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.1

הרמת כוסית לחג ,דו"ח ראש המועצה ,מצגת פתיחת שנת הלימודים;

גב' אושרת גנ י גונן :

אחר הצהריים טובים לכולם ,אני שמחה לפתוח את

ישיבת המליאה שלנו באולם הכנסים החדש שלנו בדר ום השרון .רק אתמ ול
חתם מהנדס המו עצה על טופס  4ואנחנו חונכים היום למעשה בפעם הראשונה
את האולם הזה .אומנם חלק מחברי המליאה נמצאים כאן ,חלק בזום,
הישיבה תשודר בפייסבוק לייב משודרת בפייסבוק לייב וגם מצולמת בזום,
וחברי המליאה שלא נוכחים כאן פיזית נמצאים איתנו כ אן במסך הזום,
וי וכלו להשתתף ולשא ול שאלות .אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לכאן ולכל
מי שהצטרף אלינו בזום ,ולהודות למי שארגן כאן את האולם ,לדניאלה
מנהלת הלשכה ולכל צוות הלשכה ,ליגאל ,לבנצי ,לאגף התפעול בראשותו של
יואב ,למחלקה הטכנית לכולם שארגנו את זה ,אנחנו נ שמור על כל הכללי ם
כאן ,על המרחקי ם ,על המסכות ,וננהל את הישיבה הזאת בצורה אחראית
וקפדנית .רגע לפני שנפתח בסדר היום שבעיקרו מתאפיין בנושא חינוך ,אני
רוצה שנרים ביחד כוסית לחיים .שנרים כוסית לבריאות טובה לכם ולכל עם
ישראל ,שנרים כוסית לפרנסה טובה לכולנו ,שתמש יכו בעשייה הקהיל תית
שלכם ,אתם במ הלך השנתיים בקדנציה הזאת עשיתם רבות ובעיקר בעיקר
חווינו תקופה של שגרת חרום עמוסה בהתנדבות אתם ,ואני רוצה גם דרככם
כאן למסור תודה לכם ולכל המתנדבים ביישובים שלנו ,ליו"ר הוועדים,
לוועדים ,למתנדבים בצח"י בכל יישוב ויישוב במועצה שלנו ,לקהילה
המ דהימה שלנו שבחוד שים האחרונים התגלתה עוד יותר ,נחשפה עוד יותר
בחוזקה ובחוסנה כקהילה חזקה וסולידרית ותומכת .ואני רוצה לאחל לכולנו
שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה טובה יותר ,תהיה שונה יותר ,תהיה בריאה
יותר ,שנמשיך בעשייה החברתית והקהילתית שלנו ,אז כולם להרים כוסו ת
ונאחל לחיים וש כל משאלות ליבנו וחלומותינו יתגשמו ,אמן .לחיים.
טוב ,אז אנחנו נתחיל כהרגלנו בדיווח על מצב הקורונה בדרום השרון .שרון
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יעלה עכשיו את הפורטל החדש שיש לנו ,הפורטל של פיקוד העורף שבעצם
מאפשר לנו לראות נתונים בזמן אמת על כלל המועצה שלנו ,ועל כל אח ד
מהיישובים שלנו  .בשקף הראשון ,ערן אם אתה יכול להראות לנו ,אנחנו
יכולים לראות חולים ומבודדים בדרום השרון ,ולראות את הגרף ואת העלייה
הדרמטית בחודש האחרון ,פחות מחודש בשבועות האחרונים .אנחנו מדברים
כאן בדרום השרון כרגע על  55חולים ,מאתמול להי ום נוספו  5חולים  ,זה קצב
עלייה ג בוה .מספר המבודדים שלנו  . 641מאתמול להיום נוספו לנו 76
מבודדים .ומספר המחלימים שלנו  216מה שמעודד אותנו שמאתמול להיום
יש  10מחלימים .אנחנו יכולים לראות ביחס לחודש שעבר ,וראינו את הגרף
בחודש שעבר בישיבת המליאה ,שיש כאן עלייה .היא קשורה במגמו ת שרואים
אותם בכ לל הארץ ,חלק מזה תוצאה של פתיחת מערכת החינוך ,אבל גם
העובדה שבעצם המשק נפתח לא בצורה הדרגתית ויותר ויותר אנשים
נדבקים .אנחנו מתאימים את הבקרה שלנו במועצה האזורית בעצם בצורה
מודולרית למרחב ,וזה מצוין .דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים ,שבתקופת
קורונה זה יתרון גדול מאוד לחיוב במרחב כפרי .בגלל המרחבים הגדולים
שלנו אנחנו יכולים בעצם לאפשר הרבה מאוד פעילויות של שגרה ושל שגרת
חירום במרחבים פתוחים וגדולים .מה שטוב בפילוח של המועצה ,ואנחנו
יכולים לראות את זה לפי יישובים ,זה שכל יישוב נמ דד בנפרד .זאת או מרת
המועצה כולה היא מועצה ירוקה ,כי רוב היישובים שלה מוגדרים כירוקים,
אז זה הבשורה הטובה שאנחנו יכולים לבשר כאן היום .יש לנו יישובים שלפני
שבועיים היו ירוקים ,ואתם יכולים לראות שמרבית היישובים שלנו ,אני לא
יודעת אם אתם יכולים לראות את זה ,נ יקח לדוגמא את אל ישמע .אלישמע
לפנ י שבועיים ,ברמזור של לפני שבועיים הייתה בירוק .התאריך היה , 5.9.20
היום  14.9.20ביום חמישי יעדכנו את הרמזור ,אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים
לראות רק את אלישמע ,נכון לעכשיו איך היא עברה מה  5.9.20 -ירוק להיות
במצב של כמעט אדום .הפיל וח הזה בזמן אמת מאפשר לנו לזהות מגמות
ולעצור את המגמות האלה .למשל באלישמע הוצאנו מכתבים והסברה
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לתושבים כמה חשוב לשמור על בידוד .כמה חשוב לייצר את המרחק החברתי,
לסגור גני שעשועים ,לסגור את מרכזי הפעילות ולדעת שאנחנו לקראת סגר,
וכדאי לעשות את כל המאמצים כדי לא להיכנס לזה .ב זמן אמת כשאנחנו
יודעים את זה אנחנו יכולים לעצור את זה .יש למשל יישובים שזה בדיוק
הפוך ,שהם היו בצהוב והם קיבלו מידע על מספר החולים ומספר המבודדים,
הפרמטרים שקובעים את הרמזור הם  3פרמטרים עיקריים ,אחד זה מספר
החולים ,שתיים זה מספר המבודדים ,ושלוש זה מספר הב דיקות באחוז על
ה בדיקות החיוביות לעומת ,או השליליות ,לעומת הבדיקות החיוביות .אנחנו
רואים יישובים שיצאו לעשות בדיקות ורוב הבדיקות היו שליליות והם עברו
מצהוב לירוק חזרה .חשוב מאוד להיבדק ,חשוב מאוד לשמור על בידוד ,חשוב
מאוד לשמור על כל ימי הבי דוד .שואלים אותי הרבה פעמים אם י צאנו
בבדיקה שליליים והיינו חשופים לחולה קורונה מאומת ,אז אנחנו צריכים
להשלים את  14יום? התשובה היא כן וכן ,אין מה לעשות ,חייבים להשלים 14
יום .אלה כללי זהירות חשובים מאוד ,אלה הנחיות משרד הבריאות וחייבים
להקפיד עליהם .אנחנו מידי יום מסתכלים על הגרפים ועל ה רמזור שלנו
במועצה .אין שום סיבה שבעולם שיישוב שנמצא לקראת אדום ואולי ייכנס
לסגר ,אנחנו מקווים שלא ,אנחנו מאוד מקווים שהיישוב הזה יחזור להיות
ירוק ,אבל אם יישוב כמו אלישמע ייכנס לסגר ,זה לא יכניס את יתר
היישובים לשום פעילות ח ריגה או לסגר .יי שוב ירוק ימשיך ל תפקד ,וזה
חשוב ,זה פריבילגיה של מועצות אזוריות .בעיר הם מתייחסים לעיר כעיר,
ואצלנו הפילוח הזה הוא מאוד מאוד משמעותי ,והוא באמת הערבות ההדדית
שלנו .כאן היא חשובה מאוד ,היא נחשפה לאורך כל התקופה של המשבר,
ובעיקר בעיקר עכשיו שז ה עולה והמספרים עולים בכל המדינה  ,ואנשים
יוצאים לעבוד מחוץ למועצה וחוזרים ,ואנשים מחוץ למועצה עובדים
במועצה .ככול שהחיים ימשיכו בשגרת חירום כזאת ,אנחנו נצטרך יותר ויותר
את אותה ערבות הדדית ואחריות אישית וקהילתית שלנו ,אנחנו הולכים
לקראת סגר בחגים שלנו וברא ש השנה ,ואנחנו ב אמביוולנטיות רבה  ,כי אנחנו
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מבינים שחייבים לעשות מעשה דרסטי כדי להוריד את כמות החולים במדינה.
ואנחנו מבינים שהמחיר שאנחנו נשלם על זה כחברה הוא מחיר גדול ברמה
המשפחתית ,הנפשית ,הרגשית ,החברתית ,הקהילתית ,ובעיקר בעיקר
הכלכלית .ואנחנו מבינים שכ כול שאנחנו נקפיד על הכללים ונצא מהסגר הזה
מחוזקים יותר בריאים יותר ,אנחנו נצטרך לצאת בצורה אחראית ושקולה,
ואנחנו מצפים שהמדינה תתווה כאן מתווה אחראי שבו מצד אחד הכלכלה
תמשיך להתקיים ,ומצד שני נוכל לשמור על איכות החיים שלנו .זה תמיד
המתח הזה בין כמה לשמור ע ל האיתנות הפיננס ית אל מול כמה לש מור על
בריאותנו ,ועל התפקוד שלנו ,על הרציפות התפקודית שלנו .וזו הסיבה
שפתחנו כאן את מערכת החינוך ,בכל המדינה היא נפתחה ,כדי לשמור על
הרציפות התפקודית ,כי אנחנו מבינים שהקורונה היא לא תעזוב אותנו
כנראה בקרוב .היא כאן כבר יותר מחצי שנה ,והערכ ה היא שהיא תהיה עוד
חודשים רבים ואולי אפילו יותר .ואנחנו מבינים שאת כל המאמצים והכוחות
והאנרגיות שאנחנו השקענו בחודשים האלה ,אנחנו נצטרך להמשיך להשקיע
וזה ריצה למרחקים ארוכים .וצריך לעשות את זה בתבונה ובזהירות
ובאחריות .ואנחנו שמחנו לפתוח כ אן את מערכת החינ וך שלנו אחרי חוד שים
של הכנה ,כשאנחנו פותחים את מערכת החינוך לגיל הרך  6ימים בשבוע,
בבתי ספר יסודיים  5ימים בשבוע ,על מנת לאפשר לקהילה שלנו ,לאפשר
להורים להמשיך ולצאת לעבודה ולקיים פרנסה ,והרציפות התפקודית הזאת
עמדה אל מול עינינו כשאנחנו פתח נו את מערכת החינ וך שלנו .עוד מעט אני
אזמין לכאן את נני ,מנהלת אגף החינוך ,שתספר לנו על פתיחת שנת
הלימודים .אבל אני רוצה להגיד על זה כמה דברים .העקרונות המנחים שלנו
היו לייצר כאן ,קודם כל עקרון מנחה ראשון בריאות ,בריאות ,בריאות .כמו
שאמרתי קודם המרחב שלנו ה כפרי מאפשר לנו ב בתי ספר להשתמש ב כל
המרחבים ,ביישובים ,בבתי הנוער ,באולמות הספורט ,בגינות השעשועים,
בכל מקום אפשרי פתחנו כיתות לימוד .תנועות הנוער באמת הקריבו כאן את
המרכזים שלהם בשעות הבוקר עבור התלמידים ,אבל זה מה שאפשר לנו
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לפתוח כיתות ובכיתות הגבוהות יות ר בבתי הספר היסו די גם קפסולות ,ו זה
היה מאוד מאוד חשוב כמו שאמרתי ,כדי שנוכל לפתוח את השנה כמו שצריך,
אבל בריאות בראש וראשונה ,שומרים על קפסולות .נכון שתוך כדי נסגרו
כיתות ונסגרו גני ילדים ,אבל לא נסגרו בתי ספר שלמים ,כי כמו שאמרנו
שאנחנו מתייחסים למועצה בפ ילוח של יישובים ולא סוגרים את כל המועצה,
אלא רק יישוב שנהיה אדום ,גם בבית ספר ,אם יש כיתה שיש בה מאומת
לקורונה ,אז אנחנו סוגרים את הכיתה ואת מי שבא איתו במגע ,ולא בית ספר
שלם .וזה באמת מורכב ,מורכב מאוד .גם ככה לא פשוט לפתוח שנת לימודים,
השנה במיוחד .ואני רוצה להגיד כבר ע כשיו תודה ענקית לכל השותפים
בפתיחת מערכת החינוך שלנו בדרום השרון .למנכ"ל המועצה ,לכל האגפים,
לראש אגף החינוך שלנו ,לכל הצוותים החינוכיים ,לצוותים החינוכיים
בהנהלות בתי הספר וגני הילדים ,לסייעות ,למורים למורות ,למנהלות,
לעובדי המנהלה ,ליו"ר הוועדים ,לחברי ה וועדים ,ליישובים  ,להנהגות ולכם
שכולם ביחד קהילה אחת נרתמה כדי לפתוח כאן את מערכת החינוך ,וראתה
אל מול עיניה את הבריאות שלנו .הדבר השני החשוב זה כמו שאמרתי
הרציפות התפקודית .והדבר השלישי זה הקשר הבינאישי .היה לנו מאוד
מאוד חשוב שבבתי הספר הי סודיים בכל הארץ לפי משרד החינוך מוגדרים
יומיים למידה בבית הספר ,ואנחנו אפשרנו  , 5כדי שהילדים ייפגשו עם מבוגר
משמעותי .שהילדים ייפגשו עם המחנכת שלהם ,שהילדים ייפגשו אחד עם
השני .כי הקשר הבינאישי והרגשי הזה חשוב .ומערכת החינוך עם כל
הטלטלות שהיא עוברת היא סו ג של עוגן .והיה לנו חשוב שיהיה ג ם את
המפגש הבינאישי .בתיכונים שלנו ובחטיבות אנחנו עובדים קצת שונה ,תיכון
אחד וחטיבה אחת עובדים יומיים ושלושה ימים לסירוגין .התיכון השני עובד
יומיים בשבוע ,ואנחנו בוחנים גם מתווה של למידה ...כמו שעשינו בשבוע
הראשון ללימודים .זה מורכב אצלנו ב מועצה ,משום שאנח נו מסיעים לבתי
הספר ,וזה אומר שההסעות צריכים להסיע ב  3 -משמרות ,אבל זה לא בלתי
אפשרי ,ואם אנחנו נחשוב שזה הדבר הנכון לעשות ,אז אחרי החגים אנחנו
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נציג גם מתווה כזה ...שגם הילדים בבתי היסודיים העל יסודיים שלנו ילמדו
יותר מיומיים בשבוע בצורה פיז ית ולא רק מקוונת  .הוספנו כוח אדם בעיקר
בבתי הספר היסודיים בגלל הפיצולים האלה ,בגלל שאפשרנו  5ימים בשבוע.
הגשנו קולות קוראים וזכינו בהם ממשרד החינוך להגדלה של  7%בכוח האדם
שלנו ,סייעות ,תומכות למידה משולבות בתוך בתי הספר היסודיים ,כדי
לאפשר את הקבוצות הקטנו ת .והדבר האחרון אמצעי למידה .היה לנו חשוב
שלכל ילד יהיה את מכשיר הקצה את המחשב לכל משפחה .שלכל מורה יהיו
אמצעים שבבתי הספר יהיו אמצעי מחשוב .השקענו השנה ואתם אישרתם את
זה כאן  4מיליון  ₪במערכות מידע .לסבר את האוזן בשנה שעברה .₪ 300,000
יש כ אן  ₪ 50,000בכל שנה 4 ,מיליון  ,₪הרבה מהכסף הגיע ממשרד החינוך,
מקרנות ,מתרומות ,מקרן אתנה .אבל גם אנחנו כמועצה הבנו שמערכת
החינוך עוברת שינוי דרמטי ,וכדי שנתאים את עצמנו אנחנו צריכים להתאים
את כל המערכות שלנו ,והשקענו במערכות מידע במחשבים לילדים ,במחשבים
ל מורים ,בהכשרות ל מורים ,כל מורה ו מורה בבית ספר יסודי יקבלו מחשב,
ויעברו קורסים להוראה מקוונת .תראו ,אנחנו לא הזמנו את הקורונה
והקורונה כאן נכפתה עלינו .הלוואי והלוואי שיימצא חיסון לקורונה והיא לא
תהיה כאן יותר .מקורונה מתים ,מקורונה חולים ,מקורונה מאבדים את
מקום העבודה ,מק ורונה משתבשת הכל כלה והחיים שלנו .אבל יש גם
הזדמנויות בתוך הקורונה .כשחלמנו כאן לפני שנה איך צריכה להיראות
מערכת החינוך שלנו ,חלמנו על כיתות קטנות ,חלמנו על למידה מקוונת
דיגיטלית משלבת ,למידה חווייתית ,חלמנו על לשבור את הקירות ,חלמנו על
לשבו ר את הכיתות ולרא ות למידה במרחבים פתוחים ,חלמנו על חווה
חקלאית .חלמנו ללמוד בחינוך הבלתי פורמלי והפורמלי ביחד בכל מרחב.
חלמנו על גיוון בהוראה ובלמידה ,חלמנו שיהיו לנו מערכות משוכללות,
שהפדגוגיה שתהיה לנו אוטונומיה בפדגוגיה ,שמשרד החינוך לא יכתיב הכול,
והיום בשותפות עם משרד החינוך יש הכרה בצורך לתת עצמאות למנהלות
בתי הספר ,לצוותים החינוכיים ,למועצה האזורית להחליט איך תיראה תכנית
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הלימודים .שברנו את המרחב את הזמן את המקום את התכנים ,זאת
הזדמנות יוצאת דופן .אנחנו הולכים לקבל כאן מערכת חינוך מתקדמת,
פורצת דרך .וק ודם כל בזכות ההו ן האנושי .קודם כ ל בזכות הנשים והאנשים
המסורים והמסורות ,המורים והמורות ,הגננות והסייעות וכל מי שאמרתי
קודם ,שנמצאים בתוך המערכת הזאת ומתאימים את עצמם .יש לנו כאן הון
אנושי נפלא התלמידים שלנו שהם עוברים את הטלטלה הזאת הכי מסתגלים
אליה ,הכי מ סתגלים אליה ,כל כך מתאימים את עצ מם ,ואנחנו מנסים
להתאים את עצמנו אליהם .אז בחסות הקורונה קרו גם דברים טובים.
התהליכים האלה שנורא רצינו להגיע אליהם קיבלו תאוצה ,ובקצב מהיר
יותר הם מוטמעים בתוך המערכות שלנו .אז אנחנו מקווים להישאר עם
הדברים הטובים המתקדמים ב תוך מערכת החינוך ובלי הקורונה ,ו לשמור את
מה שאנחנו משיגים עכשיו בדם יזע ודמעות ,לשמור את זה בהרבה שמחה
וכיף וחדוות יצירה בלי אילוצים כל כך קשים שהקורונה מטילה עלינו .אז כן
יש גם זוויות עם הרבה אור שצריך להאיר אותם לפעמים ,כי לפעמים האופל
משתלט .אז לא ,ערב פתיחת שנה חדשה ,אנחנו רוצים להאי ר בזרקור את
הדברים הטובים שיש לנו כאן ,ויש לנו לא מעט דברים טובים .אני רוצה
להזמין אותך נני ,מנהלת אגף החינוך שלנו להציג את הפתיחה של שנת
הלימודים החדשה ,ואת האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים.

גב' נני רייזברג:

תודה ,תודה רבה ,זכות גדולה לעמוד כאן ,לעמוד

בראש אגף חינוך מפואר ,רציני ,איכותי ,תומך ,מפרגן ,יוזם ,חולם ,מאמין.
זכות גדולה לעבוד עם ציבור עם קהילה שרואה במעשה החינוכי ערך עליון,
ובאמת שותפה לו .והתחושה היא תחושה נפלאה שגם בשעה הזאת שאנחנו
ניצבים בפני אתגר כל כך גדול ,אני עומדת ואני אומר ת לכם בצורה מאוד
ברורה ,שהתחושה היא שאנחנו עטופים כולנו .אתמול קיימנו ועדת חינוך עם
כל המנהלים ,עם חברי ועדת החינוך ,חלק מחברי המליאה היו ,עם הורים ,עם
תלמידים שהיו שם ,עם נציגים של האגפים ,קשה ,אנחנו עוברים תקופה מאוד
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מאוד מאוד קשה ,אנחנו מנהלים את אגף הח ינוך כמו כמעט בש דה קרב ,אבל
הכוח שאתם כקהילה נותנים לנו ,הגב שאתם נותנים לנו ,העובדה שאתם
שואלים שאלות ,גם כשהם קשות ,שאנחנו מחדדים את המענים שלנו,
ולפעמים אנחנו טועים ,אבל אנחנו טועים ביחד ואנחנו מדייקים את זה,
הלכה למעשה יחד אתכם נותנת לנ ו כל כך הרבה כוח לדעת שאנחנו שות פים
לדרך .ובקורונה כמו במערכת החינוך בכלל ,אבל בקורונה השותפות הזאת
היא ערך עליון ,היא זאת שתוביל אותנו לצמיחה המאוד מאוד מאוד גדולה
בהמשך .אני לפחות מבחינתי רוצה לראות בקורונה הזדמנות ,הזדמנות
לשינוי ,בדיוק כמו שאושרת אמרה .אני זוכרת את הי ום האחרון בשנה
ש עברה ,ממש ערב הסגר של הגל הראשון ,נכנסתי לעמיאסף שמעתי  2בנות
בכיתה י"ב בחנייה ,והם אומרות אחת לשנייה' :את יודעת ,זה כנראה היום
האחרון שלנו במערכת החינוך '.אני ככה התבוננתי הקשבתי ולא האמנתי
שמה שהן אומרות זה אמיתי .וככה בצע דים שלי לקראת המ שרד של מירב
גשם היה קר ורוח והכול היה אפור ,התמונה הזאת ,הקולות האלה שנשמעו
שם היו כל כך כל כך עוצמתיים .ואני זוכרת את עצמי יושבת במפגש הזה עם
מירב ,ואנחנו בונות את החלום ומדברות אותו .ואז מירב אומרת לי' :נני ,אני
רוצה מערכת אחרת .תראי ,יש לנו כאן בית ספר מפואר ,יש פה כל כך הרבה
אפשרויות ,אפילו התקרה היא כל כך גבוהה ,מרחבי החינוך פתוחים ,הכול
חשוף ,יש כאן משהו שהוא אחר ,אני רוצה לפרוץ את דלת הכיתה ,אני רוצה
לעשות כאן משהו אחר '.הרגע הזה לא הבנו ,באותו רגע לא הבנו את העוצמה
שלו של מה שהולך לה יות .ונכנסנו לתו ך הגל הראשון בלי להיות מוכנים אליו,
אבל התחושה היא שאנחנו מחזיקים אותו ,אנחנו יוצרים איתו ,אנחנו
חושבים איתו ,אנחנו פורצים את דלת הכיתה ,אנחנו עושים דברים אחרים,
אנחנו טועים ,אבל אנחנו קמים ואנחנו לא מוותרים ,כי אנחנו רוצים לחלום
וליזום חינ וך ,וכמה טוב לדע ת שאנחנו עושים א ת זה ביחד בכל שלבי הגיל,
גם בגנים ,גם במעונות ,גם בבתי הספר היסודיים ,גם בעל יסודיים ,גם
בפורמלי וגם בבלתי פורמלי .זאת תחושה פשוט נפלאה ,והתחושה היא העוד
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יותר נפלאה שיש לנו שותפים לדרך ,שיש ראש מועצה שמדברת חינוך שנולדה
בתוך החינוך ,שמאפשרת כמעט את כל מה ש אפשר ,שיש מנכ"ל ,ואני לא
אומרת את זה בגלל שהם יושבים כאן ,אני אומרת את מה שאני באמת
מרגישה .שיש פה מנכ"ל שאומר לי תפרצי את הגבולות ,תעשי את כל מה שאת
יכולה ,אנחנו מאחוריך ,ובאמת השמיים הם הגבול .אז אני רוצה להודות
לכולכם על האומץ ,על התבונה  ,על הכוח שנותני ם לנו ,אנחנו נכנסים לתשפ"א
עם הרבה מאוד עוצמה ,עם הרבה מאוד חלומות ,ואנחנו לא מתכוונים לוותר
על אף אחד מהם .אז מסע של צמיחה בצל הקורונה .יש פה את הנתונים של
מערכת החינוך שלנו ,כ  10,000 -תלמידים ,עם הרבה מאוד מורים ,עוזרי
הורא ה ,תומכי הוראה ,יש לכם את כל הנת ונים ,אני לא אדגיש אותם .אנחנו
מדברים חזון ,נכון שיש שנת קורונה ,אבל אנחנו פועלים על פי חזון,
ומבחינתנו הקורונה היא עוד הזדמנות להגשים את החזון ,חזון שמדבר על
לחלום ,על ליזום ולהאמין ,ואני אומרת לא לוותר .כשאנחנו מסתכלים גם על
ההישגים שלנו ,חשוב לנו להסתכל עליהם גם בעת הזאת ,גם עם הקשיים
האלה .חשוב לנו לומר שאנחנו עם בתי הספר האפקטיביים ,חשוב לנו לומר
שבית ספר ירקון הוא בית ספר שהוא במקום השלישי ברמת בתי הספר
האפקטיביים מתוך  302בתי ספר ,והוא זכה גם לתגמול דיפרנציאלי על כך.
ח שוב לנו לומר שאנ חנו זכינו בשנה ש עברה בצל הקורונה בעיצומו של הגל
הראשון בזום ,חטיבת הביניים בירקון זכתה באות מצוינות במקום השלישי
באולימפיאדת החלל ,בתחרות הסייבר ,אחוז הזכאות לבגרות גבירותי
ורבותיי  , 98.5%בואו נבין מה זה אומר ,כמעט  100%מהתלמידים זכאים
לבגר ות ,ואני מוסיפה ואני אומרת  20%ז כאות של תעודות בגרות איכותיות
מצטיינות ,אין לזה כמעט אח ורע גם באזור שלנו ,ואתם יכולים לראות את
הנתונים .תעודת הוקרה לחינוך לערכים ,קידום שוויון הזדמנויות ,תלמידים
של החינוך המיוחד שלומדים בתוך המערכת ,אנחנו מדברים על תשע"ה על
 , 18%היום אנח נו מדברים על  , 66%בשנה שעברה היינו  57%עם  253ועדות
לזכאות ואפיון ,שזה באמת גדול מאוד .היעדים המרכזיים לשנת הלימודים
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הבאה ,להמשיך ולפתח את התוכנית האסטרטגית ,להמשיך ולצאת למסעות,
להמשיך ולפתח יוזמות ,להטמיע את היוזמות של שנה שעברה ולהמשיך ע ם
יוזמות חדשות ,והיוזמה הגדולה ב יותר שנגיע אליה אני מקווה לקראת סוף
השנה ,זה כניסה ליישובים .יש ערך מאוד גדול לתהליך החינוכי בחיבור של
היישובים שאתם מייצגים אותם לתוך מערכת החינוך ,למדנו את זה במסעות
הקטנים שעשינו בשנה שעברה בקיבוצים ,במתן .שאלנו את עצמנו איך אנחנו
לוקחים את הסיפור היישו בי ומכניסים אותו כחלק מהסיפור הבית ספרי.
העוצמה של בתי הספר העל יסודיים ,ואני אומרת את זה עם  100%של
אחריות .העוצמה של בתי הספר התיכוניים שלנו היא בזכות הקשרים האלה,
בזכות גיוון האוכלוסייה של הקיבוצים ,של המושבים ,של הכפרים ,של צור
יצחק שזה מן עיר ,שמגיעים לתוך מערכת החינוך אין לזה אח ורע ,זה חלק
מהתהליכים שאנחנו עוברים וחלק מתעודות ההצטיינות שאנחנו רואים אותם
כאן .התמקצעות צוותים חינוכיים מאוד מאוד מאוד חשוב ,אנחנו משקיעים
בזה המון ,כי אנחנו כל הזמן צועדים קדימה ,והמענים לצו רכי שעת הקורונה
שהיא השעה הזאת ,אבל אני שוב אומרת זו מדרגה גדולה משמעותית ,אבל
אחת בדרך לתהליך חינוכי משמעותי ארוך טווח .אז לקורונה אושרת אמרה
שוברים את דלת הכיתה ,התאמת מערכת החינוך למאה ה  , 21 -פרויקט
הצטיידות ,השקעה באמצעי תקשוב ,השקעה בפיתוח מקצועי עם הא קדמיה
ללמידה היב רדית ,עם הענן של גוגל בהזדהות אחידה ,שנכנסנו לתוכנית
פיילוט גם במחוז מרכז וגם בחינוך ההתיישבותי ,של קידום תכניות פדגוגיות,
ופה יש אוטונומיה ניהולית משמעותית למנהלים .כל מנהל בוחר את הדרך
שלו ,המטרה שלנו שכל אחד יפרוץ את הדרך ,ואנחנו ביחד נע בור תהליך של
למי דה משותפת מהיוזמ ות של כל החינוך לא דרך אחת .המפתחות להצלחה,
שאלנו את עצמנו מה המפתח שלנו להצלחה ,שאלנו את זה בתום הגל הראשון.
זה היה אירוע שמבחינתי היה מאוד מאוד מאוד חשוב ,כי ממש כשיצאנו
לדרך אז בישיבה שעשינו עם שרון ,בישיבה הזאת שאלנו את עצמנו מהם
המפתחו ת שלנו? מהם גורמ י הכוח? על מה אנחנו לא מוותרים? אז לא ויתרנו
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על  5ימים בשבוע לבתי הספר היסודיים ,כי חשבנו שזה ערך עליון שבתי
הספר היסודיים והתלמידים מ  -א' עד ו' יגיעו ,ואכן עבדנו מאוד מאוד קשה
למציאת כל המרחבים החינוכיים .דיברנו על מרחבים אח רים ,דיברנו על
נ יהול התחלואה ,לצ ד התחלואה שהיא קיימת איך אנחנו מנהלים אותה נכון,
איך אנחנו יוצרים תחושה של מוגנות שאנחנו עושים אותה הלכה למעשה יום
יום .זיהינו את ההון האנושי ,את ההון ההתיישבותי ,יצרנו קשרים עם
היישובים ,כמה וכמה ישיבות וביחד בנינו את התוכנ ית של שנת הלימוד ים,
נכנסנו ב  3 1.9 -ימים רצופים לכל מרחבי הלמידה ,וחשנו גאווה מאוד מאוד
גדולה .אז המתווה הוא  6ימים ,אמרנו בתי ספר יסודיים ,על יסודיים,
הזכרנו אין צורך להרחיב הלאה .והתוכנית שחשוב לי לומר אותה ,היא לא
התוכנית ,אנחנו כבר בתוכנית אחרת ,המטרה ש לנו זה כל הזמן ל בחון ולראות
איזה מענים אנחנו נותנים כולל בעת הזאת שכבר אני חוזרת לישיבה ,על
מענים מיוחדים לצורכי התלמידים של החינוך המיוחד .כל מרחבי החינוך
שאתם רואים אותם גאווה מאוד מאוד מאוד גדולה ,ותודה ענקית לכל יו"ר
הוועדים היישוביים שנתנו לנו באמת כת ף ,יד ביד צעדנו כדי להביא את
המע רכת למצב הזה  ,זה לא מובן מאליו בכלל .בינוי ותשתיות לא הזכרנו,
אבל חשוב לומר לצד כל היערכות הקורונה אנחנו בנינו ,אנחנו עשינו ,אנחנו
לא ויתרנו .המרחב החינוכי החדש בסירקין ,מוסדות החינוך החדשים של
החווה החקלאית ,וגן תקשורתי חדש  ,הרחבת בתי הספר כצנלסון ,ירקון,
אולם של עמיאסף איזה אולם מפואר .הנגשה פיזית במעבר אפק ,הנגשות
אקוסטיות רבות ,הצללות גם חדשות גם החלפות גם תיקונים ,שיפוצי גנים,
פאנלים סולריים ,איכון ליקויי בטיחות ועוד ועוד ועוד .וכל המידע שגם הוא
היה מאוד חשוב ,התחושה הזא ת שרצינו שנרגיש אנחנו נמצאים במק ום בטוח
ומוגן .עבדנו מאוד מאוד מאוד קשה כדי שהמידע יגיע קרוב מאוד לבתים ,עם
הודעות  , SMSעם חמ"ל חינוך שעבד שבוע לפני תחילת שנת הלימודים ,עם
מתחם באתר של חוזרים לחינוך עם כל המידע נגיש ומוכן ,עם פייסבוק ,עם
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אגרת להורים ולתושב ים ,הכול הכול הכ ול כמה שיותר מונ גש לקהל ,כדי
שכמה שפחות שאלות ,וכמה שיותר מענים שנקלוט מהשטח ונתארגן אליהם.
והדבר האחרון ההסעות .מבחינתי היום לימודים מתחיל כשילד מגיע לתחנה
שממנה הוא עולה לאוטובוס ,המפגש הראשון שלו עם החינוך זה האוטובוס
ועם הנהג .היה מאוד מאוד מאוד חשוב ש החוויה הזאת של ה עלייה לאוטובוס
תהיה חוויה של מוגנות ,במיוחד בתקופה הזאת .ולכן יש ג'ינגל ,ולכן יש
מתחם של הסעות ,ולכן פתחנו פורום של הורים ושל קהילה ,כדי לדייק את
הנושא של ההסעות ועוד ועוד כדי שוב שהאווירה תהיה אווירה ותחושה של
מוגנות וביטחו ן .פרסמנו הרבה מ אוד ,הרבה מאוד ש לטים ,הרבה מאוד
פרסום סביב העניין הזה ,והכי הכי חשוב ומעל הכול שיהיה השינוי הזה
שאנחנו מייחלים לראות בעולם ,אנחנו נהיה השינוי שאנחנו מייחלים לראות
אותו בעולם .אז אני מאחלת לכולנו שתהיה לנו שנה מוצלחת ,שלמרות הקושי
נחווה חווי ות של נחת ,של סי פוק ,של באמת להג יע לפסגה ולא לוותר ולהיות
שם ,ולעשות את המעשה החינוכי הכי הכי הכי טוב ,עשינו אותו בגל השני,
עשינו אותו בקיץ עם בית הספר והגנים של החופש הגדול ,ואנחנו ערוכים
ומוכנים לעשות אותו גם השנה כשאנחנו נערכים במדרגות קטנות ,בשלבים
קטנ ים קטנים כל פעם צעד נוסף באיתור הצרכים ,במתן מענים מדויקים
ובשיתוף פעולה פורה של כל קהילת החזון .אז המון המון המון תודה.

גב' אושרת גנ י גונן :

באמת כל הכבוד .תראו ,כל שנה פתיחת מערכת

החינוך היא חודשים של עבודה של כל המועצה .אבל השנה זה היה עוד יותר
מורכב ,הרבה הרבה יותר מ ורכב .ונדרשת יצי רתיות ,ונדרש חזון ,ואני חושבת
שיכולתם לראות כאן שיש כאן את החזון ויש את היצירתיות ,ותודה לך נני
ולכל צוות אגף החינוך .אבל זה לא רק אגף החינוך ומערכת החינוך ,זה כל
יחידות המועצה .אם זה הנדסה ,ואם זה בתפעול ,וביטחון ,ומשאבי אנ וש,
וייעוץ משפטי  ,ואגף תרבות ונו ער וכולם ,ועל כל זה מנצח שרון סספורטס
מנכ"ל המועצה ,ובאמת שמגיע לו הרבה מאוד תודה והערכה.
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.3

הנהגת הורים למשפחות מיוחדות בדרום השרון.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז היום אמרנו שעסקינן בחינוך ,אז אנחנו בסעיף

הבא שלנו נעסוק ,נאפשר איזה שהוא מבט ,חלון קטן לעולם ש ל אנשים עם
ילדים עם צרכים מיוחדים ,וילדים עם מוגבלויות בתוך עולם החינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי .כי אם המשימה שלנו במערכת החינוך זה לעצב ולהשפיע
ולתת הזדמנות לכולם לממש את עצמם ואת מי שהם ומה שהם ,אז משימת
העל שלנו היא שוויון הזדמנויות מלא בל תת לכל ילד וילדה את ההזדמנות
להיות מה שהוא יכול להיות .ואני רוצה להזמין את מירית כץ להציג לנו
תכנית חדשה ,תנועה חדשה שנכנסת לכאן כנפיים של קרמבו בשילוב ילדים
עם צרכים מיוחדים בחינוך הבלתי פורמלי ,ולאחר מכן אני אזמין הנהגת
הורים לילדים עם צר כים מיוחדים לפעי לות ותוכנית מיוח דת שהם רוצות
ומובילות כאן בדרום השרון יחד עם אגף הרווחה ועם אגף החינוך .אבל אנחנו
נתחיל עם מירית ראש אגף תרבותך נוער וצעירים .כל השאלות בשמחה אחרי
שמירית והנהגת ההורים ישאלו ,ואז תרכזו את זה ותוכלו לשאול את כולם.
זה יהיה פרק החינוך .מירית.

גב' מירית כץ:

שלום לכולם ,איזה כיף להיות פה ,זה נורא מרגש

גם כי אני מדברת אתכם על כנפיים של קרמבו וגם כי זה בעצם מציין את
פתיחת שנת הפעילות שלנו בחינוך הבלתי פורמלי .אז אנחנו כן פותחים
כנפיים של קרמבו פה במועצה .זה בעצם תנועת הנוער החמיש ית פה במועצה.
וז ה מרגש כי זו תנו עת נוער שהיא בעצם פונה לנוער עם ובלתי צרכים
מיוחדים .זו תנועה שמשלבת נוער עם צרכים מיוחדים ביחד עם נוער ללא
צרכים מיוחדים .התנועה הזאת כרגע ממש כמו שאתם רואים בגיוסים שלה.
אנחנו מגייסים בעצם חונכים וצוות הדרכה ומדריכים .הולכ ים להיות בתנועה
הזאת משהו כמו  40חונכים בכיתות ז'  -ח' ועוד  20צוות הדרכה .כל זה כרגע
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בשנה הראשונה על  20חניכים .התנועה תפעל בבית ספר עמיאסף פעמיים
בשבוע ,פעם אחת היא תהיה בעצם לחניכים ,ובפעם השנייה ייפגשו כל צוותי
ההדרכה .וזה נורא מרגש ,כי זה בעצם תהליך כזה של בנייה והקמה של משהו
חדש שעד עכשיו לא היה במועצה .כן היו שילובים של בני נוער עם צרכים
מיוחדים ,אבל תנועת נוער כזאת עוד לא הייתה לנו ,וזה ממש ככה מרגש
אותנו .כמה פרטים טכניים ,כדי שהתנועה הזו תצליח היא צריכה הסעות ,אז
כמובן יש הסעות אנחנו מסיעים את החניכ ים מהבתים ,מבתי הספר מהמקום
שבעצ ם הם מגיעים לבית הספר עמיאסף ,ומשם אנחנו גם מחזירים אותם
הביתה .כנ"ל גם לגבי החונכים והמדריכים שלהם .כמה דברים על כנפיים של
קרמבו ,רק שתבינו .היא פועלת ב  78 -סניפים בכל הארץ ממטולה ועד אילת ,
ובעצם הסניף ה  79 -זה יהיה כאן .יש ל נו רכזת לסניף קו ראים לה נועם שני .
זה נורא מרגש ,אין לי עוד הרבה דברים לספר עליה ,כי היא עוד לא ממש
עובדת ,אבל היא ממש מתחילה רוקמת עור וגידים בימים אלו ,ואני מבטיחה
לכם שבדצמבר ינואר אחרי שהיא ככה תקום ,אני אשמח לבוא ולספר לכם
באמת איך זה עובד ואיך זה פועל אצלנו .אז תודה רבה ושנה טובה לכ ולם.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני רוצה להזמין אתכן כן ,בואו תציגו את עצמכן

יחד עם מירית .ענת וליאת אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים ,הם חלק
מקבוצה יוזמות מובילות מנהיגות בקבוצת מנהיגות הורית ,יציגו לנו כאן
היום וישתפו אותנו בתוכנ ית לשילוב ילדים על צרכים מיוחדים בקהילה.
בהמשך למה שמירית אמרה ,זה מאוד מאוד מאוד מרגש ,כי אני רואה באופן
אישי ,ואני חושבת שכל אחד מכם נבחרי הציבור שנמצאים כאן ,שליחות בזה
שאנחנו יכולים להשפיע ולייצר כאן שוויון הזדמנויות עבור כל ילד וילדה
בדרום השרון .גם ב חינוך הבלתי פורמ לי ,הזכות לקחת ח לק בתנועת הנוער,
גם בחינוך הפורמלי ,הזכות להיות חלק מקהילה ,חלק בלתי נפרד מהקהילה,
לא רק חלק מהקהילה עם הגוונים היפים ,הקהילה שלנו יפה יותר .אז אני
מזמינה אתכן להציג לנו את התוכנית שלכן.
17

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 14.9.20

גב' ליאת זינגר :

טוב קודם כל שלום ל כולם ,כבוד הוא ל נו ,תודה

רבה אוש רת שהזמנת אותנו לכאן היום .אז כמו שאושרת הציגה אותנו שמי
ליאת זינגר וזו ענת קסון קינן .שתינו אימהות שפעילות בקבוצת הורים
שלמעשה קמה בעידודה ובתמיכתה של המועצה השנה ואגף לשירותים
חברתיים כמובן .אנחנו בעצם משתייכות לקבוצת ההור ים שפעילה עבור
מ שפחות עם ילדים ב עלי צרכים מיוחדים ,ורצינו לפנק אתכם קצת גם אחרי
כל הדיבורים ,גם באיזה שהיא פנינה קטנה שהכנו במיוחד ככה בשביל
להראות לכם במה דברים אמורים ,אז אנחנו נציג עכשיו איזה שהוא קליפ
שהכנו ,זה הדרייב והדלק שבעצם עוזר לנו ונותן לנו את הכוחות .אחר כך
נ משיך לדבר.

*** הצגת קליפ ***

גב' ליאת זינגר :

טוב חבר'ה מאוד מרגש תמיד לראות את המצגת

הזאת ,זה הילדים שלנו שם .אז בעצם מה אנחנו ומי אנחנו .מי אנחנו ומה
אנחנו? אז אנחנו כמו שהסברתי קודם ,אנחנו קבוצה של הורים . nothing but
כולנו באנו בעצם ע ם רוח מאוד מאוד חזקה וטובה וחיוב ית של מגויסות
לטובת הילדים שלנו ,לטובת כל הילדים בקהילה שיש להם צרכים מיוחדים.
צרכים מיוחדים אגב זה לא רק בהכרח  ADHDאו אוטיזם ,זה כל מיני סוגים
של מוגבלויות ,יש קשת מאוד רחבה של מוגבלויות .אנחנו חרתנו על הדגל
שלנו למעשה את הצורך לפעול לרוו חתם של הילדים הא לה ,לעשות כל מה
שניתן כדי לשפר ולו במעט את איכות החיים שלהם ,את החיים הקהילתיים
שלהם ,לעזור להם להתאקלם גם חברתית מבחינת פעילויות מכל אספקט
אפשרי שאפשר לחשוב עליו .אנחנו כרגע פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם
המועצה ,ובגדול זהו הח זון שלנו .אנחנו בגדול לרווחתם של הילדים
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והמשפחות עם הצרכים המיוחדים.

גב' ענת קסון:

היי אני ענת ,ובאמת עברנו כברת דרך בשנה

האחרונה ,שבעצם בשנה הזאתי קיבלנו כלים רכשנו כלים איך באמת לקדם
יוזמות ולעשות דברים למען כל המשפחות המיוחדות במועצה ,ויש לא מעט,
בשנ ים האחרונות אנחנ ו יודעים איזה על ייה משמעותית יש בהמון ,כמו
שליאת אמרה קשת גדולה של ילדים עם מוגבלויות ,ואני ככה על קצה המזלג
להגיד לכם על מה שבתקופה האחרונה עם כל התנאים של הקורונה הקשים
והלא פשוטים שעצרו אותנו בהרבה מובנים מלעשות המון דברים שרצינו,
הצלחנו עדיין להרים פרו יקט אחד ,שזה בשי תוף גם עם רעות מהנוער וגם עם
תמי ואירית האגף לשירותים חברתיים עם רבקה ומירב העובדות הסוציאליות
שלקחו חלק .בעצם הרמנו פרויקט שקראנו לו הכי אחי .שבעצם חיברנו בין
חונכים ממספר יישובים ,זה בעצם כרגע קורה וזה התחיל יצא לדרך ,קראנ ו
לזה פיילוט כי בעצם רצינו לראות איך זה מתגלגל ותוך כדי תנועה לבנות את
המודל ולעשות אותו נכון ,כדי שהוא יוכל להמשיך גם בשנים הבאות בצורה
יותר רחבה .אז באמת בחרנו בעזרת מירב העובדת הסוציאלית ,איתרנו
משפחות ,הגדרנו שזה יהיה עד  10משפחות על מנת באמת לעשות את זה כרגע
בשלב הזה מצומצם ,ובעצם ח יברנו בעזרת רכזי הנוער של יישובים שאיתרנו
את המשפחות ,איתרנו חונכות במקרה הזה זה היה בנות כולן ,ועשינו מפגש
עם כל משפחה ,שבעצם במפגש הזה אני נכחתי כנציגת מנהיגות ההורים ,יחד
עם רכזת נוער של אותו יישוב והחונכת .בעצם מפגש היכר ות עם המשפחה
שאל יה החונכת הולכת להיכנס בתקופה הקרובה .עם אח של ,זה אולי הייתי
צריכה להתחיל בלהגיד ,בעצם לא עם הילד המיוחד אלא עם אח או אחות של.
והרעיון הזה נולד ממחשבה קודם כל שבעצם האחים של ,ובתור אימא ל 2 -
ילדים שאחד מהם הוא מיוחד ,זה בער בי באמת ההבנה הז אתי שאיך שלא
מסת כלים על הדברים ת מיד האח לילד המיוחד נמצא בצל קצת ,מקבל פחות,
רוב האנרגיה תמיד מכוונת איך שלא מסתכלים על זה לילד המיוחד .וזה
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משהו שמחלחל ומורגש ,ופתאום ברעיון הזה לבוא ולהגיד לילד זה בשבילך,
זמן שהוא שלך ושל החונך רק שלכם ,אתם עושים בו מה שא תם רוצים ,וזה
לא בשביל ,זאת אומר ת ממש מיוחד בשבילך .פעם בשבוע הם נפגשים למשך
שעתיים באופן רציף .הגדרנו זמן עד סוף מרץ ,ובעצם אנחנו כבר נמצאים
אחרי שנפגשנו עם המשפחות ,כמעט עם כולם ,וגם היה עם רובם מפגש ראשון
של חונכת עם האח .וזה מאוד מרגש שזה קורה .מעבר לע ובדה שבאמת הרעיו ן
הזה עושה המון למשפחות המיוחדות ,יש לזה עוד מטרה נוספת שככה ראינו,
וזה באמת עוד פרויקט שמעודד את הנוער .זה בדרך כלל מתנדבים ,לקחנו
מתנדבים שהם מכיתה ט' עד י"א ,וזה באמת פרויקט מקסים  .אנחנו גם בקשר
עם המשפחות תוך כדי תנועה  ,ואני מאוד אשמח ל ראות אותו מה שנק רא
מתקדם ומתרחב בשנה שאחריה .יש יוזמה נוספת -

גב' ליאת זינגר:

אנחנו אימצנו כרגע איזה שהוא מבנה שנמצא נכון

להיום בצור יצחק .המבנה הזה משמש אותנו בשלב הנוכחי כסוג של מרכז
פעילות ,שאנחנו בתום הפרויקט הזה נבחן באמת את התוצאות שלו ,ונחליט
לגבי ההמשך ,במידה ובא מת אנחנו נראה שה תוצאות משביעות נחת מה
שנקרא ,אז אנחנו נאמץ את המודל הזה גם ליישובים נוספים .כרגע הוא
משמש לצורך קיום פעילויות כמו שעת סיפור ,הצגה ,פעילויות יצירה וכן
הלאה .אז קודם כל באמת אנחנו פה רוצות לפנות לכולם באולם הזה ,ולבקש
מכם אנחנ ו לא סתם כאן היו ם ,אנחנו רוצים ל היעזר בכם כדי להעביר הלאה
את הבשורה.

גב' ענת קסון:

אני אמשיך ואומר שבעצם זה באמת ,חשוב היה לנו

להגיע היום ותודה שנתתם לנו את הבמה ,כי בעצם כולכם פה נציגי היישובים
יכולים לעזור לנו להפיץ את זה ,את הקיום של .יש  2מטרות :האח ת אנחנו
רוצים לג ייס עוד אנשים לה נהגה של ההורים .אתגרים עוד עומדים לפנינו גם
באספקט של הנוער הבוגר בעצם ,לא הנוער הבוגרים .ולכן הורים לבוגרים
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יכולים לתרום המון אם יבואו וישתלבו בהנהגה ,וגם במישור השני שמשפחות
ידעו ,הצלחנו לגייס כרגע  60משפחות שעיקר התקשורת איתם זה בקבוצת
ו ואטסאפ שהקמנו של משפחות מיוחדות בדרום השרון ,וזה מכלל היישובים.
ואנחנו עושים מאמצים להגיע לעוד הרבה משפחות .אני יכולה להגיד לכם
שמפרויקט חונכות שנפגשתי גם במתן וגם בכפר סירקין לא שמעו עלינו.
ובאמת השתמשנו גם בפייסבוק וגם בהיכרויות אישיות ,ו תלינו שלטים בחלק
מהיישובים ,אנחנ ו עוד רוצים לעשות עוד דברים ,אבל בשביל זה אתם פה גם
לעזור לנו שיידעו המשפחות ויצטרפו אלינו ,כי אנחנו ביחד נוכל לעשות עוד
דברים נהדרים וגם לשמוע על צרכים ,ולתת מענים ,ולמצוא ביחד עוד דברים
שבעצם המשפחות המיוחדות זקוקות להם .א ז נשמח מאוד אם ת וכלו לצלם
את השק ף הזה ושיהיה לכם את הדרכים שייצרו איתנו קשר ,ושוב תודה רבה
על המקום שנתתם...

גב' תמי פרבר :

קודם כל ערב טוב לכולם ומרגש אותי להיות פה

באולם שכבר כמה שנים אנחנו רואים אותו מבחוץ ,ולא יודעים איך הוא
נראה בפנים .אז זה נראה מק סים וברכות .מה ש ליאת וענת הציגו פה זה
בעצם מגמה שלנו בשירותים החברתיים באמת לבנות קהילות ולתת חכות,
פחות לתת דגים וליצור תלות ,אלא לתת לאנשים את הכוח לבנות לעצמם את
הקהילה ,להשתלב בתוך הקהילה ולהיות חלק ממנה בצורה הכי נורמטיבית
שיש .אני אציין שבית הקפה שלנ ו שאמור להיות מק ום התעסוקה של אנ שים
בעלי צרכים מיוחדים ,ולהיפתח בקרוב בלובי המועצה ,הוא קצת תקוע בגלל
הקורונה ,אבל עוד חודש אני מקווה שהוא ייפתח .עכשיו הסגר גם קצת דחה
אותו ,אבל זאת המגמה .המגמה היא באמת לנרמל ,לא להתבייש ,להסיר את
החומות ,להראות שכולנו קה ילה אחת עם הרבה מאוד גוונים ,ואנ י מאוד
מאוד שמחה שהנהגת ההורים הזאתי קמה ותהווה את ראש החץ בנושא הזה.
תודה לכל השותפים שלנו ,תודה למועצה שעוזרת לנו לקדם את זה ,לאושרת
שזאת האג'נדה שלה ,ובלי שיתופי פעולה אנחנו לא נוכל לפעול ,אז באמת יש
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פה שיתופי פעולה חוצי מועצה וזה תענוג לעבוד ככה .ותודה לכם ושנה טובה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה תמי ותודה לענת ומיכל וממש ריגשתן .כל

אחד ואחת כאן שגרירים ,שליחים ,מייצגים ,תעבירו את זה הלאה .ואורי
עכשיו לפני שנעבור לשאילתות שקשורות לנושא חינוך ולהצעה לסדר שקשורה
בנושא חינוך ,ה יום זה כחוט המקש ר בין כל הנושאים שלנו .ביקשתם לשאול
שאלות .אז בואו נקדיש מספר דקות לשאלות כאן ,ואז נמשיך לשאילתות
בנושא חינוך.

מר אורי עצמון :

שלום ובשעה טובה שבאנו למקום כמו קודש

הקודשים ,ראינו אותו ולא נכנסנו אליו .סוף סוף נכנסנו.

גב' אושרת גנ י גונן :

יש כאן  1,000מק ומות ישיבה 1,0 00 ,מקומות

למשתתפים .אנחנו היום כאן לא יודעת -

מר אורי עצמון :

דיברו על  1,200בתכנון.

גב' אושרת גנ י גונן :

. 20 - 30

מר אורי עצמון :

אבל לא חשוב.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו עוד נגיע לימים טובים יותר ונראה את

האולם הזה מלא.

מר אורי עצמון :

נגיע בטוח ,רק סבלנות .אנחנו עוד צעירים .לא

ידעתי שיעלה נושא חינוך ,אחרת הייתי שואל את זה בשאלה כתובה .קודם כל
אני שמח על ההופעה של ההורים ,מפני שחברה נבחנת בחוליה במקום החלש
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שלה ,ושם אנחנו צריכים לחזק .זה שאנחנו מגיעים להישגים גבוהים זה
מצ וין ,זה טוב ,זה חשוב .אבל אסור ל נו לשכוח שאנחנו נמדדים בחוליות
החלשות ,ואותם אנחנו צריכים לתמוך ,כל אחד בתחום שמעניין אותו ושהוא
עוסק בו .לא משנה אם זה ילדים עם צרכים ,אם זה ילדים צעירים ,או אם זה
קשישים .אבל אני אלך לחינוך .אחד ,לפני  3שנים היה מכרז במועצ ה מחשב
לכל מורה .אז בואו תעזרו ב תוצאה של המכרז שהיה ,וניתן למורים סוף סוף
מחשב .לא יודע מה קרה ,למה זה נעצר .זה לא חידוש .מה לעשות בעוונותיי
אני זוכר את ההיסטוריה ,לפני  3שנים אני חושב .גם היה מכרז למדיחי כלים
בגני הילדים ,ולא קנו .מפני שרצינו לעבור ...חד פעמי .אז לא חשוב  ,תכניות
לחוד בי צועים לחוד ,אז בואו נעשה פחות תכניות ומקסימום ביצועים.

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע שנייה ,נענה לך .אנחנו -

מר אורי עצמון :

יש לי עוד שאלה אחת.

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע ,שנייה ,שנייה ,נענה לך ,אני לא יודעת מכרז

לא מכרז .אנחנו עכשיו מקבלים מח שב לכל מורה בלי לשלם ,בסדר? מי
שמשלם על זה ,אני לא יודעת איזה מכרז ומאיפה היה המקור התקציבי,
וכנראה שזה לא יצא לפועל ,כי עובדה שאין מחשב לכל מורה ,אבל אנחנו
זכינו בתוכנית מיוחדת שרבים רובים להיות בה של קרן אתנה ומפעל הפיס.
וביחד קיבלנו תקצי ב מאלה ומאלה קרו ב למיליון  ,₪כדי לרכוש מחשב לכל
מורה .אז זה חסך למועצה מיליון .₪

מר אורי עצמון :

עבר אבל זמן .אבל הערה קטנה ,אמרת מחשב לכל

ילד ותיקנת לכל משפחה .יש לפעמים משפחות ברוכות ילדים שיש  2-3ילדים
שמקבלים את השיעורים במקביל ,זה לא יסתדר כל כך טוב  .אז בואו נחשוב
גם על זה .עכשיו ההערה העיקרית שלי נושא של מבנים בחינוך .ואני אתן
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דוגמא מסירקין .בסירקין עוד  4מבנים קרוונים שלמדו בהם  3שנים .עכשיו
לא לומדים בהם למרות שהם חיוניים עם קפסולות מפה עד להודעה חדשה,
מפני שלא הוציאו להם בזמנו היתר 3 ,שנים למדו ב הם בלי היתר ,זה בסדר.
למדו ביותר  . 15 ...אנחנו עושים את כל הבירוקרטיה ככפר מפני שאותנו
מעניין בית הספר ,למרות שהוא בית ספר של המועצה הוא בית ספר שלנו.
אנחנו עושים את כל הפעולות שצריכים מקסימום ,אבל אני חושב שצריכים
פה איזה שהיא דרך שאתמול יתחילו ללמוד במבני ם ,הם מוכנים ,עם מזגנים
עם הכול ,ממש חבל .ההליך ייקח זמן .ורק היום הוצאתי מפת מדידה
שתתאים למהנדסת המועצה ,זה בסדר .אבל אני אומר ,א בל בינתיים אנחנו
לא משתמשים בו וזה חבל .אני אומר אם זה קורה אצלנו שאנחנו רוצים
לעשות את הדברים האלה ,נפגשתי עם צפי ,נפגשתי עם תמי ,והלכתי למו דד,
לא משנה ,מה קורה ביתר שאין טיפש או משוגע שרץ לדברים האלה? אז בואו
תהיו ערים לזה חבל ,צריך למצוא דרך לא מוסדרת כמו הספר שחייב להיות
היתר ,כדי שנפתח את הכיתה .עובדה שלמדנו בלעדיו  3שנים ,אז בואו נמצא
איזה שהיא דרך בחסות הקורונה ונעשה את ה תהליך ,זה בסדר ז ה חשוב ,אבל
ננצל את המקומות.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה אורי על ההערות החשובות שלך .וכשתמי

שנמצאת איתנו בזום תרצה להתייחס ,אז אנחנו נעלה אותה .בינתיים נאסוף
שאלות נוספות .כן איתן יפתח.

מר איתן יפתח :

 ...בישיבה ועדה יחד עם מולי וישראל וא ני חושב

שזו ועדה מאוד חשובה ,של הקורונה אני מדבר ,בשעות הצהריים עם מנכ"ל
המועצה ומנהלי האגפים .חשוב שהיא מתבצעת .בסך הכול אני רואה שכולם,
אני יכול להגיד לכם שבסך הכול המועצה מאוד מעורבת בכל שלב ושלב בכל
נושא .כל הנציגים על זה .הערתי מספר הערות שהייתי רוצה גם לשתף אתכם,
זה שלא יהיה נציגים באופן קבוע ,שאין נציגים מהיישובים או מהמליאה,
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אבל מהיישובים בעיקר ,שאני חושב שזה חשוב ,כי זה נותן להם את הנדבך
של הצד של היישובים מה קורה .אני הייתי מוסיף אפילו מנהלי בתי ספר ,כי
שמה זה אחד המוקדים היותר חריפים או יותר משמע ותיים .אבל אני ח ושב
ששרון בסך הכ ול אימץ את זה ,ואני חושב שזה ישולב בצורה כזאת או אחרת
מבחינת הנציגים .ההסברה היא מצוינת אני יכול להגיד ,גם מבחינת אושרת
שיש מכתבים ליישובים במידה ויש כמו אצלנו באלישמע ,יש מכתבים יחד עם
ראש הוועד .פחות ,היה חסר הנושא של הליו וי ,הליווי ברמה של מה לעשות.
אף אחד מהיישובים לא נולד לזה ,לא מכיר את כל החוקים של משרד
הבריאות ,לא יודעים איך לתפעל תמיד ,אם מותר חוגים כאלה או שאסור
חוגים כאלה .אפשר לפתוח את מגרש הכדורגל או כדורסל ,ברמת צבע אני
מדבר .אולי כדאי שיהיה פה איזה ליווי שלפי ר מת הצבע לדעת ,לה נחות ממש
אחד על אחד ללוות את היישוב .אם זה כיצד לפתוח ,המטרה היא להמשיך
את החיים ,להמשיך את החיים ברמה שזה עדיין ימשיך לתפקד .לא להפסיק,
אם רוצים בתי כנסת אז איך לעשות אותם ,אם רוצים חוגים איך לעשות
אותם ,לא להפסיק .הכי קל זה להגיד לסגור את הכול .אנחנו רוצ ים את
המשך חיים עם הצבע מה שנקרא ,עד שכולם נוכל לחזור לשגרה כזאת או
אחרת .אז זה משהו שצריך לא רק בהסברה אלא גם איך לתפעל את הדברים
בשטח .נוכחות גם ,נוכחות פיזית של הפקחים ,עוד פעם לפי רמת הצבע .של
הפקחים ואם זה של המשטרה לעודד את המשטרה ,מה זה לעודד ,לבקש
שתיכנס יותר נוכח ות .אני מאמין שנוכחות גם סיורים לראות אם יש
התקהלויות כאלה ואחרות והערות למי שצריך ,זה גם חלק מהאכיפה .כי
אנחנו יישובים שרחוקים אחד מהשני ,זה לא בעיר ,אז אלה הדברים.
המספרים גם שהוצגו פה יש איזה קושי ,אני ניסיתי היום ככה לבר ר אותם
מול יואב הקב"ט ,בנושא למש ל המבודדים .אצלנו יש  , 24נראה לי לא מחובר,
ממש לא  24זה מעט ,היות ואנחנו יודעים על כמה עשרות וכמה כיתות שיותר
מ  1 -ויותר מ  2 -ביסודי ,ויש לנו גם משהו דומה בעל יסודי ,לא אצלנו אבל יש.
כבר הכמות שאנחנו יודעים ...הוא לא מסתדר.
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גב' אושרת גנ י גו נן :

א בל זה בדיוק מה שמסתדר איתן ,כי זה בדיוק מה

שאמרתי בפתח דבריי .שאנחנו רואים בזמן אמת שיש ביישוב מגמת עלייה
בחולים .וכשאנחנו רואים את מספר המבודדים אנחנו יכולים להעריך שעל 18
חולים צריכים להיות כמה עשרות מבודדים ,לא יכול להיות שעל  18חול ים
יהיו  24מבודד ים .ברור שהפער ה זה מייצג איזה שהיא בעיה בכניסה לבידוד,
ולכן אנחנו משתפים את יו"ר ועד היישוב .אמרנו :תראה ,ייתכן ויש אנשים
שצריכים להיכנס לבידוד ולא דיווחו על זה ולא נכנסו לבידוד .כתוצאה מזה
שלא שומרים על בידוד יותר אנשים נדבקים ,ולכן זה המק ום של מנהיגות
יי שובית יחד בליווי מלא של המועצה להדק את האכיפה ,לא יודעת להגיד אם
אכיפה כי המועצה פחות אוכפת -

מר איתן יפתח :

אז צריך להגיד להם ,לנסות...

גב' אושרת גנ י גונן :

המשטרה היא הגוף האוכף ,הסברה ,הסברה.

דובר :

אבל אין שמות.

גב' אושרת גנ י גו נן :

הסברה ...ותר או מי שאוכף זה משטרה ,והמשטרה

אגב מגיעה .היא מגיעה היא בודקת -

מר איתן יפתח :

אנחנו לא ברמה הזאתי ,לא רוצים שמה ,בסך הכול

אני חושב שלכולם יש הבנה -

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ברור ,אבל גם יש בעיה ,כי אם מישהו לא

דיווח -
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מר איתן יפתח :

כולם ד ואגים להורים שלה ם.

גב' אושרת גנ י גונן :

אבל אם מישהו לא דיווח שהוא צריך להיכנס

לבידוד ,אז גם משטרה לא יודעת לאכוף .זאת אומרת שיש כאן בדיוק מה
שאמרתי קודם ,אחריות אישית ,אחריות קהילתית ,אותו מקום של ערבות
הדדית .שכל אחד שיודע שהוא נחשף לחולה מאומת ,צריך לע שות את מה
שצריך לעשות כדי להיכנס לבידוד .וזה נושא שהוא באמת בנפשנו ,ואנחנו
רואים שכשלא עושים את זה אז יישוב מגיע לסגר ,ואם אלישמע ייכנסו לסגר,
עכשיו כל המדינה נכנסת לסגר ,אבל כשיישוב אדום והוא נכנס לסגר ,כל
היישוב אוכל אותה מזה ,כולם מפסידים מזה .לכן יש כא ן ערבות הדדית
שצ ריך לחזק אותה ,ו אתם תקבלו את כל התמיכה שלנו.

מר איתן יפתח :

אוקיי ,אני אומר עכשיו המספרים גם בנושא של

החולים .אנחנו יודעים שיצאו כבר כמה ,וזה לא אמור להיות כבר  , 17לא 18
אבל זה לא  17בטח לא ,סדר גודל של  15או  , 14וזה לא מעודכן .יכול להיות
שזה מה שיוציא א ותנו ,כי יש כבר זה .אז זה בנושא הזה .אבל בסך הכול אני
חושב שיש עבודה מאוד אינטנסיבית של המועצה ,הערתי את הנקודות בנושא
הזה .עכשיו לגבי הכנת בתי ספר ללמידה מרחוק .עוד פעם אני לא יודע ,אני
מקווה שכבר אתם על זה ,לא שמעתי את זה בהרצאה ,אבל אנחנ ו אוטוטו
נכנסים לסגר ,ואני מקווה שכבר כולם ערוכים ,כי זה בטח לא יגיע בהפתעה.
לא פה הבנות ,גם כנפיים של קרמבו וגם הנושא של -

גב' אושרת גנ י גונן :

הם פה.

מר איתן יפתח :

הכי אחי ,מבחינת עלויות .המועצה משתתפת?

הייתי רוצה לדעת אם זה תקציבים של המועצה ,האם זה משהו שכבר בתקציב
והכול בסדר .ועוד פעם מה שחשוב ,בחינוך המיוחד מה שהם העירו שזה לא
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יישאר ביישובים הגדולים שזה מבחינת אולי התעבורה יותר קל או יותר קל
לרכז את זה במתן ,צור יצחק ,כפר סירקין ,שבסופו של דבר גם כל הפעילויות
האלה יגיעו בסופו של דבר גם ליישובים הקט נים שיש בהם אפיל ו ילד אחד,
שדווק א הוא צריך את המסגרת הזאתי ,שהוא רחוק מהם ודווקא השילוב
הזה ,ולא לשכוח אותו כי הוא רחוק .כי עוד פעם אם זה יתרכז ביישוב אחד,
אז לא עשינו בזה כלום .תודה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה רבה איתן על כל ההערות שלך .גם לדברים

של אורי וגם לדברים של אי תן ,שרון יתייחס .אני אומרת קודם שרון אחר כך
רחל .אז אוקיי ,רחל בבקשה.

גב' רחל רבר :

 ( ...לא שומעים )

גב' אושרת גנ י גונן :

קניתי תודה ,נלך על זה .תודה .כל הסברה שהיא

וכל רעיון שיש לכם אנחנו נשמח לשמוע .אנחנו נשתמש גם באמצעי של SMS
קוליים ,תודה.

מר שרון סספור טס :

בקצרה על הסיפור של מבנים .אז אני אגיד

שהמועצה לא יכולה להשתמש במבנים לא חוקיים .היא קודם כל דורשת
מעצמה ,ואחרי זה דורשת את זה מהתושבים שלה .אז בעבר ואני מכיר את זה
היטב ,היו עשרות מבנים לא חוקיים במוסדות החינוך של המועצה .בעמיאסף,
אפילו פה בבית ספ ר ירקון ,בבית ספ ר בכפר מלל ,במקומות נוספים ,בצופית,
בסירקין .אז אנחנו לא מקדמים קו של להשתמש במבנים בלי היתרים
ובמבנים לא חוקיים .המבנים שיש בסירקין מעולם לא היה להם תהליך של
הוצאת היתר לפי מה שאני מבין ,הם פשוט הונחו שם .ואנחנו כרגע כדי
לא פשר לתלמידים להי כנס למבנה הזה ,ק ודם כל אתה יודע שעבדנו שם
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וסידרנו את נושא הבטיחות וכו' וכו' .ומעבר לזה אנחנו יחד איתך יחד עם
הוועדה נעשה את התהליך הכי מהר שאפשר ,ונדרשים להזיז שמה איזה שהוא
לקו בניין ,לא נכנס פה לפרטים ,זה יזוז ותוך דקה וחצי יהיה אישור ,אנ חנו
לא מעכבים את הדברים האלה ,מו סדות חינוך הם בראש סדר העדיפויות.
אבל המגמה של לאשר מבנים לא חוקיים או מבנים בלי היתר במוסדות חינוך
היא הסתיימה ,אני לא חושב שנכון לקדם אותה ,וזה מדיניות שאני חושב
שנכון שתישאר .אנחנו כן מקדמים ואתם יודעים את זה ,לא התייחסתי קודם
למה שנני ד יברה ,אבל אנחנו בונים עכשיו במקביל גם השנה המון תשתיות
חדשות .מרחיבים את ירקון ,אתם מכירים את זה ,אני מידי פעם שולח
תמונות ,ובונים גן ילדים בנווה ירק ,ובונים גנים בצור יצחק ,דברים שאתם
מכירים ,אז אנחנו מרחיבים את מוסדות החינוך שלנו בצורה מק צועית,
ומשתדלים שתמיד זה יהיה בה יתר ובצורה חוקית .ואיפה שאין אנחנו עושים
תהליכי הסדרה עם הוועדה וכל מי שצריך .בימי רביעי יש לאושרת ,בשעות
אחר הצהריים? אנחנו מכירים את זה ,זה מה שתמי מקדמת עכשיו ,היא גם
כתבה לי את זה .זאת אומרת ברגע שיש את כל האישורים אז אפ שר בלי
לחכות בתו ר וכו' וכו' .מסל ול ירוק שנקדם מהר את תהליכי האישור להיתר
למוסדות חינוך .אם יש בעיה אתם מוזמנים ,בקטע של מוסדות חינוך אז
תפנה אליי ואני אעזור לך ,אם משהו לא מתקדם מהר .לגבי קורונה אנחנו
עושים בימי ראשון באופן קבוע כבר מזה זמן ,הערכת מצב בנוש א קורונה עם
הנהל ת המועצה .הזמנתי אתכם להשתתף בימי ראשון ,אתם מוזמנים בכל יום
ראשון ,מי שרוצה אני אשלח את הקישור .זה ישיבות שמתבצעות בזום אפשר
להתעדכן .צריך לציין שבישיבה האחרונה קיבלנו דווקא  in putמאוד חיוביים
גם מישראל גם מאיתן ,לא זוכר מי עוד היה ,ממולי  ,היו מספר משתתפ ים ,גלי
זמיר היי תה ,בהחלט זה גם לנו עוזר שאתם שואלים שאלות תוך כדי דיון,
אתם מוזמנים להשתתף בימי ראשון .אנחנו בהחלט סיכמנו את הדיון הזה
בזה שנגביר את האכיפה של המועצה קודם כל במקומות שהם באזור כתום
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ועם כתום לאדום .וביקשנו גם את הסיוע של המש טרה בעניין הזה ,ואני חושב
שאנחנו נענה לזה בחיוב .הם לא מוסמכים לתת קנסות לדעתי עדיין בנושא
קורונה ,אני צריך לבדוק את זה ,אבל יכול להיות כן בעצם עשינו הסמכה ,הם
מוסמכים אני חושב ,אני צריך את יואב פה ,תכף אני אבדוק את זה עם יואב,
לא זוכר אם זה הסתיים או לא ,אבל אנחנו בהחלט במקומות שבהם נדר ש
ניתן מענה באמצעות אכיפה של המועצה .הייתה פה עוד שאלה אני לא זוכר,
זהו.

גב' אושרת גנ י גונן :

מימון כן .כנפיים של קרמבו כל העלות היא

 ₪ 450,000בשנה ,ואנחנו מקבלים את הרוב המוחלט של הכסף מהעמותה
כנפיים של קרמבו ,בזכות תורמים שתרמו ומימנו את הפעילות של העמו תה,
שהיא פעילות מאוד מאוד חשובה .ואנחנו משתתפים בקרוב ל ₪ 100,000 -
מתוך  ₪ 450,000וזה שנתי ,מתוקצב .לגבי עלויות של מנהיגות הורים ,זה
כמעט לא עולה ,זו יוזמה מקומית .זה שעות עבודה של חונכות ועבודה מתוך
אגף השירותים החברתיים בשי תוף אגף החינוך ו שיתוף אגף תרבות נוער
וצעירים ,אבל בעיקר עבודה של צוות אגף שירותים חברתיים ,זו מרבית
ההשקעה ,הליווי והתמיכה והשעות שלהם .יכול להיות שלקראת תקציב הבא,
אם יבואו עם פרויקט שיש בו עלויות אז אנחנו נציג אותו ,אבל נכון לעכשיו
זה מתוך תקציב קיים אין תוספת .שרון עוד רוצה להוסיף משה ו לגבי
המחשבים.

מר שרון סספורטס :

אתה דיברת לגבי ההיערכות שלנו לזום .אז אני

מניח שאתם מבינים את זה ,הסיפור של תשתיות אינטרנט הוא סיפור לא
פשוט .היכולת של בתי הספר שלנו היום ,גם חטיבות הביניים גם התיכונים
וגם בתי הספר היסודי ים ,לקבל אינטרנט בפס רחב יותר מ  5 -מגה ,היא לא
הייתה קיימת .חלק אחד שאתם מכירים זה ספק ,צריך מישהו שייתן את
השירות וזה עולה כסף .החלק השני זה תשתית .גם התשתית צריכה להתאים,
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והתשתית בחלק ניכר מהמקומות לא התאימה ,זה מה שאושרת אמרה קודם.
חלק מה  4 -מיליון  ₪האלה שאנחנו נקבל אות ם ,אז בחלק מהמקו מות
התחלנו ,זה בעיקר בחטיבות ובתיכונים .כדי שבאמת נוכל לאפשר לימודים
יותר בזום .ייקח לנו זמן ,דברים כאלה לא קורים מהיום למחר ,זה תשתית,
זה כאילו לבנות את מערכת הכבישים מחדש בעניין הזה של תשתיות
אינטרנט ,בגלל שלא נערכו בעבר ל כאלה כמויות של א נשים משתמשים
במק ביל .והיום בתי הספר נדרשים לזה ,ואנחנו בהחלט פועלים כדי לסדר את
התשתית הזאת ,זה חלק מהתקציב שאושרת דיברה עליו קודם ,חלק נכבד
אפילו הולך לשיפור התשתיות למה שאני קורא מערכת הכבישים ,ואחרי זה
המחשבים וכו' זה דבר שיש ,הוא פחות מ טריד אותי ,אתה ק ונה אותו מהר.
הת שתיות האלה הסוויצ'ים האלה ,כל הדברים הקטנים האלה שבסוף
מאפשרים את המעבר המהיר של המידע ברשת ,אנחנו מסדרים אותו עכשיו,
אני מקווה מאוד שהלמידה בזום תעבור חלק .ובמקום שלא אנחנו עובדים כדי
שהתשתית תשתפר אבל זה ייקרה בשבועות הקרו בים ,לא בעוד הרב ה זמן.

גב' אושרת גנ י גונן :
.2

תודה שרון.

אישור פרוטוקול מספר  10/20מיום ; 3.8.20

גב' אושרת גנ י גונן :

אני מבקשת לאשר את פרוטוקול מספר  10/20מיום

 . 3.8.20נשלח אליכם קראתם ,לדוד משה הייתה הערה ,הטמענו אותה
וקיבלתם את זה מעודכן .אז אני מבק שת להעלות את זה להצבעה .אישור
פר וטוקול  10/20מיום  , 3.8.20מי בעד? מי נמנע? מתנגד? נבדק בזום .ערן
אתה רואה את כולם? אוקיי ,אז פה אחד ,תודה .גם החברים בזום מוזמנים
להשתתף בדיון ,וכשיהיה עוד מעט ,אז אם יש לכם הערות או שאלות אז
בבקשה דרך ערן ,תכתבו לו בצ'ט ואנ חנו נעלה אתכם.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מספר  10/20מיום . 3.8.20
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.4

מענה לשאילתות והצעה לסדר;

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו

עוברים

לסעיף

השאילתות,

ואני

רוצה

להזמין לכאן את נני .נני את תבואי לכאן ,כי ברצף את תעני אל  3שאילתות
שקשורות בחינוך ,והצע ה לסדר אחת של לי את ,גם היא קשורה בנושא חינוך,
ואת תעני על כל השאילתות האלה וההצעה לסדר ברצף.

גב' נני רייזברג:

וואוו יש פה קלסרים של תשובות .אז השאילתה של

דוד משה מנווה ירק על הנושא של אגרות תלמידי חוץ .אז יש לנו כמובן
מסמך מסודר עם כל מה שהוא ביקש ,אי א פשר להעלות את כל הדברים ,אבל
אפש ר אולי להעלות רק שקף אחד לסיכום .ואני אומר שמבחינת תלמידי החוץ
יש לנו בתשפ"א  1,021תלמידי חוץ ,הם מתחלקים באופן כפי שאתם רואים
אותו ,בתי ספר ייחודיים מתוך  119 10,000תלמידים ,והם מתחלקים לאגרות
חוץ בנושא בתי ספר ייחודיים של  28%שזה  280תלמי דים ,בתי ספר ייח ודיים
זה דמוקרטי ,חקלאי ,אנתרופוסופי ,טכנולוגי ,תלמה ילין .בחירת הורים יש
לנו  99תלמידים סך הכול  10%מכלל ה  . 1,021 -מיפוי מרצון אנחנו מדברים על
היישובים כמו גת רימון ,גבעת חן ,כפר מעש ,אותם יישובים שגרים בקרבת
מקום לערים גדול ות ,ומקומות הלימ ודים זה רחוק ,ול כן יש בקשה מרצון
והתלמידים לומדים שם ,אנחנו מדברים על סך הכול מיפוי מרצון 203
תלמידים שמהווים  . 20%חינוך מיוחד  137 - 13%תלמידים .אתם יודעים
שאין לנו על זה שליטה .תלמידי חינוך המיוחד זה תלמידים שעולים לוועדת
זכאות ואפיון ,ומ תוקף חוק הם אמור ים ללמוד בבתי ספ ר ובמסגרות של
חינוך מיוחד .וחינוך דתי וחרדי אין לנו מוסדות לחינוך דתי וחרדי .יש לנו
 299תלמידים ועל פי מיפוי משרד החינוך התלמידים לומדים במסגרות של
חינוך דתי .כן חשוב לי לומר שתלמידים מרשויות אחרות שלומדים אצלנו
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במועצה ,סך ה כול יש לנו  896ת למידים מאלפי מנש ה ,מהוד השרון ,כוכב
יאיר ,כפר סבא ,פתח תקווה ,סלעית ועוד ,כל התשובות המלאות והמפורטות
יישלחו אליך דוד .וחשוב לי עוד לציין שעל פי חוזר מנכ"ל לגבי התשלום ,אז
מעבר של תלמיד מרצונו החופשי למרות קיומו של מוסד מתאים בתחום
הרשות ממ נה הוא יוצא ,המע בר מחייב אישור ש ל רשות שולחת ,אך אינו
מחייב את התשלום בגין אגרות לימודי חוץ ,וזו ניתנת לגבייה מאת ההורים.
לעומת הורים ותלמידים שמבקשים ללמוד ברשויות אחרות על פי זרם שהוא
ממלכתי ,ממלכתי דתי ,חרדי ,חינוך תורני או מרכז החינוך העצמאי חב"ד,
אם א ין לנו מסגרת כזא ת בתוך המועצה ,א ז אנחנו מאשרים אגרות חוץ
ואנחנו אמורים גם לשלם את אגרות החוץ .כל זרם אחר לא משולם .לא
משולם ואנחנו רק אמורים לתת אישור ללמוד ברשות אחרת .כן חשוב לי
לומר שכשילד בוחר לצאת ללמוד במסגרת אחרת ,מבחינתנו זו בעיה מבחינה
תקציבית ,אנ חנו לא מקבלים שי פוי על שום דבר .זאת אומרת אנחנו מאשרים,
הרשות הקולטת היא זאת שמקבלת את כל האגרות וכל התשלומים ממשרד
החינוך ,זה עובר אליה .זאת אומרת אנחנו מאבדים את ההכנסות בגין הילד
שביקש ללמוד מחוץ למועצה .כן חשוב לומר שאנחנו כמובן בתהליך של
ייחודיות בתי ספר ,קדם יסודי ,על יסודי ,מאוד מ אוד מאוד חשוב לנו לתת
מענים ,ואנחנו גם השנה נפתח כבר דיון על כל הנושא של מסגרות חינוך
אלטרנטיבי ונבחן את זה גם מבחינה תקציבית .זה לגבי השאילתה הזאת.
לגבי השאילתה של גלי זמיר בנושא ההסעות לפתיחת שנת לימודים ,היא
שואלת לגבי הס עות חריגות .אני פשוט אקריא את הת שובה .אומנם נראה
שהדבר מסתדר ואכן נעשים מאמצים לפתרון ההסעה .אך אני רוצה שזה
יהפוך לנוהל שלכל ילד באשר הוא או היא במועצה בוחר או בוחרת להתחנך
בבית ספר שאינו מסופק להם במועצה ,כדוגמת כל הזרמים הדתיים ,מגמות
ייחודיות ,תסופק הס עה מסודרת על פי חוק ומשולמת למוע צה על ידי משרד
החינוך ,ולא כנספח להסעה אחרת .לא ייתכן שעד יומיים לפני פתיחת שנת
הלימודים ההורים לא מקבלים הודעה לגבי הסעה הלוך וחזור ,תודה רבה
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לאגף החינוך על המאמצים ,ובטוחה שנוהל יקל גם עליהם וגם על התחבורה
את הסדרת ההסעות ,תודה ושנת לימוד ים מוצלחת .כל מה שאמרתי לגבי
ההכנסות ממשרד החינוך תקפות גם לעניין הזה .המועצה מסדירה הסעות
למסגרת החינוך בתחומה בזרם ממלכתי ובמוסדות החינוך בזרם ממלכתי דתי
בלבד ,כפי שגם ציינתי קודם .המועצה אינה מסדירה הסעות לזרם המוכר
שאינו רשמי ,ולמוסדות אחרים בשל בקשות הורים .הסדרת הסע ות נבנית עם
משרד החינוך על פי המיפוי של משרד החינוך .מיפוי משרד החינוך ממפה את
המוסדות ,ועל פיהם גם יש הכנסות בגין ההסעות ,יש שיפוי על זה .הזכאות
להסעה ניתנת לתלמידי המועצה הלומדים על פי מיפוי בלבד ,מיפוי משרד
החינוך .משרד ה חינוך משתתף ב  ₪ 14.93 -לתלמיד בכל יום לימודים על פי
המיפוי ,וכמובן שאנחנו דנים בבקשות חריגות של הורים ובודקים אותם .אבל
אנחנו רוצים להיות נאמנים לחוק לגבי כלל התלמידים במועצה במיוחד
מדובר בכספי ציבור .אין לי את השאלות הנוספות ,רגע .לגבי הקולרים של
איתן ,יש לי במקרה פה את ה שאילתה .כיום בבת י הספר היסודיים והתיכונים
קיימים קולרים ברי מים לשימוש הילדים והצוות ,בנוסף לבקבוק השתייה
האישי שמביא איתו כל ילד מביתו .אבקש לדעת אם בגני המועצה קיים בר
מים קרים בכל גן מטעם המועצה ,כולל שירות שנתי .ואם כן בכמה גנים מתוך
סל הגנים מדובר .אז ככה ,אז אנחנו ב חנו את כל הנושא הזה של הגנים ,כרגע
יש לנו מתוך כלל הגנים במועצה ,יש לנו כ  15 -גנים שיש בהם ברי מים .בדקנו
את זה גם תקציבית ,עלות של קרוב ל  ₪ 170,000 -ל  3 -שנים ,ובכל  3שנים אם
אנחנו צריכים או להוסיף ברי מים חדשים ה  15 -שקיימים כ רגע זה כמעט
אותה עלות ,וזה ללא ת חזוקה נוספת אשר נדרשת עם כל מה שכרוך בזה ,כי
זה לא רק בר המים ,כמי שניהלה בית ספר אני יודעת שזה הרבה מאוד כסף.
לגבי התשתית ,במרבית גני הילדים המטבחים הם מאוד מאוד קטנים ,ואין
מקום להצבת בר מים ותשתית מותאמת .בכל הגנים יש מקר רים אשר נותנים
מ ענה טוב יותר למי לוי מים קרים .וכשבדקנו גם לגבי משרד החינוך ,אז
משרד החינוך טוען לגני הילדים ולמעונות יום יש פטור מהסיבה שבכל גן יש
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מקרר ,בו ניתן לצנן מים ולמלא לילדים בקבוקים ,זה לגבי הקולרים .ועוד
שאילתה יש נוספת? לגבי החינוך המגדרי -

גב' אושרת גנ י גונן :

ליאת תציג את ההצעה לסדר שלה.

גב' ליאת זולטי:

שלום לכולם ,העליתי הצעה לסדר יום בעקבות

המקרה המזעזע שקרה באילת .בדרום השרון אנחנו נמצאים בנקודת פתיחה
מצוינת .בבחירות נבחרה ראש מועצה לצד מספר לא מבוטל של חברות
מליאה .ראשי המחלוקת עומדות מנ הלות ,ובמרחב הצי בורי ישנן יוזמות רבות
אותן מובילות נשים .המחאה וההפגנות בעקבות האונס עוררו מודעות ,ועכשיו
התפקיד שלנו כרשות מקומית להוביל שינוי ערכי חינוכי דרך מערכת החינוך
הפורמלית והבלתי פורמלית .הרצאות לציבור ,סדנאות ,חינוך לא פורמלי
שקיים במערכת החינוך  ,ואין זו מלאכתן של נשים בלבד ,א לא משימה
חברתית ,ואני מודה לראש המועצה ולנני ולמירית שהן שותפות מלאות לכל
התהליך הזה ועל הדרך .ואני חושבת שיש פה תפקיד משמעותי למועצה
בקביעת סדר היום גם החינוכי התרבותי ובכלל בכל השירותים שהמועצה
מעניקה לתושבים .תודה.

גב' אושרת גנ י גונן :

ליאת קודם כל נושא חשוב שהעלית לנושא לסדר

היום .ואין ספק שזה טלטל מדינה שלמה .ואנחנו כולנו כחברה עושים חשבון
נפש ושואלים איך זה יכול להיות .איך זה יכול להיות שרק  6%מהנשים
מתלוננות או מכל מי שעובר או עוברת ,בעיקר עוברת ,הטרדות מיניות או
תקיפ ה מינית או אלימו ת מינית .כן 6% ,כשאחת מתוך  3עוברת ,זה הזוי ,זה
נתון ,ועכשיו ליטל גם מציינת וזה חשוב ,אחד או אחת מתוך  6ילדים עד גיל
 , 12בנים ובנות עוברים פחות או יותר באותם אחוזים הטרדות ותקיפות
מיניות .זה נתון מטלטל ,שאנחנו כחברה צריכים לעשות הכול כדי שז ה לא
ייקרה ,והבע יה הכי קשה שלנו היא בעיה של אמון ,כי לא מספרים כי לא
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נותנים אמון .לא מספרת האישה שנאנסה כי כשיחקרו אותה היא תרגיש
הנאשמת ולא זאת שבאה לשתף .לא מספר הילד או הילדה כי הם מתביישים.
וזאת הבעיה .כי כשלא מספרים אנחנו לא יודעים ,וכשאנחנו לא יודעים זה
בדיוק המקום שבו מתרחשות עוד ועוד ועוד תקיפות מיניות והטרדות מיניות.
ולכן אנחנו שמנו לנו כמטרה להכניס לתוך מערכת החינוך הפורמלית והבלתי
פורמלית פעילויות מניעה ,כדי שתהיה אווירה מתאימה לדבר על זה .כדי שכל
אחד ואחת מגיל צעיר ועוד בחינוך מגדרי בגן למרחב הפ רטי לחרויות ולשת ף
מתי זה לא בסדר  ,כולל סדנאות להורים וכל מה שאפשר עם הצוות החינוכי,
לראות איפה בעצם התמרורים האדומים ,אבל זאת הבעיה ,שאנחנו לא
יכולים לראות אותם .כי אם רק  6%משתפים אז אנחנו גם לא רואים את
התמרורים האדומים האלה .ולכן העבודה היא עבודה חינוכי ת ,היא עבודה
חבר תית ,היא עבודה ק הילתית .מירית בנוסף לתפקידה כמנהלת אגף תרבות
נוער וצעירים ,גם יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ומנהלת את
מועצת הנשים כאן במועצה .אבל זה לא עניין של נשים ומועצת נשים וקידום
מעמד האישה .ולכן מירית לקחה את זה קדימה לנושא של ח ינוך מגדרי,
חינו ך לשוויון מגדרי יחד עם נני באגף החינוך ועם ענת טווינה ,שהיא מנהלת
היחידה להתנהגויות סיכוניות ,ויש כאן תכנית אינטגרטיבית ,ובבקשה מירית
את מוזמנת להציג אותה.

גב' מירית כץ:

אז אני אדבר ככה על כמה דברים שאנחנו עושים

השנה .הרבה מהפעילויות שלנ ו מתחילות בחודש נובמבר ,ככה אחרי החגים.
אני אגע בחינוך הבלתי פורמלי ,ונני תדבר אחר כך על החינוך הפורמלי .אז
בחודש נובמבר תתחיל לפעול קבוצת נערות מובילות שינוי – נמ"ש מי שמכיר.
שבעצם מי שילווה את הקבוצה הזאת זאת אני ביחד עם רעות ,שהיא מנהלת
יחידת הנוער ,ויח ד איתנו תהיה מור ה מבית חינוך ירק ון ,שהתנדבה להשתתף
בללוות את הקבוצה הזאת.
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גב' אושרת גנ י גונן :

אפשר בבקשה שהקבוצה הזאת תהיה משולבת של

נערים ונערות?

גב' מירית כץ:

יש עוד קבוצה ,תכף אני אגע בקבוצה השנייה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי ,כי הסיפור הוא חברתי וגברים ונשים נער ות

ונערים ילדים וילדות ,כולם ,זה סיפור של כולם ,זה לא רק סיפור של מגדר
אחת.

גב' מירית כץ:

לגמרי ,ובגלל זה יש לנו קבוצה נוספת שתתחיל

לפעול גם היא בנובמבר ,קוראים לקבוצה פרויקט ניר .מי שזוכר את המקרה
שקרה בברנוער לפני כמה שנים ,זה בעצם קבו צה שהיא בשיתוף א יגי .מדובר
בקבוצ ה משולבת של בנות ובנים בני נוער .במסגרת הקבוצה הזאת בעצם
אנחנו נותנים מענה אקטיביסטי לנוער שמעוניין לדבר ולפעול בנושאים
שקשורים במגדר ופמיניז ם  ,זהות מינית ,בריונות בבתי הספר ,במאבקים
חברתיים שונים לאו דווקא רק נושא מגדר ,אבל בעוד נושאים .כא שר בעצם
המטרה של הקבוצה היא באמת לעודד אותם לעשייה חברתית .אנחנו נציין גם
בחודש נובמבר את חודש המאבק באלימות נגד נשים .אנחנו עושים את זה
כבר כל שנה .כל מערכי ההדרכה של תנועות הנוער יוקדשו למאבק הזה .בעצם
כל המערכים יהיו בנושא הזה ,וחניכי חט יבות הביניים והת יכונים בעצם
יעסק ו בנושא .חוץ מזה שאנחנו נעשה באותו חודש גם את הערב המסורתי
שאנחנו מקיימים אותו ,ועוד כל מיני סדנאות והרצאות שיהיו במהלך החודש.
יש לנו מועצת נשים מדהימה ,שרחל נמצאת בה .ובעצם מועצת הנשים אחרי
מעשה הרצח האחרון שהיה של מאיה ויש ניק ,החליטה ככה להקים איזה
שהוא פורום שבעצם אם דיברנו על הבושה ,שנשים לא פונות ולא מדברות על
מה שהן עוברות ,אז בעצם המטרה שלנו היא להכשיר בכל יישוב מישהו או
מישהי ,שבעצם יהיה דמות שיידעו שאליו מישהו שחווה אלימות תוכל לפנות.
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זו בעצם דמות לא פורמלית ,לא מישה ו מטפל ,אלא מישה ו שבעצם יהיה איש
הקשר ,או מישהי שתהיה אשת הקשר של אותה אישה שחווה אלימות .זה
כאילו מונע ,זה עוצר את הקטע של הבושה ,מישהו יפנה בשבילה וככה יעשה
את הצעד שקשה לעשות אותו .כמובן זה בשיתוף האגף לשירותים חברתיים,
ההכשרות הן של האגף .אותו בן אדם ה וא לא דמות טיפול ית ,חשוב להגיד
ה וא לא מטפל ,אבל הוא דמות מקשרת .פרויקט שאני ממש מתרגשת לספר
עליו ,זה פרויקט של להקת הנוער שלנו .אני לא זוכרת אם אתם זוכרים
כשהגעתי שנה שעברה לספר לכם על תביט במראה ,שככה עשינו איזה שהוא
פרויקט חברתי שרצנו איתו בכל הארץ .אז ב אמת לקחנו את הנו שא הזה של
אלימות ושל תקיפות מיניות והטרדות של נשים ,כמו שעשינו מופע חברתי
שקשור בבריונות ברשת ,אנחנו עושים מופע חברתי בנושא הזה .ממש עובדים
עליו בעצם מחודש מאי בשנה שעברה ,והוא עתיד ככה לצאת לפועל ממש
בקרוב .אז קודם כל כשנוכל לעשות את ההופע ה ,אני אשמח להזמ ין את
כולכם לבוא לראות אותו .אנחנו נציג אותו לכל בתי הספר בדרום השרון,
ובעתיד כמובן כמו שתביט במראה היה מופע חברתי ,והציג בכל הארץ ,גם זה
יציג בכל הארץ ,זה בעצם התרומה החברתית של בני הנוער שלנו .ועוד דברים
שקשורים בתחום של קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ,א ז בנובמבר ייפתח
כאן קורס מנהיגות את המחר ,בשיתוף עמותת כ"ן ,שבעצם המטרה שלו היא
לעודד ולערב נשים להיות שותפות בכל מה שנעשה במרחב הציבורי .זאת
אומרת לשבת סביב השולחן בישיבות מליאה ,בישיבות ועד ,בעצם לעודד
נשים להיות מעורבות במרחב הציבורי ,זה ו תודה.

גב' ננ י רייז ברג:

בחינוך הפורמלי ,אני אדבר רק על מה שאנחנו ככה

התחלנו השנה כבר ,ואנחנו נמשיך אותו במהלך השנה .ב  2 -התיכונים תכנית
של מיניות בבתי הספר יחד עם השירות הפסיכולוגי .כל בתי הספר עשו מעגלי
שיח סביב נושא האונס ,ואני אומרת לכם בכאב מאוד מאו ד מאוד גדול,
האירוע שקרה בכצנלסו ן הוא אירוע שיכול לקרות בכל מקום ,זה לא בגלל
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שהוא כצנלסון ,בטח לא בכלל שזה כפר סבא .הילדים שם הם בדיוק כמו
הילדים שלנו .זה עניין תרבותי שאנחנו צריכים להכות אותו מהשורש ,ואנחנו
צריכים להיות אמיצים מספיק כדי להגיד שזה גם אצ לנו  ,ג ם אם אצלנו זה לא
היה .ולכן בכל בתי הספר ב  2 -התיכונים ערכנו שיחות עם הילדים .אבל כפי
שאנחנו יודעים שיחה אחת זה כלום .אז באותה שיחה יושבים ומשתפים
ומדברים ,אבל אנחנו רוצים להשפיע על זהות ,וכדי להשפיע על זהות אנחנו
צריכים לפעול בכל צירים ,עם כל הקהילה ,גם הורים ,גם מורים ,גם
תלמידים ,כולם כולם כולם ולאורך זמן ,לא כמופע חד פעמי ,אלא כמה שיותר
תכניות וכמה שיותר לקשור את זה כולל לקשור את זה למערכים של היום יום
בשיעורים,

כשלומדים

מקראה,

כשלומדים

ספרות,

כשלומדים

תנ"ך,

כשלומדים בכל מקצוע ,זה מאוד מאוד מאוד חשו ב ש זה יהדהד לנו כחלק
משגרה וחלק ממשימת חיים .כי אנחנו צריכים לשנות פה תפיסות עולם .אז
יש כאן הרבה מאוד תכניות .הכנסנו השנה את מרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה
מינית ל  3 -מפגשים ,לבנים לחוד לבנות לחוד וקבוצה אחת שהיא קבוצה
משותפת 3 ,מפגשים .הקמנו פורום של השירות הפ סיכ ולוגי ,השירותים
החברתיים ,אגף החינוך ,נצרף את יו"ר ועדי ההורים שקיימנו במהלך הקיץ
מפגש אחד איתם ,והחלטנו שאנחנו שמים את זה בראש סדר העדיפויות
ומדברים על זה בדיוק כמו שמדברים היום על קורונה .הרצאה מקוונת
שהייתה בשבוע שעבר עם יותר מ  1,000 -צפיות של שלומית עמי ת עברון ,שגם
תרצה לתלמידים בשכבת כיתות י"א ו  -י"ב .ובחודש הבא אותה הרצאה אבל
להורים לילדים בבתי הספר היסודיים .אחד הדברים שלמדנו שאנחנו לא
צריכים להפנות את המכוונות שלנו רק לתלמידים או למורים או רק בבתי
הספר .להורים יש צורך ,הם לא יודעים איך לדבר עם ילדי ם ,ונורא נורא נורא
חשוב שאנחנו ניתן גם את המענה הזה .השאיפה היא להגיע לכמה שיותר
קהל ,כדי להשפיע על מערכת חינוך שהיא מערכת חינוך איכותית .זה יהיה
חלק מהתוכנית גם לבתי הספר .אני רק רוצה לומר זה שאין תכניות במערכת
החינוך .יש תכנית של כישורי חיים ,שמתקיימת פע ם ב שבוע על ידי צוותים
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חינוכיים ,שיש לה הרבה מאוד תכניות .אחת התוכניות זה הנושא הזה .אז זה
קיים ,מה שאני כרגע ציינתי זה תוספת .אם אתם שואלים צריך לא רק בבתי
הספר היסודיים גם בקדם יסודי .ולכן קם כאן פורום רחב וגדול ,וכמובן שכל
מי שרוצה להיות שותף מוזמן ,אנחנ ו ר וצים באמת להשפיע .וכדי להשפיע
אנחנו צריכים לפעול בכמה שיותר ערוצים.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה נני .יש לנו שאלות והתייחסויות בזום,

והראשונה יעל דור.

גב' יעל דור :

היי ,רציתי לשאול אם באמת מגיעים גם לגיל הרך

וגם ליסודיים ,לא לדבר עם ההורים ,לדבר עם היל דים עצמם .אם יש איזה
שהוא מערך שיעור ,אפילו אם יש מערכי שיעור מובנים ,לא אכפת לי אפילו
להתנדב להעביר אותם.

גב' נני רייזברג:

אמרתי המכוונות היא להגיע לכל התלמידים בצורה

מותאמת ,כאשר ברור הוא שבתחילת השנה שמנו דגש על הנושא של חטיבות
הביניים והתיכונים ,בעי קר התיכונים .צריך לזכור התחלנו שנת לימודים בצל
קורונה ,הילדים כולם וגם ההורים מבוהלים ,זה לא פשוט .אנחנו צריכים
לחשוב על המוגנות של הילדים על הביטחון של הילדים ,על הביטחון של
ההורים ,ולזהות את המומנטום הנכון להתחיל לדבר ,מתי לדבר ,איך לדבר,
באיזה מקצב ל דבר  ,זה מאוד מאוד מאוד חשוב .אי אפשר את הכול ביחד .אני
כמנהלת בית ספר אומרת לא הייתה שנה ב  10 -שנים האחרונות שלא פתחנו
את ה  1 -בספטמבר עם איזה שהוא אירוע טראומטי אחר באמת ,והשאלה
ששאלנו את עצמנו כל הזמן מה יותר חשוב ,מה הכי חשוב עכשיו ,מתי נעשה
את זה ,מה נתע דף .אז המכוונות היא לפעול על הכול ,אבל לדייק בדיוק את
העיתוי הנכון ,כדי לתת את המענה המתאים בזמן ולקהילת החינוך.
40

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 14.9.20

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה נני ,ליטל.

גב' ליטל רהב :

טוב תסלחו לי אם הקול שלי רועד ,אני בנושאים

האלה תמיד מאוד מאוד מתרגשת .רציתי רק לומר הער כה גדולה וכו' ,אבל
אני מדברת כרגע אלינו נבחרי הציבור ,ובאופן כללי לכל מי שרואה אותנו
ושומע ,ובטח מלא תושבים צופים בפייסבוק לייב ,שזה לא רק בתוכניות
חינוכיות ,וזה לא רק בבית ספר ,וזה לא רק בגן ,זה ביום יום .זה כשאנחנו
מעלים פוסט לתושבים ולא יודעת מדברים על שוו יון מגדרי ,אז כותבים
תושבים יקרים ולא תושבות יקרות .וכשאנחנו הולכים עם הילד שלנו לבדיקה
אצל הרופא ,והרופא אומר :עכשיו צריך להפשיט את הילד .ופשוט באים
ומפשיטים ולא מסבירים לפני ,שזו בדיקה רפואית וזה חשוב .אז יש לי ככה
עוד הרבה הרבה דוגמאות ,אבל אני חושבת שז ה ביום יום .וזה התפקיד שלנו
בעיקר כנבחרי ציבור ליצוק לזה משמעות כשאנחנו מדברים על תושבים,
כשאנחנו מובילים תהליכים ,כשאנחנו מדברים פה בינינו ,לנצל את הבמה
הזאת ולזכור ששוויון מגדרי שכבוד לכל אדם באשר הוא אדם ,כבוד לנשים,
מניעת אלימות נגד נשים ,נגד גברים ,זה דברים שהם צריכים כל הזמן להיות
בתודעה שלנו .כי  1מתוך  3זה לא משהו שנצליח רק אם נלמד אותו בבית
ספר ,נצליח למגר אותו ,זו תופעה ואנחנו צריכים לדעת שהיא קיימת ,אנחנו
צריכים להילחם בה בכל דבר שאנחנו עושים כל יום כל הזמן .נכון אוף ממש.

גב' אושרת גנ י גונן :

תו דה ליטל.

גב' אורן מולי :

( ...לא שומעים)

גב' ליטל רהב :

זה עניין של פרספקטיבה ,אני מכבדת את זה ,ברור

שזה נכון -
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גב' אושרת גנ י גונן :

רגע שנייה ,מולי כיוון שאת בלי מיקרופון ,אז לא

שמעו אותך ,אז אני אחזור ואגיד שמולי אמרה שמבחינה דקדוקית אפשר
לפנות בלש ון זכר וזה חוקי ,לא חייבים לפנות בלשון נקבה .וליטל רצתה
לענות לך על זה.

גב' ליטל רהב :

ברור ,צודקת נכון .אבל אני כן חושבת ,ככה אני

פותחת למשל פוסט כשאני כותבת לתושבי צור יצחק ,אני תמיד כותבת
תושבות ותושבים ,אני חושבת שזה עניין של לייצר תודעה .דקדוקית גם זה
נכון ,עניין של בחירה כמובן.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה רבה .נני תודה ,ליאת תודה על ההצעה לסדר

החשובה הזאת .ואנחנו נעבור מכאן לסעיף הבא ,אגוזי אתה ערוך ומוכן
לפתוח את האסיפה הכללית של העמותה לקידום החינוך? מוכן? אוקיי .נני
התייחסה לכל השאילתות .שאלת המשך את ה רוצה לשאול? אוקיי .אז נעביר
לך את המיקרופון לשאלת המשך.

מר איתן יפתח :

לא ,לא ,יש לחץ מהקהל שלא צריך ,אז לא צריך.

גב' אושרת גנ י גונן :

איתן יש לך שאלת המשך? בבקשה תשאל .איתן ,יש

לך שאלת המשך? קח את המיקרופון תשאל.

מר איתן יפתח :

אני מוותר על זה.

ג ב' אושרת גנ י גונן :

אתה בטוח? איתן זו זכותך ,יש לך שאלת המשך,

אתה רוצה להגיד אותה? אל תלך .איתן ,איתן ,כולנו מכבדים אותך כאן,
וחבל שאתה הולך ככה ,זה לא יכבד אותנו .איתן תחזור לכאן ,תחזור לכאן
בבקשה .יורם תתנצל .התנצל ,בבקשה איתן ,תחזור לכאן מחכים לך .אית ן,
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בבקשה תחזור ואנחנו מבקשים ממך לשאול את שאלת ההמשך שלך ,את
המיקרופון לאיתן .אנחנו מכבדים כל אחד ואחת כאן .יורם מותר לו לשאול,
בשביל זה הוא כאן .הנוהל אומר שמי ששואל שאילתה ויש לו שאלת המשך,
הוא יכול לשאול את שאלת ההמשך שלו .כן בבקשה איתן.

מר איתן יפתח :

א ני רואה בזה דיון ,אני לא רואה בזה רק לשמוע.

אז צר לי שאם אני מלאה אנשים בחלק מהדברים ,אני מקווה שאני מדבר
לעניין ברוב המקרים .לגבי השאילתה ,אתם התייחסתם להנחיה של משרד
החינוך ,יש גם הנחיות של משרד הבריאות ,שהם תומכות בנושא הזה ומנחות
לתכנן מבני ציבור לג ני ילדים עם הנושא הזה בגובה מסוים ,שיהיה נגיש
לילדים ,כדי שילדים לא יישתו חס וחלילה מהאסלה או מהברז של
השירותים ,זה בגובה שלהם .אז יש לזה גם היבט בריאותי כעיקרון .יש פה גם
היבט של הנושא של אנחנו רוצים את הקולר הזה ,מבחינת שהמועצה תעשה
את זה ולא כל  15גנים שיש אותם שיהיה אחידות ,לא רק הורים שיכולים או
יישובים שיכולים להרשות לעצמם יקנו את זה ,ומי שלא יכול לא ייהנה מזה.
אני חושב ששילוב יחד עם היישוב ,שהיישוב ייקנה את הקולר והמועצה רק
תעשה את ההסכם השנתי ,יכול להיות פתרון או ההיפך .את נתת עלות של 3
שנים ,שזה  ₪ 50,000לכמה גנים? מעל  60גנים שזה פחות מ  ₪ 1,000 -לשנה
כולל הקולר ,לקחת בחשבון .היא לקחה 3 ,שנים היא לקחה.

(מדברים יחד)

מר איתן יפתח :

אחזקה של המתקן זה החלפת הפילטרים ומה

שצריך .לא משנה ,כל מה שאני אומר אני אסכם את זה שאני חושב שצריך
לעשות עבודה מול היי שוב ים ,ואולי השילוב יש יישוב שיממן את הקולרים ל -
 2גנים יותר קל לו ,והתחזוקה תהיה על ידי המועצה ,אפשר השילוב הזה ,זה
ייתן מענה .תבחנו את זה גם בהיבט הבריאותי.
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גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נבחן את זה ,תודה רבה על ההסבר המפורט,

ונני תהיה איתך בקשר .יש לנו מאמנ ון שנמצא בזום שאלה .אמנון אנחנו
פונים אליך רגע ,ומחברים אותך למיקרופון כדי שתוכל לשאול את שאלתך.
אמנון כהן.

מר אמנון כהן :

אני רציתי דווקא לפתוח במשהו הומוריסטי ,אבל

הנושא רציני .אתמול הסתיימה תכנית הישרדות והיה שם בני ברוכים מי שלא
יודע ,שכל הזמן רצה לח בק את גיא .אני פותח בזה ,כיוון שאני רוצה לומר
שאני מאוד מעריך את נני על כל מה שהיא אמרה ואיך שהם פועלים ,ברצינות,
בחשיבות ,ואם הייתי על ידה הייתי מחבק אותה ,אז תודה רבה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה אמנון .אנחנו עוברים לנושא האחרון בנושא

חינוך ,ואחר כך יישאר ו ל נו עוד  2נושאים . 3 ,יישאר לנו הנושא של בית
העלמין המטרופולוני ,הקדמת מימון של מפעל הפיס ותב"רים.

* עוברים לאסיפה הכללית של העמותה לקידום החינוך התרבות והספורט *

גב' אושרת גנ י גונן :

אלי כהן בזום רוצה לשאול אותנו שאלה או להעיר

הערה ,אז בבקשה תחברו אות ו.

מר אלי כהן :

שלום לכולם .אני במסגרת העדכונים לא ביקשתי

זכות דיבור ,ורציתי לשמוע מעבר לכל הדיווחים באמת היוצא דופן בעשייה
בתחום החינוך ובתחומים שאתם פירטתם ,מה מצבנו הפיננסי? איך אנחנו
מסתדרים בתקופה הזאת עם התקציב? מה הערכות שלכם לגבי בניית התקציב
לש נה הבאה? אנחנו נמצאים בחודש ספטמבר .חשוב לנו לדעת איך אתם
מסתדרים .אני אין לי יום שאני לא חושב על ההתנהלות הזאת ,כי אני יודע
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על הקושי הגדול שיש כרגע ברשויות המקומיות ,וחשוב שתעדכנו אותנו וגם
את אלה שנמצאים כרגע בפייסבוק ,לגבי ההתנהלות הכספית של המועצה.

ג ב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נעלה את זה כסעיף באוקטובר ,ונדבר על זה

בהרחבה .אני אומר שמצב הרשויות המקומית בכל הארץ הוא פחות טוב
מבחינת ההכנסות מארנונה .ארנונה עסקית נפגעה באופן דרמטי ,ההכנסות
מארנונה עסקית .ככול שיותר עסקים במועצה מתקשים כגון בתי אירועים,
שיש לנו נתח גדול בהכנסות שלנו מגיעים גם בגני אירועים ומקומות שלא
מרוויחים ,הם סגורים כבר חודשים רבים ,אז כמובן שזה פוגע בהכנסות של
המועצה .עד לחודש יוני כולל חודש יוני המועצה קיבלה שיפוי ממשרד הפנים,
אומנם חלקי כי אנחנו סוציו אקונומי  , 8עבור הארנונה העסקית .אב ל ה חל
מחודש יולי אין פיצוי אין שיפוי מהמדינה על ההפחתה שיש בהכנסות
מארנונה עסקית .למעשה יש לנו רק את חודשים יולי ואוגוסט ,אין לנו עוד
אינדיקציה ,כי עד יוני כולל יוני כמו שאמרתי קיבלנו סיוע מהממשלה .יחד
עם זאת מתגבשת עכשיו חבילת צמיחה בעסקים ,שבדיעבד או בעק יפי ן חבילת
התמיכה הזאת תתמוך גם ברשויות המקומיות עבור אותם פערים בירידה
בארנונה .אנחנו לא הכנסנו את זה לסדר היום ,כך שאני לא יכולה להציג לכם
גם מספרים כאן ,אני יכולה להגיד שהמועצה מתנהלת בצניעות גדולה
בהוצאות ,בצורה הדוקה היות וחוסר ודאות גדול נמצא בעניין ההכ נסות ,אז
מה שיש לנו עליו שליטה זה ההוצאות .אנחנו עובדים ביעילות בצמצום
הוצאות ,וגם קיבלנו החלטות אחראיות כאן במועצה ,שאנחנו לא מאשרים
תב"רים אלא אם כן הם נופלים ב  3 -קטגוריות .קטגוריה אחת זה שאנחנו
מקבלים מצ'ינג משמעותי ממשרד ממשלתי ,ועלולים להפסיד אותו .שת יים,
שמדובר על שירות חיוני נחוץ כמו לפתוח כיתת לימוד או לטפל בענייני
בטיחות ונושאים שכאלה .והדבר השלישי הוא נסוב סביב הנושא המשפטי.
אם המועצה חשופה משפטית ולא תשלם ,ועוד מעט יהיה לנו סעיף כזה ,פיצוי
למי שהיא צריכה לשלם או הפסידה במשפט צריכה לשלם ,ככול ש מדו בר
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בנושאים משפטיים וגם נושאים משפטיים שקשורים בגבולות ,במלחמות
שטחים שיש לנו על הגבולות שלנו ,ואנחנו שם רוצים להגן ,ואנחנו יודעים
שזה עניין של זמן אם לא נגן עכשיו על המועצה שלנו ,מחר בבוקר ייקחו לנו
את האדמות ,אז נושאים משפטיים שקשורים לזה ,אלה שלושת הק טגו ריות
שלנו .שרון יש עוד קטגוריה שפספסתי כאן? נדמה לי שאלה היו הקטגוריות
ואנחנו עובדים על פי זה .הקפאנו את תקציבי הפיתוח ואנחנו כל פעם
משחררים אך ורק על פי הקטגוריות שציינתי קודם ומביאים כל פעם להחלטת
מליאה .בשוטף אנחנו עושים כאן באמת מאמצים גדולים מאוד ,צמצ מנו
שעות נוספות ,כוננות ,באמת יש כאן צוות במועצה מקצועי ומסור שעובד
מסביב לשעון ברמת שירות בעיקר בתקופת שגרת חירום ,וכולם מבינים
שצריך להצטמצם כולם מבינים את זה אנחנו בתקופה קשה ,ולכן אם זה ענה
לך באופן חלקי זה ענה לך באופן חלקי ,כי זה לא על סדר היום וא ין לי כאן
נתונים מספריים להציג לכם .אבל הצעה לסדר יעלה בישיבה הבאה בצורה
מפורטת ,ואנחנו גם נוכל להציג לכם על  4חודשים ולא רק על חודשיים .כי
כאמור אנחנו מדברים רק על יולי אוגוסט בהיעדר שיפוי ממשלתי .בתקווה
ובשמחה נקבל את השיפוי הממשלתי על הכנסות הארנונה ,אז נו כל כמובן
לבשר לכם על זה באוקטובר איך זה משפיע על התפקוד שלנו ,על הסטטוס
התקציבי שלנו .אנחנו בימים אלה גם נמצאים בעדכוני חציון ,עושים
סטטוסים אצל המנכ"ל וכל ראש האגפים מגיעים מציגים לו מה נעשה ,כמה
התקציב עומד ביחס לתכנון וביחס לקיצוצים שגזרנו על עצמנו ,וכב ר אנחנו
בונים על בסיס התקציב ל  2021 -ועל זה אולי שרון ירצה להגיד כמה דברים.

מר שרון סספורטס :

בדיוק היום נתנו יחד עם הגזברות ,נתנו היום

למנהלי האגפים והמחלקות את המסגרת התקציבית לתכנון  , 2021אחרי
שעבדנו על כמה הנחות יסוד ,כדי שיוכלו להתחיל לתכנן .יש סימ ן ש אלה
מאוד גדול לגבי שנה הבאה בנושא קורונה ,אני לא יודע להגיד ואף אחד כאן
לא יודע להגיד מה בדיוק יהיה המספר ,עשינו איזה שהיא הנחת עבודה לגבי
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ירידה בהכנסות מכל מיני סיבות בארנונה עסקית קצת מגורים ,ובתוך זה
התחילו בעצם היום מנהלי האגפים והמחלקות לתכנן את  . 2021כמובן
שהמליאה תראה במעלה הדרך באזור סוף נובמבר ,נאשר את זה בדצמבר.
אבל העבודה על  2021התחילה כבר ,בדיוק היום.

גב' אושרת גנ י גונן :

אלי זה ענה לך?

מר אלי כהן :

טוב חברים ,קודם כל יש לכם את הגיבוי המלא של

כל חברי המליאה -

גב' אושרת גנ י גונן :

מהתחלה לא שמעו אותך אלי ,בטח כשאתה אומר

גיבוי.

מר אלי כהן :

את לא רגילה לשמוע את זה? אני רוצה להגיד לכם

שזה מחמם את הלב לשמוע שיחד עם הפעילות שנעשית הצוות המקצועי של
המועצה עסוק גם בבניית המסגרת התקציבית לשנה הבאה .אני כחבר מליאה
מחזק את ידיכם ואת ידי ההנהלה ל המש ך הפעילות הזאת ,אנחנו צריכים
לקבל על זה באמת דיווח ,אבל אני שמח שאנחנו לא רק עסוקים ביום יום,
אלא גם עסוקים בתכנון העתיד ,שהוא באמת כמו ששרון אמר בחוסר ודאות.
חשוב לנו כחברי מליאה לקבל על זה דיווח ,גם בדיווח שלך בתחילת מליאה,
ואני מקווה שתעשו כמו שאתם י ודע ים לעשות ישיבה מיוחדת לנושא התקציבי
שהוא בנפשנו .זהו ,ושיהיה לכולכם חג שמח.

גב' אושרת גנ י גונן :
.6

תודה.

בית עלמין מטרופוליני;
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גב' אושרת גנ י גונן :

טוב ,ואנחנו עוברים לנושא הבא עכשיו .לימור ,בית

עלמין מטרופוליני ,את מוזמנת.

עו"ד לימור ריבלין :

בית ע למי ן בנימין הוא בית עלמין שהוקם במסגרת

תכנית שד , 160 /זו אותה תכנית שבעצם נתנה לנו את אזור התעסוקה בנימין.
כל המתחם של בנימין נמצא צפונית למושב נווה ימין.
.7

תכנית הקדמת המימון של תקציבי הפיס;

גב' אושרת גנ י גונן :

סליחה אני מתנצלת ,עד כה הצלחנו צלחנו יפה את

כל נפלאות הטכנולוגיה בתיאומים שבין צילומי הזום לצילומי הפייסבוק
למצגות ,עכשיו יש לנו איזה שהיא תקלה .לימור תאתר את המצגת ,ועד אז
אגוזי אתה תציג את הסעיף של מפעל הפיס.

מר יצחק אגוזי :

גם את זה צריך להעלות .אני אציג את זה ,גם

קיבלתם את זה הביתה ,נכון זה ב דיו ק זה .מפעל הפיס החליט שהם מקדמים
מימון ,עושים תכנית חומש חמש שנתית קדימה ,ומוכנים לקדם מימון לרשות
שירצו בכך עבור כל מה שמגיע להם עבור תכנית החומש .למועצה יש בערך
בתוכנית חומש כ  4.4-4.5 -מיליון  .₪בשביל לבקש להשתמש בכסף הזה אז א'
זה צריך לעבור כהחלטת מלי אה ,כי בכל זאת אנחנו מקבלים כספים שיגיעו
לנו בשנים הבאות .אבל אל דאגה מפעל הפיס ככה עובד כבר נדמה לי מזה
עשור ,שהוא כל פעם מקדם עוד ועוד ,הוא כל פעם מקדם כי יש להם כסף ולא
כל הרשויות מצליחות להוציא ,אז הם מקדמים .זאת אומרת שאנחנו צפויים
גם אם נאשר את זה ,י היו תקציבי פיס תמיד קדימה .אנחנו מבקשים
מהמליאה לאשר ,רוצים לבקש ממפעל הפיס כמובן אחרי אישור המליאה
מספר סעיפים .דבר ראשון אם זכור לכם אנחנו מקימים פה  3מגרשי שחבק,
המועצה אישרה.
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דובר :

מר יצחק אגוזי :

( ...לא שומעים)

מגרשי

כדורגל

קטנים

כאלה.

זה

2

פה

ו1-

בעמיאסף .התקציב הוא של רשות הספורט  ₪ 1,700,000ומשהו ,כמעט
 .₪ 1,800,000והמועצה שמה שם מתקציב תב"ר של המועצה .₪ 750,000
אנחנו מבקשים להמיר את ה  ₪ 750,000 -ב  ₪ 900,000 -של מפעל הפיס .זאת
אומרת בעצם את ה  ₪ 750,000 -אנחנו נחזיר בחזרה לקרן הפיתוח ,ונקבל
 ₪ 900,000ממפעל הפיס להקמת המגרשים .בהמשך לכל הדברים שנאמרו פה
על החינוך ,מחשוב והצטיידות מוסדות חינוך .אנחנו רוצים לבקש עוד השנה
 ₪ 1,200,000מהפיס עבור ההצטיידות של החינוך .לזה יצטרף עוד מיליון ₪
ומשהו ,עוד לא יודע בדיוק ,על קול קורא שאנחנו עתידים לזכות בו ממ שרד
החינוך .אני מקווה שעוד השבוע או ממש מיד אחרי החג יהיו תוצאות של
הקול קורא הזה ,אנחנו נערכים כמו שאמרו פה מקודם ,נדמה לי אושרת,
שאנחנו משקיעים כך וכך מעבר לכל המחשבים שכבר קיבלנו מהעמותות
ומקרן אתנה וכל הדברים האלה ,עוד הצטיידות בתשתית ובמחשוב בסדר
גודל של  ₪ 1,200,000ממפעל הפיס ועוד כמה שנקבל בקול קורא של משרד
החינוך .על פי דרישת מפעל הפיס ,מפעל הפיס יצא בדרישה בעצם .הם רוצים
להפסיק לא רק לממן מבנים אבנים ,אלא גם לממן פעילות .אנחנו הגשנו
תכנית שאושרה בפרה  -רולינג ממפעל הפיס לנושא של רווחה וקהילה ולנושא
ש ל נ וער וצעירים .ריכזה את התוכנית הזאת תמי בנושא הרווחה ומירית,
שתיהן אינם פה ,בנושא נוער וצעירים .כפי שאתם רואים מדובר על 120,000
 ₪בתחום הרווחה ועוד  ₪ 180,000בתחום החינוך לכל שנה מבין ה  4 -שנים.
התוכנית אומנם חומש אבל שנת  2019כבר הסתיימה .ואם תסכמו את כל
הד ברים שמניתי פה ,אנחנו מגיעים ל  ,₪ 3,300,000 -זה עוד משאיר לנו יתרה
של  ,₪ 1,000,000-1,200,000שאנחנו לא מבקשים כרגע לנצל אותה ,אלא
בעתיד נבקש לנצל אותה ,וזהו .מליאת המועצה מתבקשת לאשר את ניצול
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תקציבי הפיס בתוכנית החומש ,נדמה לי שאפילו רשמתי את נוסח ההחלטה .

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו מעלים להצבעה ,מי בעד? כן שאלה.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

זה מחולק לפי שנתונים ,זה מחולק לפי שנתונים.

מה פתאום ,ראית זה מחולק לפי שנתונים ,כמה ב  2020 -כמה ב  2021 -יש לך
חלוקה לפי שנים .יש כאן חלוקה לפי שנים  .ע ד  2023יש חלוקה לפי שנים.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון ,לפי  3שנים בפריסה.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

זו התוכנית התלת שנתית שלנו למפעל הפיס ואנחנו

צריכים לאשר אותה .החמש שנתי סליחה .אבל ראיתי עד  2021את הפר יסה ,
תפתח את זה רגע אגוזי ,עד  , 2023זה  3שנים ,זה פריסה ל  3 -שנים .זה פריסה
ל  3 -שנים בהחלט כן .יש עוד שאלות? אז אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד?
מי נגד? מי נמנע? דודו אתה רוצה להסביר?

מר דוד שוורץ :

אם בשנה הבאה נרצה איזה רעיון חדש...

גב' אושרת גנ י גונן :

התו כנית היא  , 2019 - 2023תקציבים הוציאו ב 2019 -

יצאו ב  2020 -ועכשיו אנחנו עשינו פריסה ל  2022 , 2021 -ו  . 2023 -אם בשנה
הבאה נרצה עוד משהו ממפעל הפיס ,אנחנו נצטרך ...את התוכנית הזאת
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שלנו .להגיד אוקיי במקום מה שהחלטנו כאן לפעילות כזאת או אחרת ,אנחנו
רוצים להעביר את זה לפעילות אחרת .יש לנו עוד  ₪ 1,200,000שלא הכנסנו
לכאן ,שעוד לא השתמשו בו ,אבל יכולים להגיד לא רוצים לעשות עכשיו 3
מגרשי כדורגל לבתי הספר ירקון ועמיאסף ,אם לא בנינו את זה עדיין ,אפשר
להמיר את זה למשהו אחר .אנחנו באים עכשיו ואומרים זו התוכנית שלנו ,של
הכספ ים שמגיעים לנו מ  2019 -עד  . 2023יש לנו ביתרה עוד ₪ 1,200,000
למשהו אחר ,ושוב אם נרצה לבטל משהו שעוד לא בוצע נוכל .אז זה ההסבר.
בזום מי בעד? מי נגד? מי בעד? כולם ,פה אחד בסדר גמור ,תודה.
החלטה  :המועצה מאשרת הקדמת אמת מידה במפעל הפיס לפי תוכנית
החומש עד  2023בה תאם לטבלה שהוצגה .מאשרים פה אחד.

.6

בית עלמין מטרופוליני;

גב' אושרת גנ י גונן :

אז לימור עכשיו המצגת שלך עלתה ,ואת יכולה

להמשיך .ביקשו שתורידי את המסכה ,כי הם לא מצליחים לשמוע.

עו"ד לימור ריבלין :

אז אנחנו מדברים על בית עלמין בנימין .בית

העלמין תוכנן ב מסג רת תכנית שד . 160 /זוהי אותה תכנית שמכוחה ג ם אנחנו
מפתחים היום את אזור התעסוקה בנימין .בעצם על אותו תא שטח מצפון
לנווה ימין ומדרום לכפר סבא  , 50למי שקצת מכיר את האזור ,ולמי שלא
אפשר להריץ עוד שקף ב בקשה ערן ,תודה .אם תסתכלו על הצד השמאלי
שלכם על התצ"א ,אז החל ק הצפוני איפה שהמשולש מסתיים זה אזור
התעס וקה כפר סבא  , 50והאזור הדרומי זה מושב נווה ימין .החלק המזרחי
של התוכנית או החלק שצבוע בצבע ירוק פסטורלי לקבורה ,הוא בית העלמין.
הוא צמוד מצידו המזרחי כביש  , 444נראה לי שהתמקמנו ,נכון? התוכנית
בעצם אושרה בשנת  2000לפ ני  20שנה .ייעדה את בית העלמין לקבורה של
 58,000קברים ,כאשר במסגרת תכנית מתאר ארצית תכנית מתאר תמ"א 19
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בוצע תיקון בשנת  , 2014תיקון מספר  5שהכריז שבית העלמין הזה יהיה בית
עלמין מטרופוליני ,כלומר הוא כבר לא יהיה בית עלמין שמשמש רק את
המועצה ,אלא הוא ישמש את כל המטרופולין מרכז .הנתונים מלמדים שמחוז
מרכז מונה כ  1.5 -מיליון יהודים ,ובשנה נקברים כ  7,500 -נפטרים .וכמו
שאמרתי בית העלמין הזה מיועד ל  58,000 -יחידות קבר ,זה המון באמת
בשביל המועצה שלנו ,ואני שמחה שאנחנו לא צריכים לנצל אותו .זה לא
קבורה רוויה .השפה שבה התו כנית מדברת היא קבורה רבודה .המשמעות
שלה ה יא שהקבורה היא בעיקרה קבורת שדה בדרך של מכפלה ,אם האנשים
מכירים את המושג הזה ,הכוונה היא ש  2 -יכולים להיקבר באותה חלקת קבר,
בדרך כלל זה בני אותה משפחה שנקברים אחד מעל השני .זו קבורה מאוד
מבוקשת ,ככה אומרים לנו כל היו עצים שאנחנו עובדים איתם בתחום .אנחנו
את ש טח בית העלמין הפקענו בשנת  , 2017בתיאום עם המינהל ,חשבנו שייתן
לנו גיבוי כמו שהוא הבטיח ,אנחנו הפקענו בעצם שטח של  180דונם ממושב
נווה ימין ,כאשר  180הדונם הללו כוללים  117דונמים של ייעוד בית עלמין
ועוד כ  60 -דונמים בי יעוד נלווה של שצ"פים ,חנייה ,דרכים .אגודת נווה ימין
הגישה תביעה כנגד הוועדה המקומית שהפקיעה את השטח .התביעה שלה
עמדה על  9מיליון  .₪התביעה שלה נדונה בוועדת המשנה של הוועדה לתכנון
ובנייה ,כמובן שהיא נדונה בדרך מקצועית .היו שמאויות ,שמאות מטעם
האגודה ,שמא ות מטעמנו .וועדת המשנה קבעה שלאגודה מגיע פיצ וי בגין
ההפקעה הזו ,והפיצוי המגיע לה הוא  3מיליון  .₪ובעצם בהמשך הישיבה
היום אנחנו נצטרך גם לשוחח על לשלם לה בעצם את הפיצויים שוועדת
המשנה קבעה .היא קבעה את זה באפריל האחרון .עוד אציין שהאגודה הגישה
בקשה למנות שמ אי מכריע על ההחלטה הזו של ועדת המשנה ,כי כפי שציינתי
לשיטתם מגיע להם  9מיליון  .₪אנחנו סבורים שלא ,אנחנו סבורים שהאגודה
מבקשת את הפיצוי בהתאם לפיצויים שהיא קיבלה מהמינהל בגין השבת
השטחים שהיא השיבה לו על אזור תעסוקה ,ושאי אפשר להשוות שטחי
תעסוקה לשטחי בית עלמ ין ,אי אפשר להשוות את מערכת הפיצויים שחלק על
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רמ"י לעומת הפיצויים שנקבעים בשווי שוק ,כאשר רשויות מקומיות
מפקיעות .אנחנו רוצים ,אנחנו לא רוצים ,אנחנו ממש יוצאים לדרך .אנחנו
בעצם החלטנו שלאור גם תביעת הפיצויים ,וגם לאור העלויות המצפות לנו
בפיתוח בית העלמין  ,ז ה בית עלמין מאוד גדול ,אנחנו כמועצה שאין לה
מועצה דתית ,ושאין לה גם צורך בבית עלמין בתפעול ועשייה עצמית של בית
עלמין מטרפוליני ,אנחנו יוצאים בעצם להליך מכרזי של בחירת יזם שגם
יקים ,גם יתפעל את בית העלמין ,וכמובן גם יביא לכך שהמועצה לא תצטרך
להוציא הוצאו ת ע ל בית העלמין ,הן הוצאות העבר והן ההוצאות העתידיות.
לצורך כך אנחנו כבר מספר חודשים עובדים עם צוות מומחים .ד"ר מאיר
אמיר הוא יועץ כלכלי שייעץ כמעט לכל בית עלמין בשנים האחרונות במדינת
ישראל ,אין הרבה יועצים כאלה דרך אגב ,הוא היועץ הכלכלי של הרצליה ,של
תל ר גב ,ושל עוד רבים .משרד האדריכלים רו נן לוי שש מו הולך לפניו בכל
מקום כולל במשרד לשירותי דת ,כולל בכל מקום שאנחנו נגשים אליו ,הוא
עוזר לנו להכין את תכנית הבינוי לבית העלמין ,שיכלול כמובן בית עלמין
ייעודי לתושבי המועצה ,בית עלמין ייעודי לתושבי המחוז המטרופולין  ,ב ית
עלמין אזרחי ובית עלמין צבאי .ואנחנו גם מסתייעים לצורך הכנת המכרז
במשרד עורכי דין שחר בן עמי ,ששחר בן עמי בעצם יש לו ניסיון רב במכרזים
של הפעלת בתי עלמין ,הוא זה שמייצג עכשיו את עיריית ראש העין בבית
העלמין שלה ,הוא סייע במכרז של מועצה אזורית שומרון ,ו אנח נו נעדכן
אתכם.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני מציעה שנעשה את זה מסודר ,שאלות בהצבעה.

בבקשה אלי ראשון ,תעבירו לו את המיקרופון .הרעיון הוא שבית העלמין א'
יכסה את כל העלויות של פיתוח ,הקמה ,תפעול ,פיצוי ,פיצויים וכו' וגם כן
שיניב לנו תקורה ,שיניב לנו שכירות ,שי ניב לנו ארנונה ,כל מה שאנחנו
יכולים לקבל על זה שנקבל על זה .אני לא יודעת ,אנחנו לא יודעים היום
איזה הצעות נקבל ,אנחנו רק יודעים שמאוד מחזרים אחרינו .כי אנחנו רצינו
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לבטל את בית העלמין הזה ,לבטל את ההפקעה .כן ,אנחנו אמרנו תראו ,אנחנו
לא צריכים בית עלמין כזה .בד רום השרון יש בתי עלמין ביישובים השונים,
ו ביישובים שאין בהם בתי עלמין ,אנחנו נקים ,יספיק לנו ל  200 -קברים ל 20 -
שנה הקרובות .אנחנו אל צריכים  58,000קברים .וביקשנו לבטל את ההפקעה,
ובאו ממינהל התכנון ,ובאו ממשרד הדתות ,ואמרו לנו :אל תבטלו את
ההפקעה .אז אמרנו  :א וקיי ,אז שהמדינה תתכבד ותקים ותשפה .אז המ דינה
לא התכבדה להקים ,לא לשפות ,ולא לעמוד בהתחייבויות ,ואני מדברת על
רמ"י ,שראש המועצה הקודם אמר לי שרמ"י התחייבו לפצות על ההפקעה,
אבל הם לא פיצו על ההפקעה ,לא בקדנציה הקודמת ולא עכשיו .והאפשרויות
שעמדו בפנינו זה לב טל את ההפקעה ולהגיד למדינה מתי שתרצו תתכב דו
ותעשו .או לעשות בדיקה אם יש היתכנות כלכלית להפעלת בית עלמין כזה,
ואם כן מה אנחנו יכולים להרוויח מזה .וכשהבנו שיש היתכנות כלכלית ,אז
אמרנו :אוקיי ,אז נצא למכרז .והמכרז הזה בעצם קודם כל יכסה לנו את
ההוצאות ,ואחר כך גם יניב משהו.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

יש על המבנים שם.

מר אורי עצמון :

זה כמו מוסדות חינוך .כמו מוסדות חינוך...

מארנונה.

גב' אושרת גנ י גונן :

בעינת משלמים

עו"ד לימור ריבלין :

כי הוא לא ציבורי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקי י ה וא מ טרופוליני ,הוא מוגדר ציבורי ,אבל יש
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ב ו גם אזרחי ,גם דתי ומה שנוכל לקבל שם נקבל מזה תקורה מסוימת,
שכירות מסוימת ,כל מה שהיועץ הכלכלי חושב שאפשר לקבל נכנס לתוך
המכרז .יבואו יזמים ,יחשבו שזה שווה להם ייכנסו .אם לא ,אז אנחנו נחזיר
את זה חזרה למדינה.

ד ובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

הפיצוי למעשה היה צריך להיות בתום ישיבת

הוועדה מאפריל .אלא שהזמן שעבר מאפריל ועד עכשיו היה זמן של בדיקות
אם אנחנו רוצים לבטל את ההפקעה ,ולהחזיר את זה למדינה ,או שאנחנו
חושבים שיש היתכנות כלכלית .מצא היועץ הכלכלי שי ש הי תכנות ,ולכן
החלטנו שאנחנו יוצאים לדרך עם מכרז .התשובה היא כן ,התשלום כבר היה
צריך להיות באפריל ,ביום שהוועדה קיבלה את ההחלטה.

עו"ד לימור ריבלין :

אני

אדייק

מבחינה

משפטית

אושרת,

חובת

התשלום היא ביום תפיסת החזקה ,אנחנו לא תפסנו את החזקה בבית
העלמין ,מכי וון שבתקופה שבין אפריל ועד היום התלבטנו כ מו שאושרת
תיארה אם להחזיר את בית העלמין למדינה או לא .ברגע שאנחנו החלטנו
שאנחנו יכולים בעצם לצאת מכרז ,לבחור יזם חיצוני שנוכל באמצעותו לקבל
את כל ההוצאות שיש לנו ,ואנחנו בעצם אומרים במילים אחרות שאנחנו לא
מבטלים את ההפק עה ,אז עכשיו אנחנו צריכים לתפוס את הק רקע ולשלם
לאגודה.

מר אורי עצמון :

אני רציתי לשאול למה לנו בית עלמין אם הוא לא

שלנו .אז ענית כבר את התשובה המורחבת ששמעתי בשמועות ,אבל זה
בשמועות רק -
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גב' אושרת גנ י גונן :

שמה?

מר אורי עצמון :

עכשיו שמעתי את ז ה מ מך.

גב' אושרת גנ י גונן :

שמה?

מר אורי עצמון :

שאנחנו רצינו לוותר על בית העלמין.

גב' אושרת גנ י גונן :

רצינו לוותר.

מר אורי עצמון :

בסדר ,אבל כחבר מליאה לא ידעתי את זה .אבל

אני שואל עכשיו אם אתם רוצים שנאשר בכל זאת ,תראו לנו איזה שהיא
מצגת חישוב כלכ לי איך פתאום שווה לנו לשלם גם את ה  9 -מיליון  ,₪יכול
להיות שנצטרך לשלם את ה  9 -מיליון  ,₪עוד לא היה שמאי בורר ,אנחנו
צריכים לקחת בחשבון את המקסימום ,אחר כך אם יהיה פחות נרוויח .תראו
לנו לפחות איך החישוב הכלכלי ומה...

גב' אושרת גנ י גונן :

לימור ,התוכנית הכלכ לית שלנ ו בבקשה ,גם אפשר

לשלוח לכולם של היועץ הכלכלי.

עו"ד לימור ריבלין :

כן ,אבל אני מבקשת שהתוכנית הכלכלית -

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע ,אנחנו יוצאים למכרז ,אתם לא מפיצים אותה.

עו"ד לימור ריבלין :

בדיוק.

גב' אושרת גנ י גונן :

מי שרוצה לבוא לראות אותה שיבו א ל ראות אותה -
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עו"ד לימור ריבלין :

שיבוא לעי ין אצלי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אצל לימור .כל מי שרוצה יכול לבוא לראות אותה.

תדעו לכם שאנחנו פשוט יוצאים למכרז ,ואסור לנו להוציא את התחשיבים
האלה החוצה.

עו"ד לימור ריבלין :

 ...לקבל הצעות כדאיות.

גב' אושרת גנ י גונ ן :

א תם רוצים לבוא לראות ,תבואו לראות .לקח נו

יועץ כלכלי כמו שלימור אמרה מהטובים שיש ,ואני אומר שוב ההתלבטות
הייתה גדולה מאוד .משום שאנחנו לא מומחים בהקמת בתי עלמין .אנחנו לא
יודעים לייצר בתי עלמין ולתפעל בתי עלמין .ועד שלא הבנו שיש לזה
היתכנות ,ויזמים בא ו ו אמרו שהם רוצים לקחת את זה והם מוכנים לפצו ת
את נווה ימין על ה  3 -מיליון  ₪או על ה  9 -מיליון  ₪או על מה שזה לא יהיה,
וראינו את העבודה הכלכלית של היועץ ,הבנו שיש כאן היתכנות ,ולכן הבאנו
את זה לכאן ,מאפריל ועד עכשיו זה היה זמן של עבודה ובדיקה .כן גלית.

גב' גלי ת אד ם :

מה לוח הזמנים עד...

גב' אושרת גנ י גונן :

לוח הזמנים זה שעכשיו יוצאים למכרז אחרי

החגים ,מפרסמים את המכרז .המכרז יכול להיות באוויר חודש ועד חודשיים -

עו"ד לימור ריבלין :

אחרי שייבחר יזם ,הוא ייגש לקבל רישיון קבורה...

(מדברים יחד)
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עו"ד לימור ריב לין :

מי שראה את הקרקע אי אפשר עדיין לקבור בה ,

צריך בעצם להכין את בית העלמין.

גב' אושרת גנ י גונן :

וגלית לשאלתך אני אקח את זה גם צעד אחד

קדימה ,שאנחנו נאשר כאן אחר כך בתב"ר בהנחה שנאשר את הפיצוי המגיע
להפקעה ,זה יהיה לתקופה של עד שנה כהלוואת גישור ,עד שנרא ה א ת הכ סף
מגיע ,זה יכול להיות גם לפני כן .הי זם ברגע שהוא זוכה במכרז אז דבר
ראשון הצעות ראשוניות שכבר הוצאנו תחזיר לנו ,ועל החשבון .יורם ואחר כך
יורם.

מר יהורם גולי :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,ביום שהמועצה הפקיעה את הקרקע ,הקרקע

שייכת למועצ ה  ,כבר לא שייכת לרמ"י .למשל רמ"י מאוד מצטערי ם שהם לא
יוכלו בעצם לעשות מכרוז ,כשהם ראו את התוכנית .אז הקרקע כבר ...היזם
שיגיע הוא בהסכם מול המועצה בעצם חוכר ,משכיר ,מפעיל ,מקים לתקופה
שמוגדרת בזמנים .ובתוך המכרז נכנס גם החלק שלנו במועצה .אנחנו עם
היזם דורשי ם ל הקים בית עלמין מועצתי ,שיהיה מקום לקבורה לכל
היישובים שאין בהם בתי עלמין ,זה אחד .ושתיים ,יש עוול שנעשה במושב
ירחיב ,עוול אין לי מילה אחרת .בית העלמין שלהם הפך להיות מובלעת בתוך
ג'לג'וליה .לצערי הרב בגלל כביש  6שהפריד בין בית העלמין למושב ,אין דרכי
גישה אל א רק דרך ג'לג'וליה .ובית העלמין שם הוא תח ת ונדליזם קשה ,וצריך
למצוא לזה פתרון .ואנחנו מחפשים פתרון יחד עם רשות מינהל מקרקעי
ישראל ומינהל התכנון ,ויכול להיות שהפתרון יהיה בבית העלמין בנימין .אבל
אנחנו נדבר על זה עוד אם יהיה עם ירחיב בנפרד .יורם.

מר יור ם ד וקטו רי:

טוב ,מספר שאלות בנושא בית העלמין  .החשובה
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שבהן הראשונה ,בעבר דובר כשהבנו בעדנים שלא יהיה לנו כנראה משלנו,
שבבית העלמין ,אז היה אזורי עכשיו מטרופוליני ,יהיה אזור או תת חלקה
שמוגדרת צבועה למושב .האם זה תנאי לכל מכרז שיהיה שככה זה יופעל?

גב' אושר ת ג נ י ג ונן :

מבחינתנו כשנקבל חלקה אנחנו נגדיר בחלקה

הזאת לפי היישובים שאין להם מקום לקבורה .לימור ,זה נכנס לתוך המכרז?
המכרז הרי עוד לא פורסם?

עו"ד לימור ריבלין :

כן ,אני הצגתי במצגת שבית העלמין ישרת 4

מגזרים .את המגזר שלנו המועצה ,המגזר שאמרנו של המטרופול ין ,קבו רה
אזרחית וקבורה צבאית .בוודאי שהוא י שרת אותנו ,ואושרת אולי גם אפשר
כאן להגיד -

מר יורם דוקטורי:

אבל זאת לא השאלה שלי .השאלה הייתה -

גב' אושרת גנ י גונן :

זו לא השאלה .השאלה הייתה האם בתוך בית

העלמין שיוגדר למועצה אזורית דרום השרון תהיה חלקה לעדנים בנ פרד?
ותהיה חלקה לנירית בנפרד -

עו"ד לימו ר ריבלין :

לא...

גב' אושרת גנ י גונן :

ותהיה חלקה לירחיב בנפרד ותהיה חלקה לצור

יצחק בנפרד ,כי להם אין בתי עלמין יישוביים .ואת זה ,וזה נקודה חשובה,
והיות והמכרז עוד לא סגור ועוד לא חלוט ,אנחנו נכניס כי זה חשוב ,זו
היי תה ה בטחה והתחייבות עבר ,קדנציה קודמת אבל עדיין יש רציפות
שלטונית ויש גם היגיון מאחורי זה.
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מר יורם דוקטורי:

תודה.

עו"ד לימור ריבלין :

אבל בהקשר הזה אני רק אוסיף ...והחלטה על

מועצה בנפרד לעומת אחרים.

גב' אושרת גנ י גונן :

תשתפו אותנו בהחלטת מליאה קודמ ת מ ה הי א

אמרה?

עו"ד לימור ריבלין :

לא ,לא ה חלטת מליאה ,אבל אני רוצה רגע להוסיף

משהו ,אין בעיה קודם כל נחשוב על זה שוב ,למרות שחשבנו על זה והחלטנו
לייעד למועצה כמועצה ולא פר יישוב .מה גם שאנחנו בימים אלה גם פועלים
לעשות קבורה ציבורית גם בבית העלמין עינת ,ו גם שם י ישובים יוכלו לבחור
להיקבר ,כל אחד על פי רצונו וקרבתו .אז אם נשמור גם פה וגם פה ,אני לא
יודעת צריך לחשוב על כל הדברים ,אבל בהחלט נחשוב ,זה בהחלט.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נעשה את זה ,אנחנו נעשה את זה.

מר יורם דוקטורי:

אוקיי ,זה חשוב מאוד וזה הו בטח מספ ר פעמים.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נעשה את זה ,זה חשוב ,לא לכל היישובים יש

בית עלמין ביישוב ,וכן בתוך חלקות מועצה אזורית אפשר לאחד את זה ,כמו
שאנחנו סגרנו עם ירחיב שכך יהיה.

מר יורם דוקטורי:

עוד  2שאלות קצרות ,הראשון שמדובר על הוצאה

למכרז הכוונ ה ל תאגי ד קבורה או חברה ,על מה מדובר? ודבר שנ י ,כשדובר על
 58,000מקומות קבורה האם מדובר רק קבורת שדה או גם חלילה
בקטסטרופה על קברי המונים?
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עו"ד לימור ריבלין :

 58,000יחידות קבורה וכמו שאמרתי קבורה רבודה

שזו קבורת שדה במכפלה .יש מקומות בודדים בתב"ע שנדרשת ש ם ק בורה
יותר בנויה ,שזה החלק שקרוב למסילת הב רזל ,אבל אני לא אכנס לרזולוציות
האלה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה לימור ,זו תב"ע ישנה משנת  . 2000בשנת

 2000פחות עשו תב"עות של קבורה רוויה .ולכן היא תב"ע מאוד אטרקטיבית,
ולכן הרבה מאוד חברות ,חברות קדישא תאגידי קבו רה מעונ יינים לקחת את
הפיתוח בקבורה ,כי בעת ש בה בתי העלמין החדשים הם מבוססים על קבורה
רוויה ,לנו יש תב"ע כפרית ,והיא מבוקשת היום .מה את רוצה כאן לימור
להעלות להצבעה? הא עוד שאלות ,רחל ואיתן ואחר כך ליטל.

גב' רחל רבר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

במ ועצה שלנו בתחשיב שעשו כאן ל  20 -שנה

הקרובו ת ,כמה חלקות קבר אנחנו נצטרך ליישובים שאין להם בתי עלמין
בתוכם ,זה לא עולה על  , 1,000והגזמתי שאמרתי  . 1,000עשו לנו תחשיב כמה
לימור? של  . 200לא עולה על  . 1,000זאת אומרת ש  58,000 -זה מטרופוליני זה
ברור ,בדרום השרון גרי ם  34,000תושבים .זה ברור שבית העלמין הזה כשהוא
תוכנן ל  58,000 -קברים הוא תוכנן להיות מטרופוליני.

גב' רחל רבר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

אבל קיבלתי אתך מה שיורם אמר.

גב' רחל רבר :

( ...לא שומעים)
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גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,זה תלוי בנו ,אנח נו מכני סים את זה למכרז

שלנו ,ככה אנחנו רוצים  ,שלנו אנחנו יכולים לקבוע .כן ,שלנו אנחנו קובעים.
כן איתן.

מר איתן יפתח :

דיברתם פה שעשיתם את התכנון ליישובים שאין

להם בית עלמין .אבל צריך לעשות תסקיר גם ליישובים שיש את בית העלמין -

עו"ד לימור ריבלין :

חד משמע י ע שינו .

מר איתן יפתח :

לפי המקום שיש להם ,כי אם המקום לא מספיק -

עו"ד לימור ריבלין :

עשינו כולל.

מר איתן יפתח :

אז איפה הם יהיו.

עו"ד לימור ריבלין :

כולל.

מר איתן יפתח :

לקחתם? עוד פעם לא תמיד -

עו"ד לימור ריבלין :

יש לנו טבלה.

מר איתן יפתח :

בתי הע למין ביישובים עם אישורים .לא מה שאתם

יכול ים לראות בשטח זה מה שנכון ,כי יכול להיות ש -

גב' אושרת גנ י גונן :

אבל היה מיפוי מקצועי איתן ,של בתי עלמין

שהולכים להיסגר.
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מר איתן יפתח :

אם לקחתם בחשבון -

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,כן.

עו"ד לימור ריבלין :

כן לקח נו.

ג ב' אושרת גנ י גונן :

תראו ,יש תמ"א חדשה בנושא קבורה .בתי עלמין

ביישובים בעבר היו יכולים ,עשו כמעט מה שרצו ,היום מקפידים מאוד,
כשבית עלמין יישובי נסגר ורוצים להרחיב אותו ,לא מקבלים אישורים לזה.
ולכן מה שאתה אומר הוא מאוד חשוב ,ולקחנו אותו בחשבון ,מה קו רה
כשנס גרים בתי עלמין ומגיעים למיצוי התב"ע ש להם ביישובים .והבשורה
הנוספת שלימור כאן אמרה אותה כדרך אגב ,אבל חשוב שאתם תדעו אותה
לא כדרך אגב ,זה שבית העלמין בקיבוץ עינת שהופעל על ידי קיבוץ עינת
ונסגר על ידי רמ"י ,על ידי מינהל מקרקעי ישראל וגם על ידי מינהל ה תכנ ון,
ולא יכלו לעשות בו עוד קבורות נוספות מ חוץ ליישוב עצמו ,אנחנו מסייעים
לעינת בעצם בהסדרה של בית העלמין הזה ,לוקחים עלינו ונותנים בעצם
לקיבוץ עינת להפעיל אותו ,אבל אנחנו לוקחים אותו כדי שהרשויות יתנו
להפעיל אותו מחדש ,ובית העלמין הזה ייפתח לקבורה לכל תו שבי דרו ם
השרון ולא כפרטי.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

אז רק עכשיו זה הגיע לידי הבשלה .יש שם עוד

 2,000כמה?

עו"ד לימור ריבלין :

כן ,סדר גודל -
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גב' אושרת גנ י גונן :

אז עכשיו אפשר לבחור או עינת או בנימין ,אבל

הכי טוב לבחור לא למות .טוב י אלל ה חב רים ,אז נעלה את זה להצבעה לימור
בבקשה .

עו"ד לימור ריבלין :

אני רק אומר ההצבעה היא לא על בית העלמין,

אלא תארנו את כל זה לקראת -

גב' אושרת גנ י גונן :

תב"ר.

עו"ד לימור ריבלין :

בעצם תב"ר .בעצם אנחנו -

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ליטל שכחתי את רצית לשאול.

גב' ליטל רהב :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

למה מאשרים את פיצויי ההפקעה היום לימור.

עו"ד לימור ריבלין :

אז אני אומר ,נניח שאדם הגיש תביעה בבית

המשפט נגדך ,והוא טען שאת הסבת לו נזק של מיליון  .₪ובית המשפט אמר:
אני פוסק שאכן ליטל גרמה לנזק ,אבל ר ק ש ל חצ י מיליון  .₪ואז אותו תובע
הולך ותובע בבית המשפט הגבוה יותר את החצי מיליון  ₪הנוסף .אז קודם כל
חובה בחוק אחרי שהכרעה שיפוטית או מעין שיפוטית קבעה פיצויים ,צריך
לשלם אותה בתביעה אזרחית רגילה זה תוך  30ימים ובתביעת הפקעה
כשתופסים את החזקה .אז אין לנו פ ריב ילגי ה להגיד :טוב ,בואו נראה מה
ייקבע בערכ אה הגבוהה היותר .אנחנו צריכים לשלם -
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דובר :

( ...לא שומעים)

עו"ד לימור ריבלין :

קשה לי להאמין שהוא יתבע פחות ,כי יש עוד כלל

משפטי שאומר שלא נותנים הכרעה על משהו שלא ביקשת ,אז אם אתה
מבקש פחות אז אסור להכרעה ש יפו טית לקבוע פחות .אנחנו הצגנו לכם את
בית הע למין גם מהסיבה שאנחנו צריכים לשלם כמו שאמרנו לאגודת נווה
ימין את הפיצויים בסך של קרוב ל  3 -מיליון  ,₪זה הפרש של שקלים ,ולכן גם
אגוזי יציג בקשה לתב"ר.

דובר :

( ...לא שומעים)

עו"ד לימור ריבלין :

ברגע שאתם תקבלו הי ום א ת ההחלטה נוכל לעשות

את זה .אנחנו נעשה עכשיו .זו הסיבה למה הבאנו את זה אליכם .ברגע
שקיבלנו החלטה סופית לפני כשבועיים שאנחנו לא מבטלים את ההפקעה
ואנחנו יוצאים לדרך ,אז אנחנו רוצים לתפוס את החזקה.

דובר :

( ...לא שומעים)

עו"ד לימור ריבלין :

אנחנו ל א נ וכל לפרסם את המכרז אם יהיו חילוקי

דעות וי היו תביעות לפיצויים .אי אפשר לתת למישהו קרקע שהיא לא נקייה
מחובות ממחלוקות .מעבר לזה זה כלל בסיסי ,ברגע שוועדת המשנה שלנו
קבע שאכן מגיע לאגודת נווה ימין  3מיליון  ,₪אנחנו מחויבים לשלם להם.
אני לא רוצה שיקרה מצב ש יהי ה די ון בבית המשפט שם הוגשה בקשה לשמאי
מכר יע ,ואגודת נווה ימין תאמר דרום השרון לא שילמה את מה שהיא פסקה
שמגיע לי .אני לא שומעת אותך יורם ,תתקרב אליי.

מר יורם דוקטורי:

( ...לא שומעים)
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עו"ד לימור ריבלין :

אמרתי שהם הגישו מעין ערעור על ה  3 -מיליון .₪

כי הם חושב ים שמגיע להם  9מיליון .₪

דובר :

( .. .לא שומעים)

עו"ד לימור ריבלין :

יכול להיות ,השמאי מטעמנו חושב שהם לא

צודקים ,מכיוון שהם דורשים פיצוי שהוא שווה ערך למה שהם קיבלו מרמ"י
לאזור תעסוקה .אנחנו לוקחים במכרז את הסינריו הכי גרוע .אנחנו לא
יוצאים מנ קוד ה -

דובר :

( ...לא שומעים)

עו"ד לימור ריבלין :

במכרז אנחנו מביאים בחשבון כשאנחנו מבקשים

מיזם את דמי החכירה ,אנחנו לוקחים בחשבון כאילו השמאי יקבע את
מקסימום פיצויים שהם דרשו .אנחנו לא עושים הנחות ,ואנחנו לא הולכים
בראיה אופטימית ,אנחנו הולכים על הגרוע מכ ל.

דוב רת :

לימור

אפשר

לשאול?

אתם

מבקשי ם

מאיתנו

להחליט האם לבנות את בית העלמין ,או שההחלטה הזאת כבר התקבלה?

עו"ד לימור ריבלין :

אנחנו לא מבקשים מכם להחליט ,התוכנית קבעה

את זה שיש שם בית עלמין .אנחנו -

דוב רת :

לא ,אם מועצת דרום השרון תחזיק את בית

הע למי ן -
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עו"ד לימור ריבלין :

אנחנו מבקשים מכם היום לאשר לנו לקחת הלוואה

של  3מיליון  ,₪מכיוון שאין לנו בקרן הפיתוח את הסכום הזה ,על מנת שנוכל
לשלם לאגודת נווה ימין את הפיצויים שוועדת המשנה שלנו של הוועדה
לתכנון ובנייה קבעה שמגיע להם.

דוב רת :

כן ,אבל אנחנו לא קיב לנו מידע האם בית העלמין

הזה הוא רווחי  ,זאת אומרת אתם אומרים שהמומחה קבע שכן ,אבל אנחנו
לא קיבלנו נתונים ,אנחנו לא יודעים כמה נרוויח בשנה והאם ומתי -

עו"ד לימור ריבלין :

רגע ,ב  2017 -עוד לפני הקדנציה ,אני לא יודעת אם

היית חברה בקדנציה הקודמת או לא -

דו ב רת :

לא.

עו"ד לימור ריבלין :

המועצה ביצעה הפקעה ,זה לא משנה ,גם אם לא

נקים בית עלמין ,ההפקעה בוצעה ב . 2017 -

דוב רת :

נכון ,אבל אנחנו יכולים להחזיר את זה לרמ"י.

עו"ד לימור ריבלין :

זה לא כזה פשוט ,אם זה היה כזה פשוט כנראה זו

הייתה אופציה שהיא יותר ריאל ית על ה פרק .זה לא כזה פשוט .זה כמו
שעכשיו יה יה לנו -

דוב רת :

( ...לא שומעים)

עו"ד לימור ריבלין :

נכון ,זה בעצם מימון ביניים עד שנבחר ביזם.
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דוב רת :

( ...לא שומעים)

עו"ד לימור ריבלין :

אנחנו במסגרת המכרז מבקשים את העלות של

הפיצויים .ברגע שנקבל אותה זה יהי ה כנ גד ההלוואה שלקחנו.

גב' אושרת גנ י גו נן :

תראו ,אמרתי קודם ומירב זה גם לך וגם לגלית .יש

לנו ייעוץ כלכלי מבוסס שיש היתכנות גדולה מאוד למועצה כלכלית .אם היינו
יכולים היזם היינו עושים את זה בעצמנו ,כי יש כאן היתכנות כלכלית .אבל
אנחנו לא מתמקצעים בהקמת ב תי עלמי ן והפעלתם .לכן ברור לנו שנצטרך
מכרז .במכרז הזה אנחנו כבר יודעים שיש מתמודדים ,ואנחנו גם יודעים כי
הם באו להציע לנו ,אחד מהם ,שלא נעשה מכרז כי הוא פטור ממכרז ,כי הוא
קובר את התושבים שלנו אצלו.

מר יצחק אגוזי :

הוא חושב שהוא פטור ממכרז.

גב' אושרת ג נ י גונן :

הוא חושב שהוא פטור ממכרז .אבל הוא ל א פטור

ממכרז ,והוא כבר בא ואמר שבהסכם איתנו הוא מוכן לשפות אותנו על ה 3 -
מיליון  ₪על ה  9 -מיליון  ₪וגם על יותר מזה ,בסדר? אנחנו מבינים שיש כאן
היתכנות ,אנחנו לא יכולים לתת לו כי הוא אומר :אני מביא לכם מחר בבוקר
כסף  ,כ י בס וף אנחנו מועצה אזורית מחויבת במכרז .י כול להיות שהוא פטור
ממכרז והמטרופולין באזור שלו ,אני לא יודעת בעיר שלו .אנחנו יודעים
שצריך כאן להביא למכרז ,ולכן יצאנו למכרז .לא היינו מביאים את זה לכאן
אם לא היינו חושבים שיש היתכנות להכניס את הכסף חזרה פלוס פלו ס ,זהו.
וזה הלוואה .והכוונה היא שזה יהיה גיש ור בטווח של כמה חודשים עד שנה.
כי המכרז ממש בשלבי סיום שלו .כן יורם.

מר יורם:

( ...לא שומעים)
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גב' אושרת גנ י גונן :

נכון אתה צודק ,נכון .אתה צודק שיש שם בעיות

ומשפטיות .בגלל זה לקחנו את מיטב המומחים והיועצים ,וא נחנו יוצאים
לדרך מוגנים מכל כיוון.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

אם מבטלים את ההפקעה כן.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

אם מבטלים את ההפקעה המועצה צריכה להחזיר

את הקרקע לרמ"י ורמ"י לנווה ימין.

עו"ד לימור ריבלין :

אנ י ר וצה רגע להגיד משהו והוא חשוב -

גב' אושרת גנ י גונן :

עכשיו מה יכול לקרות ,זה שרמ"י לא יחזירו את זה

לנווה ימין .הם כבר אמרו לנו ,הא אפשר לעשות מכרז ,יש בזה כסף ,טוב ,אז
כדאי לכם לא לדבר יותר מידי ,תחזירו לנו .ואין לנו בעיה אגב ,אמרנו להם
לפני כמה חודשים ק חו את ז ה ,קחו את זה חזרה .אבל מה הסיכונים? ז ה שהם
יחליטו שהם רוצים לעשות את בית העלמין המטרופוליני בתב"ע חדשה עם
קומות ,עם בנייה רוויה .תשאלי את חברות קדישא.

דוב רת :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

מיש יודע להפעיל בתי עלמין יודע לעשות מזה כסף,

אנח נו לא י ודעים להפעיל ולכן אנחנו עושים מכרז .כ ן שמוליק.
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מר שמוליק מריל :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,כן ,נכון ...לימור תודה רבה .אגוזי בבקשה.

מר יצחק אגוזי :

זה יעלה במסגרת התב"רים .ההלוואה שאני מדבר

עליה בהיבט הזה תהיה הלוואה קצרת מועד ,היא תה יה ל שנה עם אפשרות
לחדש אותה אם צריך ,כי ג ם הליכי המכרז ,המשא ומתן אולי בעקבות המכרז
ייקחו בטח כמה חודשים ,אבל זאת הלוואה שתוחזר מיידית ברגע שנקבל את
הכספים ,שנקבל אותם במסגרת המכרז.

דובר :

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגוזי :

לא ,זאת הלוואה קצרת מועד ,בוח נים אותה בצורה

אחרת ,זו הלוואה לשנה ,זה ב תנאים אחרים ,זה לא הלוואה שיש לה לוח
סילוקין ,אתה מחזיר אותה מתי שאתה רוצה ,אתה יכול להחזיר אותה
ולקחת אותה אחרי חודש עוד פעם ,כמובן זה לא המצב לא הסיטואציה ,אבל
בעיקרון אם פתאום נוחת עלינו כסף גם לא מהמכרז ואני רוצ ה לה חזיר את
ההלוואה ,אפשר להחזיר את ההלוו אה.

דוב ר :

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגוזי :

בסדר ,אבל הלוואה קצרת מועד היא בתנאים

אחרים מאשר הלוואה ארוכת טווח .זאת הלוואה שבדרך כלל מקבלים אותה
בפריים פלוס  1/4או משהו מהסגנון הזה.

דובר :

( ...לא שומעים )
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מר יצחק אגוזי :

אנחנו עומדים בהלוואות בה חלטה על  73מיליון ,₪

שנגיע ל  73 -מיליון  ₪עם ההלוואות הישנות .ובינתיים מימשנו  61מיליון .₪
במהלך החודשים הקרובים החודשיים הקרובים שלושה ,עד סוף השנה אנחנו
נממש את ההפרש את ה  12 -מיליון  ,₪כי זה תב"רים שכבר התחילו ל היו ת
מב וצעים .ונצטרך להתחיל לשלם אותם .וכמוב ן להוסיף לזה ככול שזה יאושר
את ה  3 -מיליון  ₪האלה ,אבל זאת הלוואה קצרת מועד .אפשר לעבור
לתב"רים?

דובר :

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגוזי :

טוב כי זה תב"ר ,אבל בסדר .זה רשום ברשימת

התב"רים .בסדר ,אז אני מבקש לאש ר ,אני מבקש לאור ההסבר של לימור על
הקמת בית העלמין על הפיצויים שצריך לשלם עכשיו ,אני מבקש לאשר
הלוואה של  3מיליון  ,₪הלוואה קצרת מועד ,לקחת הלוואה קצרת מועד של 3
מיליון ש"ח לצורך תשלום הפיצויים .מי בעד?

אבל אנחנו לא יודעים מה יהיו תוצאות המכרז ,מה

דובר :

זה ל קחת הלוואה? כל הנושא הזה לא רציני.

(לא שומעים)
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר לקיחת הלוואה של  3מיליון  ₪עבור פיצויי
הפקעה בגין בית עלמין בנימין.

.8

תב"רים.
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מר יצחק אגוזי :

נעבור לתב"רים? תשימו את רשימת התב"רים

בבקשה המעודכנת .בואו נסיים את זה .יש ל נו שדרו ג מערכות  GISומיפוי
תשתיות ,זה תב"ר ש אישרנו על  50% .₪ 370,000מתוכו על ידי המשרד
לשוויון חברתי ו  50% -מועצה .אנחנו אישרנו את חלקו ,את חלקו של התקציב
אישרנו רק מה שצריך היה להוציא בשנת  2019-2020ויש לו השלמה של שנת
 , 2021אז צריך לאשר עוד  ₪ 65,000על ח שבו ן המ ועצה ועוד ₪ 75,000
מהמשרד לשוויון חבר תי .אותו דבר במערך שירותך דיגיטלי אחוד .גם פה
אישרנו רק את השנתיים מתוך השלוש ,אנחנו מבקשים לאשר את השנה
השלישית ,במסגרת אותו קול קורא שזכינו בו .קול קורא חינוך לקיימות
במוסדות חינוך ,גם פה קיבלנו אומנם לא מהמשרד לש וויו ן חברתי אלא
ממשרד להגנת הסביבה ,קיבלנ ו תקציב של סך הכול של  ,₪ 240,000מתוכו
בערך  1/3מהמועצה ו  2/3 -מהמשרד ,נדמה לי  25%של המועצה ו 75% -
מהמשרד .אנחנו מבקשים להשלים את התקציב שאושר עבור המשך הפעילות
 ₪ 32,000על חשבון המועצה ו  ₪ 129,000 -על חשבון המשרד .בנ יית חטיבת
ביניים צומחת בצור יצחק ,אנחנו א ישרנו תקציב של  26מיליון  ,₪קיבלנו
הרשאה נוספת ממשרד החינוך של עוד  ,₪ 4,388,000אני מבקש לאשר את זה,
נוסיף את זה לתב"ר .שיפוצים במוסדות חינוך ,דיברו על זה רבות היום.
אנחנו אישרנו תקציב של  2מיליון  ,₪אנחנו מבקשים עו ד  ₪ 250,000ל 2 -
פרויקטים שלא תוכננו מראש .אחד זה השמשת גן חדש בכפר סירקין והשני
זה נדמה לי גן חינוך מיוחד בצור יצחק ,להפוך גן רגיל לגן חינוך מיוחד.
מאבק בהקמת תחנות גז ,זה פרויקט שאנחנו אישרנו על סך ₪ 380,000
שמתוכו  ₪ 88,000של המועצה ועוד  ₪ 292,000מרש ויו ת סמ וכות .אנחנו
מבקשים להוסיף לתב"ר הזה  ₪ 120,000על חשבון המועצה בלבד ,בלי
השתתפות של רשויות סמוכות ,הנושא הזה של לשלם עבור כולם ולהתחיל
לגבות הוא לא כל כך טוב ,ולכן ב  ₪ 120,000 -האלה ,שזה בעיקרון בעניין הזה
הפעלת חברת לובינג בעניין הזה ,כל רשות תקבל את הח שבון שלה ותשלם
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באופן ישיר את החשבון שלה ,בלי התחשבנות בין הרשויות ,אז אני מבקש
לאשר עוד  .₪ 120,000מיפוי גגות אסבסט ,הולך לצאת כנראה קול קורא של
השרה גילה גמליאל לנושא של גגות אסבסט .אנחנו התבקשנו לעשות באופן די
דחוף ומיידי סקר ,כדי לראות על מה מדובר .א ז א נחנו מבקשים לאשר.
 ₪ 40,000זה רק הסקר ,כמ ובן שברגע שיהיה קול קורא אז אנחנו גם נביא את
זה פה לאישור מליאת המועצה לפני ביצוע .רכישת רכב ביטחון ,זה פרויקט
שכבר בוצע .הוא אושר על  .₪ 120,000משרד הביטחון השתתף בסוף ב -
 ₪ 110,000ולא ב  ,₪ 120,000 -כי התנאי שלו ה יה עד  50%מהעלות ,אז אנחנו
מפחיתים  ₪ 10,000ממשרד הביטחון ואנחנו צריכים ,ביצענו בעצם עוד
אבזור של רכב הביטחון הזה בעוד  ,₪ 13,000אז כך שאנחנו צריכים לאשר,
או מבקשים לאשר  ₪ 23,600תוספת על חשבון הקרן והפחתה של ₪ 10,000
מתקציב משרד הביטחון .התאמות מבנה מועצה  ,ז ה תב "ר שאישרנו 115,000
 .₪אנחנו לאט לאט ר וצים לעשות כל מיני שדרוגים ,עשינו במחלקה
המשפטית שהעברנו אותם מקום ,בהנדסה ובוועדה .תכננו כבר או מתכננים
כבר את המעבר של השפ"ח ושל החינוך לתוך מבנה המועצה המרכזי ,ויש עוד
אתם תראו ,אנחנו עוד לא יושבים בחדר מליאה ,אב ל אנ חנו גם אותו
מתאימים מבחינת מולטימדיה לישיבות שבקרוב אם ירצה השם יחזרו להיות
משם ,שתהיה מולטימדיה ,יש שם טלוויזיו ת חדשות ועכשיו מערכת קול
מסודרת .עבודות פיתוח שדי חמד .שדי חמד ביקשו לקדם מימון של שנים
הבאות ,של שנה הבאה  .₪ 60,000כזכור לכם אנחנו אפשר נו ,מאפ שרים
ליישוב לקדם  ₪ 60,000לכל שנה אם הוא רוצה על חשבון תב"רים של שנים
הבאות .שדי חמד עשו פרויקט יפה ומרשים ,אני ראיתי אותו ,של גן משחקים
מאוד מאוד גדול ויפה .היו צריכים עוד  ₪ 60,00הם ביקשו לקדם את
התקציב של  , 2021אני לא יודע כמה הוא יהיה ,אבל הוא י היה מינ ימום
 ,₪ 60,000כי זה הכלל שקבענו על מ ינימום  ,₪ 60,000אז הם ביקשו לקדם
אותו ולהשתמש בו כבר עכשיו .פיצויי הפקעה בגין בית עלמין בנימין ,זה
דיברנו על זה ואישרנו את זה לפני רגע .ציוד ניקיון והיגיינ ה מוסדות חינוך ,
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זה תקציב של משרד החינוך לאור הקורונה .מש רד החינ וך מממן רכישת ציוד
חד פעמי ,מד חומים ודברים כאלה ,וגם ציוד מיגון אישי למורים ,סדר גודל
של  ₪ 900,000במשך כל שנת הלימודים .כאמור הכול על חשבון משרד
החינוך.

דובר :

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגוזי :

אנחנו עוברים ל  3 -תב"רים שלא אושרו בהנהלה,

ההנהלה היי תה ב  . 30.8.20 -אנחנו בין לבין התעורר הצורך בעוד  3תב"רים.
סקר עבירות בנייה על פי החוק עדכון  116לחוק התכנון והבנייה ,וגם על פי
דרישה של לשכת התכנון ,כדי לשמר את הוועדה העצמאית שלנו ,אבל גם על
פי החוק ,נדרשים לבצע סקר עבירות בנייה .הדרישה הזאת היא כבר ישנ ה,
והיא הייתה אמורה להיות בסדרי גודל אחרים ל גמרי של עלויות מיליוני
שקלים וצפונה .אנחנו הצלחנו בדיונים מול לשכת התכנון לצמצם את הדרישה
עד לסדר גודל כזה ,ואולי אפילו טיפה פחות .כמובן זה ייצא למכרז ,ונעדכן
בתוצאות המכרז .אז אנחנו מבקשים לאשר עכשיו  ₪ 450,000ע ל ח שבון קרן
פיתוח .תעלת ניקוז בגני עם ,זה פר ויקט שאישרנו אותו עם .₪ 250,000
 ₪ 180,000על חשבון תקציב שיש לנו ברשות ניקוז ועוד  ₪ 70,000על חשבון
גני עם .במהלך ביצוע העבודות נראה שחסרים שם להשלמת הפרויקט עוד
 ,₪ 50,000אנחנו מבקשים לאשר את ה  ₪ 25,000 ,₪ 50,000 -ע ל חש בון היטלי
ניקוז שיש למועצה ,לא קרן הפ יתוח הרגילה אלא היטלי ניקוז שאנחנו גובים
מכל מיני נישומים ,ועוד  ₪ 25,000על חשבון גני עם .רכישת רכב לפקח ,יש
לנו מספר פקחים שיש להם רכבים צמודים אבל לא בליסינג ,כי זה סוג של
רכב שלא כדאי לרכוש אותו בליסינג .אתה ב  3 -שנים משלם יותר ממחיר
הרכב ,ואצלנו רכב כזה מחזיק לפחות  5שנים ,אז אנחנו מבקשים גם פה את
אחד מהרכבים האלה שהוא הכי דחוף ,כי הוא ממש הושבת וכרגע פשוט
שוכרים רכב ,וזה כמובן עלויות הרבה יותר גבוהות .אנחנו מבקשים לאשר
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לקנות רכב אחד ,העלות היא  ,₪ 80,000זה רכב מס וג ד אצ ' יה.

גב' אושרת גנ י גונן :

יאללה הצ בעה אגוזי.

מר יצחק אגוזי :

אלה כל התב"רים אני מבקש לאשר אותם.

גב' אושרת גנ י גונן :

יש שאלות אז בבקשה .עדי.

מר שחר עדי:

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

ביטחון או פקח ,זה  2דברים נפרדים.

מר שחר עדי:

ל א ,לא ,ביטחון.

מר יצחק אגוזי :

התב"ר הראשו ן .

מר שחר עדי:

( ...לא שומעים) סך הכול עלות ...היא אמורה

להיות  ...₪ 220,000אני שוב שואל ...בהנהלה לא קיבלתי תשובה₪ 120,000 .
אישרנו בעבר ₪ 110,000 ,משלם משרד הביטחון ו  ,₪ 130,000 -אנחנו צריכים
להגיע ל  ,₪ 153,000 -למה אנחנו צריכים לאשר עכשיו ?₪ 23,000

ג ב' אושרת גנ י גונן :

 ₪ 10,000פחות קיבלנו ממשרד הביטחון.

מר שחר עדי:

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגוזי :

לא ,לא ,אישרנו .₪ 120,000
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גב' אושרת גנ י גונן :

מינוס .₪ 10,000

מר שחר עדי:

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגו זי :

אי שרנו  ₪ 120,000ועוד  ,₪ 100,000אישרנו בסך

הכול  .₪ 220,000בהנחה שנקבל ממשרד החינוך ,נכון  ,₪ 120,000כי הם
כתבו עד  ,₪ 120,000אבל נעלם מעינינו ,ולא יותר מ  50% -ממחיר הרכב .אז
ברגע שהצגנו חשבוניות של  ₪ 220,000את התוספות הם לא מממנים ,ברגע
שהצגנו את הח שבו ניות של הרכישה של  ,₪ 220,000נתנו לנו רק ,₪ 110,000
אז לכן אנחנו צריכים להשלים את ה  ₪ 10,000 -האלה ועוד  ₪ 13,000שעלה
לנו התוספות של הרכב.

מר שחר עדי:

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגוזי :

כתוב שם  ₪ 220,000לא?

מר שחר עדי:

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגו זי :

סל יחה זה טעות ,התב"ר אושר על  ₪ 220,000בסך

הכול .זה טעות קולמוס כנראה.

מר שחר עדי:

( ...לא שומעים)

מר יצחק אגוזי :

אתה צודק בסדר.

מר אורי עצמון :

( ...לא שומעים) ברור לי שאנחנו קורים לנו קבר.

מפני שאם אנחנו נעשה את הסקר של עבירות הבנייה ,בעקבות זה יבוא ו
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התביעות או  Xתביעות מתוך כמה ,וכל ה דברים האלה הלאה .אני יודע שעשו
הרבה תרגילים כדי לדחות את הקץ ולדחות את הקץ .אבל השאלה אם שווה
לנו להיות ועדה עצמאית ולהיות ילדים טובים ,ולהיכנס לצרות האלה
בכתובים או כדאי לנו לוותר על הוועדה העצמאית.

גב' אושרת גנ י גונ ן :

חבר ותיק בוועדה לתכנון ובנייה ,אתה בטח יודע

יותר טוב ממני כמה יש משמעות להיותנו ועדה עצמאית ומוסמכת ,בהכרח
התהליכים אצלנו קצרים יותר ,אילו היינו צריכים לבקש כל דבר אישור
מהמחוזית ,זה היה מעכב הרבה מאוד דברים .אבל בלי קשר אני אגיד לכם
שאנחנו לא רצ ינו להע לות ,אני הורדתי את הסעיף הזה ,נאלצתי להחזיר את
הסעיף הזה.

דוב רת :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

שאומר שאתם נכנסים ,אני אגיד לך אני אקרא לכם

בדיוק ,במייל הזה כתוב דרום השרון תיכנס לרשימה נוצצת מאוד עם
הרשויות טירה ,תגיד לי ,כפר קאסם ,דרום השר ון נ וצצת ברשויות האלה.

מר אורי עצמון :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

העבירי את המסר הזה מעלה כתב ראש אגף

האכיפה במינהל התכנון .אנחנו בונים עכשיו את רשימת הוועדות בהם נבצע
את הסקר בעצמנו .כלומר אם אנחנו לא נבצע הם יבצעו .באין נבצע את הסקר
בעצמנ ו ו נשית עליהם כפל עלות כפי שנקבע בחוק .מרבית הוועדות ברשימה
הם יישובים חדשים מאוד כגון צפת ,טירה ,טייבה ,בית שאן ואחרים .דרום
השרון די נוצצת ברשימה הזו במקום גבוה .אני פשוט הוצאתי את ה 450,000 -
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 ₪האלה מהתב"ר ,אמרתי איך אין להם בושה למדינת ישראל לקחת עוד
מהר שוי ות ו לבוא להגיד לנו בתקופה כזאת ,שאנחנו או מרים גם עם ה , 116 -
הרי אתם יודעים שלחתי מכתב שוב לשר המשפטים ,לשר לביטחון אחראי על
הקהילה מיכאל ביטון ולאבי ,אבי הוא ראש אגף החקירה של  , 116שהוא
סמנכ"ל במשרד האוצר ,ולשר האוצר ישראל כץ .כתבתי להם תיקון  116עושה
עו ול עם ה מגזר הכפרי ,לא לזה התכוונתם .אתם בטח לא מכוונים עכשיו
בתקופה שבה אנשים איבדו את מקור לחמם ואת פרנסתם להוציא אותם
עכשיו ,אם זה אנשים ששוכרים בתים ואין להם לאן ללכת ,או שאנשים
שמשכירים וזה מקור פרנסתם .תקפיאו תעצרו את הכול .מכתב ראשון כזה
הוצאתי לפני חצי שנה  ,כשהתחילה הקורונה .ודחו לכל האנשים ל נובמבר את
מימוש האכיפה בקנסות ,ואתם יודעים במועצה יודעים ,מי שהיו אצלו וביקרו
אצלו מתיקון  , 116מיחידת האכיפה ,קיבל דחייה לנובמבר .הוצאתי עכשיו
מכתב יחד עם שי חג'ג' יו"ר מרכז המועצות האזוריות בבקשה בדרישה
שימשיכו את ההקפ אה ,כי הקורונה לא הלכה וזה רק נהיה יו תר גרוע ויותר
קשה .ועם ניסנקורן שר המשפטים יש דיאלוג בעניין הזה של שינוי או משיכת
תיקון  , 116או לפחות הקפאה של זה .יחד עם זאת ,עוד לא קיבלנו תשובה
חיובית שהם ימשיכו את ההקפאה וידחו את זה ,ואנחנו יודעים וצריכים
לה יער ך לס קר הזה בלי קשר ,בלי קשר לזה שנצליח לה קפיא נצליח לשנות,
אנחנו מחויבים בסקר .אנחנו לא הולכים לסקר שהם ביקשו מאיתנו ,כזה
שהם הולכים לעשות מעל הראש שלנו של מיליוני שקלים ,שזה הכול כולל
הכול חבילה של הנחלה ,של המשבצת צהובה וגם הנחלה החקלאית כולה ,לא.
אנח נו בסקר שלנו הולכים רק על השטחים הפתוחים  .על השטחים הפתוחים
שבהם יש הפרות בוטות .ואנחנו חייבים לצאת למכרז .נעשה את המכרז בקצב
שלנו .אבל זה פשוט כי אין לנו ברירה ,אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה,
אנחנו רוצים לבטל את החקיקה הזאת ,אנחנו מנסים להגן על התושבים שלנו
מפ ני ה חקיקה הדורסנית הזאת שהיא לא הוגנת .אב ל אם אנחנו לא עושים
אנחנו מבינים שעל פי חוק הם עושים .וכשהם יעשו הם יעשו את זה לא
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בהיקף כזה אלא בהיקף הרבה יותר אינטנסיבי ,זו הסיבה ,יוצאים למכרז,
אחרי המכרז נראה בקצב שלנו.

דובר ת :

 ( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גו נן :

הרגע הקראתי לך איפה הם עשו בעצמם .חברים,

אנחנו הולכים להצבעה ,אם תרצו להחריג את הסעיף הזה אין לי שום בעיה.
איתן ,לא שומעים אותך .לא שומעים אותך איתן ,קח את המיקרופון.

מר איתן יפתח :

דיברנו קודם על זה גם אלי ,לגבי מה שצפוי לנו ,גם

את הזכרת את ז ה ש התקו פה עומדת להיות קשה ,אז השאלה היא ,יש פה
למשל את ה  ₪ 185,000 -לשדרוג גם של חדר הישיבות גם של עוד דברים
במועצה וכל מיני שינויים ,שהשאלה אם הם נדרשים עכשיו ,אני לא אומר
לבטל אותם ,אני מבין את החשיבות שלהם ,יכול להיות שבסופו של דבר זה
טוב למועצה ₪ 185,000 ,אנחנ ו מדברים -

דובר :

( ...לא שומעים)

מר איתן יפתח :

אני לא יודע אנחנו עכשיו מאשרים ,אני לא יודע

מה עשו.

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,לא ,לא ,שרון אתה רוצה להתייחס לזה?

מר איתן יפתח :

אז אני אומר ה  ₪ 185,000 -בעיניי הוא משהו שהוא

לא הכרח -

גב' אושרת ג נ י גונן :

אוקיי איתן ברור ,שרון יענה לך.
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מר איתן יפתח :

אוקיי זה אחד.

גב' אושרת גנ י גונן :

מה הדבר השני?

מר איתן יפתח :

יש פה עוד פעם המכרז ,אני רק רוצה לוודא את זה,

המכרז מה שאת אומרת ,המכרז זה רק על שטחים פתוחים ויהיה בלבד -

גב' אושרת גנ י גונן :

כן.

מ ר אי תן יפתח :

לא יהיה פה מצב שנכנסים למשק ים -

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,כן ,על שטחים פתוחים בלבד.

מר איתן יפתח :

עכשיו בעיניי במקביל -

גב' אושרת גנ י גונן :

זה אחרי ששכנענו אותם לרדת מהמכרז הכולל של

ה  1.5 -מיליון .₪

מר איתן יפתח :

אבל צריך למשוך את זה כמה שיו תר מבחינתי -

גב' אושרת גנ י גונן :

ברו ר ,ברור.

מר איתן יפתח :

ולפעול כדי לבטל אותו ,כי  116אנחנו רגל בחוץ מה

שנקרא.

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון ,נכון.
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מר איתן יפתח :

והדבר האחרון לגבי הסקר של האסבסט ,יש הבנתי

קול קורא .במידה ויש קול קורא ה  ₪ 40,000 -י חזרו לנו כחלק מה -

גב' אושרת גנ י גונן :

כ ן ,כן .כן ,תלוי בקול קורא אבל כן .הרי יצאנו

לסקר הזה כי השרה להגנת הסביבה באופן אישי הרימה טלפון ואמרה' :צאו
תעשו את זה ראשונים '.לכן יצאנו ,כי אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקבל -

מר איתן יפתח :

לקבל את הכסף של הס קר בחזר ה.

גב' אושרת גנ י גונן :

מקווים ,מקוו ים .אבל מה שנקבל הרבה יותר

מהסקר הזה ,זה שיחליפו לנו את גגות האסבסט בלוחות סולריים ,וזה יהיה
רווח גדול .טוב ,נעלה להצבעה ,שרון אתה רוצה לענות רגע לאיתן?

מר שרון סספורטס :

לא ,הסקר היה -

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,לא ,הוא דיבר על משהו אחר ,עשינו סקר

אסבסטים.

מר שרון סספורטס :

ב  10 -יישובים -

גב' אושרת גנ י גונן :

כדי לשים לוחות סולריים.

מר שרון סספורטס :

איפה יש גגות אסבסט.

גב' אושרת גנ י גונן :

זה משהו אחר כן.
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דובר :

( ...לא שומעים)

מר שרון סספורטס :

לא ,זו חב רה שעשת ה איזה צילום ברחפן .זה

פיילוט וכשהוא יצליח יהיה על כל המועצה .התשובה לאיתן היא ,ההשקעה
בבניין המועצה שאני חושב שהיא מינימאלית כרוכה בהעברה של השפ"ח
לתוך המתחם הזה ,לא יודע מי מכם ביקר בשפ"ח .בשפ"ח מבקרים או
מטופלים עשרות ילדים ,משפחות .המבנה בכניסה לגן חיי ם הוא מבנה לא
מכובד ,מאוד רעוע ,לא נג יש ,זה מבנה שאי אפשר לקבל יותר קהל .החלטנו
להעביר מזמן את השפ"ח למתחם הזה במקום מבנה החינוך ,זה מבנה שנבנה
לטובת הדבר הזה ,גם מתחילת הדרך כנראה ,ולכן אגף החינוך יעבור לבניין
המרכזי ,איפה שאנחנו נמצאים היום בקומה מינ וס  , 1יש שם שוכרים ,אנחנו
מפנים אותם ,וזה השינוי שבגינו נדרש התקציב.

גב' אושרת גנ י גונן :

אבל יהיה עוד תב"ר להתאמות.

מר שרון סספורטס :

זה רובו ככולו שיקום.

גב' אושרת גנ י גונן :

זה לא הסוף ,זה רק התכנון.

דובר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גונן :

ל א ,ז ה רק התכנון ,זה לא העלות.

מר שרון ס ספורטס :

זה תכנון ,את הביצוע אנחנו מקווים לעשות

בתחילת שנה הבאה.

גב' אושרת גנ י גונן :

ביצוע יהיה בשנה הבאה ,בהנחה שתהיה לנו את
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האפשרות.

מר שרון סספורטס :

גם תכנון ,זה לא רק תכנון ,זה גם מה שאגוזי אמר,

קצת על ה -

דו בר :

( ...לא שומעים)

גב' אושרת גנ י גו נן :

כן ,כן ,אנחנו נציג לכם את זה בישיבת תקציב,

בדיוני תקציב  . 2021טוב ,אז חברים אני מעלה את זה להצבעה ,וזו הצבעה
אחרונה ונשתחרר לשנה טובה .מי בעד? בזום? מי נמנע?

מר אמנון כהן :

אני נמנע.

גב' אושרת גנ י גונן :

א וקי י ,א ז ברוב קולות העברנו את התב"רים ,ואני

מאחלת לכולם שנה טובה ומבורכת ,בריאות טובה ותודה שנשארתם איתנו
 3.5שעות.
החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1784שדרוג מערכת  GISומיפוי תשתיות ()370,000
75,000
מימון  :משרד לשוויון חברתי
65,000
קרן פיתוח
 .2תוספת ל-תב"ר -1785מערך שירות דיגיטלי אחוד ()208,000
36,881
מימון :משרד לשוויון חברתי
36,881
קרן פיתוח

₪ 140,000

73,762

₪

 .3תוספת ל-תב"ר  –1789קול קורא חינך לקיימות במוסדות חינוך (₪ 161,200 )80,600
129,000
מימון :משרד להגנת הסביבה
32,200
קרן פיתוח
 .4תוספת ל-תב"ר  – 1735בניית חטיבת ביניים
צומחת צור יצחק ()26,200,000
מימון :משרד החינוך

₪ 4,388,684

 .5תוספת ל-תב"ר –1779שיפוצים במוסדות חינוך ()2,000,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 250,000
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 .6תוספת ל-תב"ר –1725מאבק בהקמת תחנות גז ()380,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 120,000

 .7מיפוי גגות אסבסט
מימון :קרן פיתוח

₪ 40,000

 .8תוספת ל-תב"ר –1740רכישת רכב ביטחון ()120,000
– 10,000
מימון :משרד הביטחון
23,600
קרן פיתוח

₪ 13,600

 .9תוספת ל-תב"ר  – 1778התאמות מבנה המועצה ()115,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 185,000

 .10תוספת ל-תב"ר  – 2230עבודות פיתוח שדי חמד
מימון :קרן פיתוח

60,000

 .11פיצוי הפקעה בגין בית עלמין בנימין
מימון :הלוואה

₪ 3,000,000

 .12ציוד ניקיון והיגיינה מוסדות חינוך
מימון :משרד החינוך

₪ 900,000

תב"רים שלא נדונו בהנהלה
 .13סקר עבירות בנייה
מימון :קרן פיתוח

₪ 450,000

 .14תעלת ניקוז בגני עם ()250,000
מימון :השתתפות בעלים
קרן פיתוח

25,000
25,000

 .15רכישת רכב לפקח
מימון :קרן פיתוח

________________
אושרת ג ני גונן
ראש המועצה

________________
שרון סספ ורטס
מנכ"ל המועצה
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₪

________________
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ריכוז החלטות
.2

אישור פרוטוקול מספר  10/20מיום ; 3.8.20

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מספר  10/20מיום . 3.8.20

.7

תכנית הקדמת המימון של תקצי בי הפיס ;

החלטה  :המועצה מאשרת הקדמת אמת מידה במפעל הפיס לפי תוכנית
החומש עד  2023בהתאם לטבלה שהוצגה .מאשרים פה אחד.

.6

בית עלמין מטרופוליני;

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר לקיחת הלוואה של  3מיליון  ₪עבור פיצויי
הפקעה בגין בית עלמין בנימין.

.8

תב"רים.

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1784שדרוג מערכת  GISומיפוי תשתיות ()370,000
75,000
מימון  :משרד לשוויון חברתי
65,000
קרן פיתוח
 .2תוספת ל-תב"ר -1785מערך שירות דיגיטלי אחוד ()208,000
36,881
מימון :משרד לשוויון חברתי
36,881
קרן פיתוח

₪ 140,000

73,762

₪

 .3תוספת ל-תב"ר  –1789קול קורא חינך לקיימות במוסדות חינוך (₪ 161,200 )80,600
129,000
מימון :משרד להגנת הסביבה
32,200
קרן פיתוח
 .4תוספת ל-תב"ר  – 1735בניית חטיבת ביניים
צומחת צור יצחק ()26,200,000
מימון :משרד החינוך
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₪ 4,388,684

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 14.9.20

 .5תוספת ל-תב"ר –1779שיפוצים במוסדות חינוך ()2,000,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 250,000

 .6תוספת ל-תב"ר –1725מאבק בהקמת תחנות גז ()380,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 120,000

 .7מיפוי גגות אסבסט
מימון :קרן פיתוח

₪ 40,000

 .8תוספת ל-תב"ר –1740רכישת רכב ביטחון ()120,000
– 10,000
מימון :משרד הביטחון
23,600
קרן פיתוח

₪ 13,600

 .9תוספת ל-תב"ר  – 1778התאמות מבנה המועצה ()115,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 185,000

 .10תוספת ל-תב"ר  – 2230עבודות פיתוח שדי חמד
מימון :קרן פיתוח

60,000

 .11פיצוי הפקעה בגין בית עלמין בנימין
מימון :הלוואה

₪ 3,000,000

 .12ציוד ניקיון והיגיינה מוסדות חינוך
מימון :משרד החינוך

₪ 900,000

תב"רים שלא נדונו בהנהלה
 .13סקר עבירות בנייה
מימון :קרן פיתוח

₪ 450,000

 .14תעלת ניקוז בגני עם ()250,000
מימון :השתתפות בעלים
קרן פיתוח

25,000
25,000

 .15רכישת רכב לפקח
מימון :קרן פיתוח
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₪

50,000

₪

80,000

₪

