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 - הישיבה נפתחה-

 1 [ דו"ח ראש המועצה 1]

]ראש המועצה[: גונן  גני  באופן רשמי.    אושרת  ישיבת המליאה שלנו  נתחיל את  אוקיי, אז אנחנו  2 

חברים וחברות יקרים, ערב טוב, יש לנו ישיבה מלאה, מלאה ממש היום, אנחנו נפגשים שוב אחרי   3 

איילת שקד, אז טוב לראות אתכם שוב. על סדר היום שלנו, ראיתם,   חברת הכנסתשנפגשנו בביקור   4 

כון מצב הקורונה. אז עד לפני מספר ימים, עד יום חמישי,  הרבה מאוד נושאים, אני אתחיל בעד 5 

היינו במצב יחסית ממש טוב, ארבע עשרה חולים בכל המועצה שלנו, כמובן מאחלים לכולם החלמה   6 

מהירה. תוך ארבעה ימים זה קפץ, זה קפץ באופן משמעותי, זה קפץ לעשרים ושלושה והיום עשרים   7 

ולים, עדיין מועצה ירוקה, עדיין הישובים שלנו ישובים  ואחד. אנחנו מדברים על עשרים ואחד ח  8 

ירוקים, ובכל זאת אנחנו רואים כאן מגמה. אנחנו ניסינו לנתח את המגמה הזאת ולהבין, קודם כל   9 

את הפריסה של החולים בתוך הישובים שלנו, אנחנו רואים שמדובר כאן בשני ישובים, המוקדים   10 

ואנחנו רואים שיש לנו מגמה של עלייה כתוצאה מפתיחת    בצור יצחק ובירחיב,  –  הם בשני ישובים 11 

יסודית כבר פועלת מספר שבועות ושם פחות  - שערי מערכת החינוך. זה נכון שמערכת החינוך הקדם 12 

יסודי וכמובן שאת  - ראינו את זה ועכשיו אנחנו רואים את זה יותר, אבל לאחרונה פתחנו גם את העל 13 

תוך בתי הספר, בעיקר, אנחנו רואים שכתוצאה מחולה  היסודי, ומתחילים לראות שיש מגמות ב 14 

מאומת אנחנו מכניסים על פי ההנחיות לבידוד הרבה מאוד תלמידים, ולכן יותר ממחצית מהחולים   15 

כל   את  עושים  אנחנו  החינוך.  במערכת  תלמידים  בעצם  הם  מהמבודדים  ממחצית  יותר  והרבה  16 

כל   ולמנוע. קודם  כדי להקטין  לנקוט  ולקטוע את שרשרת ההדבקה,  הפעולות שצריך  כדי לקצר  17 

אנחנו מביאים את אוטובוס השירות שלנו מונגש לבדיקות בישובים ועכשיו, גם, החל מיום חמישי   18 

הקרוב אנחנו נכנסים לבתי הספר. אתם יכולים לראות שבעמי אסף ובירקון אנחנו נהיה ביום חמישי   19 

ים החינוכיים שלנו לבוא ולהיבדק,  הקרוב. אנחנו מעודדים גם את התלמידים וכמובן את הצוות  20 

אנחנו לא יכולים לחייב אבל בהחלט הסברה נכונה חשובה כאן, כי ככל שאנחנו ניבדק יותר אנחנו   21 

נוכל למנוע הדבקות, ומי שצריך להיכנס לבידוד יוכל להיכנס לבידוד בזמן, ולכן אני קוראת באמת   22 

יות שגרירינו בישובים, וכמובן קוראת  לכל מי ששומע אותנו, גם כאן חברים וחברות במליאה, לה 23 

לכל התושבים והתושבות ששומעים אותנו כאן, צאו להיבדק. אם מישהו לא מרגיש טוב, אם יש   24 

חשש שהייתם עם חולה קורונה, אל תהססו, צאו להיבדק. אנחנו ממשיכים כמובן בכל יתר הפעולות   25 

י, שעובד ועושה את התחקירים,  ת ועצשאנחנו עושים בנושא הקורונה, יש לנו צוות קורונה מקומי, מ 26 

לדיוני תקציב   גמור, אנחנו עברנו  בסדר  זה  .  2021ואני רואה שכבר העבירו אותי למצגת הבאה,  27 

נפגשנו כאן חברי המליאה, נפגשנו פיזית רובנו וגם חלקנו בזום והיה לנו יום דיונים מעניין ופורה,   28 

צה, שמענו אתכם, עשינו שולחנות עגולים  שמענו את מנהלי האגפים ומנהלי היחידות השונות במוע  29 

שבמסגרתם דיברנו על החלומות שלנו, על הצרכים שלנו, על התיעדופים שלנו במסגרת משאבים   30 

קיימת, דיברנו על ההשפעות של הקורונה על התקציב שלנו. אני אפרט על זה כמובן הרבה יותר   31 

בחודש. וארבעה  בעשרים  שלנו  התקציב  ישיבת  את  נקיים  לראות    כשאנחנו  יכולים  אנחנו  כאן  32 

הראשונה   החסה  את  ונטענו  שלנו  החקלאית  לחווה  יצאנו  התקציב,  ישיבות  של  ביום  בתמונה,  33 

בערוגות של החווה החקלאית המקסימה שלנו. באמת רגע מרגש. מאז אנחנו רואים הרבה מאוד   34 

וצרת את  תלמידים נכנסים לחווה החקלאית, נהנים מפעילות חשובה שמחברת בין אדם לאדמה וי 35 

הצביון   על  הזה,  הצביון  על  הזמן,  כל  עליו  נלחמים  השרון  בדרום  שאנחנו  הזה,  החשוב  הקשר  36 

החקלאי והכפרי שלנו ולכן חינוך לקיימות ולחקלאות הוא חשוב לנו ואנחנו מקיימים אותו במערכת   37 



 

 
4 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

עם  החינוך שלנו. טוב, אנחנו פתחנו את החודש בהשקת בית הקפה שלנו, חודש המודעות לאנשים   1 

טוב"   "שכולו  עמותה  טוב".  "שכולו  עמותת  עם  טוב"  "קפה  שנקרא  בית קפה  פתחנו  מוגבלויות.  2 

 3  ם שהקים אותה תושב המועצה שלנו, שאנחנו ממש גאים בו ובעשייה שלו, עירד אייכלר, שהוא בעצ

הקים קבוצה שבין היתר גם פותחת בתי קפה ומעסיקה בהם אנשים עם מוגבלויות, ואני כמובן   4 

לראש אגף הרווחה שלנו, לתמי ולכל הצוות, שהצלחנו לפתוח בית קפה שמעסיק ארבע    מודה גם 5 

מי שמגיע   וכל  וסנדוויצ'ים,  בבוקר  קפה  לנו  מוכרים  והם  מוגבלויות  עם  וצעירות  צעירים  עשרה  6 

מוזמן לקנות שם, ויוצאים לעבודה וזה היה מרגש לפגוש אותם. חוץ מזה, אנחנו בחודש של השקות,   7 

דעות לאנשים עם מוגבלויות, אנחנו משיקים את כנפיים של קרמבו, תנועת הנוער  בחודש של מו 8 

בנפרד  ה ניתן  אנחנו  זה  על  מיוחדים,  צרכים  בלי  ילדים  עם  מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  משלבת  9 

ורעות   ולנירית  הנוער  ותודה למחלקת  בשבוע הבא.  ניתן כשההשקה תהיה,  ואנחנו  נתנו  סקירה,  10 

כנפיים של קרמבו, שכבר גייסה מדריכים וחניכים וכמובן שאם יש עוד  ולנועם שני, שמרכזת את   11 

מדריכים ועוד חניכים שרוצים להצטרף אז מוזמנים להצטרף אלינו. תודה לתושב המועצה שלנו,   12 

יאיר ולדשטיין, יאיר הוא מאלטשולר שחם, שהם נותנים חסות לכנפיים של קרמבו, והוא הצליח   13 

ועצה שלנו ואנחנו סניף נוסף מבין הסניפים הקיימים בארץ, גאווה  להכניס את כנפיים של קרמבו למ  14 

 15 גדולה. אז זה חודש חשוב. 

]חורשים[: כהן  לעובדי    אלי  רק  שזה  או  לבוא לשתות קפה?  לאנשים שרוצים  גם  פתוח  זה ממש  16 

 17 המועצה? 

 18 בטח. לא, מה פתאום, אז טוב שאתה שואל, ברור. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 19 לא, זה הכי קרוב לי, אני יכול לקפוץ לפה זה קרוב.  שים[:אלי כהן ]חור

המועצה,    תושביתבוא, תעשה שם פגישות עבודה, ואני מזמינה את    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

 21 תבואו ותקנו בבית הקפה, זה חשוב מאוד. 

 22 זה לא היה מספיק ברור, אז בסדר.  אלי כהן ]חורשים[:

ז הארבע עשרה צעירים וצעירות שמנהלים את בית הקפה, הם  א  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

מבשלים, הם מוכרים, הם משווקים, הם בעצם מקבלים שכר על זה, תעסוקה בשכר ואני ממש   24 

 25 מזמינה אתכם, וככל שתבואו יותר, ככה תהיה יותר תעסוקה לבית הקפה הזה וזה חשוב מאוד.  

 26 פה קורונה לא בטוח שכדאי שכולם יגיעו למועצה. למרות שדווקא בתקו  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

לא, באים, קונים ויושבים לאכול את זה בחוץ. זה לא, את צודקת,   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 27 

 28 אנחנו עובדים לפי התקנות של הקורונה.  

אבל אחרי הקורונה החזון הוא, באמת, מה זה החזון, המודל    גב' ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[: 29 

 30 נו זה בית קפה, אחרי הקורונה נוכל להפעיל את זה באמת כבית קפה עם שולחנות והכל. שבני

 31 נכון, עכשיו אפשר לקנות, לקחת ולשבת בחוץ.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 32 אחלה יוזמה. אלי כהן ]חורשים[:
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לאומי למתנדבים והתנדבות במועצה  -תודה. ציינו את היום הבין  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

ומחלקת   וצעירים  נוער  תרבות,  ואגף  הרווחה  לאגף  תודות  שוב  אתמול.  שהיה  הוקרה  בערב  2 

בדרום   פעילים  מתנדבים  אלף  כמעט  המתנדבים,  למאות  ענקית  תודה  וכמובן  שלנו,  ההתנדבות  3 

התנדבות וכמה ההתנדבות מגבשת ומחזקת את  השרון, שראינו עכשיו בקורונה את המשמעות של ה 4 

הקהילה שלנו וכל כך נחוצה בתקופה הזאת. אז המשיכו להתנדב, אתם חלק מהמתנדבים חברי   5 

המליאה, אז אני מצדיעה גם לכם. אנחנו ממשיכים לעדכן בנושא הועדות הגאוגרפיות שלנו, אפשר   6 

להתרכז   רוצה  אני  הועדות,  כל  את  מציגה  הזאת  המפה  זאת  להבהיר,  אחת,  בוועדה  עכשיו  7 

שמתקיימת בעשרים ושניים לחודש. הוועדה הזאת היא וועדה גאוגרפית עם כוכב יאיר. הוועדה   8 

נפתחה בעקבות בקשה של כוכב יאיר להעביר שטחים שלנו אליהם לצרכי מגורים והוועדה הזאת   9 

את צור יצחק.    כוללת את כל הגזרה. היא כוללת את כל הגזרה, את קיבוץ אייל, את צור נתן וגם 10 

זאת תהיה וועדה שתתכלל את כל הגזרה על כל הנושאים שיעלו    2015-בהמשך להחלטת המליאה מ  11 

 12 שם, שחלקם הם מגורים וחלקם הם שייכות מוניציפלית. 

 13 כוכב יאיר לא במפה עכשיו, במה שאתם מראים.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 14 נה.כוכב יאיר יותר צפו שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 15 בטח יותר צפונה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אני אגיד לגבי הוועדה שהישובים צור נתן, צור יצחק ואייל, שהם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

תכנסו בלשון עבר, מתכנסים בלשון הווה וגם יתכנסו בלשון  ההישובים הרלוונטיים לוועדה הזאת,   17 

, מאוחדת. כבר פחות או יותר התגבשה עמדה כזאת,  עתיד עד שתהיה כאן איזושהי עמדה מגובשת 18 

זו עמדת המליאה כפי שהתקבלה בישיבותיה והעמדה הזאת תוצג בפני הוועדה הגאוגרפית ואני   19 

מניחה שהוועדה תתכנס מספר מפגשים, בטח הישיבה הראשונה תהיה סוג של תיאום ציפיות, אנחנו   20 

מגיעים, נשמע את הדברים ונציג את עמדתנו    עוד לא יודעים בדיוק מה יטענו בכוכב יאיר ואנחנו 21 

וכמובן את כל החומרים והנתונים הוצגו כאן על ידינו והוצגו לכם בעבר. אני רוצה להמשיך ולעדכן   22 

אתכם בעניין הדיפו. אני רוצה לעדכן אתכם שהדיפו הופקד במסגרת הות"ל והוא הופקד באדמות   23 

ת אומרת יש אדמות, חלקן של גן חיים וחלקן  גן חיים ואדמות המועצה האזורית דרום השרון, זא 24 

של המועצה האזורית. אנחנו מתנגדים, הקמנו צוות מקצועי, בצוות המקצועי הזה נמצאים עורכי   25 

ומטרו, כולל מומחה בין לאומי, אנחנו עובדים עם    "דיפויים"דין, מהנדסים מומחים בנושא של   26 

ו וצופית  חיים  גן  הנהגות  עם  נפגשנו השבוע  הנהגת  הישובים.  עם  ניפגש  אנחנו  שדה  ביום חמישי  27 

בפני   נציג  ואנחנו  הצוותים  ה ורבורג  של  העמדה  את  נגבש  כשאנחנו  בפירוט  זה  את  מליאה  28 

אפשר   כאמור.  עלינו  מקובלת  שלא  הות"ל  לחלופת  מציעים  שאנחנו  החלופות  ואת  המקצועיים  29 

ם. הביקור הראשון  טוב, אז אנחנו התחלנו בסדרת ביקורים של חברי כנסת ושרי  .להעביר הלאה 30 

שלנו היה עם חבר הכנסת מאיר כהן מ"יש עתיד". מאיר כהן שהוא איש חינוך לשעבר והוא ראש   31 

כיר והבין את האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו. דיברנו  מעיריית דימונה לשעבר, מאוד   32 

מ הביניים.  וחטיבת  התיכוניים  הספר  לבתי  החינוך  למערכת  החזרה  של  הנושא  על  כיוון  איתו  33 

וכרגע   שאצלנו זה שש שנתי זה מורכב יותר, כי המורים שמלמדים בחטיבה מלמדים גם בתיכון  34 

הפוקוס הוא על מיקודים ובגרויות, ויש קושי מאוד גדול עם זה שאנחנו מסיעים לבית הספר וקשה   35 

 36  לנו לעשות משמרות, אז להכפיל ולשלש את ההסעות זה מיליוני שקלים שאנחנו לא משופים עליהם

על ידי המדינה. מה שאתם יכולים לראות כאן בתמונה זה את חבר הכנסת יום למחרת הביקור   37 
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מציג, בוועדת החינוך של הכנסת שהוא חבר בה, את הקושי הזה של מועצה אזורית שאמורה להסיע   1 

לבתי הספר במשמרות ועל היעדר השיפויים והיעדר התמיכה בתומכי הוראה, אלה שזכינו לקבל   2 

ה בתי  בחטיבות  עבור  הספר,  בתי  את  ימים  חמישה  לפתוח  הצלחנו  זה  ובזכות  היסודיים  ספר  3 

ובתיכונים הקושי הוא גדול הרבה יותר, שם אין לנו את הסיוע הזה של משרד החינוך, לא בהסעות   4 

מאוד על זה. היום הגיע    ו ולא בתגבור הוראה, והוא מציג את זה בוועדת החינוך וכמובן הודינו ל 5 

רת הכנסת, שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, השתתפתם, חלקכם השתתפתם  אלינו לביקור חב  6 

שאנחנו   האתגרים  את  שקד  לאיילת  הצגנו  הכובש.  ברמת  בסיור  כך  אחר  גם  היינו  בישיבה,  7 

תיקון   הקורונה,  ענייני  גם  ות"לים,  ותמ"לים,  גבולות,  גם  כאן,  איתם  שאמרנו    116מתמודדים  8 

. אנחנו באמת, באותה הזדמנות אני אספר לכם  של התיקון לאיילת שהיא צריכה לתקן את התיקון 9 

שמאפשר הארכה של שנתיים באכיפה לכל משק שיכול להסדיר תכנונית    116שיש תיקון לתיקון   10 

לתכנון ובנייה שבעצם במסלול הירוק אנחנו    בועדהאת השימוש החורג שלו. אנחנו עם מסלול ירוק   11 

, שהחריגה שלו, השימוש החורג שלו יכול להפוך  מאפשרים לכל מי שרוצה להסדיר ויכול להסדיר 12 

לפלח שהוא צמוד דופן לחלקת המגורים, ועוד בשורה זה שאין אכיפת בחלקות המגורים על ידי   13 

ביחד  116 לממשלה,  המשפטי  היועץ  סגן  קמיניץ,  ארז  מול  להשיג  שהצלחנו  הישגים  שני  אלה   . 14 

יו"ר מרכז המועצות האזוריות ועמ ית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים, יחד  ובהובלה של שי חג'ג',  15 

בעצם תיקנו את התיקון לתיקון. זה יאפשר לנו להתארגן וזה לא מספיק, אנחנו צריכים להמשיך   16 

י, איך אנחנו מסדירים איתם, כי אנחנו בוועדה  "י, האתגר הגדול שלנו הוא שם ברמ" הלאה לרמ 17 

התכנון וצריך להעביר את זה הלאה.  י וכמובן גם במנהל  "יכולים להסדיר אבל אנחנו גם תלויים ברמ 18 

עם  "ברמ יחד  כזה  מתווה  על  גם  עובדים  ואנחנו  לעלות  צריך  הפלח  שימושי  של  הנושא  כל  גם  י  19 

ולחברת הכנסת   גם לכם  ובמרכז המועצות האזוריות. תודה  השותפים שלנו בתנועות המיישבות  20 

עוזי דיין בגדר ההפרדה.    שהשתתפה אצלנו בביקור ובסיור היום. מתוכנן לנו ביקור עם חבר הכנסת 21 

אנחנו דיברנו לא מעט על זה שיש לנו בעיות קשות מאוד של כניסת שב"חים דרך גדר פרוצה, כמו   22 

שאתם יכולים לראות, פרצות גדולות מאוד בגדר ההפרדה, גם משאית, אתם לא יכולים לראות   23 

עוברות שם עגלות  תמונה, הנה, אתם כן יכולים לראות למטה, תמונה שמשאית יכולה לעבור שם ו 24 

יכולים לעבור ויש לנו טרור חקלאי ויש לנו בעיות כמובן של פריצות לבתים, גם    והםעם חמורים,   25 

העניין הפלילי שאנחנו מאוד מודאגים ממנו, אבל בעיקר מודאגים שאירוע פלילי יהפוך מהר מאוד   26 

מערכת הביטחון, גם  לאירוע לאומני, ולכן אנחנו שלחנו גם מכתבים וגם התרענו וגם דיברנו עם   27 

המשרד לביטחון פנים, גם משרד הביטחון, גם השרים במשרדים האלה, ולצערנו הרב, אלה העבירו   28 

את זה לאלה, ואלה לאלה, וגדר הביטחון ואנחנו על התפר, והתפר הוא בין המשרד לביטחון פנים   29 

המש בשני  רואים  ואנחנו  נוותר  לא  ואנחנו  מוותרים  לא  ואנחנו  הביטחון  האלה  למשרד  רדים  30 

אחראים על הביטחון שלנו. גם את השר לביטחון פנים הזמנו, אנחנו נעדכן אתכם על הביקור שלו.   31 

שר המשפטים ניסנקורן יגיע לכאן בשבע עשרה בחודש לביקור וגם איתו אנחנו נדבר על הנושאים   32 

,  116יקון  שחשובים לנו, כי הוא היה שותף, אולי לא אמרתי את זה קודם וחשוב להגיד, כמובן שת 33 

הרבה מאוד בזכות השר ניסנקורן שקידם לנו את התיקון הזה ואנחנו נדבר איתו    ,התיקון לתיקון 34 

לשמוע מכם וגם    חעל כל הדברים שמתממשקים אלינו ואל משרד המשפטים. וכמובן אנחנו נשמ 35 

נעלה   אנחנו  הכנסת  וחברי  השרים  בביקורי  עכשיו,  אותנו  ששומעים  והתושבים  התושבות  מכל  36 

אים שאתם תעבירו אלינו, אז תעבירו אלינו נושאים. לא כתבנו כאן, אבל יש לנו גם ביקור של  נוש 37 

שר הרווחה, שר הרווחה איציק שמולי יגיע אלינו גם כן לחנוכת המועדון החדש שלנו. זה מועדון,   38 
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תיק, התשוש, לתשושי נפש. העמותה לחבר הותיק שיושבת הראש שלה זו ורדה לוי  ומרכז לחבר הו  1 

ויש לנו כאן חברי מליאה ששותפים מאוד כמו הגזבר אורי עצמון שמקדם  וא מיל אזרן המנכ"ל  2 

מאוד את ענייני העמותה. אנחנו הזמנו את השר לבוא ולחנוך איתנו את הבית הכל כך חשוב הזה   3 

שייתן מענה בפעם הראשונה במועצה לוותיקים תשושי נפש. הם יוכלו להגיע ליום מלא ולקבל שם   4 

ה של פעילויות, גם טיפוליות וגם העשרתיות וחוויתיות. אז זה היה על קצה המזלג  מעטפת שלמ  5 

 6 .עדכונים מהשבועות האחרונים

 7 

 8 16.10.2020מיום  13/10[ אישור פרוטוקול מליאה  2]

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  את    אושרת  לאשר  מבקשת  אני  שלנו.  היום  לסדר  נעבור  אנחנו  עכשיו  9 

 10 . מי בעד? מישהו נמנע? מתנגד? פה אחד. תודה.  26.10.2020-מיום ה  13/10פרוטוקול המליאה מספר  

 11 

 12 . 1.1.2021-הסדרת זכויות חתימה של המועצה החל מה[ 3]

.  1.1.2021-זכויות חתימה של המועצה החל מההסעיף הבא הסדרת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

 14 אגוזי ולימור לפי הסדר הזה. 

ערב טוב לכולם, כידוע לכם צפי מסיים את עבודתו בסוף החודש.    מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 15 

הוא היה בעל זכות חתימה כמחליף של ראש המועצה, כמחליף של אושרת. אנחנו מבקשים מחברי   16 

סספורטס   שרון  יהיה  החתימה  זכויות  בעניין  אושרת  של  הקבוע  שהמחליף  לאשר  המליאה  17 

פשר לשאול או אותי או את לימור. לימור תכף  הסמנכ"ל. זהו, אם יש למישהו שאלות אני כאן. א 18 

תקריא נוסח הצעת החלטה. צריך רק לזכור שזה לפי המצב בנוסח קבלת ההחלטה שלגבי המחליף   19 

שאושרת    ל כל מהשל אושרת, זאת אומרת בזכויות החתימה, הזכויות הן מלאות. זאת אומרת ע 20 

בי הגזבר זה קצת שונה, אבל כרגע  רשאית לחתום יהיה רשאי לחתום גם המחליף, דהיינו שרון. לג 21 

 22 זה לא רלוונטי. 

 23 מי חתם עד היום? אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 24 עד היום אושרת או צפי. מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 25 סגן שיבוא? האז למה לא   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

]גזבר המועצה[: אגוזי  יצחק  למי    מר  אושרת  של  זו החלטה  צריך להסביר,  אני  את    להאציללא  26 

 27 הסמכות. 

אורי מרגלית עובד שבעים וחמישה אחוז משרה. הנוכחות של שרון    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

אחוז משרה היא נדרשת כי מדובר כאן על חתימות ברמה יומיומית. זהו, אגב זה מקובל.    100-ב 29 

 30 הערות נוספות? שאלות? אז בואו נעלה את זה להצבעה. לימור, נוסח הצבעה. 

 החלטה
 . 26/10/2020מיום ה 13/10מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה מס' 

 אושר פה אחד



 

 
8 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

]יועמ"ש[: גב ריבלין  לימור  יהיו    '  המועצה  מטעם  החתימה  מורשי  כי  מאשרת  המועצה  מליאת  1 

גזבר המועצה או סגניתו,    – ראש המועצה או מנכ"ל המועצה. קבוצה שנייה    -כדלקמן: קבוצה א'   2 

כאשר חתימה מחייבת של המועצה מחייבת חתימה של אחד מכל קבוצה פלוס חותמת המועצה.   3 

 4 וף לכך שסגנית הגזבר מוסמכת לחתום עד לסכום הקבוע בתקנות. זהו. בנוסף, כל האמור כפ

 5 מי בעד? מי נמנע?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 6 סגנית הגזבר לא עוזבת?   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 7 כן, היא עוזבת. אנחנו עוד מעט נתייחס לזה. מי נגד? אוקיי.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 8 הנה יש אחד נגד.  נכ"ל המועצה[:שרון סספורטס ]מ 

 9 שניים. אחד. אז ברוב קולות. בסדר, תודה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 10 

 11 [ עזיבת סגנית הגזבר 4]

]ראש המועצה[: גונן  גני  גזבר בקדימה  אושרת  ציפי שלנו התקבלה לתפקיד  צורן.  -סגנית הגזבר,  12 

אנחנו מאחלים לה בהצלחה רבה. ציפי, כולנו מכירים, מוקירים ומעריכים את פעילותה במועצה.   13 

התרומה שלה גדולה מאוד מאוד ואנחנו בהחלט נרגיש בחסרונה ונתגעגע אליה, אבל היא תהיה   14 

יוצ אנחנו  היא ממש שכנה.  אלינו.  הגזבר,  קרובה  סגנית  הגזבר,  סגן  של  על התפקיד  אים למכרז  15 

זכות   העברת  בעניין  כאן  להצבעה  זה  את  נביא  אנחנו  אז  לכאן  שיתבל  מי  תתקבל  או  שיתקבל  16 

למי   חפיפה  לעשות  קצת,  עוד  להישאר  מציפי  מבקשים  אנחנו  אצלנו,  ציפי  בינתיים  החתימה.  17 

הזדמנות   וזאת בהחלט  מי שיתקבל.  לכאן  או תתקבל  להגיד שאם אתם מכירים  שיתקבל  טובה  18 

אנשים מעולם הכספים שיכולים לתרום לנו בגזברות של המועצה אז תזמינו אותם להתמודד במכרז   19 

 20 שיפורסם בקרוב תפקיד מאוד חשוב.  

 21 2021[ אישור תבחיני תמיכות לשנת 5]

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  תבחינ  אושרת  אישור  שלנו:  הבא  הסעיף  הבא.  לסעיף  עוברים  י  אנחנו  22 

. ועדת התמיכות שלנו היא וועדה מקצועית, בוועדה משתתפים מנכ"ל, גזבר, 2021תמיכות לשנת   23 

 24 יועצת משפטית, אני אבקש מהמנכ"ל להציג את הדברים ואחר כך נדון על זה. 

ערב טוב, אנחנו ישבנו בוועדה לנושא תבחיני התמיכות והגדרנו    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 25 

לגבי    אותם, תכף אני אציג  פניות  וגם כמובן ללימור. היו לנו כל מיני  אותם ואתן לאגוזי להציג,  26 

ם. אחד שתקציב התמיכות של המועצה כולל בתוכו גם את  ריתבחינים נוספים ואני אגיד רק שני דב 27 

בשנים   כלל  בדרך  והתקציבים  הוותיק  לחבר  העמותה  מכירים,  שאנחנו  בעמותות  התמיכה  28 

 החלטה
  – ראש המועצה -מליאת המועצה מאשרת כי מורשי החתימה מטעם המועצה יהיו כדלקמן: קבוצה א' 

גנית ס יצחק אגוזי,גזבר המועצה  –. קבוצה שנייה שרון סספורטס – מנכ"ל המועצה , אושרת גני גונן
ציפי וקנין. חתימת ראש המועצה או מנכ"ל המועצה יחד עם חתימת גזבר המועצה בתוספת  –גזבר 

חותמת המועצה ייחייבו את המועצה לכל דבר ועניין. חתימת ראש המועצה או מנכ"ל המועצה יחד עם 
יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין , עד לסכום הקבוע חתימת סגנית הגזבר בתוספת חותמת המועצה, 

₪ . החלטה זאת תיכנס לתוקף ביום   93,900-בתקנות העירייה )חתימה על מסמכים מסויימים( כיום כ
01.01.2021  

 מתנגד כל השאר בעד  1 ברוב קולות, אושר 
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מות, היו לעמותות שעוסקות ברווחה או לקידום הספורט בדרום  הקודמות, התמיכות בשנים הקוד 1 

השרון, עם הגדרות מאוד ברורות. עשינו עדכון מסוים כדי שגם עמותות שעוסקות בהכנת ילדים,   2 

ון יכלו להתמודד עם התמיכות וזה  רהכנת בני נוער, במכינות קדם צבאיות שנמצאות בדרום הש 3 

 4 זי, רוצה להוסיף? הנוער שאנחנו רוצים להציג עכשיו. אגו

]גזבר המועצה[: יצחק אגוזי  לנו בעצם ארבעה סוגי תמיכות. בעבר היו שלושה.    מר  יש  טוב, אז  5 

בשנתיים האחרונות היו שלושה. יש כבר ארבעה סוגי תמיכות. תמיכה ראשונה זה עמותות ספורט.   6 

תושבים במצוקה  בעבר זכו בזה נדמה לי ארבע עמותות שונות בסכום הזה. עמותה שנייה זה סיוע ל  7 

ן שירות  תזאת. מהתמודדו על התמיכה  הכלכלית בתחומי המועצה. בעבר היו לנו שתי עמותות ש  8 

על   התמודדה  אחת  עמותה  רק  בעבר  השלישית.  התמיכה  זו  המועצה  בתחומי  ותיקים  לאזרחים  9 

סקות בהכנה לגיוס משמעותי בצה"ל. לכל  ו התמיכה הזאת. ועכשיו הנושא החדש הוא עמותות הע  10 

מסוגי הפעילות האלה, יש קריטריונים שמופיעים במסמך שקיבלתם. בגדול מדובר, יש כמה   אחד 11 

תנאי סף בשביל להגיש את הבקשה לתמיכה בכל הפעילויות, ולגבי כל פעילות אנחנו בדיוק מפרטים   12 

 13 מה אנחנו דורשים מאותן עמותות שיכולות לזכות בתמיכה. זהו, אם יש שאלות אני יכול לענות. 

זו ]מתן[:ליאת  ככל    לטי  יש  הספורט,  בעמותות  תמיכה  בנושא  להתייחס.  אשמח  אני  יש.  לי  כן,  14 

פוגעות או מתנגשות    ןהנראה לפעמים התנגשויות עם פעילויות שהמועצה מתקצבת של עמותות שה  15 

בפעילויות תנועות הנוער. בדרך כלל גם במועצות אחרות ימי שלישי מוגדרים כימי פעילויות של   16 

משל מסיימים מוקדם כדי לאפשר להתארגן ליום פעילות הזאת.  למוסדות החינוך  תנועות הנוער ו 17 

הייתי שמחה שנוסיף סעיף לעמותות ספורט שמתקצבים אותן שהעמותה פועלת בהתאם להוראות,   18 

שקורה מה  כי  ובמועצה.  החינוך  במשרד  שנקבעו  והכללים  שאחת    , הנחיות  קרה  היום  שלמשל  19 

 20 ים, או לא ניתן לקיים פעילות דרך תנועת הנוער.העמותות הפעילה משחק והרבה חניכ

 21 אפשר להעיר?  ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

העמותה פועלת בהתאם להוראות, הנחיות והכללים שנקבעו במשרד החינוך    ליאת זולטי ]מתן[: 22 

 23 ובמועצה, או שתנסחו משהו אחר.

ל לימור בואי תפתחי את  אני לא בטוחה שזה משפטית עובר, אב  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 24 

 25 המיקרופון ותתייחסי. 

את הכבוד לראות את קבוצת הכדורגל של גילאי תשע    לי  אז היה   ישראל טייבלום ]רמות השבים[: 26 

ונדהמתי לראות שמצליחים לארגן ממתן   נגד הוד השרון  ביום שבת בשעה עשר בבוקר משחקת  27 

כדורגל. ממש ח בני תשע לשחק  ילדים  מעשרים  למעלה  כל  ומירחיב  הזה.  ימם את הלב הסיפור  28 

נוספת שיטילו עליהם רק תמנע את מה שהייתי מאוד גאה בתור תושב של דרום השרון ,    המגבל 29 

רום השרון, גם לא חשוב התוצאה של המשחק הזה, אלא העבודה  דשהנכד שלי מגן על השער של   30 

ה אחרת שאפשר  שהצליחו לארגן כל כך הרבה ילדים בני תשע זה הדהים אותי. אני נגד כל מגבל 31 

 32 להטיל עליהם. 

תה מהתחלה ועד הסוף כלול אחרי, זה גם  ימושבעת שהי  'צופיפניקית' בתור    יצחק[:-יעל דור ]צור 33 

שאנחנו   משהו  לא  זה  נגד,  דברים  ויש  משחקים  יש  הנה,  אם,  שלי  השאלה  אבל  שמפריע,  משהו  34 
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מגיעה    ת, אם אתמחליטים פנימית. השאלה היא איך זה במועצות אחרות ובמקומות אחרים. ליא 1 

 2 אחרים או רק משהו נקודתי?   תעל סמך מקומו

אני יודעת שבערים משתדלים שלא לעשות את זה, את החוגים ופעילויות. אני    ליאת זולטי ]מתן[: 3 

יודעת שכן יש רצון, דווקא הכדורגל, הדוגמא שנתת ישראל, ספציפית הכדורגל לא מתאמנים בימי   4 

שלישי. שוב, הייתי רוצה לשמור את זה משהו כללי ולא להתייחס ספציפית על ימי שלישי, ולנסח   5 

 6 ות לפעול ברוח המועצה. לימור, את יכולה לנסח את זה איך שאת רוצה. סעיף שהעמותות צריכ

זה לא קשור לניסוח חברים, יש גם את חופש העיסוק. אני יכולה להגיד    גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 7 

שהם לא יעשו דבר בלתי חוקי, זה ברור, זה אחד התנאים של חוזר מנכ"ל משרש הפנים קבוע, אבל   8 

להם אל תקיימו פעילות ביום שלישי כי יש תנועות נוער. יש ילדים שאוהבים  אני לא יכולה לומר   9 

ללכת לתנועות נוער, יש ילדים שאוהבים ללכת לספורט, אני מדברת גם כמי שהיתה בצופים כל חיי   10 

לשנות את שגרת הפעילות. יש להם הסכמים עם מדריכים, יש להם  ואני לא יכולה להתנות תמיכה   11 

ואה בזה קושי להתנות תמיכה. אפשר תמיד לבקש, אפשר לבקש להתחשב  ימים מגובשים. אני ר 12 

 13 בזה, אבל לא כהתניה למתן תמיכה. 

לימור תודה, וליאת, אני רוצה להתייחס לדברים שלך ואני אסכם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 14 

ש.  הפעילויות של תנועות הנוער במועצה באמת אחת הטובות והמשמעותיות שי  כאן. הפעילות של 15 

אנחנו מבינים מה שהתנועה עבור הילדים שלנו, אנחנו גם רואים את ההיקף, שמונים אחוז מהנוער   16 

, אני לא יודעת אם יש עוד רשות בארץ  תנמצא במסגרות של תנועות הנוער. אין דברים כאלה. באמ 17 

זה   את  ולחזק  זה  את  לשמר  צריכים  ואנחנו  נוער  לתנועת  הולכים  הנוער  מבני  אחוז  ששמונים  18 

הבטיח שלא יהיו התנגשויות בפעילויות שלהם, אבל להבטיח את זה, אנחנו לא יכולים לעשות  ול 19 

ברמת חקיקה או הנחיה. אנחנו יכולים לעשות את זה ברוח הדברים. ואנחנו גם, לדעתי הגיע אלי   20 

יושבי ראש הוועדים, שאומר   מכתב השבוע שהולך לצאת, ראיתי את המכתב שהולך לצאת לכל  21 

רגנים בישובים, שימו לה שהם לא יפלו על יום הפעילות, אם  אל הפעילויות שאתם מלהם, חברים כ  22 

אנחנו   הנוער,  תנועת  פעילות  יום  על  ייפול  לא  שזה  חוגים,  שיש  וכו'  והמועדונים  העם  בבית  זה  23 

 24 מבקשים ואנחנו גם יוצרים מצב שבתי הספר במערכת שלהם מתחשבים.

 25 רת  אבל זה ליושבי ראש אוש ליאת זולטי ]מתן[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  גם    אושרת  יושבי ראש בקשר,  כי  דוגמא,  התקשרויות עם מפעילים  ב זו  26 

כאלה ואחרים. כמובן שזה נוגע גם לעמותות ואנחנו נכתוב את זה גם לעמותות, אנחנו נגיע למוסדות   27 

ר. אנחנו  החינוך שלנו הפורמליים, זה נוגע לכל הפעילויות במועצה שעלולות להתנגש עם תנועת הנוע 28 

מבקשים, אנחנו לא יכולים להנחות, אנחנו לא יכולים לחייב, אנחנו מבקשים. אגב, ברוב המוחלט   29 

גם זה קורה. אז אני ברשותכם לוקחת את ההערה שלך ליאת, זו לו חובה, זו גם לא הנחיה, זו תהיה   30 

 31 בקשה לא להתנגש עם פעילויות של תנועות הנוער שלנו. 

צה רגע להתייחס למה שאת אמרת, שעד היום כל ילד בתנעה שלנו נכנס  סליחה אושרת, אני רו   רחל: 32 

ממוצע גבוה של ילדים שהלכו אבל אני לא יודעת אם את יודעת    ישלתנועה מרגע שהוא נולד, ובאמת   33 

שמשנה הבאה ילדים יתחילו לשלם אגרה שנתית, ואני פוחדת שמהסיבה הזו ילדים פחות ופחות   34 

 35 ילכו לתנועה. 
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רחל זו נקודה חשובה שאנחנו נדון עליה בוועדת הנוער, בסדר? נכניס    ]ראש המועצה[:  אושרת גני גונן  1 

את בבקשה בסיכום שזה ייכנס כאן. לבקש ממירית להכניס, ורעות להכניס את זה לוועדת הנוער,   2 

שהפעילות   רוצים  לא  שאנחנו  הנוער  תנועות  פעילות  על  שלה  המשמעויות  ועל  אגרה  בנושא  דיון  3 

של אישור תבחיני התמיכות. ואני אבקש    בנושא  ל ההערה שלך. אני עוברת להצבעהתיפגע ותודה ע  4 

 5 מלימור את נוסח הצעת החלטה.

]יועמ"ש[:  ריבלין  לימור  במוסדות    גב'  מאשרת את התבחינים לתמיכות  אוקיי, מליאת המועצה  6 

ים ולאחר  . התבחינים יפורסמו בעיתונים יומי2020לנובמבר   18, כמפורט במסמך מיום  2021ציבור   7 

לאישור   תובאנה  הן  המועצה,  של  המקצועית  התמיכות  וועדת  ידי  על  וייבחנו  בקשות  שיתקבלו  8 

 9 המליאה לצורך מתן התמיכה לכל מבקש. 

 10 מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אז פה אחד.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 11 אני מתנגדת. ליאת זולטי ]מתן[:

 12 יאת, בסדר. אז רוב קולות עם מתנגדת אחת. אוקיי, ל אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 13 

 14 שנים  5[ השכרת בית המועצה הישן לתקופה העולה על 6]

גונן ]ראש המועצה[: גני  אנחנו עוברים לסעיף הבא, השכרת בית המועצה הישן לתקופה    אושרת  15 

רון והחברה הכלכלית שלנו. אז שרון תפתח ונעביר אחר  העולה על חמש שנים. הסעיף יוצג על ידי ש 16 

 17 כך את זכות הדיבור לבנצי ואריק. 

אוקיי. בעניין בית המועצה הישן נמצא בחלק הצפוני של כפר    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 18 

, ממש על הגבול עם כפר סבא למי שלא מכיר. הוא עומד כבר מזה זמן רב  531מל"ל, קרוב לכביש   19 

בתור סוג של חורבה. זה מבנה מאוד ישן, אי אפשר לעשות בו שימוש, הוא מאוד מוזנח למי שלא   20 

בנה הזה חושש מתישהו בשנים האחרונות ומושכר לאיזושהי  ביקר בו. חלק ממנו, החלק המערבי במ 21 

מוזנח. אנחנו בשנה האחרונה עשינו הרבה    ד פעילות, אבל החלק המרכזי של המבנה נטוש, נראה מאו 22 

רוצים   לא  שאנחנו  כוונה  מתוך  אותו.  לקחת  ולאן  הזה  המבנה  עם  לעשות  מה  על  חשיבה  מאוד  23 

ל החלטנו  כסף.  של  גדולים  סכומים  בו  את  להשקיע  להפוך  של  לכיוון  זה  את  הזה  הקחת  מקום  24 

למקום פעיל ליזמים ובני נוער, סוג של חממת הייטק קטנה כזו שבה יוכלו לבוא בני הנוער שלנו   25 

הם נמצאים  שולהשתתף בפעילויות שקשורות בטכנולוגיה ויזמות, ולצידם לאפשר ליזמים צעירים,   26 

מקומות במושבים, בכפר מל"ל, בקיבוץ ניר  איתנו במרחב, נמצאים בקיבוצים, משכירים פה בהמון   27 

אליהו, ראינו יזמים צעירים שפשוט נמצאים בתוך המקומות בתוך אזורי המועצה, הם יוכלו לעבור   28 

לעבור למבנה הזה, למין משרדים קטנים שאנחנו חושבים שנכון להקים שם, כך   , ירצו בכך  םאם ה 29 

ה, הקונספט שמאגד את כל הדבק הזה  שהמקום ישלב פעילות ציבורית עם פעילות פרטית. המבנ 30 

החלטנו   אז  חקלאות,  של  בנושאים  ועוסקת  שמקדמת  מועצה  להיות  שלנו  החזון  עם  מתכתב  31 

, זה מה שאנחנו רוצים לכוון, ובהמשך  ת מזון מתקדמתשהמרכז יעסוק בחקלאות מתקדמת ותעשיי  32 

 החלטה
 18, כמפורט במסמך מיום 2021מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות במוסדות ציבור 

. התבחינים יפורסמו בעיתונים יומיים ולאחר שיתקבלו בקשות וייבחנו על ידי וועדת 2020לנובמבר 
 תובאנה לאישור המליאה לצורך מתן התמיכה לכל מבקש.התמיכות המקצועית של המועצה, הן 

 מתנגדת כל השאר בעד  1 ברוב קולות, אושר 
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ר התעסוקה בבנימין  נציג לכם עבודות נוספות שאנחנו רוצים לקדם, אנחנו מכוונים לשם את איזו 1 

שירכז בעיקר, ינסה למשוך אליו בעיקר חברות וגופים שעוסקים בחקלאות ובמזון, מתוך המגמה   2 

יוכלו   שבו  מקור  וגם  ידע  מקור  גם  שישמשו  שלנו,  לחקלאים  שלנו,  לקהילה  בסוף  אותם  לחבר  3 

עצה שמבין  , שאריק תכף יסקור אותו, מתוך תושבי המובצוותהיזמים האלה לנסות ולהתנסות. כאן   4 

בתחומים האלה, אורי מרגלית שנמצא פה, לדעתי גם שלמה נמרודי הנמצא כאן, ליוו אותנו בחלק   5 

מהמפגשים. אריק ואני נפגשנו עם הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד חברות. ובסופו של דבר אנחנו   6 

את  יוצאים למכרז, שאותו המליאה צריכה לאשר. הכוונה היא שיזם פרטי יתקשר איתנו, ייקח   7 

המקום לתקופה ארוכה, ישפץ אותו ויפעיל אותו. מכאן אני אעביר לאריק להציג ממש בקצרה את  8 

 9 הרעיון. אריק תתחיל, אני אפתח לך את המצגת. 

עד שאתה פותח את המצגת אני אגיד    ל חברה כלכלית והחברה להשבה[:"מר איתן בן ציון ]מנכ 10 

ם, שטח של אזרחי ציבור ועד לפני שנתיים  כמה מילים. חברים תראו, המבנה הזה נמצא על שטח חו  11 

הוא היה מושכר מטעם המועצה לסוג של מתנ"ס לכל מיני מבני מבנים, שהוועדה ממש בשיניים   12 

הצליחה לתת לנו היתר לשימוש חורג. לפני שנתיים שלוש היזם של האזור פשט את הרגל ועזב את   13 

ות עם המקום ואני לא רוצה לחזור  המקום והפך אותו לחורבה, ומאז באמת אנחנו מחפשים מה לעש 14 

על כל מה שאמר שרון ותכף אריק ירחיב. אנחנו במסגרת זה שכבר הצגנו את זה גם בהנהלה וגם   15 

בדירקטוריון קיבלנו הערה בעניין של הוועדה המשפטית שתאפשר למועצה להשתמש במתקן הזה   16 

ני מקווה שנוכל לאשר את לצורך הזה שמדברים עליו כמרכז חדשנות, וגם לזה ניתן להם תשובה וא  17 

 18 אריק בבקשה. זהו להתקדם.

]מנהל פיתוח עסקי חברה כלכלית[: אני    .למעשה שרון הציג את רוב הדברים  מר אריק ליבוביץ'  19 

הייתה  רוצה להתייחס, כי בשבועות האחרונים היו כמה דיונים, גם בדירקטוריון כאן אצלנו וגם   20 

וע דברים  כמה  שם  ועלו  ההנהלה,  של  ישיבה  כמה  עוד  אבל  שיפוצים,  לזה  אקרא  לא  כמה,  שינו  21 

התאמות. יושב איתי גם פה היועץ המשפטי, הוא לא פה, הוא בזום, היועץ המשפטי שליווה אותנו   22 

בשאלות בנוגע לסיפור המשפטי, אז יש לנו גם את החוות דעת המשפטיות הרלוונטיות שיכול להיות   23 

ו, כמו ששרון אמר, זה מאוד מאוד חשוב.  נקודמות הן לא היו. צוות ההיגוי מבחינת הפעמים  בש 24 

לא   ואני  מובילים,  להיות  רוצים  אנחנו  אלא  רגיל,  השכרה  פרויקט  באיזה  מדובר  לא  מבחינתנו  25 

מתבייש לומר את זה, גם ברמה הלאומית. אחרי שעשינו בדיקה, יש המון פעילות בתחום החקלאות   26 

שמאגד את כל הפעילות הזאתי,  גוף  החכמה, בתחום הסביבה, אבל אין עדיין באותה, ברמה ארצית   27 

ובשרשרת הערך אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לתפוס את מקומנו שמה ולהציע מוצר שהוא ייחודי   28 

מאוד    תפקידוחדשני, ושיש יזמים שירצו לבוא ולהיות חלק מהמיזם הזה. לוועדת ההיגוי יש פה   29 

גם ברמה   כי למרכז עצמו,  יש יש למעשה מול הי  המרכזיתמאוד חשוב,  זם שני תפקידים. אחד,  30 

פעילות קהילתית בגלל שזה שטח חום, לא רק בגלל שזה שטח חום, אבל העילה היא שזה שטח חום,   31 

אנחנו רוצים לעשות את הפעילות החברתית, אנחנו לא עושים אותה רק בגלל שזה שטח חום, זה   32 

, מתוך  הקהילתית  מה שאני בא להגיד. להיות מבקרים ולתת לנו נראות בכל מה שקשור לפעילות 33 

הניסיון שלהם בעולמות האלה של היזמות והחדשנות והחקלאות. מצד שני יש את העולם שבו היזם   34 

שייקח את המקום צריך להרוויח. אני רוצה באמת לעבור לתמצית הפיננסית כי זה מה שלמעשה   35 

ראשוניות.  אומר שאם היינו רוצים להקים את המקום הזה בעצמנו, היו נדרשים לנו עלויות הקמה   36 

,  1500ב' בסכמות וועדה מקומית לעשות את זה    במטר בנוי וניתן בשל  600כיום קיים שם באמת   37 

, כלומר ההשקעה הנדרשת רק בעלויות ההקמה היתה מגיעה, כיום המבנה הזה ממש  2000אפילו   38 
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ון שקל.  מילי   4.5. מיליון שקל, מתחשיב שלנו זה 4.5-ל  3.5לא ראוי לשום שימוש, היינו מגיעים בין   1 

מיליון שקל.    2-למרכז כזה יש גם פעילות של ניהול תוכן שזו המהות האמיתית שמגיעה גם קרוב ל 2 

מיליון שקל   6כלומר, אם לא היינו עושים את זה בעצמנו, העלות שהיינו צריכים לגייס היא קרוב ל 3 

ההכנסות,    כבר בשנה הראשונה, זה פחות או יותר סדרי הגודל שהיינו עומדים. לעומת זאת, בצד 4 

שלמעשה יש פה את כל הסעיפים, אני לא אכנס אליהם, אבל בסופו של דבר ההכנסות ממקום הזה   5 

אנחנו מאמינים מיזם שהוא בתחום שהוא דדיקייטד לעניין, שעשינו השוואה למרכזים כאלה שהם   6 

קול  יש עכשיו גם במשרד החקלאות עכשיו יוצא איזה    , דומים ולתוכניות קיימות של משרד הכלכלה 7 

מיליון שקל   2  בערךקורא. זה פחות או יותר יוצא הצפי, אגב גם לצד ההוצאות וגם לצד ההכנסות,  8 

לפי תבנית של השיבוצים שאנחנו  הכנסות  מיליון שקל    2.5הוצאות טיפוליות, ואפשר לקבל באמת   9 

וב  הצענו. המתחם המיועד, אני משער שכולכם מכירים, אבל רק לעשות סדר, מדובר פה במבנה ברח  10 

וניתן להכפיל את הזכויות. המבנה כיום עומד    650הצנחנים בכפר מל"ל, כמו שאמרנו   מטר בנוי  11 

ריק. מבחינת השימושים יש לנו חוות דעת שאומרת שניתן להפעיל במקום מרכז כזה ליזמות כל   12 

עוד יש תמהיל נכון בין הפעילות העסקית לפעילות הקהילתית. תכף אני אגיד לכם מה בפעילות   13 

השקף,  העסק על  אותם  לראות  אפשר  אני,  המיקום  בשיקולי  טוב,  הקהילתית.  בפעילות  ומה  ית  14 

מאוד נגיש, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא    מיקום פרימיום,מדובר במקום שמבחינתנו הוא   15 

מתחבר גם קרוב מאוד לתחנת רכבת, גם קרוב לאתרי ביתא סייד, ופה אני רוצה לחדד מהישיבה   16 

כבר, העירו לנו בישיבה הקודמת שיתרון מאוד מאוד חזק שלנו יכול להיות שנחבר  הקודמת, אנחנו   17 

יצטרך   לא  והוא  לקבל מראש,  במכרז  שיזכה  ליזם  אופציה  ייתן  זה לאתרים סמוכים שכבר  את  18 

סייד אז אנחנו עובדים על זה, זה עוד לא חתום כי זה רק עד השבוע,  -השיג אתרי ביתאל להתרוצץ ו 19 

דונם, שזה מאוד מאוד מעצים אצלנו    5-ל  4סייד בגודל של בין  - מות לאתר ביתאאבל יש לנו כבר הסכ 20 

 letter to 21את המרכז, את המרחב הזה. חוץ מזה יש לנו כבר הסכמים שניסחנו, אנחנו קוראים לזה 

dependance  או ,MOU  שלשותפים שבתמורה לזה שיסכימו לייצר איתנו שיתופי פעולה יקבלו , 22 

לנו ויהיה פה מערך של שיתופי פעולה ודברים מהסוג הזה,  נקרא לזה חבר זהב במועדון ש  ,איזשהם 23 

גם עם החקלאים, גם עם גופים נוספים. סתם כדי לסבר את האוזן, זה לא הבניין הזה, אבל איך   24 

 25  ף מרכז, זה פחות או יותר סכמה של מרכז בסדר גודל דומה וכזה אנחנו רואים לשאוכזה  נראה  

תכליתיים, גם  - , גם חדרי דיונים, גם חדרים רבopen spaceולהקים, אתם רואים יש פה גם עמדות   26 

איזשהו בית קפה קהילתי, זה מורכב ממספר אלמנטים שביחד יוצרים את האיגוד הזה. אוקיי, אני   27 

רוצה לעבור דווקא לעיקרי המכרז. אז המכרז למעשה מתחלק לשניים. אחד, יש את תקופת התכנון   28 

תחלת העבודה ועד למתן אישור שהמרכז קיים  וההקמה, שזה ממועד חתימת החוזה ומצב קו ה 29 

ויכול להתחיל לפעול, ויש את תקופת ההפעלה שלמעשה את זה אתם נדרשים להצביע בסוף על מנת   30 

שליזם, הראיתי את זה בתמצית הפיננסית מקודם, על מנת שליזם יהיה רווחי, העלות המשוערת   31 

קצת רווח אז אנחנו רוצים להשכיר  של החזר ההשקעה היא חמש וחצי שנים, אז כדי שיישאר לנו   32 

שנים. כמובן הוא צריך לעמוד בעוד התחייבויות, יש שמה כל מיני אבני דרך,    10את זה לתקופה של   33 

אבל על זה אתם נדרשים להצביע. כאשר במכרז העצמו, כיוון שהאיכות מאוד חשובה לנו, אז יש   34 

ן מינימלי בהצעת האיכות אי אפשר  לנו, המרכיב המרכזי זה הצעת האיכות, זה בלי שאומרים בציו 35 

להצעה הכספית. מה הם התחייבו  והקמת  יולעבור  שיפוץ המבנה  כמובן  הזה?  במכרז  המפעיל  ת  36 

המרכז, נקבעה פרוגרמה, אמנם היא מינימלית אבל היא מאוד מפורטת לאיך זה צריך להראות   37 

 38  1000ץ המבנה, שזה  שיפו  day one-וכמובן התחרות, במידה ויהיה, אל תשכחו שהיזם נותן לנו ב
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שקל    15,000-דמי שכירות, שגם אם היינו משכירים את זה, לדוגמא יש מבנה שמושכר קרוב לשם ב  1 

מיליון שקל אז תעשו את החשבון, שהוא משלם למעשה    4- לחודש, מדובר, והוא משקיע כאן קרוב ל 2 

מאוד משמעותי,  , כלומר הוא לוקח כמובן מימון אבל בעיקרון זה חלק בשכירות מאוד  day one-ב 3 

אז אני לא מצפה לדמי שכירות חודשיים מאוד מאוד גבוהים. מה הוא יקבל בתמורה? אז כמובן   4 

 softa  5הכנסות ממכירת שירותים, הוא יוכל לגייס חסויות מגופים שונים, מי שמכיר את המודל של 

חסויות לכזה  שנותנים    mop-שעובד בתל אביב, שיש שמה כל מיני גופים עסקיים וגופים שעוסקים ב 6 

מרכז ובאים לראות את הסטרטאפים וזה חלק מהטרייד אוף וכמובן את ההסכמים מול היזמים   7 

ככה   אליהם?  מתחייב  שהוא  הקהילתיים  השירותים  זה  מה  אז  נותן.  שהוא  נוספים  ושירותים  8 

ת מנטורינג,  ובקצרה.  הזנק,  לחברות  האמצה  חקלאיות  demo-dayכנית  טכנולוגיות  אירועי   , 9 

ולם כנסים שלנו, שבקרוב נתחיל לפעול, אנחנו מקווים  אזה בדיוק גם מתכתב אגב עם השנתיות,   10 

וטכנולוגיות חקלאיות, אקאתון    נוכלששם   של חקלאות  הזה, ממש אקספו  לעשות חלק מהדבר  11 

ותחרויות אתגר לקהילה, תוכן חינוכי וחוגי ופעילויות אחרות לציבור הרחב, מומחה על הבר, דברים   12 

ם מכירים. מאיפה הוא מקבל את הכסף? אז פה יש תקציבף בעיקר לשירותי קידום  מהסוג הזה שאת 13 

היזמות, שזה מתחמי העבודה המשותפים, שיתופי פעולה וחסויות, סקאוטינג, קישור למשקיעים   14 

 15 וסיוע להנגשת תכניות מימון. זה המבנה של המכרז שלנו. 

י רואה שיש כאן התכתבויות, צריך לחדד,  אוקיי, תודה, אני תוך כד   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

כאן,   שנשאלו  ולשאלות  הסמוכה,  העיר  של  משרדים  המגדל  את  כאן  להקים  הולכים  לא  אנחנו  17 

הייחודיות במה שאנחנו רוצים להציע היא הייחודיות של המועצה שלנו. אנחנו מועצה חקלאית,   18 

, שאנחנו עד היום ראינו את זה  אנחנו מועצה כפרית ואנחנו במרכז הארץ, וזה היתרון העצום שלנו 19 

מעדשת האיומים של הוועדות הגאוגרפיות למיניהן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ביתרון העצום.   20 

יש לנו כאן אדמות חקלאיות בשפע, שהם יכולים להיות בסיס לניסויים של הייטק ובמקביל יש לנו   21 

ל ואנחנו  ההייטק,  עולמות  לכל  קרובים  ואנחנו  המרכז  את  החקלאות,  כאן  בין  ומחברים  וקחים  22 

הטכנולוגיה הגבוהה ביותר בחדשנות, בחקלאות לבין היותנו מרכז והיותנו בעלי קרקעות לניסוי   23 

ולכן יהיה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד שגם יכניס חינוך וחיבור של הקהילה ויתחבר לעשייה בתוך   24 

ם מדברים על עשייה בתוך באמת  מוסדות החינוך שלנו, בתוך הקהילה שלנו, ואחרי הכל אנחנו בעצ 25 

מבנה שהוא מבנה ציבורי והוא ישרת את הציבור. לצד זה, הוא גם צריך להיות מספיק כלכלי כדי   26 

מקום היום לא ניתן לפעילות. הוא סגור  השמישהו ירצה לבנות אותו ולהפעיל אותו. היום במקום,   27 

ות או הערות או מישהו רוצה  כי הוא פשוט חורבה וצריך להתאים אותו מחדש אז אם יש כאן שאל  28 

 29 להוסיף לדברים הוא מוזמן לדבר.

היוזמה, אני רואה אותה מבורכת כעיקרון. השאלה שלי האם ניתן להבטיח תנאים מסחריים,    דוד: 30 

שובי המועצה וחברי המועצה. לעומת יזם  י עודפים ומיוחדים לתושבי המועצה או לפרויקטים של י 31 

בי המועצה יהיה יתרון בשימוש של המתקן הזה, או איך  מרעננה או מכל מקום אחר, האם לתוש 32 

שזה נקרא המקום הזה, הוא יהיה, הוא כאילו שלנו, אבל השאלה מה היתרון לתושבים ללכת אליו   33 

צריך להיות לדעתי, אני לא נכנס כמה אבל צריכה    ? ולא למגדל כמו שאמרו פה ברעננה או בכפר סבא 34 

ל המועצה  לתושבי  עדיפות  איזושהי  מאוד  להיות  בהרבה  האם,  שני,  דבר  הזה.  במקום  שימוש  35 

מקומות, דברים שנעשים שם, המצאות וכדומה יש זכויות, האם נעשתה מחשבה בנושא הזה של   36 

זאת השאלה בסופו של    ?אם זה למעשה יותר משכירות סתם,  זכויות, על המצאות, על פיתוחים 37 
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אם אפשר להרחיב בנושא הזה,  האם נותנים, את אומרת לתושבים, האם יש מהליווי קצת,    דבר. 1 

 2 ליווי הזה שאמרת ליזמים, מה זה כולל.  

אני אענה. תראו, אני אנסה לתת לזה, יותר לדבר בשפה שתבינו    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 3 

בו שתי   שיש  נכנסים למקום  לכם שאתם  שם. תראו  להיות  אנסה לתאר מה אמור  אני  רגע מה,  4 

כזה, יושבים שם אנשים    we work-מטר של משרדים. כמו ב  300-400קומות. קומה אחת יש בה נגיד   5 

ה גרוש וחצי או לא יודע כמה כסף על המקום לעבוד בו  ועובדים. אלה יזמים פרטיים שישלמו איז 6 

אבל יקבלו מהמקום את הדבר היותר משמעותי שזה חיבור לחקלאים שלנו. יוכלו לצאת עם רחפן   7 

סעו רבע  יסעו רבע שעה לנווה ירק, יישהם פיתחו שמרסס נניח חסה. יצאו עם הרחפן הזה החוצה, י  8 

מת הכובש ויוכלו לבדוק את הרעיונות שלהם בשטח. זה  סעו לקיבוץ ר י סעו לסירקין, יישעה ימין, י  9 

יכול להיות רחפנים, זה יכול להיות טפטוף, זה יכול להיות זרעים, המון המון המון דברים שאפשר  10 

לעשות שם. זה יש בקומה ראשונה. היא קומה יותר מסחרית. תכף נדבר על מה ששאלת לגבי זכויות   11 

יש קומה שלמה שהי  וכאלה. למטה  לראות  יוצרים  נוכל  ציבורי פתוח. שם אנחנו  יעוד שלה הוא  12 

מקומות   בהמון  היום  שקיימות  מסגרות  מיני  בכל  ומשתתפים  ספר  הבית  אחרי  שמגיעים  ילדים  13 

גוף שנקרא   נניח יש  ואצלנו לא קיימות.  גוף עסקי שמקדם רובוטיקה אצל  firstשסביבנו  , שהוא  14 

ני שלוש שנים והיום התלמידים מעמק חפר  ילדים. עמק חפר שנמצאת מצפון לנו התחילה עם זה לפ  15 

אנחנו לא שם עדיין. אז    קרוב, לאומיות. אצלנו זה אפילו לא  -מתחרים בתחרויות רובוטיקה בין 16 

המקום הזה יוכל להביא ילדים לתחרויות רובוטיקה. נצטרך להשקיע בו, היזם ישקיע בו קצת כסף,   17 

להיראות קצת כמו גראז' כזה, שבאים  נצטרך לשים שם דברים שהילדים יוכלו לבוא. זה יצטרך   18 

ילדים, לוקחים דברים, משחקים איתם, מרכיבים, שוברים, הדפסות תלת מימד, דברים מהסוג   19 

הזה. יש כל הזמן אינטראקציה בין היזמים שנמצאים למעלה לבין הילדים שנמצאים למטה. חוץ   20 

אות של יזמים בתחומים  מזה נוכל לעשות שם ערבים פתוחים לקהל ולציבור, להגיע, לשמוע הרצ 21 

שונים, על חקלאות ונוכל גם אולי לעזור לחקלאים שלנו ולחברות שאנחנו מארחים פה בלי שאנחנו   22 

יזמים, אריק ואני, ואורי פתח לנו   דלתות בקיבוצים, חברת    כל מינייודעים. נפגשנו עם לא מעט  23 

עשות את זה יצטרך להשקיע  עכשיו. תראו, יזם שירצה ל  כזה גרנות, חברות אחרות וראינו שיש צורך   24 

כסף. כי אנחנו לא רוצים להשקיע כסף, אני מקווה שנמצא אותו, זה הולך להיות מכרז מאוד מאוד   25 

קשה ופה אני מגיע לעניין של זכויות יוצרים. אנחנו הסתכלנו גם על מודלים כלכליים של מי שכבר   26 

מיליון    3-4יבציה לבוא, לקחת  עשה את זה, גם בדרום וגם במקומות אחרים, צריך שליזם תהיה מוט  27 

שקל, לשפץ  מבנה ולהפעיל אותו. זה כוח עבודה, זה אנשים שיעבדו שם, הוא יצטרך לשלם משכורת,  28 

הוא יצטרך להשיג את המשכורת הזאת, זה לא דבר פשוט, ואנחנו לא רוצים לגעת ליזם בזכויות   29 

סיבה שאנחנו נרצה לקחת לו    של דברים שיתפתחו שם במקום הזה, כי זה יהיה פרי שלו, אין שום 30 

מזה חלק. אנחנו האמת אני אגיד לכם, גם לא ראינו בזה איזשהו מקום שמועצה תבנה עליו את   31 

העתיד הכלכלי שלה, רצינו יותר לראות שם ילדים ותלמידים ובני נוער מגיעים ומתממשקים עם  32 

שלנו ואולי בהמשך  הסיפור של טכנולוגיה וחקלאות ולוקחים את גם אולי דרך החווה החקלאית   33 

יזם איזשהן  מה דרך איזור התעשייה בבנימין, זה מה שאנחנו ראינו ולכן לא כל כך חשבנו לקחת   34 

זכויות מהדברים שיתפתחו שם. כי הוא גם צריך, הוא צריך בסוף להנות ממשהו. אני אגיד לסיום,   35 

שה. הסיכוי בעיתוי  אם מישהו עוד ירצה להתייחס למה שאמרתי, אריק או בנצי או אייל, זה מכרז ק 36 

הזה שהוא יצליח הוא לא גבוה. אבל אנחנו מנסים כן שהוא יקרה, נפגשתי עם כל מיני חברות שזה   37 
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מעניין אותן, יכול להיות שיקרה לנו פה איזשהו מצב שמישהו ייקח את זה, אני מקווה מאוד. אם   1 

 2 לא, נחזור אליכם, נגיד לכם שלא הצלחנו ונראה מה עושים.

אני רוצה רק להוסיף נקודה אחת. תראו,    יץ' ]מנהל פיתוח עסקי חברה כלכלית[:מר אריק ליבוב 3 

רשויות   של  מודלים  בהרבה  מיוחד.  מאוד  מאוד  יזם  הוא  הזה  מהסוג  לדבר  לבוא  שצריך  היזם  4 

מקומיות, אז יש לך מקום שנותן את הרשות, משפץ את אותו על חשבונה, ואז בא מישהו שהוא   5 

נולוגית. פה אנחנו למעשה מבקשים מהיזם שני דברים. אחד, בוא  בתחום המהותי של חדשנות טכ 6 

יזם גם  תהיה  בוא  שני,  ודבר  כסף.  ותשקיע  המקום  את  תשפץ  רגיל,  נדל"ן  יזם  .  טכנולוגי  תהיה  7 

כלומר, אנחנו צריכים למצוא מישהו שהוא משחק את שני התפקידים האלה. הדבר הזה לא פשוט,   8 

ן אמר לנושא של אקוויטי מהחברות. קודם כל, כשאתה  ולכן פה זה גם, אני אחבר את מה ששרו 9 

עושה אקוויטי, תלוי באיזה שלב של העמותה שלך אתה נמצא. אני לא אכנס פה עכשיו לכל המודל   10 

שמחשב   פיננסי  מודל  לעשות  להתחיל  כלכלית,  מבחינה  רגולטורית,  מבחינה  גם  אנחנו  הכלכלי.  11 

נמצ סיכוי לאקוויטי מחברות, שאנשים שהם  פרה  איזשהו  פרה,  באיזשהו שלב שהוא ממש  אים  12 

נגיד,   בואו  נמצאים בצד שתומך,  אנחנו לא  וכמו ששרון אמר,  רחוק.  עוד  אני חושב שזה  יישום,  13 

במנטורינג של היזמות, אלא זה עושה אותו יזם שזוכה בגוף. ואם יהיה לו דבר כזה ואם זה חלק   14 

 15 זו הנקודה.  כנס לו למודל הכלכלי שלו.ימהמודל שלו אנחנו לא רוצים לה

שאלה. קודם כל צריך להתחשב בזה שיש לנו, אין שם חניות פיזית,    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 16 

אין חניות באזור. דבר שני, האם זה יהיה רק לחקלאות או גם לדברים אחרים? לא מכיר הרבה יזמי   17 

 18 חקלאות במועצה.  

היגוי שהיה איתנו,  המרת צוות  חקלאות ומזון מתקדם. זאת או  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 19 

דנו על זה הרבה מאוד על הסוגיה הזאת, אנחנו נרצה להתמקד בעיקר בדברים האלה, בחקלאות   20 

כל  וגם תעשיית מזון מתקדמת.  מתקדמת, שיש המון תחומים שרצים היום בעולם בתחום הזה  21 

חקלאות ומזון    אבל להתרכז יותר בעניין של   ,הנימים האלה של תחליפי בשר ודברים מהסוג הזה 22 

 23 ופחות בדברים אחרים. 

 24 אז אנשים מחוץ למועצה. גם טוב, אבל.  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 25 כן, בוודאי.   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

גונן ]ראש המועצה[: גני  תראו אנחנו בתקופה מורכבת מבחינה כלכלית והשוק בוחן את    אושרת  26 

ו הולכים על משהו שהוא מאוד צר. אנחנו לא פותחים כאן  עצמו ולא ברור מה יהיו הכיוונים ואנחנ  27 

זה לכל המרבה במחיר.   ורק משכירים את  איזשהו סופרמרקט ומאפשרים לכל מי שרוצה לבוא  28 

מדויקת למה שאנחנו חושבים שטוב לנו ואותו אנחנו    ,אנחנו הולכים מתוך איזושהי תפיסה של חזון 29 

נו נצא למכרז, בתום המכרז נראה, וגם אם היה ביקוש  רוצים. אבל תראו, יש כאן היצע וביקוש. אנח 30 

נצטרך   אנחנו  נראה שכן, מצוין. אם לא,  רוצים, למה שאנחנו מבקשים. אם אנחנו  למה שאנחנו  31 

להתכנס שוב ולבחון מה הדברים שאנחנו יכולים להרחיב כדי לאפשר למקום הזה לצמוח ולהיות   32 

, אנחנו לא מקבלים עליו  מאוישום המקום לא מקום עם תרומה לקהילה שלנו. שוב אני אומרת, הי 33 

שכר דירה, כלום, שום דבר והוא מבנה שהוא מפגע, הוא מבנה מפגע. לגבי החנייה, שמוליק, יש לנו   34 

שנמצא שם בשטח    531שייך לכביש  שיבי ישראל היום, זה חלק  תאופציה לחנייה, שזה בעצם שייך לנ 35 
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איתם בדיאלוג לגבי שימוש בשטח הזה, הוא לא    שלנו, בגדה שלנו, בגדה של כפר מל"ל, אז אנחנו  1 

 2 בשימוש כרגע.  

אני רוצה להוסיף. אנחנו בנינו כרגע מודל אחד, אז יהיה לנו לפעמים    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 3 

קשה למצוא יזם גם שישקיע וגם שיהיה יזם. אנחנו צריכים גם לחשוב שיכול להיות שאנחנו צריכים   4 

לשחרר אותו מזה שהוא ישקיע ואנחנו נשקיע במקומו והוא יחזיר לנו את זה תוך מספר שנים. עם   5 

שזה יקל עלינו למצוא את אותו יזם שהיינו רוצים וזה מתקשר לנו לסעיפים  תכנית כלכלית, ייתכן   6 

 7 הבאים שיבואו לנו.  

אם    .בהחלט כן אורי אתה צודק, אבל עד שלא נצא למכרז לא נדע  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 8 

הגיע  זה יעבוד, מצוין. אם זה לא יעבוד. אתה אומר, וזה נכון, יש גם אופציות נוספות, אם נצטרך ל 9 

 10 אליהן נגיע אליהן. חברים אם אין עוד שאלות אז אני. 

מטר.    600,000, אולי  600-משפט אחד. בהיבט הנדל"ני. עסקתי בזה הרבה שנים, קצת יותר מ  דוד: 11 

מאוד מטריד אותי שהשכירו מבנה והחזירו אותו חורבה. ברור שזה לא אנחנו אשמים היום בזה   12 

יזם בהנחה שיהיה אחד כזה ייתן את הדעת על העניין של    אבל אני מקווה שהחוזה שייערך עם אותו 13 

גם איך מחזירים את המבנה, או איך מחזירים את השטח. אם מחזירים שטח שאחר צריך להרוס   14 

אותו למבנה, משהו לקוי בהתקשרות. אני מבקש שמי שיעשה את ההתקשרות הזאת ייתן את הדעת   15 

ואחר כך צריך לקבל משהו שלא יהיה חורבה    גם לקטע, חמש שנים עוברות, גם עשר שנים עוברות 16 

 17 להריסה. תודה. 

 18 מאה אחוז, זו הערה חשובה. לא צריך לענות, זו הערה חשובה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בסדר, רק שיהיה לידיעה, היזם שהיה    מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[: 19 

 20 ה הכל נשאר ככה.שם פשט את הרגל פשוט מאוד וברח, ואז ז

זה היה לפני כמה שנים, כי המקום הזה עומד כבר כמה שנים ככה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

והערה חשובה אנחנו ניקח אותה בחשבון. אייל אורן בעצם ערך את המכרז, עורך דין אייל אורן,   22 

 23 בוא בבקשה אייל אם יש לך מה להוסיף או לחדד, אז בבקשה.

להוסיף או לחדד. טוב הנקודה האחרונה נתחיל ממנה היא הכי קלה, היא כמובן    עו"ד אייל אורן: 24 

טופלה מה שנקרא מראש, הרעיון המסחרי בתוך כל העסקה הזאת הוא באמת למצוא את אותו יזם   25 

שיסכים לשים את הכסף מראש, להנות בעצמו אבל בעיקר לשרת את הקהילה שלכם על פני עשור   26 

כם תמשיך להנות מהמרכז הזה, כי הוא כבר נבנה, שופץ, יתוחזק  ובסיום אותו עשור הקהילה של 27 

שטופל ותוחזק באופן שוטף לאורך    10חובתו על פי ההסכם ויחזור כבניין בן  מבמהלך השנים, זה   28 

הזמן. ואתם תוכלו להחליט מה אתם ממשיכים לעשות עם אותו מבנה שיש להניח שהוא ייראה   29 

מבחינת הראש של המכרז. אני חושב שמרבית הדברים    קצת יותר טוב ממה שהוא נראה היום. זה 30 

חום. אז אכן, מאז הפעם האחרונה שדיברנו, קדחנו  שטח  נאמרו. אולי שתי מילים על הנושא הקרוי   31 

לעומקה גם את הסוגיה הזאת, לא נלאה אתכם בכולה אבל אתם תקבלו כמובן חוות דעת כתובה   32 

ממש בהיילייטס. התכנית המרכזית שמסדירה  בנושא כי היא כבר כתובה, אבל אם צריך להתייחס   33 

מנהל התכנון הוציא    2018- שנה. סתם כאנקדוטה ב  40את כל הנושא הזה אצלכם היא תכנית בת   34 

איזושהי חוברת "המדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור", רק לחנך את המועצות והעיריות כיצד   35 
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רים תכנית חדשה אבל זה כמובן  כניות שלהן, זה מחד, אנחנו אמנם לא מייצוכדאי לייצר את הת  1 

כניות הישנות שבידינו וההנחיה שם היא לכלול הגדרה גמישה של צרכי  ומקור לפרשנות גם על הת  2 

שת מכיוון  שנ וציבור  עשרות  להיות  עתידות  התכנית    יםכניות  הזמן.  עם  משתנים  הציבור  וצרכי  3 

וכו'. יש בה גם את האמירה  הספציפית שחלה אצלכם עוסקת בכל מיני דברים כמו חינוך, חברה וכו'   4 

לפרשנות   שהצגתם  המרחיבהשמסייעת  לצרכים  בהתאם  כך,  המכרז  את  ערכנו  ואנחנו  וכדומה   , 5 

שבאמת באים לתת מענה במובן הרחב לכל הצרכים האלה. עידוד תעסוקה, עידוד היזמות, פעילות   6 

כל  את  ות וגם  למען החברה בקהילה שלכם וכו'. לדעתנו, אחרי שבחנו את כל ההיבטים, גם פסיק  7 

תבצעו שם גם עוד אי  יהמקורות הפרשניים הנוספים, אכן זה עומד בתנאים של התכנית. העובדה ש 8 

אילו פעילויות שנלוות למעשה מטעמו של היזם ואי אפשר בלעדיהן שהרי מי יסכים להשקיע כל כך   9 

הסיפור    הרבה כסף מבלי שהוא יכול לקיים גם איזושהי פעילות תומכת שמסייעת גם לכלכלה של 10 

 11 הזה, זה לא גורע מהמסקנה שהסקנו קודם.  

תודה אייל. אז חברים אני רוצה להעלות את זה להצבעה. נוסח    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

 13 ההחלטה, לימור בבקשה.

ת דרום השרון היא  ציע ואומר שההחלטה שעומדת בפני מועראני רק אפ  גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 14 

ההשכרה, זו ההחלטה שלנו, החוק קובע שכל השכרה מעל חמש שנים מחייבת את  ההחלטה בדבר   15 

ה אז גם את אישור משרד הפנים. אז אני מקריאה  נאישור מליאת המועצה ואם לא היינו רשות אית  16 

מחלקה   כחלק  הידוע  מל"ל,  בכפר  הצנחנים  ברחוב  המצוי  הנכס  לגבי  ההחלטה.  הצעת   17  57את 

ששימש כבית המועצה הישן, אנו מאשרים להשכירו לעשר שנים,  ,  6447בשלמות בגוש    58וכחלקה   18 

לסעיף   בהתאם  הינה  זו  החלטתנו  הכלכלית.  החברה  שמקדמת  למיזם  לפקודת  ב'    188בהתאם  19 

 20 ימים.  15אשר חלה עלינו. החלטתנו זו תפורסם באתר האינטרנט של המועצה בתוך עיריות 

מי בעד? מי נמנע? מישהו מתנגד? אז פה אחד. יופי, בשעה טובה,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

 22 שיהיה לנו בהצלחה.  

 23 

 24 [ מענה לשאילתה בנושא ימי פעילות הגנים בקורונה / יעל דור, צור יצחק 7]

גונן ]ראש המועצה[: שרון, לסעיף השאילתות שלך. תודה אייל. כן, אתה  אני עוברת,    אושרת גני  25 

 26 יוצא אז אני אגיד לך תודה רבה ותודה לבנצי, אני לא יודעת אם אתה נשאר, אתה יכול להישאר. 

 27 אנחנו נישאר לסעיף של אזור התעשייה.   מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[: 

 28 ובנצי נשארים איתנו. אז שרון השאילתות אצלך.בסדר. אריק  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]מנכ"ל המועצה[: ]גזבר  כן. שאילתה ראשונה של יעל דור מצור    שרון סספורטס  מר יצחק אגוזי  29 

 30   המועצה[:

 החלטה
בשלמות בגוש  58וכחלקה  57לגבי הנכס המצוי ברחוב הצנחנים בכפר מל"ל, הידוע כחלק מחלקה 

, ששימש כבית המועצה הישן, אנו מאשרים להשכירו לעשר שנים, בהתאם למיזם שמקדמת  6447
ב' לפקודת עיריות אשר חלה עלינו. החלטתנו  188כלכלית. החלטתנו זו הינה בהתאם לסעיף החברה ה

 ימים.   15זו תפורסם באתר האינטרנט של המועצה בתוך 
 פה אחדאושר 
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ימים כדי    5ברצוני להעלות שאילתה בנושא הגנים בימי שישי, המועצה העבירה את הסייעות ל" 1 

עם הגננות באותו אופן, האם יש התקדמות בנושא?    למנוע הדבקה, קיוו שמשרד החינוך יסתנכרן  2 

כי הגננות עדיין עובדות עם משלימות, אם אין התקדמות, המועצה עדכנה בחזרה לגנים כי יישקל   3 

 4  "נושא ימי השישי מחדש. מבקשת שנקבל סטטוס בנושא. 

]מנכ"ל המועצה[: ללמידה    שרון סספורטס  עבור  5תשובה: המעבר  היתה קלה  לא  בשבוע   5  ימים 

עינינו   לנגד  וצוותי החינוך  הילדים  רואים את  אנו  וחסרונותיה.  יתרונותיה  על  מקבלי ההחלטות  6 

בוחנים   אנו  הצוותים.  החלפות  את  ולצמצם  ההדבקה  מעגלי  את  לצמצם  שביכולתנו  ככל  ונעשה  7 

 8 באופן תמידי את מערך שיבוצי הצוותים ומערך ההחלפות.  

 9  6שאני קוטעת אותך אבל בגני ילדים הם כבר חזרו לעבוד  שרון, סליחה    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 10 ימים בשבוע. 

ימים, לכן זה רלוונטי.    5- אנחנו רוצים להחזיר את זה חזרה ל  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 11 

גנים עם שונות בתקינת כוח אדם )גני רפורמה, גני חובה, גנים רב    62המערכת כוללת שיבוץ וניהול   12 

מיוחד  חינוך  ל  גילאים,  ועל  רפואיות    100-וכדומה(  סייעות  גם  נכנסות  המערך  לתוך  סייעות.  13 

ומשלבות הנמצאות בגנים. הדבר הינו מורכב בשגרה לא שכן, בשגרת הקורונה כשיש לנו את מגבלת   14 

הגנים בלבד וכניסה לבידודים של צוותי חינוך. לצערנו משרד החינוך לא שינה את אופן ההפעלה    3 15 

גן נחשף לעוד    3-פות בוהגננות המשלימות מחלי גנים ובמידה וגננת הסבב    2גנים. הווה אומר כן  16 

גנים נכנסים לבידוד )ילדים, צוותי חינוך והורים(. מעגל שמתרחב ככל שיש    3הינה מאומתת אזי   17 

יותר דמויות מתחלפות. המועצה שאמונה על הסייעות צמצמה משמעותית את התחלופה כאשר   18 

ה' )תלוי בתקן כוח האדם בגן( כאשר היום החופשי  -ובדת בימים א' בכל גן יש סייעת קבועה אחת שע 19 

גנים. סייעות הסבב משמשות כמחליפות    2שלה הוא יום שישי. בכך מנענו חשיפה של סייעת לעוד   20 

)עד   רואים בשבוע האחרון את העלייה בצורך בהחלפת סייעות/גננות    3בלבד  אנו  ולצערנו,  גנים(  21 

החינוך לא מאשר תוספת כוח אדם מחליף של גננות והמצב בשטח    קבועות מסיבות שונות. גם משרד 22 

קשה ביותר. אנו עושים הכל על מנת לא להכניס כוח אדם נוסף מעבר למערך הכוח האדם הקבוע   23 

העומד לרשותנו, אני טיפה מדלג, לשמור על השגרה של הילדים, הצוותים ולאפשר לכם ההורים   24 

השיקולים נעשה תוך התייחסות למצבים פרטניים ולצד  ללכת למקום העבודה לאורך השבוע. מערך   25 

ימים, אך בפועל    6הכלליים. באופן פרטני לעיתים נראה שיש מספיק צוות בגן מסוים ולהפעיל אותו   26 

גנים(.    3אין זה מתקיים כיוון שהסייעות סבב נדרשות לעבור על פי צורך לגיבוי בגנים אחרים )עד   27 

משתנה. גן  לאותו  האדם  כוח  חזרת    מצב  עם  ראינו,  שאנחנו  הזה  בהקשר  אגיד  רק  אני  אז  זהו,  28 

לוועדים   מסמך  אתמול  הפיצה  ואושרת  משמעותית  עלייה  ראינו  החינוך,  למערכת  הילדים  29 

לפני   שמונה  משבעה,  במועצה.  תחלואה  ברמת  משמעותית  עלייה  ראינו  ולתושבים.  המקומיים  30 

ב כמה אנחנו היום, שראינו באמת את  , לא שמתי ל25,  24-שבועיים, באמת זניח ביותר, קפצנו ל 31 

הקפיצה המשמעותית ביותר עם החזרה למערכת החינוך. גם בגני ילדים וגם בתי הספר, בעיקר העל   32 

עם כמות הדבקות הולכת ועולה, השבוע החזרנו את תלמידי ז', ח' וט' ונראה לאיפה זה    .יסודיים 33 

יפור של הגנים ולהחזיר את זה חזרה  עוד יימשך העניין הזה. אנחנו שוקלים לקחת צעד אחורה בס 34 

, בדיוק מהסיבה הזו שתוארה כאן. החשש שלנו הוא הסייעות, או שהן יהיו  6ימים בשבוע ולא    5-ל 35 

מערים אדומות, טירה, קלנסווה, טייבה, ואז אנחנו בבעיה והן לא יכולות לצאת לעבוד, או לחלופין   36 

בקות, הן לא יוכלו להיות בסבב ואז אנחנו  כמו שתואר כאן, אם סייעת, בגן מסוים יש סייעות שנד 37 
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נוכל להפעיל   לנו  את ה לא  יש  נאלצו להיכנס לבידוד. המועצה בשגרה,   1  3-4גנים שהסייעות בהם 

סייעות שהן סייעות סבב כאלה, באוויר, בתקופות שהן לא קורונה. סייעות זה דבר מאוד דינמי.   2 

ואנח לקורונה  בלי קשר  יומית  ברמה  הן מתחלפות  בערך  סייעות  ברגע    3נו מחזיקים  בסבב.  עוד  3 

של   בסבב  להסתפק  יכולים  לא  אנחנו  לתמונה,  הקורונה  השגרה    3שנכנסה  את  יש  כי  סייעות,  4 

שהסייעת הזו חולה וזו לא מגיעה וזו יש לה איזושהי בעיה, ועל זה יש סייעות שנכנסות לבידוד. או   5 

אז כתוצאה מזה גם הגן שלהן יהיה  שהן נכנסו לבידוד כי הן צריכות, משהו שקשור בבית שלהן, ו 6 

,  6- ימים ולא ל  5-סגור למשך שבועיים. אנחנו לא יכולים את המצב הזה להרשות ולכן שעוברים ל 7 

ואנחנו   במידה  להחלפה  סייעות  להפעיל  שלנו  היכולת  ואת  שלנו  הגמישות  את  מגדילים  אנחנו  8 

היא לחזור    המגמהשבוע, אבל  ימים, אנחנו נראה איך נתקדם במהלך ה  6נתקלים בבעיה. אז החזרנו   9 

 10  1,900חולים,    1,800חזרה, גם רמות התחלואה עולות, לא רק במועצה גם במדינה, היום יש כבר  

. אנחנו גם נפגוש את זה איפשהו בימים הקרובים.  2,000-חולים, חוזרים למספרים שמתקרבים ל 11 

אושרת אמרה בהתחלה,    אנחנו לא נהיה שונים בהקשר הזה, אני מקווה מאוד שכן אבל אנחנו לא. 12 

ירחיב והשאר עוד מתנהג נורמלי.  ביש לנו קפיצה משמעותית, קפיצה בצור יצחק, קפיצה מסוימת   13 

 14 אז זה לגבי השאילתה לגבי הסייעות. אני אמשיך לגבי השאילתה הבאה. 

 15 הקפיצה בצור יצחק היא לא מהגנים, הקפיצה היא, אני בבידוד כרגע בגלל בית ספר. יעל

 16 כן, כן אני יודע. לא אמרתי שהיא מהגנים.   ]מנכ"ל המועצה[: שרון סספורטס

עם כל הכבוד לקפסולות, מורה אחת עברה בכל השכבה, בכל הקפסולות ואנחנו שכבה שלמה    יעל 17 

 18 וחצי בבידוד.  

 19 אפשר להוסיף?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 20 כן אורי.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

לא שאלתי שאילתה אבל דיברתי על זה עם אושרת כבר לפני חודש.    אני  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 21 

ימים בשבוע, נוותר על יום שישי כדי שהצוות יהיה צוות    5כשהתחלנו את גני הילדים ואמרנו יהיו   22 

קבוע. אני יודע שהיתה לנו בעיה עם הסתדרות המורים לגבי הגננות והתחיל להיות סבב של לפחות   23 

על הנושא של ארגון המורים שאנחנו יכולים לעשות את זה? אז כל,    גנים. האם התגברנו  4עד    3 24 

ימים אם איבדנו שליטה? אם יש    5-ימים מאחר ואין לנו שליטה בדבר. אז למה לחזור ל  6- חזרנו ל 25 

לנו שליטה ואנחנו מוותרים על יום וההורים מצטמצמים ביום אחד שהילדים לא בטיפול ואנחנו   26 

אם אנחנו לא צריכים לסגור למה לוותר על היום? זה לא ייתן לנו    מצליחים לסגור, אז זה מצוין. 27 

 28 כלום. הערבוב הזה יהיה בלי שליטה. אז מה עשינו? ויתרנו על יום ולא הרווחנו כלום? 

 29 לא, לא, אז לא הבנתם מה בדיוק. אז אני אסביר שוב. שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

לא, רגע, אני חושבת שיש פער, תחדד את הפער בין הסייעות לגננות.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 30 

המורות  המורים,  צריכות  ו  הסתדרות  לא  שהן  והגננות  המורים  מהסתדרות  גיבוי  קיבלו  הגננות  31 

ימים שלהן כפי שהם עובדים במערכת. כלומר,    5-את ה  לוותר על היום החופשי שלהן ושהן יעבדו  32 

הם לא משתפים פעולה לגבי יום שישי. זה דבר אחד שלא הצלחנו לשנות. ניסינו דרך שר החינוך,   33 

עם הסתדרות הגננות, לא הצלחנו. אז אנחנו פעלנו רק לגבי הסייעות. חסכנו את הסבב של הסייעות,   34 

גנים. במקום לחסוך גם את    3סייעת שתעשה סבב של  כלומר בחצי את החשיפה של הילדים לכל   35 
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הגננות חסכנו רק בחצי, רק סייעות. בנוסף לזה, שרון, תתאר את העניין של סייעות מחליפות במהלך   1 

 2 השבוע ולמה זה משפיע על סגירה של גנים של שבועיים. 

להיות בו    ה, יכוללא יכול לפעול בלי סייעת. עכשיו, גן יש  ןכן, ג  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 3 

גננת אבל אם אין סייעת אי אפשר לפתוח את הגן. בגן חייבת להיות סייעת, אוקיי? אז זה אחד.   4 

סייעות    100שתיים, יש לנו בשגרה, אני אומר עוד פעם, בלי קשר, לא קשור לקורונה, יש לנו נניח   5 

ספי סייעות  בין שלוש לחמש  עוד  לנו  יש  קבוע. תמיד  באופן  בגנים  כי  שעובדות  למה?  בשגרה,  יר  6 

סייעות מכל מיני סיבות כל הזמן מתחלפות. לא קשור לקורונה כרגע, חולות, לא נמצאות, ילדים   7 

חולים, הורים, מתחלפות. אז זה הפול שלנו. כשאנחנו נכנסים עם הפול הזה לקורונה, אנחנו צריכים   8 

מה? פעם אחת יש סייעות  להגדיל את הגמישות מחמש סייעות נניח, לבערך שמונה או תשע סייעות. ל 9 

מישובים שעשויים בקצב מאוד גבוה להיות אדומים. זה ישובים ערביים ששם רמת התחלואה עולה.   10 

סייעות, טירה תהיה    9או    8ויש לנו לא מעט סייעות כאלה. יכול להיות לנו מצב שבטירה יש לנו   11 

בוע, עשרה ימים, אני לא  סייעות. זה אומר שתשעה גנים לא ייפתחו למשך ש 9סגורה, אנחנו מינוס  12 

יודע. אז זה אחד. שתיים, ברגע שסייעת מדביקה או נדבקה בגן, הגן הזה, הסייעת כמובן וגם הגן   13 

יהיו סגורים. הסייעות שלנו, המגבלה הנוספת שלנו יש זה שהסייעות לא יכולות לזוז יותר משלושה   14 

היות ואיפה הן לא יכולות להיות.  גנים אז היינו צריכים לחלק אותן לקבוצות של איפה הן יכולות ל 15 

כל סייעת יש לה רק שלושה גנים שהיא יכולה להסתובב בהם על פי ההנחיות של משרד החינוך.   16 

עכשיו תראו, זה עניין של ניהול סיכונים. אין בעיה לפתוח את כל הגנים. המשמעות היא, כאילו גם   17 

ויהיו חסרות  בימי שישי, המשמעות היא, והיינו נורא קרובים לזה ביום שי שי האחרון, שבמידה  18 

כל יום    םבינתייסייעות, ייסגרו גנים למשך לא יודע כמה זמן, שבוע, עשרה ימים. במקום שנוכל   19 

שישי לא יעבדו סייעות כדי שנוכל להחזיק אותן בסבב ספייר כזה. אני חושב שזה יותר, בעיניי זה   20 

מה   יודע  לא  מאשר  הזאת  הגמישות  את  לנו  שתהיה  נכון  ייסגרו  יותר  פתאום  גנים  אם  יקרה,  21 

ויגידו למועצה "איך זה יכול להיות שאין ל ימים. ואז יבואו כל ההורים  ם  כלשבועיים או עשרה  22 

סייעות מחליפות? למה הגן סגור לשבוע? למה לעשרה לימים? למה פה?" ולכן אנחנו את הגמישות   23 

ור. אנחנו לא לבד בעניין  הזאת חייבים. וזאת ההחלטה שקיבלנו פעם קודמת והיא היתה בסדר גמ 24 

הזה. רשויות נוספות פועלות ככה, גם בגזר פועלים באופן הזה, לא שינו את ההחלטה ואני חושב   25 

 26 שזו ההחלטה שצריכה להישאר. וראיתם את התשובה של אגף החינוך. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  עליהן    אושרת  מדברות  שאנחנו  הסייעות  בסדר?  סדר,  רגע  נעשה  בוא  27 

מחליפות שיכולות להיות במגבלה של שלושה גנים, לנו אין בעיה וגם אמרנו, להשלים עוד  כסייעות  28 

סייעות, לגייס עוד סייעות ולשלם, זה לא עניין של כסף, אנחנו משלמים יותר ויותר סייעות, בסדר?   29 

 30  יש לנו בעצם כסייעות מחליפות היום פי שתיים ויהיו לנו אפילו פי שלוש וגם אם נצטרך פי ארבע. 

הבעיה היא לא כספית. גם נניח שהתגברנו על בעיית הגיוסים וגם את זה פתרנו. הבעיה היא שסייעת   31 

מוגבלת לשלושה גנים בלבד וככל שסייעות שמגיעות מישובים אדומים, הן לא תגענה אלינו אנחנו   32 

ל יום  נסגור יותר ויותר גנים אם לא יהיו לנו סייעות מחליפות, לכן מה ששרון אומר, הסבב הזה ש 33 

שישי בעצם נותן לנו עוד ימים לכל אחת מהסייעות להיכנס לכל הגנים האלה. עכשיו, לצד כל מה   34 

כאן היתה אומרת לכם,    ההייתשאנחנו אומרים פתחנו את הגנים ביום שישי האחרון. נני אם היא   35 

ממש על הקסקס ערב פתיחת יום שישי האחרון היה בסימן שאלה כמה גנים אם ייפתחו או לא,   36 

ובכל זאת הם נפתחו כי גייסנו את האחרונה שבהן, לא היו לנו כבר יותר ברשת הביטחון שלנו. וזה   37 

ים מבודדים וגם פי  היה השבוע האחרון. יום שישי האחרון. המגמה היא פי שתיים חולים, פי שתי 38 
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שתיים חולים. מה שהיה לנו ביום ראשון בבוקר, מיום חמישי ליום ראשון צמחנו בפי שתיים חולים,   1 

 2 בכמעט פי שתיים חולים. 

 3 בגנים?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 4 לא, אני מדברת באופן כללי. מתוכם מחצית  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 5 בואו, אנחנו לא יכולים להתפזר לקורונה העולמית. אבל  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  מתוך    אושרת  מחציתם  ספציפי  בניתוח  כללי.  באופן  מדברת  אני  אורי,  6 

כל הסייעות   שלנו את  הנתונים  בתוך  רואים  לא  מערכת החינוך. מחצית ממערכת החינוך. אתם  7 

חולות כי הן לא גרות אצלנו. אז עשינו    גננותהחולות. אתם לא רואים את זה. אתם לא רואים את כל   8 

הספר   מבתי  הילדים,  מגני  החינוך,  ממוסדות  שמגיעה  תחלואה  יש  שכן.  וראינו  זה  של  ניתוח  9 

היסודיים וגם מהעל יסודיים. חצי מהחולים שלנו הם משם. ממערכת החינוך. ויש עוד שלא רשומים   10 

סטיקה אפילו שהם לא גרים כאן כי הם  ולא מנותחים אצלנו אבל אנחנו כן הכנסנו אותם לסטטי  11 

כשאנחנו   אבל  חנוכה,  חג  שהוא  שישי  יום  הוא  ממילא  הקרוב  שישי  יום  עכשיו,  אצלנו.  עובדים  12 

מדברים על אחרי חנוכה אנחנו נעשה הערכת מצב. אם המצב ישתפר ואנחנו חוזרים לנתוני תחלואה   13 

אז בסדר. אז אנחנו כמו, השיקול שלנו  מאוד נמוכים וזה נרגע ובבתי הספר ובגני הילדים הכל רגוע,   14 

היה לפתוח ביום שישי כי זה היה רגוע. כי ראינו שזה בסדר, כי ראינו שאין תחלואה. פתאום היה   15 

גרף, עלייה לא מתונה דרסטית בגרף ואז אמרנו רגע, נעשה הערכת מצב. אחרי חנוכה נראה, אם   16 

 17 הערכת המצב תהיה בסדר נפתח שישה ימים. 

אושרת, במהלך חופשת חנוכה המסגרות סגורות. למעט הבית ספר של    ]נווה ירק[:  שירלי לופו חזן 18 

 19 החופש הגדול. המסגרות סגורות.

אז תהיה הערכה אחרי חנוכה, כי יכול להיות שחנוכה תשפיע לטובה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

 21 על רמת התחלואה, ואם כך יהיה אז נוכל לפתוח לשישה ימים.

לא, אבל אני אומרת משהו אחר. אני אומרת שהאינדיקציה לא תשקף    ]נווה ירק[:  שירלי לופו חזן 22 

 23 כמה התחלואה מושפעת ממערכת החינוך בחנוכה, אלא מה קורה בלי קשר למערכת החינוך. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  מהחולים    אושרת  שחצי  בוודאות  יודעים  אנחנו  היום  אבל  נכון,  24 

נכון את צודקת,  ומהמבודדים שלנו, הם מגיעים ממער יודעים את זה. עכשיו,  כת החינוך. אנחנו  25 

תהיה כאן אתנחתא של חנוכה ויכול להיות שאחרי תהיה ירידה ואנחנו נפתח אבל אם שוב תהיה   26 

עלייה אז אנחנו נסגור, צריך להבין. אמרנו את זה מלכתחילה. אנחנו, המציאות משתנה לנו יום יום   27 

 28 ים עלות תועלת. ואנחנו נתאים את עצמנו. אנחנו עוש

 29 החל ממתי הגנים יהיו סגורים בימי שישי?  מולי אורן ]נירית[:

 30 אז אנחנו אמרנו שנעשה הערכת מצב אחרי חנוכה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני יכולה להתייחס? בחו"ל, למשל באנגליה, כל מערכת החינוך עובדת כרגיל,    ליאת זולטי ]מתן[: 31 

הילדים, אחוזי ההידבקות שם הם מאוד נמוכים. אני חושבת שהמועצה  אין שום פגיעה, בעיקר גני  32 

מאומצת כדי להפעיל את בתי הספר. הייתי שמחה לראות את זה    מאוד  שלנו פעלה ועשתה עבודה 33 



 

 
23 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

קורה גם בגנים. אני לא מרגישה שזה קורה בגנים. אני מרגישה בגנים שנעשית הכללה, לא מסתכלים   1 

מחלקת הגנים. אני חושבת שאפשר    םן לגופו, אני דיברתי על זה גם עבאופן פרטני. אפשר לראות כל ג 2 

לעשות פה עוד מאמץ כדי למנוע את הסגירה הזאת של ימי שישי והייתי מצפה, הכי קל לבוא ולהגיד   3 

"לא, זה לא אפשר", אבל כן הייתי מצפה מהמועצה שכן עושה ויודעים שהיא עושה, לבוא ולעשות   4 

 5 ת שזה חשוב מאוד. את זה גם בגנים ואני חושב

תודה ליאת, תני לי לחדד רגע את העניין. זה לא הילדים שחולים,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

עכשיו, הצוות, אנחנו, אתם צריכים לבוא בבוקר    זה הצוות. אין סייעות, הן לא מגיעות. זה צוות. 7 

יעות. אז אנחנו לא רוצים  סייעות בבוקר מודיעות שהן לא מג   15-ותראו את החמ"ל בגני הילדים. ש 8 

לסגור את הגנים ולפעמים אנשי צוות מגיעים מהמטה כדי לפתוח גן, אז אתם לא מרגישים את זה.   9 

 10 ואנחנו עדיין עובדים. שישה ימים עבדנו, בסדר? 

 11 וזה היה נהדר.   יעל

גנים שכמעט    5יופי, אבל אז חלו עוד סייעות. ואז נוצר מצב שהיו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

לא נפתחו. שהם נפתחו ברגע האחרון וגייסנו, ואתם מבינים שזה לא קושי נקודתי של דרום השרון,   13 

אנחנו רואים יותר ויותר שחוות את זה ואנחנו נעשה כל מאמץ, כמו שהיינו למצוא דרך בבתי הספר   14 

 15  6ימים. אנחנו בגני ילדים ככל שאנחנו יכולים פותחים  5ם, ואנחנו פותחים ימי 5היסודיים ופתחנו 

ימים. תהיו ערוכים שיכול להיות מצב שבו תחלואת הסייעות והצוות והגננות תהיה כל כך גבוהה   16 

 17 שלא תהיה ברירה כדי לא לסגור גנים. 

באופן פרטני על  אושרת, בקשה לי אליכם. רק אני מאוד מבקשת להסתכל גם    ליאת זולטי ]מתן[: 18 

 19 כל גן וגן. 

 20 פרטני.  מולי אורן ]נירית[:

]מתן[: זולטי  כלל    ליאת  נכונות  שהן  בטוח  שלא  החלטות  עכשיו  המועצה  כלל  על  להכליל  ולא  21 

 22 המועצה. 

]ראש המועצה[: גונן  גני  בכל המועצה.    אושרת  עובדות  שלנו  שלנו, מקבץ הסייעות  פול הסייעות  23 

ה, היא לא שייכת לגן מסוים ועכשיו בגלל מגבלות הקורונה  סייעת מחליפה היא מגיעה לכל המועצ 24 

היא יכולה להגיע רק לשלושה גנים אז כן אנחנו תלויים זה בזה. זה לא גן ספציפי במושב או ביישוב   25 

מסוים או בקיבוץ מסוים. הסייעות שלנו עובדות בכל מערכת החינוך. אנחנו עושים כל מאמץ לגייס   26 

ביטחון, אבל אנחנו אומרים שיכול להיות שהיתה רשת ביטחון, כמו  הרבה סייעות שיתנו לנו רשת   27 

עים לכם שיכול להיות מצב כזה. אם  ישזה היה קרוב להיות עכשיו בשבוע האחרון אז אנחנו מוד 28 

 29 נצליח שלא אז ניתן שישה ימים.

כי במלא עיריות פתחו לפנינו    .אפשר רק לבקש שיהיה תקשור מלא לתושבים  יצחק[:-יעל דור ]צור  30 

לשישה ימים ואז התושבים אומרים "איך זה שבראש העין ובכפר סבא ובכוכב יאיר ובזה כבר יש   31 

שישה ימים ויש גן ביום שישי?". אז אם רק להעביר את זה בתקשורת מלאה ושאין לנו צוות או   32 

דברים כאלה, הסיבות הן ברורות והסיבות הן יכולות להיות מאוד מוצדקות רק להעביר בתקשורת   33 

 34 כי אנחנו נשארים עם הרבה שאלות וכולם מגיעים אלינו. מלאה, 
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מקבלת את ההערה. הסברה, הסברה זה דבר חשוב ואנחנו מבצעים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

 2 נפרסם.   את זה. אם לא מספיק מגיע לתושבים ולהורים אז אנחנו

 3 הגיעה מהתושבים. השאילתה יצחק[:- יעל דור ]צור

נמצא את הדרך להביא את זה לידיעת כל הורה והורה דרך מערכת    ועצה[:אושרת גני גונן ]ראש המ 4 

 5 החינוך שלנו. וכמובן גם אתם תקבלו עדכונים על כך. 

 6 שאילתה הבאה?  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 7 שאילתה הבאה, כן, שאילתה הבאה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 8 פעמיים באתרי המועצה / יעל דור, צור יצחק [ מענה לשאילתה בנושא שימוש בכלים חד 8]

במועצה  " גם  הנושא  את  ניתן לקדם  כיצד  לכתבה המצורפת,  בהקשר  מבקשת להעלות שאילתה  9 

שלנו, להוציא מחוץ לחוק כלים חד פעמיים בשמורות הטבע ברחבי המועצה ולקדם את הפעילות   10 

 11 " לטובת הסביבה בנושא. 

, תל אפק, אנחנו כרגע בדין ודברים מול  דבמועצה יש אתר אח   ל המועצה[:"שרון סספורטס ]מנכ 12 

מנהלי האתר תל אפק לבדוק את האפשרות הזאת של אי הכנסת כלים חד פעמיים לאתר. נעדכן   13 

 14 כשיהיו התפתחויות בנושא. 

 15 [ מענה לשאילתה בנושא חיוב הישובים בעלות הדברת טוואי התהלוכה / איתן יפתח, אלישמע 9]

הבאה של איתן יפתח לגבי חיוב הישובים בעלות הדברת    שאילתה   ל המועצה[:"שרון סספורטס ]מנכ  16 

 17 טוואי התהלוכה.  

, מימון הדברת  29.9.2020על פי מכתבו של יואב סבן למזכירות הישובים ולראשי הוועדים מתאריך  " 18 

טוואי התהלוכה הוטל על הישובים מתקציבם השוטף. הדבר הינו בניגוד להחלטת המליאה מתאריך   19 

בסך    1.3.2020 הפיתוח  מקרן  תב"ר  לביצוע    84שאושר  ואושר  שוב  נידון  זה  תב"ר  שקלים.  אלף  20 

בישיבת  התב"רים  כתב"ר רק שנתי שמקור מימונו קרן הפיתוח של המועצה. גם לאחר בחינת כלל   21 

ב הדיון    5.5.2020- המליאה  במסגרת  וזאת  גבוהה.  בעדיפות  נלקח  זה  שתב"ר  כך  לאור  וזאת  22 

ק מהתב"רים עקב משבר הקורונה. לאור כך אבקש ביטול חיובי הישובים כפי  בקיצוצים ודחיית חל 23 

 24 " י שאושר.פ כ המועצהשנרשם במכתב שנשלח וחיוב הוצאה זו מתוך תקציב קרן פיתוח של 

 25 [ מענה לשאילתה בנושא תב"רים המוגשים לאחר ביצוע העבודה / צפריר שחם, גני עם10]

]מנכ סספורטס  המועצה[:" שרון  יחד.    ל  שתיהן  את  אראה  ואני  דומה  שהיא  נוספת  שאילתה  יש  26 

 27 שאילתה של צפריר שחם. תב"רים המוגשים לאישור לאחר ביצוע העבודה.  

תב"רים שהעבודה    2  לפחותבמהלך השבוע האחרון התברר לי כי למליאת המועצה הוגשו לאישור  " 28 

שרון אושר לי כי העבודה    ומבדיקה עם  1.3.2020- בהם כבר בוצעה. הדברת תוואי התהלוכה הוגש ב 29 

הסביבה   להגנת  המשרד  של  קורא  לכל  אסבסט  גגות  סקר  ב.  פברואר.  בינואר  ממצאי    –בוצעה  30 

ותוצאות הסקר דווחו בישיבת הוועדה לאיכות הסביבה. התב"ר הוגש לאישור לאחר מכן. שאלתי   31 

מצוין בפני    הנושא לא  ?למה מגישים תב"ר לאחר ביצוע ואם יש נסיבות מקלות כמו סקר הגגות  – 32 

ות וכדומה(. מועצה  בההנהלה והמליאה בהגשת התב"ר )תב"ר זה בוצע כבר כי הזמן דחק. אלו הנסי 33 
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החורטת על דגלה שקיפות מעדה בנושא הזה. מבקש ממנכ"ל המועצה להציג למועצה קריטריונים   1 

ללא  שאלת המשך. האצלת סמכות לישובים    שבהם ניתן לבצע עבודה לפני אישור התקציב במליאה. 2 

.  2020דיון ואישור המליאה. למרות הקצאת תב"ר, הגיעה לישובים דרישה לתשלום שירות זה בשנת   3 

והשנה זה על חשבון    2019בבדיקה שערכתי עם מנכ"ל המועצה אושר לי כי התב"ר היה עבור ביצוע   4 

הישובים ו"לא כל החלטה כזו צריך לאשר במליאה", למיטב הבנתי שירות המסופק לאורך שנים   5 

לוועד  ר זו "האצלת סמכות  ועל חשבון המועצה ברגע שמעבירים אותו לאחריות הישוב  ע"י  בות  6 

 7   " .םהמקומי. פעולה זו דורשת החלטת מליאה ותקצוב בהתאם. אבקש לענות בהקד

נושא הדברת תהלוכת האורן. בתכנית  באז הנושא הראשון. תב"ר    ל המועצה[:" שרון סספורטס ]מנכ 8 

נכתב כי    95בעמ'    1298בסעיף    2020י שהוצגה ואושרה במליאה לשנת  העבודה של אגף התפעול כפ  9 

בסך   ינואר    80תקציב  בחודשים  מותנה.  תקציב  הוא  האורן  תהלוכן  ההדברות  לנושא  שקל  אלף  10 

ב  2020פברואר   בוצעה  שלא  העבודה  את  את  2019-ביצענו  להציג  המועצה  של  ההחלטה  לאור   . 11 

ק במרץ. להבא, ככל שיידרש, נעדכן את המליאה  התב"רים כמקשה אחת אושר התב"ר לנושא זה ר 12 

פנייה של המשרד לאיכות    כאשר האישור הוא עבור משימה שכבר בוצעה. רחפנים. לאור  צילום  13 

גגות אסבסט, החלטתי שלא לבצע את הפרויקט   בנושא  הסביבה לביצוע מיידי של סקר רחפנים  14 

הראשונה שנערכה מספר ימים  מתקציב שוטף אלא מתב"ר. הנושא הובא לאישור המליאה בישיבה   15 

לאחר הביצוע. מעת לעת עשויים להיות מקרים מסוג זה והם שייכים לניהול שוטף והפעלת שיקול   16 

דעת של הנהלת המועצה. קריטריונים להחלטה הינם: מיידיות הביצוע, הכרחיות הביצוע, תקציב   17 

עד   המ  100של  מהיועצת  תשובה  נשלחה  סמכות  האצלת  לנושא  באשר  שקל.  לימור  אלף  שפטית  18 

אני אגיד פה שבנושא האצלת הסמכות בעניין של טוואי התהלוכה, אז את המכתב הזה,    ריבלין. 19 

ביטלנו את המכתב לוועדים המקומיים והפנינו אותו לאגודות מכיוון שחוק העזר של המועצה מורה   20 

בתי ספר  למועצה לרסס טוואי תהלוכה או תהלוכן האורן בשטחי הציבור, זאת אומרת גני ילדים,   21 

יש   נחשונים  בקיבוץ  נניח  קיבוץ.  או  האגודה  מחזיקה  שבהם  בשטחים  לא  סביב    84אבל  עצים  22 

של   השוטף  התקציב  ולא  האלה,  העצים  את  לרסס  לדאוג  צריך  נחשונים  קיבוץ  אז  המזכירות.  23 

המועצה שמור ללכת למקומות אחרים. אז את המסמכים האלה העברנו לוועדי האגודות שבתחומם   24 

וונטיים וגם הצענו להתקשר עם מי שעשה את זה או עושה את זה במועצה, במתקנים  יש עצים רל  25 

 26 הציבוריים שלה, כלומר בתי ספר וגני ילדים. עד כאן השאילתה הזו. 

 27 אפשר רק שאלה אחת, שרון ברשותך. צפריר שחם ]גני עם[:

 28 כן, בבקשה צפריר.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

אני חושב רק לשים את הדגש על מה שאני שאלתי כי מקור השאילתה שלי    צפריר שחם ]גני עם[: 29 

היה על הגשת תב"רים שכבר בוצעו ועל זה אני מבקש לשים את הדגש כדי שלא יהיה מצב שאנחנו   30 

שזו    מצביעים האחרונות  בשורות  שם  שענית  למרות  אותנו  ליידע  פשוט  בוצע,  שכבר  תב"ר  על  31 

א שטוואי התהלוכה והרחפנים הם דוגמאות הם לא העיקר,  המשמעותית מבחינתי. הדוגמ  הנקודה 32 

העיקר הוא באמת שעולה תב"ר לישיבה מליאה, וגם אם מתקיים, וזה לגיטימי שיש פעמים שאתם   33 

 34  ולהגיד  מקיימים מבצעים תב"ר לפני שאנחנו מאשרים כי כורח המציאות. אני מבקש לעדכן אותנו 

 35 תודה.  התב"ר הזה מתקיים כי אחת שתיים שלוש ארבע.

 36 אני רוצה להתייחס.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:



 

 
26 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  שאלת    אושרת  שאילתה,  למעשה  מסודר.  זה  את  נעשה  בואו  רגע,  רגע,  1 

ההמשך היא של שואל השאלה. אז צפריר שאל וקיבל והיתה לו שאלת המשך והיתה עוד שאילתה   2 

 3 ?שם. יש שאלת המשך למי ששאלה את השאילתה, שירלי 

 4 לא, היא יש לה שאלה אחרת.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

איתן, שאלת המשך. אם לאיתן אין אז אנחנו מעבירים את השאלת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

 6 ההמשך של איתן לאורי.

טוב, אני לא שואל אני אומר, המועצה טיפלה בטוואי התהלוכה. בלי כל    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 7 

ים, שטח ציבורי, לא ציבורי. זו חוכמה מאוד קטנה לקחת ולהגיד, אוקיי עכשיו, אני לא יודע  הפלפול 8 

אגודה, או תכף נגיד לבן אדם פרטי שירסס את השטח שלו. זה דבר נורא פשוט  על האיזה כוח יש לך   9 

הוועדים   על  אותה  ולהטיל  קיימת  למועצה  שייכנס  מי  עושה,  שמועצה  מהעבודה  חלק  לקחת  10 

זה פשוט, איך אומרים? אתה חוסך במקום אחד אבל אתה זורק את זה על השני. זה    המקומיים. 11 

אחוז, לדוגמא, סתם. אז זו החלטה קרדינלית    16אחוז נותן להם רק    17כמו שאתה מוריד במקום   12 

שהמועצה אומרת "אני שירותים כאלה מפסיקה לתת". נקודה. ולא הזזת דבר, זה יכול להיות גם   13 

ם כי כעקרון דבר שהמועצה תמיד עשתה, היא רוצה לעשות שינוי מה שהיא  בדברים יותר גדולי 14 

 15 עשתה מאז ומתמיד, זו שאלה שצריכה לידון ולהוחלט ואז לעשות אותה. זו לא הזזת משבצת קטנה. 

דנו. לא רוצה  י אני לא מסכים איתך רק בגלל שחוק העזר עומד לצ   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 16 

 17 וק העזר בפירוש מגדיר מה המועצה עושה ומה עושה אגודה או וועד מקומי. להיכנס פה לפינה אבל ח 

רגע, שרון, אולי אני אדייק. החוק מדבר על נכס שהוא פרטי ונכס לא    גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 18 

אגודות אבל הרבה   זה  לפעמים  פרטיים,  ידי אנשים  על  נכס שמוחזק  זה  פרטי  נכס שהוא  פרטי.  19 

ם והחוק אומר משהו מאוד הגיוני, שאדם אחראי לנכס שלו. אז המועצה  פעמים זה אנשים פרטיי 20 

אחראית לנכסים שלה שהם הנכסים הציבוריים אבל אנשים פרטיים שיש להם גינות, או במקרה   21 

שלנו למשל אגודות שיש להן המון עצי אורן, הם אחראיים, לא בגלל שהם חלילה אגודה אלא בגלל   22 

 23 שהנכס הוא שלהם. 

 24 השנים האחרונות? מה קרה?  40- מה קרה ב פר סירקין[:אורי עצמון ]כ

השנים האחרונות אבל ברגע שהנקודה הזו   40- אני לא יודעת מה היה ב גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 25 

 26 - עלתה לדיון

רוצים לחסוך כסף הבנתי. זה לא רוצים להיות חוקיים, רוצים לחסוך    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 27 

 28 א חוכמה, זה לא חיסכון. כסף. אז לחסוך כסף זה ל

בדיוני תקציב תגיד    ,אורי עצמון. אם יש לך הערות בנוגע לתקציב  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 29 

כל   את  אפשר  שקל.  מיליון  מאה  מיליון,  עשרה  גם  מיליון,  מיליון,  חצי  להגיש  יכולה  שהמליאה  30 

זו החלטה שלנו, שלנו, חברי המליאה. אם אנחנו מ חליטים לטפל בשטחי  התקציב של המועצה.  31 

אגודות או בשטחים פרטיים ואת הכסף של המרכז יום לקשיש שאתה ביקשת להגדיל, שאתה רוצה   32 

להעביר לשם, זה בסדר, המליאה צריכה להסכים לזה. תביאו את זה לדיוני תקציב, יש לנו ישיבת   33 

. אם תרצו  הנהלה לפני דיוני תקציב, נפתח אותה גם לחברי מליאה שיש להם השגות על התקציב 34 
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להביא את הסוגיה הזאת לתקציב ולהגיד "חשוב לנו לעשות את טוואי התהלוכה, זה יותר חשוב   1 

 2 מדברים אחרים", בסדר. זה בסדר גמור. 

אושרת, מי יראה את זה בתקציב? עכשיו יראו את זה, נכון. אבל אם לא    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 3 

 4 בתקציב.  היינו מעלים את זה פה לא היינו רואים את זה 

יש לך את כל סעיפי התקציב בספר התקציב שיגיע אליך ותוכל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

לראות את כל סעיפיו. אם יהיה לך חסר משהו או שיהיה לכם יותר או פחות, בסוף יש כאן תקציב   6 

ת  שאם אתם רוצים לשנות אותו או להשפיע עליו אתם עושים את זה במסגרת הדיונים. תקבלו א 7 

בבקשה  יותר חשוב מדברים אחרים,  וזה  טוואי התהלוכה  לעשות  שצריך  ספר התקציב, תחשבו  8 

תכניסו את טוואי התהלוכה. זאת הדרך שלכם להשפיע. אתם הרי משפיעים על איך התקציב ייראה.   9 

, תקראו  24-קחו את הספר, תראו את כל סעיפיו כולל מה שחסר בו, תשפיעו עליו. יש לנו זמן עד ה 10 

 11 ו ותוכלו להשפיע גם בעניין הזה.  ותעבר

אני חייבת רק לסייג אגב, סליחה רגע, איתן או צפריר. השאילתה הזו    גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 12 

זה בסוף גם הועברה אלי צפריר, אז אני לא יכולה להתעלם מחוק העזר. זה לא קשור רק לתקציב,   13 

שאנשים פרטיים צריכים לעשות אז היא לא    פעולותזאת אומרת, אם למועצה אין סמכות לעשות   14 

ה המון כסף, ופעולות בשטח פרטי הן לא פעולות שרשות מקומית  יכולה לעשות אותם גם אם יש ל 15 

 16 שנה.  40מותר לה לעשות בהם פעולה, אז אולי זה ככה נשמע מעניין כשאתה אומר  

 17 לימור זו תשובה תמימה מאוד. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  ההיב  אושרת  את  הביאה  שלימור  סוגיה  כאן  העלית  עצמון.  טים  אורי  18 

ההיבטים   את  הבאתי  אני  שלה.  בין  של  המשפטיים  התנגשות  גם  יש  ולפעמים  מדיניות.  התווית  19 

רגילים   נוהג מסוים היינו  ואומר, היה כאן  לבין ההיבטים המשפטיים. בסוף אתה בא  המדיניות  20 

לעשות כך וכך, ואתה רוצה את התשובות המקצועיות, גם המשפטיות וגם האחרות. אז אתה תקבל   21 

בוא לישיבת ההנהלה שדנה בפערים בתקציב. אם בעיניך זה פער בתקציב תבוא לדבר על  אותן. ת 22 

לה   היתה  שנים שלא  זה במשך  להיות שתקבל תשובה משפטית שהמליאה אישרה את  יכול  זה.  23 

חייבת אז בואו נדבר על  לא  סמכות ויכול להיות שתקבל תשובות אחרות שיש לה סמכות אבל היא   24 

 25 הדיון הנכון.  זה בדיון המתאים. זה לא

ירק[: ]נווה  לופו חזן  אגודה, למשל    שירלי  על שטחי  רגע אבל שאלה. כשאנחנו מדברים  אושרת,  26 

לצרכים   אותנו  משמש  עדיין  זה  לאגודה  ששייכים  שטחים  באמת  ברובו  הוא  שמרחב  במושבים,  27 

זה  אם  משמשים,  באמת  ברובם  פה  הפתוחים  המרחבים  שואלת,  רגע  אני  לכן  שלנו.  הציבוריים  28 

ודברים מהסוג הזה למתקני שעשועים  או  בתפר,  למגרשים  רגע  בדיוק  נופל  לא  זה  . השאלה אם  29 

שאמנם זה שטח שהוא בחלק של האגודה. יחד עם זאת, אנחנו, הרשות המוניציפלית, אנחנו עושים   30 

 31 בו שימוש לטובת כלל הציבור.

אנחנו פותחים ככה פתח מאוד גדול לשאילתה יחסית מאוד מצומצמת,   גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 32 

ומיות שאינן רשויות אזוריות, כל השטחים שצבועים בצבע חום או ירוק  אבל שירלי, ברשויות מק 33 

הרשות מפקיעה אותם. וכאן, ואני מכבדת את זה, האגודות לא מוכנות לתת. אז אי אפשר מצד אחד   34 

להגיד "אני לא מוכן לתת למועצה את השטחים הציבוריים שהיא תפעיל אותם ותתחזק אותם   35 
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ר שגר באותו מושב כפי שהיא רואה לנכון, אנחנו רוצים שזה  ותיתן אותם לוועד המקומי ולציבו 1 

את   ההדברה,  את  התחזוקה,  את  הניקיון,  את  בעצם  "אבל  להגיד  שני  ומצד  אצלנו"  יישאר  2 

השיפוצים, אז הכל תעשה המועצה". אז צריך להחליט. שוב, אני לא באתי עכשיו לפתור את כל   3 

ייחודית רק לנו. אבל צריך להבין את זה. זה    הבעיות שיש במועצות אזוריות, זו סוגיה שהיא לא  4 

 5 מבחירה שהשטחים החומים האלה נמצאים בידי אגודות. בחירה שלהם ואני מכבדת את זה. 

]ראש המועצה[: גונן  גני  יש    אושרת  שטחים חומים, לא מעט פעמים  לנו  אגב לא תמיד, לפעמים  6 

 7 רשה. שהישוב הסכים שהמועצה תפקיע ואז יש שם גן ציבורי, יש שם חו

 8 שאנחנו מתחזקים ומתפעלים.  גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 

שאנחנו מתחזקים ומטפלים בו. המועצה מתחזקת ומטפלת. כלומר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

ידי   על  יטופלו  והם  ציבוריים שהאגודה הסכימה להפקעה  לראות שטחים  יכולים  בהחלט  אנחנו  10 

 11 . לא ציבוריים והם נחשבים לפרטייםהמועצה אל מול שטחים של האגודה שהם 

]גני עם[: אבל אתם מיתממים ומסתתרים מאחורי החוק. ברוב המקרים, האגודות    צפריר שחם  12 

נותנות לוועדים המקומיים להשתמש בגן ציבורי ובחורשה וכדומה. והועד המקומי מתחזק אותם,   13 

וברוב, אני לא יודע אם רוב,  גם וועד מקומי באמצע,  הדו רובדי בלי קשר להפקעה. יש עוד, בשלטון 14 

בהרבה ישובים השטחים שרשומים על האגודה הוועד המקומי מטפל בה. במגרש הספורט, בבית   15 

- העם. אז בשורה התחתונה השינוי הזה בהתנהלות, אני רגע מתעלם מהצד שמצאנו את השורה ה 16 

 17 זו ההערה שלי. בחוק, בשורה התחתונה הוועד המקומי קיבל כרגע עוד מטרה שעולה לו כסף.  462

תקשיבו. אתם חברי מליאה רוצים להשפיע על התקציב? תבואו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 18 

יש עם   תלדיון תקציב ותגידו. אתם רוצים לשים כמה כסף שאתם רוצים ואם לימור תגיד שמשפטי 19 

ך שבה  שנה נהגנו שלא כדין אז תהיה לנו בעיה להעביר את זה, אבל אם נמצא דר  40-זה בעיה ו 20 

משפטית אנחנו יכולים לבצע את זה וזה מה שתחשבו שחשוב, אז שימו את טוואי התהלוכה בכמה   21 

כסף שאתם רוצים. אתם חברי המליאה. אם מותר לנו משפטית לעשות את זה, נדון בזה בדיוני   22 

התקציב, תבואו תכניסו את זה. כרגע ההחלטה שהתקבלה היתה שהוועד של וועדי האגודות, אגב   23 

 24 חלטה של ישיבת ההנהלה שהיית בה ושותף לה. ה ת ההנהלה זו היתה בישיב

 25 היא לא מחייבת את ההנהלה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

זו היתה החלטת ההנהלה. היא הובאה בפניכם ועכשיו אתם חברי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 26 

ם יודעים שלכל דבר יש  המליאה, שוב, תבואו לתקציב, תחשבו שזה טוב וזה נכון, בבקשה. הרי את 27 

כולו   כל  את  שמה  היא  יעלה.  שהוא  ומחכה  בקרנות  כספה  את  שמה  שהמועצה  לא  זה  מחיר.  28 

מזה לשם, אם זה   רדותיקים, או לצעירים או לנוער ילך להם ויו בשירותים לתושביה, אז מה שילך ל 29 

ילתה ענו כאן  מה שתחליטו, הכל טוב, אבל זה לא דיוני תקציב עכשיו. היתה כאן שאילתה, על השא 30 

החברים בצורה מאוד מקצועית, אתם רוצים לשנות את המדיניות, אתם מבינים שיש לזה היבטים   31 

משפטיים, בואו נדון בזה במסגרת ישיבות תקציב, לימור תעשה בדיקה לגבי השטחים ותבוא ותגיד   32 

וב ואיפה  לנו מה אפשר ומה המנעד של ההשקעה שלנו, איפה זה עובר את הגבול, איפה זה בטעם הט 33 

 34 זה לא חוקי לגמרי. בסדר, תביא לנו את הרצף ונסתכל ואז תחליטו, תחליטו אתם. 

 35 זה פשוט יכול לפגוש אותנו גם בדברים נוספים.  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:
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 1 חד משמעית.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 2 לא רק בנושא של טוואי התהלוכה.  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

זה מעלה כאן סוגייה נכונה מאוד. את יודעת, לאחרונה עלו כל מיני    י גונן ]ראש המועצה[:אושרת גנ 3 

פניות על שורשים של עצים בתוך בתים פרטיים, האם אנחנו צריכים לבוא ולהוציא את השורשים   4 

של העצים כי הם בסוף משפיעים על המדרכה, אז בסוף צריך להיכנס לשטח פרטי ולעקור עצים. כן   5 

או לא? האם אנחנו אחראים על חיות שנלכדות בתוך בתים פרטיים, המועצה לשחרר אותן?    עוקרים  6 

אלפי    תלהשקיע בזה לוכדים? להשקיע בזה לוכדי נחשים, לוכדי קיפודים, לוכדי דורבנים? זה מאו 7 

שקלים שהמועצה עושה. היא צריכה? היא לא צריכה לעשות? זה סוגיות שצריך לדבר עליהן בדיוני   8 

 9 אנחנו נדבר עליהן. תקציב ו

לא יודע,    אניאבל האגודות הן לא אקס טריטוריה, המועצה סוללת כבישים על שטחי אגודות.    יורם: 10 

 11 באמת דרוש דיון הסיפור הזה.

אז אנחנו נדון על זה בישיבת ההנהלה המורחבת לקראת הדיוני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

מעבירים את זה לוועד המוניציפלי. אנחנו לא יכולים    תקציב. לגבי כבישים מה שאנחנו עושים אנחנו 13 

לוועד   אסור.  זה  את  לאגודה,  כסף  מעבירים  לא  אנחנו  פעם  אף  לנו.  אסור  לאגודה,  להעביר  14 

המוניציפלי מותר לנו להעביר, אבל בואו זה באמת דיון על הסמכויות של הוועד המוניציפלי וזה   15 

לסל  קשור  זה  לתקציב,  קשור  זה  לסמכויות,  זה    קשור  על  נדבר  בואו  שירותים,  לסל  תקציבים,  16 

 17 במסגרת דיוני התקציב. 

 18 אני אוכל להתייחס?  איתן יפתח ]אלישמע[:

 19 כן. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני שאלתי את השאלה הזאתי לא בגלל הסכום, אלא כי יש פה איזו זליגה    איתן יפתח ]אלישמע[: 20 

חשבון   על  בא  וזה  אותה  לאזן  דרכים  מיני  בכל  ומנסים  מאוזנת,  לא  המועצה  של  בעצם  החוצה  21 

היישובים. במקרה זה על חשבון האגודה. יכול להיות שהאגודה תסכים לשלם, יכול להיות שלא.   22 

זה   מים  אם  המשפטייתפוס  בצורה  ההסבר  נוהגת  שהמועצה  שמשנים,  שברגע  חושב  אני  אבל   . 23 

 24 מסוימת ואנחנו משנים את השיטה, זה צריך להגיע לפני להחלטה ואם אנחנו מאצילים סמכות. 

איתן אתה נקטעת. הנקודה ברורה. המועצה זה אתה ואני ואנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 25 

אם מדיניות,  מתווים  המליאה  חברי  אתם  לקבוע    כולנו.  רוצים  משפיעים  Yאו    Xאתם  אתם   , 26 

במסגרת דיוני תקציב. התיעדוף שלכם, התקציב, הוא אותה עוגה של השירותים שאנחנו רוצים   27 

לתת. אנחנו זה המועצה. אנחנו יכולים להחליט, יש לנו סל תקציב מסוים, איך שאנחנו נחלק אותו,   28 

אי התהלוכה או ילדים ונוער, וותיקים או  אנחנו נקבע את המדיניות שלנו, מה חשוב לנו יותר, טוו  29 

 30 כבישים. אנחנו נחליט את זה. אנחנו נחליט את זה ביחד. זה בדיוק דיוני התקציב. 

אושרת יש לי רק משאלה קטנה. בדיוני תקציב האלה, דברים שמקדמת    אורי עצמון ]כפר סירקין[:  31 

יתה השאילתה לא היינו  דנן אתם רוצים לשנות תאירו אותם שנהיה ערים להם, מפני שאם לא ה 32 

 33 ערים אלא רק בסוף שנה הבאה.
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אז אורי היקר יש לך את ספר התקציב של שנה שעברה ויש לך גם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

. הכל לפניכם, הכל בשקיפות, ואני לא חושבת, יש לך פרספקטיבה, אני  של השנהאת ספר התקציב  2 

ה השתפרנו בפרספקטיבה שלנו במשך השנים. אז  חושבת שהלכנו והשתפרנו בשקיפות שלנו, תוד 3 

בואו, תראו את הכל, תמצאו שם נקודות שאתם רוצים להשלים, לשנות, הרי בסוף, אנחנו מבינים   4 

 5 שהתקציב הוא מוגבל ונצטרך לקבל בו החלטות. מה כן ומה לא אתם קובעים יחד איתנו. 

. האגודה מעמידה שטח, יש חורשה,  בעניין האגודות זה לא עובד שאנחנו מחליטים לאגודה  : ל'הדוד 6 

יש כן משחקים שמה ועם זאת לא עולה לאגודה כסף, השטח הזה לא יעבור לוועד המקומי. פשוט   7 

 8 מאוד. 

אני אגיד לך משהו. מכיוון שאני יודע איפה נמצאים העצים, אז    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 9 

מ מאוד  במעט  נמצא  זה  השעשועים,  בגני  נמצא  לא  זה  יותר  בואו,  זה  סביב,  יותר  זה  קומות,  10 

 11 במקומות ששייכים נטו לאגודה, אם יש איזה ארבע עצים בגן שעשועים, עלי. 

 12 אוקיי. נדבר על זה.  דוד:

אבל בואו חברים, שאילתה, אני מזכירה, זה שאילתה ושאלת המשך    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

בסדר, אבל יש לנו עוד שבעה נושאים אז  ועשינו מכל שאילתה הצעה לסדר יום שמדברים עליה, וזה   14 

 15 בואו נתקדם. שרון, תחזור לתמונת מצב של כולנו, יאללה.

 16 [ מענה לשאילתה בנושא תשלומי הביוב / שירלי לופו חזן, נווה ירק11]

 17 השאילתה הבאה של שירלי.   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

הביוב שמשולמים על ידי התושבים יחד  אודה לבדיקה של ההחלטה הבאה בה הוחלט שתשלומי  " 18 

עם תשלומי הארנונה ומיסי הוועד מועברים כיום למועצה ולא לוועדים המקומיים כפי שהיה נהוג   19 

נשמר בקרן שיקום ושאר ההכנסות הועברו לוועדים המקומיים. כיום    20%-בעבר. בעבר שיעור של כ  20 

מה תשלום  מועבר  כנגדן  ורק  קבלות  להגיש  מהוועדים  ומייצר    מבקשים  הוועדים  על  שמקשה  21 

 22 " בירוקרטיה מיותרת. מדוע מצב זה השתנה והאם ניתן להחזירו לקדמותו?

]מנכ סספורטס  המועצה[:"שרון  בכפוף    ל  הביוב  במערכות  טיפול  בגין  כספים  להעביר  ההחלטה  23 

להגשת חשבוניות המעידות על הוצאות שהוצאו בפועל הינה על פי המלצת וועדת אד הוק שהוקמה   24 

חד לצורך בדיקת נושא הביוב לרבות בדיקת תעריפי האגרה. כידוע תעריפי האגרה חושבו על  במיו 25 

פי ממוצע לכלל העלויות והמשמעות היא שהעברת כספים לישוב באופן גורף על פי אחוז מסוים   26 

בהם   ישובים  לעומת  בפועל  שהוצאו  לעלויות  מעבר  כספים  קיבלו  ישובים  שבו  מעוות  מצב  יוצר  27 

גבוהו מתוך  העלויות  הביוב  של  מהעלויות  חלק  לממן  אותם  המאלץ  מצב  נמוכות,  וההכנסות  ת  28 

חשבונית   דהיינו  שנדרש,  כפי  מועבר  אלי  המגיע  שהחומר  ככל  מקומי.  וועד  ארנונת  הכנסות  29 

הנכון. הוא  מזה  ההפך  לעיכובים.  סיבה  שום  אין  קרן    וכרטסות,  הוא  להבהיר  שיש  נוסף  נושא  30 

השיקום פועלות בדיוק כמו שפועלים בעבודות פיתוח בישובים,  השיקום. עבודות שיקום ביוב קרן   31 

דהיינו העברת חשבונית לרבות פירוט העבודה שבוצעה. החשבונית מוגשת להנדסה לצורך אישור   32 

ביצוע העבודה. עם אישור ההנדסה, החשבוניות מאושרות לתשלום. כמובן שכאשר מתבצעת עבודה   33 

ה לסיום  על  להמתין  צריך  לא  ביוב  אגב,  לשיקום  הערת  התשלום.  עם  מיד  להגישה  יש  רבעון,  34 

לתשלום    דרישה  הבירוקרטיה או ליתר דיוק העיכובים בתשלומים נוצרה כאשר דורשים שולחים 35 
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הוצאות ביוב ללא כל אסמכתאות או אסמכתאות חסרות וזאת חרף הידיעה שלא ניתן לשלם ללא   1 

קום ביוב ברחבי הישוב המוחזרות  האמור. לאחרונה הגיעו אלי חשבוניות רבות בציון עבודות שי 2 

והדוגמאות רבות ומגוונות.  בביוב  חזרה לישוב להשלמה. נשלחות חשבוניות שאינן קשורות לטיפול   3 

וועדת אד הוק מתכנסת בשבוע הבא לדיון כולל בעניין זה. עד כאן    –לעניין החזרה למצב הקודם   4 

 5 שאילתות. 

 6  אד הוק ספר את סיכום השיחה שהיתה בוועדת  אוקיי. אז אני מציעה שאיתן י  ון ]מגשימים[:קאלה  

 7 שהתכנסה בעקבות השאילתה הזאתי שהועלתה לא רק כשאילתה. מה אתה אומר איתן? 

מה שאני רוצה להגיד לגבי, קודם כל להזכיר לכם שלפני שנה, בנובמבר שנה    איתן יפתח ]אלישמע[: 8 

שעברה, אגוזי הודיע במליאה לגבי הורדת התעריף ופנייה שלנו לרשות המים לקבל אישור ומאז   9 

נהיה עיכוב, נוצר לנו איזה עיכוב שבו רצו תעריפים חדשים. בעקבות התעריפים החדשים אנחנו   10 

פה   את מה שקרה  העלויות  ביקשנו  כמה  ונוכל לחשב  יביאו חשבוניות  עכשיו. אמרנו שהישובים  11 

האמיתיות של האגרות ביוב ובעקבות זה הבקשה הזאתי התעוררה. אך ורק לזה. לצערי היה פה   12 

איזה אימוץ של השיטה הזאת, כי הכסף פשוט, כמו שאמרו בירוקרטיה קצת יותר קשה, היו צריכים   13 

איתם האם זה באמת הוצאות של הביוב. התהליך, זה צריך    להוכיח, שלחו חשבוניות, התווכחו 14 

דבר ראשון, קודם כל, להשלים את    להיות גם מה שדיברנו בוועדת אד הוק בפעם עכשיו לאחרונה. 15 

הבדיקה של האגרה ולהפחית אותה שתהיה האגרה האמיתית, הנכונה, לפי המדידות. וזה, אמור   16 

ודע מה קרה שם, אבל התחלף ויש עכשיו מישהו  להיות עכשיו כלכלן חדש, התחלף הקודם, לא י 17 

שצריך לבדוק ולהגיד מה האגרה הנכונה. היא תופחת, כמו שנאמר קודם, סביר להניח שגם עכשיו,   18 

התוצאות   את  שמשקפת  האגרה  תהיה  וזאת  טועה,  אני  אם  אותי  תקן  ככה,  משער  אגוזי  גם  19 

ת לשקף את הממוצע. יכול  האמיתיות. לאחר שאנחנו נאשר את האגרה החדשה ההוצאות אמורו 20 

להיות שנה אחת, יכול להיות שנה אחת יותר, יכול להיות שנה אחת פחות אבל מה שאנחנו נחשב   21 

זה מה שאפשר להגיד שהישובים מוציאים בממוצע, ואז לא צריך את החשבוניות, אפשר להעביר   22 

שיו להתחשבן  להם את כל הכסף כי אין סיבה. זה בעצם העלות האמיתית כבר. לא צריך כבר עכ 23 

איתם. עשינו את הבדיקה עכשיו עם החשבוניות, ייקבע תעריף ואחר כך נצטרך להעביר להם את   24 

ישובים שהיא    7הכסף ללא שום בירוקרטיה באותה צורה כמו שהמועצה עובדת. המועצה יש לה   25 

מטפלת בהם. היא לא מבקשת מעצמה חשבוניות, היא לא עושה לעצמה כמה נשאר ומה עושים עם   26 

תרה. כעיקרון, היתרה עכשיו הושמה באיזו קרן נוספת, יש קרן של שימור עכשיו יש קרן של  הי 27 

שלי   שלנו,  ההמלצה  שלנו,  וההחלטה  איתו  יקרה  מה  יודע  ואלוהים  שמה  שוכב  שהכסף  אגרות,  28 

לפחות היתה שאת הכסף הזה, השנה הזאתי, כבר לחלק אותו. קודם כל להחזיר לישובים, כי זה   29 

, כמו שהמועצה את הכסף העודף שיש לה מאשר הישובים היא לא השאירה אותו  כסף של הישובים 30 

שנה   עשרים  כמו  בזה  ישתמשו  כולם  השנה  אחרים,  לדברים  בו  משתמשת  והיא  הזאתי  בקרן  31 

לצרכים אחרים ושנה הבאה כבר נקבל תעריף חדש ולפיו הם יקבלו את הכסף ולא נוכל    ותהאחרונ 32 

י זה תעריף שהמועצה בדקה והחליטה. זה הדבר, מה שצריך  להגיד שהם מקבלים יותר או פחות כ 33 

 34 לעשות. 

בעיקרון, התחושה היא כזאת. אנחנו בעצם הקמנו את כל הוועדה הזאת, זה    ון ]מגשימים[:קאלה   35 

לא משנה, זה היה ממקום של לבדוק בעקבות מים וגם הנושא הזה של האגרות. עכשיו, המטרה   36 

בים ומה שיצא בסופו של דבר ושלושה חברי וועד ישובים,  בגדול היתה רצון להפחית עלויות לתוש 37 
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נדמה לי שדה ורבורג היו, מתן, עירית, שהשתתפנו איתנו בפגישה יצאו בהתקוממות גדולה ואמרו,   1 

מה עשיתם? אתם כאילו, אתם באים לעזור לנו ובעצם אתם דופקים אותנו? עכשיו, יש סיטואציה,   2 

צריכה להגדיל את הכנסותיה כדי להיות מסוגלת לשרת    אבל אני חושבת שזה נורא ברור. המועצה 3 

את התושבים. התחושה שבה, אם זה היה הנושא הקודם שדיברנו או עכשיו הנושא הזה, שפתאום   4 

שילמו קודם, או משלמים עכשיו  שהוועדים, או לא משנה, האגודות נדרשות לשלם יותר כסף ממה  5 

ביב הנושא של הביוב, זה משהו שהוא אמיתי  יותר בקושי את ההחזרים ממה שקיבלו קודם למשל ס 6 

 7  , נכון. עכשיו, צריך למצוא איפשהו באמצע. ברור שהקרן הזאתי שמתווספת למועצה היא לא קרן

לנו ברור שהיא לא נאגרת והמועצה שומרת אותה לעצמה לדברים אחרים, יחד עם זה קרן קרן,   8 

איזשה פה  להיות  צריך  גם  זה חשוב אבל  לימים שחונים  איזשהו סדר  לשמור  או  איזון  ו, באמת  9 

לראות איך אפשר בכל זאת לשחרר את הכספים האלה במידה מסוימת. מה עושים עם הכסף הזה,   10 

עד כמה צוברים, כאילו, זו סוגיה, אני חושבת שזאת סוגיה. בשורה תחתונה באנו להועיל ויצאנו   11 

 12 מזיקים. 

 13 אני גם זוכרת שאמרו שאנחנו נפתור את זה בעוד שנה.  רחל:

המועצה[:א ]ראש  גונן  גני  אתם    ושרת  משנה,  יותר  שחלפה  האמת  חלפה,  באמת  ואנחנו  נכון,  14 

 15 התחלתם את זה בקדנציה הקודמת. 

 16 וועדה הירוקה שהיתה בדרום השרון. ב רחל:

]ראש המועצה[: גונן  גני  וחצי שנים ואתם    אושרת  לפני כמעט שלוש  את הוועדה הזאת קיימתם  17 

ה האחרונה עלו הקולות האלה מהשטח ולכן כינסנו שוב את  הצגתם את התוצאות לפני שנה. בשנ  18 

נביא גם את יושבי    ,הוועדה הזאת. ביקשתי שבנוסף לחברי המליאה שכבר עשו דוקטורט בנושא 19 

חושבת   אני  הזאת  הישיבה  בתום  ובאמת  גדולים  מאוד  מאוד  פערים  היו  ששמה  הוועדים  ראש  20 

ני רוצה לשמוע גם את אגוזי וברור שבתום  שהכוונות שלכם הם אלה ששיתפתם אותנו כאן עכשיו, א 21 

 22 עבודת הוועדה אתם תביאו את המלצתכם להנהלת המליאה ואחר כך למליאה. אגוזי.

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  יצחק  שלושה    מר  ושל  הוועדה  חברי  של  בזום  אחת  ישיבה  היתה  אוקיי,  23 

, יושבי ראש הוועדים  מיושבי ראש הוועדים, שדה ורבורג, מתן ואלישמע. כמו שאמרה אלה נדמה לי 24 

בכלל לא מבסוטים מנושא הפקת התעריפים כי הם אומרים שזה יפגע בהם. בכל מקרה הרכבת   25 

הזאת יצאה לדרך, אנחנו לדעתי בשבועיים הקרובים אמורים לקבל טיוטה ראשונה של התחשיב,   26 

היה דיון  אנחנו נבדוק את זה וכמובן נביא את זה גם לוועדה. לגבי העברת הכספים לישובים, זה   27 

בוועדה אבל לא התקבלו שום החלטות, איתן באמת העלה את מה שהוא אמר אבל אנחנו אמרנו,   28 

הטעות היחידה של איתן בעניין הזה היא שהממוצע הוא לא ממוצע רב  בוועדה ש   אני לפחות אמרתי 29 

שנתי של הממוצע באותו ישוב ופעם, שנה אתה מקבל יותר שנה אתה מקבל פחות, הממוצע הוא   30 

יותר מאותו ממוצע אז בעצם אם אתה   בין יותר, או  להם להרבה  עולה  וישובים שזה  הישובים.  31 

מעביר להם את אותו כסף באופן קבוע אז הם נדפקים לאורך זמן, לא רק שנה אחת ולא רק שנתיים,   32 

שקל לא    4,000בשנה.    70,000שקל שהם מקבלים    4,000ואילו יש ישובים שהציגו לנו עלויות של   33 

הצליחו למצוא יותר עלויות. זה נושא שעוד לא נסגר. מה שהחליטה הוועדה האופרטיבית,    יותר, לא 34 

שאנחנו צריכים לעשות שבוע הבא, זה לפנות לישובים ולראות איזה ישובים ירצו לעבור לטיפולה   35 
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גם   לנו  שיהיה  ברגע  וכמובן  תשובות  נקבל  ואנחנו  בוועדה  סוגיה  היתה  זאת  גם  כי  המועצה  של  1 

 2 את התחשיב החדש אז אנחנו נכנס את הוועדה פעם נוספת.  תשובות וגם

תודה אגוזי. אז אני לא פותחת את זה לדיון. כרגע הוועדה עובדת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

הבאים.   העקרונות  על  יעבדו  הם  המלצותיה.  את  לנו  יביאו  זה.  של  1על  העלויות  את  להפחית   . 4 

. להעביר את הישובים שרוצים שהמועצה תיתן  3ין הזה.  . לייצר פחות בירוקרטיה בעני2האגרה.   5 

להם שירות ישירות, ישירות למועצה. ואז אנחנו נחזור למצב שבו ישובים יוכלו לנהל את זה בלי כל   6 

הבירוקרטיה. אלה בדיוק שלושת העקרונות שאתם עובדים עליהם. זהו, אנחנו לא פותחים את זה   7 

 8 בכלל לדיון. 

יש דבר עקרוני. זה לא יכול להיות וועדה שמגישה מסקנות ולא קורה    :אורי עצמון ]כפר סירקין[ 9 

 10 כלום. 

ירק[: ]נווה  חזן  לופו  להשתתף    שירלי  אפשר  והאם  מתכנסת  הוועדה  מתי  היא  השאלה  אושרת  11 

 12 בוועדה.

 13 איפה זה מתכנסת. היא התכנסה, היא וועדה מהקדנציה הקודמת.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אורי סליחה. לא, לא אני לא פותחת את זה לדיון, אני אגיד לכם    מועצה[:אושרת גני גונן ]ראש ה 14 

משהו, בקדנציה הקודמת התברברתם עם זה שנתיים. אני הבאתי את זה לפני שנה, היו החלטות,   15 

היו מספיק   לא  כי ההחלטות האלה  שנה  שוב אחרי  עכשיו  זה  פתחנו את  יישמנו את ההחלטות,  16 

ת אישור רשות המים ולא קיבלנו. לא את אישור רשות המים ולא  טובות ודבר שני היינו צריכים א 17 

, אנחנו לא קיבלנו, למה? כי התחשיב שלנו לא היה מספיק טוב. הם  הפנים  את, נדמה לי שגם משרד 18 

לנו שוב. קרו כאן   והביאו  ולקחו והחזירו  לעדכן  1דברים במקביל.    2לקחו  זה שאנחנו צריכים   . 19 

. שאנחנו בתוכנו לא מרוצים ממה  2-וזה לוקח למדינה זמן ו  התעריף שתלויים ברשויות המדינה 20 

שהבאנו. אז בסדר, אז אני אחרי שהוועדה הזאת עבדה הרבה מאוד זמן והביאה את התובנות שלה   21 

וניסינו את זה אז הוועדה בעצמה, החברים שלה אומרים למדנו מהדברים האלה מה נכון ומה טוב   22 

יש כאן חברים שרוצים להצטרף לאיתן ולאלה אז הם    ומה פחות טוב. ונשנה את זה. עכשיו אם 23 

 24 מוזמנים. 

 25 אני רוצה להצטרף.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 26 סבבה. אורי אתה בפנים. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 27 גם אני מבקשת. ליאת זולטי ]מתן[:

 28 גם אני מבקשת.  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 29 אושרת, בבקשה מילה אחת. דוד:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לוועדה  אושרת  להצטרף  שרוצה  מי  זה.  את  פותחת  לא  אני  לא,  ,  לא,  30 

 31 .שיצטרף

 32 אני גם חברה שם, אושרת. אני גם חברה בוועדה הזאת.  מולי אורן ]נירית[:
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ו למרות  גם את חברה בוועדה נכון, את וגם לאה שהצטרפה אלינ   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

שהיא מהקדנציה הקודמת ומי שכאן ביקש להיכנס יוכל להיכנס. הוועדה תביא את זה למליאה   2 

ופעם אחת נסגור את זה ונקווה שגם רשות המים תקבל את התחשיב שלנו ואת הבקשות שלנו. אבל   3 

 4 לפחות פנימה בתהליכים שלנו מה שתלוי בנו אנחנו מבצעים.

 5 רגשה אם זה היה הפוך זה כבר היה מתבצע. יש לי ה אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 6 דגש אחד אם אפשר בבקשה. דוד:

 7 יש לי הרגשה כזאת.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 8 מתעלמים פה מדבר אחד. דוד:

אנחנו לא פותחים את זה, די חברה. השעה שבע ורבע, יש לנו עוד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

חמישה נושאים, שישה. מה קורה לנו היום? זה לא דיון, זו שאילתה. אנחנו נקיים כאן, בהחלט   10 

 11 טוב, בואו נמשיך. בואו. שרון.  נקיים כאן דיון מלא על זה.

המועצה[: ]מנכ"ל  סספורטס  לנו  שרון  הלאה  אפשר  שאילתות,  חברים  סיימנו  החלפת  הבא.  שא  12 

 13 בוועדות המועצה. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לשתי    אושרת  נגביל  הבאה  פעם  אומרת,  כבר  אני  חברים  הבאה,  פעם  14 

שאילתות ואנחנו רוצים להתייחס אליהן זה לוקח הרבה מאוד   6שאילתות, כי שאילתות כשיש לנו  15 

 16 זמן. בואו נעשה את זה 

 17 דיון. אי אפשר היה לא להגיב לזה.  נכון והן מייצרות ון ]מגשימים[:קאלה 

 18 אבל זה נושא שהוא בדמנו. אז מה לעשות? לשתוק?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  אותו    אושרת  ולוקחים  הדיון  לסדר שמאפשרת את  בין הצעה  יש הבדל  19 

בחשבון בפרק הזמן של המפגש לבין שאילתה שיש לה פורמט אחר, פורמט של הצגה ושאלת המשך   20 

ולא של דיונים. אם אתם רוצים הצעות לסדר, בבקשה, אז אנחנו ניקח בחשבון הצעה לסדר, שתיים,   21 

הצעות לסדר. כי פשוט בלוחות הזמנים, לא    6להיות    שאילתות שהופכות   6במליאה אחת. אבל לא   22 

בגלל שאני לא רוצה לשמוע אתכם. באמת, אני לא רוצה שאף אחד כאן חס וחלילה ייפגע, כל אחד   23 

כל   להחליף  יכולים  לא  אנחנו  שלנו  הזמנים  לניהול  אבל  ומשמעותי  חשוב  שלכם  קול  וכל  כאן  24 

 25 שאילתה כהצעה לסדר. 

 26 ש הרבה דברים לדון, זה נושא שצריך לדון בו. י  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 27 אני ממשיך הלאה אושרת. שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

לא שרון, אולי זה לא ברור. הצעה לסדר זה משהו שכל חבר מליאה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

שאלה, היא  יכול לבקש. אחריו יש גם דיון ואנחנו יודעים להקדיש לו יותר זמן. שאילתה היא רק   29 

לא דיון ויש בה שאלת המשך, אבל באמת שאני הבנתי את הצורך ואולי גם את חוסר האבחנה בין   30 

שאילתה להצעה לסדר אבל בפעם הבאה נדייק את זה. הצעה לסדר מעוררת דיון והיא מובנית כדיון.   31 

 32 שאילתה לא. 
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 1 [ החלפת חברים בוועדות המועצה12]

]מנכ"ל המועצה[: גבאי    החלפת  שרון סספורטס  וועדת חינוך, לירן  חברים בוועדות של המועצה.  2 

 3 מצטרפת כאחראית הגיל הרך ורכזת צהרונים רשותית. מירב זילברבוים יוצאת. מולי אורן נכנסת. 

 4 אז אנחנו מצביעים. מי בעד? אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

וך? כאילו אני מרגישה  חברה, גם אני, אוקיי אני רוצה לדעת, מי בוועדת חינ   ון ]מגשימים[:ק אלה   5 

 6 מוזמנת הרבה פעמים. אני בוועדת חינוך? 

 7 את בוועדת חינוך, כן.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 8 ? אוקיי. לא, אם אני מתנדבת שם, רשומה רשמית ון ]מגשימים[:קאלה 

 9 . אלה, את גם חברה רשמית וגם מתנדבת אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 10 

 11 [ מורשי חתימה בבית חינוך "ירקון" ובבית הספר "עמי אסף"13]

נושא הבא, מורשה חתימה בבית חינוך ירקון ובבית ספר עמי    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 12 

חשבון בית ספר הוספה של דנה פלג. חשבון הורים החלפה של אורלי אינהורן    ן,אסף. ביה"ס ירקו 13 

ועינת גיל במקום חגי קרקו ואבי שוברט והוספה של דנה פלג. זה בבית ספר ירקון. בבית ספר עמי   14 

נדר במקום אייל צייג, אתי יונאי במקום עזריאל קליש זכרונו  אסף, חשבון בית הספר מירב פרידל 15 

 16 לברכה, הוא מנהל בית ספר שנפטר לפני שבועיים. חשבון ההורים חגי אונטרמן במקום אלעד נעמן. 

מי בעד? מי מתנגד? נמנע? פה אחד. טוב אני רוצה להגיד שבאמת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 17 

ל עזריאל בטרם עת ממחלה קשה. עזריאל היה מעמודי התווך של  צער גדול מאוד עבורנו מלכתו ש 18 

בית הספר, איש צנוע, איש מסור וחרוץ, היה מהמובילים של המעבר של בית ספר עמי אסף, הוא   19 

עבד שם לילות כימים, וממש ימים ספורים אחרי טקס החנוכה של בית ספר עמי אסף, שאנחנו ממש   20 

ות לבמה ונתנו לו תעודת הערכה והוקרה. ימים ספורים  זוכרים את הרגע שביקשנו מעזריאל לעל 21 

קים  ב אחרי הוא התבשר כחולה במחלת הסרטן וכעבור מספר חודשים הוא נפטר ואנחנו כולנו מח 22 

את המשפחה שלו ומצטערים מאוד ומשתתפים בצערם ובצער כמובן הצוות החינוכי של בית הספר   23 

 24 עמי אסף, הוא מאוד מאוד יחסר לנו. 

 25 

 26 [ שם אזור התעסוקה בנימין בהתאם להמלצת וועדת שמות14]

שם איזור התעסוקה בנימין הוא שם שאנחנו רוצים לשנות. מולי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 27 

העלתה בקשה בוועדת השמות. וועדת השמות התכנסה. בראש וועדת השמות עומדת ליטל רהב,   28 

 החלטה
 המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות המועצה כפי שהוצגו בפניה במליאה. מליאת 

 אושר פה אחד

 החלטה
את המועצה מאשרת את שינוי מורשה החתימה בבית הספר עמי אסף ובית חינוך ירקון כפי מלי

 שהוצגו במליאה. 
 אושר פה אחד
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הוועדה דנה והוועדה רוצה להביא בפנינו את הצעתה לשם איזור התעסוקה. ליטל, בבקשה. תאמרי   1 

 2 לנו מה היה הדיון ומה ההצעה שלכם.

המועצה[:גב'   ראש  ]ס.  רהב  שהוועדה    ליטל  האפשרות  ובסוף  אפשרויות  בכמה  דנו  בגדול  טוב  3 

המליצה עליה היא פארק העסקים דרום השרון. מולי את רוצה להרחיב? זו היתה הצעה שלך אני   4 

 5 חושבת. 

]נירית[: אורן  יפה    מולי  יותר  הרבה  יפה,  שזה שם  אני חושבת  דרום השרון.  כן, פארק העסקים  6 

שייה בנימין ואני חושבת שהוא משקף את מה שאנחנו הולכים לעשות שם. לא פארק  מאזור תע 7 

 8 התעשייה אלא פארק העסקים.

המועצה[: ראש  ]ס.  רהב  ליטל  דיון    גב'  לאחר  הוועדה.  החלטת  את  אקריא  אני  העסקים.  פארק  9 

דרום   אזורית  למועצה  הקשר  הדגשת  על  בחשיבה  וזאת  השם  את  לשנות  שיש  מסכימה  הוועדה  10 

אוסיף  השרו אני  השרון.  דרום  עסקים  לפארק  השם  את  ולשנות  זו.  לתקופה  והתאמה  מיתוגו  ן  11 

שבאמת הסתכלנו מה קורה ברשויות אחרות, במועצות אחרות, איך הם קראו לאיזורים שלהם   12 

ובאמת אזור תעשייה זה משהו שהוא נורא מיושן ופארק עסקים נשמע כמו משהו יותר מתקדם   13 

 14 שם יותר מתאים. ומתחדש וראינו שנכון שזה  

 15 אבל נדמה לי שכבר שיניתם לפני ששאלתם.  רחל:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  כחברי    אושרת  זה  את  לאשר  צריכים  אנחנו  שינו.  לא  הם  לא.  לא,  לא,  16 

 17 אז ההמלצה נשארת המלצה. מאשרים מליאה. אנחנו לא אישרנו את זה. מבלי שחברי המליאה  

 18 פני שאישרנו.נכון אבל אני אומרת שהצגתם את זה ל רחל:

 19 זה נכון.  ,אוקיי, הציגו את זה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 20 איפה?  דוד:

 21 אני לא יודעת, אבל הציגו את זה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 22 היה מול חברי המליאה בראשון לחודש האחרון.  ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

עוד משהו להגיד על השם. אני חושבת שהנושא  שניה, אבל יש לי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

של השיווקים הוא קריטי כי הוא מתחיל עכשיו וזה חשוב למתג. אבל להגיד פארק העסקים בלי   24 

או   נגיד פארק העסקים והתעשיות?  חוטא למה שהולך להיות שם. למה שלא  זה  להגיד תעשיות  25 

 26 פארק העסקים והתעשייה? 

 27 ב יחדיו. זה ממש לא משתל מולי אורן ]נירית[:

אבל מולי, אחר כך יכולים לבוא ולהגיד שזה לא יקבל איזשהו סוג של היתר    ון ]מגשימים[:קאלה   28 

 29 לאיזשהו עסק בגלל שזה לא תעשייה. 

 30 עסקים זה כולל גם תעשיות.   ?למה מולי אורן ]נירית[:

 31 בדיוק.  עו"ד אייל אורן:
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 1 תעשיות זה כבר מיושן וזה לא יפה. עסקים זה חדשני, זה יותר יפה.  מולי אורן ]נירית[:

גונן ]ראש המועצה[: גני  אלי, אנחנו רוצים לברך אותך על המינוי שלך על הבחירה שלך    אושרת  2 

ראש   את    באיגוד כיושב  מקבלים  ואנחנו  מאוד,  מאוד  מאוד  בך  גאים  ואנחנו  בישראל  העסקים  3 

 4 הצעות.   ההצעה שלך ואנחנו מקבלים כאן שתי

רגע אושרת למה בכלל לקרוא לזה עסקים וכל מיני דברים כאלה,    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 5 

 6 למה לא קצר? למה לקרוא לזה בכל מיני שמות? למה לא קצר ולעניין? 

 7 כי אנחנו רוצים לשווק שם. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 8 אנחנו רוצים למתג ולשווק את זה.  מולי אורן ]נירית[:

 9 נו אז אחר כך תשווקו את זה. אותו דבר.  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

אני רוצה שניה להגיד כמה מילים. אנחנו    מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[:  10 

עוברים איזה תהליך עכשיו במקביל לוועדת השמות, אנחנו עוברים איזה תהליך וכמו ששרון הציג   11 

חדשנות, מאזור  ה יודע אם אני לא חוזר אחורה, תהליך של מיתוג מרכז    את זה בהתחלה, אני לא 12 

תעשיות מזון מתקדמות. אני לא יודע אם לבקש מכם לעצור עוד  וטק,  - התעשייה לאזור של אגרו 13 

כמה ימים כדי שאנחנו נבין לאן אנחנו הולכים סופית ואז נקבע את השם. פארק התעשיות והעסקים   14 

מע הרבה יותר טוב מאזור התעשייה בנימין, אבל אני חושב שלתת  נשמע מדהים. דרום השרון נש 15 

 16 טק, אם אפשר להכניס את זה לתוך השם. -לנו עוד טיפה אוויר בנושא של האגרו

אז יש לי גם הצעה. אני רוצה להשוות ולהוסיף. למה שלא, בנצי    גב' ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[: 17 

הכמ את  ייקחו  שהם  תסכים,  אושרת  אם  אולי,  וועדת  תקחו  של  דחופה  ישיבה  ונכנס  ימים,  ה  18 

 19 השמות, הם יבואו ויציגו את הדברים בפני וועדת השמות 

 20 ייסגר הנושא.   24-וב מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[: 

 21 שמות מומלצים. 2כן ונבוא עם   גב' ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

כל אני מקבלת את ההצעה שלכם ותוך כדי אתם  אוקיי, אז קודם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 22 

רואים שהחברים והחברות כאן כותבים כל מיני רעיונות, אז זה טוב מאוד שפתחנו את זה ואתם   23 

טק. ולצד זה  -משפיעים. חשוב לנו שיהיה שם עסקים ותעשייה וגם משהו שקשור לחקלאות ואגרו 24 

רבים. קחו, באמת עם משפטים  יכולים משהו שהוא  לא  מי    אנחנו  עם   25  שמלווה אתכםתתייעצו, 

 26 . בסדר? סגור? 24-במיתוג ותחזרו אלינו ב

אני גם מציעה שתשלחו את זה יום קודם, כי אני לא יודעת, שמות זה משהו שצריך לחשוב    רחל: 27 

 28 עליו לא? 

נשלח. ואני שולחת לכם לצ'ט קישור לסרטון יוטיוב של מועצה    גב' ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[: 29 

אזורית יואב על מיתוג שהם עשו לפארק עסקים שלהם, רק בשביל לפתוח את הראש שתבינו על מה   30 

 31 אנחנו מדברים, מה הכוונה במיתוג ולמה צריך בכלל להחליף את השם.

 32 , זה ברור שצריך מיתוג ושם חדש.לא, לא  מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[:
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רגע, אני רק רוצה להעיר. עסקים זה כולל גם תעשיות. זה לא רק משרדים, יעל,    מולי אורן ]נירית[: 1 

לדברייך שכתבת. זה לא רק משרדים. זה גם תעשיות. עסקים זה שם כולל, גם לתעשיות, אז אנחנו   2 

עשיות אנחנו בעצם אמרנו את אותה  חוזרים על עצמנו. אם אנחנו קוראים לזה פארק עסקים ות 3 

מילה. אולי אפשר להוסיף לעסקים משהו נוסף שבנצי רוצה למתג, משהו כזה. אבל תעשיות ועסקים   4 

 5 זאת אותה מילה. עסקים זה רק שם יותר נרחב. 

בואו נדון בזה אחרי שבנצי יעשה עם משרד המיתוג שלו עבודה.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

ודם כל ומסכימים שצריך לשנות ואנחנו גם הבנו פחות או יותר את הכיוון. לשם  אנחנו מבינים ק 7 

חברי   בתור  נראה  ואנחנו  אפשרויות  שתי  המליאה  ישיבת  לפני  לנו  תשלח  לנו,  ותביא  בנצי  תלך  8 

 9 המליאה איזה רוב יש לשתי ההצעות. 

 10 אוקיי.  מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[: 

 11 תעשייה?  סוג של תעשייה אוטק זה -י שואלת. אגרוסליחה שאנ רחל:

 12 טק זו חקלאות מתקדמת. טכנולוגיה וחקלאות. -אגרו אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 13 חדשנות בתחום החקלאות.  מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[: 

 14 נכון.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 15 מועצה [ אישור עבודה נוספת לעובדות15]

בואו נמשיך. סעיף הבא. אישור עבודה נוספת לעובדות מועצה.    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 16 

אחוז משרה וכדי שהן יעבדו בעבודה נוספת צריך את אישור    100-עובדות שעובדות כאן ב  2יש לנו   17 

ל  המליאה. מדובר, אחת, בליגל עובדת סוציאלית שהיא מועסקת באגף לשירותים חברתיים. ליג 18 

בשבוע.   וחצי  שעה  במשך  סטודנטיות  של  בהדרכה  מדובר  נוספת.  לעבודה  אישור  מבקשת  19 

שעות שבועיות ללא תמורה. ליגל מקבלת שכר של    14הסטודנטית עובדת במועצה יומיים בשבוע,   20 

לנוער    1,300 המחלקה  מנהלת  פוקס,  שירי  זאת  השנייה  אילן.  בר  מאוניברסיטת  ברוטו  שקלים  21 

שנים והיא מבקשת    6אחוז משרה. שירי מדריכה מזה    100צה בהיקף של  מועסקת במועהבסיכון   22 

, אגב היא עבדה בעמותה, לא מזמן היא עברה להיות עובדת  לקידום  להמשיך להדריך סטודנטים 23 

פרטני   מענה  נותן  הסטודנט  ובתמורה  נוער  לקידום  סטודנט  להדריך  להמשיך  מבקשת  מועצה.  24 

שקלים במשך שבעה    746ההדרכה שירי מקבלת שכר של  לארבעה תלמידים וזאת ללא תמורה. עבור   25 

חודשים בשנה מבית ברל. עד כאן, וגם מצורפות אליכם שתי חוות דעת משפטיות שאומרות שזה   26 

 27 בסדר. זהו. להצביע. 

 28 אוקיי. מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? אחד, אוקיי.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 29 

 30 [ רישום משכון לטובת ועדת התביעות על המרכז לתשושי נפש 16]

 החלטה
 עובדות מועצה תעסוקה נוספת כפי שהוגדרה במליאת המועצה.  2מליאת המועצה מאשרת ל

 מתנגד, כל השאר בעד  1 ברוב קולות, אושר 
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רישום משכנתא לטובת וועדת התביעות על המרכז לתשושי נפש.    המועצה[:שרון סספורטס ]מנכ"ל   1 

 2 . לימור

אני אסביר ואז אני גם אתן הצעת החלטה. אם אתם זוכרים במליאה    גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 3 

₪ עבור הקמת המרכז לתשושי    600,000הקודמת או אחת לפניה אישרתם הלוואה לטווח קצר של   4 

ם? לקחנו את ההלוואה עד שוועדת התביעות תאשר לנו את המענק שהיא  נפש בנווה ימין, זוכרי 5 

₪, והתנאי שלה,    600,000- הבטיחה. וועידת התביעות כמובן רוצה לעמוד בהבטחתה ולתת לנו את ה 6 

שנה, שאנחנו מתחייבים שבמשך    18זה תנאי שידענו אותו מראש זה שנרשום משכון למרכז למשך   7 

הזה    18 בנכס  נשתמש  אנחנו  את  שנה  נרשום  שאנחנו  ברגע  וזהו,  נפש.  לתשושי  כמרכז  ורק  אך  8 

 9 ₪. 600,000המשכון הזה אז אנחנו נקבל את אותם 

 10 אז טעיתם בסדר היום. כתבתם משכנתא.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 11 לא, משכנתא זה כתוב, משכון זה סוג שלה.   גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 12 צודקת, כתוב משכנתא.  לא, היא  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

]יועמ"ש[: ריבלין  לימור  לכם את הצעת    גב'  אני אקריא  משנה.  לא  לזה משכון אבל  אני קראתי  13 

ההחלטה. היא המחייבת. ברשותכם אני מקריאה עוד רגע. מליאת המועצה מאשרת לרשום משכון   14 

, המשמש למרכז לתשושי נפש בנווה ימין )להלן הנכס(,  113חלקי חלקה  8545על הנכס הידוע כגוש   15 

ספית של  כ₪. רישום המשכון הינו תנאי לתמיכה    616,142לטובת ועידת התביעות בסכום של וזאת   16 

דיני ישראל    ושנים. על המשכון יחול  18ועידת התביעות למועצה בסכום זהה. המשכון יירשם למשך   17 

וסמכות השיפוט בעניינם תהיה לבתי המשפט בישראל במחוז מרכז. המשכון יירשם לצורך הבטחת   18 

טרת מרכז לתשושי  מאך ורק ל  1.1.2021ה מיום  שנ  18  במשך  התחייבות המועצה להשתמש בנכס 19 

 20 נפש. 

]כפר סירקין[: עצמון  יש תסריט    אורי  נפש? בתוך המבנה  זה לתשושי  יש שמה דבר שמגביל את  21 

 22 שאומר שזה מה שממושכן ולא כל נווה ימין? 

ראשית כן. למשכון מצורף תסריט ואני אראה לכם. רק זה. וזה גם רק   גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 23 

 24 קי חלקה וזה רק המרכז לתשושי נפש שאני מצביעה עליו עכשיו. חל

 25 זה חלקי חלקי חלקה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

רק חלקי חלקה. זה משכונים למשל גם כשבנינו מעונות במשרד  לא, זה    גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 26 

שלהם זה אחד    הכלכלה גם כן רשמנו. זו התחייבות לא לעשות עסקה. אני חושבת שהחשש הגדול  27 

אתרשויות   שאנחנו    ימכרו  מתחייבים  שאנחנו  פומבית  הצהרה  איזושהי  שתהיה  או  הנכס,  28 

 29 מה קיבלנו את התמיכה. שמשתמשים בנכס הזה רק למטרה של

 30 אז הערת אזהרה לא מספיק?  איתן יפתח ]אלישמע[:

 31 לא הם רוצים משכון.   גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 32 זה לא ויכוח. בתנאי הזה הם נותנים כסף חבר'ה. אז  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 33 אנחנו לא מתכוונים להשתמש בזה למשהו אחר.   גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[:
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זה גם לגיטימי. משרדי ממשלה עושים את זה. גם כשלמשל משרד   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

 2 ן לילדים לתקופה מסוימת. החינוך נותן לנו תקציב לגן הילדים אז הוא מגדיר שהשימוש יהיה בג 

 3 שנה זה אוטומטית יורד?  18  איתן יפתח ]אלישמע[:

 4 כן, אוטומטית.   גב' לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  נמנע? מישהו    אושרת  מי  בעד?  מי  להצבעה.  זה  להביא את  אני מבקשת  5 

 6 מתנגד? פה אחד. יופי תודה. 

 7 

 8 [ תב"רים 17]

משום שיש לנו ישיבת תקציב לפני    14-ו  13אנחנו מדלגים על סעיף    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

ישיבת התקציב. בישיבת הנהלה הקרובה אמרתי שנפתח את זה לכל מי שירצה להגיע מתוך כלל   10 

בנו פערים  לו  שיש  המליאה  סעיף  חברי  והוא  האחרון  לסעיף  עוברים  אנחנו  ולכן  תקציב,  שאי  11 

 12 התב"רים. 

 13 אמרנו שנקרא וועדה שתמליץ ולא קרה עם זה כלום. 14סעיף  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

כן, כן. רצינו עכשיו להציג את הוועדה ואת הזה. אבל נעשה את    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 14 

 15 זה בישיבה הבאה. 

 16 הוקמה וועדה ואנחנו נעשה. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 17 לא נקרא, יש שמות אבל אין כלום.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 18 ן אישור.  נכון. עוד לא התחלנו לעבוד, צריך שהמליאה תית שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

נדון בזה בישיבה הבאה. לא    14-ו  13ערבבתם שני סעיפים חברים.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 19 

 20 , תב"רים. 15עכשיו, בסדר? אנחנו נציג את כל הדברים.  

טוב, תב"רים. אז דבר ראשון תכנית התקשוב הלאומית. אנחנו    מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 21 

לתכנית התקשוב. לצערנו גילינו, זה לא בהתחייבות שלהם אבל בקול  שקל    1,280,000אישרנו בעבר   22 

זה משרד החינוך    91%, זאת אומרת  matchingקורא היתה התחייבות של המועצה לתשעה אחוז   23 

ולהוריד את זה מהתקציב של    115,200זה המועצה ולכן אנחנו מבקשים לקחת מקרן הפיתוח,    9%-ו 24 

החינוך.    25 משרד 

שקל. היה קבלן שפשט את    297,000בי"ס מרום השרון. הפרויקט הוא על    נגישות פיזית פרטנית  26 

 27  50,000ערבות. אנחנו צריכים את סכום הערבות שחילקנו להוסיף לתב"ר בסך    והרגל. חילקנו ל

שקל. הקבלן החדש הוא קצת יותר יקר וגם המעלית קצת יותר יקרה, אז בכל מקרה הסכום הזה,   28 

 החלטה
, המשמש למרכז 113חלקי חלקה  8545מליאת המועצה מאשרת לרשום משכון על הנכס הידוע כגוש  

רישום ₪.  616,142לתשושי נפש בנווה ימין )להלן הנכס(, וזאת לטובת ועידת התביעות בסכום של 
 18המשכון הינו תנאי לתמיכה כספית של ועידת התביעות למועצה בסכום זהה. המשכון יירשם למשך 

שנים. על המשכון יחולו דיני ישראל וסמכות השיפוט בעניינם תהיה לבתי המשפט בישראל במחוז 
  1.1.2021שנה מיום  18מרכז. המשכון יירשם לצורך הבטחת התחייבות המועצה להשתמש בנכס במשך 

 אך ורק למטרת מרכז לתשושי נפש. 
 פה אחדאושר 



 

 
41 
 
 נוצר על ידי 

050-2554735 

חילקנו על זה ערבות והכסף יתקבל במועצה. בית ספר  אלא  יים  זה לא תוספת כסף, ממקורות עצמ 1 

יצחק נבון בצור יצחק. תכנון גן ילדים בנווה ימין, קיבלנו הרשאה, הכרה בצורך, זו עוד לא הרשאה   2 

ימין, אנחנו מבקשים שיקום מימון של   בנווה  ילדים  לגן  בצורך  שקל לצורך    150,000אבל הכרה  3 

כתוצאה מהתכנון נקבל כמובן גם את ההרשאה לבנייה של משרד  תחילת התכנון, לצורך התכנון ו 4 

 5 החינוך. 

 6 שקל? 150,000תכנון של גן ילדים עולה  ן ]מגשימים[:קו אלה 

 7 בדיוק על זה רציתי להעיר. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 8  זה לא התכנון, זה גם מינוי של צוות ניהול, זה פחות או יותר, זה   מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 9 חלק מההשתתפות שלנו בכל מקרה. 

, זה סכום עתק. אז  150אבל למה זה לא מפורט? אנחנו רואים תכנון    אורי עצמון ]כפר סירקין[:  10 

תפרטו את זה, אז נהיה חכמים כמוכם. כמה עולה, הצורך, כמה זה עולה הרישום וההפקעה, כמה   11 

 12 א נכון. עולה התכנון. שאנחנו משלמים הרבה על תכנון ככה זה נראה וזה ל

, בין שבעה לשמונה אחוז תכנון,  8%אנחנו משלמים סדר גודל של    מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 13 

 14 כולל יועצים. אם המהנדס כאן אז הוא יכול להגיד את זה גם כן. 

 15 שקל תכנון.  90,000שקל,   90,000אז זה  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אבל זה בכל    150-יהול התכנון, אולי זה לא יגיע לעלויות של ניש    מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 16 

 17 זה הסכום שמנהל ההנדסה ביקש.  ...מקרה על חשבון ה

לא, לא, אתה לא יכול. אגוזי אתם בנושא תכנון מתפרעים. אני יודע, בית    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 18 

שקל תכנון פלוס יועצים ואנחנו משלמים המועצה סכומים הרבה יותר    400,000ספר סירקין עלה   19 

 20 גדולים. צריך להסתכל על הסיפור הזה, הוא דיי פרוץ. זה הערה ככה. 

 21 ים את במכרז, מה זאת אומרת פרוץ? אורי, אנחנו עוש שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 22 מתי היה מכרז של תכנון?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 23 אמיר יכול להתייחס. אמיר פה, אמיר אתה רוצה להתייחס?  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 24 אין מכרז של תכנון וזו הבעיה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

. יש לנו עוד גם  90או    120או    110אני אתייחס אורי. אורי אנחנו לא יודעים אם זה יעלה    אמיר: 25 

 26 לעשות הפקעה. 

 27 למה לא?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 28 כי אנחנו לא יודעים.  אמיר:

אתה עשית חישוב של גני ילדים. אתה לא יודע כמה יעלה תכנון של גן    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 29 

 30 ילדים? 
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אחוזים,   9-8חנו יודעים שעלות התכנון מסך פרויקט הנדסי זה בערך כמו שאמר אגוזי,  אנ   אמיר: 1 

יודעים,   יודעים שיש מדידה לצרכי הפקעה, אנחנו  יודעים שיש שם הפקעה, אנחנו  בסדר? אנחנו  2 

אנחנו פשוט מבקשים כרגע איזשהו סכום שיפתח לנו ערוץ להקים את מנהל התכנון. יכול להיות   3 

 4 חות מזה. כרגע זה קדם תכנון. שבסוף זה גם פ

 5 תשים לב להערה שאין מכרזים לתכנונים.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 6 יש, יש, זה לא מכרזים, זה וועדת התקשרויות.  מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 7 זה לא מכרז. ועדת התקשרויות.   אז אין מכרזים. אז יש אורי עצמון ]כפר סירקין[:

המ  ]גזבר  אגוזי  יצחק  שוועדת    ועצה[:מר  כאלה  על סכומים  וועדת התקשרויות  יש  בסדר,  אורי,  8 

הצעה.  שהציעו  מתכננים  שלושה  בין  שמחליטה  זאת  היא  לבית    התקשרויות  חדש  חשמל  חיבור  9 

אקשטיין. במתחם אהרונוביץ' הישן יש את בית אקשטיין, בית ספר לחינוך מיוחד. כיום הוא נסמך   10 

זה, כן? היום הוא נסמך על חשמל של שאר המבנים. יש שם  על חשמל, אנחנו משכירים את המבנה ה 11 

שקלים לצורך    85,000הרבה נפילות חשמל וצריך לעשות שם הפרדת מונים ולכן אנחנו מבקשים   12 

 13 הפרויקט הזה. 

 14 יש לי שאלה אגוזי, יש מצב שלפעמים מאשרים תב"ר ומשתמשים פחות?  ון ]מגשימים[:קאלה 

 15 לפעמים.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 16 בעניין של בית אקשטיין בוודאי שלא. זה בדיוק.  מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

לא, נגיד בתכנון, או לא חשוב, זה קורה שמאשרים איזשהו סכום תב"ר שיהיה    ן ]מגשימים[:קואלה   17 

 18 מקסימלי ויש איזה מצב הפוך שלא צריך יותר? 

כסף זו לא באמת בעיה. אבל להוציא  תב"ר לפעמים נתקע. להחזיר    מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 19 

 20 אושר במליאה זו בעיה. אז תמיד לוקחים איזה מקדם ביטחון קטן.שכסף יותר מאשר 

 21 כן אני שואלת אם יוצא שגם באמת לפעמים פחות?  ן ]מגשימים[:קו אלה 

 22 כן, יוצא, קורה.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 23 קורה.  מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

ברור. למשל בית ספר עמי אסף, חסכנו שם עשרה מיליון שקלים,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 24 

 25 החזרנו אותם לקופה. 

 26 אוקיי  ן ]מגשימים[:קו אלה 

 27 כן, שיתפנו אתכם בוועדה, בישיבות תקציב.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 28 הרווחנו כסף בבית ספר. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

הכסף הזה לא הולך לאיבוד. הכסף הזה נשאר. אבל אני מקבלת    נן ]ראש המועצה[:אושרת גני גו 29 

 30 את ההערה. אמיר אתה צריך לדייק את זה. כשאתה מביא את זה לכאן תדייק את זה. הלאה. 
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]גזבר המועצה[: אושרת, כשנביא את ההשלמה של משרד החינוך ואת ההשלמה    מר יצחק אגוזי  1 

בדיו  הנוספת שתהיה  כמובן  ומעודכן.שלנו  מסודר  תקציב  סמך  על  מוסדות    ןריענו   ק  קב"ט  רכב  2 

כ בערך  של  סכום  ידי    140,000שקל,    260,000-חינוך.  על  לנו  ממומן  ועוד    משרדשקל  הביטחון  3 

 4  50%שקל על חשבון המועצה. כמו שהיה ברכב קודם, ההשתתפות של משרד הביטחון היא    120,000

 5 שקל, הנמוך שבהם. 120,000או 

יש לי שאלה. אנחנו צריכים רכב שדה כזה יקר? אנחנו נוסעים רק על    עצמון ]כפר סירקין[:אורי   6 

 7 הכבישים. למה אנחנו צריכים רכב כזה יקר? 

 8 - קב"טים של מוסדות חינוך זה מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 9 תחשבו על זה פעמיים. אנחנו מחפשים איפה לא להוציא כסף. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  יצחק  משרד   מר  זה  קונים  רכב  איזה  שקובע  מי  כל  קודם  אורי,  אורי,  10 

טעית  אני  זה    יהביטחון. סליחה,  הפוך,  ו  140,000זה  על חשבון המועצה  על    120,000-שקל  שקל  11 

 12 חשבון משרד הביטחון. 

אנחנו צריכים    כסף זה כסף. זה לא חשוב מי משלם את החלק. חשוב אם  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 13 

 14 רכב יקר. 

שקל מפני שהוא    260,000-כן, אנחנו צריכים את הרכב הזה שעולה כ  מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 15 

 16  145,000רכב ביטחון  נירית. כאן ההשתתפות של משרד הביטחון היא    ןריענו הולך ארבע על ארבע. 

משתתפים נירית  לנירית,  מועבר  המועצה,  ידי  על  נקנה  הרכב  ככל    שקלים.  הנוספות  בעלויות  17 

שקל, יכול שזה יהיה קצת פחות אבל יש להם התחייבות כלפי    30,000שתהיינה. כרגע זה מדובר על   18 

הזה. הסכום  על   19 המועצה 

מספר   הבאים,  התב"רים  שלושת  לנגישות.  תכנית  להכנת  שלושה  9-ו   8,  7קורס  של  איחוד  זה   , 20 

לושה תב"רים על נושא של נגישות. אנחנו  תב"רים בלי שום כסף נוסף מקרנות הפיתוח. היו לנו ש 21 

, אנחנו פשוט  1817ושמים את כולו,    1767- ו   1536פשוט מאחדים, זאת אומרת, לוקחים כסף מתב"ר   22 

הגשת שלושה מגרשי שחב"ק.    מאחדים את שלושת התב"רים לתב"ר אחד בלי סכומים נוספים. 23 

של   סכום  אישרה  המועצה  מליאת  אישרה,  שמ  2,500,000המועצה  או    1,720,000תוכו  שקל  24 

ומשהו אלף שקל על חשבון קרן פיתוח. מגרשי    700והשאר,  על חשבון משרד הספורט    1,730,000 25 

"ל.  קהשחב"ק עולים הרבה כסף, יש לנו היום לא רק אומדנים אבל ממש הצעות מכיר, של, דרך מש 26 

עוד   המגרשים  הקמת  לצורך  גייסנו  ואנחנו  900,000אנחנו  הפיס  מפעל  מתקציבי  מבקשים    שקל  27 

במתחם   מהם  שניים  מגרשים,  שלושה  לבניית  הפיס  מפעל  מתקציב  הזאת  התוספת  את  לאשר  28 

שקל. גם פה מדובר על תכנית    1,200,000הצטיידות מחשבים ותשתיות.    המועצה ואחד בעמי אסף. 29 

החומש של מפעל הפיס. אתם אישרתם את זה במליאה, לא האחרונה, הקודמת שהיתה באולם   30 

תב"ר, אפשר להציג את אישור  זה כת תכנית החומש, עכשיו אנחנו מאשרים את  א  תםכנסים. אישר 31 

 32 התב"ר למפעל הפיס על מנת באמת לממש אותו. 

 33 למה אין לתב"ר מספר?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 34 כי הוא חדש. הוא לא תוספת. מר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:
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 1 נו, גם חדש מקבל מספר.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

הקמת    חדש.  תב"רהוא יקבל מספר. אנחנו, איפה שאין מספר זה    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  מר 2 

מתחם נינג'ה, יש, המועצה רוצה להקים, דיברנו על זה נדמה לי בישיבה האחרונה של התקציב.   3 

הקמת מתחם נינג'ה. המועצה רוצה להקים מתחם נינג'ה ליד מרכז הצעירים פה במועצה. עלות של   4 

שקל מתקנים ראשוניים. אנחנו מביאים    120,000-שקל לעבודות תשתית ועוד כ  260,000-כזה היא   5 

, אנחנו נביא את זה במסגרת התכנית,  2021את זה כאן, את ההשלמות של שנים רבות, לא של שנת  6 

שקל כדי להתחיל לעבוד ולא   380,000והלאה. כרגע אנחנו מבקשים  22- כל שנה, אבל מ 50,000עוד  7 

זה. אתם רואים בדיוק את ההסדרים. מדובר על מסלול אתגרי. זה מתחם שישרת גם    להתעכב עם 8 

מוסדות חינוך, גם, על ידי הכללה של רשות הספורט, וגם חוגים אחרים עם מאמן נינג'ה מוסמך.   9 

- גינון כיכרות כביש עוקף ניר אליהו. כביש שנפתח בשעה טובה לדו  הכל בתקציב של רשות הספורט. 10 

אחת בצד המערבי של ניר אליהו ואחת  יש לו שתי כיכרות  ודש חודשיים, לא זוכר.  מסלולי לפני ח 11 

בשתי   גינון  שם  לעשות  רוצים  אז  ואסתטיקה  צורה  להם  לתת  קצת  רוצים  אנחנו  המזרחי.  בצד  12 

תוספת תב"ר של תשושי נפש. היתה פה טעות בחישוב   שקל. 100,000הכיכרות. מבקשים תב"ר של  13 

כמו שאמרה לימור קודם ומשום    616,142של וועידת התביעות היא  של התב"ר הקודם. התרומה   14 

שקל    9,832, לא הבנתי למה היתה טעות אבל צריך לעדכן את התב"ר בעוד  606,130מה זה אושר על   15 

 16 על מנת להתאים אותו לתרומה האמיתית של וועידת התביעות. 

ראה את כולם. אז אני מצביעה  תודה אגוזי. בואו נחזור למליאה, נ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 17 

 18 על כל התב"רים ביחד. 

אני מבקש על הגינון בנפרד. אני חושב שזו הוצאה שלא כרגע כדאי להוציא    איתן יפתח ]אלישמע[:  19 

 20 אותה, אני לא בטוח. הגינון של הכיכרות. 

 21 מה זה הגינון של הכיכרות? תזכירו לי רגע. אייל, ניר אליהו?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 22 ניר אליהו. גיורא:

איתן, בסדר. הבנתי, אנחנו נצביע על זה בנפרד. נצביע על כל היתר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

חוץ מהגינון. מי בעד התב"רים למעט התב"ר של הגינון בכיכרות ניר אליהו? מי בעד? מי נמנע? מי   24 

 25 מתנגד? אוקיי אז פה אחד.  

 26 

 החלטה
 "רים הבאים כפי שהוצגו במליאה: מליאת המועצה מאשרת את התב

 תוכנית התקשוב הלאומית תשפ"א – 1828תב"ר מס'  .1
 נגישות פיזית פרטנית בי"ס מרום השרון – 1736תב"ר מס'  .2
 תכנון גן ילדים בנווה ימין -תב"ר מס' ****  .3
 חיבור חשמל חדש לבית אקשטיין -תב"ר מס' ****  .4
 ריענון רכב קב"ט מוס"ח -תב"ר מס' ****  .5
 ריענון רכב ביטחון נירית -תב"ר מס' ****  .6
 יכוץ והכנת תוכניות לנגישות מבנים  – 1817תב"ר מס'  .7
 נגישות מבנים מתחם המועצה  – 1536תב"ר מס'  .8
 הנגשת היכל תרבות ובית המועצה – 1767תב"ר מס'  .9

 מגרשי שחב"ק  3הקמת  – 1769תב"ר מס'  .10
 הצטיידות מחשבים ותשתיות -תב"ר מס' ****  .11
 הקמת מתחם נינג'ה  -ס' **** תב"ר מ .12
 תוספת אגף תשושי נפש נווה ימין  – 1485תב"ר מס'  .13

 פה אחדאושר 
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 נוצר על ידי 

050-2554735 

עכשיו אני אעלה את הגינון של כיכרות ניר אליהו בנפרד. מי בעד?    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

שניים, שלושה,  מי נמנע? רגע, אני רוצה לספור כי יש כאן... נמנעים. אחד, שניים. מי מתנגד? אחד,   2 

ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה. אז כמה בעד? בואו נעשה רגע מי בעד. רק מי שבעד   3 

שיצביע. אחד, שניים, שלושה. אוקיי אז, לא, לא, ניר אליהו ירד מההצבעה. בסדר, תכניסו את ניר   4 

 5 אליהו.

 6 לא ירד, לא אושר.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 7 לא אושר.   מועצה[:אושרת גני גונן ]ראש ה

 8 

אז כל היתר התב"רים אושרו ואני מודה לכולכם על הסבלנות ועל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

, עם כל הפערים, תלמדו את זה,  24-ה שיתוף הפעולה ותבואו עם הרבה סבלנות לדיון התקציב, לפני   10 

 11 תקראו, תקבלו את ספר התקציב.

 12 לא ברגע האחרון. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא ברגע האחרון אורי היקר. אז שלום לכולם ולילה טוב ותודה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

 14 לכם.

 - ההישיבה ננעל-

 בברכה,

 _____________  _____________  _____________ 

 אושרת גני גונן,  

 ראש המועצה 

 שרון סספורטס,  

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 

 

 החלטה
 גינון כיכרות כביש עוקף ניר אליהו. –מליאת המועצה מאשרת את התב"ר החדש 

 נדחה ברוב קולות 


