
 בס"ד 

 
1 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

 2020 13מן המניין מס'   מליאה פרוטוקול

 ZOOMח' בחשוון תשפ"א / ,  2020  אוקטוברב 26 ,שלישימיום 

 משתתפים:

   חברי מועצה: .1

 יישוב שם הנציג  מ יישוב שם הנציג  מ

 כפר סירקין  אורי עצמון  18 ראש המועצה  אושרת גני גונן  1

 ליטל רהב  2
/ צור    סגן ראש המועצה 

 יצחק 
 כפר סירקין  אלי פיטרו  19

 כפר מעש  מירב זילברבוים  20 אלישמע  איתן יפתח  3

 מתן  שחר עדי  21 אלישמע  רחל רבר  4

 מתן  ליאת זולטי  22 בית ברל  גיא כהן  5

 נווה ימין  גלי זמיר  23 גבעת השלושה  שמוליק מריל  6

 נווה ירק  שירלי לופו חזן  24 שדה ורבורג דוד שוורץ  7

 נווה ירק  דוד משה 25 גן חיים  נפתלי מלכיאל  8

 נחשונים  אמנון כהן  26 גני עם צפריר שחם 9

 ניר אליהו  יעקב אברהמי  27 גת רימון  איל מילר  10

 נירית  אורן מולי  28 חורשים אלי כהן  11

ם גלית אד 12  נירית  גיורא כהן  29 ירחיב  

 עדנים  יורם דוקטורי  30 ירקונה  גילה פרין  13

 צופית  דני ברכה  31 כפר מלל  רחמים זבידה  14

 צופית  אליהו בן גרא  32 רמת הכובש  אורי מרגלית  15

 יצחק - צור  יעל דור  33 רמות השבים  שלמה נמרודי  16

 צור נתן  שגית בן ארי  34 רמות השבים  ישראל טייבלום 17

 

   :מוזמנים .2

 מר שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[ 

 המועצה[מר יצחק אגוזי ]גזבר 

 גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[ 

 גב' ורד שני ]עוזרת ראש המועצה[

 מר רואי מסורי ]מבקר המועצה[

 ריכלית הועדה לתכנון ובניה[ דגב' תמי גלס ]א

 מר ערן אבידור ]מנהל ניו מדיה[ 

 מר יואב סבן ]מנהל אגף תפעול וקב"ט המועצה[ 

 גב' יעל בנט מאיר ]אורחת[ 



 בס"ד 

 
2 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

 על סדר היום:

 ראש המועצה דיווח  .1

 12/20אישור פרוטוקול  .2

קירוי מגרשי הספורט בישוב באמצעות    פרויקטעד המקומית מתן לבצע  והאצלת סמכות לו .3

 מתקנים סולאריים 

 2020ציב המועצה לשנת  קעדכון ת  .4

 ועדת השקעות  .5

 01/01/2021-משרה החל מה  75%אישור העסקת סגן בשיעור של  .6

 תב"רים  .7

 ערבות בנקאית לטובת הקרן לידידות   ר המליאה:תוספת מאוחרת לסדר היום לאחר אישו .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד 

 
3 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

 - הישיבה נפתחה-

 .דיווח ראש המועצה 1

שלנו.    המועצה: ראש - גונן גני אושרת המליאה  ישיבת  את  לפתוח  שמחה  אני  לכולם,  טוב  ערב  1 

על הפרק אני רוצה קודם כל    נושאיםהחודש שאנחנו מקיימים בעצם שתי ישיבות מליאה הרבה   2 

הכל   בסך  יש  היום  השרון  בדרום  מאוד,  משמחת  בבשורה  יתר    20לפתוח  וכל  מאומתים  חולים  3 

גם בריאות והחלמה מהירה לכל    הבריאוהחולים   ואני    20ואני מאחלת  החולים שבדרום השרון  4 

השרון    מקווה מאוד שנמצא את עצמנו בשבועות הקרובים עם אפס חולים בדרום השרון. דרום 5 

שמחה גדולה ואני רוצה לשתף אותכם שבימים האחרונים אנחנו מנהלים    ו וז השובי יירוקה על כל י  6 

דיונים לקראת קבינט הקורונה עם שרי הממשלה. היום ואתמול התקיימו דיונים עם שר האוצר עם   7 

הבריאות שר  ועם  החינוך  דיונים  ,  שר  חזרה בשלושה  של  שונים  היבטים  עלו  מהדיונים  אחד   8  כל 

לשגרה. אני רוצה להתמקד בחזרה לשגרה בחינוך, מערכת החינוך חוזרת באופן הדרגתי המתווה   9 

ווה שעבר בישיבת קבינט הקורונה, הוא אומר שכיתות א' עד ב'  תשמשרד החינוך הציג לנו הוא מ 10 

לימודים.   ימי  לחמישה  בקפסולות  חוזרים  ד'  ג'  בכיתות  בקפסולות  למידה  ימי  לשלושה  חוזרים  11 

תנגדים למתווה הזה, אנחנו חושבים שזה מתווה לא נכון כי אנחנו מסתכלים על ילדי כיתות  אנחנו מ 12 

א' ב' הם הכי נפגעים  אחרי שילדי הגנים חזרו ללמוד, אז ילדי כיתות אלף בית מתקשים ללמוד   13 

בזום, הם בעצם שתי השכבות שהכי נפגעות עכשיו מהלמידה מרחוק, לכן היה נכון למקד את החזרה   14 

ב' חמישה ימים בשבוע ולתת להם למידה    –ב' להחזיר את כל הילדים ב א'  -כל בשכבות א' וקודם   15 

בקפסולות כי זה מה משרד הבריאות ביקש, אבל חמישה ימים בשבוע. טענו את הדברים בפני השר,   16 

המועצות   מרכז  על  מדברת  אני  לה  מתנגדים  אנחנו  הקבינט  של  החלטה  כאן  שיש  מבינה  אני  17 

השלטון המקומי ואנחנו מקווים לשנות אותה בתוך הקבינט. אבל אני כבר אומרת  האזוריות ומרכז   18 

כאן עכשיו, גם אם ההחלטה הזאת לא תשתנה בקבינט אנחנו לוקחים כאן בדרום השרון החלטה   19 

אחרת אנחנו פותחים בדרום השרון ביום ראשון את מערכת החינוך לכיתות א' עד ד' מלא, זה אומר   20 

ימים בשבוע בקפסולות כי צריך ללמוד בקפסולות וזו ההנחיה של משרד  שהילדים ילמדו חמישה   21 

 22  כיהבריאות ואותה אנחנו לא נפר. אז מבחינתנו זה אומר שאנחנו פשוט נערכים עם כוח אדם נוסף  

משרד החינוך כרגע לא מתקצב את זה, משרד האוצר לא מתקצב את זה, אנחנו נתקצב כאן אתה   23 

ואנחנו    תהוראה ואנחנו נגייס את מערכת החינוך הבלתי פורמליהמלוות, את הסייעות ותומכות ה 24 

נחזיר את הילדים לבית הספר כדי שההורים שלהם יוכלו לצאת ושהכלכלה תוכל להתחדש ושאפשר   25 

על   הבריאות,  משרד  של  ההנחיות  כל  על  שמירה  תוך  כמובן  שיגרה  שהיא  לאיזה  לחזור  יהיה  26 

ב', ומזכירה לכם שבספטמבר כשפתחנו את מערכת החינוך אז א' ו   - הקפסולות אפילו בכיתות א' ו 27 

' לא יהיו בקפסולות כמו גני הילדים. מספר הילדים בכיתות א' ב' שחלו בקורונה בדרום השרון  ב – 28 

היה אפס, אז אף על פי כן אנחנו מקבלים, משרד הבריאות טען שצריך ללמוד בקפסולות אנחנו   29 

בכוחנו, אני חושבת שזה טעות שממשלת ישראל לא עושה את זה בכל המדינה,  שמיטב  הנעשה את   30 

מרתי לשר החינוך זה לא הוגן שבמקומות שיש להם את האפשרות הם יפתחו ובמקומות  אני גם א  31 

ב'   ג' ד' לחמישה  -ואחרים לא. אתם מגדילים את הפערים, הייתם צריכים להחזיר את כולם א'  32 

לנו   יודעים בחלקת האלוהים הקטנה שלנו אין  יודעים לעשות את מה שאנחנו  ימים. אבל אנחנו  33 

ממ עבור  לקבוע  שאנחנו  סמכות  מה  את  להם  להגיד  רק  זה  לעשות  לנו  שנותר  מה  ישראל  שלת  34 

יום ראשון פותחים את   אנחנו בכל מקרה  ישנו את החלטתם אבל  והם  והלוואי  חושבים, אמרנו  35 

ד' לחמישה ימים מפוצל, וגם בעניין של ההסעות אנחנו התעקשנו על    – מערכת החינוך לכיתות א'   36 



 בס"ד 

 
4 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

ע את הילדים כי גם זה לא נלקח בחשבון בחזרה במתווה  זה שיהיו כאן הסעות כדי שנוכל להסי  1 

החדש. אז אנחנו ניתן כמובן פירוט על כך על המתווה הזה ביום יומיים הקרובים אנחנו נערכים   2 

טוב   לומדות  ואפילו  בזום  לומדות  יותר  הגבוהות  אגיד שלמרות שהכיתות  אני  אנחנו    בזוםלכך.  3 

. אז אנחנו הולכים על מתווה של כיתות ו' ומעלה  מבינים את הצורך הגדול והמשמעותי של מפגש 4 

בשבוע   פעם  יהיה  הוא  אם  יודעת  לא  אני  למפגש,  פתוח  בשטח  בקבוצה  ילדים  עשר  חמישה  של  5 

ה  בקפסולות  שלנו,  היישובים  בתוך  בשבוע  את  יפעמיים  לשכנע  נצליח  אנחנו  אם  שלנו.  ישוביות  6 

נעשה את זה עם החינוך הבלתי פורמלי    ארגוני המורים לצאת החוצה זה יהיה מצוין ואם לא אנחנו 7 

אם  ,  שלנו, עם המד"בים, עם רכזי המוגנות, עם המתנדבים שלנו ויש לנו מערך שלם של מתנדבים 8 

שלנו   במרחבים  נעשה  שאנחנו  מה  וזה  אליהם.  יבוא  ספר  הבית  ספר,  לבית  ללכת  יכול  לא  הם  9 

י לרדת לפרטי פרטים יהיו כאן  במסגרות שלנו ביישובים שלנו. עכשיו אני אומרת את זה עכשיו בל 10 

התאמות לפי הישובים. נניח לדוגמא שבישובים שיש מרחבים יוכלו ללמוד חמישה ימים כיתות א'   11 

ד' בתוך בתי הספר אבל למשל בצור יצחק אין מספיק מקום בבתי הספר אז אנחנו נעשה למידה    – 12 

חד עם הנהגות הישובים  במשמרות. אבל הילדים ילמדו חמישה ימים, ככה אנחנו עושים התאמה י 13 

כדי שנוכל לתת מענה מקסימלי. על דבר אחד אנחנו לא עוברים זה על הנחיות של משרד הבריאות.   14 

הנחיות של משרד החינוך היו המינימום שבמינימום הרחבנו אותם. על משרד הבריאות אנחנו לא   15 

מן על הנחיות בצורה  נעבור על ההנחיות אנחנו עדיין מקפידים, לא עדיין, אנחנו מקפידים כל הז  16 

 17 .קפדנית ביותר

 18 אבל? דיברו על זה בטלוויזיה  15למה  :1 דןבר

 19 כי אלה ההנחיות של משרד הבריאות  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 20 אבל הכיתות שלושים וחמישה, אז תעשו שבע עשרה  צופית: -דני ברכה 

של    ההנחיהאני לא מדברת על זה. סליחה אני אחזור שוב. א' עד ד'    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 21 

. ה' ו' ז' ומעלה בסדר? שם 2משרד הבריאות זה קפסולות. אנחנו לוקחים כיתה ומפצלים אותה ל   22 

ההנחיה הייתה בקבוצות של חמישה עשר פתוח של משרד הבריאות. ככל שההנחיה הזאת תשתנה,   23 

ה הייתה  לא  כרגע  נשנה.  אנחנו  לעשות  גם  שמותר  הנחיה  הייתה  לפעילות  חוזרים  שהם  נחיה  24 

בשטח פתוח. אנחנו לוקחים את זה ומתאימים את זה ועושים    15א דווקא בחינוך, של  דפעילויות, לוו 25 

 26 אדפטציה אלינו. 

 27 פעמיים חמישה עשר זה שלושים, מה יעשו הארבעה ילדים הנוספים? צופית: -דני ברכה 

בלי לפצל לקבוצה שלישית,    את זה   אנחנו נמצא איזה דרך לעשות  המועצה: ראש - גונן גני אושרת 28 

בסדר? גם אמרנו היום וגם שר החינוך אמר לנו שהם יתנו לנו את ההחרגות האלה. נניח שיש בכתה   29 

 30 תלמידים  35

 31 34 צופית: -דני ברכה 

לעש   המועצה: ראש - גונן גני אושרת נדע  אנחנו  הזה  במקום  שם,  אנחנו  בסדר.  את  נכון.  ות  32 

תרשמו לי צ'אט, אני ממשיכה בעדכון ואני נכנסת לצ'אטים שלכם. אני רוצה    חברים  ההתאמות. 33 

להמשיך לעדכן אתכם שהתבשרנו השבוע בשורה משמחת מאוד מאוד שהמאבק שלנו שהתחלנו   34 

נגד הקמת תחנות כוח בדרום השרון    2017אותו כקדנציה לפני שנתיים אבל המאבק הזה התחיל עוד   35 
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 1  2017-ואנחנו קיבלנו אתמול בהחלטת הממשלה שביטלה את החלטת הממשלה הקודמת מנשא פרי  

ההחלטה   את  הי  2592ביטלה  שלה  כוח  ישהמשמעות  תחנות  להקים  פרטיים  ליזמים  לתת  תה  2 

ובמועצה שלנו היו מתוכננות שלוש תחנות כאלה, אחת הייתה אמורה להיות בצור נתן ובצור נתן   3 

ואחת בקסם    91ת היו לקום אחת בצומת השלום נקראת תת"ל  ביטלו אותה ועוד שתיים אמורו 4 

 5  2030והחלטה של אתמול שאמרה שהמדינה עוברת לאנרגיות מתחדשות ועד שנת    98נקראת תת"ל 

מהאנרגיה מאנרגיות מתחדשות סולאריות, הביאה את הממשלה לבטל    30%המדינה רוצה לייצר   6 

 7  4000ים. יחד עם זאת שמו כרשת ביטחון  החלטה קודמת של תחנות דו דלקיות של היזמים הפרטי 

מגה וואט של תחנות דו דלקיות שזה סולר וגז. התחנות שלנו לא כלולות שם כי זה תחנות שעברו   8 

אישור ממשלה עד למועד הקובע שזה אתמול. אז לשמחתנו הרבה, ההחלטה הזאת מסיימת תקופה   9 

תשתיות לאומיות בכל ישיבה, בכל  ועדה ל -צעקנו וזעקנו בכל ות"ל  ה  שבשל שלוש שנים של מאבק   10 

אפשרות בהפגנות, בכל דרך שהיא משפטית, ציבורית, פוליטית, מקצועית בכל דרך באנו ואמרנו   11 

 12  7%מדינת ישראל נמצאת היום ב    .המדינה עושה טעות. בכל העולם הולכים לאנרגיות מתחדשות

שהייתה שפרס חתם  לפי האמנה    20%של אנרגיות מתחדשות באספקת האנרגיה במקום להיות ב   13 

גז.  20%אמנת האנרגיה הייתה אמורה המדינה להיות    עליה, . ובמקום זה באים על אנרגיות של  14 

 15  . מזהם יותר, יקר יותר, בשביל מה יש לנו שמש כאן? אנחנו יודעים לייצר את זה זול יותר, ירוק יותר

לא היה מאוחר מידיי זה  אפילו שתחנה אחת  ,  אני שמחה שההחלטה הזאת התקבלה מבחינתנו  16 

הופקדה כבר וכבר ממש נראה שהם היו בקרוב מאוד מתחילים, לשמחתנו הרבה ואני מודה כאן גם   17 

לכל השרים שתמכו בנו גם, לשר האנרגיה שבסופו של יום קיבל את ההחלטה הזאת. ואני רוצה   18 

הדרך   כל  לאורך  שהייתם  המליאה  חברי  כאן  השותפים  וכל  המאבק  מטה  לכל  ולהודות  לברך  19 

שות המאבק במטה הציבורי  אבהפגנות ובישיבות ובוועדות ותודה מיוחדת אני רוצה להודות לשתי ר 20 

ולחברה נוספת שעמדה בראש מטה המאבק  י ט זולשנמצאות איתנו כאן, לחברת המליאה שלנו יעל  21 

יעל בנט, ושתיהן נמצאות איתנו כאן ואני אתן להם את רשות הדיבור    ,עדיין היום יחד עם ליאת 22 

והאכפתיות    בקצרה המסירות  על  ליאת  וגם  יעל  גם  לכן,  מודה  ממש  שאני  שוב  אגיד  ואני  ממש  23 

הזדמנות   ובכל  אפשרות  בכל  והייתם  הרפתן  לא  שנים  שלוש  במשך  שבאמת  זה  ועל  והמעורבות  24 

ואמרתם את מה שיש לכן להגיד. אני רוצה  גם להגיד תודה רבה לשרון מנכ"ל המועצה וגם לורד   25 

מועצה ואני אגיד לכם שהכוח שלנו באמת נחשף באחדותנו, גם שלנו פנימה  שריכזה את זה מטעם ה 26 

השרון,   ועם  השומרון  עם  שבנינו  הרחבה  הקואליציה  החוצה.  שלנו  גם  רשויות    17אבל  ראשי  27 

שהתאחדנו כולנו בקשת הפוליטית כיסינו את כל השרים וביחד הצלחנו לייצר את הלחץ המתאים   28 

כי הרבה מאבקים יש לנו ולא כל יום    שמחהנת ישראל. ואני  כדי לקבל את ההחלטה הנכונה למדי 29 

אלף תושבים של    500אנחנו מנצחים ניצחון גורף כזה אבל הצדק קרה, הצדק קרה, והאינטרס של   30 

בעלי   של  צרה  של קבוצה  פני האינטרסים הכלכליים  על  עלה  הציבור  ובריאות  והשומרון  השרון  31 

מאוד שממשלת ישראל קיבלה את ההחלטה הנכונה.  אינטרס, הבעלים של חברות הגז, ואני שמחה   32 

 33 אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לליאת וליעל, בבקשה.

בצוות    מאיר: בנט יעל המוביל  הצוות  ולכל  לליאת  רבה  ותודה  לאשרת  רבה  תודה  כל  קודם  אז  34 

במאבק, כשאני    2017שנים בעצם התחלנו באוגוסט    3המאבק. זה רגע מאוד מאוד מאושר אחרי   35 

ועוד  הצט אורן  וחיים  זולטי  ליאת  התושבים,  של  המאבק  את  התחלתי  ובעצם  בספטמבר  רפתי  36 

כפר סבא,   מצויניםשותפים   בות"ל, הפרויקטור מטעם  עידן חסון שפגשתי  איתנו במאבק.  שהיו  37 

 38  שהיה בעצם תחת אושרת בעיריית כפר סבא שהוביל את המאבק יחד, בעצם הציבורי והרשויות , 



 בס"ד 

 
6 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

ובעצם תקע מסמר מאוד משמעותי בזה שהוא זיהה שאין זיקה לקרקע ליזם והצלחנו שלא יאשרו   1 

מנכ"לית עיריית כפר  בהתחלה כ את התחנות, את התחנה בזכות זה. תודה רבה לאשרת שהובילה   2 

ראשי רשויות מהשרון    18סבא ובהמשך כראש מוצעת דרום השרון שהצליחה והצלחנו יחד לאחד   3 

ם וערבים, והשפיעה בצורה משמעותית על החלטת הממשלה כדי שתחנת הכוח לא  והשומרון, יהודי 4 

. אז תודה  מצוינתשעשה עבודה משפטית  ]...[  תקום. צוות הלובינג המעולה שלנו, הקבינט ומשרד   5 

רבה לכולם ותודה לליאת השותפה שעשה עבודה ימים ולילות והצלחנו להגיע לרגע הנהדר הזה,   6 

 7 ליאת אלייך. הרגע שביטלו את התחנה. 

טוב אז אני באמת מתרגשת מאוד ושמחה שהצלחנו. מהיום הראשון שהצטרפתי    מתן: - זולטי  ליאת 8 

כחברת מליאה היה לי ברור שאני נלחמת לביטול תחנת הכוח. כולנו יודעים שמדובר בתחנת כוח   9 

. מעל  שמאחוריה עמדו תאגידי ענק בעלי אינטרסים והשפעהכענקית שאיימה לסכן את האזור כולו   10 

. במהלך כל  האזורמנהלים את המאבק העיקש בהובלה של אושרת עם ראשי רשויות    אנושנתיים   11 

התקופה אנו טוענים שהקמת התחנות מיותרת. אין בה צורך באמת כי ניתן להתבסס על אנרגיה   12 

ותפגע   מסוכנת  היא  ושהתחנה  מזהמת  ולא  פה.    בבריאותנו ירוקה  שיגור  העתיד  דור  ובבריאות  13 

המאבק   את  הפכה  היא  הראשון  ביותר.  משמעותיים  מהלכים  אושרת  יזמה  המאבק  במסגרת  14 

מאבק מוצלח מתחיל  ,  ראשי רשויות שהיוו יחד עוצמה שאין שני לה  17. אושרת גייסה  אזורילמאבק   15 

על ידי גיוס מטות  מלמטה ולאחר הצטרפות ראשי הרשויות גייסנו את הציבור בכל רשויות האזור   16 

עפיפונים.   הפרחת  כמו  ייחודית  ופעילות  ציוד  אספקת  והסעות,  הפגנות  ארגון  כנסים,  מקומיים,  17 

תתארו לכם מה זה לארגן  יילסקי,  במול ביתו של יו"ר הות"ל מר זאב  היומית  נה  אציין את ההפ  18 

ממרכז הליכוד    מערך מחאה שכזה יום יום מול ביתו במשך חודשים. בנוסף לכל אלה גייסנו פעילים 19 

ענק   בתאגידי  נלחמנו  היה קל,  ולהשפיע על מקבלי ההחלטות. המאבק לא  שסייעו מאוד לרתום  20 

הדרך הייתה מאוד קשה ומייאשת. שכרנו וניהלנו יועצים החל מיועץ רעש ואקוסטיקה ועד יח"צ   21 

התעלמ לאור  תסכול  חווינו  האזור,  רשויות  ראשי  עם  אסטרטגים  דיונים  קיימנו  ות  ולוביסטים.  22 

גם מבפנים. המאבק היה עיקש וכלל תושבים   ואטימות בוועדות ואצל מקבלי החלטות ולעיתים  23 

מול   הבינלאומית  בזירה  פעלנו  למחאה.  להצטרף  הפלסטיני  הצד  את  עודדנו  בהתנדבות.  שפעלו  24 

לגיוס   בגרמניה  עיתונאים  מסיבת  הייתה  ויעילים.  ממוקדים  מאוד  במהלכים  הגרמנית  סימנס  25 

הירוק הרשויות  הארגונים  ראשי  מיקדו  האחרונות  בשנתיים  מרכזי.  נדבך  הייתה  ואושרת  ים  26 

אושרת  שמאמצים רבים מול מקבלי ההחלטות בממשלה ובשבוע האחרון הצליחו ראשי הרשויות כ 27 

תחנות   להקמת  טרפוד  סעיף  היום  לסדר  להכניס  הממשלה  של  היום  לסדר  להיכנס  מהמובילים  28 

אין בשורה משמחת מזו, שהרי התחנה שאמורה לקום    חדשות שלא לצד תחנות קיימות. מבחינתנו 29 

חדשה ולא צמודה דופן. תחנות סליחה שתי תחנות. אני רוצה להודות לכל מי שסייע  נה  ח תהיא   30 

חיים אורן שהחלו את המאבק טרם הגעתי. לגלי זמיר ולמולי  בנט מאיר ו במאבק לפרטנרים יעל   31 

ותמכתם לאורך כל הדרך.    שפרגנתםך,  אורן ולשאר חברי המליאה שתמיד הייתם שם כשהיה צרי 32 

שני,   לגברת  צריך.  והסיוע תמיד כשהיה  על ההירתמות  לעובדי המועצה  להודות  גם  זו הזדמנות  33 

י ולצוות המקסים שלו, לאייל צייג, למירית, לשחר יפה, לנעמי,  ששילבנצי, לערן, לרוני, ל,  לשרון 34 

לכזאת הצלחה ללא המעורבות וההזדהות  לתמי, ליואב והרשימה עוד ארוכה. כמובן לא היינו זוכים   35 

זה   לכולנו.  מאוד  גדולה  לגאווה  הנוער האיכותי שהוא בהחלט מקור  כולל  כל תושבי האזור  של  36 

בהחלט יום חג לכולנו ובהזדמנות הקרובה שניפגש נרים לחיים. אושרת תודה גדולה, מעריכה מאוד   37 

 38 את פרטנרית מושלמת. 
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ליאת את ממש ריגשת ודיברת כל כך יפה. תודה רבה לך ותודה    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 1 

ליעל ולכל מטה המאבק והתושבים ואיך לא החסרת אף אחד ודיברת מאוד מאוד מאוד יפה, אנחנו   2 

לומדים מהמאבק הזה שהנחישות משתלמת וכשאנחנו מאמינים במשהו צריך ללכת איתו עד הסוף   3 

חנו צריכים לעשות כי הכוח שלנו או באחדותנו וצריך  שיתופי פעולה זה הדבר החשוב ביותר שאנ שו 4 

להרחיב אותם כמה שאפשר, גם איתנו ובתוכנו וגם החוצה בקואליציות רחבות וגדולות. והכי חשוב   5 

מאבקים כאן, ותמ"לים, ות"לים.    22באמת לשמור על אופטימיות אנחנו עם כל כך הרבה מאבקים ,   6 

הקרוב כל כך הרבה מאבקים כאן. לא להפסיק להאמין  אני עוד מעט אספר לכם מה יש לנו בשבוע   7 

שלנו ולהמשיך בנחישות ובעקביות ובאופטימיות וביחד. אז שוב תודה רבה וכן אני רואה    קלרגע בצד 8 

 9 .שכל החברים כותבים כאן בצ'אט

 10 אשרת, ברשותך משפט לליאת. נחשונים: -אמנון כהן 

 11 כן בקשה.  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

ליאת, אני רוצה להגיד לך, הרגשתי שאת מדברת אישית אליי. זאת הייתה    נחשונים:  -אמנון כהן   12 

 13 באמת פנייה מכובדת, יפה. כל הכבוד לכם ישר כך. כל הכבוד.

תודה רבה. באמת עבדנו קשה מאוד. הושקעו פה המון שעות והמון תושבים  מתן:    –ליאת זולטי   14 

תוכו באמת מסה של תושבים שבלעדיהם כל זה לא היה  ולא רק מדרום השרון. זה מאבק שכלל ב 15 

 16 מצליח. פשוט הרמנו פה משהו גדול. 

היטבת לתאר ליאת ואני אפילו רואה שהמסך שלך מאחורה זה    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 17 

זה אפילו המסך רקע שלך ההפגנות שלנו. אז אנחנו יכולים  אצלך  ושנים    3מההפגנות. חיינו עם זה   18 

ללמוד הרבה מאוד מהצלחה של המאבק הזה וגם ליישם ולאמץ אותו במאבקים האחרים שלנו.   19 

צה את מוזמנת להישאר איתנו ליתר הישיבה בשמחה  תודה. יעל אנחנו ניפרד ממך כאן אם את רו 20 

בנושא של המאבק במיקום   רוצה לעדכן אותכם  רבה, תודה. אז ממאבק אחד למאבק אחר אני  21 

כאמור כרגע עומד לפני הפקדה בשטחים בגן חיים אני מזכירה לכם אנחנו ביקשנו    הדיפו, הדיפו  22 

מזרחי יותר קרוב לרכבת ולמסילה  לדחות את ההפקדה, להציע חלופות אחרות שנמצאות במיקום  23 

המזרחית. היו בשבוע האחרון מספר פגישות כדי לקדם את זה עם מנכ"ל משרד התחבורה פעמיים,   24 

עם מנכל נטע התקיימו שיחות רבות ואנחנו יצרנו גם כאן קואליציה בנוסף לקואליציה הפנימית   25 

חיים וכולנו תומכים במאבק הזה    גןו שיש לנו כאן. כמובן שלישובים שזה רלוונטי להם, שדה ורבורג   26 

לא יהיה שם. אנחנו הרחבנו את    דיפוומובילים אותו יחד עם כפר סבא שגם להם יש אינטרס שה 27 

המעגל של התמיכה בנו בסולידריות של כל השרון. היום נפגשנו לראשונה בעצם בפורום מאבק חדש   28 

רמת השרון, חוף השרון, איתנו  פורום מאבק של ערי השרון הרצליה, רעננה, הוד השרון, כפר סבא,  29 

במאבק גם כוכב יאיר, טירה, עכשיו גם השומרון חיברנו אותם, אנחנו הקמנו מטה מאבק גדול   30 

מאוד ואנחנו מקווים שאנחנו נצליח לעשות את כל השיפורים שאנחנו רוצים לעשות במטרו. היו   31 

יודעים שהיום הסיפור  שם ראשי רשויות שהבוקר אמרו אנחנו פשוט נכנסנו מסולידריות. אנחנו   32 

ח שלנו באמת ביחד הולך וגדל  ו הוא כאן בדרום השרון ומחר זה יכול להיות אצלנו אנחנו ביחד והכ 33 

התקדם   שהנושא  להיות  שיכול  אגיד  אני  שכאלה.  רחבות  בקואליציות  זה  את  עושים  כשאנחנו  34 

להילחם כמו  לקראת הפקדה אבל אנחנו נעשה הכל כדי לדחות את זה ואם זה יהיה אנחנו נמשיך   35 

פוליטית לכן  קודם  שתיארנו  האחרים  במאבקים  ההיבטים    ,מקצועי  ,ציבורית  ,שנלחמנו  כל  על  36 
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. להגיד לכם שכרגע האווירה הציבורית סוערת סביב  תהאפשריים אנחנו נהיה שם. וכמובן משפטי 1 

הגדולות יצא  שעיריית תל אביב עומדת בראשה והערים   15-והמטרו. יצא מכתב של פורום ה  דיפוה 2 

מכתב של התאגדות המהנדסים בוני הארץ, והקבלנים ,יצא מכתב על הפערים הגדולים שיש בין   3 

כל   יזמנו עם  לבין הליקויים הגדולים שנמצאו בתחום של המטרו והמכתב שלנו שאנחנו  התכנון  4 

הרשויות   ראשי  כל  שאנחנו  לה  וכתבנו  רגב  מירי  התחבורה  לשרת  שהוצאנו  שם  חתומים  השרון  5 

רון מבקשים לעצור את ההפקדה של הקו בשרון כדי לבחון מחדש את הפערים שהפער הגדול  בש 6 

אז אנחנו נעדכן אותכם כמובן, בכל מקרה חשוב שתהיה גם בנושא הזה. עוד  . דיפוביותר בהם זה ה 7 

ועדה   של  בנושא  הכנסת  של  הפנים  בוועדת  דיון  זה  האחרון  בשבוע  שהיה  ומשמעותי  חשוב  דיון  8 

אלעד להעברת שטחים מסירקין עבור הישוב אלעד. היה דיון שבאמת תמך בנו    -רקין  גיאוגרפית סי 9 

מקיר לקיר. בראש ועדת הפנים עומדת מיקי חיימוביץ שכמובן הובילה את הדיון בתמיכה גורפת   10 

כולם, כל החברים בוועדת    ,כולם  ,וכל החברים מהליכוד וכחול לבן ויש עתיד ויהדות התורה כולם 11 

וכנית הזאת להעביר את השטחים מסירקין לאלעד היא הזויה, אין לה שום הגיון  הכנסת אמרו שהת 12 

תכנוני, היא לא נכונה ושהם מתנגדים לה והם הוציאו מכתב לשר הפנים שוועדת הפנים ממליצה   13 

לבטל את התוכנית הזאת. אנחנו ממשיכים גם במאבק הזה ועד שזה לא נגמר זה לא נגמר ובמקביל   14 

נ  אבל כמובן שכשיהיה    ,וספים שאנחנו פחות יש לי מה לעדכן עליהם עכשיויש לנו עוד מאבקים  15 

אנחנו נעדכן. והמאבק האחרון שאני רוצה לעדכן אתכם זה שמחר במועצה הארצית לתכנון ובניה   16 

נופש מטרופוליני, המועצה הארצית לתכנון ובניה    אזור  –הולך לעלות הנושא של אנ"ם אונו, אנ"ם   17 

נופש מטרופוליני? יהיו שם פארקים,    אזורמה זה  ,  וליני שעליו מותר להםנופש מטרופ   אזור מתכננת   18 

 19  15%נופש מטרופוליני מותר להקים    רוזשבא פארקים חקלאיים ויש איזה סעיף קטן כזה שאומר  

שזה   דיור  מכל    3500יחידות  איפה?  נחשו  איפה?  דיור.  אצלנו.    האזוריחידות  של הפארק?  הענק  20 

גדול בכפר מעש וחלק קטן במגשימים. אנחנו כמובן מתנגדים לזה  בדרום השרון בכפר מעש. חלק   21 

מאוד, אנחנו מחר מגיעים למועצה הארצית ונציג את העמדה שלנו שם ונקווה להצליח גם במאבק   22 

בנו   שצופים  צופים  שיש  יודעת  אני  מדברים  שאנחנו  כדי  תוך  להיום.  מאבקינו  אלה  אז  הזה.  23 

ה להבהרה לגבי המתווה חזרה ללימודים, אז אני אציין  בפייסבוק לייב וכתבו לנו בפייסבוק בקש 24 

ימי לימודים לכיתות א' עד ד'. זה   לחמישה ( אנחנו חוזרים  1שתי נקודות שהיו אולי פחות ברורות.  25 

משרד החינוך מדבר על שלושה ימי למידה ל א' ב'.    ישונה מהמתווה של משרד החינוך המצומצם כ 26 

אנחנו חוזרים לחמישה ימי למידה בקפסולות ל א' עד ד'. ישנם מקומות למשך כמו צור יצחק ואני   27 

ששם אין מספיק מקום במתחם של בית הספר    ,בכוונה מתעכבת על צור יצחק כי השאלות באו משם 28 

מודים במשמרות אבל יהיו חמישה ימים לימודים  לקפסולות של א' ו ד', לכן אנחנו נעשה את הלי 29 

בשבוע. א' עד ב' בלי משמרות, מלא. ו ג' ד' יהיו משמרות ואנחנו נודיע בדיוק איך זה יהיה בכל ישוב   30 

וישוב. אבל הכוונה היא לתת לילדים שלנו חמישה ימי למידה. לגבי גני ילדים נשאלתי למה חזרנו   31 

שחזרנו לחמישה ימים ולא לשישה ימים זה שביום השישי    לחמישה ימי למידה בגני ילדים? הסיבה 32 

שעוברות   מחליפות  סייעות  ויש  השבוע  כל  שעובדות  הסייעות  את  יש  חדשות.  סייעות  לנו  יש  33 

ומחליפות בשלושה גני ילדים והם אמורות ביום שישי להחליף סייעות וכך גם הגננות. רצינו שכל   34 

בזום. אנחנו יודעים    תהיהל וביום שישי הלמידה  מי שיש לו יום חופשי באמצע שבוע ירכז את הכ 35 

שזה לא למידה אפקטיבית לילדי הגן, מצד שני לא רצינו להכניס לגנים ביום שישי גננות וסייעות   36 

שעברו בשלושה גנים כמחליפות. רצינו למנוע את האפשרות להדבקה של המחליפות ולכן עשינו את   37 

ופנינו למשרד החינוך    15  – ם על זה גם פורום ה  המהלך הזה. הצטרפו הצטרפנו תלוי איך מסתכלי 38 
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ואמרנו את הגננות אל תתנו להם את היום החמישי באמצע שבוע אלא ביום שישי כדי שלא יהיו   1 

מחליפות, שהם יבואו חמישה ימים בשבוע. לא הצלחנו ליישר קו עם משרד החינוך בעניין הזה ולכן   2 

ואומרת היה לא להכניס סייעות וגננות מחליפות.    הלכנו על זה לבד בלעדיהם כשברציונל אני חוזרת 3 

הצלחנו רק בנושא של הסייעות כי הם עובדות שלנו. לא הצלחנו בנושא של הגננות כי הם עובדות   4 

של משרד החינוך. או שמשרד החינוך יישר איתנו קו או שאנחנו נשקול מחדש את העניין ואנחנו   5 

מתווה החינוך ואני עוברת ברשותכם לסדר היום  נעדכן אם נחליט אחרת. אז זה היה הבהרה לגבי   6 

 7 שלנו.  

 8 : 13/10/2020מיום  1210מס' [ אישור פרוטוקול 2]

מי בעד? מי נמנע? נגד    13.10.20מיום ה    1210המליאה שלנו מספר    פרוטוקולאני רוצה לאשר את   9 

 10 פה אחד. תודה.  

 11 

[X  ] 12  עבור הקרן לידידות": ערבות בנקאיתעקרוני להוספת נושא לסדר היום: "אישור 

 13 אושרת, אושרת, את הסעיף הנוסף צריך לאשר   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

אתה צודק, אתה צודק אגוזי. מבקשת להוסיף לסדר היום סעיף    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 14 

שלא נרשם לכם, אישור מליאה לערבות בנקאית. אגוזי יבהיר את זה אחר כך יותר פרטים או עכשיו   15 

 16 אגוזי רק תגיד משפט אחד על זה. 

י  כן, יש לנו פרויקט שיש לו מימון על ידי ועידת התביעות של שכחת  המועצה:  גזבר - אגוזי יצחק 17 

ועידת התביעות של גרמניה שצריכים לשלם לנו   אלף שקל. ההליכים    600את השם שלה המלא.  18 

הם   הכסף  את  לשחרר  מנת  ועל  הסתיימו  טרם  בטאבו  והרישום  ההפקעות  של  הסטטוטוריים  19 

 20 מבקשים ערבות בנקאית עד שההליכים הסטטוטוריים או המנהליים האלה יסתיימו.  

ודה אגוזי, אני רוצה להעלות את הסעיף הזה לסדר היום. מי בעד?  ת  המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 21 

 22 יופי. תודה. אז זה יהיה הסעיף האחרון.  

 23 

קירוי  3] פרויקט  לבצע  מתן  מקומי  לוועד  סמכות  האצלת  באמצעות [  בישוב  הספורט  מגרשי  24 

 25 מתקנים סולאריים. 

האצלת סמכות לוועד מקומי מתן לבצע פרויקט    3אנחנו לסעיף    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 26 

ריים. אני אגיד על זה שני משפטים ואז אני  אמגרשי ספורט ביישוב באמצעות מתקנים סולירוי  ק 27 

אנחנו   כאמור  לשרון.  הדיבור  רשות  את  גם  אעביר  מתחדשות  אנרגיות  של  הנושא  את  מובילים  28 

ריות וגז אמרנו בשביל מה כשיש  אבמועצה, כל הזמן גם אמרנו כשנאבקנו בהקמת תחנות כוח סול 29 

סול אנרגיות  מוסדות  אלנו  על  כל  קודם  אישית  דוגמה  ואמרנו  לתחום.  מחוץ  זה  וסולר  גז  ריות  30 

 החלטה
 . 13/10/2020מיום  1210אישור פרוטוקול מליאה מספר  

 . אחד פה אושר

 החלטה
 מליאת המועצה מאשרת להוסיף לסדר היום את נושא הערבות הבנקאית לטובת הקרן לידידות.

 . אחד פה אושר
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הציבו מוסדות  גגות  על  והכנסנו  השרון  בדרום  שלנו  בחודשים  הציבור  השרון  בדרום  שלנו  ר  1 

רי על כל  אאחוז אספקת חשמל מסול  100ריים. אנחנו רוצים להגיע ליעד של  אהאחרונים לוחות סול  2 

, זה היעד שלנו. עכשיו זה תלוי גם בשותפות שלנו  2021המבנים הציבוריים שלנו בדרום השרון בסוף   3 

כשיש ישובים שיש להם אגודה,  ובשיתופי הפעולה עם הישובים כי בישובים האגודות בדרך כלל   4 

 5  א אלהנכסים שייכים לאגודה. אנחנו רוצים להציע לכל האגודות ולכל הישובים שאין להם אגודות 

סולריים. על מגרשי ספורט ויש תוכנית שזה  רויים  קוועד מקומי, אנחנו רוצים להציע להם לעשות   6 

ודל מסוים שאנחנו מחכירים  לא עולה כסף רק צריך לתת את השימוש למי שיגיע לעשות את זה במ 7 

שנה ושרון יגיד על זה יותר פרטים. השאיפה שלנו לעשות כמה    25שנה או    20את זה לתקופה של   8 

במגרשי ספורט שלנו, להנות מחשמל זול יותר  רויים  קמשיותר יוזמות כאלה גם בישובים. להנות   9 

ות חשמל קונבנציונלי. אז  מהכנסה וגם בסופו של יום אמרנו, זה אנרגיות טובות יותר מאשר אנרגי 10 

 11 שרון בבקשה. 

אני יכול להוסיף שאנחנו מקווים להרחיב בחודשים הקרובים    המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון 12 

מעל הבית ספר בצופית.  ירוי  קאת הפרויקט הסולארי שהתחלנו איתו. אני רק אזכיר לכם עשינו   13 

אנחנו ממשיכים בתוכנית של  מעל אולם הכנסים של המועצה בית ספר ירקון, חלק מהמקומות ו 14 

למקומות נוספים. חוץ מעל גגות מבני ציבור אנחנו רוצים להקים על כל מגרשי הספורט  רויים  קה 15 

שלנו סככות. המטרה היא קודם כל באמת שיהיה צל לילדים ולמי שמשתמש במגרשים האלה, בבתי   16 

שהמועצה שלנו היא מועצה מקיימת  הספר קודם כל אבל גם בישובים ומעבר לזה נצטרף לאמירה   17 

והיא רוצה להגיע מה שנקרא למועצה מאופסת אנרגיה, שהאנרגיה שאנחנו צורכים היא אנרגיה   18 

ואנחנו מצטרפים   ערים  בלא מעט  שלנו  בסביבה  זה  עושים את  קולטים מהשמש,  בעצם  שאנחנו  19 

שניים   לפני  לך  מזכיר  אני  כרגע המליאה  אנחנו  בשורה תחתונה,  הזה.  דיונים  למיזם  או שלושה  20 

אישרה לחברה הכלכלית לקחת איזה שהיא הלוואה להקמת סככות. המודל היה שאנחנו בונים   21 

בערך   עבורן  ומשלמים  אחת    800סככות  לסככה  המליאה  אישור  את  ביקשנו  לסככה.  שקל  אלף  22 

כפולה בבית ספר עמי אסף ועוד אחת בבית ספר ירקון ופעלנו בחודשיים האחרונים באישורים מול   23 

מיליון שקלים שהחברה הכלכלית הייתה אמורה לממן. במקביל    3.5הבנקים. זה היה סדר גודל של   24 

יחד עם כפר סבא שבה אנחנו  לא משלמים עבור  ב בשבועות האחרונים    ת נחשפנו לשיטת מימון אחר 25 

הסככה ומקבלים את החשמל ומייצרים הכנסות, אלא המפעיל עצמו הבונה היזם בונה את הסככה,   26 

ו איזה שכירות סמלית ומקבל בעצמו את ההכנסות עבור החשמל. המודל הזה יותר נוח  משלם לנ 27 

בהיבטים של תשלום ומימון ואנחנו נבחר במודל הזה בפרויקטים הבאים שלנו מכיוון שאנחנו לא   28 

צריכים לקחת הלוואות וכו' היזם מגיע ובונה את הסככות האלה ומקבל כסף עבור החשמל, הוא   29 

בכפר סבא עשתה מכרז שאליו ניגשו    תמל. עיריית כפר סבא או החברה הכלכליבעצם מוכר את החש 30 

במשק,    7 מהגדולות  אותו    2חברות  ובדקנו  במקום  הזה  במכרז  נשתמש  אנחנו  זכו.  עם  חברות  31 

מכרז שלנו ונעשה בעצם בחודשים הקרובים על מגרשי הספורט בבתי הספר ועל מבנה  קונטרה ל 32 

פור הסולארי בקצב יותר גבוה ללא עלות לישובים וגם ללא  נמשיך את הסי  , הציבור של המועצה 33 

הוועדים   הראש  יושבי  עם  מחר  המקומיים  הוועדים  עם  זה  על  פגישה  לנו  ויש  למועצה  עלות  34 

המקומיים מחר, אנחנו נעדכן אותם בזה ונצרף אותם ליוזמה הזאת זה דומה למה ההדר שושני   35 

ותר מקצועית ויותר נכונה מבחינה כלכלית.  הציעה אבל אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה י 36 

במקביל נקיים שבוע הבא דיון עם יושבי ראש האגודות במושבים מכיוון שהקרקעות באגודה לא   37 

במושבים   בישובים  מגרשים  לכרות  לפרויקט,  אלינו  להצטרף  גם  להם  ונציע  למועצה  שייכים  38 
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נים מאוד קצרים לכמות גדולה  בקיבוצים גם כן עם אותו מכרז וכך נוכל באמת להגיע בלוחות זמ 1 

 2 . מאות של ייצור אנרגיה דרך השמש. זהו, עד כאן

 3 ? תודה שרון, הדר נמצא איתנו כאן? הדר המועצה: ראש - גונן גני אושרת

הדר לא כאן, לא הזמנו אותו לדיון אבל אני דיברתי איתו, הדר    המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון 4 

מצטרף ליוזמה של כפר סבא, הוא דיבר עם עידן חסון, הוא כתב לי, הוא דיבר איתי. הוא לא מתקדם  5 

 6 . לבד זה גם עולה כסף ליישוב למתן למכרז וכו', הוא ישתמש במה שאנחנו מציעים

אז  המועצה: ראש - גונן גני אושרת יש    מעולה,  אם  או  להצבעה  ככה  את  להעלות  רוצים  אנחנו  7 

 8 שאלות? אוקי אז אנחנו נעלה את זה להצבעה. 

 9 אולי אני בעצם יקריא  יועמ"ש:  –עו"ד לימור ריבלין 

 10 אני לא חושב שיש על מה להצביע  מנכ"ל המועצה: –שרון סספורטס 

ן אתה בעצם אומר  אם הוא מצטרף זהו אני גם מנסה להבין. שרו   יועמ"ש:  –עו"ד לימור ריבלין   11 

 12 ש]...[ 

 13 בכל מקרה אנחנו צריכים להאציל סמכות על הוועד. המועצה: ראש - גונן גני אושרת

אושרת המועצה מקימה את זה ולא הוועד, אבל אפשר להאציל    מנכל המועצה:  – שרון סספורטס   14 

 15 סמכות, אין בעיה. 

 16 . אני מציעה להאציל סמכות בכל מקרה ראש המועצה: – אושרת גני גונן 

 17 כן זה מה שהוועד ביקשו שיאצילו סמכות.  מתן: - זולטי ליאת

אז אני אקריא את הצעת ההחלטה ברשותכם. האצלת סמכות לוועד   ש:"יועמ - ריבלין לימור ד"עו 18 

וולטאים בהתאם לסעיף  -מקומי מתן, תכנון ביצוע ופיקוח של פרויקט כירוי מגרשים במתקנים פוטו 19 

( מאצילה המועצה לוועד מקומי מתן  1958לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות התש"ח   132 20 

מגרשי ספורט בישוב במתקנים סולאריים והתקנת מתקנים  י  ירוק  פרויקטלתכנן לבצע ולפקח על   21 

 22 סולאריים על גגות אולם הספורט ומשרדי הוועד המקומי.

 23 אני חושב שיש כאן טעות, אנחנו לא מעוניינים בהאצלת סמכות הזו. מתן: - שחר עדי

 24 זה מה שביקשתם  יועמ"ש:  –עו"ד לימור ריבלין 

 25 . י הבנתי ולכן אמרתי את זהזה מה שאנ  מנכ"ל המועצה: –שרון סספורטס 

שעות זה היה נכון. בעקבות השיחה של הדר עם שרון,    3זה פשוט בגלל ש.. לפני    מתן:  – עדי שחר   26 

ועם   איתה  הולכים  ואנחנו  בזה  מטפלת  והמועצה  המועצה  של  העניין  עם  הולכים  ואנחנו  מאחר  27 

 28 את הבקשה.   המכרז שלה אז הוועד מושך

 29 אז אתם בעצם מורידים מסדר היום את הנושא הזה?  עו"ד לימור ריבלין:

 30 כן  מתן: –עדי שחר 
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אין בעיה אין בעיה זה בסדר, אנחנו שמחים שכך מבחינתנו זה    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 1 

 2 ברמת עדכון ולא להצבעה. 

יש לי רק בבקשה שרון האם אתה יכול לשלוח לי את המודל של מתן    השבים: רמות - נמרודי שלמה 3 

 4 בי העניין הזה? לג

 5 יש לי.. שלמה יש לי..  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 6 אין בעיה  מתן: - עדי שחר 

מחר    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת אתכם  מזמינה  אני  אליכם.  הזמנה  לי  יש  שניה.  עדי  רגע  7 

עם יושבי ראש הוועדים, נציג את המודלים האלה שבעצם המועצה מגיעה    שתהיהלישיבה    להצטרף 8 

עם המכרז שמקימים עבור הישובים את הסככות האלה ללא עלות. על מגרשי הספורט, על כל מגרש   9 

שהוא גדול מספיק ויש לו ערך ללוחות סולאריים. כל מי שרוצה כאן מחברי המליאה להצטרף מחר   10 

של הדברים.  המסוים  לישיבה הזאת מוזמן לחלק הזה זימון לחצי שעה של ההצגה  ישלח  . שרון  11 

 12 בסדר שרון?  

 13 אשרת. הוזמנו יושבי ראש ועדי האגודות בלבד? או גם וועדים מקומיים?  :נווה ירק  –שירלי לופו חזן  

 14 לא, מחר וועדים מקומיים ובשבוע הבא האגודות.  מנכ"ל המועצה: –שרון סספורטס 

 15 יהיה לוועדי אגודות שבוע הבא. :המועצה ראש - גונן גני אושרת

אושרת הדיון היה לוועדי האגודות ואני שלחתי לכם הערה שטעיתם. צריך    צופית:  - אליהו בן גרא   16 

 17 להזמין את ראשי הוועדים המקומיים.

 18 ראינו  המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון

 19 

 20 2020[ עדכון תקציב המועצה לשנת 4]

,  2020עדכון תקציב המועצה לשנת    4עוברים לסעיף הבא סעיף    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 21 

 22 שרון. 

אחרי ההכנסות  אוקי אז אנחנו בעקבות משבר הקורונה עוקבים    המועצה: ל"מנכ  - סספורטס שרון 23 

אני מזכיר לכם שבמאי עשינו עדכון תקציב ראשון ותכף נציג אותו וכרגע    .וההוצאות של המועצה 24 

אני אציג פה את עיקרי הדברים ובסוף את התקציב המעודכן    אנחנו הולכים לעדכון תקציב שני. 25 

 26  1נו, אז  צריך להצביע. הנתונים כבר מוצגים באלפי שקלים. כמה הנחות יסוד לעבודה של  שעליו 

ארנונה השוטפת השנה, אז אנחנו מזהים לגבי ארנונה למגורים אנחנו מזהים מגמה בסך הכל  הלגבי   27 

נתוני הביצוע בשמונת החודשים   על  שצפינו. אנחנו מתבססים בעצם  חיובית, פחות דרמטי ממה  28 

רואים   אנחנו  הגבייה.  לגבי  ואוקטובר  ספטמבר  של  ראשוניים  נתונים  יש  כבר  וגם  הראשונים  29 

בסך הכל התייצבות ביחס לשנים קודמות. הנתונים האלה זו לא תחזית, אנחנו  ארנונה למגורים  ב 30 

 החלטה
הספורט בישוב באמצעות מתקנים האצלת סמכות לוועד מקומי מתן לבצע פרויקט קירוי מגרשי 

 סולאריים.
 הנושא ירד מסדר היום
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גבייה מינואר ועד עכשיו ואנחנו מעריכים שהמגמה    92%רואים שבפועל כרגע אנחנו עומדים על כ   1 

הזו תמשך עד לסוף שנה, זאת אומרת בחודשיים וחצי הקרובים. זה ירידה של אחוזים בודדים בין   2 

וז לשלושה אחוז ביחס לשנה רגילה בארנונה למגורים. לגבי ארנונה עסקית אז אנחנו גם פה  אח 3 

רואים את המגמה, המגמה בארנונה עסקית היא פחות טובה והנושא הזה הוא כמובן ברור מכיוון   4 

שיש לנו לא מעט עסקים שלא פועלים כרגע נניח גני אירועים, יש בכל מיני מקומות גם אולמות   5 

 6  10%רים של בתי קפה וכולי, המקומות האלה לא פעילים כרגע ואנחנו מזהים ירידה של ככאלה ואח

שימו  ת  100%גבייה בשנה רגילה, אף פעם לא    85%בארנונה העסקית. בדרך כלל אנחנו עומדים על   7 

מהארנונה של העסקים. צריך    74%וכרגע חוזי הגבייה הם    10%לב וכרגע אנחנו מזהים ירידה של כ   8 

אבל    ,ספר הזה הוא כפוף לעובדה שעד היום בהנחיה של אשרת נמנענו מלבצע אכיפהלהגיד שהמ  9 

בחודשים האחרונים אחרי שהמתנו הרבה מאוד זמן פנינו לכל העסקים שצריכים לשלם לפי חוק   10 

להם   שיש  כאלה  יש  תתבצע.  הארנונה  של  שהגבייה  כדי  שונים  אמצעים  והפעלנו  לשלם  ונדרשו  11 

הגענו איתם לסיכומים, יש כאלה שפשוט מתעלמים מהפניות ואין שום  מצוקה אמיתית פנו אלינו ו 12 

סיבה שלא ישלמו העסקים אמורים לפעול בצורה רגילה וכלפיהם הפעלנו אכיפה. אני מניח שפה   13 

אני מקווה בחודשים    74-אבל הוא יהיה מספר גבוה מ   85%המספר ילך וישתפר כמובן לא נגיע ל   14 

זה לגבי הכנסות מארנונה. התקציב שלנו מורכב המרכיב השלישי  הבאים אבל זאת הערכה בלבד. אז   15 

בהכנסות המועצה הוא מפיגורים. אנחנו מידי שנה גובים ארנונה על שנים עברו של פיגורים. חייבים   16 

למועצה גם עסקים וגם אנשים פרטיים שמסיבות שונות לא מצליחים לשלם את הארנונה שלהם   17 

ועושים הסדרים יחס עם הדין שמייצגים את המועצה בהקשר של    מגיעים לכאן  ועורכי  המשרד  18 

מיליון שקלים. אנחנו רואים שהיעד    8-גביית ארנונה פיגורים. היעד שהצבנו השנה לעצמנו היה כ 19 

עם דרור מנהלי משא ומתן עם  ד  חיוחצי סליחה    8הזה הוא פחות ריאלי ממה שתכננו. ציפי ואגוזי   20 

וד ביעד הזה ויחד אנחנו צופים שיהיה ירידה של כ  הרבה מאוד גם תושבים וגם עסקים כדי לעמ 21 

 22 . בגביית הפיגורים ,בגבייה של ארנונה 18%

 23 . שרון כמה ירדנו בהכנסות מסגירת עסקים? ללא קשר לאחוז גבייה  ירק: נווה - חזן לופו שירלי 

שאנחנו    74%אני לא יודע להגיד את כאן אבל זה נבלע בתוך ה    המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון 24 

ואים כרגע. זה נתון שאנחנו עובדים עליו בלי שום קשר. גם אצלי במושב אני רואה לא מעט עסקים  ר 25 

אנחנו כרגע ממפים את   2021. זה ברור שיבוא לידי ביטוי בתקציב של  116שנסגרים בעקבות תיקון   26 

 27 .  העסקים שנסגרו ונראה מה ההערך הכלכלי של זה מבחינת ארנונה. אין לי את זה כאן לדיון הזה

 28 זה כולל את הכסף שהאוצר העביר לכם? צופית: -דני ברכה 

 29 אני כבר מגיע לזה. אני מיד מגיע לזה. המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון

אני ממשיך את השאלה    ,הוא נומינלית? הכוונה שלי היא  74%-שרון, שרון ה  חורשים: - כהן  אלי 30 

בחשבון את מה שחשבת לגבות ואתה חושב שזה  לא זוכר מי שאל. האם זה לקח אני  ששאל קודמי,   31 

 32 אחוז איזה מספר הוא מייצג?  74כבר נסגר? ה 

 33 . 74% תהיהנטו. הוא מספר שאנחנו מערכים שהגבייה בפועל  המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון

 34 בפועל מעסקים שקיימים ולא נסגרו?  חורשים: -אלי כהן 

 35 .זה הערכהכן. עוד פעם  ,כן מנכ"ל המועצה: –שרון סספורטס 
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 1 אבל מה היחס של מה שנמצא מול שנה שעברה?  :אלישמע - רחל רבר

תכף נציג את המספרים בדיוק. אנחנו בדרך כלל בארנונת עסקים    המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון 2 

 3  50.סך הכל הכנסות מארנונה עסקים זה סדר גודל של  74%. כרגע אנחנו עומדים על  85%גובים  

 4 מיליון שקל מגורים פחות או יותר במספרים מאוד מאוד גסים.    50מיליון שקל עסקים ועוד 

 5  %16זה    74-ל  85. מ0%1לא של    %16של    שהירידה היארק רוצה להגיד    רימון:  גת  - מילר אייל 

 6 ירידה 

ל    המועצה: ל"מנכ - סספורטס  שרון תכף תראו את המספרים  ,  .. אני סופר74  85?  16איך הגעת  7 

 8 אייל.  

 9 חברה מה זה חשוב? אנחנו לא נגמור את הישיבה היום  :4דובר 

 10 עוד שניה תראו את המספרים  מנכ"ל המועצה: –שרון סספורטס 

 11 זה לא חשוב השאלה היא כמה כסף לא נכנס  בלום:ייישראל ט

 12 זה בערך מיליון וחצי שקל מנכ"ל המועצה: –שרון סספורטס 

יש לי הצעה שרון יסיים את המצגת עד סופה, תרשמו את ההערות   המועצה: ראש - גונן גני אושרת 13 

 14 שלכם בצ'אט ונענה על הכל. 

תודה אושרת. לגבי העניינים השוטפים של המועצה אז אפשר    המועצה: ל"מנכ - סספורטס  שרון 15 

לראות כאן לצד הירידה בהכנסות יש לנו גם ירידה בהוצאות. לדוגמה באגף החינוך בעקבות משבר   16 

יחד   בהסעות  צמצום משמעותי  סל תרבות,  של  תכנים  בוטלו  ילדים,  בגני  חוגים  בוטלו  הקורונה  17 

משרד החינוך אז גם ההכנסות שלנו משרדי הממשלה  משופים מ  אנחנותזכרו שגם אנחנו ההסעות   18 

פחו עושים  שאנחנו  הפעילויות  בעקבות  ירידה    ת.ירדו  יש  החינוך  באגף  את    ףתכאבל  תראו  19 

מערכת  ה  המספרים. אנחנו צופים מאוד שפחות או יותר התקציב יתאזן מעכשיו ועד לסוף השנה כי 20 

מתחילה לחזור חזרה לפעילות. אגף הרווחה השינויים הם מינוריים, דווקא כאן הממשלה הוסיפה   21 

כדי לטפל באנשים שהם במצוקה כלכלית ובבעיות משפחתיות. בגופים השונים    ,מסוימיםתקציבים   22 

פן  כמות הפעילות לא כל כך ירדה אבל ההכנסות ירדו באו  , אנחנו ראינו שבעיקר כמו בתרבות נוער 23 

חלק מההכנסות זה ממכירת  ,  אגף תרבות הוא ממכירת כרטיסים  משמעותי. חלק מהתקציב של 24 

מכיוון   הכסף  לגבות את  לא הפסקנו  אנחנו  מיצר.  ולפעילויות שהוא  למופעים השונים  כרטיסים  25 

לזום אבל יחד עם זה הפעילויות לא בוטלו, אז כאן יש פערים בנושא של   שרוב הפעילויות עברו  26 

התרבות. למועצה יש רזרבה תקציבית של אחוז מתקציבה, כרגע עד סוף שנה מדובר  תקציב אגף   27 

על כמיליון שקלים שנותרו ברזרבה של המועצה עד לסוף השנה וזה החלטה שלנו שנצטרך לקבל   28 

האם נשתמש בתקציב רזרבה הזה או לא תלוי איך נסיים את השנה. לגבי שכר והוצאות    –  בהמשך 29 

מאות אלף וקצת    300מיליון    97שהמליאה אישרה היה   2020-של השכר באז אצלי ברישומים    ,שכר 30 

 31  מסוימת אלף שקלים ובעצם אנחנו עושים עוד ירידה    59מיליון ו    97שקלים, במאי עדכנו תקציב ל  

אלף שקל בהוצאות שכר. אני    350-הצטמצמנו בערך בפה  עד לסוף שנה אבל בסך הכל המועצה   32 

למג קשורים  פה  שאנחנו  לכם  של  מזכיר  להסכמים  הציבורי,  המגזר  של  להסכמים  הציבורי,  זר  33 

ההסתדרויות השונות, עובדים שהיו כאן ויצאו לחופשה ניצלו ימי חופשה שבגינם כמובן שולם להם   34 



 בס"ד 

 
15 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

אבל זה מבחינת    ,שכר אבל ירדו להם ימי חופשה ובעמותה המצב הוא קצת אחר נגע בו בהמשך 1 

אני אתן כאן לאגוזי לעבור עליה במהירות,    הוצאות השכר שלנו עד לסוף השנה. טבלה מסכמת 2 

כולל השיפויים שקיבלנו   כאן את המספרים המסכמים של מה שהצגתי עד עכשיו  אפשר לראות  3 

עבור   לקבל  אמורים  שאנחנו  שיפוי  מחיר  לא  זה  ארנונה.  שילמו  שלא  העסקים  בגין  מהמדינה  4 

ש  ,החודשים האחרונים פטור  נתנה  וגם שם המדינה  ואוקטובר  קיבלנו  ספטמבר  לא  עדיין  עבורו  5 

שיפוי. שם המנגנון טיפה יותר מסובך. אנחנו צריכים לקבל את הרשימות מהרשות לעסקים קטנים   6 

ומשם גם את הכסף והמנגנון הזה עדיין לא ראינו אותו עוד אבל הוא בפעולה כרגע ואני אתן לאגוזי   7 

 8 מכאן לעבור בקצרה על הטבלה. אגוזי. 

צפויים לקבל היא בעצם    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק נטו שאנו  וחצי    94ערב טוב, אז הארנונה  9 

קיבלנו שיפוי    ,תסתכלו בשורה הרביעית,  את הפטור שנתנו ומאידך יש לנו מנטרל  זה  מיליון שקל   10 

אם נצרף את זה ביחד זה בעצם הארנונה שקיבלנו למועצה הן באופן    12759ממשרד האקלים על   11 

מיליון    9ההנחות הרגילות שלנו יגיעו השנה ל    ,הפנים. אנחנו נתנו הנחותוהן משיפוי של משרד    רישי 12 

. המספרים מסומנים באדום כי הם  400מיליון    12. את הפטור לעסקים שנתנו הוא  100מיליון    9  – 13 

פעם אחת בהכנסות ופעם אחת בהוצאות, זאת צורת הרישום הנדרשת בעצם    ,נרשמים בהצלבה 14 

לא רשום את זה על בסיס נטו אלא על בסיס ברוטו. ולכן זה מסומן    תקציב,איזה שהוא ניפוח של ה 15 

כמו  ...  באדום אבל זה בעצם מתקזז אחד בשני. אם רוצים לדעת כמה ארנונה באמת התקבלה זה ה 16 

לנו או יהיו לנו אנחנו מעריכים את התקציב    ההיזה סך הארנונה.    12700ועוד    94שאמרתי זה ה   17 

מיליון שקל מהכנסות אחרות וסך הכל ההכנסות כולל   190ביבות לסוף שנה אנחנו נגיע לכנראה לס 18 

. השכר כבר שרון דיבר עליו. הפעולות  318,636מיליון שקל    318-הניפוח הזה שאמרתי אותו יגיע ל  19 

 20  2.4מיליון שקל בעצם ההוצאות עולות על ההכנסות אחרי שבדקנו את כל הסעיפים בכמעט    202עוד  

ל זה ובסוף בהמשך מה נעשה עם ההר הזה. שרון תעביר את זה  מיליון שקל, אנחנו תכף נדבר ע 21 

אנחנו    ,טוב אז איך אנחנו חושבים לאזן את התקציב? ההכנסות קודם כל כמו ששרון אמר  בקשה. 22 

ר  דלהסאחרי הרבה שיחות טלפונים עם חייבים, חלקם נקרא לזה הניחו את דעתנו או שהגענו איתם   23 

בלו גם הנחה במסגרת ההנחה הבאה שהמדינה הכריזה עליה  כזה או אחר או שיהיה סיכוי גדול שיק 24 

במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים. איתם כמובן שלא נאכוף, את השאר שבעצם לא הגיבו אנחנו   25 

ש האכיפה  שפעולות  מצפים  אנחנו  בקיצור  אכיפה.  בפעולות  ומהחודש  נ מתחילים  מעכשיו  בצע  26 

ה. לא בטוח אבל אנחנו כך מעריכים. לגבי  עד לסוף שנה יביאו לנו קצת יותר גבייילך  אוהאחרון   27 

האם היא הכרחית לחודשים הקרובים    ,הוצאות אנחנו בוחנים עכשיו באמת בקפדנות כל הוצאה  28 

או שניתנת לדחייה או לביטול או לדחייה לשנה הבאה. אנחנו לא מצמצמים בשירות. כמו שהבנתם   29 

כדי לקיים את החמישה ימי  מאושרת בנושא החינוך כנראה המועצה תצטרך להוסיף קצת כסף   30 

לימוד האלה לעומת מה שמשרד החינוך ישלם. בכל אופן כל הוצאה אנחנו דוחים אבל מה שאני   31 

שירות, אנחנו ממשיכים פעילויות נכון בצורה מקוונת בצורה דיגיטלית    מפסיקים  אומר אנחנו לא 32 

רזרבה   לגבי  ממשיכים.  הנוער  ושל  תרבות  של  פעילויות  אנחנו    תתקציביאבל  שרון  שאמר  כמו  33 

עברנו    ,מחויבים כרשות איתנה להקציב אחוז לרזרבה תקציבית מכיוון שתקציב שלנו עכשיו בנוי 34 

אבל התקציב בנוי על חודש אוגוסט אז מצאנו לנכון לתקצב רק   ,כביכול שמונה חודשים קצת יותר 35 

זאת אומרת כמיליון שקל ובעצם השימוש ברזרבה התקציבית עם כל שאר הסעיפים   ,שליש האחוז 36 

לא יהיה בהם דברים חריגים שאנחנו עוד לא יודעים מתי יהיו אז נוכל להשתמש בחלק מהרזרבה   37 

יצאה נקרא לזה הנחייה או במאפשר באופן חד פעמי    הזה. מדינת ישראל משרד הפנים  לדברגם   38 
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עושים עליו הרבה מאוד  ,  דבר שבשגרה לא מקובל,  לקחת הלוואה לצורך איזון של התקציב הרגיל 1 

קשיים אבל יחד עם זאת באופן חד פעמי משרד הפנים מאפשר את זה. כמובן צריך להראות את   2 

הצעה שנקבל החלטה על מסגרת הלוואה   הצפי של יכולת ההחזר ואיך מסתיימת השנה. הבאתי פה 3 

איתנה    שכרשותמיליון שקל. נדרש לזה אישור משרד הפנים בשונה מההלוואות האחרות    2.5של עד   4 

מליאת המועצה מחליטה ולא צריך את אישור שר הפנים. במקרה הזה צריך את אישור המשרד.   5 

בטוח לא  ה  , אני  הבעיה  אבל  הזאת  ההלוואה  את  שנצטרך  בטוח  לא  שההליכים  ממש  יא  6 

אישור משרד פנים לוקחים זמן ואני צופה שאנחנו נוכל אם יהיה    , הבירוקרטיים של אישור המליאה 7 

אם נצטרך אבל נוכל  וישיבת המליאה לאישור סופי    בדיון שללנו אישור ביד כמובן נביא את זה   8 

ם לפני  לדצמבר ואז אפשר יהיה לקבל החלטה בחמישה ימי  15-20אם נצטרך משהו כמו ב    ,לדעת 9 

 10 סוף שנה האם אנחנו לוקחים את ההלוואה או לא. 

 11 אגוזי אם כן באילו תנאים המדינה נותנת את ההלוואה?  נירית: –  מולי אורן

 12 זה הלוואה בבנק, זה הלוואה  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 13 רגע אגוזי, שניה, סיימת את המצגת?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 14 מהמצגת. לי  הציגכן זה מה ששרון    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

אני רוצה להוסיף אושרת משהו על מה שאגוזי אמר. אז יש   ,כן  המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון 15 

אנחנו נפעל    (1  לנו בעצם אני אסכם שלוש אפשרויות בנושא צמצום הגרעון ואנחנו עובדים עליהם. 16 

ואנחנו פועלים כל הזמן מול כל האגפים שלנו כאן וגם מול הוועדים המקומיים כמו שאמרנו בעבר   17 

עני זה  אז  שלנו.  ההוצאות  את  האחרונים  לצמצם  בימים  פועלים  אנחנו  שתיים,  אחד.  ונגדיל  ין  18 

ולעשות בעניין הזה פועלים נמרצות כדי להמשיך לגבות ארנונה שחייבים פיגורים משנים קודמות   19 

 20  תשפה ככל שנוכל וגם לנסות להעלות את הארנונה בנושא של עסקים. אני מקווה מאוד שהמדינה  

על הארנונה של הפטור שהיא נתנה לחלק מהעסקים  אותנו בימים הקרובים או בשבועות הקרובים  21 

שכרגע לא משלמים כי הם מחכים לקבל את הפטור אז הם מבינים שהם לא צריכים לשלם, הם  22 

הגישו בקשות, אני מקווה שהבקשות שלהם יאושרו ואז אנחנו נקבל את הכסף ולא יהיו לנו פערים   23 

ורה ריאלית אני מעריך שאנחנו נקבל שיפוי  בעניין הזה. אני לא רוצה להיות מאוד אופטימי, אבל בצ 24 

 25  ת תקציביעל ההכנסות שלנו שאבדו והמצב שלנו יהיה קצת יותר טוב. אני מזכיר שיש גם רזרבה  

את   לקחת  זה  שלנו  האחרון  והמוצא  בה  להשתמש  נוכל  נצטרך  שאם  שקלים  מיליון  בערך  של  26 

תנות בלבד ואנחנו עומדים  ההלוואה שמציע משרד הפנים. משרד הפנים יצא בקריאה לרשויות אי 27 

לאפשר לקחת הלוואה בגלל הסיפור של הקורונה. הוא מבין את המצוקות    ,בקריטריון הזה כרגע 28 

שהרשויות יכולות להיקלע לעניין שלה קורונה ובעיית ההכנסות והוא מציע הלוואה שכל מועצה   29 

ם שקיבלנו ביד ואני  יכולה לקחת. יש איזה שהוא אישור מיוחד וכו'. למשרד הפנים יש לנו מסמכי 30 

יכול להציג אותם לכן זאת האפשרות האחרונה. צריך לאשר אותה עכשיו כי פשוט צריכים לאשר   31 

את זה פרוצדורלית אבל אנחנו לא מתכוונים לאשר ולקחת. מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו רוצים   32 

גם    אישור   שונבקאישור מהמליאה לקחת הלוואה. במידה ונצטרך לקחת אותה נחזור שוב למליאה   33 

 34 לקחת אותה. האישור עכשיו הוא אישור עקרוני בלבד, זהו. 

אוקי תודה שרון, מולי ראשונה ואחר כך אם מישהו רוצה לדבר    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 35 

 36 שיכתוב בצ'אט. 
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באילו    נירית: - אורן מולי ההלוואה  את  לוקחים  ואנחנו  היה  תנאים  באילו  לדעת  רוצה  אני  כן,  1 

 2 תנאים? אגוזי? 

נענה ברצף. אורי תפתח את    המועצה: ראש - גונן  גני אושרת רגע תכתוב את כל השאלות  אגוזי  3 

 4 המיוט. אני עוברת לצפריר עד שאורי ימצא את זה. צפריר.

את הרזרבה אנחנו עוד לא    1הלוואה משתי סיבות,    אני אומר צריך לקחת  עצמון: כפר  - עצמון אורי 5 

יודעים מה יקרה לנו, חסכון עוד לא הצלחנו לעשות וכלפי משרד הפנים אנחנו צריכים להראות להם   6 

 7 שאנחנו באמת בקשיים ולא לשחק את הלא צריכים את הדברים האלה.  

 8 תודה אורי, צפריר.  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

נקודות להעלות, אחד אני חושב שהפעולות לגם צמצום וגם    שלושאני רוצה    :עם גני  - שחם צפריר 9 

ואני מחזק מאוד את ידיו של שרון ואגוזי ושאר אנשי המועצה שעושים    מצוינותחיזוק הגבייה הם   10 

בזה. שתיים הערה קטנה לאגוזי אנחנו כן מורידים את השירותים ברגע שאנחנו מקצצים בתקציבי   11 

 12  10%בכובע אחר של כובע היישוב אנחנו מורידים את השירותים. יישוב שקיצצו לו  הישובים אז  

אחוז שירותים נותן פחות אז אסור להתעלם מזה למרות שהפרונט הוא לא    10פחות או יותר או   13 

המועצה. אסור לשכוח את זה אף פעם שהישוב הוא חלק מהמועצה. ונקודה שלישית לגבי הלוואה   14 

נגד הלוואת נוספות. אני מזכיר את זה כל פעם שזה עולה, אך לעומת    , נגד  , אני באופן אקראי נגד 15 

זאת אני כן תומך בלעשות את כל התהליך הבירוקרטי זאת אומרת שאגוזי יפעל לאישורי ההלוואה   16 

משרד הפנים כל הבירוקרטיה וברגע האמת נצטרך רק להרים את היד אם נצטרך לעשות זום מיוחד   17 

לקשיים. אז זה צריך להיות כל התהליך כדי שיאפשר לאגוזי להיות גמיש    או טלפוני כדי שלא נקלע  18 

 19 טכנית. לבקש את ההחלטה מבחינת  

 20 תודה צפריר. עוד התייחסויות?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

אני רוצה רגע. אנחנו מתחילים להגיע למה שחששנו ממנו כל הזמן    גבעת השלושה:  –שמוליק מריל   21 

ויותר הלוואות. עכשיו ההלוואות לא סוגרות גירעון הלוואת רק מקלקלות  שאנחנו נזקקים ליותר   22 

את הגרעון. הן בסוף גם עולות כסף ועד שלא נראה איך אנחנו סוגרים את הדברים האלה אנחנו   23 

נתגלגל כל פעם מהלוואה להלוואה ואסור לנו להגיע למצב הזה. ויכול להיות שעכשיו נצטרך לעשות   24 

אבל אני בכל מקרה יהיה נגד ההלוואה כי היא לא תקדם אותנו לשום  איזה שהוא מהלך מקדים   25 

 26 מקום.

 27 תודה שמוליק עוד התייחסויות?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 28 כן אני רוצה לשאול. אני שאלתי את שרון בצ'אט והוא כנראה הוא לא.. חורשים: - כהן אלי

..  74רוצה שאני אחרטט? אני אגיד לך אין לי את הנתונים. אתה    המועצה: מנכ"ל – שרון סספורטס 29 

 30 את הנתונים. פה אין לי 

שבאים לקחת הלוואות זה הנתון הבסיסי ביותר  אז אתם יודעים שכ  אבל חברים  חורשים: - כהן אלי 31 

שצריך לדעת. כמה יש לנו כרגע? שרון דקה דקה. חברים אתם באים מבקשים דרך אגב אני להבדיל   32 

 33 עולמי כאן מבין שיש פה אירוע תפישת מ
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סליחה אולי פספסתי משהו רגע אלי, מה זאת אומרת אין לנו?    ראש המועצה:  –אושרת גני גונן   1 

 2 אות ברור שיש לנו.טבלה של ההלוו

 3 אני ביקשתי לדעת  חורשים: –אלי כהן 

 4 אין לי את זה כרגע  המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון

אגוזי תעלה את השקף הזה, יש לך את השקף הזה, הוא מוכן תעלה    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 5 

 6 אותו. זה השקף של ההלוואות יש לך בדיוק כמה הלוואות יש לנו. 

וכמה אנחנו צריכים השנה וכמה    יןק הסילוטווח קצר וטווח ארוך מה הלוח    חורשים: - כהן אלי 7 

 8 נצטרך להחזיר בטווח הקצר ובטווח הארוך. 

דיברנו על זה ארוכות,    מליאות,אבל אלי אנחנו הראינו לפני שתי    המועצה: ל"מנכ  - סספורטס שרון 9 

 10 מיליון..  40מיליון  70טחנתי מכל כיוון אפשרי, הראנו גרפים 

שרון אנחנו מדברים כרגע על בקשה להלוואה. אני חושב שמחובתך להראות    חורשים: - כהן אלי 11 

הגיד שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה בפעילות  לנו עוד פעם מה המצב היום. דבר שני אני רוצה ל 12 

המשק, כולנו יודעים שהרשויות המקומיות כרגע נמצאות בבעיה  קברניטי  מרחיבה של המשק, של   13 

מיליון שקל גרעון. אני מודה שציפיתי    2.3אני קצת מופתע מהנתון הזה של    .קשה מאוד לתפקד 14 

צריך לקחת. צריך לקחת ואני יודע שכולם  מדיניות של היום שהמדינה נותנת  בליותר ואני חושב ש 15 

יסתכלו עלי עכשיו ויגידו מה קרה לו אבל אין מה לעשות אנחנו נמצאים בתקופה שונה לגמרי אנחנו   16 

נמצאים בתקופת קורונה וצריך לבחון את זה לאור מה שקורה כרגע. עכשיו אני רוצה להעיר דבר   17 

בדיוק מה הסיבה. האם באמת נעשו פה כל  לא ברור לי    2.3שלישי ואחרון, הסיבה של הגרעון ה   18 

ש   למצב  להגיע  הצלחת  באמת  האם  שרון,  המערכת  את  לייעל  כדי  של   10%הפעולות  הצמצום  19 

- הזה אתה אומר לי אלי אני עד סוף השנה זה הגרעון. כי אחרת ה 2.3-התקציבים בישובים פלוס ה  20 

ה  2.3 של  פתוח  2.5-הסיפור  זה  רוצה להשאיר את  יודע למה אתה  נגד    אני  אני  צפריר  כמו  ואני  21 

 22 . להשאיר את זה פתוח. אני רוצה לדעת מה הסכום היום ועל מה אני מצביע

 23 את הנתון הזה.  כםלאני אתן   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

חומרים    המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון לכם  שלחנו  אחד.  משפט  משהו  להגיד  רוצה  אני  24 

נובע מהעניין של היכל    2.8מיליון מתוך ה    1.6  ,מקדימים ומי שהיה חד עין אז עיקר הגרעון שלנו 25 

התרבות של המועצה ופה אפשר לפתוח דיון מאוד מאוד ארוך אבל בהיכל התרבות הוא פשוט נסגר.   26 

ו נאלצנו להחזיר כסף למנויים, נאלצנו לשלם על הצגות  היכל התרבות היה אמור להכניס כסף אנחנ 27 

מנויים חדשה, הדבר הזה יצר לנו גרעון גדול של כמיליון וחצי שקל    אףשהיו בינואר פברואר, אין   28 

בכל  ו . אנחנו עשינו פה במועצה הרבה מאוד פעולות של צמצום הוצאות, בכל האגפים  2.8מתוך ה   29 

וועדים המקומיים ואני חושב אם לא היה סיפור של ההיכל  לצד מה שגם סיכמנו אז עם ה  ,המחלקות 30 

רבות היינו במצב יותר טוב כי ניהלנו את זה בצורה שבועית. אגוזי, אני יחד עם ציפי מידי שבוע  ת 31 

מי לא משלם איזה פעולות צריך לנקוט כדיש אנשים ישלמו,    ,יושבים על ההכנסות רואים מי משלם 32 

ורציפה אבל העניין של היכל התרבות הוא באמת  דוקה  אעוקבים אחרי הדברים בצורה מאוד מאוד   33 

 34 מכה כואבת אבל צריך לספוג את זה כי זה היכל התרבות של המועצה ומשם נובע עיקר הגרעון. 
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יף גם משהו, אפשר? אושרת אפשר? אני חושב בדיוק  אני רוצה להוס   אליהו: ניר - אברהמי יעקב 1 

בכלל   מועצות  האזוריות,  ולמועצות  למועצות  כמותית  הרחבה  עושה  שהמדינה  עכשיו  אלי  כמו  2 

מקומיות וערים כתוצאה מהקורונה אנחנו צריכים לנצל את זה ולקחת כסף עד כמה שאפשר כי  3 

ות הוא בהחלט יהיה פרמטר בכל  למשל מה ששרון העלה את הנושא הזה של הפסקת אירועי התרב  4 

עתידית של חלקים מהחוב הזה ואני מניח שאנחנו בסופו של דבר נצטרך להחזיר פחות כסף  ]...[   5 

 6 ולכן אני בעד לקחת. עכשיו כשנותנים צריך לקחת. 

 7 תודה יעקב, אגוזי מצאת את השקף? אתה יכול להעלות אותו?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 8 .לי אותו מול העיניים אבל.. ישלא,   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 9 שניה רגע אגוזי רק תמשיך, כן המועצה: ראש - גונן גני אושרת

מיליון שקל בהלוואות    73טוב, מצב החובות שלנו נכון להיום הוא    גזבר המועצה:  –יצחק אגוזי   10 

ממש לאחרונה   ,לזמן ארוך. אנחנו מימשנו בעצם את כל ההחלטות של המליאה מבחינת ההלוואות 11 

גמרנו לממש את זה. יש עוד החלטה אחת שאני מראש אמרתי שהיא תהיה בשנה הבאה, הלוואה   12 

מיליון שקל בהלוואות לזמן ארוך. אנחנו    73ל כרגע אנחנו ב  אב ,  לבית ספר חטיבת ביניים בצור יצחק 13 

קצר לזמן  הלוואה  לקחת  כשנה  ,עתידים  התשלום    ,של  לגבי  אישרנו  אותה  גם  שנה  מקסימום  14 

הפקעה, את הפיצויים כבר שילמנו השבוע אבל את ההלוואה עוד לא מימשנו.  ]...[  פיצויים לעמותת   15 

מיליון שקל כל שנה    6-7בות ואנחנו מחזירים משהו כמו  אני מניח שנממש בזמן הקרוב. זה מצב החו 16 

בחובות האלה. תראו, אני קצת ותיק ולא לקחנו מעולם פה במועצה לא יודע אם מעולם, בתקופה   17 

והיה על זה דיון גם   וזה לא מעט זמן, לא לקחנו הלוואות לתקציב השותף. לא לקחנו.  שאני פה  18 

אנחנו    2020זה בסוף שנת    ,התחתונה במספר השני שםמיליון שקל מופיע בשורה    73בתחילת שנה ה   19 

. אז אני אומר לא לקחנו הלוואת לשוטף, רק  2020אחרי מה שנחזיר בשנת    73,196בעצם מגיעים ל   20 

ת, אך ורק הלוואת לפרויקטים של פיתוח, בעצם אני עונה פה לשמוליק. אני באופן אישי גם  והלווא 21 

ש אסור להתעלם שהשנה היא שנה מאוד מאוד  מאוד לא אוהב לקחת הלוואות לשוטף אבל ממ 22 

אני גם לא בטוח שנצטרך את ההלוואה הזאת. תזכרו שבחודש מאי דיברנו    .מאוד חריגה  , מיוחדת 23 

מיליון שקל בלבד. לשמחתנו    6או    5.5מיליון שקל שמתוכו הצלחנו לצמצם    13ל    ן לגירעועל אופציה   24 

נגמור   חושבים שאם  אנחנו  אלי הצטמצם.  כמו שאמר  יחסית    ן בגירעוהמספר  בגבולות  יהיה  זה  25 

מיליון שקל זה לא צריך להיות בכלל גרעון כן? אבל    2  , ומשהו מיליון שקל  300קטנים לתקציב של   26 

תרגש מזה אבל בכל זאת זה לא מה שחשבתי שאולי יכול לקרות  גיד שאני לא מלא א בשנה כזאת אני   27 

 28 לנו השנה. 

 29 אגוזי תודה, אני רוצה לעבור לליאת ואחר כך לדודלה ואז להצבעה   ראש המועצה:  –אושרת גני שונן  

אני רוצה להעיר רק הערה אחת קצרה. לגבי הלוואות אתם יודעים את דעתי,   ירק: נווה - משה דוד 30 

ישית גם בחיים האישיים גם בציבוריים נגד הלוואות. אני חושב שזה פתרון קל פשוט לטפל  אני א 31 

אני   אולי פספסתי  לי  ברור  לא  שני  דבר  חירום.  רואה מקרי  לא  ואני  חירום  במקרי  רק  בבעיות.  32 

מצטער, האם ההלוואה הזאת התנאים שלה יותר טובים מהלוואה בנקאית רגילה? והאם אנחנו   33 

להלוואו הצורך?חסומים  במקרה  רגילות  דווקא  ת  עדיפות  את  בזה?    מה  לפתור  נגד  אני  וכללית  34 

 35 . הבעיה על ידי הלוואות
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 1 אני רק אענה על זה  גזבר המועצה:  –יצחק אגוזי 

 2 אגוזי שניה גם ליאת ואז תענה ואנחנו נעבור להצבעה. ראש המועצה: – אושרת גני גונן 

 3 אם אפשר לחדד מה קורה?   ,אני רק רוצה להבין אם לא לוקחים את ההלוואה מתן: - זולטי ליאת

ההלוואה הזאת היא הלוואה    , ה'רגע אני אענה על הוועד, תראה דודל  המועצה:  גזבר  - אגוזי  יצחק 4 

בנקאית. זה שאמרנו שמשרד הפנים מאשר אותה הוא נותן בעצם אור ירוק או מסלול ירוק לקחת   5 

דבר שהוא לא נוטה    ,שאמר שרון גם לרשויות איתנות גם לתקציב השוטף  כמו,  הלוואות כאלה גם ל 6 

לאשר באופן כללי וזאת בגלל אירועי הקורונה. לגבי התנאים של ההלוואה שאלו קודם נדמה לי גם   7 

שוב הם מאוד תלויים לכמה זמן ניקח את ההלוואה הזאת    ,כן ליאת, סליחה מולי, התנאים עוד לא 8 

הפריים. עכשיו לקחנו הלוואה מתוך האישור שהמועצה אישרה הלוואה    אבל הם נעים סביב ריבית  9 

 10  1.39מיליון שקל בריבית של פריים מינוס. סליחה לא על בסיס הפריים, לקחנו    10-של בסביבות ה 

למדד.   צמודה  לא  זה הריבית שלקחנו1.39ריבית קבועה  ב  .  ארוך.  שהלוואות  לאחרונה  לזמן  הן  11 

ר יקרות אבל הם בגבולות ריבית הפריים דהיינו היום משהו כמו  הלוואות לזמן קצר הן קצת יות 12 

שוב אני אומר לא בטוח שנצטרך אותה    ,משמעות אם לא ניקח את ההלוואה הבערך. זהו לגבי    1.6 13 

שום   לנו  יהיה  ולא  נצטרך  אם  שנגמור    ר מקואבל  היא  המשמעות  אז  התקציב  את  לכסות  אחר  14 

רעון הזה  ימתגלגל לשנה הבאה וחוץ מזה כנראה שבעקבות הג. זה ממילא  ןבגירעו נגמור    ןבגירעו  15 

 16 המועצה תאבד את הרשות האיתנה שלה. 

 17 למה אתם לא אומרים לנו באיזה ריבית ולכמה זמן?  מצופית: -דני ברכה  

רגע שניה דני הכל בסדר. שרון עכשיו עונה לליאת ואחר כך רצתה   המועצה: ראש - גונן גני אושרת 18 

 19 י רוצה לדבר אז דני יהיה אחרי יעל. לדבר יעל דור. אם דנ

אני חושב שאגוזי ענה ואני אומר את זה בפעם השלישית. אנחנו    המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון 20 

אבל אנחנו לא לוקחים אותה. אנחנו קודם כל נעשה    ,מבקשים מהמליאה אישור עקרוני להלוואה 21 

ה של גביית חובות, נצמצם עד  את הפעולות שאמרתי קודם וצפריר חזר עליהם. נגביר את האכיפ 22 

במידה  .  כמה שניתן עוד את הפעילויות של המועצה בתרבות, חינוך וכו'. מה שנצמצם אנחנו נצמצם 23 

נצטרך לקחת את ההלוואה שמתוארת כאן. אני מזכיר שיש עוד מיליון    לאיזוןולא נצליח להגיע   24 

ו  נ האלה ביחד אמורים להביא אותשקל ברזרבה שאני מקווה שגם לא נשתמש בהם אבל כל הדברים   25 

למצב שלא נצטרך את ההלוואה. אנחנו כן צריכים אישור מליאה עקרוני להלוואה הזאת כדי להגיש   26 

את זה למשרד הפנים שיגידו אוקי יש לכם אישור המליאה, אנחנו דבר אחד יודעים להבטיח. אם   27 

ל  נחזור  אנחנו  עכשיו  שנקבל  מהאישור  חוץ  בפועל  ההלוואה  את  שאנחנו  ניקח  ונודיע  מליאה  28 

במשק בעוד חודש בעוד  ]...[  מתכוונים לממש את ההלוואה, מה הגובה שלה, מה התנאים שלה,   29 

חודשיים לכן הדברים האלה הם פחות רלוונטיים כרגע. אנחנו לא לוקחים את ההלוואה מחר בבוקר   30 

ת כי זה מה  אבל צריך הסכמה עקרוני   ,גם לא בעוד חודשיים אני מקווה שלא ניקח אותה בכלל  31 

 32 .שדורש מאיתנו משרד הפנים 

 33 מי אמרנו עכשיו? יעל דור. יעל בבקשה. המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 34 שרון ענה לי, אני אחסוך בזמן, זה בסדר. צור יצחק: –יעל דור 
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 1 רק שאלה צופית: -דני ברכה 

 2 דני אתה עכשיו  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

אני מבין שההלוואה היא אם וכאשר נצטרך,   ,הולכים לאשר הלוואה  שרון אנחנו  צופית:  -דני ברכה   3 

אבל כשאני הולך להצביע על הלוואה אני רוצה לדעת באיזה תנאים  .  אנחנו מאשרים אותה על תנאי 4 

או    1%ולכמה זמן, אתם לא אומרים לנו אם זה לשנה או לחמש שנים, אתם לא אומרים לנו אם זה   5 

5% . 6 

 7 תקבל תשובות.   ,דני, תשים סימן שאלה המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 8 אז אפשר בכל זאת?  יצחק: צור - דור יעל

 9 כן יעל  ראש המועצה: – אושרת גני גונן 

אבל    , אז אפשר רק כדי שכולם יהיו רגועים כן, המילה הלוואה לא מפחידה  צור יצחק:   – יעל דור   10 

 11 אותה זה יעלה שוב לדיון?    ממשיםשבמידה וכן 

 12 כן, אומרים לך דני  המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון

 13 רגע שרון תענה לשניהם בבקשה ראש המועצה: – אושרת גני גונן 

אני עונה לשניהם. אם אני אלך עכשיו לבנק ואני רוצה הלוואה    מנכ"ל המועצה:  –שרון סספורטס   14 

מיליון שקל, אז אם אני אלך אליו מחר    2.8הלוואה    נגיד ונגיד שצריך את כל הגרעון בהלוואה. צריך 15 

 16 בבוקר 

 17 2.3ראש המועצה:  –אושרת גוני גונן 

אז אנחנו נצטרך לדבר על הריבית. הריבית    .... שלוש שמונה2.3  מנכ"ל המועצה:  –שרון סספורטס   18 

 19  .בעוד ארבעה חודשים  שתהיהבעוד חודשיים ולא הריבית    שתהיהשיש אותה היום היא לא הריבית  

לכן אני לא יודע להגיד לך מה גובה הריבית והריבית במשך זמן ההלוואה זה תלוי, ככל שהוא לוקח   20 

לכן אמרנו    .נתונים האלה כרגע חסרים לנו הריבית משתנה ולכן ה   ,הלוואה למשך זמן ארוך יותר 21 

זה במסגרת הצעה של משרד    ,שמשרד הפנים דורש מאיתנו כרגע כדי לאשר עקרונית את ההלוואה 22 

ואני מקווה    הזוהפנים אישור המליאה. המליאה תאשר עקרונית, אנחנו במידה וניקח את ההלוואה   23 

זו הלוואה, זה הגובה,   ונודיע  זה השנים, זה הריבית באותם תנאים  שנפעל שלא, נחזור למליאה  24 

 25 שיהיו באותה עת במשק. 

 26 אלי כהן אחר כך שמוליק. ראש המועצה: – אושרת גני גונן 

אני רציתי להגיד משהו שלא קשור לדיון, אני דיברתי כרגע עם אשר בן עטיה,    חורשים: - כהן אלי 27 

ת שלום חמה לכל חברי  הוא שוכב בבית חולים, הוא ביקש למסור לכם דריש  ,הוא ביקש למסור לכם 28 

 29 המליאה ושכולם יכולים להרים אליו טלפון, זה ישמח אותו. 

אז אם כבר אמרת אני לא ידעתי אם אשר רוצה לשתף, אשר עבר    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 30 

פרוצדורה רפואית ואנחנו מאחלים לאשר החלמה מהירה ובריאות שלמה והמון המון אהבה ואנחנו   31 
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נמסור לו גם ואם הוא כבר אמר לך אלי שאפשר לספר ולשתף אז חברים אתם מוזמנים להתקשר   1 

 2 אליו. כן שמוליק 

ני יושב ואני כבר יצא לי כל העצבים משום שלא נאמר שום דבר חדש ממה  א  נחשונים:  – אמנון כהן   3 

שנאמר בהתחלה, הסבר של שרון והסבר של אגוזי, אני לא מבין למה לפעמים אנחנו טוחנים את   4 

עצמנו, חברה בואו נגדיל ראש הדברים מאוד ברורים, למה אנחנו שורפים סתם זמן? אני באמת   5 

 6 קצתי מהעניין. 

 7 אוקי למרות מה שאמרת גבעת השלושה:  –שמוליק מריל 

יש כאן אנשים שמרגישים צורך לשאול שאלה כי כנראה שלא הכל   המועצה: ראש -אושרת גני גונן  8 

 9 דרש. שמוליק. יברור אז אנחנו נמשיך להבהיר וניתן תשובות ומידע כמה שי

אנחנו ניתן  אני רוצה רק להגיד שיש פה איזה לופ כי אם עכשיו    גבעת השלושה:  –שמוליק מריל   10 

אישור עקרוני ואחרי זה בואו ותגידו שאתם רוצים את ההלוואה סימן שאין לכם ברירה אחרת אלא   11 

פתרונות   אולי תחפשו  אז  נאשר את ההלוואה  עכשיו שלא  נגיד  אז אם  רק לקחת את ההלוואה.  12 

 13 אחרים.  

בלי קשר  אז אם אתה לא סומך עלינו שנחפש פתרונות אחרים    המועצה: ל"מנכ  - סספורטס  שרון 14 

 15 לזה אז חבל.

 16 לא כי אם אתה..  גבעת השלושה:  –שמוליק מריל 

שמוליק אני לא חושבת שבאמת התכוונת לזה, יש כאן צוות רציני    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 17 

 18 ומסור שעובד יום יום כדי למצוא פתרונות.  

 19 . אז הוא לא צריך אישור עקרוני השלושה: גבעת - מריל שמוליק

 20 אני הסברתי שצריך את האישור משרד הפנים זה לוקח זמן. :גזבר המועצה –יצחק אגוזי 

בואו אני אבהיר ואנחנו נגיע להצבעה כי הגיע זמן ההצבעה ואמנון   ה:המועצ  ראש - גונן גני אושרת 21 

צודק. אמנון תחזור אלינו מה התייאשת? אני לא רואה אותך כאן. אני אבהיר בסדר? אנחנו יש כאן   22 

גבייה ולצמצם    להעמיקצוות שעושה עבודה באמת מסורה ומקצועית ויום יומית לראות איך אפשר   23 

 24  2.3לפער של    ,מיליון שקלים בעקבות הקורונה  13מנו פער שהיה של  בסדר? כרגע צמצ ת,  בהוצאו

אבל כדי שאנחנו לא    .מאוזנים  ונהיהמיליון שקלים, יחד עם זאת התקווה היא שהפער יצטמצם   25 

נגיע למצב של גרעון ונאבד את כל היתרונות שיש בלהיות רשות איתנה, בא משרד הפנים בצעד יוצא   26 

שנה יוצאת דופן, אני מציע לכם לקחת הלוואה לכל הרשויות איתנות ולא איתנות    "זו דופן ואומר   27 

בגלל הקורונה ניקח. האמ צטרך  נ. אם  "בגלל המצב  נצטרך לא  ירה למשרד הפנים  ניקח, אם לא  28 

נרצה לממש    ,צריכה להיות אמירה של המליאה, אם המליאה אומרת בוא ניתן לנו את רשת הביטחון  29 

למשרד הפנים שאנחנו מבקשים שיתנו לנו את רשת    ד לא נצטרך לא נממש אבל עכשיו צריך להגי 30 

נעשה כאן עכשיו אירועי לנו זה לא אומר שמחר בבוקר אנחנו   31  2.3-ם בהביטחון הזאת. אם יתנו 

מיליון שקלים. אנחנו נמשיך להתנהל    2.3- מיליון שקלים או נכניס מאה מורים חדשים לבתי הספר ב 32 

בזהירות ובאחריות ובמחויבות הגדולה שיש לנו כדי לסיים את השנה בלי צורך לקחת את ההלוואה   33 

 34 הזאת, אז אני מעלה את זה בבקשה להצבעה הצעת ההחלטה לימור בבקשה. 
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 1 אפשר להקריא?   המועצה: זברג - אגוזי יצחק

 2 כן בטח אם זה אצלך אז אצלך המועצה: ראש - גונן גני אושרת

כפי   2020קודם כל מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק 3 

 4      .שהוצג

 5 ראשונה?  הצבעהזאת  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 6 הראשונה ואחר כך הצעה על..  הצבעהזאת   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

ראיתם כאן את עדכון התקציב ומה שאנחנו מבקשים זה שתאשרו    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 7 

את עדכון התקציב כפי שהובא לידיעתכם עכשיו, א זאת הצעה ראשונה. מי בעד? מי נמנע? יש מישהו   8 

 9   .שנמנע או נגד? אז פה אחד

 10 

 11 .  2ההצעה מספר  ראש המועצה: – אושרת גני גונן 

המליאה מאשרת באופן עקרוני לקיחת הלוואה לאיזון התקציב בסכום    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק 12 

מיליון שקל, ההלוואה חייבת את אישור משרד הפנים, אם וכאשר תזדקק המועצה לממש    2.5של עד   13 

 14 את ההלוואה יובא הדבר לאישור נוסף במליאה 

דו את השמות  מי בעד? מי נמנע? אני לא רואה את כולם אז תגי  המועצה: ראש - גונן גני אושרת 15 

 16 . הנמנעים, דודלה ושמוליק

 17 אני נגד  גבעת השלושה:  –שמוליק מריל 

אה אוקי אז יש לנו נמנע אחד אוקי. מי נגד? נגד שמוליק. יש עוד    המועצה: ראש  - גונן  גני  אושרת 18 

אופציה   הפנים  ממשרד  לבקש  אישורכם  את  קיבלנו  בעצם  לקחנו  אנחנו  אז  אוקי.  נגד?  מישהו  19 

ליון שקלים. ככל שלא נדרש ואנחנו נעשה כל מאמץ לא להידרש לזה אז אנחנו  מי  2.5להלוואה של   20 

לא נממש אותה. אם נצטרך לממש נחזור למליאה ונעדכן על כמה ובאיזה תנאים ואז תצטרכו לאשר   21 

את זה מחדש. אז אנחנו בעצם עוברים לסעיף הבא ואני אגיד תודה רבה לכל מי שעבד על התקציב   22 

גוזי, ציפי, יפתח עבודת התקציב השנה היא עבודה מורכבת ואינטנסיבית  וממשיך לעבוד שרון, א 23 

 24  2021ואנחנו נקיים ימי היערכות לקראת התקציב   2021מאוד והם כבר במקביל עובדים על תקציב 

 25 ממש בחודש הבא.

כי   תי, אושרת אני רק רוצה לוודא שהבנת שהצבעתי בעד ולא נמנע רמות השבים: – שלמה נימרודי  26 

 27 אני בנהיגה והיד נשארה מורמת. אני פשוט 

כן אני ראיתי אתה כתבת ואני ראיתי, בסדר אמרת בקול רם, שמענו    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 28 

 29 ודה שלמה.  תואתה הצבעת בעד. יש לנו נמנע אחד ונגד אחד והרוב כולל אתה הצביעו בעד. 

 החלטה
 ג במליאה. כפי שהוצ  2020מאשרת את עדכון התקציב לשנת מליאת המועצה 

 אושר פה אחד
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 1 

 2 [ וועדת השקעות 5]

בקצרה אגוזי כי זה    ,עוברים לסעיף וועדת השקעות, אגוזיאנחנו    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 3 

 4 כבר עלה פעם. 

 5 שרון אתה יכול להעלות את זה?  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 6 . כן שניה המועצה: ל"מנכ - סספורטס שרון

עד ששרון יעלה אני אגיד לכם שבעקבות דיון שהיה כאן על בדיקות    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 7 

קורונה ללא הפנייה שאנחנו חושבים שזה מאוד מאוד משמעותי, דיברנו עם שר הבריאות על זה   8 

וזה יצמצם מאוד את   קלהיבדהרבה אנשים ילכו    ,שחשוב שיהיו כמה שיותר בדיקות ללא הפנייה 9 

עובר בישובים ויעשה    ,שרון עכשיו אוטובוס השירות שלנוהתחלואה. אז אנחנו מביאים לדרום ה 10 

בדיקות ללא הפנייה. מתחילים ביום רביעי בפיילוט הזה, אנחנו מבקשים שתפרסמו את זה נשלח   11 

ותשגרו את זה בישובים וכשזה    ותפרסמולכן אולי כבר קיבלתם הודעה בוואטסאפ, זה יפורסם   12 

יש  של  באותו מתחם  לבוא  אז אפשר  ליישוב  רק  מגיע  לא ספציפי  זה  יישוב,  לאותו  ובים מסביב  13 

ל   נגיע  נגיד אם פעם בשבוע מגיעים    31ליישוב כי הרי אנחנו לא  ישובים בטווח הנכון, אז אנחנו  14 

לשלושה או ארבעה ישובים, ישובים סמוכים יכולים להגיע. אה שרון תודה העלת את זה. אז ביום   15 

עם משרד הבריאות לעשות בדיקות    םהפני  רביעי הקרוב אוטובוס השירות שלנו הולך עם משרד 16 

במרכז יום לחבר הוותיק שזה מרכז יום אזורי שהוא בנווה ימין אבל יכולים לבוא כולם, זה לא רק   17 

 18 לחברי המועדון, כל מי שרוצה להגיע כנ"ל במתן וגם בכפר סירקין.  

 19 תוך כמה זמן מקבלים תשובה?  צופית: -דני ברכה 

מקסימום יום. ואם זה יהיה מוצלח ויבואו הרבה אנשים אז ימשיכו    :המועצה ראש - גונן גני אושרת 20 

איתנו בפיילוט. משרד הבריאות נכנס איתו לפיילוט עם פיקוד העורף וחייבים להצליח עם זה ביום   21 

 22 רביעי כדי שיהיה לזה המשך.

 23 אושרת הדברים האלה מפורסמים במתחם הקורונה?  מתן: - זולטי ליאת

 24 כן מועצה:ראש ה – אושרת גני גונן 

טוב, ועדת השקעות על פי הנחיות משרד הפנים יש ועדת השקעות,    המועצה: גזבר - אגוזי  יצחק 25 

הוא יועץ השקעות  שחברים בה עבדכם הנאמן, שרון מנכ"ל המועצה, ציפי סגנית גזבר ועמיר נוביק  26 

מסמך של מדיניות ההשקעה המותרת ברשויות    4.2008- של המועצה. משרד הפנים פרסם בעבר ב 27 

 28  25%,  זה בעצם ברירית המחדל. היה אפשר להשקיע עד  המקומיות, היה אג"ח של מדינת ישראל

ומעלה של האג"ח הזה והשקעה של כל אחת מהאג"ח לא תעלה על   A אג"ח קונצרני כאשר הדירוג  29 

שלפחות    3% הפנים  משרד  של  המדיניות  זה  שרון.  הלאה  הנאמנות    75%בתיק.  קרנות  ממכסה  30 

 החלטה
מיליון   2.5לאיזון התקציב בסכום של עד המליאה מאשרת באופן עקרוני לקיחת הלוואה 

שקל, ההלוואה חייבת את אישור משרד הפנים, אם וכאשר תזדקק המועצה לממש את 
 .ההלוואה יובא הדבר לאישור נוסף במליאה

 אושר ברוב קולות  
 [בעד השאר כל, נגד 1, נמנע, 1]
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ישרא  תבפיקדונומושקעים   מדינת  של  חוב  אגרות  יש שקליים,  שבהם  בקרנות  להשקיע  אסור  ל,  1 

 2  2.2020מרכיב של מניות עד היום. תכף נדבר מה קורה במדיניות החדשה. השנה בתחילת השנה ב  

עודכן חוזר מנכ"ל ביחס למדיניות המותרת להשקעות, המדיניות מאפשרת השקעה במניות במדד  3 

כמו שהיה בעבר   25%  לשאר הרשויות. אפשר להשקיע עד  5%לרשות איתנה ועד   10%עד  125ת"א  4 

ומעלה. למנפיק אחד     AAבאג"ח חברות המדורגות    15%ומעלה ועוד    A- באג"ח חברות המדורגות ב 5 

זאת אומרת אם נסכם, א' אפשרו השקעה קטנה במניות וב' העלו אותה עד אחוז הקונצרני    3%עד   6 

של משרד הפנים  אנחנו הלכנו לפי המדיניות    2012. מדיניות בהשקעה של המועצה עד שנת  40%לעד   7 

על פי המלצה של מנהלי התיקים  , A + ומעלה במקוםAהישנה אפילו הגבלנו את עצמנו לדירוג של  8 

, אנחנו  25%הסרנו את המגבלה הזאת. ההשקעות באג"ח קונצרני לא עלו על    2013אנחנו בשנת   9 

ג, אנחנו  החמרנו שקבענו שניירות ערך שמדורגות בשתי חברות דירוג, בישראל יש שתי חברות דירו 10 

מתייחסים לדירוג המחמיר ביותר. עוד מגבלה קטנה של חשיפה למנפיק בודד בעקבות התמוטטות   11 

 12 של חברות, שכחתי, לא חשוב.               

דקות    10אני לא כל כך מבין למה הנושא הזה עולה עכשיו? אנחנו עד לפני    כפר סירקין:  - אלי פיטרו   13 

 14 דיברנו על איזה הלוואות אנחנו לוקחים ועכשיו אנחנו מדברים על מדיניות ההשקעות?

 15 שניה אגוזי תסביר את זה, אתה חייב להעביר את זה ראש המועצה:: – אושרת גני גונן 

ודם כל היו למועצה תיקי השקעות גדולים בעבר ועכשיו  רגע, ק   ,רגע  המועצה:  גזבר - אגוזי יצחק 16 

תיקי   על  שומרים  אנחנו  הלוואה  לוקחים  אנחנו  כאשר  גם  קטנים,  יותר  בסכומים  אמנם  אנחנו  17 

השקעות לפחות בסכום מינימלי א' למקרים כמובן אנחנו לא לוקחים הלוואת בדרך כלל לשוטף   18 

לא מקום הלוואה כי כאשר אתה צריך   ויש לנו תיקי השקעות, זאת אומרת התיקי השקעות הם 19 

מיליון שקל אז אתה מאשר הלוואה, לוקח    10לאשר בניה של בית ספר אתה צריך להשקיע בזה   20 

בין אם זה להשאיר   להשקיעמיליון שקל האלה אתה יכול  10הלוואה. אבל עד שאתה משלם את ה  21 

ל דבר  שזה  בפק"ם  זה  את  להשקיע  זה  אם  בין  ושב,  עובר  בחשבון  זה  בשנים  את  בכלל  כדאי  א  22 

האחרונות ובין אם להשקיע את זה בתיקים המנוהלים שלנו לתקופה של עד שתצטרך את הכסף.   23 

בינתיים יש הכנסות נוספות א סך הכל הכסף מתגלגל ונכון להיום תכף נראה כמה כסף יש למועצה.   24 

להוסיף אג"ח  מדיניות ההשקעה של המועצה בכפוף לאישור ככל שינתן היום אז א' אנחנו מבקשים   25 

ואפילו הדברים האלה הם משפרים את התשואה בתיק    40%קונצרני כמו שמותר בחוזר מנכ"ל עד  26 

מהיקף   5%קצת יותר נמוכה וההשקעה במניות עד  רמת בביצוע כי אג"ח ממשלתי הוא תמיד יותר  27 

אנחנו רוצים להיות הרבה יותר שמרנים ולהשקיע לא    10%התיק למרות שלכאורה מותר לנו עד   28 

. יש לנו חמישה מנהלי  30.9מיליון שקל נכון ל    7.7. סך ההשקעות של המועצה נכון להיום  5%יותר מ   29 

תיקים, זה עוד קצת היסטורי מהתקופה שהיה לנו ארבעים חמישים וקצת יותר מיליוני שקלים   30 

בתיקי ההשקעות, אנחנו יכול להיות שנצמצם מנהל תיקים אחד, אתם רואים שהראל יש בסך הכל   31 

מיליון שקל אז אני יכול להיות שנקבל החלטה בוועדת ההשקעות שאמורה להתכנס בעוד שבוע    רבע 32 

תיקים    2וחצי או שבועיים לצמצם מנהל תיקים אחד. ואנחנו מושקעים במיטב דש פעילים אצלנו   33 

ובאקסלנס תיק אחד. כמו שאמרתי בהראל יש לנו תיק יחסית זניח וקטן. התשואה היא בדרך כלל   34 

 35 . מסוימותמאוד   למעט שנים

 36 אפשר בבקשה לחזור לשקף הקודם לראות כמה יש לנו בפעילים?   נירית: -מולי אורן  
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 1 מיליון שקל  4-כן כן, בפעילים יש לנו כ  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 2 מיליון בפעילים?   4 נירית: -מולי אורן  

תבינו למה בפעילים קצת  לכם את התשואות אז  ראה  אכן. אני תכף    המועצה:  גזבר - אגוזי  יצחק 3 

תשואות חיוביות העולות באופן    ןה ההיקף שם יותר גדול. התשואות ברוב רובם של השנים    ,יותר 4 

הייתה    2018קחו לדוגמה    .וגם אפילו אגרות של המדינה]...[  בולט על פני מה שקורה בשוק מבחינת   5 

 6  6%של ממוצע של כמעט    האתשו תראו איזה    15,16,17,19שנה כידוע שנה קשה שהתיקים ירדו אבל  

חודשים בסדר גודל של    9- כמובן היא שנה קשה בגלל הקורונה , אנחנו נמצאים ב  20בתיקים. שנת   7 

זאת השורה המסומנת בירוק. אם תסתכלו רגע על פעילים מה שמולי שאלה    תשואה שלילית,   1.5% 8 

אר מנהלי התיקים,  הרבה יותר גבוה מכל ש by far השואות חיוביות פעילים היו  ןשבהבכל השנים   9 

קצת יותר ארוך מאשר מקובל    ]...[הייתה להם מדיניות או יש להם מדיניות שהיא לקנות ניירות עם   10 

תשואות שליליות, בוא נגיד   ןההתשואות    ןשבהבבתי השקעות אחרים. זה מתנקם בנו קצת בשנים  11 

 12 . וממיטב דש ס מאקסלנהירידה שלהם היא קצת יותר גבוהה   2020-שב

אצלם    והי  יםהחומר  , אגוזי אתה יכול לתמצת? אנשים קראו את זה  המועצה: ראש - גונן  גני אושרת 13 

 14 לשאלות. זמן בבית, לא צריך לעבור שורה שורה. בוא נשאיר

וכל השאר זה    53%זה התפלגות היא בפעילים    .לא עובר שורה שורה  המועצה:  גזבר  - אגוזי  יצחק 15 

האחרים. מה עוד? הלאה. יש לנו, אתם ראיתם את התשואות המצטברות    47%האחרים או    50% 16 

של הרבעון השלישי, רק בחודש ספטמבר שזה חודש קשה ועוד אחד, מתחילת השנה אנחנו בסביבות   17 

אבל אין מה לעשות זה חלק    ,תשואה שלילת לצערי  1.7%-1.5%כמו שאמרתי בסביבות בממוצע   18 

בעוד שבועיים אבל הוועדה    תהיהמהחיים האלה. החלטות הוועדה, וועדת ההשקעות כמו שאמרתי   19 

לקבלת אישור המליאה לאפשר לבתי ההשקעות    כמובןאנחנו אפשרנו בכפוף    5.3- הקודמת הייתה ב 20 

לת להוסיף  להם  שיותר  באופן  החדש  המנכ"ל  חוזר  החדש  חוזר  מדיניות  את  האג"ח  לאמץ  יק  21 

מהיקף התיק. זהו. אני מבקש את    5%המגבלות הדירוג והשקעה במניות של עד    40%קונצרני עד   22 

ל   נכון  ההשקעות  מצב  על  המועצה  למליאת  דווח  א'  ש  ההחלטות    30.9שירשם  את  לאשר  וב'  23 

 24 שביקשתי. 

 25 אוקי. שאלות חברים? אז אגוזי הצעת ההחלטה.   המועצה: ראש - גונן גני אושרת

מליאת המועצה רשמה לפניה את הדיווח על מצב      –  הצעת ההחלטה   המועצה: גזבר - זי אגו יצחק 26 

ליום   ההשקעות  של    30.9.2020תיקי  ההשקעה  במדיניות  התיקון  את  מאשרת  המועצה  ומליאת  27 

 28 בהשקעה במניות.  5%קונצרני ועד  "חבאג  40%המועצה כפי שהוצג עד  

 29 ? במניות? 5%אפשר לבדוק אפשרות להעלות קצת יותר מ  נירית: -מולי אורן  

בגלל שאנחנו רשות    10%אנחנו מותר לנו אמרתי מותר לנו להיות עד      המועצה:  גזבר - אגוזי יצחק 30 

ואם ויהיה וזה יוכיח את עצמו אז נבקש את האישור    5%איתנה. הוועדה חשבה שאפשר להתחיל ב  31 

 32 . 10%להעלות ל  

 33 חברים אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 34 שזה עובד יפה וחבל. זה מניב הרבה יותר תשואות הרבה יותר טובות. ]...[  ת:נירי -מולי אורן  
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מולי אנחנו נכתוב בהצעה את ההחלטה שאנחנו נבדוק את זה שוב   המועצה: ראש  - גונן  גני  אושרת 1 

בעוד חצי שנה. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אוקי אני מבקשת להכניס להצעת ההחלטה שבעוד חצי   2 

 3 שנה תביאו לנו עדכון ואם צריך לשנות את זה בהתאם להערות החברים לרבות ההערה של מולי. 

 4 ור. בסדר גמ  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 5 

 6 

 7 01/01/2021משרה החל מה  75%[ אישור העסקת סגן בהיקף של 6]

.  1.1משרה החל מה    75%אוקי. אישור העסקת סגן בשיעור של    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 8 

 9 אורי מרגלית אתה צריך לצאת מהמפגש לחדר המתנה אני אקרא לך שוב.  

 10 מליאה יוצא מישיבת האורי מרגלית  

ולא החל    1.1אורי עדכן אותי שהוא יוכל להתחיל לעבוד הלך מה    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 11 

בכל מקום אחר כי הוא    25%שהוא יעשה אם הוא יעשה בהיקף של פחות מ  במקביל למה  ,  1.7מה   12 

אני אשמח לקבל את    31.12אצלנו. אז כדי באמת לייצר כאן רצף, צפי מסיים את עבודתו ב    75% 13 

. אגוזי תן בבקשה עדכון  75%במשרה של    1.1אישורכם לאשר את העסקתו של אורי כסגן החל מה   14 

 15 לגבי הערכה תקציבית. 

 16 בישיבה הקודמת  היהזה  כפר סירקין: –ן אורי עצמו

 17 כן אבל בישיבה הקודמת נאמר שהוא יתחיל לקבל שכר   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 18 בקשה. ב, 1.1מה  75%צריך לעדכן את זה ל  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 19 . אבל החוות דעת נשארה אותו דבר  כפר סירקין: –אורי עצמון 

של הגזבר בישיבה הקודמת הייתה לגבי עמלת שכר    ,חוות הדעת שלי  המועצה:  גזבר  - אגוזי יצחק 20 

אנחנו תיקנו את זה על פי שיעור    ,, אנחנו תיקנו את זה בעקבות הבקשה של אושרת1.7החל מה   21 

זה יתוקצב כמובן מתקציב    .יאלף שקל השכר שנת  490, עלות השכר היא  1.1.2021מיום    75%משרה   22 

 23  יעסוקשאני חושב שעכשיו הרבה יותר קלושה שהוא    ,המועצה. זהו. תסתכלו רגע למטה יש אפשרות

בעיסוק נוסף. אורי הסביר בישיבה הקודמת שיתכן והוא יצטרך לעשות כל מיני השלמות במקום   24 

אבל מכיוון שהוא כנראה יפסיק כבר עכשיו אז כנראה שכל הסיפור    , שהוא עובד בקיבוץ מעברות 25 

 26  75%-יחד עם זאת זה אפשרי שהוא יעסוק בעיסוק נוסף מכיוון שהוא מועסק ב  .הזה לא יתקיים

 27 מהשכר השנתי במועצה.  25%אפשרי שהוא יעסוק בעיסוק נוסף בהיקף שלא יעלה על 

 החלטה
 .30.9.2020מליאת המועצה רשמה לפניה את הדיווח על מצב תיקי ההשקעות ליום 

 אושר פה אחד

 החלטה
  40%מליאת המועצה מאשרת את התיקון במדיניות ההשקעה של המועצה כפי שהוצג עד 

. עם זאת, בעוד כחצי שנה יש לדווח למליאת בהשקעה במניות 5%באג"ח קונצרני ועד 
 השקעות במניות, לבקשת חברי המליאה.  10%-ל  5%-המועצה את הצורך בשינוי מ 

 אושר פה אחד 
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אושרת אני רוצה להקריא הצעת החלטה מסודרת כי במשרד הפנים מאוד    :יועמ"ש    –ריבלין    לימור 1 

 2 מדקדקים. 

 3 רק יש לי שאלה אם אפשר אושרת? רמות השבים:  –שלמה נמרודי 

 4 ישהו שרצה לשאול? מ רגע לימור יש שאלות תני לשאול, יש  ראש המועצה: –אושרת גוני גונן 

אני אם אינני טועה זה  .  מה נמרודיאם אפשר לשאול שאלה זה שלרמות השבים:    –שלמה נמרודי   5 

אני יודע שיש בכוונתכם גם    .עלה בישיבה הקודמת ואני למען הסר ספק רוצה לוודא שהבנתי נכון 6 

להזמין יועץ אסטרטגי ומאחר ואורי יש לו יכולות גם בתחום הזה השאלה היא אם זה לא עבודה   7 

כנן קודם ולכן הצדיק הבאה  הכניסה המוקדמת שלו, מה שלא היה מתו  הוא יוכל לעשות במסגרת 8 

 9 של יועץ אסטרטגי. 

אז אמרנו שאנחנו נבדוק את זה, אנחנו כרגע בתהליכים של איתור   המועצה: ראש - גונן גני אושרת 10 

מלא משימות ואנחנו נבחן את האפשרות לעבוד    , מלא  ,יש לו מלא  1.1יועץ אסטרטגי, אורי יכנס ב   11 

יועץ אסטרטגי. אנחנו נבחן את זה. המשימות של היועץ   ביחד אולי בהיקף פשוט נמוך יותר של  12 

 13 משרה ולכן..  75%הגדרנו לאורי בהיקף של האסטרטגי לא חופפות למשימות ש

חודשים קודם    7את מקבלת אותו חצי שנה קודם  לא, אני מבין אבל  רמות השבים:    –שלמה נמרודי   14 

 15 או שישה חודשים קודם ולכן, בסדר.

תחומי האחריות שלו שונים, היקף המשימות שלו שונה ותחומי    המועצה: ראש  - גונן גני  אושרת 16 

שונים.   שלו  יועץ אסטרטגיהאחריות  של  כמשימות  הוגדר  לא  לו  נתחיל    ,מה שהגדרנו  אנחנו  אז  17 

לעבוד עם יועץ אסטרטגי הלך משבוע הבא כי כבר עשינו תהליך ואמרנו שנובמבר דצמבר ניקח גם   18 

את ינואר ואם נחשוב שזה מיותר כשאורי יכנס לענייני בפברואר אז אנחנו נוכל תמיד להוריד כי זה   19 

את זה    לקבע אז אנחנו לא    לקבע מכרז לפרילנסר שאם נחשוב שלא צריך    זה  ,לא מכרז לראש אגף 20 

ואם נחשוב שכן צריך אז אנחנו נמשיך ונעדכן. בכל אופן בהגדרות תפקיד של אורי לא הוגדרו לו   21 

לו   הוגדרו  אסטרטגי.  יועץ  של  המשימות  וכל  והו"תמלים  הגיאוגרפיות  הוועדות  של  משימות  22 

ופיתוח וכאלה אבל אנחנו כמו שאמרתי נעבוד במקביל ונראה    משימות אחרות בתחומים של הנדסה 23 

 24 אם צריך להתממשק שם ולמזג.

אם הוא כבר מתחיל בינואר מדובר על זה שכמה חודשים צפי ימשיך להיות נציג    צופית:  - דני ברכה   25 

 26 שלנו כפרילנסר. זה עדיין תקף?

 27 זה תקף, כן זה תקף, זה תלוי בצפי.  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 28 טוב  צופית: –דני ברכה 

נמרודי   השבים:  –שלמה  אנחנו    רמות  מתעקש,  שאני  מצטער  ואני  אושרת  הסתכלתי  פשוט  אני  29 

מדברים פה על גרעון תקציבי ולאורי יש את היכולות לעשות אני מבין שזה לא היה הגדרת התפקיד   30 

 31 , אבל לשיקולך הטוב אני מניח שתעשי את הדבר הנכון. 1.1שלו אבל גם לא היה מוגדר שהוא יבוא ב  

בהחלט    המועצה: ראש  - גונן גני אושרת ואני  שלמה  לגמרי    מחויבתתודה  ואני  זה  את  לבדוק  32 

מסכימה איתך עד עכשיו גם לא ניצלנו את המנדט שנתתם לנו כמליאה ולא השתמשנו בתקציב הזה   33 
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ועץ אסטרטגי ועשינו את זה בכוחות עצמנו.  כבר כמה חודשים מאז שהתקבלה ההחלטה להביא י  1 

והריבוי של הוועדות שלנו הוא כזה שאני מניחה שיהיה מקום גם    וגדלותפשוט החזיתות הולכות   2 

 3 לגמרי יבחן ואנחנו נעדכן אתכם. לימור בבקשה. ,וגם אבל זה יבחן

את חבר המליאה  אישרו למנות    13.10.2020אתם שומעים אותי? ביום    יועמ"ש:  –ע"וד לימור ריבלין   4 

לצו המועצות האזוריות וזאת החל    36מר אורי מרגלית לתפקיד סגן ראש המועצה בהתאם לסעיף   5 

משכר סגן ראש רשות    75%. היום אנו מבקשים לאשר כי מינויו בשכר בהיקף של  1.1.2021מיום   6 

מכויות  נו זו הינה בהסתמך על האצלת הסת. החלט1.7.2021ולא    1.1.2021מקומית יהיה החל מיום   7 

ולעיסוק   לשכר  למינוי  בנוגע  היועמ"ש  של  הדעת  חוות  על  ובהסתמך  הקודמת  בישיבה  שהצענו  8 

הנוסף. כמו כן הונחה בפנינו יחד עם ההזמנה לישיבה היום חוות דעת מעודכנת מאת גזבר המועצה   9 

 10 . 1.1.2021לגבי שכרו של מר מרגלית החל מיום 

 11 נע? מי נגד? שלמה אתה בלי מצלמה. מי בעד? מי נמ  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 12 אני בעד  נירית: – מולי אורן 

 13 אני בעד אני בעד  רמות השבים: –שלמה נימרודי 

לסעיף    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת אורי  את  להחזיר  ואפשר  רבה  תודה  אחד  פה  אז  אוקי  14 

 15 האחרון. 

 16 

 17 [ תב"רים: 7]

 18 למליאה   חוזר  מרגלית אורי

 19 ? תב"ריםה שרון אתה מוכן לשתף את    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 20 רגע  תב"רים? מנכל המועצה: –שרון סספורטס 

יש רשויות שמפרוץ הקורונה לא עשו ישיבת מליאה כי אין להם    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 21 

אישור לעשות אותה בזום. אין לי מושג איך הם מצליחים לנהל כל כך הרבה החלטות שהחודש   22 

כמעט   אחת  וכל  ישיבות  שתי  עשינו  המעורבות    3אפילו  באמת  לכם  הכבוד  כל  קודם  אז  שעות.  23 

 24 מדהימה. תודה.  והמחויבות שלכם וההשפעה שלכם על הניהול היא

אושרת אם אפשר ניצול קטן של האתנחתא משהו בקצרה. אנחנו שולחים    :צור יצחק  –  ליטל רהב 25 

הרבה   היו  למשל  הזאתי  והמליאה  בלייב  באמת  המליאה  של  לשידור  הקישור  את  פעם  כל  לכם  26 

 27  פרסומים ודיווחים ודברים שמאוד חשובים, תקפידו להעביר את זה לתושבים זה מאוד חשוב בזמן 

 28 אמת כדי שהם יכנסו לצפות. 

 החלטה
אישרו למנות את חבר המליאה מר אורי מרגלית לתפקיד סגן ראש המועצה בהתאם  13.10.2020ביום 

. היום אנו מבקשים לאשר כי מינויו בשכר 1.1.2021לצו המועצות האזוריות וזאת החל מיום  36לסעיף 
ו זו  . החלטתנ1.7.2021ולא  1.1.2021משכר סגן ראש רשות מקומית יהיה החל מיום  75%בהיקף של 

הינה בהסתמך על האצלת הסמכויות שהצענו בישיבה הקודמת ובהסתמך על חוות הדעת של היועמ"ש  
בנוגע למינוי לשכר ולעיסוק הנוסף. כמו כן הונחה בפנינו יחד עם ההזמנה לישיבה היום חוות דעת 

   1.1.2021מעודכנת מאת גזבר המועצה לגבי שכרו של מר מרגלית החל מיום 
 אושר פה אחד
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קורא חינוך לקיימות    . כל התב"ריםעל  אז בואו נעבור מהר  .  אוקי  המועצה: ראש - גונן גני ושרתא 1 

 2 שקל ממשרד החינוך.   20,000במוסדות חינוך אנחנו מקבלים תוספת של 

 3 מראשות ניקוז  גזבר המועצה:  –יצחק אגוזי 

תקשוב    ,כן  המועצה: ראש - גונן גני אושרת תוכנית  אוקי.  החינוך.  למערכת  ניקוז  מראשות  כן  4 

אנחנו גם כאן אנחנו מקבלים כסף שרון אם אפשר נראה למעלה גם ממי, בסדר? ממי   –  לאומית 5 

אנחנו מקבלים את זה כאן? משרד החינוך. יפה. הלאה. סל סיוע להתמודדות עם הסגר הכללי ממי   6 

 7 קיבלנו את זה כאן? 

 8 משרד הפנים   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 9 משרד הפנים. סימון כבישים והתקני בטיחות.  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 10 . 30 70ממשרד התחבורה  בשיתוף    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

. זה תקציב שאנחנו מעבירים לישובים  21זה    30%נכון. מטצ'ינג של    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 11 

 12 כדי שיוכלו לטפל ב.. 

לא בדרך כלל אנחנו עושים גם סימוני כבישים ומעברי חציה ליד    ,לא  המועצה:  גזבר - אגוזי יצחק 13 

 14 מוסדות חינוך ודברים כאלה. 

 15 גם וגם בישיבות לחלק ממוסדות החינוך שלנו  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 16 ובישובים, ברור.   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 17 החזקת מערכות גילוי אש ואישורים שנתיים  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

אירועים אנחנו צריכים  ההשנה בגלל   .שמלווה אותנו כל שנה  תב"רזה    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק 18 

מוסדות חינוך השנה וחוץ מזה יש עוד  י  נשפתחנו פשוט עוד   השנתי  לתב"רשקל    40,000להוסיף עוד   19 

אזרחים    24,745 לטובת  שקנינו  גלאים  מהוועדים  על  הכנסה  בגינם  מקבלים  ואנחנו  ותיקים  20 

 21 המקומיים. 

אוקי עכשיו תרד למטה ליועצים אסטרטגיים. יועצים אסטרטגיים    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 22 

שקלים אבל זה היה כבר לפני חודשיים. לא    200,000זה מה שאישרתם. אתם אישרתם במליאה   23 

יועצים    165חודשים. זה    4מחודש נובמבר למשך    מימשנו את זה, אנחנו רוצים לממש את זה החל  24 

האסטרטגית היחידה  את  שינהל  אחד  כן.  האסטרטגי  היועץ  זה  האסטרטגי  לא  ניקח    . זה  אנחנו  25 

חודשים ואם נחליט שזה טוב אז נלך למשהו קבוע ואם נחליט שזה מיותר ואפשר    4פרילנסר למשך   26 

ודשים אנחנו נסיים את זה. הלאה. שיפוץ  ח  4להכניס את זה לתוך תכולת התפקיד של אורי אז בעוד   27 

 28 מקווה. 

שקל. אנחנו מבקשים    20,000בירחיב זה תוספת המועצה אישרה  זה    המועצה:  גזבר - אגוזי יצחק 29 

לעשות שם שיפוץ יותר מסיבי מאשר שחשבנו. מדובר על מקווה שמשרת מספר ישובים, לא רק   30 

את חורשים ונירית ואנחנו מבקשים    קוואות אחרים משרת עוד ישובים, את מתןמירחיב בשונה מ 31 

אחרי   ,מיליון שקל מצטבר  3של  תב"רתוספת לתקציב. פיצויים נווה ימין גם כאן המליאה אישרה  32 

לא באמצעות נווה ימין אלא באמצעות   ,חוות דעת שאנחנו צריכים לשלם גם מע"מ על הסכום הזה 33 
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למע"מ ישיר  ו  .תשלום  מכרז  נעשה  שאנחנו  ברגע  כי  דאגה  אל  את אבל  שתכסה  תמורה  נקבל  1 

 2  480,000הפיצויים ששילמנו אנחנו נוכל לקזז חזרה את המע"מ ומהתמורה יופחת הסכום הזה של  

אחר כך הם יקבלו    אבל   לתב"ר עכשיו  שקל של המע"מ. זאת אומרת זה סכום שצריך לשלם אותו   3 

בישובים שבהם יש בתי    ,תפילה זה תקציב מיוחד של משרד הפנים  מתחמיהצללת    .אותו בחזרה 4 

זה    ,בתי כנסת סגורים ואנשים גם בחגים וגם בהמשך מתפללים בחוץ וצריך לעשות כל מיני  ,כנסת 5 

אבל כל מיני פעולות הצללה או לקיץ או לחורף כדי שאפשר יהיה להמשיך    ,לא מספיק כל כך הכסף 6 

 7  350,000שמליאת המועצה אישרה    ,שהמועצה אישרה  תקציבזה    להתפלל בחוץ. שיפוץ מרכז הפעלה

שקל של משרדי ממשלה. אנחנו קיבלנו    250,000שקל של המועצה ועוד    100,000שקל מתוכו היה   8 

של   לתוספת  בעוד    350,000אישור  אנחנו מעריכים שביצוע    350שקל המותנים  אני מעריך  שלנו.  9 

אבל מבחינת משרד הביטחון זה שאריות של    21  הנוספים יהיה רק בשנת  350- התקציב הנוסף ה 10 

ה   את  לאבד  שלא  מנת  על  ולכן  השנה  של  למרות    350,000תקציב  לאשר  מבקשים  אנחנו  שלהם  11 

 12 שבדרך כלל במהלך העניינים הרגיל הייתי מאשר את זה בשנה הבאה.

מה זה  אגוזי סליחה שאני מפריעה לך, אני צריכה ששרון תסביר    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 13 

 14 מרכז הפעלה. 

מרכז ההפעלה של המועצה או בעצם חדר ההפעלה של המועצה   המועצה: מנכ"ל –שרון סספורטס  15 

שנאלצנו להפעיל את מרכז ההפעלה  ,  לפחות פעמיים  ,בחירום. היו לנו כבר מצבים לפחות שאני כאן 16 

האזור על  טילים  התקפת  יש  אם  שלה  הפעילות  את  מקיימת  המועצה  שבו  מקום  זה  של    הזה.  17 

נותנים   שם  מצב,  תמונת  מקבלים  שם  השוטפת,  המועצה  של  הפעילות  מתבצעת  משם  המועצה,  18 

המדינה    .הנחיות לגבי מסגרות חינוך, תרבות ואחרות. מרכז ההפעלה הזה הוא מאוד מאוד מיושן 19 

פנים מציע לנו יחד עם משרד הביטחון לשפר אותו באופן משמעותי גם באמצעים ביטחון  ל  דמשרה 20 

מהצבא ממש  לגבי  ואמיתית  מעודכנת  מצב  תמונת  לקבל  שנוכל  תמונת    ,טכנולוגיים  נראית  איך  21 

מערכות האלה  ההעולם, איפה נמצאות התראות, איפה אזורים שבהם צריך להיות בכוננות וכו'.   22 

הם עיקרת מערכות תקשוביות שמאפשרות לנו לקבל נתונים בצורה מהירה באונליין ולכן מאפשר   23 

באמת שאני מעריך שלא נצטרך להשתמש בכל הדבר הזה. בשורה התחתונה    350,000  לנו תקציב של 24 

 25 זה יביא את היכולת לנו לקבל החלטות הרבה יותר טובות ומדויקות בזמן אמת .

ואנחנו    3,482,000  ישאוקי תודה שרון. ביתרה שלנו בקרן ההשבחה    המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 26 

שרון תעביר את זה בקשה לכולם שנוכל לראות אם יש בעיות או   .1,080,429מבקשים מקרן פיתוח  27 

 28 הערות. 

יש לי שאלה. אני פשוט לא ראיתי את המספרים אני בנהיגה אבל    רמות השבים:  –שלמה נמרודי   29 

 30 נדמה לי שהקראתם סעיף של מקוואות. קודם כל אני עד כמה שאני יודע אין מקוואות בזמן קורונה. 

 31 קודם כל לנשים אין מקוואות לגברים יש מקוואות לנשים  :המועצה גזבר - אגוזי יצחק

 32 מיליון שקל זה תוספת רק 3זה  כפר סירקין: –אורי עצמון 

האם משרד הדתות או משרד הפנים מכסה את זה למה זה משהו  רמות השבים:    –שלמה נמרודי   33 

 34 שהמועצה צריכה לממן אותו?

 35 משרד הדתות לא מכסה שיפוץ של מקווה. הוא בונה מקוואות  ,לא  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק
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 1 אז למה המועצה צריכה לטפל בזה?  רמות השבים: –שלמה נמרודי 

 2 זה שירות מוניציפלי    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 3 שקלים?  20,000כמה זה אגוזי?   המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 4 שקלים  24,000  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 5 שקל  24,000 המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 6 לא ראיתי את הסכום, לא ראיתי את הסכום לכן אמרתי   זהו,אז  מאיר: בנט יעל

 7 מיליון זה רק השארית  3מתוך תקציב של   כפר סירקין: –אורי עצמון 

 8 שקל שיפוץ מקווה אזורי.  24,000זה  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

אני כמדיניות לא מבין למה מועצה צריכה להתעסק. זה כמו שרמות    רמות השבים:  – שלמה נימרודי   9 

שבים היום שוקלת לבנות בית כנסת אז את רוב הכסף מביאים תורמים. אותו דבר פה אני חושב   10 

 11 שלממן קבוצה מסוימת זה שגוי בעיניי ורציתי לומר את זה.

 12 ביחד מי בעד?  התב"ריםכל  תודה שלמה ואני עוברת להצעה על  המועצה: ראש - גונן גני שרתאו

 13 רק רוצה לבקש צופית: -דני ברכה 

 14 גם לי יש שאלה בבקשה  מתן: - זולטי ליאת

מי    צופית:  - דני ברכה אני מבין שבשביל האקסל האותיות האלה בסדר אבל בשביל שאנחנו נדע  15 

אז שיהיה כתוב    –   חינוך, משרד הדתות משרד הפנים או אנחנומשלם את הכסף אם זה משרד ה 16 

 17 למעלה בקטן 

 18 כתוב   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 19 כתוב בטבלה למעלה  כפר סירקין: –אורי עצמון 

 20 כתוב בטבלה למעלה או בהסברים  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 21 אני לא ראיתי  צופית: -דני ברכה 

שיש ]...[  בוא נראה לכם פה. שניה רק נראה לך שפעם הבאה שאתה    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 22 

 23 לך למעלה כאן קרן פיתוח, הלוואה.

 24 אוקי אני לא ראיתי את זה, תודה.  צופית: -דני ברכה 

 25 בסדר המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 26 אפשר להציע על כל דבר לחוד?  ניר אליהו:  –יעקב אברהמי 

אם מישהו מבקש להצביע על כל דבר לחוד אז אנחנו נצביע על כל    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 27 

 28 דבר לחוד. אם ביקשתם 

 29 לא חברה אתם הגזמתם לגמרי נו באמת, כמה שעות אפשר?  ,לא  ,לא שלמה נמרודי:
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 1 למה הגזמנו? יש דברים שאנחנו בעד יש דברים שאנחנו נגד  אליהו: ניר - אברהמי יעקב

המדיניות שלנו שאם יש מישהו שרוצה להחריג מההצבעה   ,חברים המועצה: ראש - גונן גני אושרת 2 

 3 אתה רוצה להחריג?  מסויםהוא יגיד ואנחנו נחריג אותו. יעקב יש סעיף   מסויםסעיף 

ואני נגד הנושא של מעורבות בחיים הדתיים    יאני בדעתו של נמרוד  ,נכון  אליהו: ניר - אברהמי יעקב 4 

 5 של תושבי המועצה.

אנחנו נחריג את הסעיף של המקווה ונצביע עליו בנפרד. יש עוד    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 6 

 7 סעיפים להחרגה? 

לי יש שאלה. לגבי המקווה קודם כל אגוזי אני רוצה להודות לך באופן אישי    מתן: - זולטי ליאת 8 

ופנו אלי ואני  נוראי  ועשית. המקווה שם באמת במצב  לגבי    בזה.   החלטתי לטפל  שלקחת את זה  9 

 10 רציתי לשאול האם השיפוץ הסתיים? 

 11 עוד לא  מנכ"ל המועצה: –שרון סספורטס 

 12 בשלבי סיום   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 13 של השיפוץ?  מה הסטטוס מתן: - זולטי ליאת

 14 הוא התחיל..   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 15 אנחנו מאשרים שיפוץ של מקווה שכבר התחילו לשפץ אותו?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 16 אבל היה תקציב   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 17 מה זה היה תקציב?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 18 אושר תקציב מתן: -ליאת זולטי  

רגע אני רוצה להבין, המקווה    ,לא הבנתי אגוזי לא הבנתי רגע  ,לא  המועצה: ראש - גונן גני אושרת 19 

 20 הזה שופץ ונגמר התקציב ועכשיו אתה רוצה המשך שיפוץ? 

 21 כן  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 22 אוקי הבנתי.  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

נמרודי   רגע אבל שאני אבין, שוב אני לא רואה את המספרים. המועצה    רמות השבים:  –שלמה  23 

 24 ליון שקל לשיפוץ מקווה? ישילמה שלושה מ 

לא. מה קרה לכם? שלושה מיליון שקל זה פיצויים. שלושה מיליון שקל    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק 25 

 26 שיפוץ מקווה? 

היה צריך להיות. כמה    אגוזי בוא נעשה את זה מסודר כמו שזה  המועצה: ראש - גונן גני אושרת 27 

 28 כסף שופץ המקווה עד שביקשת את ההשלמה שלו שהייתה חסרה? 

 29 לזה   שקל. יש אישור 20,000  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק
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 1 ? 23שקל זה מה ששופץ בהתחלה ועכשיו אתה רוצה עוד  20,000ה  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 2 . 24נכון    המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 3 בסך הכל השיפוץ של המקווה הזה יעמוד על..  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 4 שקל כולל מע"מ  44,000  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 5 יו אתה רוצה את ההמשך שלו שאישרנו ועכאוקי שכבר חלק ממנו   המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 6 נכון   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

אוקי הבנו, אז עכשיו אנחנו נחריג את זה בהצבעה. אני מצביעה על    המועצה: ראש - גונן  גני אושרת 7 

 8 המקווה.  למעט  התב"ריםכל 

 9 אושרת אפשר לדבר? אושרת?   :אלישמע –  יפתח  איתן

 10 כן איתן  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

אני שמעתי את השתי הדוברים האחרונים לגבי שהם לא תומכים בנושא    אלישמע:  –  איתן יפתח 11 

זה   זה חלק מהשירותים שהמועצה צריכה לתת,  אוכלוסייה מגוונת חלק  ,  אוכלוסייההשל הדת.  12 

ייה  חילונים חלק דתיים, זה המדינה נותנת את זה ואל ולנו לתת להעדיף להוציא חלק מהאוכלוס 13 

 14 מחוץ לסטטוס קוו בנושא הזה של לא לתת להם שירות כזה ואחר וזה לא צריך להיעשות על ידינו 

 15 אמונה זה דבר אישי   ניר אליהו:  –יעקב אברהמי 

 16 רגע חברים אנחנו לא מנהלים כאן דיון על.. שניה שניה. רגע. המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 17 מקבלת שירותים אחרים כמו אירועים בשבתהאוכלוסייה הזאת לא  :אלישמע –  איתן יפתח

 18 איתן סליחה, אני מתנצלת המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 19 איתן באמת   ניר אליהו:  –יעקב אברהמי 

רגע יעקב אתה לא ממשיך את זה. הדיון הוא לא על שירותי דת    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 20 

הסוג כאן  עלתה  צינור  י במועצה.  היא  והמועצה  הדתות  ממשרד  הועבר  הזה  התקציב  האם  יה  21 

זה    ,להעברתו או שזה תקציב שהמועצה מוציאה מקרן פיתוח חלק משירותיה לתושבים. נאמר כן 22 

 23  ,ה נותנת. היו חברים שחשבו שזה לא נכוןחלק מהשירות לתושבים כחלק משירותי הדת שהמועצ

הם יצביעו על פי צו מצפונם ויתר החברים יצביעו על פי צו מצפונם, והכל בסדר, לא ננהל על זה   24 

 25 עכשיו דיון, זה בסדר לחשוב ככה וזה בסדר לחשוב אחרת.

 26 אני חושב שזה לא בסדר  :אלישמע –  איתן יפתח

אנחנו יכולים לנהל דיון איתן לבקשתך אם תרצה בהצעה לסדר יום    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 27 

שאפשר או    תב"רזה  בדיון בישיבה הבאה או בזאת שאחריה על שירותי הדת במועצה אבל עכשיו   28 

 29 להצביע או לא להצביע. זה לא דיון על שירותי הדת במועצה.
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שאת מחריגה את זה.  עכשיו את מבלבלת אותי אושרת, את אמרת    רמות השבים:  –שלמה נמרודי   1 

 2 אז את לא מחריגה את זה? 

 3 אמרתי שאני מחריגה את זה ואני מחריגה את זה.   המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 4 אמרה את זה  גת רימון:  –אייל מילר 

 5 אמרתי ואני עומדת מאחורי זה  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 6 מי בעד? מי נגד? מה לא ברור?  מתן: - זולטי ליאת

המקווה. מי בעד? מי    בלי   התב"רים על כל  אז עכשיו אנחנו נצביע    המועצה: ראש - גונן  ני ג  אושרת 7 

 8 נמנע? מי מתנגד? פה אחד.  

 9 

 10 . שקלים המשך שיפוץ 24,000עכשיו אנחנו מצביעים על ה  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

אני רוצה להגיד משהו לפני ההצבעה הזאת כי נאמרה פה הערה    רמות השבים:  –שלמה נמרודי   11 

 12 שבעיניי לא במקום. 

 13 אבל שלמה   המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 14 אני לא מתנגד לדת. לא לא אבל  רמות השבים: –שלמה נמרודי 

 15 לא אבל בהצבעה אין הערות כל הזמן גת רימון:   –אייל מילר 

אנחנו באמצע הצבעה. אי אפשר ככה, באמת. אמצע הצבעה אי אפשר להעיר    נחשונים:  – אמנון כהן   16 

 17 הערות. 

 18 . אין בעיה אני לא אגיד את מה שיש לי לומר רמות השבים: –שלמה נמרודי 

שלמה אנחנו לא חשבנו שאתה מתנגד לדת ואין כאן מישהו שאמר   המועצה: ראש - גונן גני אושרת 19 

 20 שהוא מתנגד או בעד דת 

 21 זה מה שנאמר  רמות השבים: –שלמה נמרודי 

לא. יש כאן עניין של קרן פיתוח שאנחנו נצביע עליה שמי שחושב    ראש המועצה:  – אושרת גני גונן   22 

ובת העניין יצביע בעד ומי שלא נגד. אנחנו לא  שצריכים להיות שירותים שבאים מהקרן פיתוח לט  23 

שיפוץ    עבור  התב"ר על  מצביעים על בעד דת או נגד דת זאת לא ההצבעה. ההצבעה היא בסך הכל   24 

 25 המקווה. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? 

 26 אני נגד ואני בכל זאת מבקש להגיד משהו אושרת.   רמות השבים: –שלמה נמרודי 

 27 בקשה ב המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 החלטה
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה, ללא הצבעה על תב"ר שיפוץ  

 המקווה בירחיב, עליו תתבצע הצבעה בנפרד. 
 אושר פה אחד
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נמרודי   השבים:  – שלמה  קבוצה    רמות  לייחס  שאפשר  חושב  לא  שאני  זה  שאמרתי  מה  כל  אני  1 

לסביים, אני לא חושב שאנחנו    , הומואים  ,חילוניים   , כלשהיא מכל יישוב וזה לא משנה כרגע דתיים 2 

 3 ]...[ ישוביםהזו או אחרת בזמן ש  מסוימתך בקבוצה צריכים לתמו

אנחנו ננהל אבל שלמה אנחנו ננהל על זה דיון אם תרצו ואם מישהו    ראש המועצה:  –אושרת גני גונן   4 

יעלה על סדר היום את זה בבקשה אתה או איתן כל אחד מנקודת מבטו ירצה להעלות דיון לגבי   5 

מדיניות המועצה בעניין כזה או אחר אז אתם מוזמנים להעלות הצעה לסדר זאת זכותכם וזה חלק   6 

 7 מההתוויה של המדיניות. 

אושרת אני מציע כחברה בוועדה דת שאפשר להעביר אלי ולאיתן שנינו    צור יצחק:  –ב  ליטל רה 8 

 9 . חברים בוועדה, אפשר להעביר אלינו נושאים

כנס. אם  ישלמה העלה משהו אחר, שניה ליטל. אני לא רוצה לה   המועצה: ראש  - גונן  גני  אושרת 10 

ול לעשות את זה אבל שלמה  מישהו ירצה להעלות משהו לוועדה דת ההצעה שלך מקובלת. איתן יכ 11 

דיבר על משהו שהוא רחב הרבה יותר, הוא לא קשור לדתיים. הוא דיבר על מגזרים קבוצות בקהילה   12 

 13 כאלה ואחרות וזה דיון אחר לגמרי ואם שלמה ירצה הוא יעלה הצעה לסדר בנושא. 

 14 אושרת קודם תסיימי את ההצבעה, לא סיימת את ההצבעה.  צופית: -אליהו בן גרא 

 15 סיימנו  המועצה: ראש - גונן גני תאושר

 16 לא אמרת את התוצאות  צופית: -אליהו בן גרא 

הרוב    המועצה: ראש - גונן גני אושרת הן  פה אחד. סליחה, התוצאות  הן  אז התוצאות  אמרתי.  17 

 18 נמנעים.  3הצביעו בעד תקצוב המקווה. היו שלושה מתנגדים והיו  

 19 עכשיו תגידי לילה טוב והכל טוב  גת רימון:  –אייל מילר 

 20 נראה לי שהיו יותר משלושה אבל בסדר   ניר אליהו:  –יעקב אברהמי 

 21 סליחה? המועצה:  ראש - גונן גני אושרת

היה נראה לי שראיתי יותר משלושה מתנגדים אבל אין לי שום בעיה    ניר אליהו:  –יעקב אברהמי   22 

 23 עם זה. 

אז רגע לא, אנחנו נדייק את ההצבעה. שוב. מי מתנגד? בואו נדייק   המועצה: ראש - גונן  גני  אושרת 24 

יצביע? אחד שתיים שלוש  את ההצבעה. אם לא ראיתי טוב אז אני מבקשת לראות שוב. מי מתנגד ש  25 

 26 ושלמה ארבע. 

ארבעה. אוקי אז ארבעה מתנגדים וטוב שהעלית יעקב את הדיוק    המועצה: ראש - גונן  גני אושרת 27 

 28 הזה. ארבעה מתנגדים שלושה נמנעים והרוב בעד.  

 29 

 החלטה
 שיפוץ המקווה בירחיב. 1757מליאת המועצה מאשרת את תב"ר מס' 

 אושר ברוב קולות 
 נמנעים, כל השאר בעד[ 3מתנגדים,  4]
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 1 בנקאית עבור קרן הידידות[ אישור מליאת המועצה לערבות 8]

ואנחנו עוברים לסעיף האחרון אישור מליאת המועצה לערבות בנקאית עבור קרן הידידות עבור   2 

סכום שקרן הידידות אמורה להעביר לנו אבל לתקופת ביניים אנחנו צריכים להעביר ערבות. אגוזי   3 

 4 רוצה להסביר לא בהרחבה אלא בתמצית? 

 5 אנחנו המועצה בונה מרכז ליד מרכז היום לקשיש כן,   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 6 לא בונה בנתה  כפר סירקין: –אורי עצמון 

 7 סיימה לבנות  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

מהמימון,    המועצה: גזבר  - אגוזי  יצחק חלק  לקשיש.  היום  מרכז  ליד  נפש  לתשושי  מרכז  בנתה  8 

 claims 9של המועצה ומוועידת התביעות ה    השקעות המימון הזה הוא מימון מביטוח לאומי מקרן  

זה ההקצבה שלהם. ההקצבה שלהם מותנית    606,310שקלים    606,000בערך    606של יוצאי גרמניה.   10 

בוצעו שם מהרישום בטאבו על שם המועצה וכמובן עם  הליכי ההפקעה ש  בגמר הליכי הרישום של 11 

קח  ישיעבוד לטובתם של המקום. ההליכים האלה לא הסתיימו, זה י  ,איך זה נקרא  ,איזה שהיא 12 

לשחרר את    ניאותוהם  לדעתי עוד מספר חודשים. אנחנו ביקשנו מהם בכל זאת לשחרר את הכסף   13 

ם הזה. כמובן שערבות בנקאית היא  בתמורה לערבות בנקאית שהמועצה תמציא על הסכו  ,הכסף 14 

היא   לשנה  האלה    תהיהכרגע  ההליכים  שכל  להם  שנוכיח  ברגע  תסתיים  היא  כמובן  אבל  לשנה  15 

הושלמו ואם חס וחלילה זה לא יסתיים אבל אני לא מרגיש שזה לא יסתיים אז את זה כמובן אפשר   16 

אלף שקל זה לא דבר של מה בכך    600זה    ]...[  . אנחנו חושבים שכדאי לקבל את הכסףריךאלהיהיה  17 

בשלבי רכישת ציוד אחרונים    ,או כמעט הסתייםסתיים  המר אורי  אפשוט הפרויקט צריך כמו ש  18 

 19 ... ואנחנו רוצים את הכסף ו

אותנו    המועצה: ראש - גונן גני אושרת להעמיד  שעלולים  התנאים  מה  השאלה  נשאלת  אגוזי  20 

 21 בסיטואציה של מימוש הערבות? 

 22 מה התנאים?   המועצה: גזבר - יאגוז יצחק

 23 באיזה מצב אנחנו נאלץ להשתמש בערבות?  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 24 אולי שלימור תענה   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

לטובת וועדת התביעות. הסיבה שעדיין    השעבודאם לא נרשום את    יועמ"ש:  –עו"ד לימור ריבלין   25 

 26 אנחנו 

 27 וזה עניין פרוצדורלי, אין שם עניין  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

זה עניין שלוקח זמן לרשום בטאבו את הנכס שהופקע מכיוון שלא    יועמ"ש:  – עו"ד לימור ריבלין   28 

ועדה עובדת על  אז לוקח המון זמן כבר חודשים הו .הופקעה חלקה מלאה שלמה אלא חלק מחלקה 29 

על שם המועצה. לכשזה יקרה    הזוזה עם מודדים מוסמכים וכו' כדי שבטאבו תירשם חלק מהחלקה   30 

קח אנחנו מקווים חודשיים שלושה זאת הייתה ההערכה האחרונה שמהנדסת  יאנחנו מניחים שזה י  31 

ועדת  הוועדה עדכנה את המנכ"ל. אנחנו מיד נצא לרשם המשכונות ואנחנו נרשום שעבוד לטובת   32 

 33 התביעות. 
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 1 יש זמן שמגבילים אותנו?  מתן: - עדי שחר 

 2 אני לא ראיתי   יועמ"ש: - עו"ד לימור ריבלין 

 3 היא לא סתם מבקשת את הדברים האלה   כפר סירקין: –אורי עצמון 

אני לא ראיתי אגוזי אם יש לך אותה ואתה יכול לשתף. אגוזי אם    יועמ"ש:  –עו"ד לימור ריבלין   4 

 5 אתה יכול לשתף את הפנייה של וועדת התביעות אני לא ראיתי 

 6 לא אין אותה  ,לא  המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 7 אני לא ראיתי דד ליין.  יועמ"ש:  –עו"ד לימור ריבלין 

 8 דד ליין למה? סליחה   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 9 . דד ליין לסיום הרישום ושהם לא יממשו את הערבות מתן: –ר עדי שח

 10 זה קשור אלינו זה לא קשור לוועדת התביעות. וועדת התביעות אומרת    המועצה: גזבר  - אגוזי  יצחק

לא רגע בוא נעשה סדר אגוזי, הסיפור של רישום בטאבו לוקח    ,לא המועצה: ראש  - גונן גני אושרת 11 

יותר זמן כי זה חלק מחלקה. נשאלת השאלה האם יכול להיות מצב שלא יאשרו לנו את הרישום   12 

ואז נצטרך לממש את הערבות? אז לימור ענתה ואמרה לא, זה תהליך פרוצדורלי שרק   בטאבו?  13 

 14 ה. לוקח זמן. זאת הייתה השאלה ועדי זאת התשוב

שחר   הזה    מתן:  -עדי  בעניין  זמן  הגבלת  יש  האם  לזמן?  הגבלה  יש  האם  שוב  שואל  אני  הבנתי  15 

 16 מבחינתם? 

 17 אז אני אומרת שאני לא ראיתי הגבלה  יועמ"ש:  –עו"ד לימור ריבלין 

לא הם אמרו הם אמרו בעל פה שמוכנים לשחרר את הכסף תמורת    המועצה:  גזבר - אגוזי יצחק 18 

 19 ל שיידרש. ערבות והערבות תוארך ככ

 20 . טוב מתן: - עדי שחר 

 21 האלטרנטיבה היא לא לקבל את הכסף   המועצה: גזבר - אגוזי יצחק

 22 המטרה שלהם זה לתת כסף.   ניר אליהו:  –יעקב אברהמי 

זה תקציב מאוד ישן שלהם, הם כבר לא תומכים בדברים כאלה, זה    המועצה:  גזבר  - אגוזי  יצחק 23 

הכסף הם רוצים לגמור את העניין הזה ובצדק גם    תקציב מאוד ישן שלהם, הם שומרים לנו את 24 

 25 אנחנו רוצים.

 26 אמנון רצית לשאול שאלה? המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 27 מה ההשקעה הכללית של כל הפרויקט?  נחשונים: –אמנון כהן 

 28 ? הפרויקטמה סך כל התקציב של  המועצה: ראש - גונן גני אושרת

 29 ההשקעה? כן מה  נחשונים: –אמנון כהן 
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מיליון שקלים, ביטוח    3כמעט    310,972,2התקציב של הפרויקט היה    המועצה: ראש - גונן גני אושרת 1 

ועל זה אנחנו    שש מאות וששלאומי שילם מיליון מאה ושש עשרה מיליון שקלים, וועדת התביעות   2 

וכשנוכל לצאת מהמגבלות קורונה נעשה גם חנוכה    1,250,000מדברים עכשיו ומקרן הפיתוח יצא   3 

של הבית המקסים הזה לחבר הוותיק לתשושי הנפש. אז חברים אני מעלה את זה להצבעה הצעת   4 

 5 ההחלטה בבקשה.  

 6  606,310,  306פח  מליאת המועצה מאשרת לקיחת ערבות לטובת נס  גזבר המועצה:  –יצחק אגוזי  

 7 כנגד התשלום שלהם למימון השתתפותם בפרויקט.  התביעותלטובת ועידת  

 8 גם אישור משרד הפניםטעונה    וכמובן לקיחת הערבות ככל שתאושר  יועמ"ש: –עו"ד לימור ריבלין  

 9 נכון  גזבר המועצה:  –יצחק אגוזי 

 10 מי בעד?  ראש המועצה: – אושרת גני גונן 

 11 אני מציע שינסחו את זה קצת יותר טוב   אליהו:ניר   –יעקב אברהמי 

גונן   חברים מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד. תודה רבה לכם על    ראש המועצה:  – אושרת גני  12 

 13 . הסבלנות

 14 

בטלוויזיה שהיה איזה  אושרת רק שניה עם אינפורמציה ששמעתי עכשיו    נחשונים:  –אמנון כהן   15 

אירוע בטחוני עכשיו בראש העין. נכנס איזה מחבל דרך פרצה בגדר וכנראה שעשה שם איזה משהו   16 

 17 זה האינפורמציה שעכשיו שמעתי תוך כדי. 

הסיפור של הפרצות בגדר הוא סיפור קשה מאוד, כתבנו מכתבים  ראש המועצה:    –אושרת גני גונן   18 

תגובה לפני יומיים שזה ידוע ומשרד הביטחון וכתבו לנו מלשכת    לכל השרים בעניין הזה וגם קיבלנו 19 

הרמטכ"ל שהם מכירים את זה והם מטפילם בזה והטיפול שלהם זה לפי תיעדופים ואנחנו כנראה   20 

ים שנכנסים לשם יום  "ח לא נמצאים בתיעדוף גבוה וכל הזמן גם התרעתי שחס וחלילה מכל השב 21 

חה, לאירועים לאומניים. אני מאוד מקווה שזה לא קרה  אחד גם האירועים הפליליים יהפכו ,סלי 22 

אנחנו ממשיכים לפעול בעניין הזה, אני גם מזמינה לסיור כאן נציגים    .ושבראש העין מה ששמעת 23 

טחון הפנים כי אלה אומרים זה בדיוק גדר המערכת זה גדר  יממשרד הבטחון, מהצבא ומהמשרד לב 24 

ד הבטחון פנים המשרד בטחון פנים אומר זה צה"ל  ההפרדה זה ממש ככה, אלא אומרים לא זה משר 25 

זה משרד הבטחון ואנחנו רוצים להביא את כולם ביחד לשם ולהגיד להם יאללה פעם אחת ולתמיד   26 

 27 זה לא נופל בין הכסאות, תמצאו

את ועדת חוץ ובטחון לשמה והצבא החליט ואומר אני לא מטפל   הבאנו כפר סירקין: –אורי עצמון  28 

 29 בזה.

 30 

 החלטה
, לטובת ועידת התביעות כנגד התשלום שלהם  606,310מליאת המועצה מאשרת לקיחת ערבות של 

אישור   את לקיחת הערבות ככל שתאושר טעונה גםלמימון השתתפותם בפרויקט המרכז לתשושי נפש. 
 . משרד הפנים

 אושר פה אחד
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 1 זה בשוטף אנחנו צריכים לא להרפות בעניין.  ראש המועצה: – גני גונן אושרת 

: אני מציעה לרשום מכתב כמענה למכתב שקיבלת ובאמת לרשום שאת מתריעה  מתן  –ליאת זולטי   2 

 3 שוב 

 4 בעקבות אירוע שקרה היום. זה באמת 

 5 זה אירוע שני, זה מחבל שני כבר שעושה את זה  כפר סירקין:  –אורי עצמון 

 6 כן זאת באמת בעיה מאוד קשה מתן:  – לטי ליאת זו 

תודה רבה לכולם כנראה שלא נפתור את כל הבעיות היום    חבריםראש המועצה:    –אושרת גני גונן   7 

 8 אבל נשאיר גם משהו לפעם הבאה. 

 - ההישיבה ננעל-

 בברכה,

 _____________  ____________  _____________ 

 אושרת גני גונן,  

                               ראש המועצה  

 יצחק אגוזי, 

 גזבר המועצה 

 שרון סספורטס,  

 מנכ"ל המועצה 

 


