אם לא רוצים אז 

לא צריך. אם יש שאלות, שלחנו אותו לחברים לפני מספר ימים, אם יש 

  -שאלות אני אשמח לענות. רק מספר

 

גוזי בזה הרגע שולחים לנו, בזה הרגע שולחים. א  :מר אליהו בן גרא

  

 לא, שולחים משהו אחר.     :דובר

 

 זה לא זה?   :מר אליהו בן גרא

 

 )מדברים יחד( 

 

הרבעון השלישי של קיבלתם את זה גם הביתה.   :מר יצחק אגוזי

בפלוס. זה בעצם אומר שהמועצה מאוזנת, זה ₪  61,000-הסתיים ב 2018שנת 

  -יכול

 

.   :מנון כהןמר א  בוא נחכה לרבעון האחרון

 

נכון, הכול נכון, אבל אני מעריך שגם הרבעון   :מר יצחק אגוזי

האחרון יסתיים באיזון. יש לנו כמובן תנודתיות בסעיפים שונים, שחלקם 

יתאזנו במהלך הרבעון האחרון. בעצם הרבעון האחרון כבר הסתיים, אם הם 

יו דע תוצאות, אבל אם יתאזנו אז יתאזנו. רק יתאזנו הם יתאזנו, אני עוד לא 
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לדוגמא, תשימו לב מעניקים מיועדים בעמוד של הדו"ח הכספי, זה מענק של 

לחודש, כפי שנוהג  30-יישובים גדולים, הוא התקבל אתמול, שלשום סליחה ב

לחודש הוא מעביר את הכסף. ואז את  30-בדרך כלל משרד הפנים לעשות, ב

ם. מנגד אנחנו מעבירים גם את הכסף הזה הלאה כמובן נעל 99%המינוס 

ליישובים. אני מניח שבהמשך באחת הישיבות הקרובות או באיזה שהוא יום 

עיון, אנחנו נסביר לחברי המליאה הרבה יותר בצורה מפורטת מהו הדו"ח 

וניתן יותר פרטים, כרגע זה מונח  הרבעוני, איך הוא בנוי, דו"ח כספי, 

ם דיון, אם יש למישהו עוד שאלות אז אני אשמח בפניכם, זהו אז התקיי

 לענות, אם לא נעבור הלאה. אין צורך להצביע עליו. 

 

אגוזי, אתה כותב התקיים דיון, אני מבקש לכתוב   :מר אורי עצמון

 שלא התקיים דיון. אנחנו לא דנו בדו"ח הרבעוני. 

 

  -אתה יכול להגיד  :מר יצחק אגוזי

 

 ל, אתה קובע התקיים דיון. אני יכו  :מר אורי עצמון

 

  -לא, לא, הוא אמר  :מר אמנון כהן

 

 שאלתי אם יש שאלות אני אענה.   :מר יצחק אגוזי

 

הוא אמר, בעתיד יהיה או יום עיון או שנעלה את   :מר אמנון כהן

 זה באחת הישיבות, זה מה שהוא אמר. 

 

  -נילא, לא, לא, להסביר יותר מה זה דו"ח רבעו  :מר יצחק אגוזי

 

את זה הבנתי, אבל כרגע נוסח החלטה. איזה   :מר אורי עצמון
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 החלטה? 

 

 אין צורך בהחלטה.   :מר יצחק אגוזי

 

 אין צורך בהחלטה זה רק דיווח.   :גב' אושרת גני

 

 אין צורך בהחלטה זה רק דיווח.   :מר יצחק אגוזי

 משרות עובדים בוועדים המקומיים; .9

 

, החוק מחייב 2019וועדים מקומיים לשנת משרות ב  :מר יצחק אגוזי

את המועצה, בעצם את הוועדים המקומיים לאשר את העובדים שלהם 

במועצה. אנחנו פונים מידי שנה לוועדים המקומיים לתת לנו את רשימת 

העובדים שלהם. והרי היא לפניכם הרשימה, היא גם הייתה בהנהלה. הוספנו 

וז המשרה של כל עובד בוועדים לבקשת חברי ההנהלה הוספנו גם את אח

המקומיים. כפי שאתם רואים חלק מהעובדים עובדים במשרה מלאה, חלק 

ונעזרים בשירותים  בחלקיות משרה, חלק מהוועדים לא מעסיקים עובדים 

 במקום להעסיק עובדים, אותם כמובן לא צריך לאשר. 

 

ום לנו אין ש אגוזי, אני מבין שזה עניין פורמלי  :מר אמנון כהן

 אחריות על העניין הזה. 

 

אין לנו אחריות על העובדים, מעבר לאחריות שיש   :מר יצחק אגוזי

 לנו על פיקוח על הוועדים המקומיים. 

 

 זה עניין פורמלי שצריך לאשר.   :מר אמנון כהן

 

אבל כן העובדים הם ביחסי עובד ומעביד עם הוועד   :מר יצחק אגוזי
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י שלא. ההצעה היא לאשר את רשימת המקומי, לא עם המועצה, בוודא

 . 2019העובדים של הוועדים המקומיים כפי שמוצגת לפניכם לשנת 

 

  -אני לא מבין למה אנחנו צריכים לאשר  :דוד שוורץמר 

 

 כי ככה כתוב בחוק.   :מר יצחק אגוזי

 

 אבל אנחנו לא יכולים לאשר.   :דוד שוורץמר 

 

יו :גב' מירב זילברבוים דעים מי האנשים האלה, במה הם אבל אנחנו לא 

 עובדים. 

 

למה אתה רוצה שאני אאשר משהו שאני לא מכיר   :דוד שוורץמר 

 ואני לא יודע, זה חותמת גומי? 

 

דודו אנחנו כמיטב יכולתנו מביאים למליאה   :גב' אושרת גני

החלטות שאף אחד לא יהיה כאן חותמת גומי. לפעמים יש הוראות חוק 

יים. אם אנחנו לא מתחברים לזה זה בסדר, אפשר להגיד שאנחנו צריכים לק

 שאנחנו גם לא מאשרים, מי שלא רוצה לא חייב. 

 

אתם כאילו בדקתם את כל העובדים האלה,   :דוד שוורץמר 

 המועצה בדקה אותם? 

 

העובדים האלה מועסקים על ידי הוועדים, אתה   :גב' אושרת גני

 ם עובדים בנווה ימין. יודע הם עובדים אצלכם בשדה ורבורג וה

 

 )מדברים יחד( 
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 הם עובדים ביישובים.   :גב' אושרת גני

 

 דודו בשדה ורבורג אין בעיה, זה ועד האגודה.      :מר צפי פלד

 

נתתי דוגמא, זה עובדים שעובדים בוועדים   :גב' אושרת גני

 המוניציפליים. 

 

 אני יכול להעיר משהו?   :מר אורי עצמון

 

 כן.   :ניגב' אושרת ג

 

אני יודע רק בסירקין, אני לא יודע בכל המועצה.   :מר אורי עצמון

אני רואה שיש עובד מיותר אצלנו, אחד החליף את השני, ושניהם רשומים. אז 

יודע אני מדבר.  יודע, איפה שאני   איך ביישובים אחרים אני כבר לא 

 

 שוב תחזור על האמירה.   :גב' אושרת גני

 

  -100%-עובדים ב 2אצלנו רשומים   :מר אורי עצמון

 

 עובדים ובפועל יש רק אחד?  2רשומים   :גב' אושרת גני

 

לחודש עובד  1-אחד החליף את השני בכלל, מה  :מר אורי עצמון

 עבד רמי, והם שניהם רשומים, אז איך בדקו דבר כזה?  2018-אמיר לוי, ב

 

 זה לא מעודכן.     :דובר
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 אותי.  מעניין  :מר אורי עצמון

 

 אוקיי.   :גב' אושרת גני

 

 ממי קיבלתם את זה.   :מר אמנון כהן

 

הדיווחים הגיעו מהמזכירויות של הוועדים. אז רגע   :גב' אושרת גני

אורי, אורי טענת שיש חוסר הלימה בין מה שאתה מכיר בפועל לבין מה 

וצרים שקרה, הדיווחים שהגיעו הגיעו דרך הוועדים. אם יש כאן טעות אנחנו ע

 את הכול ובודקים את זה, זהו לא עולה להצבעה. 

 

. הוועדים אמורים להנפיק על פי  :גב' שירלי לופו חזן באמת כדאי..

התנאים שיש, גם לעובדי המועצה, אחד אני לא יודעת אם כל הוועדים יודעים 

ומכירים את זה, ושתיים באמת איזו בקרה נעשית על חוזה עבודה של 

מועסקים, כי הוועדים הם הרי זרוע שלנו כמועצה. איפה הוועדים אל מול ה

  -הבקרה בעצם

 

 ייעוץ משפטי מבקר, איפה מבקר המועצה?   :גב' אושרת גני

 

 הוא לא הגיע.   :גב' ליטל רהב

 

זו נקודה שהמבקר של המועצה העלינו בפניו את   :גב' אושרת גני

מצם של יישובים זה, זו סוגיה כמבקר... לא יכול לעשות יותר ממספר מצו

אנחנו ננסה להגדיל את זה ליותר, זה לא הגיוני  2בשנה ביקורת. והוא עושה 

. ובין היתר צריך לבדוק גם את זה, עושים את זה מדגמית, לא בודקים את 2

זה ועדת ביקורת של המליאה עם מבקר המועצה. בנוסף זה כל פעם כל יישוב. 

הרב אפילו במעט מאוד יישובים משהו שעוד לא עובד בכל היישובים, לצערי 
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זה עובד ברוב לא, זה ועדות ביקורת של היישובים. זה ועדת ביקורת בכל 

ויישוב צריכה לבצע ביקורת על פי חוק. ולמרות שפרסמנו את זה  יישוב 

ולמרות שדיברנו על זה כאן, ולמרות שהוצאנו מכתבים לכל היישובים ולכל 

את שמות חברי ועדת הביקורת. ואנחנו  יישובים ששלחו לנו 8הוועדים, יש רק 

לא נרפה עד שכל היישובים יגבשו ועדת ביקורת, זה נורא חשוב. אז אני 

מבקשת ברשותכם, השאלות שלכם חשובות כאן, יש כאן גם איזה שהיא הערה 

 לחוסר הלימה, נבדוק את זה, נבדוק את זה ונעלה את זה בפעם הבאה. 

 

טי, האם אנחנו יכולים להיות שאלה ליועץ המשפ  :דוד שוורץמר 

 חשופים לתביעה על ידי עובדים כמועצה? 

 

 אין יחסי עובד מעביד.   :מר אמנון כהן

 

 למרות שאין... של עובד מעביד.   :דוד שוורץמר 

 

רגע, השאלה נשאלה ויריב יענה, אחר כך בתורך   :גב' אושרת גני

 דני. 

 

קידה בצורה סבירה על עוד המועצה מבצעת את תפ  עו"ד יריב סומך:

ותחת ביקורת ובמינהל תקין, אז גם אם תוגש תביעה, אין חסינות לאף אחד 

במדינה מהגשת תביעות, היא צפויה להידחות, וככה אנחנו מנסים לעשות את 

 תפקידנו. 

 

אני רוצה לחדד את זה, אנחנו פה בתור חברי   :מר דני ברכה

ק מהדברים שהרשות מליאה האצלנו סמכויות לוועדים המקומיים, שחל

הייתה אמורה לעשות, האצלנו את הסמכויות לוועדים המקומיים. עכשיו 

באים ומבקשים מאיתנו על פי חוק שנאשר חלקיות משרה ושמות ואחוזים 
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 , . מחר לא יודע מאיזו סיבה פיטרו עובד או שהסתכסך עם הוועד המקומי וכו'

ויגיד לא שילמו לי את הפיצויים, לא הפרישו לי כחוק, ויש  בעצם הוא יבוא 

פה אישור שלכם שאתם הסמכות העליונה ואתם האצלתם את הסמכויות 

משרה, ועכשיו לא  100%לוועד המקומי, אבל אתם בעצם אישרתם שיש לי פה 

 משלמים לי את ההפרשות, אנחנו חשופים לזה או לא? 

 

 אבל אתה לא המעביד, ממש לא.     :דובר

 

 ת הסמכות לוועד המקומי. אני האצלתי א  :מר דני ברכה

 

 )מדברים יחד( 

 

 אם נקצר, המועצה לא הופכת להיות מעסיקה.   עו"ד יריב סומך:

 

 זה הוועד המקומי.     :דובר

 

)ב( לצו  132אני מפרש את הסעיף, זה סעיף   עו"ד יריב סומך:

המועצות האזוריות, כמן שסתום ביטחון נוסף, זה לא במקום האחריות של 

מי. הוועד המקומי חייב להעסיק עובדים רק בהתאם לתקציבו הוועד המקו

ורק בהתאם לדיני העבודה ותחת עוד מגבלות, והוא תמיד יהיה אחראי לזה. 

המגבלה הזאת שהוא לא יהיה רשאי להעסיק עובדים אלא באישור המועצה, 

נועד כדי למנוע את המצב שהוא משחק עם זה במהלך כל השנה בלי שום 

י דיעת אף גורם אחר, כשסתום ביטחון נוסף, לא במקום. זה לא ביקורת ובלי 

 הופך את המועצה להיות אחראית במקומו. 

 

רציתי להציע משהו, היות ואנחנו מאשרים את   :גב' רחל רבר

הרשימה לפי שמות, אני חושבת שאולי כדאי שזה יהיה בכפוף לזה שיעבירו 
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בתנאים שהם למחלקה המוניציפאלית את הסכם העסקה או שעומדים 

  -הולמים ולא ש

 

 אבל דווקא אז את מייצרת לעצמך מעורבות.    :רתדוב

 

 יש לנו איזה שהיא אחראיות.   :גב' רחל רבר

 

אני חייבת לומר שכל ועד מקומי על פי חוק, על פי  :לימור ריבליןעו"ד 

חוק הפרשנות, אני רוצה שתבינו איזה מעמד חשוב יש לוועד מקומי. ועד 

דר בחוק הפרשנות כרשות מקומית לכל דבר ועניין. כשם שמועצה מקומי מוג

אזורית דרום השרון היא רשות מקומית, כך כל ועד מקומי של כל יישוב 

ויישוב הוא רשות מקומית בפני עצמו, ועל כן החובה לדאוג לתנאים, לדרך 

הקבלה, ולזכויות של העובדים היא של הוועד המקומי. הבקשה של המחוקק 

אזורית תאשר לוועד המקומי את העובדים, מתייחסת לכך, אני שמועצה 

אקריא כי זה יותר פשוט: "ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע 

סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו 

המאושר." ומיד אחר כך: "לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור 

אנחנו מבקשים מהוועדים המקומיים להגיש לנו לא כל פעם  המועצה." כלומר

מחדש, זאת אומרת רק לגבי עובדים חדשים שהם עכשיו קלטו מעין הבעה 

שאומרת אנחנו צריכים את העובד הזה ויש לנו תקציב בשבילו. אנחנו לא 

של הוועדים המקומיים, ואנחנו לא הופכים להיות לא הממונה על השכר 

מבחינת רו"ח, ואנחנו לא נהיה צד בתביעות, כל מעסיק יש מחליפים אותו לא 

לו את התיק הזה כלפי עובדיו ויש לו את האחריות לבוא ולנהל. בהחלט 

הוועדים המקומיים מוזמנים לפנות אלינו לשאול שאלות להתייעץ לזה אנחנו 

וניתן תשובות ככול יכולתנו. אתם צריכים להבין שגם דיני  תמיד נקשיב 

חום מאוד ספציפי, זה לא שאם פונים למדור המוניציפאלי או עבודה זה ת

בהכרח אלינו אפילו למחלקה המשפטית יש לנו את כל התשובות למלוא 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 1.1.19מיום  הישיב

 

 117 
 

הנסיבות של כל עובד ועובד, זה לא דברים פשוטים ושיש להם תשובה אחת 

של כן ולא, אז חשוב שנבין אנחנו ניקח אחריות אבל אנחנו לא באים במקום, 

 אים בנעלי. אנחנו לא ב

 

אבל זה לא מתאים לחיים, אני יודע שתקציב ועד   :מר אורי עצמון

 מקומי סירקין הוא על... 

 

טוב, קודם כל בסדר, אני אעבור אחד אחד אני   :גב' אושרת גני

שעות יש כאן ערנות גבוהה ומעורבות  4חייבת להגיד בהערכה גדולה שאחרי 

 ר כאן יענקל'ה. גבוהה ויוצאת דופן שזה תענוג. אז נעבו

 

אם ככה אז יש עובדים הרי שמועסקים על ידי   :עובדיה יעקבמר 

  -האגודות. מה ההבדל

 

 זה לא שייך אלינו.    :רתדוב

 

 מה זה לא שייך, גם זה לא שייך אלינו.   :עובדיה יעקבמר 

 

.    :רתדוב  אגודה זה אגודה, ועד מקומי זה ועד מקומי

 

ן ועדים אגודה לוועד מוניציפאלי, יש הבדל בי  :גב' אושרת גני

ועדים מוניציפאליים עובדים בזיקה למועצה, בעצם הוועדים המוניציפאליים 

הם זרועה הארוכה של המועצה. אגודות הם ישות משפטית עצמאית ונפרדת 

 ואינם כפופים למועצה הם כפופים למשרד המשפטים. 

 

 בגלל זה.  אצלם בשדה ורבורג זה אותו ועד,  :מר אליהו בן גרא
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 נכון, בשדה ורבורג יש... ועדים.   :גב' אושרת גני

 

אבל זה לא אותו ועד, מה זה שייך, זה לא אותו     :דובר

 ועד. 

 

 יש להם הנהלה מיוחדת. מירב בבקשה.   :גב' אושרת גני

 

למרות שאין לנו אחריות משפטית כלפי העובדים,  :גב' מירב זילברבוים

שים מאיתנו לאשר רשימה של אנשים, אני לא אני עדיין חושבת שכשמבק

יודעת מה מהות האישור, אבל עדיין אני חושבת שהרשימה הזאת צריכה 

להכיל קצת יותר פרטים, אני לא יודעת אולי במה האנשים האלה מועסקים. 

משרה זה לא אומר לי כלום. אני לא  100%-כי זה שאדון יחזקאל מועסק ב

 יודעת מה אני מאשרת. 

 

  אם תדעי שהוא מזכיר או מזכירה?  :נון כהןמר אמ

 

מזכירים  10אז אני יודעת שיש ביישוב אחד  :גב' מירב זילברבוים

 10ואני יכולה לשאול למה ביישוב הזה והזה יש  1וביישוב אחד יש מזכיר 

 מזכירים, אני יכולה להבין מה הרשימה אומרת, זאת סתם רשימה של אנשים. 

 

תודה מירב על ההערה, נבחן את זה.  אוקיי  :גב' אושרת גני

קטגוריה נוספת של תחום העיסוק של התפקיד, בעצם קטגוריה נוספת מה 

 התפקיד, תודה. אני רוצה לעבור בצורה מסודרת, שאלות נוספות, כן אמנון. 

 

לאור הדברים שלימור אמרה, אני חושב שהנושא   :מר אמנון כהן

שהוא צריך להגיע הרי לאישור של  היישובי יש לו עכשיו משמעות,של תקציב 

המליאה, כיוון שהיא אמרה שאומנם אנחנו לא מעסיקים אין לנו אחריות, 
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שלהם, אני חושב שהנושא של תקציב  אבל אנחנו אחראים... על התקציב

 היישובים חייב להיסגר כמה שיותר מהר. 

 

אנחנו אישרנו היום את ועדת התקציבים של   :גב' אושרת גני

 , והוועדה הזאת מבחינתי יכולה להתכנס כבר בתחילת שבוע הבא. היישובים

 

הקיבוצים והמושבים, כולם יודעים שהם צריכים   :מר אמנון כהן

 להגיש את זה. 

 

הם כבר הגישו, ועכשיו הוועדה שבחרנו כאן קודם   :גב' אושרת גני

 צריכה לעבור על התקציב ולאשר אותו, ואז להביא את זה לאישור כאן. 

 

אני אומר בגת רימון אין עובד של ועד מקומי, אבל   ר איל מילר:מ

בזמנו היה לי איזה שהוא שיח עם עורכת דין גזית בנושאים של האצלת 

' וכו'. ומה שאני הבנתי אז כל העניין מה שאנחנו פה מאשרים  סמכויות וכו

קודם כל זה תקציבי בלבד. הוועד עצמו הוא משלם את התגמולים ואת 

, הוא זה שאחראי לקבל ולפטר, כך שלדעתי לשולחן הזה זה אישור הפיצויים

תקציבי בלבד שהוועד עומד במסגרת התקציבית, שלא ייקח עם תקציב של 

 לחודש זה הכול. ₪  30,000-לחודש עובד ב₪  20,000

 

 אבל גם את הנתון הזה אין פה.  :גב' מירב זילברבוים

 

  -יש לנו פה עורכות דין ש  :גב' רחל רבר

 

 כן גילה.   :גב' אושרת גני

 

אני חושבת שמעבר לנושא, באמת לא מעניין אותי   :גב' גילה פרין
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אם מישהו מזכיר או מישהו אחראי על הגזם שמה, אם המושב או היישוב 

מזכירים, זה עניין שלהם. מה שכן אני חושבת וזה  10חושבים שהם צריכים 

אומנם אני לא עוסקת בדיני  בהקשר למה שנאמר עכשיו, הואיל ואני יודעת,

עבודה, אבל אני יודעת שאם יש למשל חברת השמה של עובדים שמביאה 

עובדים לגוף מסוים, לא יכול אותו גוף שחברת ההשמה מעסיקה את העובדים 

אם בניקיון או בכל מיני משימות, לא יכול להתנער ולהגיד העובדים האלה 

ריות. אני משליכה מהקטגוריה הם עובדים של חברת ההשמה, לי אין שום אח

  -הזאת גם ליחסים האלה. ולכן אני חושבת

 

 החוק מחייב אותך לבדוק את החשבונות שלהם.   :מר אורי עצמון

 

לכן אני חושבת שמה שחשוב שכל יישוב יצהיר שיש   :גב' גילה פרין

לו הפרשות סוציאליות לכל העובדים האלה, שהוא שומר כסף בכספי פנסיה, 

ויישוב הרבה זה מה ש חשוב לנו לדעת, זה הכול. הצהרה כזו מטעם כל יישוב 

 מעבר למה עושה אותו בן אדם. 

 

 תודה גילה. יש לנו כאן הרבה עורכי דין, זה חשוב.   :גב' אושרת גני

 

ב  שיר:-גב' נועה בר  18-במקרה זה תחום העיסוק שלי דיני עבודה 

  -שנה האחרונות

 

 ופכות אור, בבקשה. תודה שאתן ש  :גב' אושרת גני

 

אני מרשה לעצמי להגיד לכם היות שזה התחום   שיר:-גב' נועה בר

הספציפי שאני עוסקת בו, שהסיכוי שעובד של מעסיק מסוים יוכר כעובד של 

גוף אחר שהוא לא המעסיק הפורמלי שלו, הוא סיכוי קלוש. הדוגמא שנתנה 

ראל, החוק להגברת כאן גילה היא לא רלוונטית מפני שיש חוק במדינת יש
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האכיפה של דיני העבודה, שמטיל באמת אחריות על המשתמש בשירותיו של 

העובד, המועצה היא לא המשתמשת בשירותיו של העובד, ובנוסף מטיל את 

ניקיון  3-האחריות הזאת ב תחומים מאוד ספציפיים, שמירה ואבטחה, 

שאמר יריב והסעדה. כך שגם זה לא רלוונטי פה. ולכן אני חושבת שכמו 

, ואנשים מגישים תביעות מופרכות 100%בתחום שלנו אין אף פעם בטוחה של 

 מפה ועד להודעה חדשה, אבל הסיכוי לזה הוא באמת שואף לאפס. 

 

תודה לנועה על ההבהרה, ואם אין עוד שאלות,   :גב' אושרת גני

 אשר אחרון. 

 

אני לא אני קודם כל מסכים, אני לא עורך דין   :מר אשר בן עטיה

למדתי ולא אלמד, ואני מסכים עם מה שהיא אומרת, לא נותנים לי מלגה, אם 

היו נותנים מלגה הייתי לומד. אני רוצה לשאול את לימור, בדבריך ציינת 

יודע שבנווה ימין לדוגמא העובדים האלה כבר עובדים  עובדים חדשים, אני 

 לפחות כמה שנים. 

 

ואתה שמעת אותי, אמרתי  מה שאני אמרתי :לימור ריבליןעו"ד 

שהרשימה פה מבהילה אתכם, כי הביאו משום מה רשימה, את כל העובדים 

הקיימים, גם כאלה שכבר אושרו בעבר על ידי המליאה הזו וקודמותיה. אין 

צורך כל שנה מחדש לאשר, צריך לתת אישור פעם אחת כשמגייסים עובד 

הבאה, ובאמת נביא רק  חדש, ומכאן אולי נהיה יותר יעילים וחכמים לפעם

 את העובדים שטרם מליאת המועצה אישרה אותם. 

 

 אז תבהירו את זה ליישובים.    :רתדוב

 אישור תב"רים; .10

 

ובזה סיכמנו את הסעיף הזה מיצינו ונעבור לסעיף   :גב' אושרת גני
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האחרון תב"רים. אתם רוצים שאנחנו נעבור תב"ר תב"ר או שתקראו את 

 רשימת התב"רים? 

 

,   :מר אמנון כהן אני מבקש בפעם הבאה להדפיס את זה יותר קטן

 כדי שנוכל לראות. 

 

 על המסך זה גדול.   :גב' ליטל רהב

 

 אי אפשר לקרוא את זה.   :מר אמנון כהן

 

 אז אגוזי יקריא אחד אחד.   :גב' אושרת גני

 

טוב, יש לנו מספר תב"רים לאשר, חלקם תוספות   :מר יצחק אגוזי

 מות לתב"רים קיימים וחלקם תב"רים חדשים. או השל

 

 לא קיבלנו.   :מר אורי עצמון

 

החלפת מערכת לחץ מים לכיבוי אש  1תב"ר מספר   :מר יצחק אגוזי

זה תיקון של מערכת לחץ המים ₪,  70,000במתחם המועצה, יש לנו תב"ר על 

 במתחם. תוך כדי התיקון הסתבר שצריך להחליף משאבה נוספת, אז העלות

ומקרן פיתוח. תב"ר שיקום מרכיבי ביטחון קו ₪  13,000של זה היא עוד 

לבקשת שני היישובים שבהם ₪,  370,000התפר, התב"ר אושר כבר על סך 

מבצעים את מרכיבי הביטחון להגדיל את היקף העבודה על חשבונם בעוד 

  -אז זה התוספת המתבקשת, כאשר₪,  49,000

 

 לא משתתף? פיקוד העורף   :מר אמנון כהן
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הם ₪.  370,000לא בתוספת, פיקוד העורף נתן   :מר יצחק אגוזי

 -ולכן₪  49,000-רוצים על חשבונם להגדיל את היקף העבודה ב

 

 אם זה על חשבונם למה זה... תב"רים?   :מר דני ברכה

 

כי המועצה צריכה לשלם את זה לקבלן, היא גובה   :מר יצחק אגוזי

 את זה מהיישוב. 

 

 ₪.  370,000הם קיבלו   :תן בן ציוןאימר 

 

התרנגול ברמות השבים. שכונת תב"ע כביש   :מר יצחק אגוזי

התרנגול ברמות השבים היא שכונה בצד המערבי של רמות השבים. המועצה 

נדרשת ₪.  30,000עושה שם תב"ע לכביש הגישה, היא הקציבה לזה בעבר 

המימון ₪.  20,000יים בעוד השלמה של יועץ תנועה ותוספת למתכנן בגין שינו

גני ילדים  6של זה מהיטלי פיתוח שתושבי רמות השבים משלמים. תכנון 

 3קומפלקסים של  2פה בצור יצחק, זה כספי תכנון בלבד, אלה  2224במגרש 

  -2020גנים כל אחד. הגנים נדרשים לעוד שנה וחצי לספטמבר 

 

 מה מספר התב"ר?   :מר אורי עצמון

 

₪  200,000זה תב"ר חדש אז עוד לא נתנו לו מספר.   :ימר יצחק אגוז

 לתכנון בלבד. 

 

 קרן פיתוח?   :מר אמנון כהן

 

כרגע זה מקרן פיתוח. כשבונים גן יש תקציב של   :מר יצחק אגוזי

משרד החינוך, התקציב אף פעם לא מספיק, תמיד יש תוספת של קרן פיתוח, 
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וע תאורת לד ביישובים. התב"ר אנחנו מקדמים את נושא התכנון. תכנון וביצ

במימון של היישובים שבהם תבוצע התוכנית. אנחנו ₪  2,100,000הוא על סך 

₪,  1,700,000מתוך  20%קיבלנו מימון בקול קורא של משרד הכלכלה על 

בפרויקט, אנחנו מוסיפים את הכסף הזה  20%-זה מימון של כ₪  342,000

נו מהסבסוד הזה של משרד הכלכלה. והיישובים שירצו לבצע את הפרויקט ייה

המימון ₪, מיליון  5.7עבודות רשות העתיקות בפרויקט צור נתן, זה תב"ר של 

₪  1,148,000רשות מקרקעי ישראל, גם התוספת של  –של זה כל כולו מרמ"י 

ממומנת על ידי רמ"י. הכסף עובר דרכנו ואנחנו משלמים אותו לרשות 

תקנה, מדובר בשרת נוסף למועצה מחשב העתיקות. רכישת שרת למועצה + ה

שרתים הם גם התיישנו וגם סיום האחריות יש בהם  2שנדרש. למועצה יש 

מגבלת כוח זיכרון, אנחנו מחליפים, סליחה מוסיפים שרת חזק לידם ובעתיד 

נגישות פיזית פרטנית בבית  2עוד כמה שנים נחליף את  השרתים לשרת נוסף. 

מון מלא של משרד החינוך. נגישות פרטנית ספר עמי אסף, זה תקציב במי

 בכיתה מסוימת לתלמיד מסוים, שזקוק לנגישות ספציפית. 

 

 זה עמי אסף הישן?   :מר אורי עצמון

 

 הישן או החדש?   :מר אשר בן עטיה

 

לחוק התכנון  197... בישן. פיצויים לפי סעיף   :מר יצחק אגוזי

, שזה סעיף 197יים לפי סעיף והבנייה המועצה מידי פעם נדרשת לשלם פיצו

 200,000תשלומים בסך הכול של  2של ירידת ערך במקרקעין. על הפרק יש לנו 

ם בכפר מלל שנפגעו מהעברת דרך על השטח שלהם, זה הפיצויים תושבי 2-ל₪ 

שהוועדה כרגע אישרה על פי חוות דעת שמאי. רק לסבר את האוזן הבקשה 

הוועדה על פי שמאות שהיא ₪. מיליון  8התושבים על סך של  2הוגשה על ידי 

  -וכנראה₪,  200,000ערכה אישרה 
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 זה אושר? הם קיבלו את הפשרה?   :דוד שוורץמר 

 

לא, לא, לא, זה לא פשרה, כנראה הם הולכים   :מר יצחק אגוזי

 לוועדת ערר ומה שוועדת ערר תחליט זה מה שכנראה יהיה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

נכסים ומדידות ארנונה, אנחנו מבצעים את  סקר  :מר יצחק אגוזי

מאושר לסיים ₪  1,500,000זה כל שנה מתב"ר סקר נכסים. יש לנו תב"ר על 

₪.  350,000, אנחנו זקוקים לעוד 2016-2018את הסקרים שבוצעו בין השנים 

במסגרת תכנית הפיתוח הכוללת, אנחנו נפתח  2019-זה סקרים שכבר בוצעו. ב

ציוד למגמות בית ספר עמי אסף ובית  11ניין הזה. סעיף כנראה תב"ר חדש לע

חינוך ירקון. זה תקציב של משרד החינוך להשתתפות שלהם במסגרת קול 

קורא במגמות מיוחדות בבתי הספר. אינני זוכר את המגמות, אין לי אותם 

פה, אבל בירקון זה ביו רפואה ומחול, לא משנה זה תמיכה של משרד החינוך 

, התקציב המלא הוא של משרד החינוך, אין פה השתתפות של במגמות האלה

ניר אליהו, יש תקציב של משרד התחבורה   -₪מיליון  9המועצה. כביש עוקף 

 

 למה הוא יהיה חד סטרי? אני לא מבין.   :מר אליהו בן גרא

 

רגע, כביש עוקף ניר אליהו יש תקציב של משרד   :מר יצחק אגוזי

לביצוע ₪  350,000חנו נדרשים כרגע לממן עוד אנ₪, מיליון  9-התחבורה ב

י עבודות נוספות, להפוך אותו באופן זמני לחד סטרי ממזרח למערב, עד שנת"

. העלות של זה היא  . כרגע זה מקרן פיתוח, ₪,  350,000יציבו רמזור בצומת.

אנחנו נוציא מכתב בזמן הקרוב אחרי התשלום לנת"י לבקש החזר על הכסף 

 וא יאושר. הזה, בתקווה שה
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 תודה אגוזי, יש שאלות? כן גיא.   :גב' אושרת גני

 

 זה לא מסתדר. ₪? מיליון  9-מה זה ה   :מר גיא כהן

 

ניר אליהו?   :גב' אושרת גני  על מה לכביש עוקף 

 

 כן.    :מר גיא כהן

 

 אז בואו אני אסביר.   :גב' אושרת גני

 

 )מדברים יחד( 

 

זה ₪ מיליון  9-וה₪ מיליון  10זה הסך הכול הכללי    :מר גיא כהן

 לא מסתדר עם כל הזה. 

 

כנראה זה סיכום לא ₪  10,107,000צודק, צודק.   :מר יצחק אגוזי

 נכון. 

 

אוקיי, הערות שאלות? אז אני מבקשת להעלות את   :גב' אושרת גני

כל התב"רים להצבעה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד, תודה רבה. אני 

ת לכם, אני רוצה להודות לחבר'ה מצור יצחק. את רוצה להגיד רוצה להודו

משהו? אני רוצה לספר לכם שבדרך לכאן, למי שלא היה בסיור, אז אמנון 

שנה, אישרתם את צור יצחק,  16שנה אישרנו את צור יצחק,  11אמר לי: לפני 

הוא אמר לי עכשיו אני פעם ראשונה ביישוב אני רואה מה אישרתי. זה כל 

 ון שאנחנו עושים סיור כל פעם במקום אחר. הרעי

 

אני רק נציגה פה בשם היישוב, יריב שהיה ראש      :דור גב' יעל
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המטה של אושרת פה בצור יצחק, אז הוא ביקש להעביר: "חברים יקרים, 

ראשית תודה על ההשקעה שלכם על חשבון זמנכם הפרטי ובהתנדבות. אני 

. רוצה להודות לכם שהגעתם אלינו, אנ . חנו גאים לדעת שאתם כאן עבורנו.

בשמי ובשם החברים בצור יצחק תודה, ברוכים הבאים וכבוד לאושרת על 

. אותנו."  הדרך המקסימה שהיא..

 תב"רים הבאים:-: הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

 החלפת מערכת לחץ מים           -1692תב"ר -.   תוספת ל1
 ₪    13,000  (70,000)    לכיבוי אש במתחם המועצה      
    קרן פיתוחמימון :       
       

 ₪   49,000 ( 370,000) שיקום מרכיבי ביטחון קו התפר-1634תב"ר -תוספת ל.   2
                ועד מקומי ירחיב וצור נתן הגדלה בהשתתפות      

 
 ₪     20,000 (30,000) תב"ע כביש התרנגול רמות השבים – 1663תב"ר -.   תוספת ל3

  היטלי פיתוחמימון:       
 
 ₪  200,000     בצור יצחק 2224גני ילדים מגרש  6תכנון .   4

 קרן פיתוחמימון:       
           

 ₪  362,000 (2,100,000)תכנון וביצוע תאורת לד ביישובים  –1613תב"ר -.   תוספת ל5
 ₪  342,000  משרד הכלכלהמימון:       

 ₪    20,000   וחקרן פית      
  

 עבודות רשות העתיקות                                                              – 1660תב"ר -.   תוספת ל6
 ₪ 1,148,673  (5,737,024)      בפרויקט צור נתן      
 רמ"ימימון:       

   
 ₪    165,000      רכישת שרת למועצה + התקנה.   7

  קרן פיתוחן: מימו      
     

 ₪     21,879    נגישות פיזית פרטנית בבית ספר עמי אסף.   8
 מימון: משרד החינוך      

 
                                                                      197פיצויים לפי סעיף  1710תב"ר -תוספת ל.   9

 ₪   200,000  (300,000)    לחוק התכנון והבנייה      
 קרן פיתוחמימון:       

 
 ₪   350,000  ( 1,500,000סקר נכסים ומדידות ארנונה ) 1462תב"ר -תוספת ל. 10

     מימון: קרן פיתוח      
 

 ₪   115,000   . ציוד למגמות בית ספר עמי אסף + בית חינוך ירקון 11
 מימון: משרד החינוך      

 
 ₪   350,000  ( 9,097,358)    כביש עוקף ניר אליהו . 12

 קרן פיתוחמימון:       
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________________ 
 אושרת גני 

 המועצה ראש

________________ 
 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 מינוי עוזרת אישית לראש המועצה; . 3

 

העסקתה של הגברת ורד שני כעוזרת  : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה

 .משכר הבכירים 45%ראש המועצה, ועלות שכרה 

 

 מינוי ועדות ודירקטורים; . 4

 

 –הרכב ועדת הנחות ארנונה: רחל רבר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

יו"ר, מירב זילברבוים, יצחק אגוזי, תמי פרבר ועו"ד יריב סומך או מ"מ 

 עו"ד לימור ריבלין. 

 

כללית: ארנונה הרכב ועדת ערר לקביעת : הוחלט פה אחד לאשר את ההחלט

, עו"ד גבי דור מנירית, עו"ד מוטי האן יו"ר – עו"ד מנשה מלמוד מכפר מלל

מרכזת הוועדה, מ"מ עו"ד זמירה שחר משדי גלית בכור  ,מרקוביץ מנירית

 חמד ומ"מ ורדה שפיר מרמות השבים. 

 

איתן יפתח ב ועדת תקציבי יישובים: הרכ: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

, גלית אדם מירחיב, דוד משה מיכל מזרחי כנציגת ציבוריו"ר,  –מאלישמע 

 ציפי ועקנין סגנית גזבר, ודנה גל מרכזת הוועדה. –מנווה ירק. צוות מקצועי 

 

הרכב ועדת תכנון אסטרטגי: לאשר את נמנע(  1) ברוב קולות: הוחלט החלטה

יעקב ריבלין,  לימורעו"ד יריב סומך או מ"מ עו"ד איתן,  אלי בן גרא, בן ציון

זיו צור יצחק, אופיר גרינברג גני עם, שירלי לופו נווה ירק, , עובדיה נתי 

שלמה נמרודי רמות השבים, אורי מרגלית רמת הכובש, רועי סער כפר 

סירקין, יובל עצמון כפר סירקין, נילי יוגב אדריכלית הוועדה, שי בר רצון 
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המועצה, שי אברהמי מנכ"ל המועצה, בועז שויגר מנהל יחידת  מהנדס

 התכנון האסטרטגי ומרכז הוועדה ויצחק אגוזי גזבר המועצה.

 

הרכב ועדת תמיכות מקצועית: עו"ד יריב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

שי אברהמי מנכ"ל המועצה ויצחק אגוזי גזבר סומך יועמ"ש המועצה, 

 המועצה.

 

יו"ר  -צפי פלד הרכב ועדת קשרי חוץ: לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

, גלי זמיר, ישראל טייבלום, אורי עצמון, רחל רבר, אלקבץ הוועדה, יום טוב

 מירית כץ ומשה רדומסקי מרכז הוועדה.

 

: שי ועדת רכש מלאי והתקשרויותהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

 ת סלמן. אברהמי, יצחק אגוזי, עו"ד יריב סומך, שרי

 

 –רחל רבר אלישמע תרבות: ועדת הרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

חלי סלוצקי שדה  ,יו"ר הוועדה, ליטל רהב, מולי אורן, עדי ניגר כפר סירקין

מרכזת  יפעה אלוני מנהלת אגף תרבות, יגאל קמה מנהל היכל תרבות, ורבורג

  הוועדה.

 

מירחיב  אלי דלהלענייני דת:  הועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

יו"ר הוועדה, חן אזולאי מצור יצחק, אבי ג'אן מנווה ימין, אילן רובין  -

פאלית ידנה עידו מנהלת מחלקה מוניצליטל רהב מצור יצחק, מאלישמע, 

 .גזבר המועצהויצחק אגוזי 

 

יו"ר  –אלי בן גרא ת הרווחה: ועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

תיק הרווחה, ניצה לזר מגני עם, רחל רבר  תליטל רהב מחזיקהוועדה, 
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פרבר כפר מעש, תמי מירחיב, מירב זילברבוים ממאלישמע, יהורם גולי 

 .מנהלת אגף הרווחה

 

יו"ר,  –ת הרווחה: אושרת גני ועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

רן תשבי, ערן שירלי לופו, גילה פרין, יעקב עובדיה, עדי שחר, איתן יפתח, ק

שירלי הרמון, גלית סמואל, קרן ליפשיץ, הדר זילברבוים,  רביב, מירב

מנהלת בית ספר מתן, אפרת מנהלת יחדיו, מירב מנהלת עמי אסף, עליזה 

מנהלת ירקון, יובל כהן מנהל צור יצחק, גלי מעבר אפק, מירב מזור מפקחת 

י, שרון מנהלת משרד החינוך, נוגה מפקחת משרד החינוך חטיבה ועל יסוד

בצור יצחק, נחמה מנהלת אהרונוביץ, גיל שריג בצופית, אורנית גל כפר 

סירקין, זהבי מנהלת חטיבת ביניים עמי אסף, יהודה אטיאס מנהל חטיבת 

, עדי ניגר סירקין, אייל צייג יו"ר מועצת הנוער ביניים ירקון, אוהד זמיר

, גיתית מנהלת חינוך מנהל אגף החינוך, קלרה מנהלת מחלקת חינוך יסודי

קדם יסודי, שרה בן עטיה מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד, קרין מנהלת 

השפ"ח, ענת טוינה מנהלת היחידה למניעת התנהגות סיכונית, מירית כץ 

 יו"ר הנהגות הורים.  מנהלת מחלקה לנוער וצעירים,

 

ליטל יו"ר,  –גלי זמיר ת נוער: ועדהרכב לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

רהב, זאב פטאל, שירלי הרמון, דלית סמואל, בועז ארנון, עדי שחר, שגית בן 

עדן מועצת הנוער, יו"ר זמיר ארי, ליאת שמילוביץ, אורלי דוכן, אוהד 

אייל צייג, קלרה נדיר, מירית כץ, מאיה  ,הנהגות ההוריםממועצת הנוער, 

 נחום, תמי פרבר, יואב סבן וענת טוינה.

 

ת צעירים: גלי קול ועדהרכב לאשר את נמנע(  1רוב קולות )ב: הוחלט החלטה

רז יהב ממתן, ניצן דואני מאלישמע, זאב פטאל, בלו ברסון לוי מאיל, יו"ר,  –

נוימן, מירית כץ.  עומר כסיף מחורשים, אייל צייג, אירית כרמל, בר 
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: ועדת בטיחות בדרכים ותחבורההרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

ב אלקבץ חגור, יעל דור צור יצחק, ליטל רהב, אבי דלאל כפר מעש יום טו

 שי בר רצון מהנדס מועצה, כנציג ציבור, מיקי דמשק מנירית כנציג ציבור,

עודד ליבוביץ מנהל תפעול באגף חינוך, קובי רוזן מנהל מחלקת תחבורה 

 ודנה עידו מנהלת מדור מוניציפאלי.

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי  הרכבלאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

שי אברהמי יו"ר, ויקי ג'אן כנציגת ציבור,  - יורם דוקטורי מעדנים :הטרור

 ותמי פרבר כמרכזת הוועדה. המועצה מנכ"ל

 

 –ליטל רהב  :ועדה לשימור אתריםהרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

נ  ,ילי יוגביו"ר, מלכי נפתלי, רחמים זבידה, אמיר אבידור, אורי מרגלית, 

 , צביקה פסטרנק, יובל עצמון. דינה קישון

 

  ,יו"ר -פלד צפי  חקלאית:ועדה הרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

וייס, רונן ברקאי, ערן דוד משה, איל מילר, אשר בן עטיה, , אלי דלה אורלי 

אורן קורקט, שלמה עצמוני, דנה עידו גל רחמים זבידה, בק, מלכי נפתלי, 

 גב.ונילי יו

 

הרכב ועדה לבחינת עובדים בכירים לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 שגית בן ארי, שירלי לופו ודוד כהן.  ונציגי ציבור:

 

 –ליטל רהב  הרכב ועדה לאיכות סביבה:לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

יו"ר, ליאת זולטי, מולי אורן, גיורא כהן, אילת שחם, אלה קון, דודו שוורץ, 
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יוגב, אלעד ארנון, בני סימן טוב, ערן איתי, יורם פלג מנהל  דוד קדש, אביטל 

, המועצה מחלקת התברואה, יואב סבן מנהל אגף תפעול, שי אברהמי מנכ"ל

 אלי מרישוי עסקים, אורן רכז קיימות ויקי סגן מהנדס המועצה.

 

 –אורי עצמון  :ועדת ביטחון וחירוםהרכב לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

דרור שמש, , יורם דוקטורי, גיא כהן, דודו שוורץ, יאנה קוחונובסקי יו"ר,

יואב , איל מילר, אמנון כהן, יוגב דפנה, בן יוסף , שרוןליאור לנגר, איל אשד

יונגרמן סגן קב"ט המועצה וארז שור סייר.  סבן קב"ט המועצה, אהוד 

 

 ועדת מל"ח. לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 

דירקטוריון החברה לאשר את נמנע(  1קולות )ברוב : הוחלט החלטה

יו"ר צפי פלד, ישראל טייבלום, מולי אורן, דודו  –הכלכלית: אושרת גני 

בוזגלו, יריב אברהם, אורי מרגלית, אופיר גרינברג, נילי יוגב, ציפי ועקנין, 

שי אברהמי ובועז שויגר. המשתתפים שאינם חברים: איתן בן ציון, זהבה 

 שי בר רצון מהנדס המועצה ויצחק אגוזי גזבר המועצה.  מזכירת הוועדה,

 

צפי ועדת מכרזים של החברה הכלכלית: לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

יו"ר, משה דוד, יעקב מניר אליהו נציג ציבור, אורן עמיאל נציג ציבור  –פלד 

יצחק אגוזי, שי משתתפים: מרמת הכובש ושמוליק מריל מגבעת השלושה. 

 .איתן בן ציון ועו"ד דרור אפשטייןבר רצון, 

 

יו"ר,  –הרכב ועדת הביקורת: גילה פרין לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

 דויד סיוון, רואי מסורי. 

 

דירקטוריון החברה להשבה: אושרת גני לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה
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, צחי פרימה כנציג ציבור, גבי דור כנציג טייבלום, ישראל פלדיו"ר, צפי  -

 .גל ודנהיוגב אגוזי, נילי יצחק ציבור, אברהם נדל כנציג ציבור, 

 

 מורשי חתימה; .6

 

מורשי החתימה כפי שהוצגו על יד מנכ"ל לאשר את פה אחד : הוחלט החלטה

 המועצה. 

 

 לתקופה ₪ מיליון  2אישור לקבלת הלוואות חח"ד מבנק איגוד ע"ס  .7

 1.1.19-31.12.19; 

 

 2קבלת הלוואות חח"ד מבנק איגוד ע"ס שר את לאפה אחד : הוחלט החלטה

 ;1.1.19-31.12.19לתקופה ₪ מיליון 

 

 אישור תב"רים; .10

 

 תב"רים הבאים:-: הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

 החלפת מערכת לחץ מים           -1692תב"ר -.   תוספת ל1
 ₪    13,000  (70,000)    לכיבוי אש במתחם המועצה      
    קרן פיתוחן : מימו      
       

 ₪   49,000 ( 370,000שיקום מרכיבי ביטחון קו התפר )-1634תב"ר -.   תוספת ל2
                הגדלה בהשתתפות ועד מקומי ירחיב וצור נתן      

 
 ₪     20,000 (30,000תב"ע כביש התרנגול רמות השבים ) – 1663תב"ר -.   תוספת ל3

 תוח מימון: היטלי פי      
 
 ₪  200,000     בצור יצחק 2224גני ילדים מגרש  6.   תכנון 4

 מימון: קרן פיתוח      
           

 ₪  362,000 (2,100,000תכנון וביצוע תאורת לד ביישובים ) –1613תב"ר -.   תוספת ל5
 ₪  342,000  מימון: משרד הכלכלה      

 ₪    20,000   קרן פיתוח      
  

 עבודות רשות העתיקות                                                              – 1660תב"ר -ל.   תוספת 6
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 ₪ 1,148,673  (5,737,024)     בפרויקט צור נתן       
 מימון: רמ"י      

   
 ₪    165,000      .   רכישת שרת למועצה + התקנה7

 מימון: קרן פיתוח       
     

 ₪     21,879    פיזית פרטנית בבית ספר עמי אסף .   נגישות8
 מימון: משרד החינוך      

 
                                                                      197פיצויים לפי סעיף  1710תב"ר -.   תוספת ל9

 ₪   200,000  (300,000)    לחוק התכנון והבנייה      
 יתוחמימון: קרן פ      

 
 ₪   350,000  ( 1,500,000סקר נכסים ומדידות ארנונה ) 1462תב"ר -. תוספת ל10

     מימון: קרן פיתוח      
 

 ₪   115,000   . ציוד למגמות בית ספר עמי אסף + בית חינוך ירקון 11
 מימון: משרד החינוך      

 
 ₪   350,000  ( 9,097,358)    . כביש עוקף ניר אליהו 12
 קרן פיתוחמימון:       
 
 


