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.1

*

דו"ח ראש המועצה;

גב' אושרת גנ י גונן :

אחר הצהריים טובים לכולם ,אנחנו שמחים לראות

אתכם כאן איתנו ,חלקכם בבידוד .דודו מה שלומך? יש לנו עוד מבודדים?

מר דוד שוורץ :

בסדר תודה רבה ,מרגיש טו ב כבר  3 - 4ימים.

גב' אושרת גנ י גונן :

מתי אתה יוצא?

מר דוד שוורץ :

ונצא מזה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תנצל את הזמן עם בני המשפחה שגם הם בטח

בבידוד ,נכון?

מר אי ל מילר:

הנה הוא ניצל את זה ,הוא הסתפר סוף סוף.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נתחיל?

מר דוד שוור ץ :

אנחנו עד יום שישי כל בני המשפחה כולם בבידוד.

גב' אושרת גנ י גונן :

העיקר שאתם בריאים כולם.

מר דוד שוורץ :

כן ,סך הכול כל האנשים בשדה ורבורג שנחשפו

מרגישים טוב.

גב' אושרת גנ י גונן :

יופי .טוב ,אז חברים אנחנו נתחיל על סדר היום
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שלנו ,סדר יום מאוד עמוס ,יש לנו אסיפה כללית של חברה כלכלית ,יש לנו
אסיפה כללית של החברה להשב ת מי קולחין ,גם דו"חות גם מאזנים .ואנחנו
נתחיל בעדכונים .אז יש לנו כאן מצגת ,שרון יש לך?

מ ר שרון סספורטס :

כן.

גב' אושרת גנ י גונן :

יופי .אז אנחנו נתחיל כרגיל בתקופה האחרונה

בחודשים האחר ונים ,אנחנו פותחים בעדכון על מצב הקורונה על משבר
הקורו נה אצלנו ,כמה חולים ,כמה מבודדים ,מחלימים .אז החלטנו להכין גרף
שתוכלו לראות את מצבנו כאן מתחילת הדרך .יש ל נו כאן תיעוד של הדברים
של הנתונים שאנחנו מקבלים ממשרד הבריאות מאפריל ועד לסוף החודש.
והאמת שהנתו נים שיש לנו הם גם נכון לאתמול ,עד ה  2.8.20 -ואתם יכולים
לראות מצד ימין כאן ,שאנחנו במגמה חיובית ש ל החלמה .מספר החולים היה
כבר בשיא של  ,80של מעל  ,80וירדנו ב  23 -חולים ביממה אחת .אנחנו שמחים
שאנחנו עומדים על  103מחלימים ,אנחנו רואים שיש לנו גם מספר מבודדים
ש הולך ופוחת .יש כאן מגמה חיובית אחרי שאתם יכולים לראות בגרף את
העלייה הדרסטית ,שהתרחשה בסוף חודש יוני ,והמשיכה במהלך חודש יולי.
אנחנו מקבלים נתונים ממשרד הבריאות  ,והנתונים הם לא שמים ,הם נתונים
לפי יישובים ,ואנחנו מפלחים את זה ושולחים לכם .כשאנחנו ברווחה אז
היחידה שמקבלת נתונים שמים כדי שאפשר יהיה להתקשר לאנשים שנמצאים
בבית ,חולים או מבודדים ,לשאול לש לומם ולראות אם הם צריכים משהו ,אז
אנחנו עומדים כאן לרשותם ,ואם ה ם גם מוכנים לשתף את הנהגת היישוב ,אז
אנחנו משתפים את הנהלות היישוב ,כדי שגם היישוב יוכל לתמוך וא נחנו
רואים כאן באמת קהילות סולידריות ותומכות ,ואני באופן אישי דיברתי עם
החולים ,ושמעתי באמת פידב קים מאוד מאוד טובים על היישוב המחבק
והאוהב ועל כל התמיכה .וחשוב להמשיך עם זה .אנחנו לא יודעים כמה זמן
אנחנו עוד נהיה כאן עם הקורונה ,אבל ככול שהיא כאן והיא לא מ תכוונת
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לעזוב בקרוב ,אנחנו צריכים להמשיך ולהתמודד באותו אופן שבו אנחנו
בחודשים האחרונים מתמודדים ,עם המון המון קשב ותמיכה בקהילה ,עם
אותם מתנדבים שאתם חלק מהם ,ו יו"ר הוועדים ,והוועדים עצמם ,וצוותי
הצח"י ,וכל מי שיכול להמשיך ולתרום את תרומתו בתקופה הזאת .אני יודעת
שזה כבר הרבה מאוד זמן ,ואנחנו רואים את המשמעויות גם הכלכליות ,יותר
ויותר עסקים וגם משפחות זקוקים לעזרה .אנחנו סייענו ככול שיכולנו עם
המענק שגם הועבר אלינ ו דרך משרד הפנים ויכולנו לפטור מארנונה 3
חודשים ,הפטור הזה כבר הסתיים ,ועכשיו בעלי עסקים צריכים להמשיך
ולשלם ,אני מאוד מקווה שהפנייה שלנו של מר כז השלטון המרכזי ומרכז
המועצות האזוריות להמשיך ולסייע לעסקים גם בהמשך פטור והמשרד יוכל
להמשיך לשפות רשויות ,כדי ש יוכלו לתת את הפטור שעסקים יוכלו להחזיק
את הראש מעל המים בתקופה הקשה הזאת ,אני מאוד מקווה שהם יענ ו
לבקשתנו ונוכל לסייע ,ואני מקווה שבפעם הבאה יהיו לנו בשורות בעניין .אני
רוצה לעדכן אתכם בדברים נוספים שככה ,טוב רגע לפני ,אני רואה ששרון
העביר כאן את הפילוח ,ש רון אתה יכול להשאיר את זה רגע .אתם יכולים
לראות שיש יישובים ,כרגע זה כבר מתון יותר .אבל היו כאן יישובים שממש
אפשר היה לראות התפרצות ביישוב ,זה בדרך כלל משפחות במסגרת אירועים
משפחתיים ,ארוחות מ שפחיות ,חתונות ,אנחנו ראינו התפרצויות ביישובים
מסוימים ,שיתוף פע ולה יוצא מן הכלל בין הנהגת היישוב לבין המועצה,
אנחנו הוצאנו מכתבים לתושבים ,ואנשים גילו אחריות מ אוד מאוד גדולה,
ומי שהיה צריך להיכנס לבידוד נכנס לבידוד ,ומי שהיה צריך לצאת מהבית
למלונית אז סיי ענו לו ,ואנחנו רואים שבאמת יש ירידה ביישובים האלה
שהייתה בהם ממש התפרצות .לאחרונה היה במועדון ותיקים שלנו במועצה
בשדה ורבורג ,הייתה הדבקה ,ו  12 -חברים במועדון ות יקים נדבקו נמצאו
חיוביים לקורונה .מחציתם ללא תסמינים מחציתם עם תסמינים ,מקבלים
טיפול ,במעקב ,מעק ב של משרד הבריאות ,מעקב של קופות חולים ,וכמובן
כמו שאמרתי קודם ב תמיכה ובליווי שלנו .אנחנו נאחל החלמה מהירה לכל
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החולים ,ונאחל לכל המבודדים שבקרוב יוכלו לצאת ,ואנ י מקווה שאנחנו
נראה נתונים טובים יותר גם בהמשך .המגמה כמו שאמרתי היא מגמה טובה,
ושרק נמשיך בה .א נחנו הסקנו את מסקנותינ ו  ,הנהלת העמותה לחבר הוותיק
התכנסה ,קודם כ ל נסגרו כל המועדונים .הנחנו שרון ואני לסגור את כל
המועדונים עד הודעה חדשה ,הנהלת העמותה התכנסה פ עמיים ,כדי לבחון גם
את הנתונים שקיבלנו על ההדבקה ,קיבלנו ניתוח אפידמיולוגי ,עוד לא סגור
ומושלם ,אבל זה היה חשוב שאנחנו נדע ונבין ואולי גם נסיק מסקנות אם
צריך לה סיק מסקנות ,וחלק מהעניין שאנחנו החלטנו להחמיר מעבר לתו
הסגול .גם אם התו הסגול מאפשר פעילות מסוימ ת כמו פעילות ספורט בלי
מסכות ,אנחנו החלטנו שאנחנו נחמיר על התו הסגול ,וגם פעילויות כאלה
יהיו עם מסכות .וגם אם התו הסגול לא מחייב במועדונים עם מיעוט
משתתפים לעשו ת בדיקות בכניסה ,אנחנו מחויבים לעשות את הבדיקות
האלה .וגם אם יכולנו לאפשר ליותר משתתפים להשתתף ב מועדונים ,אז
אנחנו מגבילים את מספר המשתתפים .יש כאן עבודה בשיתוף פעולה מלא בין
הנהגת הנהלת העמות ה יו"ר ,המנכ"ל ,צוות ההנהלה והנהלת המועצה,
ובקרוב ייפתחו בהדרגה המועדונים .תחילה המועדונים במרכז היום בנווה
ימין ובכפר מעש ובשדה ורבורג בתום ימי הבידוד ועם החלמ ת החברים ,גם
שם אנחנו נשקול את הפתיחה .אני אגיד שההתלבטות היא מאוד מאוד גדולה.
אנחנו מבינים שתקו פה ארוכה אנשים נכפתה עליהם בדידות של ממש .וברור
לנו הצורך החברתי לצאת ולהיות פעילים בכל גיל ,ובקרב ותיקים לא פחות
מאשר בקרב צעירים ,ולכן להחליט על סגירה גורפת ז ה לא נראה לנו נכון,
אבל קודם כל סגרנו כדי להבין מה קרה .אחרי שהבנו וקיבל נו ,הבנו והסקנו
מסקנות והפקנו לקחים ,החלטנו לפתוח באופן הדרגתי כי אנחנו חושבים שיש
חשיבו ת גדולה מאוד למפגשים האלה בהנחה שאנחנו הרבה מעבר לתקנות
מחליטים להחמיר ולהקפיד .רק לסדר את האוזן  ,שהסיכום שהיה בוועדה
היה שההתנהלות הייתה התנהלות תקינה ,זה לא שהייתה התנהלות תקינה,
התנהלות היי תה על פי התו הסגול ,רק שאנחנו מבינים שחשוב גם להחמיר
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עליו .אנחנו נעבור לפעילויות בשגרה ,ונעדכן אתכם במספר דברים .קודם כל
בתחום החינוך ,אנחנו ממש בשלבים מתקדים ש ל הקמת החווה החקלאית.
בספטמבר אנחנו נפתח את שנת הלימודים ואנחנו נתחיל בפעילויות .זה אומר
שאנחנו מתוקצבים עכשיו ממשרד החינוך במנהל  /מנהלת בית ספר שייבחרו
עכשיו במכרז או במינוי ,בצוות מורים לתחום הזה של חקלאות וסביבה
וקיימות בכל בתי הספר היסודיים ,ואחר כך ג ם בחטיבות ובתיכונים אנחנו
נמצא איך לשלב בתוכנית הלימודים .והחווה עצמה תוקם באופן הדרגתי
תחילה הח ממות והערוגות ,ואחר כך גם מבנים .אז בשורה גדולה מאוד לנו
בדרום ה שרון ,כמה זה חשוב לנו להביא חינוך לחקלאות ,לקיימות ,לקשר בין
אדם לאדמה במועצה שהיא כפרית ,במועצה שהיא חקלאית ,שחרתה על דגלה
את הצביון הכפרי ,חשוב שילדים גם יחוו חינוך וחוויות בתחום הזה ,וזו
המ טרה .אנחנו נשמח להזמין כאן את חברי המליאה לפתיחה של החווה
החקלאי ת בתחילת השנה.
ואנחנו נעבור לעדכונים נוספים בתחום החינוך .אנחנו נערכים לפתיחת שנת
הלימודים ,אבל רגע לפני אתם זוכרים בישיבה הקודמת לא ידענו כן ייסגרו
לא ייסגרו כיתות של בית ספר של החופש הגדול ,מה זה בית ספר של החופש
הגדול? כ  3,000 -ילדים בגילאי גן ועד כיתה ד' נמצאים במסגרות שהם
מסגרות חינוכיות ,נקרא בית ספר של החופש הגדול ,עם צוותים חינוכיים
ופעילות י ומיומית .ואתם זוכרים שהיו הנחיות סותרות בעניין הזה ,יסגרו
יפתחו ,בסוף החליטו ושוב בלחץ מאוד גדול של מרכז המועצות האזוריות
והנהגות ההורים ושל מרכז השלטון המקומי ,שבתי הספר של החופש הגדול
יישארו ויפעלו ,וכל מקרה לגופו ,במקומות שבהם היו הדבקות יותר מ 2 -
הדבקות במסגרת ,אנחנו סגרנו את המסגרת נכנסו לבידוד ,וכשהסתיים
הבידוד חזרו שבו ל פעילות בסך הכול רוב הילדים נהנים מהמסגרת הנהדרת
הזאת ,ואנחנו עכשיו כבר נערכים לפתיחת שנת הלימודים פחות מחודש ,פחות
מחודש איך הזמן טס ,פחות מחודש ואנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים
הקרובה.

אנחנו

נערכים

בכל

מיני
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מהלימודים יהיו מהבית ,חלק מהלימודים יהיו בבית הספר .אנחנו גם
מנצלים את הפורמט של המרחב הכפרי ,שיש מבנים בתוך ה יישובים שלנו
ואנחנו יכולים לפרוס את הפעילות החינוכית משולבת עם החינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי ,גם בתוך מבנים ביישובים שלנו ,כך שנוכל מעבר להנחיות
הבסיסיות שמשרד החינוך העביר בעניין הזה ,שכיתות א ' עד ג' לומדים בבית
הספר ו  -ד' עד ו' יומיים בשבוע בבית הספר השאר מהבית ,כיתות ז' ועד י"ב
גם יומיים בשבוע ו  3 -ימים בחלוקה של בית ושל...

מר שרון סספורטס :

זה רק א ' עד ד' אושרת .א' עד ד' בבית ספר ,ה' -ו'

בבית.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה על הדיוק .ואנחנו בעצם יכולים לאפשר

להרחיב את הפעילות שלנו ,וגם להיות ערוכים בכל מקרה של שינויים שיהיו
אם תהיה החמרה ,אם יהיה עלינו לסגור את המבנים בבית הספר ,אז אנחנו
ערוכים בשיתוף פע ולה מצוין עם כל אחד מהיישובים למבנים חלופיים
לפעילות בתוך היישובים שלנו .ובאמת ייאמר לזכותו של ש רון ונני ואייל וכל
אגף החינוך שנערכו יחד עם גם הקב"ט שלנו ראש אג ף התפעול ,למצוא את
המבנים המתאימים לתת להם אישורי בטיחות ,ולהיות ערוכים גם שם עם
ציוד וריהוט ועם כל הדברים ,כדי שאפשר יהיה לפתוח את שנת הלימודים
ולהיות ערוכים לכל תשריט .נורא נורא חשוב גם מה ש אמרתי קודם ,גם לגבי
בתי ספר של החופש הגדול ,גם לגבי פתיחת שנת הל ימודים ,אנחנו מבינים
שהשגרה הזאת ,שגרת חירום הזאת היא חשובה מבחינת היציבות לילדים אבל
גם להורים ,גם לכלכלה שלנו ,גם לאפשרות של ההורים לחזור לעבודה
ולהתפרנס בכבוד .ולכן אנחנו משקיעים את מיטב מר צנו וזמננו כדי להיות
ערוכים לכל תרחיש בנושא החינוך .אם יש לשרון או לנני משהו להוסיף כאן
בעניין של היערכות לפתיחת שנת הלימודים אז הם מוזמנים.
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מר שרון סספורטס :

אני אוסיף בקצרה ,קודם כל תדעו שאנחנו פוגשים

את יו"ר הוועדים המקומיים ביום ראשון אחר הצהריים ,כדי להציג להם את
התוכנית של המבנים שמיפינו ומה אנחנו עוד נדרשים לעש ות ,המועצה
מטפלת בזה שהמבנים המיועדים כמו שאושרת ציינה קודם לכיתות ה' ו -ו',
ונציג להם את כל התוכ נית מתי לומדים מהבית מתי בבית ספר וכו' .במקביל
אנחנו נערכים בציר אחר שהוא מאוד חשוב ,זה כל העולם של מערכות המידע
והתקשוב .אתם תראו את זה עוד מעט בתב"רים ,אנחנו עשינו פה כמה
מהלכים גדולים בתחום הזה כדי לאפשר לבתי הספר שלנו יכולת חיבור הרבה
יותר כבדה ומשמעות ית לאינטרנט ,מכיוון שאנחנו יודעים שהדברים האלה
בשנים האחרונות לא טופלו ,אתם תראו את זה בתב"רים ,אנחנו עומדים
להשקיע מכספי מפעל הפיס  ₪ 1,200,000בנושא התשתיות מח שוב בבתי
הספר ,אחרי מיפוי מאוד ארוך שעשינו בחודש האחרון ,כדי להבין איזה
אמצעים צריך להחליף ותשתי ות צריך לשפר ,כדי שהחיבורים באמת יהיו
מהירים ויאפשרו למורים לדבר עם תלמידים מבית הספר והפוך .ובמ קביל
יצאנו ביוזמה לתלמידים שאין ברשותם מחשב נייד בבית בקבוצת רכי שה
שהמועצה מארגנת .במחירים באמת מוזלים של בערך  ₪ 1,800-2,000למחשב
לקנות לילדים האלה כל הורה כמו בן יקנה או כל בית יקנה מחשבים לילדים
שלו מי שצריך ,שזו יוזמה מאוד חשובה ,וכבר כרגע יש לנו כאמור קרוב ל -
 500נרשמים לקבוצת הרכישה הזו ,וזה דבר שהוא יעזור להרבה מא וד ילדים
בשנה הבאה.

גב' אושרת גנ י גונן :

מדהים ?500 ,וואוו.

מר שרון סספורטס :

כן.

גב' אושרת גנ י גונן :

איזו יוזמה ,כל הכבוד באמת .חשוב מאוד שגם אם

אין את הכסף הזה לרכוש מחשבים ב  ₪ 1,500 -או  ,₪ 2,000אז גם לזה יש
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פתרון ,ויש לנו ועדה מיוחדת להנחות וברווחה עם אגף החינוך אנחנו נאפשר
גם רכישה למי שידו אינה משגת ,וזה ברור לנו שזה מאוד מורכב ,יכול להיות
ב בית  1יש  3ילדים שלומדים בו זמנית ,וצריכים  3מחשבים .אנחנו מודעים
למורכבות הזאת ולכן באמת יצאנו במיזם הזה .אתה דיברת גם על המיזם של
קרן אתנה למורים? שאנחנו משקי עים עכשיו גם .קרן אתנה זו קרן שעכשיו
תרמה יחד עם מפעל הפיס ,נדמה לי שזה יוצא  ₪ 800,000לטובת רכי שת
מחשבים למורים ,כדי שגם המורים כולם יוכלו להיות ערוכים עם מחשבים,
יעברו קורסים ויוכלו ללמד דיג יטלית ,זה לא פשוט .תחשבו על מורים
שמלמדים לפעמים עשרות שנים בדרך מסוימת ,ועכשיו הם צריכים את כל
השיעורים שלהם להעביר בדרך דיגיטלית .אז אנחנו נלווה אותם העמותה
ת לווה אותם ,משרד החינוך ילווה אותם ,והם יהיה להם את כל התשתיות
כדי לעבוד וגם את ההדרכות .אפשר לעב ור שקף .טוב ,בנושא שירות לתושב,
אז כמו שאתם יודעים ,הא רגע אני א גיד עוד משהו בעניין הקודם ,לא כולם
מסתכלים בפייסבוק ,ולא כולם מודעים לגמרי ,גם אם  500נרשמו ,עדי ין יש
לנו בדרום השרון קרוב ל  9,000 -תלמידים .תראו את עצמכם כשגרירים ,כל
אחד כאן מוזמן להעביר ,ואם אתם צריכים נוסח אנחנו נעביר אליכם עם
קישור ,למי שרוצה להירשם ול קבל ולהירשם בקבוצת רכישה למחשבים,
בסדר? שכל אחד כאן מהחברים במליאה יראה את עצמו כשגריר ,במשימה
מ אוד מאוד חשובה שהיא שליחות ממש ,שלכל ילד בבית יהיה מחשב.
אני רוצה לעבור לנושא של השירות ,אתם יודעים שאנחנו מקבלים קהל
במשורה ,רק במקרים מאוד מאוד יוצאי דופן ,ר וב הפעילות שלנו היא פעילות
דרך הזום  .אני מקבלת למשל בימי רביעי קהל יחד עם ליטל ,ואנחנו עושות
את זה בזום .יחד עם זאת ,במקרים יוצאי דופן אנחנו גם מקבלים כאן ובאים
עד אליכם ,ועכשיו אוטובוס השירות שלנו מקבל משנה תוקף ומשמעות ,אתם
יכולים לראות כאן את לוח הפעילו ת .האוטובוס מגיע גם ליישובים ,יש
יישובים שצורכים את זה יותר ,יש יישובים שפחות ,אבל באוטובוס אנחנ ו
מזכירים אפשר לקבל את כל השירותים שלנו כאן במועצה ,תשלומים ,שיחות
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עם עובדי האגפים השונים ,עמדת ממשל זמין של משרד הפנים וכל מה
שצריך .במקביל האוטובוס הזה עובד -

מר אלי כהן :

אושרת ,קיבלתם הערות בקשר לשעות של ה 21:30 -

ביישובים האלה? שהאוטובוס מגיע בשעה ?21:30

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,לא ,לא ,זה משהו אחר ,רגע ,רגע ,רגע .מה

שאתה רואה כאן זה לוח שנקרא .summer bus

מר אלי כהן :

הא כבר קיוויתי שהאוטובוס מגיע -

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,לא ,לא.

מר אלי כהן :

שהאוטובוס מגיע אלינו אז הוא מגיע ב  .21:30 -דרך

אגב ה וא לא נחת בחורשים אפילו פעם אחת.

גב' ליטל רהב :

היה לי דיבורים עם המזכירות אצלכם ,אני הבנתי

שזה משהו שהמזכירות גם אמרה שאין לה צורך ,אבל אני יכולה לבדוק את
זה שוב.

מר אלי כהן :

לא ,לא ,את צודקת ,יכול להיות שהמזכירות אמרה

שאין לה צורך ,אני לא רוצה להתע רב בזה.

גב' אושרת גנ י גונן :

למה לא? כאילו אם המזכירות חושבת שאין צורך,

אבל אתה חושב שיש צורך ,אז תגיד אנחנו נגיע .ולגבי האוטובוס מה
שהתחלתי להגיד ואתם רואים א ת זה בלוח כאן ,שאחרי שהוא מסיים את
הפעילות ביישובים ,אז הוא הופך ל  summer bus -ומגיע עם עובדי מחל קת
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הנוער ואגף החינו ך ועם משחקים  ,ומחצלת ,וכיסאות ,ובכיף מגיעים לכל
יישוב בשעות אחר הצהריים והלילה ,אתם יכולים לראות כאן את הלו"ז ,וזה
לפעילות נוער ,מגיעים המועצ ה עד אליך ,תופס כאן באמת תאוצה בתקופה
הזאת ,ואנחנו ממשיכים ומקפידים גם שם על כל הכללים של התו הס גול.
טוב ,יוזמות יפות של אגף תרבות נוער וצעירים וגם של רשות הספורט .אז
אגף תרבות נוער וצעירים יז מו כאן חתונות ברחבת המועצה .נרשמו זוגות
ואנחנו נשמח לשתף במתחתני ם הראשונים .חשוב לי להגיד משהו ,אנחנו
עומדים בכללים של ה  20 -אנשים ,שזה מאוד מאוד מגביל ,לא הרבה אנשים
רוצים להתחתן בתנאים כאלה ,אבל כאלה שביטלו להם את האירועים בגני
האירועים ובאולמ ות ובכל זאת רוצים להתחתן ,אנחנו מאפשרים להם ברחבת
המועצה ,ואני רוצה להגיד שב תקווה שגם גני האירועים יחזרו לפעילות ,זה
לא פוגע וזה לא במקום ,ואנחנו בהחלט מברכים על כל מי שילך ויוכל
להתחתן בגני האירועים שלנו ,לצערנו גני האירועים לא יכולים להתפרנס מ -
 20משתתפים בחתונה ,ולכ ן גם הם מברכים אותנו כשמברכים את הזוגות
שהחליטו בכל זאת בינתיים לעשות אירוע צנוע ,ובהמשך יעשו כבר את
האירוע הגדול יותר ,וכולנו תקווה שהמגבלות האלה יוסרו בקרוב ,אבל
בינתיים אנחנו משמחים חתן וכלה ברחבת המועצה .וגם ילדים שחוגגים ימי
הולדת ,ולא יכולים לחגוג בע צם כמו שהם היו רוצים עם החברים ועם
המשפחה ,באותם מגבלות של מספר משתתפים רשות הספורט עושה כאן ימי
הולדת ,נרשמו כבר יותר מ  80 -ילדים לחגוג ימי הולדת ,ואנחנו נחגוג לכל
אחד ואחת מהילדים והילדות .אנחנו גם חוגגים השנה  40למועצה .ואנחנו לא
יכולים לחגוג את חגיגות ה  40 -כמו שהיינו רוצים לחגוג אותם ,אז אנחנו
יוצאים עם רכב הבידור ,קראנו לו עכשיו רכב יום הולדת ,אותו רכב שיצאנו
לשמח בו בתקופת הסגר ,אותו רכב יום הולדת עובר בין י ישובי המועצה וחוגג
יום הולדת ,ומחלק לילדים כל מיני הפתעות לכבוד יום הולדת  40למועצה.
בכלל אנחנו נזמין את מירית לכאן שתספר על סדרת האירועים שאנחנו עושים
בתקופת ה קורונה ,תערוכת ציורים  40שנה למועצה ,תחרות כתיבה שקשורה
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ל  40 -שנה למועצה ,וחגיגות  40לכל מי שמלאו לו  40במועצה .אז מירית תספר
את זה הרבה יותר טוב ממני בפעם הבאה ,ואנחנו נמשיך הלאה.

מר אלי כהן :

גם טרמוקיר בת  40השנה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז קדימה ,נו טר מוקיר היא יושבת במועצה שלנו,

אז  , 40 ,40חוגגים ביחד ,אז נחשוב מה לעשות אלי.

מר אלי כהן :

יאלל ה בס דר.

גב' אושרת גנ י גונן :

טיאוט ,לא מעט פעמים יצא לנו לדבר על השירות

בנושא הטיאוט ,ועל חוסר שביעות הרצון ,היו ישיבות בעניין הזה של הצוות
המקצועי בהובלתו של שרון ,ואולי שרון ירצה לשתף אותנו בחברה החדשה
שעובדת ,ובפידבקים הטובים שאנחנו מקבלים מכם ,אז שרון בבקשה.

מר שרון סספורטס :

טוב הטבלאות מדברות בעד עצמן ,והפידבקים של

כל היישובים מדברים בעד עצמם ,אז אני לא חושב שיש כאן יותר מידי מה
להרחיב .הצלחנו לסיים את הה תקשרות עם חברת הטיאוט שעבדה פה מספר
שנים ,קצת בנחישות .אנחנו לפני מכרז ,בינתיים לקחנו ...שאתם רו אים את
התמונות שלו כאן ,אני יודע שהיום הוא היה בנווה ימין ,קיבלתי גם טלפון
ממגשימים קודם ,זה בהח לט קפיצת מדרגה .השירות הזה הוא פועל אחרת,
הוא נראה אחרת ,יש גם נ יקיון של מדרכה וגם רכב שעובר  ,כרגע אנחנו עושים
את זה פעם בחודש ואנחנו נתחיל מחודש הבא פעמיים בחו דש ,אנחנו מזכירים
פה רק את העניין התקציבי .קצת יותר יקר אבל בהחלט שי רות שהוא בכמה
רמות מעל .לא קיבלתי אפילו תלונה אחת על השירות הזה ואנחנו במכרז אלה
הסטנדרטים ש נצפה לקבל ,ואני מקווה שהחברה הזו שעובדת איתנו גם תזכה
בו ,יכול להיות שיזכו כמה חברות .אבל בינתיי ם בחודשיים הקרובים זה
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השירות שאנחנו נראה במועצה בנושא ניקיון הרחובות ,ואני חושב שהוא
שירות מצוין .

גב' אושרת גנ י גונן :

יש כאן הערה של מולי ,שאני מבקשת שאחר כך

תתייחס אליה שרון לא עכשיו ,אבל תבדוק למה הוא לא הגיע לנירית .מולי
כתבה פה בצ'ט תסתכל.

דובר :

לא ,הוא הגיע לנירית ,רק לא את כל הרחובות.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן .שרון תעבור לשקף הבא .ב  ,21.3.20 -מה זה לא

ב  , 21.3.20 -מתי זה היה? המסדרון האקולוגי ,הייתה ישי בה שהתקיימה
במחוז מרכז במינהל התכנון ,זה היה לפני מספר שבועות ,נדמה לי לפני
שבועיים ,והדיון שהיה היה על אישור המסדרונות האקולוגיים במחוז מרכז.
מסדרון אקולוגי זה בעצם שטח ברצף שעוברי ם בו בעלי חיים ,ויש בו
צמחייה ,שאנחנו רוצים לשמור עליו כמסדרון ולא לקטוע או תו .הרבה פעמים
תכנית בינוי ,תשתיות כבישים חוצים מסדרונות אקולוגיים ,וזה עלול לפגוע
בבעלי החיים ו בצומח הייחודי להוד השרון .אז אנחנו היינו המועצה האזורית
הראשונה בארץ שהכניסה לתוכנית המתאר שלה ש מירה על המסדרון
האקולוגי .ועכשיו גם מחוז מרכז יצא עם תכנית בהמלצ ה שהיא תגיע גם
לארצית ותקבל אישור של הארצית ,התוכנית הזאת לשמר את המסדרונות
האקולוגיים או את השט חים ,אני לא קורא לזה מסדרונות ,אני קוראת לזה
כבר שטחים ,כי זה כבר לא מסדרון ,הם ממש סימנו שטחים ירוקים בכל
מרחב המחוז ,שאצלנו במועצה זה חלק גדול מאוד מהמועצה ,ה וא שטחים
ירוקים של מסדרונות אקולוגיים ,ואנחנו שמחים וגם מברכים על זה
שהמחוזית מכירה בערך של השטח ים הפתוחים ,של השטחים הירוקים ,של
השטחים החקלאיים ,ויש חפיפה גדולה בין שטחים חקלאיים למסדרונות
א קולוגיים .אז היתרון זה שאם זה יקבל תוקף ,אנחנו מאוד מאוד מקווים
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שגם מוסדות התכנון כמו הותמ"לים למיניהם והות"לים יתייחסו לזה ולא
ידרסו מסדרונות אקולוגיים כשזה קש ור בתוכנית ותמ"לית או בתוכנית
ות"לית .לא יבנו יחידות דיור ולא יסללו כבישים ...על מסדרונות אקולוג יים.
אז זו התקווה שלנו .והחשש שלנו זה שמחוז מרכז יאשר את זה ,ועד יין
הותמ"לים והות"לים ידרסו את זה ,ואנחנו חושבים שצריך לעשות הכול כדי
שזה יגיע ברמה הארצית לאישו ר .ויש חשש נוסף זה שיגבילו אותנו
באפשרויות למגוון החקלאות שאנחנו יכולים ,לענפי החקלאות שאנחנו
יכ ולים לבצע במתחמים של מסדרונות אקולוגיים ,אז אלה היו  2הסוגיות
שא נחנו פעלנו בהם .אני השתתפתי גם תמי במסגרת הדיון הזה ,והעלינו את
הסוגיות האלה :אחד שאנחנו נבטיח א ת השימושים החקלאיים הקיימים
היום ולא נמנע שימושים חקלאיים עתידיים בגלל המסדרות האקולוגי.
ושתיים שיהיה לזה ערך אמיתי ותוקף אל מול תכניות דורסניות שיכבדו את
המסדר ונות האקולוגיים ולא יבנו עליהם .אז זהו רק לעדכן אתכם שזה היה
הדיון ,והוא דיון חשוב ומשמעותי .גם לפני כשבועיים נפגשתי עם השרה
להגנת הסביבה גילה גמליאל ,אתם יכולים לראות כאן את גילה ומימינה את
מ נכ"ל משרד להגנת הסביבה דוד ,וערן שבתאי מסירקין שסייע בארגון
הפגי שה ,והייתה פגישה במספר נושאים ,אתם יכולים לראות את זה כאן.
בנושא הוועדה הגיאוגרפית של סירקין דרו ם ,אנחנו טוענים שציר הגבעות,
שזה שטח גלילי שהוא צמוד דופן לאלעד ,גלילי זה שטח שלא שייך לרשות
מונ יציפאלית ,הוא יכול להיות חלק מאלעד ,ושישאירו את סירקין בסירקין
ו לא יגעו בסירקין .ולשרה מבחינתנ ו יש יכולת השפעה משום שכל ארגוני
הסביבה שהיו בעד לשייך את שטח ציר הגבעות לראש העין ולא לאלעד ,משום
שצריך לשמור על השטחים האלה כשטחי ם פתוחים וכמסדרונות אקולוגיים ,
חששו שזה יוצמד לאלעד ואז אלעד תפתח את כל  7,000הדונם האלה .מה
שה סברנו זה שה  7,000 -דונם לא כולם הם מסדרונות אקולוגיים ושטחים
פתוחים ,יש בהם גם שטחים נוספים ,שאני חושבת שראוי שהם יסתכלו
עליהם כחלק מאלעד וירדו מנושא סירקין הקטנה ,וזה היה נושא אחד .נושא
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שני ,ה יה נושא של תחנות כוח .אנחנו יודעים שהמשרד להגנת הסביבה יוצא
נגד תחנות הכוח המבוססות גז .והוא בעד לוחות סולריים ,הוא בעד אנרגיה
מתחדשת על כל גווניה וסוגיה ,ואנחנ ו קיבלנו את התמיכה שלהם גם בנושא
של פיילוט ,שמשרד להגנת הסביבה יוצא איתו להתקנת לוחות סולריים על
הסרת לוחות אסבסט והתקנת לוחות סולריים במקומם .ביקשנו להיות
הראש ונים בפיילוט הזה ,יש בדרום השרון עדיין גגות מאסבסט ,ואנחנו
רוצים לעזור לתושבים שלנו להסיר את הגג ות האלה ,ולהתקין עליהם לוחות
סולריים .זה גם ירוק יותר ,זה גם מניב יותר ,וזה פרויקט מאוד מאוד חשו ב
שהמשרד להגנת הסביבה תומך בו ותומך בנו ללכת איתו .דיברנו גם על נושא
של השריפות הפירטיות .אנחנו סובלים משריפות פירטיות באזורי קו התפר
שלנו גוש חורשים וצור יצחק צור נתן ,אנחנו סובלים שם משריפות פירטיות
שבעיקר קורות בייש ובים הערביים ליד .גם בנושא הזה יצאנו משם
אופטימיים יותר לגבי מה שמשרד להגנת הסביבה הבטיח לעשות .ודבר א חרון
אנחנו ביקשנו את עזרתה של השרה בנוגע לדפו שמתוכנן להיות  ,דפו זה מוסך
של הרכבת התחתית של המטר ו ,במסגרת הוועדה לתשתיות לאו מיות הם
מתכננים שהדפו זה יהיה על  400דונם בשטחי המועצה האזורית דרום השרון,
סמוך לגן חיים .ואנחנו כמובן מתנגדים לזה ,אנחנו שיתפנו את השרה כדי
שתסייע לנו ,מדובר שם על מסדרון אקולוגי על שטח חקלאי פתוח ,ואנחנו
חושבים שזה בכייה לדורו ת להציב שם מוסך של הרכבת ,זה גם קרוב
לתושבים וזה גם ממש מפריע לכל ההליך שאנחנו דיברנו עליו קודם ,כשאנחנו
אומרים שאנחנו צריכים על הריאה הירוקה האחרונה שנשארה במח וז שלנו
באזור שלנו במרכז ,והשרה לגמרי איתנו בעניין הזה .כן ראיתי שליאת
הוסיפה שהשריפות הפירטיות הם גם בגוש חורשים ,כנראה שפספסת אבל
אמרתי את זה גם ,ברור .אז זהו הייתה פגישה טובה מאוד ,אנחנו נע שה על זה
 follow upואנחנו נראה שבאמת יוכלו לסייע לנו בעניינים הא לה .היה גם
מפגש עם שר החקלאות ,עם חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' שהיא גם יו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה בו ועדת הפנים ,וחבר הכנסת איתן גינזבורג ,ואני
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כאן מבקשת להודות לרועי סער על ארגון הפגישה הזאת ,השתת פו בה חברי
מליאה ,יו"ר ועדים ,גם אגודות וגם ועדים מוניציפאליים ו אנחנו העלינו את
הנושאים הבאים ,העלינו את הנושאים שקשורים לתיקון  116והאכיפה
הסלקטיבית שפוגעת בהת יישבות ,ושאנחנו דורשים שהשר ניסנקורן שר
המשפטים ייכנס לעובי הקורה ,ויפעל בעניין הזה כדי לאפשר מג וון גדול יותר
של תעסוקה במרחב הכפרי ,ופחות פגיעה דורסנית כפי שהי יתה על ידי גורמי
האכיפה .גם בנושא של ותמ"לים ,ועדות גיאוגרפיות ,שרון אפשר להחזיר רגע
אחורה? ועדו ת גבולות הדפו ,תחנות כוח ומכסות המים ,אנחנו דיברנו עם
החברים כאן ,ותשמעו ראיתי את השיח שהתנהל סב יב המפגש הזה ,ואני
אומרת כאן וחוזרת ומדגישה ,כל אחד ואחת מכם שיכ ולה לחבר או לקשר או
יכול לחבר ולקשר אותנו לשר ,לחבר כנסת ,לכל מנהל ברמה הארצית
הלאומית ,שיכול לה שפיע לטובה על הנושאים שנמצאים על סדר היום שלנו,
אנחנו מברכים על כך .וזה יכול להיות מכל הקשת הפול יטית ,כל מי שיכול
לסייע בואו נרתום אותו ,בואו נגייס אותו .אז אני שמחה שהם התגייסו,
ותודה שוב לרואי על היוזמה ,וכל יוזמה מבורכת ואני מצפה באמת לשמוע
מכם ,כפי שגם עשיתם בעבר .אנחנו נעבור הלאה .אתמול נפגשתי עם מנכ"ל
הרכבת עם מיכה ,מנכ"ל רכבת ישראל .כמה נושאים עלו בפגישה שלנו ,אחד
מהם זה הקו המזרחי .הרכבת המזרחית קודם כל פ תחנו את הפגישה בזה
שהוא אמר :אני בשוק מזה שהמועצה שלכם על כל מחוז מרכז ,אתם את כל
התשתיות של המד ינה מכילים אצלכם .אז כן לטוב ולרע .הטוב זה באמת
שאנחנו במקום מרכזי ומצוין ואטרקטיבי וזה נפלא לנו הנגישות הזאת לכל
מקום ודבר .הרע שבעניין זה שבאמת אנחנו אטרקטיבי י ם מאוד גם עבור
השכנים שלנו ,שכל אחד מסתכל ולוטש עיניים ,וגם עבור התשתיות של
המדינה שרוצה להעביר אצלנו .אנחנו מדברים כאן על תשתית חשובה מאוד,
על רכבת מזרחית שמגיעה מאזור חדרה ומגיעה עד ללוד .הרכבת המזרחית
 50%ממנה תהיה לנוסעים ,ו  50% -ממנה יהיה למשא ,שזה יש פיע גם לטובה
לאזורי התעסוקה שלנו .היא עוברת ממש סמוך לאזור התעסוקה שלנו ליד
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כפר סבא ...אתם רואים הרכבת כפר סבא צפון צמודת דופן לבנימין ,ואנחנו
חושבים לאזור תעסוקה בנימין שזה מאוד מאוד חשוב שתה יה שם תחנה ,זה
יכול לשדרג .אני גם אגיד עכשיו כשאנחנו מדברים על ק ו המטרו ,אז יש ערך
לאיחוד תשתיות .ואם אנחנו יכולים לחבר בין הרכבת המזרחית לרכבת
התחתית שזה המטרו  ,שהוא יכול להגיע ,הוא מגיע הרי לתל אביב ,ואנחנו
יכולים להוציא מתוך המרחב הזה שם גם תחנה שתגיע ל גוש דן ,זה יחבר בין
הקווים ומנכ"ל הרכבת כמובן ראה את זה בחיוב ,ו אנחנו נבחן איך אפשר
בשיתוף פעולה גם עם כפר סבא לקדם כאן תחנה משולבת .הרכבת צפויה
להיפתח אמרתי או שלא אמרתי בשנת  . 2026לדעתי זה משהו כמו יותר מעשור
דחייה מתאריך היעד שלה ,אבל הפעם זה נראה שזה מ מש מתקדם ,והיישובים
שהמסילה עוברת סמוך אליהם כבר רואים בימים אלה את העבודות שנעשות
בשט ח ,את העבודות תשתיות שנעשות ,והסטת הנחל שאנחנו רואים באזור
תעסוקה בנימין .כל זה קורה כי התשתיות של המזרחית עוברת אצלנו .יש לנו
תחנה נוספת ,כתוב ראש העין ,ביקשנו לשנות את התחנה הזאת שתהיה תחנת
ירקון ,כמו שביקשנו שכפר סבא תהיה תחנת ניר אליהו או דרום השרון.
אנחנו חושבים שראוי שגם התחנה בראש העין תקבל גם בוסט שמה מבחינת
מסחר ,ביקשנו שבתחנות האלה אנחנו נוכל להפעיל מסחר ,וגם משם יוצא
שביל שהוא שביל הירקון ,והוא מתחבר גם לשביל הא ופניים שנקרא אופני דן.
ואנחנו רוצים לנצל את זה שכבר סוללים ומכינ ים ומרימים שם תשתיות
לשיתוף פעולה של מנכ"ל הרכבת יש חשיבות גדולה ,גם בנושא של שבילי
אופניים יחד עם רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע בהובלה גם כאן של
דרום השרון של הקיימות שלנו ,זהו .ודבר אחר ון אם תרדו למטה אז תראו
את אלעד ,זו התחנה האחרונה .זו תחנה שלנו ,זו תחנה שאמורה להיות באזור
התעסוקה המשותף איתם ,וגם שם אנחנו ביקשנו לקבל מסחר .ומנכ"ל
הרכבת ,בש ורה טובה שהוא בישר לנו אתמול ,שהצומת  444עם נחשונים
תורחב בביצוע ועל חשבון הרכבת .רכבת ישראל הול כים להרחיב את הכביש
ואת הצומת -
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מר דני ברכה :

למה כפר סבא לביטו ל?

גב' אושרת גנ י גונן :

לא שמעתי.

מר דני ברכה :

למה התחנה של כפר סבא לביטול מסומנת?

גב' אוש רת גנ י גונן :

כי הם רצו לבטל אותה .הם טענו שאין להם תקציב

והם רצו לבטל אותה .אבל אתמול דיברנו על זה שאם אנחנו עושים איחוד
תשתיות עם המטרו ,אז הם לא יבטלו אותה .א פשר להעביר הלאה .הא אוקיי
אז דיברנו על זה קודם ,הא ודיברנו על חניונים .ותמ"לים ,לא משנה שרון
אפש ר להעביר ,על הרוב כבר דיברנו .אז רק לעדכן אתכם ,הוועדה לחלוקת
הכנסות עם יהוד בנושא של גני יהודה נדחתה לספטמבר .עם מגשימים
הוועדה נדחתה ,הוועדה לחלוקת הכנסות ועד ה גיאוגרפית ,אבל יש לנו מחר
התנגדויות .מחר מתקיים בותמ"ל התנגדויות ,המועצה האזורית דרום השרון
מת נגדת ,ואנחנו נראה עוד מעט את המפה .שרון אתה יכול לרדת ונראה את
המפה ,מפה של מגשימים ,לא זה סירקי ן ,בוא נראה את הותמ"ל של
מגשימים ,כן .אתם יכולים לראות את השטח ה מקווקו ,זה השטח האחרון של
השטחים החקלאיים שנותרו למגשימים .זה שטח חקלאי מניב פורה ,אנחנו
מדברים על הרבה מאוד טון שכול שנה מיוצר שם .אנחנו לא רואים שום
הצדקה לזה שייקחו לנו מחר ,אנחנו מתנגדים ל זה נחרצות ,למרות שזה כבר
בשלב ההפקדה ,זה שלב ההתנגדויות שאחרי הה פקדה .אבל אנחנו עדיין
עושים את כל מה שאנחנו יכולים עם תקווה גדולה שאנחנו נצליח לשכנע ,שזה
לא מיד תי ,שזה לא ראוי ,שהם עוד לא השתמשו בשטח שהם לקחו לנו של גני
יהודה ,שרון אתה יכול להראות כאן על ה מפה את גני יהודה? זה לא במפה
הזאת ,לא משנה .אתם יודעים ,זה היה י ישוב כאן במועצה ,שלקחו אותו כמו
שהוא .אז מחר יש דיון ואלה תודה את מוזמנת להצטרף אלינו ,אני רואה
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ששלחת לנו איחולי הצלחה ,אנחנו כולנו תקווה שהחוקר שמינו לחקור את
ההתנגדויות כאן יהיה הגון וישמע א ת הטיעונים ,בעיניי המאוד משכנעים
שלנו .אני מזכירה לכם שבהפקדה בד רך כלל הותמ"ל יש רוב מובנה בוועדה.
ובהפקדה הזאת פעם ראשונה שבותמ"ל היה על כל אחד הפסדנו כאן בהפק דה,
על כל אחד .זה מתקיים מחר בירושלים ,אבל מתחברת בזום אלה .טוב ,אז
בואו נחזור רגע לסירקין ,אתם רואים כאן את ותמ"ל סירקין דרום?

מר שרון סספורטס :

בירוק.

גב' אושרת גנ י גונן :

הירוק ,שרון אתה יכול להראות את זה עם העכבר,

כן .תראו את המרחק מאלעד ,תראו .מה עו בר באמצע כבישים ,תשתיות,
רכבת ,מה שאתם לא רוצים .לא הגיוני .אנחנו הגשנו את ההתנג דות שלנו,
אנחנו הגשנו מכתבים של עורכי הדין בעניין ,של המתכננים ,של כל הצוות
המקצ ועי .טרם נענינו ,ונמשיך לעדכן אתכם כשזה יתקדם .אני רק מזכירה
לכם שגם עשיתי פגישה עם השר בעניין ה זה ,עם השר דרעי ,עם מנכ"ל משרד
הפנים ,ונשמע שיש הקשבה .אני מקווה שזה גם יבוא לידי ביטוי בהחלטות.
צור יצחק הוועדה נדחתה ,טרם נקבע מועד .ואנחנו נמשיך לעדכן כשהווע דה
הגיאוגרפית ייקבע לה מועד חדש .אפשר להמשיך הלאה בשקפים .התקיים
דיון בכנסת בנושא לא זה ,בנושא ת חנות הכוח ,בראשותה של מיקי
חיימוביץ' ,היו  2דיונים .השתתפו כאן מטה מאבק ,ליאת זולטי נציגת מטה
המ אבק ואנחנו ,אני השתתפתי ,היה דיון אחד עם השר שטייניץ' שר האנרגיה ,
ודיון אחר עם השרה להגנת הסביבה .אנחנו שומעים קולות אחרים  ,ואנחנו
מקווים שגם הקולות האלה ישמעו ויבואו לידי ביטוי בהחלטה ,בעינינו הכי
קשה שיכולה להיות ,זה  1,400מגה ואט התחנה תחנת השלום ,אתם יכולים
לראות אותה כאן ,שרון תראה אותה את תחנת השלום .עיקר ההתנגדו ת שלנו
לתחנה הזאת  1,400מגה ואט ,תחנה שכבר מתקדמת ,אושרה ,הופקדה,
ועכשיו היא לפני החלטת ממשלה .א נחנו מקווים שנצליח את כל הגורמים
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הרלוונטיים בממשלה לשכנע לא לאשר אותה ,אנחנו נמשיך להיאבק כאן,
ו אנחנו נגיע עם זה לבג"ץ ,זה עיקר התנגדותנו .וכאן אתם יכולים לראות את
הדפו שדיברנו עליו קודם גן חיים .גן חיים נמצא ,שרון אתה יכול להראות
רגע ,למטה את גן חיים ואת שדה ורבורג למעלה ואת החלופות עם ה X -
שאחרי החלופה האחרונה הזאת שלמטה נפסלה ,החלופה בצהוב היא זאת
שאושרה להפקדה .אבל קיבלנו ממנכ"ל משרד הפנים אפשרות בחודש הקרוב
ל מצוא מיקום אחר .אנחנו חושבים שמרחק התכנון הזה הוא מרחב תכנון
שגוי ,זה מסדרון אקולוגי ,זה שטחים פ תוחים ,זה שטחים חקלאיים ,ואנחנו
לא חושבים שזה ראוי ונכון לעשות את הדפו שם .אנחנו חושבים שדפו יכו ל
להיות צמוד דופן לאזור תעסוקה ,ואפילו לשדרג אזורי תעסוקה .ועדיף שהוא
יהיה קרוב לאזור תעסוקה ולא יחריב שטחים חקלאיים .והכי חשוב שהוא לא
יפגע בתושבים שלנו ,בטח ל א כמו שאתם יכולים לראות בחלופה הכחולה,
שהוא היה במרחק של  40מטר מבתי התושבים בגן חיים .אנחנו נעש ה כל מה
שאנחנו יכולים כדי להילחם בכל האמצעים שהדפו הזה לא יהיה ש ם ולא
יהיה קרוב לבתי התושבים שלנו .גם בעניין הזה אנחנו נמשיך לעדכן אתכם.
טוב נושא נוסף שהיה כאן בשבועות האחרונים זה ה יה נושא של שביתת
העובדים הסוציאליים .כולם מכירים את ההסכם שנחתם ,אנחנו כמובן
שתמכנו במאבק הזה ואנחנו שמחים שנחתם הסכם ושהעו"ס שלנו חזרו
לע בודה ,היו לנו מאוד מאוד חסרות ,ואני בטוחה שגם לכם .גם תנועות הנוער
לשמחתנו חזרו לפעילות ,אומנם ח לקית ,פעילות התנדבותית ,פעילות
שמוגבלת על פי התו הסגול ,אבל הם חזרו לפעילות ,היה לנו מאוד מאוד
ח שוב להחזיר את פעילות תנועות הנוער .אני פניתי באופן אישי לכל הגור מים
הרלוונטיים בממשלה וגם בצורה מאורגנת עם ראשי המועצות והשלטון
המקומי ,ואמרנו שמאז קום המדינה ל א הפסיקו את פעילות תנועת הנוער.
וגם עכשיו בתקופה החירום של הקורונה במשבר הקשה הזה ,תנועות הנוער
החזקות והטובות שלנו פעלו בהתנדבות למען הקהילה ,ועשו דברים נפלאים ,
ואנחנו חושבים שהפעילות הזאת היא פעילות כל כך חשובה ומשמעותית
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דווקא בעתות משבר ,ואסור אסור אסור להפסיק את תנועות הנוער ,והנוער
זה מה שמשנה וחשוב לנו שהפעילות הזאת תמשיך והיא ממשיכה .אז נכון
פ עילות הקיץ שלנו שונה השנה ,מצומצמת יותר ,אבל אנחנו שם ,אנחנו
ממש יכים .המתגייסים שלנו מתגייסים ,הקורונה לא עוצרת מגיוסי צה"ל אז
כולם מתגייסים ,ואנחנו מאחלים להם לכולם שיהיה שירות קל ושירות טוב,
ושיחזרו הביתה בשלום .חילקנו להם ,לא יכולנו לעשות כנס מתגייסים ,אז
עברנו הצוות של מרכז הצעירים ושל אגף תרבות נוער וצעירים עברו ב כל
יישובי המועצה ,לא בכל יישובי המועצה ,במספר תחנות שהיו תחנות
מרחביות ,מכל יישובי המועצה הגיעו לאסוף את התרמילים שנתנו להם ,ושוב
מאחלים להם המון הצלחה .מה שלא הכנסנו כאן למצגת זה את הסטודנטים
שלנו ,השנה הענקנו ל  40 -סטודנטים  ₪ 10,000מלגה .הסטודנטים הטובים
שלנו המצוינים שלנו תרמו לקהיל ה הרבה מאוד שעות ,ונהנינו מתרומתם גם
עכשיו במשבר הקורונה .ואנחנו ר וצים להמשיך לראות סטודנטים שלנו
פעילים ותורמים לקהילה ומרגישים חלק מהקהילה ,וגם השנה אנחנו
מקבלים ממפעל הפיס ושמים שקל מול שקל ,ואם אנחנו נוכל להגדיל את
המכסה ש ל מפעל הפיס שזה מה שאנחנו רוצים לעשות ,אנחנו גם נבקש את
אישורכם להגדיל את תקציב המלגות ולקבל יות ר צעירים שיכולים לקבל
תמיכה ללימודים .זה חשוב מאוד מאוד ,ואני יכולה להגיד לכם שהקורונה גם
שיבשה את חייהם של הצעירים ,שוויתרו על הטיול הגדול שלהם ,ומתקשים
למצוא עבודה ,וחלקם עושים חישוב מסלול מחדש והולכים ללמוד מוקדם
מהצפוי ,ולכן הביקוש השנה ,איך אמרו לי במ רכז הצעירים? בשנה שעברה
בחודש לא נרשמו מספר הנרשמים שנרשמו לקבלת מלגות ב  3 -ימים .זה
מטורף איזה ב יקוש גדול יש ,ולכן אנחנו נשמח לקבל גם את תמיכתם להגדיל
את היקף ה מלגות .זהו זה היה עד כאן מבחינת העדכונים .אני אקרא עוד מעט
את ההערות שלכם בצ'טים ואענה לכם ,אבל בזמן הזה אנחנו נזמין את בנצי
לסקור את פעילות החברה הכלכלית ,אנחנו בעצם מתכנסים עכשיו כמליאת
המוע צה זה האסיפה הכללית של החברה הכלכלית ,ואחר כך אנחנו גם נקבל
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עדכו ן מבנצי על המאזנים .כשלמעשה זה לא להצבעה ,זה ברמת עדכון ,כי מי
שמאשר את המאזנים זה הדירקטוריון ש ל החברה הכלכלית ,אבל המליאה
מתבקשת להעיר הערותיה אם יש לה ,ובעיקר בעיקר חשוב לנו לעדכן אתכם.
*

אישור פרוטוקול מספר  9/20מיום ;30.6.20

גב' אושרת גנ י גונן :

א בל רגע לפני אני רוצה לאשר את הפרוטוקול

הקודם ,של המליאה הקודמת .אז אני מבקשת לאשר את פרוטוקול מס פר
 9/20מיום ה  . 30.6.20 -הפרוטוקול הזה נשלח אליכם ,ואני מניחה שגם
קראתם אותו .אם יש למישהו הערות לפני שאנחנו מצביעים על אישורו .אז
אם ככה אנחנו נבקש להצביע עליו ,מי בעד?

גב' מירב זילברבוים :

כן ,לי יש הערה.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן מירב.

גב' מירב זילברבו ים :

בדרך כלל פרוטוקול אמור להביע את הדברים כפי

שהם היו ,זה תקציר הישיבה ,זה לא פרוטוקול.

גב' אושרת גנ י גונן :

את צודקת ,זה לא הייתה ישיבה כאמור מן המניין,

ואני מקווה שאתם זוכרים שזה לא היה ,זה דיון של  4-5שעות שהיה אז,
שהוא תוקצר ,הוא פרוטוקול תוקצר ,ופרו טוקול יכול להיות גם תקציר .אז
התקציר של הפרוטוקול הועבר אליכם ,ולמי שהיה הערות או שאלות עליו אז
הוא שאל ,אבל אם יש עדיין שאלה וזה חשוב לכם לפני שנצביע לשאול אות ה,
אז זה הזמן .אז אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד? מי נמנע? אני שנייה
אעבור גם לדף השני ,כי אני לא רואה את כולם על מסך אחד ,יש מישהו
שנמנע? ליאת נמנעת? ליאת? לא ,ליאת בעד .יש מישהו שמתנגד? אז פה אחד
אנחנו אישרנו את הפרוטוקול.
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החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר פ רוטוקול מספר  9/20מיום ;30.6.20

.7

תב"רים;

גב' אושרת גנ י גונן :

גג של גן ילדים קרס ברמות השבים  .בצופית זה

גשר שמחבר בין שני המבנים ,שהוא דורש חיזוק ומהנדס ראה אותו ובעצם
הנחה לעשות חיזוק של הגשר שם ,ואנחנו מבקשים להגדיל כאן את התב"ר ב -
 ,₪ 500,000כדי שהוא יוכל לבצע את שני הפרויקטים האלה.

מר אורי עצמון :

כלומר תכנון לא טוב של בית הספר היה.

גב' או שרת גנ י גונן :

חד משמעית ,חד משמעית ,אנחנו תובעים את

משכ"ל ,את החברה למשק וכלכלה .חד משמעית אנחנו מפעילים כאן את
התביעות שלנו בעניין...

דובר :

הנה בנצי חזר.

גב' אושרת גנ י גונן :

מי חזר אלינו?

דובר :

בנצי.
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מר שרון סספורטס :

יש לנו פה איזו בעיית אינטרנט קלה ,אנחנו

מטפלים בה.

גב' אושרת גנ י גונן :

(הקלטה מקוטעת) למפעל הפיס בנושא לוחות

סולריים ,התקנת לוחות סולריים .מפעל הפיס מאפשר קבלת הלוואות פריים
מינ וס  1%ל  7 -שנים ,זו הלוואה מטורפת ,זו הלוואה בתנאים מצוינים .אנחנו
רוצים לאשר את ההלוואה הזאת ,לק בל את ההלו ואה הזאת ,ו אנחנו מבקשים
את אישורכם לקבל את האישור להלוואה הזאת.

מר איתן בן ציון :

אושרת חזרתי ,הצלחתי לחזור דרך הפלאפון.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי  ,בסד ר בנצי ,אנחנו עוד מעט נצרף אותך

אלינו ,זאת אומרת תמשיך מהמקום שבו הפסקת ,אבל בינתיים אנחנו
בתב"רים.

מר אורי עצ מון :

איזה סדר גודל של הלוואה?

גב' אושרת גנ י גונן :

אמרתי ,יש לכם את הדף של התב"רים 4,324,800

 ,₪הלוואה ממפעל הפיס בריבית פריים פחות  1%ל  7 -שנים ,שההלוואה היא
עבור החברה הכלכלית ,אנחנו לוקחים את ההלוואה הזאת עבור החברה
הכלכל ית ,וההחזר ים ממש מהה תחלה מהתזרי ם החיובי שיש לפרויקט .אז
המועצה בעצם משמש איזה שהוא צינור להעביר את ההלוואה שמפעל הפיס
נותן בתנאים מאוד מאוד טובים לחברה הכלכלית ,כי אי אפש ר החברה
הכלכלית לא יכולה לקבל את ההלוואה הזאת ישירות ממפעל הפיס ,רק
רשויות מקומיות יכולות לקבל א ת ההלוואה הזאת .אז אנ חנו ניקח את
ההלוואה ונעביר את זה לחברה הכלכלית ,והחברה הכלכלית תחזיר את זה,
ואת ההחזרים תעביר גם לנו .כי הפרויקט של הסולרי כאמור הוא פרויקט
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רווחי ואת זה בנצי אחר כך יוכל להראות .סעיף נוסף זה סלילת רחוב הרקון
זה בעדנים ,מישהו בטעות כתב גני עם ,זה עדנים רחוב הרקון בעדנים רחוב
משותף ,יורם התמונה שלך קפואה ,אתה איתנו?

דובר :

זה משהו חדש אושרת? זה לא הופיע בדף כי לא

רואים את זה במה ששלחתם.

מ ר שרון סספורטס :

כן ,זה חדש ,זה חדש ,זה מהסיכום שהיה לי עם

מנכ"ל עיריית הוד השרון ביום חמישי בערב .

גב' אושרת גנ י גונ ן :

אוקיי ,אצלי זה מופיע ,אז יכול להיות שזה חדש

לכם .זה כבר הרבה זמן שאנחנו בודקים את האופציה לעשות שיתוף פעולה
עם הוד השרון ,זה רחוב -

דוב ר :

משותף.

גב' אושרת גנ י גונן :

משותף ,מצד אחד זה של עדנים ,מצד שני זה של

הוד השרון ,הוד השרו ן משקיעים בכל הרחוב ל כל אורכו ,במקטע שמתחבר,
לא מתחבר ,במקטע שעובר בעדנים אנחנו מתבקשים לשאת בחלק מההוצאות.
מבחינתנו זו הזדמנות יוצאת דופן לשפץ כפי שנמצא במצב מ אוד מאוד קשה,
מתוך התב"ר של היישוב .מיזם משותף כמו שאמרתי חצי אנחנו חצי הוד
השרון .זה עולה  ₪ 220,000 ,₪ 440,000ייצא מתוך התב"ר של עדנים .והדבר
האחרון זה מחשבים...

מר אורי עצמון :

עכשיו את נעלמת.

דובר :

עלו התב"רים.
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דובר :

זה לא התב"רים ,ירדה המו עצה ,זה או זה או זה.

מר דני ברכה :

התב"רים עלו אושרת ירדה.

דובר :

התב"רים כל הזמן עולים ,ז ה מה שמעניין.

גב' א ושרת גנ י גונן :

שומעים אותי? גם אני התנתקתי וחזרתי אליכם.

שרון תרד רגע ,הגענו למספר אחרון בתב"ר ,תרד לסעיף  ,6מחשבים ותשתיות
מחשוב למוסדות ח ינוך.

דוב רת :

אנחנו רואים את הקובץ.

דובר :

 ₪ 25,000ממי ממשרד החינוך? פשוט לא רואים.

מר שרון סספורטס :

המחשוב ?

מר אורי עצמון :

כן .מי מממן את זה?

מר שרון סספורטס :

מפעל הפיס .אושרת פה?

מר איתן יפתח :

איפה מערכות סולריות האלה יותקנו במועצה או

ב יישובים גם?

מר שרון סספורטס :

המערכות

הסולריות

מותקנות

על

מבנים

של

המועצה .כמו ששלחתי לכם ,התקנ ו בבית ספר בצופית על גג אולם הכנסים,
אנחנו נתקין בעמיאסף ,התקנו בירקון ,יש תכנית בהקשר הזה.

28

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 3.8.20

מר איתן יפתח :

מה לגבי מגרשי ספורט של היישובים ,כיצד עושים

את זה?

מר שרון סספורטס :

יישובים יכולים להתקשר ישירות עם החברה

שעושה את זה לנו ,או בנצי יש לו הצעות וחלופות אחרות וחברות אחרות,
אתם מוזמנים ליצור קשר דרך בנצי ,והוא יציע לכם פתרונ ות בעניין הזה.

מר איתן יפתח :

זה פתרונות?...

מר איתן בן ציון :

חברים ,אנחנו עוד  2דקות אנחנו נת כנס למצגת

בתחום הזה ,אנחנו מציגים את כל...

מר איתן יפתח :

אבל עכשיו מאשרים הלוואה ,רוצים שנאשר ,לפני

שאנחנו מבינים.

מר איתן בן ציון :

בסדר ,לא ,אתה מאשר את התב"ר ,את ההלוואה

תתבקש ...האמת היא -

מר אורי עצמון :

חבל על הז מן ,בואו נסיים את הטבלה.

מר שרון סספורטס :

אושרת חזרה?

דובר :

שרון תוביל את זה ,קדימה עד שהיא תחזור.

גב' אושרת גנ י גונן :

חזרתי שלום לכולם שוב ,אנחנו עברנו על כל

התב"רים ,הדבר היחידי שלא עברתי עליו זה ציוד צח"י ליישובים ,קיבלנו
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ממשרד ממשלתי  ₪ 25,000ואנחנו מבקשים לתת את זה ,זה ייעודי ,זה ייעודי
ל  2 -יישובים ,יש לכם את זה כאן לפניכם .אני מבקשת להעלות את זה
להצבעה אחת ,אלא אם כן מישהו מבקש להפריד את זה .אם אין לכם בקשה
להפרדה אז אני אעלה את זה( .ההקלטה נקטעת) יש מישהו שמתנגד? אז ...פה
אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1כיתות שמע אקוסטיות בבתי ספר וגני ילדים
מימון  :משרד החינוך

₪ 450,000

 .2תוספת ל-תב"ר -1779שיפוצים במוסדות חינוך ()1,500,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 500,000

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1485תוספת אגף תשושי נפש מרכז
יום בנווה ימין ()2,822,310
מימון :קרן פיתוח

₪ 150,000

 .4הלוואה ממפעל הפיס להקמת מערכות PV

₪ 4,324,800

 .5סלילת רחוב הרקון בעדנים
מימון :היטלים וקרנות סלילה

₪ 220,000

 .6מחשבים ותשתיות מחשוב למוסדות חינוך
מימון :מפעל הפיס

₪ 1,200,000

מימון :הלוואה

 .7תוספת ל-תב"ר –1741ציוד צח"י ליישובים ()50,000
מימון :גורמי חוץ
.3

25,000

₪

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
*

הלוואת מפעל הפיס למימון הק מת מערכות .PV

*

ערבות להלוואה לחבר ה הכלכלית למימון הקמת מערכות .PV

*

הסמכת החברה הכלכלית לביצוע עבודות פיתוח בפרויקט
הרחבת צור נתן.

*

החלטה בדבר סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית
שד – 10/694 /אזור תעשייה חצב.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה ,אנחנו נעבור לסעיפים הבאים שקשורים
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להחלטות בחבר ה הכלכלית ,זה קצר .למעשה את רוב הדברים אנחנו כבר
מכירים והצגנו .החלטות שקשורות בחברה הכלכלית .אחד זה שאנחנו נלווה
לחברה הכלכלית את הכסף שאישרנו קודם לקחת בתב"ר ממפעל הפיס,
בפריים  , - 1%להקמת מערכות הסולריות ,כשאמרנו שאנחנו מחזירים את זה
ממש מהיום הראשון זה חיובי ,אז זו החלטה אחת .אני מבקשת בנצי אם אתה
רוצה להגיד משהו בעניין הזה לפני הצבעה.

מר יצחק אגוזי :

אושרת לדייק מה שגם אמרה לימור ,אנחנו כרגע

במליאת המועצה ,אנחנו גמרנו את העניינים של האסיפה הכללית -

גב' אושרת גנ י גונ ן :

סליחה ,יופי תודה על ההערה שלכם ,לפרוטוקול

אנחנו סוגרים עכשיו את האסיפה הכללית של חברת ההשבה ופותחים מחדש
את מליאת המועצה .בסעיף  1הלוואות ממפעל הפיס למימון הקמת מערכות
סולריות .מפעל הפיס זכינו בקול קורא ב  4 -מיליון  ,₪אישרנו קודם את זה
בתב"ר ,אנחנו מבקשי ם את ההלוואה הזאת להעביר למימון הקמ ת לוחות
סולריים בחברה הכלכלית ולקבל ממש מהיום הראשון את ההחזרים ,כי
הפרויקט הזה הוא פרויקט רווחי.

מר יצחק אגוזי :

אחרי שמאשרים לקבל הלוואה ממפעל הפיס -

גב' אושרת גנ י גונן :

כבר אישרנו קודם בתב"ר ,אבל אני מסבירה את

זה ...של החברה הכלכלית.

מר איתן בן ציו ן :

כשדיברו על התב"ר אני אמרתי שזה יגיע בסעיף

הסולרי .חברים ,הפרויקט הסולרי נחלק ל  2 -גופים ,אחד כמו שאמרנו אנחנו
עושים פרויקט של  6.5מיליון  ₪על בתי ספר ,שרון יש מצגת על זה אם אתה
רוצה .אנחנו מעבירים  6.5מיליון  ₪על גגות המועצה ,בתי ספר ומתקנים
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ציבוריים ,ו עוד  4.5מיליון  ₪אנחנו עושים סככות סולריות ,סככות צל
שעליהם אנחנו מרכיבים מערכות סולריות ,ובעצם ייצור החשמל מחזיר את
העלות גם של המערכת הסולרית וגם של הסככה ביחד ,סך הכול ביחד זה 11
מיליון  ₪מימון ב  2 -הפרויקטים האלה .כאשר זה ימומן ב  2 -דרכים ,אחד
הלוואה ממפ על הפיס  4.3מיליון  ,₪שזה הולך למועצה ובא לחברה הכלכלית,
וזה אתם צריכים לאשר את זה .והדבר השני ,זה לאשר לנו ערבות מועצה
לאור העובדה שיש לנו בעיה עם ההון העצמי בחברה ,אנחנו צריכים ערבות
מועצה לטובת ה  6.5 -מיליון  ₪שאנחנו רו צים לקחת מבנק לאומי ,זה גם
אישור של כם שאתם צריכים -

מר יצחק אגוזי :

בסדר אנחנו נסביר את זה.

מר איתן בן ציון :

אז הנה זה המצגת -

גב' אושרת גנ י גונן :

שנייה בנצי ,בגלל זממנו הקצר -

מר איתן בן ציון :

אז אני מציע לעבור לדף האחרון.

גב' אושרת גנ י גונן :

זו כ בר פעם רביעית שאנחנו מציגים את זה

ל מליאה -

מר איתן בן ציון :

לדף האחרון שרון.

גב' אושרת גנ י גונן :

ואישרנו את זה כבר במליאה ,אישרנו את הפרויקט

הזה ,כבר בנינו מהפרויקט הזה  ,ומה שאנחנו מבקשים עכשיו זה את המימון
של זה להביא אחד דרך הלוואה של מפעל הפיס ,ושת יים לתת ערבות לחברה
הכלכלית.
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מר א יתן בן ציון :

יופי שרון הדף האחרון בבקשה אם אתה יכול ,שרון

הדף האחרון.

מר איתן יפתח :

לא יתכן שניתן להם הלוואה בלי שיהיה לי ביטחון.

מחר יש להם תביעה מה יקרה לכספים?

דובר :

בכל מקרה אתה תהיה חייב ,כי הבעלים של החברה

הכלכלית זה המועצה.

מר יצחק אגוזי :

כן ,אבל מבחינת הבנק הם צריכים את הערבות של

ההכנסות העצמיות של המועצה.

דובר :

אתה לא תהיה חייב בכל מקרה -

מר איתן יפתח :

תיכנסו לחברה הכלכלית ,התזרים הזה צריך להיות

משועבד.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז בוא תראה רגע את ה שקף האחרון .הפרויקט

הזה ממומן מהיום הראשון .הפרויקט הראשון הוא פרויקט מאוד רווחי,
הפרויקט השני הוא פחות רווחי ,אבל יש לו ,תראו הוא פרויקט שירות בעצם
למועצה ,הוא רווחי אבל פחות הרבה יותר .אז תראו את עלויות המימון,
תראו את ההלוואות בעצם ,הנה הצעת ההחלטה :מתן ערבות מועצה להלוואה
של החכ"ל מבנק לאומי  6.7מיליון  ₪בריבית של  2.05%קבועה החזר ל 15 -
שנים ,ולקיחת הלוואה בערבות מפעל הפיס של  4.3מיליון  ,₪שאישרנו את זה
קודם בתב"ר ,בריבית פריים  - 1%והעברתה לחכ"ל ,כשכאן יש לנו החזר.
תכניס את השקף של ההחזרים ,שנראה את ההחז רים.

33

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 3.8.20

דובר :

אבל אני מסכים עם הה ערה -

מר איתן בן ציון :

אני אומר הפרויקטים האלה שניהם ,הפרויקט כמו

שאושרת אמרה ,הפרויקט של  1.5מגה שאנחנו בונים בבתי הספר וכל השאר,
הוא פרויקט מהיום הראשון ,הוא פרויקט עם תזרים חיובי ,אנחנו גם לא
מקבלים כסף מהבנקים -

מר איתן יפתח :

מר איתן בן ציון :

אבל הוא נכנס לחברה הכל כלית.

לא ,לא ,לא ,את ההכנסות אנחנו -

מר איתן יפתח :

לא למועצה.

מר איתן בן ציון :

את התזרים לא ,התזרים מהפרויקט נחלק ל 3 -

מישורים ,אחד לחברה הכלכלית זה בסדר גמור ,הדבר השני אנחנו שוכרים
מהמועצה את הג גות ואז אנחנו נותנים לה  ₪ 15למ"ר ,וגם הקים שרון קרן
ירוקה שנותנת  ₪ 10מתוך ההכנסה הזאת לבתי הספר עצמם ,יש קרן של
מנהלות בתי הספר דרך נני ואגף החינוך ,שבו אנחנו מעבירים חלק מההכנסות
לטובת בתי הספר ישירות ,ולא לטובת המועצה .ואני יכול להגיד שפחות או
יותר זה יהיה  50%ילך מהתזרים החיובי של הפרו יקט 50% ,ילך לחברה ועוד
 50%ילך לבתי הספר והמועצה.

גב' אושרת גנ י גונן :

זה פרויקט מאוד מאוד רווחי ,גם נכון מבחינת

הקיימות שלו ,גם נכון מבחינת הרווחיות שלו גם למועצה ,גם לחכ"ל וגם
לבתי הספר .זה באמת מקרה של  WIN WINמכל הכ יוונים הכי בטוח שיש.
רק נסבר את האו זן שמפעל הפיס הגדיל פי  4את ההלוואות שהוא החליט
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לתת ,כי כל הרשויות לקחו הרבה יותר ממה שהוקצה להם בהתחלה ,אנחנו
היינו זכאים אולי ל  ,₪ 700,000 -והיום מקבלים  4.3מיליון  ,₪זה פרויקט
שבכל הארץ עטו עליו בטירוף ,כשהייתה לי שיחה עם יו"ר מפעל הפיס לפני
שבועיים ,אז הוא אמר לי שהם לא האמינו שהם יצטרכו לקחת כל כך הרבה
שהם גם מוציאים כסף מהכיס .הפריים  - 1%זה לא מה שהם קיבלו מהבנק,
הם פשוט הבינו שהם יצטרכו לשים על זה כסף -

מר יצחק אגוזי :

מממנים את זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

כי זה פרויק ט מאוד מאוד כלכלי ומאוד טוב

וכמובן סביבתי .הפרויקט השני הוא פרויקט שאנחנו כמועצה היינו שמחים
לעשות אותו ,גם אם לא היה רווחי וגם אם החברה הכלכלית לא הייתה
מבצעת את זה עבורנו ,קירוי מגרשי ספורט .מגרשי הספורט שלנו כשהם לא
מקורים ,אנחנו מחמיצים אותם גם בקיץ וג ם בחורף ,גם כשיורד גשם וגם
כשמאוד ח ם .אז קירוי מגרשי הספורט באמצעות לוחות סולריים משמש
אותנו קודם כל ,כי זה פרויקט שירות והוא נכון והוא טוב ,ועכשיו הוא גם
מייצר חשמל ,אז זה פרויקט שהוא לא רווחי כמו אותו לוחות סולריים ,כי
עצם ההשקעה של להקים סככה עולה הרבה כסף ,אבל הוא מחזיר את עצמו
בסוף ,וכ אן אנחנו רוצים לתת ערבות לחברה הכלכלית כדי שתבצע את
הפרויקט הזה .אז זהו אני רוצה להצביע החלטה החלטה ,ובואו נעשה את זה
בהצעת החלטה כפי שהיא נכתבה .אז תעלה את השקף של הצעות ההחלטה
שרון .המליאה מתבקשת לאשר מתן ערבות מועצה לה לוואה של החכ"ל מבנק
לאומי  6.7מיליו ן  ₪בריבית  2.05%קבועה החזר ל  15 -שנים ,מי בעד? שרון
אני אצטרך לראות את כולם .אני לא רואה ,אני צריכה את המסך של כולם.
מי בעד? מי נמנע? יש לנו נמנעים? יש לנו מתנגדים? דני? נמנע? אוקיי ,אז
ברוב קולות.
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מר איתן יפתח :

אני מת נגד.

גב' אושרת גנ י גונן :

איתן גם בסדר.

עו"ד לימור ריבלין :

יש גם את איתן.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן.

מר דני ברכה :

אני שאלתי אם ההלוואה...

מר איתן יפתח :

אי אפשר לתת את ההלוואה ,להעביר אותה בלי

ביטחונות ,משהו פה לא בסדר ,כמו שהם ביקשו ערבות על גגות ה פרויקט
השני ,צריך להיות פה ביטחון מ סוים למועצה ,אני לא מקבל.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי זה בסדר .דני שאלה שרצית לשאול.

מר דני ברכה :

אני שאלתי אם ההלוואה היא צמודה למדד?

מר יצחק אגוזי :

לא ,ריבית קבועה.

גב' אושרת גנ י גונן :

דני שמעת?

מר דני ברכה :

כן.

גב' אושרת גנ י גונן :

ריבית קבו עה .אוקיי ,אז ברוב קולות עברה

ההחלטה הזאת.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר מתן ערבות מועצה להלוואה של החכ"ל
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מבנק לאומי  6.7מיליון  ₪בריבית  2.05%קבועה החזר ל  15 -שנים .

גב' אושרת גנ י גונן :

והצעת ההחלטה השנייה לקיחת הלוואה בע רבות

מפעל הפיס  4.3מיליון  ₪בריבית פריים  - 1%והעברתה לחכ"ל .מי בעד? מי
נמנע? מי מתנגד? אוקיי אז ברוב קולות .אנחנו עוברים להחלטה השלישית -

עו"ד לימור ריבלין :

אולי רק אושרת נציין שהאישור יעבור למשרד

הפנים ,גם משרד הפנים יאשר את זה ,זאת אומרת בזה זה לא תם ,ע ל
ההחלטה שלנו יש החלטה נוספת.

מר יצחק אגוזי :

רק לגבי הערבות.

גב' אושרת גנ י גונן :

כדי לתת ערבות לחברה הכלכלית ,משרד הפנים

צריך לאשר את זה ,אנחנו ממליצים בעצם למשרד הפנים .אנחנו נעדכן אתכם
כשנקבל את אישור משרד הפנים.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר לקיחת הלוואה בערבות מפעל הפיס 4.3
מיליון  ₪בריבית פריים  - 1%והעברתה לחכ"ל.

גב' אושרת גנ י גונן :

הסעיף השלישי הוא הסמכת החברה הכלכלית

לביצוע עבודות פיתוח בפרויקט צור נתן .בנצי הציג את זה קודם ,פרויקט
הרחבת צור נתן ,הוא הציג את זה בהרחבה .אנחנו רואים את עצמנו בהחל ט
נותנים שירות דרך החברה הכלכלית גם ליישובי המועצה בפיתוח מי שמבקש,
והחברה הכלכלית עושה הסכם פיתוח מול רמ"י ומקבל אחוזים על הפיתוח
של המגורים של ההרחבה .יש שאלות על זה? אז אני אעלה את זה להצבעה,
מי בעד?

דובר :

אפשר להקריא את הניסוח את הנוסח?
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גב' אושר ת גנ י גונן :

בטח ,בטח.

מר יצחק אגו זי :

מליאת המועצה מסמיכה את החברה הכלכלית

לפיתוח דרום השרון בע"מ ,בכפוף להסכם שייחתם בין רמ"י לבין המועצה
ובתקציב שיועמד לפרויקט ,לשמש כזרוע הארוכה של המועצה בכל הנוגע
להוצאתו לפועל של פרויקט עבודות הפיתוח בהרחבת היישוב צ ור נתן ,לרבות
תכנון ,ניהול ופיקוח ו עבודות הביצוע .במסגרת הסמכתה של החכ"ל תהיה
רשאית להתקשר עם קבלנים ,ספקים ,שיידרשו לפרויקט בכפוף ובהתאם לכל
דין ,כאשר התמורה שתשולם לחכ"ל בשל שירותיה תסוכם בין מורשי
החתימה במועצה לבין מורשי החתימה בחכ"ל.

גב' אושרת גנ י ג ונן :

מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד.

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מסמיכה את החברה הכלכלית לפיתוח
דרום השרון בע"מ ,בכפוף להסכם שייחתם בין רמ"י לבין המועצה ובתקציב
שיועמד לפרויקט ,לשמש כזרוע הארוכה של המועצה בכל הנוגע להוצאתו
לפועל של פרויקט עבודות הפיתוח בהרחבת היישוב צור נתן ,לרבות תכנון,
ניהול ופיקוח ועבודות הביצוע .במסגרת הסמכתה של החכ"ל תהיה רשאית
להתקשר עם קבלנים ,ספקים ,שיידרשו לפרויקט בכפוף ובהתאם לכל דין,
כאשר התמורה שתשולם לחכ"ל בשל שירותיה תסוכם בין מורשי החתימה
במועצה לבין מורשי החתימה בחכ"ל.

ג ב' אושרת גנ י גונן :

ההחלטה האחרונה ז ו החלטה בדבר סלילת כבישים

זה החלטה בדבר סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית שד ,694/10 /אזור
תעשייה חצב.

מר יצחק אגוזי :

יש איזו מצגת אם את רוצה להציג ,והצעת החלטה
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בסוף .אם לא אז -

גב' אושרת גנ י גונן :

אז בקצרה ,כן שאנשים י ידעו על מה מדובר בטח.

מר יצחק אגו זי :

שרון ,יש לך את המצגת?

מר שרון סספורטס :

כן רגע.

מר יצחק אגוזי :

תעבור ישר למפה.

גב' אושרת גנ י גונן :

למפה שרון.

מר יצחק אגוזי :

טוב זה אזור תעשייה ,בנצי אתה רוצה להסביר?

בנצי? טוב זה אזור תעשייה חצב .למעלה למעל ה זה אזור תעשייה שקיים,
ובצד שמאל ז ה אזור המחצבה שקיים היום .המחצבה הולכת לרדת מה
שאנחנו קוראים לבור עד ימין .אתם רואים פה את סלילת הכבישים ,שרק
לגבי סלילת כבישים נדרשת החלטת מליאה מועצה ,הכבישים מסומנים בצהוב
כבישים שאנחנו רוצים לסלול ,שיאפשרו גם את הרחבת אזור התעשייה הזה
ב  12 -מגרשים ,שכבר כמעט מוכנים לשיווק ,השיווק מתעכב שם ברמ"י כבר
מספר שנים אפילו ,וכמו כן הם יאפשרו הכבישים האלה גם את המשך פיתוח
האזור לאחר שהנסון ,לאחר שהמחצבה תרד לבור ,ואנחנו הולכים לשקם את
אזור המחצבה ולהגדיל שם את אזור התעשייה .אז אל ה הכבישים .תחזור
בבקשה שקף אחד להצע ת ההחלטה ונקריא אותה.

מר איתן בן ציון :

אגוזי אני רוצה להגיד כמה מילים עד שהוא יחזור

לעניין של ה -
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מר יצחק אגוזי :

רציתי שתסביר.

מר איתן בן ציון :

לא ,לקחת את זה עד הסוף .תראו חבר'ה אזור

התעשייה באופן עקרוני ,התב"ע שד  694 /מדברת על להפוך את כל המחצבה
בע צם לאזור תעשייה ,בחלק שאתם רואים כרגע במפה ,ובחלק המזרחי לאזור
שיקום נופי .את כל הבורות של החציבה וכל השאר להפוך אותם לשיקום
נופי .אנחנו בפרויקט הזה הולכים לשלש את אזור התעשייה ,ולהגדיל אותו
מ  150 -דונם כמעט ל  500 -דונם אזו ר תעשייה ,וזה די מקביל לאזור תעשייה
בנימין שאנחנו כרגע יוצאים לפיתוח שלו .כלומר אם אנחנו נסיים את התכנון
הזה ונתחיל ונסיים את התכנון תוך שנה וחצי שנתיים ,בזמן שאנחנו נתחיל
לאכלס באזור תעשייה בנימין ,אנחנו נצא פה לפעולות שיקום .כאשר המכשול
היחיד שיש לנו כרג ע זה ההורדה של חברת הנסון שכרגע מטפ לת שם את כל
אזור החציבה והכרייה ,היא צריכה לרדת מכיוון מזרח לכיוון הבור ,שרואים
אותו בצד ימין של התוכנית ,באזור המזרחי .כל חברת הנסון יורדת לאזור
הבור ,ואז השטח מתחיל להיפתח לשיקום ולתכנון .מה שעושה כרגע אגוזי
הוא מבקש את החלטת המליאה להתחלת עבודות התכנון והשיקום של אזור
התעשייה החדש.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז תעבירו את הצעת ההחלטה ,תעבירו את השקף.

מר יצחק אגוזי :

שקף קודם ,שקף מספר .2

גב' אושרת גנ י גונן :

ותסביר

אגוזי

מה

מקור

התקציבי

לסלילת

הכבישים האלה.

מר יצחק אגוזי :

טוב ,אנחנו כמובן הולכים לגבות הי טלי פיתוח,

היטלי סלילה ,היטלי שצ"פ ,היטלי אגרות מים ,אגרת צנרת מים וביוב
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מהיזמים שיזכו במגרשים ,זה המקור התקציבי .תעבירו אם אפשר לשקף
מספר .2

מר שרון סספורטס :

אתם ...הצעת החלטה מולכם?

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,לא מולנו.

מר איתן בן ציון :

אני תקוע עם זה -

מר שרון סספורטס :

אז רגע אני אציג את זה עוד פעם.

מר איתן בן ציון :

הייתי תקוע במשהו אחר.

גב' אושרת גנ י גונן :

אגוזי אז מה מקור ההכנסה?

מר יצחק אגוזי :

מקור ההכנסה הוא גביית היטלי פיתוח מהיזמים

שיזכו שם במגרשים .בינ תיים את העבודות תכנון שיידרשו עד שי היה שיווק
שם ,תממן החברה הכלכלית לא בדיוק עודפים ,אבל מעודפים שיש בנושא של
תשתיות על ,המאזן של החברה ,תשתיות על בחצב ,ובמידת הצורך מקידום
מימון של המועצה של היטלי פיתוח .אם זה יידרש אז כמובן יבוא תב"ר על
זה.

מר אורי עצמ ון :

אפשר לדעת איזה סכום זה ההשקעה ואיזה סכום

זה ההכנסה?

מר יצחק אגוזי :

אנחנו לא יודעים ,לפני שיש תכנון אנחנו לא

יודעים.
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מר אורי עצמון :

אבל אפשר לאמוד אותו ,את ההיטלים אתה יודע.

מר יצחק אגוזי :

את ההיטלים אני יודע -

מר אורי עצמון :

אז כמה סדר גודל ? מה סדר גודל על מה אנחנו

מדברים? ע ל שקל? על מיליון? על  20מיליון?

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע שנייה ,שרון תחזיר לי את כולם רגע על

התמונה הכללית .לא יעשו שם עבודות ביותר מכספי ההיטלים שייגבו ,בסדר?

מר אורי עצמון :

כמה כסף זה?

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע אורי  ,אי אפשר לדעת עד שאין תכנון ,ואנחנ ו

לא רוצים שמישהו יצפה עכשיו בפייסבוק לייב ויתפוס כאן מילה של תקציב
כזה או אחר .יש כאן אנשים שצריכים לעבוד על זה מומחים לתחום ,ואז
מתחיל מול חברת הנסון הסיפור של ההיטלים .בכל מקרה זה לא יעלה על
הסכום שההיטלים יהיו ,זה בכל מקרה .אז כשיהיה לנו תכנון ,כשנוכל
להתקדם עם זה ,בעצם אנחנו נותנים עכשיו  boostלאזור ת עסוקה חצב שהיה
רדום הרבה שנים ,זה מה שאנחנו עושים ,אנחנו מתחילים להעיר את כל
השטח שם .מי ישלם את זה האם הנסון או רמ"י ,יתחיל כאן בטח סיפור,
רמ"י יגידו אולי הם ,והם יגידו אולי הם ,אנחנו לא יודעים ,אנחנו לא נתחיל
לשים שם שקל לפני שנקבל  ,₪ 2בסדר? כל הסיפור הזה סבוך עם משפטים,
אז אנחנו לא רוצים להגיד כאן משהו אחר כך שמישהו יעשה בו שימוש ,לא
נוציא יותר ממה שנקבל.

מר יצחק אגוזי :

שנצטער עליו.
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מר דני ברכה :

אני לא מבין איך ל א נשים שקל לפני שנקבל ,₪ 2

כשאנחנו הולכים לאשר את זה כבר.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אני מסבירה ,אנחנו הולכים לאשר את הסלילה,

אבל אנחנו עכשיו צריכים לעשות תכנון סלילה ,ולראות כמה כסף ,ואז
להגדיר להם -

מר דני ברכה :

גם התכנון עולה כסף.

גב' אושרת גנ י גונן :

ברור ,אבל לרמ"י יש...

מר יצחק אגו זי :

א' בשביל לשלוח היטלים למי שצריך לשלוח

היטלים ,צריך את מליאה המועצה ,את ההחלטה הזאת במליאת המועצה.
התכנון זה לא שיהיה מחר בבוקר ,שנשלח היטלים של  5 ,3 ,2מיליון ₪
להנסון לרמ"י או לכל גורם אחר ,לא שמחר בבוקר הם משלמים .יתחילו
להתווכח הכול יהיה בסדר ,אבל אנחנו צריכים לצאת לתכנון .כמו שאמרתי
כמה מאות אלפי שקלים ראשונים יכול להיות שהחברה תצטרך לקדם מימון,
זה בסדר ,יש את הכספים לזה .הם מיועדים במאזן בדיוק לדבר הזה בדו"חות
הכספיים .ולאחר מכן כמובן שסלילה בפועל לא תתבצע שם לפנ י שיש כסף ,זה
לגמרי ברור.

מר דני ברכה :

חוץ מהתכנון אנחנו לא משקיעים שם כלום עד שלא

מקבלים -

מר יצחק אגוזי :

כרגע לא.
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עו"ד לימור ריבלין :

אם תסתכלו על השקף הראשון ,אתם תראו שבעצם

חוק עזר של המועצה מחייב את מליאת המועצה ,לקבל החלטה ולהודיע שהיא
מעוניינת בהתחלת פרויקט או במיזם של סלילה במ קום מסוים .וזה בעצם
האקט הראשון שהיום אנחנו עושים .אנחנו לא עושים מעבר אנחנו לא כבר
מכריזים מי...

מר יצחק אגוזי :

אין תב"ר לזה.

עו"ד לימור ריבלין :

ומה העבודות .אלא ממש פועלים על פי חוק העזר

שלנו ,שקובע שמליאת המועצה צר יכה לקבל החלטה שהיא מתחילה בפרויקט
סלילה במקום מסוים ,וזה מה שהיום אנחנו מביאים בפניכם.

גב' אושרת גנ י גונן :

אתם זוכרים שהבאנו בפניכם לפני מספר חודשים

בקשה לאשר היטל סלילה לרשות הטבע והגנים בפארק אפק? זוכרים את זה?
אז הוא אושר עכשיו ,הגשנו להם עכשיו חשבון של  64מיליון  ,₪להגיד לכם
כמה ייסג ר בסוף ,אנחנו לא יודעים ,אנחנו יודעים מה הגשנו להם ,עוד לא
סללנו .עכשיו זה עורכי הדין שלהם ,ועורכי הדין שלנו ,זה תהליך ,אבל מה
שאנחנו עושים כאן אנחנו מתניעים כאן תהליך ,שבסופו של יום אמור לייצר
לנו אזור תעסוקה מניב .אז בר שותכם אנחנו נעלה את זה להצבעה עם הצ עת
החלטה מפורטת ,לימור תקריאי אותה.

גב' ליאת זולטי:

אפשר רגע שאלה? האם יש חלוקה של הכנסות עם

אלעד?

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,כן ,למרות שזה לא אזור התעסוקה החדש

נחשונים – אלעד ,זה הישן המחצבות ,אבל את צודקת כן .יש עם אל עד
חלוקה ,יש הסכם חלוקה.
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עו"ד לימ ור ריבלין :

אבל לא על היטלי סלילה.

גב' אושרת גנ י גונן :

הסלילה היא שלנו.

מר יצחק אגוזי :

לא על היטלי פיתוח רק על השבחה וארנונה.

מר איתן בן ציון :

לא על ההיטלים ,לא על ההיטלים.

גב' אושרת גנ י גונן :

ההיטלים הם שלנו ,הס לילה היא שלנו ,מה שיעלה

לנו ,מה שנב צע ,החשבון שלנו פנימי וסגור .אחר כך כשנעמיד שם אזור
תעסוקה מניב ,אנחנו נצטרך לעמוד בהסכם מול אלעד ,שזה חלוקת הכנסות
של  50%נדמה לי.

עו"ד לימור ריבלין :

אז בהתאם לסעיף ( 3א) לחוק העזר לדרום השרון

סלילת רחובות התשס"ב –  , 2001מליאת המועצה האזורית דרום השרון
מחליטה על סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית מספר שד ,10/694 /וזאת
כחלק מפיתוח אזור תעשייה חצב .הסלילה תבוצע על ידי המועצה בשלבים
לפי החלטת מהנדס המועצה ,באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח דרום
השרון ,ועל פי הזמינות התקציבית והסכו מים שיועמדו לטובת הפרויקט.
הכבישים והמדרכות ישמשו בין היתר את הנכסים במגרשים מספר  901עד
 912כולל 3005 ,3004 ,3002 ,על פי תכנית מספר שד .10/694 /הכבישים
והמדרכות מפורטים להלן בתשריט שמוצג בפניכם בשקף מספר  3רחוב הידוע
כרחוב מספר  2בקטע בין רחוב מספר  4לרחוב מספר  ,6אין שמות לרחובות,
רחוב היד וע כרחוב מספר  ,1רחוב הידוע כרחוב כמספר  ,6ורחוב הידוע כרחוב
מספר  3בקטע שבין רחוב מספר  4לכביש .4711
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מר איתן בן ציון :

אפשר לראות את זה בתרשים שמקודם הצגנו.

גב' אושרת גנ י גונן :

שרון תחזיר בבקשה את המסך של כולנו .אז א ני

מעלה את זה להצבעה ,מי בעד? מי נמ נע? מי מתנגד? אז פה אחד יופי ,שיהיה
בשעה טובה .ואגב כשאני רואה את המספרים של הרחובות ,אני חושבת
שכדאי שנקים ועדת שמות ,כי גם הולך להיות לנו אזור תעסוקה בנימין וגם
בחצב ,וכשיהיו כבר כבישים יהיה נכון להקדיש לזה מחשבה ולייצר כאן גם
שמות לרחובות ,וגם שם לאזור התעסוקה החדש בנימין ,כי עדיין אין לו שם
ממותג.

מר אורי עצמון :

תעשו שמות חקלאיים כיאה לנו.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נצטרך לדון בזה בוועדת שמות שאנחנו נגדיר

מי יהיו חבריה בישיבת המליאה הבאה ,ואחר כך הוועדה הזאת תבוא ,אני
בעצם לא יכולה להגיד את זה כאן מ עכשיו ,כי אני לא יודעת ,לימור את
תצטרכי להגיד לנו ,יכול להיות שוועדת שמות בכלל לא מורכבת מחברי
מליאה ,אני לא יודעת .מה שהחקיקה והתקנות אומרים בעניין ,יכול להיות
שיש בכלל כזאתי ,פשוט לא הייתה פעילה לפחות בשנים שאנחנו כאן.

מר איתן בן ציון :

אני רק אגיד שבא זור תעשייה חצב הקיים זה שמות

של פרחים.

גב' אושרת גנ י גונן :

הא כבר היו? כבר הייתה החלטה?

מר איתן בן ציון :

כרכום ,כלנית ,יש לנו באזור חלק קיים.

גב' אושרת גנ י גונן :

מי החליט את זה?
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מר איתן בן ציון :

לא יודע ,אני מכי ר את זה ,אני קיבלתי את זה

בתפקיד.

מר יצחק אגוזי :

זה עוד לפני בנצי.

מר איתן בן ציון :

זה מקודמיי.

גב' אושרת גנ י גונן :

טוב בסדר ,אנחנו נבחן את השמות ,ואם זה מסתדר

עם הצביון שלנו אז אנחנו גם נאשר אותם.
החלטה  :בהתאם לסעיף ( 3א) לחוק העזר לדרום השרון סל ילת רחובות
התשס"ב –  ,2001מליאת המו עצה האזורית דרום השרון פה אחד מחליטה על
סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית מספר שד ,10/694 /וזאת כחלק
מפיתוח אזור תעשייה חצב .הסלילה תבוצע על ידי המועצה בשלבים לפי
החלטת מהנדס המועצה ,באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון,
ועל פי הזמינות התקציבית והסכומים ש יועמדו לטובת הפרויקט .הכבישים
והמדרכות ישמשו בין היתר את הנכסים במגרשים מספר  901עד  912כולל,
 3005 ,3004 ,3002על פי תכנית מספר שד .10/694 /הכבישים והמדרכות
מפורטים להלן בתשריט שמוצג בפניכם בשקף מספר  3רחוב הידוע כרחוב
מספ ר  2בקטע בין רחוב מספר  4לרחוב מספר  ,6רחוב הידוע כרחוב מספר ,1
רחוב הידוע כרחוב כמספר  ,6ורחוב הידוע כרחוב מספר  3בקטע שבין רחוב
מספר  4לכביש .4711

.5

הצעה לסדר – אורי מרגלית  +אמנון כהן;

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אנחנו עוברים לסעיף האחרון שלנו הצעה לסדר

שאורי מרגלית ואמנון כהן ביקשו להעלו ת כאן .אורי אתה רוצה להציג את
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זה? אמנון? מי מכם מוזמן להציג.

מר אורי מרגלית:

כן אני אציג.

גב' אושרת גנ י גונן :

לא צריך את הצעת ההחלטה כאן ,לא צריך .הא

אתה שיתפת?

מר שרון סספורטס :

אני שיתפתי.

גב' אושרת גנ י גונן :

את ה צריך את זה אורי?

מר אורי מרגלית :

לא ,לא ,ממש לא.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נשמח לראות אותך עדיף כן.

מר אורי מרגלית:

אוקיי ,קודם כל ערב טוב לכולם ,אנחנו מזה

חודשים ארוכים נמצאים תחת התקפה של כל פעם אומרים את המספר ,22
אני לא יודע אולי הוא גדל בינת יים של ועדות גיאוגרפיות ושל ותמ"לים  ,ומי
יודע מה צופה לנו ...והמציאות היא שרוב יישוב המועצה נמצאים תחת
התקפה ממש .חלקם אפילו על ידי יותר מוועדת גבולות או ותמ"ל כלשהו ,יש
יישוב שאפילו על ידי  3או אפילו  4כאלה ,שמקיפים אותו .מדובר באיום
קיומי ,למרות שאנחנו מ דברים עליו כמעט כל ישיבת מליאה ובדי ווחים ,אני
לא בטוח שאנחנו ממש אומדים את העוצמה שלו .זה איום קיומי גם על
התפתחותם של יישובים ולא  1ו  , 2 -גם על המועצה בכלל ,על השטחים שלה,
על ההכנסות שלה מכל הכיוונים האפשריים ,על האזורים הפתוחים שלה עם
כל התשתיות שאמורות ל קום בהם .כשמדינת ישראל עומדת תחת הת קפה
יוצאת דופן של קורונה ,אז היא באיחור של חודשיים ממנה פרויקטור .אנחנו
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נמצאים תחת התקפה כזאת גם כן כבר חודשים ארוכים ,והיא לא עומדת
לרדת .הזמן הניהולי שנדרש להתמודדות עם כל הוועדות האלה להתכונן
אליהם ,לתאם את המדיניות גם ברמה הלאומית ,ברמת מועצות אזוריות,
ברמת מחלקות המועצה ,ברמה משפטית ,ברמה הכלכלית ,זה פשוט מחלקה
בפני עצמה .כרגע מנהלי המועצה מה שנקרא מותחים את עצמם כמה שאני
יכול להתרשם או אנחנו ,מעבר לגבולות האפשריים ,להתמודד עם כמות כזאת
של ותמ"לים וועדות זה בלתי אפשרי  ,ולנהל במקביל את השירותים הרגילים
שכולנו ממשיכים לצפות להם .אנחנו חושבים שמתבקש ויפה ...קודם למנות
פרויקטור ,שהמועצה תמנה פרויקטור שירכז את הטיפול והתיאום...
המסובכת הזאת .ברור שרוב הנטל ימשיך ליפול על מנהלי המועצה ,בעיקר על
אושרת וכו' ,אבל חייב להיות מיש הו שקם בבוקר וזה העיסוק שלו ,לעשות
את כל התיאומים האלה ,להתכונן לכל הוועדות האלה .אנחנו רואים ברמת
יישוב אחד בודד ,כשהוא נאלץ להתמודד מול ועדה גיאוגרפית או ותמ"ל או
כמה ,איזה משאבים וכמה אנשים צריכים לעסוק בזה ,כדי להיות מוכנים,
וגם אז אנחנו כל הזמן מגיבים ורצים אחרי הזנב .לכן ההצעה שלנו בת מצית
שהמועצה ...עד סוף שנה זאת תמנה פרויקטור שיעבוד מתחת לראש המועצה
ויעסוק בזה .לגבי שנת  2021אני לא מניח שהמציאות תשתנה ,אבל אז אם
המועצה מחליטה שהיא צריכה להמשיך להחזיק פרויקטור כזה ,אז כמובן
שהיא תצטרך להכניס את זה לת וך תכנית מובנית .אנחנו פה הצענו סכו ם ש ל
 ₪ 200,000עד סוף השנה שנראה לנו הגיוני ,אין לנו שום יכולת להציע את
המקור התקציבי לזה ,אבל כשיש מגיפה אז לא שואלים מאיפה ...לפרויקטור
לקורונה ,אלא ממנים ומנהלים את המלחמה .זאת ההצעה שלנו בתמצית,
ואנחנו חושבים שזה חיוני ברמ ת ההתנהלות והמשך ההתנהלות תוד ה.

ג ב' אושרת גנ י גונן :

אורי תודה אני חושבת שהיטבת לתאר גם את

הבעיה וגם את הדרך לפתרון ,מורכב מאוד מאוד ,נושא חשוב .אני מבקשת
לתת לדודל'ה להתייחס ,אם עוד מישהו רוצה שיכתוב בצ'ט.

49

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 3.8.20

מר דוד משה :

א' אני חושב שהנושא הוא סופר חשוב .השאלה שלי

מדוע ההצעה הזאת לא הגיעה מההנהלה הפעילה של המועצה ,מראש המועצה
או המנכ"ל ,שהם יציגו למליאה אנחנו זקוקים לפונקציה נוספת בעלות שלה
כך וכך .מדוע זה בא בצורה עקומה שהם מציעים ואומרים כמה אתם עסוקים
וכמה אין לכם זמן? זו לא צורת התנהלות לדעתי .הנהלת ה מועצה הייתה
צריכה לבוא למליאה ולהגי ד :רבותיי יש לנו בעיה ,יש לנו נושא מורכב ,זקוק
פה  3 ,2 ,1אנשים לא יודע ,כך וכך אנשים ,יועץ חיצוני לא יודע מה ,בבקשה
תאשרו .אני לא חושב שמישהו היה מתנגד .הדרך הזאת שחברי המליאה
מספרים לי שמאוד קשה לאחרים להגיש ,לא נראית ל י .תודה.

מר אורי עצמון :

צר יך או לא צריך?

גב' אושרת גנ י גונן :

לא משנה ,דודל'ה רצה להגיד את מה שהוא רצה,

זה בסדר .הוא אמר שצריך הוא רק לא מבין -

מר דוד משה :

אמרתי שצריך ,אמרתי הדרך לא נכונה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אני אענה ,למה אתה כותב שאילתות?

מ ר דוד משה :

שאילתות אם לא היו לי מס פרים ,א' לא עונים לי

עליהם ,ב' עזבי את זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אתה כותב שאילתות כי אתה חבר מליאה ,כי אתה

חבר מליאה שיכול להשפיע.

מר דוד משה :

זה לא הייתה שאילתה.
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גב' אושרת גנ י גונן :

הצעה לסדר.

מר דוד משה :

הצעה לס דר ,זה לא שאילתה.

גב' אושרת גנ י ג ונן :

הצעה

לסדר

היא

עוד

כלי

פרלמנטרי,

כמו

שאילתות .זה כלי פרלמנטרי .שאתם חברי מליאה יכולים לעשות בו שימוש.
אתם יכולים להעלות הצעות לסדר ,כל אחד בנושא שכואב לו ,כל אחד בנושא
שהוא רוצה לקדם אותו .זו זכותכם זה אפילו חובתכם וז ה בסדר גמור
שהצעות כאלה עוברו ת מכם .אתם משפיעים ,זו הדרך שלכם להשפיע .זו הדרך
שלכם להשפיע על המדיניות ,זו הדרך שלכם להשפיע על תכניות העבודה ועל
השירות לתושבים כאן .ולכן אני מברכת על הצעה לסדר כהצעה לסדר ,בלי
קשר לתכנים שלה .ואם מצא לנכון אורי וחבר המליאה א מנון כהן להציע את
ההצעה הזאת לסדר ,א' אני מכבדת אותם ואני מכבדת את הנושא הזה,
ולשאלתך למה זה לא עלה על ידי הנהלת המועצה ,התשובה היא כזאת:
הנהלת המועצה זכתה הרבה מאוד שנים באדם יקר מאוד בבועז שוויגר ז"ל.
ובועז היה האסטרטג של המועצה ,התעסק בוועדות האסטרטגיות  ,והתעסק
האסטרטגיה של המועצה ,הוא נ יהל את היחידה האסטרטגית .בועז הלך
לעולמו השנה .ואנחנו לא איישנו את התפקיד ,חשבנו שמבחינתנו בשנה כל כך
קשה שבה אנחנו נאלצים לקצץ בתקציב בגלל משבר הקורונה ,זה גם לא יהיה
נכון לעשות את זה .וזו הייתה הסיבה שאנחנו החלטנו שלא .קרו דברים
במקביל על אף הקורונ ה ,ולמ רות שכמעט שנה לא הייתה ממשלה ,יש לנו
היום ממשלה .והממשלה הזאת גם אם היא מאוד לא יציבה ,היא מאוד פעילה
בנושא של הותמ"לים .ואנחנו חווים את זה בעיקר בעיקר ב  3 -חודשים
האחרונים 3 .חודשים שבהם בעיקר נאבקנו בנושא הקורונה מבחינה
תקציבית ,ולא העלינו את זה ,לא חשבנו שנכון להעלות את זה במליאה
שנדרשת לקצץ זו הסיבה .שאלות והערות נוספות? מהותית ולגופו של עניין.
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יש כאן הערות להגיד או על פרוצדורה זה גם בסדר ,אם מישהו רוצה
להתייחס לפרוצדורה של הצעות לסדר .אז כן.

מר שחר עדי:

אני כתבתי אי זה שהיא הערה ,א' אני חושב שבא מת

נוש א חשוב ,כל הכבוד לאורי ואמנון שהעלו את זה .ואני חושב שאנחנו
צריכים לקחת את זה צעד אחד הלאה ,ובאמת לבדוק לראות מה בעצם אנחנו
רוצים שיהיה בתפקיד הזה .כי יכול להיות ש  ₪ 200,000 -זה יותר מידי או
פחות מידי ,צריך לבדוק מה בדיוק אנחנו רוצים מפרויקטור כזה ,מה צריכי ם
להיות הכישורים שלו .ובהתאם לזה גם לבדוק איך מתקצבים את זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

עדי ,אם אני אבקש רגע לדייק את מה שאתה אומר,

כדי לסכם את מה שאתה אומר ,תגיד לי אם אני צודקת .מה שאתה אומר
הנושא כנושא הוא חשוב ,לגבי הפרופי ל ,היקף העבודה ,אופן ההתקשרות
ועלוי ות ,זה כבר עניין של המועצה והנהלתה להביא את הנושאים האלה לידי
ביצוע אופרטיבי הטוב ביותר .אבל כעיקרון אתה חושב שזה נושא חשוב שכן
יש מקום להכניס אותו.

מר שחר עדי:

כן ,אני אדייק טיפה יותר .הכוונה שלי הייתה

שהמועצה באמת צר יכה לבדוק בכלים שלה ועם הידע שלה ,מ ה הדרישות.
ולפי זה לבוא ואז לקבוע מה הסכום שבאמת נדרש לצורך העניין הזה ,כמו כל
תב"ר אחר שהמועצה מביאה לאישור המליאה .אוקיי אנחנו רוצים תב"ר
בסכום סכום כזה וכזה ,בגלל שעשינו ,בדקנו ,ראינו.

גב' אושרת גנ י גונן :

לכו תעשו עב ודה תביאו את זה בהצעה אופרטיב ית,

זה מה שאתה אומר .אבל כן אתה אומר צריך לעשות עבודה ולהביא את זה
לכאן.
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מר שחר עדי:

כן.

גב' שגית בן ארי :

אני יכולה להגיד משהו גם אחר כך .אני פשוט

בנהיגה בכלל זה אני בלי וידאו ברשותכם.

גב' אושרת גנ י גונן :

אין בעיה ,אז א יתן אתה תהיה אחריה ,בסדר?

מ ר איתן יפתח :

אין בעיה.

גב' שגית בן ארי :

אני רוצה לומר באמת שההצעה היא הצעה טובה

מאוד ,חיונית בזמנים האלה ,במיוחד לאור הדיון האחרון שגם נערך בנושא
של צור יצחק ,אני חושבת שצריך לתכלל פה הרבה נושאים ודברים וחשוב
שיהיה פרויקטור לדעתי מקצועי ,חיצוני למועצה ,לא מי שהו מתוך המועצה.
אני גם מצטרפת למה שעדי אמר בהקשר של ,המועצה צריכה באמת לבוא
ולהגיד מה נדרש ,מה מתבקש .אני יוצאת מנקודת הנחה גם שהסכומים
שניקבו הם לא רחוקים מהמציאות ,שנעשתה איזה שהיא בדיקה .אני מבקשת
אבל שזה לא נתמהמה עם הדבר הזה ,זה די דחוף לדעתי ,יחד עם זאת לא
לקבל החלטות כמובן...

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה שגית ,תודה רבה .איתן.

מר איתן יפתח :

אני חושב קודם כל שזה יחידה חשובה ,צריך

לעשות יחידה ממש .יחידה אסטרטגית היא קיימת בהרבה מועצות ובהרבה
רשויות .היא חשובה לא רק בה גנה על ...או פרויקטים ארוכי ט ווח שכ רגע
חלק מפוצל בין כמה בעלי תפקידים .ויחידה אסטרטגית חשוב שתהיה .אני
חושב שצריך להיות דווקא ,אני חולק פה על מה שנאמר ,אני חושב שזה צריך
להיות מישהו מהמועצה ,מישהו בשכר ,עובד המועצה שיכיר את המועצה ,ולא
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בא לפרויקט קצר או נק ודתי .זה משהו שמתגלגל ,משהו ש מתמשך וכרגע זה
יותר עם חלק מהרשויות חלקם זה בכמה מישורים .סך הכול אני חושב שזה
צריך להיות מישהו שבעל כישורים שאתם תחליטו וממש להגדיר את התפקיד,
אבל מישהו שיהיה עובד המועצה ,ויוכל אולי לעשות עוד תפקידים .כי גם
בועז ז"ל עשה מספר תפקידים ,אבל זה תפקיד בפני עצ מו שלפ חות עכשיו
בצורה מלאה ,והוא חייב להיות מתוך המועצה ולאורך זמן.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה איתן .שירלי לופו.

גב' שירלי לופו חזן :

ערב טוב ,אני רוצה לומר בהקשר הזה שאני בוודאי

חושבת שצריך להגדיר את הפרופיל של המשרה בהיקף של ה והכול ,יחד עם
זאת כמו שבמשר ות אחר ות אנחנו לא נכנסים לדיון הזה של המליאה ,אלא
נותנים את המקום הזה להנהלה של המועצה ,אז אני לא חושבת שברמת
ההחלטה שהמליאה צריכה לקבל זה ברזולוציה של מי בעל התפקיד ,ומה
הכישורים הנדרשים .אני חושבת שזה צריך להשאיר כמו בתפקידים אחרים
לידיים הנאמנות של הנהל ת המוע צה .ואני חושבת שהשיח שלנו או המקום
שלנו זה באמת אולי באישור העקרוני ,לזה שאנחנו חושבים שנכון שיהיה
הפתרון ,בוודאי שצריך לעשות את החשיבה ,ואני חושבת שהמנדט צריך
להיות בידיים של הנהלת המועצה ,כמו שעושים את זה גם בתפקידים אח רים
שיש במועצה ,וכך נראה לי ש גם נכו ן לעשות.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה שירלי .עוד הערות? רחמים אתה מצביע או

שזה נתקע? כן ליאת.

גב' ליאת זולטי:

אני חושבת ש  ₪ 200,000 -לאשר ככה בלי הרבה...

נראה לי קצת ,אפשר לקבל קצת יותר פרטים ,איך זה יבוצע בעזרת ,אני
מבינ ה שזה משהו זמני עד תחילת השנה  ,אבל שוב אם אפשר לקבל קצת יותר
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פרטים ,כדי שאנחנו נוכל באמת לאשר את זה בצורה טובה ,שנהיה מעורבים
בזה ,אז אני חושבת שזה יהיה יותר ברור לכולם .עולות פה שאלות ,זאת
אומרת מה נדרש פה ,אני חושבת שזה חשוב ,הגדרות התפקיד .חיצוני,
מחלקה  ,זה נורא לא ברור .אז שוב אני חושבת שהדברים צריכים להגיע לפה.

גב' אושרת גנ י גונן :

בסדר .אז קודם כל אם אין עוד דברים ,אז אני

אסכם .יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אז אני קודם כל אגיד שאני מברכת
על השימוש בכלי הפרלמנטר י החשוב הזה של הצעה לסדר .נדמה לי שבשנה
וח צי האלה עוד לא עשינו שימוש בכ לי הזה  ,וזה כלי שאני ממש מעודדת
אתכם לעשות בו שימוש .זה כלי שיכול להשפיע על סדר היום שלנו ,זה אחד.
שתיים ,בגלל שאתה שאלת דודל'ה גם על השאילתות שלך ,ולמה הם לא
נענות ,אז אני אגיד שחלק מהשאילתות כן נענות ,אבל שאילתה צריכה להיות
כ תובה כשאילתה .שאילתה היא משפט  2משפ טים ,היא לא יכולה להיות עמוד
וחצי עם  15שאלות .שאילתה צריכה להיות קצרה ,ואנחנו נשמח לענות כאן
על שאילתות .יש עוד שימוש אחד ,שהוא לא מגיע לכאן למליאה ,אבל זה מה
שנקרא חוק חופש המידע ,כל אזרח יכול ,בוודאי ובוודאי אתם יכולים לבקש
לקבל חומרים על נושאים ש חשוב ל כם ,ואתם רוצים לדעת עליהם .תקציבים,
סעיפים ,החלטות ,כל מה שאתם רוצים אתם יכולים ,לא כל דבר כזה הוא
שאילתה .זה בקשות למידע .בקשות למידע אנחנו מזמינים אתכם לשלוח
אלינו ,ואנחנו נשמח לענות לבקשתכם .שאילתה בבקשה תמקדו למשפט או .2
ממש חשוב כי אחרת אנחנו יכ ולים ל עשות גם מליאה של שעה וחצי על כל
השאלות שנשאלות ,אז נמקד את זה .לגופו של עניין ,אני שומעת שהרוב
המוחלט בעצם כולם ,לא היה אחד שלא חשב שזה נכון ,כולם חושבים שזה
נחוץ ,כולם חושבים שזה נכון ,והשאלה איך וכמה זה יעלה ,זה שאלה שא נחנו
נצטרך לשאול את האנשים המ קצועיי ם כאן .ואם זה יהיה תב"ר נביא את זה
לאישור המליאה כתב"ר ,ואם זה יהיה החלטה לגייס כאן מישהו באופן קבוע,
אז אנחנו נביא את זה לכאן בכל מקרה ,למרות שזה לא נדרש מאיתנו .אנחנו
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חושבים שזה בהחלט נושא חשוב ונדרש ,ושוב אני אגיד שבוע ז חסר לנו מאוד
מאוד ברמה האיש ית אבל גם ברמה המקצועית מאוד .והוא השאיר כאן הרבה
מאוד חומרים מסודרים ועבודה שמהווה תשתית לעבודה של כולנו כאן,
ואנחנו כולנו מנסים כל אחד לקחת על עצמו משהו כאן מתוך הדברים שבועז
תכלל .אבל יש מקום ויש ערך ליחידה אסטרטגית בעיקר בי מים אלה
שהאסטרטגיה שלנו היא ל שמור ע ל המועצה שלנו על המרחב הכפרי ועל
השטחים שלנו ...ועדות השונות שאנחנו מתמודדים איתם .אז אנחנו נעשה את
העבודה ...ולמליאה הבאה אנחנו נביא את זה .זה היה הנושא האחרון שלנו?

מר שרון סספורטס :

לא ,יש חברים -

מר אליהו בן גרא :

א ושרת אפשר להגיד משהו?

גב' א ושרת ג נ י גונן :

כן בהחלט דני.

מר אליהו בן גרא :

אולי בהזדמנות זאת יחד עם ההחלטה הזאת אני

מציע לחדש את העבודה של הוועדה האסטרטגית .בינתיים כאילו -

גב' אושרת גנ י גונן :

אלי אתה צודק ,אתה צודק הוועדה האסטרטגית

בעצם פעלה ברשותו של יענקל'ה ז"ל .רואי ...נקרא לד גל והס כים לרכז את
הוועדה ואנחנו צריכים לחזור אליו שרון ולראות שזה עדיין רלוונטי -

מר שרון סספורטס :

 ...יש לנו דיון בשבוע הבא לדעתי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי מצוין ,מצוין יופי.

.6

הש למת חברים בוועדות;
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גב' אושרת גנ י גונן :

ה שלמת חברים בוועדות .מידי פעם חברים יוצאים

חברים נכנסים ,ואנחנו צריכים לעדכן את הוועדות .אז אני מבקשת ברשותכם
לעבור ולהציג את החברים הנכנסים והיוצאים בוועדות השונות .העמותה
לקידום החינוך התרבות הנוער והספורט ,אנחנו רוצים לחדש את חברותו של
דוד כהן מחגור ,איל צייג מבקשים להכניס אותו לווע דה במק ום קלרה נדיר
שיוצאת מתפקידה ,וכאן אני גם רוצה להודות לקלרה נדיר על השירות
המשמעותי והמסור שלה במועצה .קלרה ביקשה לסיים את תפקידה כמנהלת
מחלקת בתי ספר יסודיים ולחזור לאהבתה הקודמת ללמד ,היא חוזרת לחנך
בבית ספר עמיאסף ,ואנח נו מודים לה מאוד על השנים שהי א השקי עה ועשתה
כאן .החברה הכלכלית אנחנו מבקשים לאשר את עו"ד טובי מוזס מצור יצחק
כי לצערנו עמרם לשד ממתן לא יכול ,הוא גם חבר ועד במתן והוא לא יכול
לשמש גם כחבר החברה הכלכלית .תרד למטה שרון החברה להשבת מי
קולחין ,אנחנו רוצים לאשר את יעל דור שכבר למעשה אישרנו אותה באחת
הוועדות לפני לדעתי כשנה ,וזה משום מה לא הופיע בפרוטוקול ,ואנחנו כדי
לאזן את מספר החברים שהם חברי המליאה אל מול עובדי מועצה ונציגי
ציבור ,אנחנו ביקשנו מציפי ומאופיר להצטרף אלינו ,אופיר גרינברג שיהיה
נציג ציבור וציפי ו קנין סגנית הגזבר .הוועדה לתכנ ון אסט רטגי אנחנו
מבקשים לאשר את רועי סער במקומו של יענקל'ה ז"ל ואת ליטל סער .ועדת
מל"ח ועדה שבמקום בועז ז"ל אנחנו מבקשים מרוני שתיכנס שם כדוברת.
וועדת השקעות ששרון סספורטס ייכנס במקום בועז גם כן .בוועדת חינוך
אנחנו מבקשים לאשר את דנה גונן מנהל הגיל הרך בקי בוץ עי נת כמשתתפת
בוועדה .אז נחזור למסך של כולם ונאשר את כולם ,אלא אם כן למישהו יש
כאן הערה או שאלה.

גב' ליאת זולטי:

אושרת יש אפשרות להיכנס לוועדה האסטרטגית

כמו שביקשתי בזמנו?
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גב' אושרת גנ י גונן :

יש אפשרות ליאת .את רוצה שאנח נו נעלה את זה

עכשיו?

גב' לי את זול טי:

כן.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אנחנו נבקש לאשר גם את ליאת בוועדה

האסטרטגית .נצביע על זה ביחד?

מר אורי עצמון :

הכול ביחד.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אני מבקשת להעלות את זה להצבעה ,מי בעד?

מי נמנע? יש מתנגדים? פה אחד .אז ברכות לנכנסים ותודה ליוצאים .ותודה
רבה לכם על הקשב וזה היה לא פשוט היום עם הטכנולוגיה ,הלוואי הלוואי
שאת הישיבה הבאה נוכל לעשות בספטמבר פנים מול פנים ולהרים כוסית
ביחד לכבוד השנה החדשה ,אז אנחנו נסיים באופטימיות ,המשך שבוע טוב
לכולם ,ביי.
החלטה  :מליאת המ ועצה פה אחד מאשרת את השלמת הח ברים ב וועדות:
העמותה לקידום החינוך התרבות הנוער והספורט :למנות את דוד כהן ואיל
צייג כחברים בעמותה.
החברה הכלכלית למנות את עו"ד טובי מוזס כחברה בחברה הכלכלית.
החברה להשבת מי קולחין למנות את יעל דור ,ציפי וקנין ואופיר גרינברג
כ חברים בחברה להשבת מי קולחין.
הוועד ה לתכנון אסטרטג י למנות את רועי סער ,ליטל סער וליאת זולטי
כחברים.
ועדת מל"ח למנות את רוני בן שטח כחברה בוועדה.
ועדת השקעות למנות את שרון סספורטס כחבר בוועדה.
ועדת חינוך למנות את דנה גונן כמשתתפת בוועדה.
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____________ ____
אושרת גני גונן
ראש המוע צה

___ _____________
שרון סספורטס
מנכ"ל המועצה
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ריכוז החלטות

*

אישור פרוטוקול מספר  9/20מיום ;30.6.20

החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוק ול מספר  9/20מיום ;30.6.20

.7

תב"ר ים;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1כיתות שמע אקוסטיות בבתי ספר וגני ילדים
מימון  :משרד החינוך

₪ 450,000

 .2תוספת ל-תב"ר -1779שיפוצים במוסדות חינוך ()1,500,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 500,000

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1485תוספת אגף תשושי נפש מרכז
יום בנווה ימין ()2,822,310
מימון :קרן פיתוח

₪ 150,000

 .4הלוואה ממפעל הפיס להקמת מערכות PV

₪ 4,324,800

 .5סלילת רחוב הרקון בעדנים
מימון :היטלים וקרנות סלילה

₪ 220,000

 .6מחשבים ותשתיות מחשוב למוסדות חינוך
מימון :מפעל הפיס

₪ 1,200,000

מימון :הלוואה

 .7תוספת ל-תב"ר –1741ציוד צח"י ליישובים ()50,000
מימון :גורמי חוץ
.3

25,000

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
*

ה לוואת מפעל הפיס למימון הקמת מערכות .PV

*

ערבות להלוואה לחברה הכלכלית למימון הקמת מערכות .PV

*

הסמכת החברה הכלכלית לביצוע עבודות פיתוח בפרויקט
הרחבת צור נתן.
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*

החלטה בדבר סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית
שד – 10/694 /אז ור תעשייה חצב.

החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר מתן ערבות מועצה להלוואה של החכ"ל
מבנק לאומי  6.7מיליון  ₪בריבית  2.05%קבועה החזר ל  15 -שנים .

החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר לקיחת הלוואה בערבות מפעל הפיס 4.3
מיליון  ₪בריבית פריים  - 1%והעברתה לחכ"ל.

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מסמיכה את החבר ה הכלכ לית לפיתוח
דרום השרון בע"מ ,בכפוף להסכם שייחתם בין רמ"י לבין המועצה ובתקציב
שיועמד לפרויקט ,לשמש כזרוע הארוכה של המועצה בכל הנוגע להוצאתו
לפועל של פרויקט עבודות הפיתוח בהרחבת היישוב צור נתן ,לרבות תכנון,
ניהול ופיקוח ועבו דות הביצוע .במסגרת הסמכתה של החכ"ל תהיה רשאית
להתקשר עם קבלנים ,ספקים ,שיידרשו לפרויקט בכפוף ובהתאם לכל דין,
כאשר התמורה שתשולם לחכ"ל בשל שירותיה תסוכם בין מורשי החתימה
במועצה לבין מורשי החתימה בחכ"ל.

החלטה  :בהתאם לסעיף ( 3א) לחוק העזר לדרום השרון סלילת ר חובות
התשס"ב –  ,2001מליאת המ ועצה ה אזורית דרום השרון פה אחד מחליטה על
סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית מספר שד ,10/694 /וזאת כחלק
מפיתוח אזור תעשייה חצב .הסלילה תבוצע על ידי המועצה בשלבים לפי
החלטת מהנדס המועצה ,באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון,
ועל פי הזמינות התקציבית והסכומים שיועמד ו לטובת הפרויקט .הכבישים
והמדרכות ישמשו בין היתר את הנכסים במגרשים מספר  901עד  912כולל,
 3005 ,3004 ,3002על פי תכנית מספר שד .10/694 /הכבישים והמדרכות
מפורטים להלן בתשריט שמוצג בפניכם בשקף מספר  3רחוב הידוע כרחוב
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מספר  2ב קטע בין רחוב מספר  4לרחוב מספ ר  ,6ר חוב הידוע כרחוב מספר ,1
רחוב הידוע כרחוב כמספר  ,6ורחוב הידוע כרחוב מספר  3בקטע שבין רחוב
מספר  4לכביש .4711

.6

הש למת חברים בוועדות;

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשרת את השלמת החברים בוועדות:
העמותה לקידום החינוך התרבות הנוער והספורט :למנות את דוד כהן וא יל
צייג כחברים בעמותה.
החברה הכלכלית למנות את עו"ד טובי מוזס כחברה בחברה הכלכלית.
החברה להשבת מי קולחין למנות את יעל דור ,ציפי וקנין ואופיר גרינברג
כחברים בחברה להשבת מי קולחין.
הוועדה לתכנון אסטרטגי למנות את רועי סער ,ליטל סער וליאת זולטי
כחברים.
ועדת מ ל"ח למנות את רוני בן שטח כחברה בוועדה.
ועדת השקעות למנות את שרון סספורטס כחבר בוועדה.
ועדת חינוך למנות את דנה גונן כמשתתפת בוועדה.
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