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 - הישיבה נפתחה-

 1 דיווח ראש המועצה [ 1]

 2 תשתיות ביישובים 

ואני    2021חברים, אני פותחת את ישיבת המליאה הראשונה לשנת      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

רוצה לפתוח הפעם, בשונה מהסקירות הרגילות שלנו דווקא בבשורה מאוד משמחת, נשאיר את   4 

עם   נתחיל  באופטימיות.  שמלאות  תמונות  כולו  שהוא  בדיווח  נתחיל  אנחנו  אז  לסוף.  הקורונה  5 

לשנת   שלנו  הגדולה  הז2021הבשורה  בישיבה  על  ,  היסטורית  הצבעה  להצביע  הולכים  אנחנו  את  6 

של החודשים   דיוני התקציב  של  תוצאה  שלנו.  הישובים  בשדרוג  סכום חסר תקדים של השקעה  7 

בתשתיות   להשקיע  שנוכל  שלכם,  לאישור  היום  כאן  זה  את  מביאים  אנחנו  ולמעשה  האחרונים  8 

ים, תשתיות של אינטרנט, גני  הישובים שלנו על כבישים, מדרכות, תחנות אוטובוס, תאורה, ניקוז 9 

אנחנו מדברים על תשתיות מאוד ישנות בישובים שלנו, יש לנו ישוב כבר  :  ילדים ועכשיו אני אפרט 10 

, כפר מל"ל, ויש לנו ישובים שחלקם יותר חדשים אבל רובם עם תשתיות מאוד ותיקות. אתם  101בן   11 

רות, בורות בכביש, ניקוזים  יכולים לראות את הכבישים נחרצים, המדרכות לפעמים לא ממש יש 12 

בעייתיים, גופי תאורה ישנים. כאן אתם יכולים לראות דוגמאות של ניקוזים שצריך לשדרג אותם   13 

מיליון שקלים,    28וכשאנחנו מסתכלים על התשתיות בישובים, אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים   14 

דרג אותם עולה בין מיליון  מיליון שקל לפחות ובצניעות רבה. יש כבישים שלש  100אנחנו צריכים   15 

לשלושה מיליון שקלים. סכומים מאוד גדולים וכשאנחנו רוצים לבוא ולשדרג את התשתיות אנחנו   16 

מהשקעות, מפיתוח של אזורי    הפיתוח מגיעים  כספיפיתוח.    כספיצריכים סכומים מאוד גדולים של   17 

נות שמניבות את הכספים  תעשייה, תעסוקה ופיתוח הרחבות, וכמעט אין לנו הרחבות בשנים האחרו 18 

האלה. לכן אנחנו מביאים לאישור המליאה את הסכום הזה שניקח אותו בהלוואה פרוסה על פני   19 

מספר שנים ונוכל להתחיל לטפל בתשתיות הירודות בישובים שלנו. דוגמא מאלישמע, אנחנו יכולים   20 

ס להסעות ילדים  לראות כיכר ששודרגה וכביש חדש עם מדרכה יפה ומסודרת, את תחנת האוטובו 21 

אנחנו משדרגים וכמובן הכיכר היפה הזו. זו דוגמא אחת מבין דוגמאות רבות. אנחנו רוצים לראות   22 

את השדרוג הזה קורה החל מהשנה לתקופה של כמה שיידרש בכל תשתיות הישובים שלנו. דבר   23 

למדתי בו  שאני  נוסף שאנחנו רואים בישובים שלנו זה גנים נורא ישנים. אני יכולה לספר לכם שהגן   24 

יפים של פעם,    –והילדים שלי למדו בו וכמעט לא שידרגו אותו וכאלה גנים יש ברחבי המועצה שלנו   25 

. אתם יכולים לראות כאן דוגמא  21- עם העצים של פעם, מקסימים אבל לא בדיוק הגן של המאה ה 26 

בקו  בנגישות,  בבטיחות  שנה  כל  שלנו  בגנים  משקיעים  כמובן שאנחנו  גן,  פנים  שזה  של  סמטיקה  27 

מקושט. אבל אנחנו  וצביעה, סיוד וכו', והגננות והסייעות עושות כמיטב יכולתן כדי שהגן ייראה יפה   28 

רוצים לעלות מדרגה, אנחנו רוצים לשדרג את הגנים שלנו כדי שיהיה לנו בכל הגנים קווי אינטרנט.   29 

מיליון ברישות כל גני    2  אין לנו אינטרנט בגנים שלנו. זה נשמע אבסורד אבל אנחנו רוצים להשקיע 30 

- הילדים שלנו באינטרנט ובמחשבים, כדי שהילדים יוכלו ללמוד בסביבה שמאפיינת את המאה ה 31 

. כאן אתם יכולים לראות דוגמאות לגן העתידי, ככה אנחנו רוצים שייראו הגנים שלנו. אנחנו לא  21 32 

 33  ש שנה הבאה ובעוד שלו בשליש מהגנים השנה, בשליש  נתחיל  , אנחנו  נעשה את הכל בשנה בקרובה

היום   הקיימות  מהחצרות  הגנים  את  נעביר  אנחנו  שבו  מהלך  זה  הזה.  המהלך  את  נסיים  שנים  34 

והמרחבים שיש לנו היום אל מרחבים אטרקטיביים שכיף לשחק בהם, שיש חשיבה על כל דבר שם,  35 

דבר כאן    על המרקמים, על הרכות ועל הנוקשות, על המרחב של הדשא אל מול המרחב של החול. כל 36 

מושקע בו חשיבה רבה. עם אור והצללות, וצבעוניות וצללים. בשקף הבא יש עוד דוגמאות יפות   37 
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כניות לשדרוג הגנים שלנו. עם מסלולים, עם גינה חקלאית, יש לנו הרי חצרות כל כך גדולים  ולת 1 

שבה.  ויפים ואפשר לנצל את החצר היפה של הגן ולעשות בה גם פינה חקלאית ופינה ליצירה ומח 2 

לשם,   להיכנס  שיכולים  כוכים  מיני  וכל  ילדים  בגן  ויפה  מקסימה  ספריה  לראות  יכולים  ואתם  3 

ומקומות שאפשר לפתח כל מיני כישורי חיים. ממש חושבים על הכל, כי יש קשר בין המבנה הפיזי   4 

אז  ויפים.  כיפיים  יהיו מרחבים  רוצים שהמרחבים האלה  ואנחנו  גדול מאוד  יש קשר  לפדגוגיה.  5 

שתיות של  תושמונה מיליון השקלים ב  םחנו הולכים להשקיע עשרה מילון שקלים מתוך עשרי אנ 6 

מילון שקלים אנחנו נשקיע בתוך הישובים יחד עם הוועדים    18הישובים בתוך גני הילדים שלנו, ועוד   7 

ל  ונציג  נציע  גירעון,    .ועדים השונים את ההצעותושאנחנו  לכסות  לשוטף או  זה לא תקציב שילך  8 

יב הזה הולך ספציפית למה שהגדרנו אותו. שדרוג של התשתיות בישובים. כאן אתם יכולים  התקצ 9 

בעוד שני מיליון שקלים. על ה רוצים להקים   10  28-לראות את המרכז הטיפולי ההוליסטי שאנחנו 

כניות הבאות שהן כלל מועצתיות. אחת זה  ולתשקלים  אנחנו משאירים שני מיליון  שקלים  מיליון   11 

הוא מרכז שיכיל בו את כל הפעילויות עבור הילדים    . מרכז טיפול הוליסטיהוליסטימרכז טיפול   12 

שהשירות הפסיכולוגי יישב בו, ומתי"א תשב בו. מתי"א    ,והנוער שלנו וההורים שלנו במתחם אחד 13 

שובי אזורי. היום הם יושבים בגן חיים במשרדים שלא ראויים. אנחנו רוצים  ימרכז תמיכה יזה   14 

יפה, סב לתת   בה מכילה, סביבה אטרקטיבית, סביבה שבה הילד שמגיע לייעוץ, לטיפול,  יסביבה  15 

ויהיו    ,בו משחקים, ויהיו בו כל הפופים הרכים והצבעים הנעימים  ושיהיה  יוכל להנות מחדר הכל 16 

חדרי טיפולים עם פרטיות שנעים לשבת בהם. המרכז הטיפולי הזה לא רק יהיה מרכז טיפולי שמכיל   17 

א, הוא גם יאפשר אחה"צ פעילות שהיא שירות פסיכולוגי משלים  "י והמתיוגרות הפסיכול את השי 18 

לאבחונים, לריפוי בעיסוק, לגינה טיפולית, כי יש לנו את החווה החקלאית ליד. אנחנו מדברים על   19 

לטובת המרכז   אותו  יפנה  הזה,  מהמבנה  ייצא  ואגף החינוך  בו  יושב  אגף החינוך  המבנה שהיום  20 

שעוברו  הוליסטיההטיפולי   נצטרך להתאים לאגף  והאגף    ,יעבור למשרד העירייה שאותם אנחנו  21 

בעצם מפנה את המבנה למה שתיארתי עכשיו. אז מה שאתם יכולים לראות כאן בתמונה זה הדמיות   22 

בה עוד מעט    יהיהוהוא ייהנה גם מסביבת המועצה ש  ,של חלק מהדברים שיהיו באותו מרכז טיפולי 23 

מרכז נינג'ה מדהים, שהילדים    נושאישרתם לפני חודשיים וששי רץ עליו ויהיה לאת מרכז הנינג'ה   24 

 25  וייהנו וגם בחווה החקלאית אפשר לעשות טיפול באמצעות חקלאות  .יוכלו גם להנות ממנו אחה"צ 

מאוד אפשרויות. מגרשים וספורט וחדר כושר, אלה מתקנים קיימים    בעצם ממרכז שיש בו הרבה 26 

זה לא רק המבנה שאנחנו    -  אנחנו אומרים  הוליסטי,על מרכז טיפולי    כאן שכשאנחנו מסתכלים 27 

 28  ם עליה רינשפר אותו ונשדרג אותו ונתאים אותו כדי שהוא יכול להתאים לאותה הכלה שאנחנו מדב

ונעשה את החיבורים. התושבים שלנו    - נהנה ממתקנים קיימים במקום  יצטרכו  לא  אלא בעצם  29 

ותנים את המתקנים שלנו  נ  אנחנוים והטיפולים האלה, משום שלשלם מחירים גבוהים עברו האבחונ 30 

לעו לפסיכולוגים,  ש" אחה"צ  בלי  למעשה  את  רוכיסים,  להוריד  יוכלו   הם  ואז  תקורה,  בלי  ת,  31 

השירות  התעריפים   לתושבי  של  חינמי  שירות  זה  היום  שבמהלך  כמובן  אחה"צ.  של  המשלים  32 

 33 .  המועצה שלנו. אז זה המרכז הטיפולי ההוליסטי

 34 רכז המייקרים מ

מרכז המייקרים הוא רעיון שמצד אחד הוא חדשני שמאפשר כאן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:   35 

עשייה עם מדפסות תלת מימד, וכל מיני רעיונות להרכבה של שביבים אלקטרוניים וכו'. אבל לא   36 

ותזונה   לבישול  חינוך  לעשות  ונוכל  בישול  למשל  של  בידיים  עבודה  יאפשר  גם  הוא  הייטק.  רק  37 

יקרים נגזרת מהמילה מייקרים. לעשות שם בידיים ויוכלו  בריאה, ואפשר יהיה לעשות נגרות בו, מי 38 
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אנחנו לוקחים    ,להגיע, המרכז הזה לא צריך להקים אותו. אנחנו מנצלים תשתיות קיימות, זה היופי 1 

אסף של הבית ספר הישן ובעצם הופכים אותו למרכז שיהיו בו   את האולם ספורט הישן שלנו בעמי  2 

שלהו להגיע בהסעות מכל בתי הספר שלנו לחוות בידיים    שרו לילדיםפ חללי עשייה מדהימים, יא  3 

שלהם את העשייה המגוונת בתחומים השונים, וכאן אני אתן לאנשים המקצוע להגיד על זה את מה   4 

 5 שראוי להגיד על המרכז היפה הזה. נני. 

ערב טוב לכולם. אני מתרגשת מאוד מקשת העשייה המאוד רחבה   נני רייזברג ]מנהלת אגף חינוך[: 6 

הטיפולי   המרכז  גם  החקלאית,  החווה  כמו  רשת  מרכזיות  שלנו  החינוכי  במרחב  שמייצרת  7 

המיי  מרכז  גם  אוכלוסיות  ק ההוליסטי,  משלב  שהוא  עולם,  ספר  בית  לו  קוראים  שאנחנו  רים,  8 

ע ליצירת  הוא    רךושימושים  המרכז  של  הלב  וההדדיותהחחינוכי.  יזמים    יבור  הקהילה,  בין  9 

אמור להיפתח בעוד שנתיים מרכז כזה בנתניה, באור יהודה וגם בתל אביב, ואם הוא  ותלמידים.   10 

בספטמבר כפי שאנחנו מצפים, אז אנחנו נהיה הראשונים בארץ שמקימים מרכז כזה    1-ייפתח ב 11 

ם, אנחנו פשוט עושים לו  לנו המבנה כבר קיי  ,בשונה מהערים האחרות  .שמשרת את כל הקהילות 12 

שנוצרת    דיותהתאמה שמתאימה לרוח הדברים האלה. המרכז והליבה של המרכז זה בעצם ההד  13 

מזהים אתגר, יושבים ביחד,    בין כלל השותפים בתוך המרכז הזה והיא למידה שמבוססת אתגר. 14 

אותו ביחדלמגיעים    , מפצחים  אותו  ועושים  תוצר  נהנ   ,איזשהו  התלמידים  שגם  מזיכך  וגם  ם  ה  15 

לצאת ממסגרת וגבולות המרחב    היארכז הזה לוקחים בזה חלק. השאיפה  מהאנשים שיהיו חלק מה 16 

 17  , נהורו ראינו את זה בק  .של הכיתה או של בית הספר או של גן הילדים ולאפשר מרחבי למידה אחרים

ואנחנו נרצה לראות את זה גם במרחבים האחרים. יצרנו קשר כבר    ,הלמידה המקוונת   באמצעות 18 

שלוחות בכל העולם   15ה של ניו יורק שיש לה יברסיט , אונ NYUה יוקרתית בעולם, יברסיטעם אונ 19 

גם קרדיטציות    הם יתנו לנו  .ואחד היזמים שלה הוא ישראלי ומאוד שמח שאנחנו נשתף איתו פעולה 20 

היזמות. אנחנו מפתחים  פלטפורמה מקוונת לפדגוגיה מבוססת  להכשרת תלמידים ומורים בנושא   21 

את   כמובן  לנו  שתיתן  חיצונית  חברה  עם  שלנו  ההתקשרויות  ממערך  חלק  היא  שגם  אתגרים,  22 

השירותים, והשאיפה שלנו שהמרכז יהיה לא רק מרכז שמגיעים אליו, אלא שהמרכז עצמו גם נותן   23 

דת היום החווה החקלאית, ואני מניחה שחלקכם  שירות החוצה למקומות אחרים, בדיוק כמו שעוב 24 

כבר לוקחים חלק. גם תלמידים מגיעים לתוך החווה, גם הם יוצאים החוצה לחקלאות הקיימת   25 

וגם המורים שמלווים בחווה החקלאית יוצאים החוצה למרחבים השונים, בין אם זה   האזורבכל   26 

 27 בתי ספר וגני ילדים, וכך כל המרכזיות בעצם יעבדו. 

]ראש המועצה[:  אושרת גונן  על    גני  היה  אחד  דגשים מרכזיים.  שני  לראות ששמנו  יכולים  אתם  28 

החינוך, ראיתם כאן שדרוג כל גני הילדים בסופו של יום בתוך שלוש שנים בכל הישובים. שתיים,  29 

ההוליסטיהמרכזי   הטיפול  מרכז  או  המייקרים  מרכז  האלה,  קימות,  רשת  תשתיות  של  ומינוף   , 30 

ם. במגרש באולם ספורט הזה, אין ניצול שלו היום, ואגף החינוך, אני אומרת  לוכ  שהיום אין בהם 31 

לכם תודה שהסכמתם לפנות את אגף החינוך ולעבור למשרדים אחרים שהם היום קומת מרתף   32 

ונצטרך לשדרג אותם כדי שתוכלו להיכנס לשם, מתוך הכרה שיש צורך במרכז טיפולי הוליסטי.   33 

אנחנו מדברים על כשלושים עד ארבעים אחוז ילדים שהם בנשירה סמויה  אגב, היום יותר מאי פעם,   34 

ולא   שנה עם כל כך הרבה מקרי אובדנות. אני    הייתהמהחינוך, שהם בחרדות, שהם בדיכאונות  35 

מדברת על מחשבות אובדניות. ילדים זקוקים היום יותר מאי פעם להכלה הזאת, למרכז כזה, הם  36 

כזה   ומרכז  לשגרה,  לחזור  השירותים  זקוקים  כל  את  נותן  הוא  אחד  מצד  כי  חשוב,  מרכז  הוא  37 

הטיפוליים במקום אחד ומצד שני גם את כל השירותים המשלימים, והוא לוקח את זה למקומות   38 
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של ספורט טיפולי, חקלאות טיפולית וכך הלאה, ומחבר בין הדברים. גם אותו מרכז מייקרים יש   1 

הדברים וזה מתחבר לכל הישובים שלנו ולבתי הספר  בו אלמנט תרפויטי. אז אנחנו מחברים בין כל   2 

שלנו. אתם רואים עוד מבנה שעומד ריק בכפר מל"ל. הוא היה פעם בית המועצה הישן שלנו, וכך   3 

היינו רוצים שהוא ייראה אחרי שאנחנו נשדרג אותו למרכז חדשנות לטכנולוגיה חקלאית וקיימות   4 

 5 ועל זה שרון יגיד כמה מילים.

[ סספורטס  המועצה[:שרון  עומד    מנכ"ל  הזה  המבנה  שנים  נטושאז  מספר  מיני  כבר  כל  היו   , 6 

מל"ל בכפר  הזה  המבנה  איתו.  לעשות  מה  לאחרונה,התלבטויות  בו  ביקר  מי  יודע  לא  מצריך    ,  7 

זה  איתו  השקעה משמעותית במבנה העצמו, הוא צריף מוזנח מאוד שהדבר היחיד שאפשר לעשות   8 

לשפץ. אפשרות  לנו  אין  אותו.  ארוך  לפרק  תהליך  אחרי  עליוש  ,יצאנו  לכם  וכמה    סיפרתי  כמה  9 

מוכן לקחת על עצמו את השיפוץ    ה, יצאנו לפני חודשיים למכרז כדי לראות אם יש יזם שיהיפעמים 10 

לשם יזמים, להביא לשם  להביא ידאג   ,וחוץ מזה גם ידאג להפעיל אותו במובן של תוכן  ,של המבנה 11 

ליזמות   שקשור  מה  בכל  להעשרה  שלנו  התלמידים  את  לשם  להביא  החקלאות,  מתחם  חברות  12 

היה לנו סיור לפני   .באווירהזה חקלאות ותעשיית המזון המתקדמת. המכרז של וטכנולוגיה בעניין  13 

מתן לפני כן,  וגם ניהלו איתנו משא ו   שבועיים של החברה הכלכלית. לסיור הזה הגיעו שישה גופים 14 

או את המבנה הם לקחו צעד אחד אחורה כי הם הבינה  ראבל כשהם    ,שהתעניינו מאוד בעניין הזה 15 

שזה דורש השקעה לא מבוטלת של מיליון שקל, אולי טיפה יותר. ואנחנו כנראה נצטרך לעשות את   16 

במידה    ,אז זה לגבי המרכז הזה. אנחנו כמובן  .ההשקעה הזאת בעצמנו כדי להכניס לשם פעילות 17 

ואנחנו דרך החברה הכלכלית נבצע את ההשקעה במבנה, אז נגיע למודל עסקי שנציג לכם אותו,   18 

היות חלק מההכנסות של המועצה.  לזה יהפוך    . שבמסגרתו אנחנו נהנה מכסף שייכנס מהמקום הזה 19 

ד  יודע שיש עניין מאואבל אני אם זה בדמי שכירות ואם זה בשותפויות כאלה ואחרות שנייצר שם.  20 

גדול, היינו במשרד הכלכלה, במשרד החקלאות, היינו בגרנות, שזו חברה שעוסקת עם הקיבוצים,   21 

אורי   כאן,  שנמצא  נמרודי  שלמה  המועצה,  מתוך  אנשים  כאן  אותנו  ליוו  קיבוצים.  בכמה  היינו  22 

ונדע בימים הקרובים לגבי המכרז ואז נצטרך    ,מרגלית הסגן החדש ואחרים בהיבטים המקצועיים 23 

המקלקבל   המבנה.  לגבי  הזהוהחלטה  קהילתית  , ם  פעילות  שייצר  חשוב  הכי  אומרת    . לנו  זאת  24 

יהיו שם בעיקר תלמידים, בעיקר אנשים מתוך המועצה שיגיעו לשם עם    ,שאחרי היזמים שיהיו שם 25 

ו טכנולוגיות  של  בנושאים  המפהחמפגשים  על  הזה  בעניין  עצמנו  את  למצב  ונדאג  בטח    ,קלאות  26 

 27  .חקלאות מתקדמת ושיתוף פעולה עם החקלאים שלנו, עם הקיבוצים שלנו  בהקשר של  ,המקומית

 28 קשורים לחקלאות ומשם היד עוד נטויה.  ש זה יקדם פה גם את תחום העסקים בצורה משמעותית 

ני רוצה לעשות סיכום של החלק הזה ולהגיד על מה דיברנו. דיברנו  א  :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[ 29 

לעשות שדרוג משמעותי, אמנם חלקי, הוא לא יענה על כל הצרכים שלנו בתשתיות  על היכולת שלנו   30 

בישובים אבל נתחיל מזה, וככל שתהיה לנו יכולת כלכלית ואנחנו נאשר את זה, אז ניקח את זה   31 

שבמסגרתן אנחנו שמים פוקוס על התשתיות בישובים שלנו. משהו שדילגתי עליו    ,למספר שנים 32 

נטרנט. אחד הדברים שהכי מתסכלים אותנו בתקופה הזאת של הקורונה  קודם הוא הנושא של האי 33 

זה כשאנחנו עובדים מהבית והילדים שלנו לומדים מהבית והכל קורה מהבית, כי הבית הפך להיות   34 

סניף של ביה"ס וסניף של העבודה והכל קורה מתוך המחשב שלנו, זה שכל הזמן יש קריסה של   35 

בים האופטיים במועצה שלנו, לא רק במועצה, במרחב הכפרי  האינטרנט. יש בעיה של פריסת הסי 36 

הבחירה מתוך  לוועדים  מציעים  ואנחנו  להשפיע,    ,בכלל,  יכולים  כמובן  המליאה  חברי  אתם  וגם  37 

ום שיגיע אליו. אנחנו מכניסים לתשתיות האלה גם  כ שכשכל ישוב יבחר מה הוא רוצה לעשות בס 38 
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ים שהיום יש לזה ערך מאוד משמעותי על איכות  את הנושא של תשתיות אינטרנט כי אנחנו מבינ  1 

מיליון שקלים זה רק מה שאתם רואים    28מיליון שקלים.    28החיים שלנו. אנחנו מדברים לא על   2 

שם גם את המרכז מייקרים ואת המרכז    ,מיליון שקלים   30-מיליון שקלים ששמו אותנו ב  2כאן ועוד   3 

דיווח הרגיל שלנו. פירוט של כל זה יהיה אחר  בכפר מל"ל. עכשיו אני אעבור לשקף שבא אחרי, ה 4 

 5 כך כשנדבר על ההלוואה שאנחנו צריכים לקחת כדי לבצע את זה.  

 6 חגיגות ט"ו בשבט 

ו בשבט בשבוע שעבר ועשינו כאן נטיעות  " טוב, אז אנחנו חגגנו ט   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

ן מאוד יפה של אורי פדלון יחד עם  דיגיטליות. הנטיעות הדיגיטליות הראשונות שלמעשה היה רעיו 8 

יובל קדוש ועם צוות החווה החקלאית. נטעו במועצה שתילים שתושבים ביקשו לנטוע על שם מי   9 

שהם ביקשו. אפשר לראות כאן גם בתוך החווה החקלאית את השתילה. קיבלנו סיקור תקשורתי   10 

הנטיעות השנה על  ויתרנו  לא  חש  .גדול,  כך  חג  למרות הקורונה אמרנו שכל  שלנו.  חג  זה  לנו.  וב  11 

לנו   חשוב  כמה  סביבנו,  שקורים  האורבניים  התהליכים  כל  ולאור  הכפרי  המרחב  חג  החקלאים.  12 

לטעת ולהמשיך לטעת את העצים כדי לשמור על דרום השרון ירוקה. אפילו אורי עצמון התראיין   13 

בות. היו תגובות  בתקשורת וכאן יש כלב שהגיע לעזור לנו לשתול. בשקף הבא נראה חלק קטן מהתגו 14 

חמות ומרגשות מאוד. רצינו לשתף אתכם שאנשים מאוד התרגשו, שהם ביקשו לטעת את העצים   15 

אבל הם לא יכלו לגעת, להגיע לכאן, ומאות עצים ניטעו על ידי ילדים ובני נוער עבור מי שביקש,  16 

יו תגובות  ואז צילמנו להם את השתיל שהם נטעו עם השם שעל שמו הם נטעו את השתיל, ובאמת ה 17 

כי    ,חמות עצים,  ולטעת  הקורונה  בצל  בשבט  ט"ו  את  לחגוג  השנה  גם  שהצלחנו  שמחים  ואנחנו  18 

 19 מבחינתנו זה לא רק סמל, זו באמת המהות של המועצה שלנו הירוקה. ואנחנו עוברים לשקף הבא.  

 20 ביקורי שרים וחברי כנסת 

קורים. אתם רואים לאחרונה,  אני רוצה להגיד משהו על כל הבי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

. נשאלתי למה אנחנו עושים את זה. תיאמנו עם  אתם גם משתתפים בביקורי שרים וחברי כנסת 22 

איזשהו ישוב להגיע עם חבר כנסת ושאל אותי יושב ראש וועד הישוב "למה אתם מתעסקים בזה?   23 

ת מתקבלות  למה אתם מתעסקים בפוליטיקה?". אז אני רוצה להגיד משהו. הרבה מאוד החלטו 24 

לים, הוועדות הגאוגרפיות, החלטות בנושא  "מ ת, הו116בממשלה ומשפיעות על החיים שלנו. תיקון   25 

נכון  ,  וכן פותחים ולא פותחים  ,חינוך ומערכת החינוך וקורונה המון החלטות מתקבלות שם. זה  26 

יכולים לעצב  שיש לנו השפעה גדולה ואנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו עושים כל מה שאנחנו   27 

כאן מציאות טובה. אבל יש דברים שמתקבלים שם, בירושלים. ואנחנו חושבים שזו תקופה טובה   28 

מאוד שכל מי שבפוטנציאל יהיה שם או נמצא שם כבר, יוכל להכיר את האתגרים שלנו במועצה   29 

מרחב  האזורית. וכשהוא יהיה שם אז הוא יוכל להשפיע לטובתנו ולייצג אותנו. הרבה מאוד שנים ה 30 

במועצות   למעלה ממיליון תושבים  חישוב שאנחנו  היום  עשינו  ייצוג בממשלה.  הכפרי סבל מתת  31 

האזוריות בארץ, אנחנו כמעט שמונה מנדטים, כמו המפלגות החרדיות ואנחנו לא מתקרבים למאית   32 

מהייצוג שלהם בממשלה. וחשבנו שזה נכון, ואני אומרת חשבנו את זה גם בתוך המועצה וגם במרכז   33 

המועצות האזוריות, שאנחנו מבקשים מכל מי שנמצא בממשלת ישראל הנוכחית וזו שתבוא עלינו   34 

ויכניסו למצע שלהם את המרחב הכפרי ואת   לטובה, אנחנו מבקשים שיכירו את המרחב הכפרי  35 

ג'נדה שלנו. אפשר להגיד דברים טובים ולא טובים על מפלגה כזאת ואחרת. אני מזמינה את  אה 36 

הפוליטית. מי שלא יכניס למצע שלו את המרחב הכפרי, אנחנו חושבים שזה לא    כולם מכל הקשת 37 

ראוי שהוא יהיה שם אם הוא לא מייצג אותנו. כל מי שמגיע אלינו, אנחנו מציגים לו את הצרכים   38 
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שלנו ואנחנו דורשים ממנו שיכניס למצע של המפלגה שלו את הצרכים שלנו של המרחב הכפרי. זה   1 

ות שאתם תראו עכשיו. שר החקלאות ביקר אצלנו, הלכנו עם שר החקלאות  היה רקע לכל התמונ 2 

לטעת עץ במושב גן חיים בדיוק במקום הצופה על הדיפו המתוכנן שאליו אנחנו מתנגדים כמובן,   3 

גה  פלוי במ לככל שזה ת"ואנחנו עושים מאבקים רבים כדי שהוא לא יהיה שם. הגיע השר ואמר   4 

. הבאתי אותו  "מצע שלנו, ואנחנו כמובן נתנגד לדיפו כאן בגן חייםשאני נמצא בה זה ייכנס לתוך ה 5 

גם לצופית והוא פגש את הצוות בצופית והראינו לו את התכנית של כפר סבא להתרחב על האדמות   6 

שאל  ל הוא התקשר אלי ו"מתלהאריך את הו  שול, ולזכותו ייאמר, לילה לפני שביק" מתשל צופית בו 7 

ותדעו לכם שהחוק    . ועצה ועמדת המועצות האזוריותמ מה עמדת ה  ואמרנו לו כמובן  מה עמדתנו, 8 

הצבעה של השרים שהבינו את המשמעות  ה   הל לא בתוקף בזכות ההצבעה הזאת שהית"מ תשל הו 9 

לפיד   יאיר  הכנסת  חבר  כאן  היה  נוספים.  ביקורים  היו  זה  לפני  עלינו.  זה  ראש שהוא  של  יושב  10 

ון המקומי. כמה שחשוב להעביר חקיקה בכנסת על  האופוזיציה. יאיר לפיד דיבר על חיזוק השלט 11 

אבל לצד הסמכויות האלו גם    , חוק השלטון המקומי שיעבירו סמכויות, סמכויות ממילא יש לנו 12 

תקציבים יותר לשלטון המקומי מהשלטון המרכזי כדי לאפשר לנו יותר ניהול אוטונומי בשטח. זה   13 

ם. לכולם הצגנו את כל הבעיות שלנו, כאן עם  היה הביקור של יאיר לפיד. זה רק כותרות מהביקורי 14 

יועז הנדל    שאשא ביטון שלה הצגנו גם את הנושא של הוועדות הגאוגרפיות למיניהן. בשקף הבא 15 

על קו התפר. אנחנו   שהוא מרכז את המרחב הכפרי במפלגה שהוא נמצא בה וכאן אנחנו דיברנו  16 

אי ויועז הנדל, כשר התקשורת עד לפני  נמצאים כאן בביקור בקיבוץ אייל ודיברנו על הטרור החקל 17 

מספר שבועות, דיבר על הצורך לחבר את הישובים במרחב הכפרי לתשתיות האינטרנט המהיר. גם   18 

את זה הכנסנו לתוך המצעים של המפלגות. השקף הבא עם גדעון סער שהתחייב לנו שלא יקומו   19 

מר שזה ייכנס לתוך המצע שלהם.  תחנות כוח וכאן הוא מוקלט, משדר לנו את עמדתו בעניין הזה ואו 20 

טחונית שלנו, הישובים  יעוזי דיין ואנחנו נמצאים על גדר המערכת ואני מציגה לו כאן את הבעיה הב 21 

וחלילה עלולים להסתיים גם יצשלנו שעל קו התפר, שפר   22  ות רבות היום נגמרות בפלילי אבל חס 

יעו אלינו שיתפנו בבעיות האלה  באירוע לאומני ואנחנו לחלוטין את כל חברי הכנסת והשרים שהג 23 

נדה של הליכוד, ותקווה חדשה בתקווה  'כאן עוזי דיין הבטיח להכניס את זה באג  .ועכשיו הם הכניסו 24 

לבן וכחול  ביש עתיד  ויש עתיד  זה    ,חדשה  זו המטרה של  לוכולם הכניסו את  תוך המצע שלהם.  25 

ו יש חברי כנסת  שרים נוספים שאנחנו יכולים  הפגישות שלנו וחשוב לי שוב לפנות אליכם, שאם  26 

, לא מעט  להביא אלינו כדי שיראו וילמדו את האתגרים שלנו זה חשוב מאוד. אני יודעת שיש כאלה 27 

אנשים במשבר אמון מאוד גדול ואולי חושבים שמבטיחים ולא מקיימים ולא רק חושבים, ראינו   28 

ו להמשיך  חייבים  אנחנו  אחרת.  אופציה  לנו  אין  זה  לצד  אבל  גם,  ולקוות  כאלה  זה  את  לעשות  29 

 30 ולהאמין, ובדרך ראינו שגם היו כאלו שהתחייבו ועמדו בהתחייבות שלהם, ולכן זה חשוב לנו.  

 31 עדכון קורונה 

טוב, אני אסיים בענייני קורונה. אי אפשר לא להתייחס גם לזה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 32 

לראות, גם אצלנו. פתחנו כאן מתחם בדיקות  אנחנו במגמת ירידה כמו שכנראה בכל הארץ אפשר   33 

נבדקים. זה   800שהוא דרייב אין. אתם יכולים לראות את זה בשקף הבא, הולך מצוין. אתמול היו  34 

חשוב מאוד כי זה מונגש לתושבי המועצה שלנו, זה קרוב. אפשר לקפוץ, אין שום בעיה, לא צריך   35 

מצוין עד יום  עובד  של המועצה וראינו שזה  , מגיעים לכאן, זה ברחבה  בטוחלרדת מהמכונית. זה   36 

שישי זה יפעל במועצה שלנו, ויואב ויובל המדהימים עובדים על זה שהמתחם הזה ימשיך לאורך   37 

זמן ושלצידו יהיה לנו גם מתחם שבו אפשר יהיה להתחסן. במועצה שלנו יש אחוז מחוסנים גבוה   38 



 

9 

 נוצר על ידי 

האחריות   על  כוח  יישר  ובאמת  הארצי  מהממוצע  יותר  שהלכו  הרבה  ואחת  אחד  וכל  האישית  1 

אלף מתחסנים במנה הראשונה במועצה    13, כמעט  12- להתחסן. אנחנו יכולים לראות שיש לנו כ 2 

אחוז כשמדברים    50הבוגרת וזה מעל    באוכלוסייה אחוז כשמדברים    89שלנו, שזה הרבה מאוד. היו   3 

אז מה אנחנו עושים    ית.ומעלה. אלה נתונים מאוד גבוהים גם ברמה הארצ   16-17מגיל    באוכלוסייה 4 

עכשיו? אנחנו מתכוננים לחזרה לבתי הספר בצורה הדרגתית. אנחנו מתכוננים לחזרה הדרגתית של   5 

המשק, של מערכת החינוך. אנחנו חושבים גם על אסטרטגיית היציאה בכלל ועל כל המשמעויות   6 

סקית וכלכלית  וההשלכות שהקורונה תשאיר אצלנו כאן בכל ההיבטים, ואיך אפשר לעזור, גם ע 7 

ליום   וכל מה שאפשר. אז אנחנו מתכוננים  ואת התרבות  וגם כמובן להחזיר לשפיות את החיים  8 

שאחרי. אבל בינתיים בטווח הקצר, עם החזרה של הילדים לבית הספר אנחנו הולכים להכניס גם   9 

בוס,  אפליקציה מיוחדת לאוטובוסים שלנו, שזה מאוד הטריד אותנו שהילדים שלנו נוסעים באוטו 10 

יום, ואז מוצאים חולה מאומת שלא זוכר בדיוק איפה הוא    הבאיז  בוהם לא זוכרים ליד מי הם יש 11 

ישב, ואז כל האוטובוס ואפילו שלושה אוטובוסים נכנסים לבידוד כי הוא לא זוכר באיזה אוטובוס   12 

א עוד.  הוא נסע בבוקר ובאיזה אוטובוס הוא חזר אחה"צ וכך שלושה אוטובוסים נכנסים לבידוד. ל 13 

אנחנו הכנסו אפליקציה שהילדים שלנו יצטרכו לשתף פעולה כי בלי שיתוף פעולה שלהם זה לא   14 

יכניס לנו לתוך    אבל כשהם עולים לאוטובוס הם יצטרכו להזין באפליקציה איפה הם ישבו. זה  .ילך 15 

וכל   שבו, באיזה מקום, באיזה יום, באיזו שעה, באיזה אוטובוס, כל הספסליםהם י ההמערכת איפ  16 

 17  2האוטובוסים שלנו ממוספרים ואנחנו נוכל להגיד בדיוק, הילד שנמצא מאומת ישב בספסל מספר 

הם נכנסים לבידוד, כל היתר לא. לא כל האוטובוס. אנחנו מנסים לדייק    1- ו  3ולכן הילדים מספסל   18 

ים  ולהתאים את עצמנו. לבתי הספר גם כן החזרה תהיה הדרגתית ככל הנראה. אנחנו ננסה להתא 19 

את המערכות הפעם בצורה מותאמת למה שההחלטה בקבינט אומרת, של החזרה באופן שיוחלט   20 

לי עם שר החינוך לפני שבוע, הוא הציג נתונים מעלפים ממש על זה    שהייתה לחזור. אגב, בשיחה   21 

נתונים שצוות בממשלה, לא מטעמו,   שכמעט רוב ההדבקות לא קרו בתוך מערכת החינוך ואלה  22 

יבי שיושב בוועדת הקורונה אסף וניתח אותם. ודווקא בית הספר הוא מקום טוב  צוות אובייקט 23 

ומוגן יחסית לילדים שלנו. אנחנו כמובן מקווים שהצוות החינוכי יתחסן. עשינו כאן הסברה בנושא   24 

דרך מנהלות בתי הספר, יש לנו כאן צוותים טובים ואחראיים שהלכו והתחסנו ואז למעשה אנחנו   25 

נגן על הילדים, על הצוות באמצעות חיסונים, הילדים שיכולים יעשו חיסון, והילדים  נגן על הצוות,  26 

שלא, שזה רוב הילדים במערכת החינוך, עליהם נוכל לעשות בקרה כדי לקטוע שרשרת הבדקה בזמן   27 

אמת וזה באמצעות תכנית מגן חינוך. נכנסנו לתכנית מגן חינוך בשלושה בתי ספר ואנחנו מקווים   28 

תר, שזו תכנית שאומרת שיש בדיקות סקר אחת לשבוע שבבדיקות מהירות יודעים, תוך  להיכנס ליו 29 

כמה שעות, אם יש ילד חולה קורונה, ואז ישר אפשר לאתר מי הוא ולבודד את הילדים שצריכים   30 

להיכנס לבידוד, וכך בית ספר יוכל להמשיך לעבוד בצורה שוטפת יותר. נני, את רוצה להגיד עוד   31 

 32 ינוך או על משהו שקשור לחזרה ללימודים?משהו על מגן ח

הייתי רוצה רק להוסיף שבאמת אנחנו בשלבים של קבלה של מגן    נני רייזברג ]מנהלת אגף חינוך[: 33 

ימי לימוד    5-חינוך. יש חמישה בתי ספר. לגבי גני הילדים, אנחנו מתלבטים אם הנושא של מעבר ל  34 

ימים בשבוע, כי מספר    6שי בניהול השוטף של  בגני ילדים, כי ראינו שמהסגר בגני הילדים יש קו 35 

הגנים שאיש צוות רואה הוא גדול, ואז יש שם הדבקות, יש שם הרבה מאוד גנים שנכנסים לבידוד   36 

 37 ואנחנו כרגע בהתלבטות מה אנחנו עושים מכאן בחזרה. 
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 1 24.12.20מיום  15/20[ אישור פרוטוקול מליאה מספר 2]

]ראש   גונן  גני  טוב. אז חברים, חברות, סיימתי למעשה את העדכונים ואנחנו      המועצה[:אושרת  2 

יכולים להתחיל בסדר היום שלנו וכל ההערות והתייחסויות שאתם רוצים יהיו על פי הסעיפים. אני   3 

מניחה וראיתי לפי הצ'אטים שלכם שאתם רוצים להתייחס לנושא של התשתיות ושדרוג התשתיות   4 

יש סעיף נפרד לזה ותוכלו לשאול את כל השאלות. יכול להיות שתקבלו  וההשקעות שתיארנו קודם, ו  5 

שיופיעו כאן. אז אני רוצה לאשר את הפרוטוקול המליאה  את התשובות מתוך מצגות המקצועיות   6 

 7   . מי בעד? יש מישהו שנמנע? מישהו שהוא נגד? אוקיי אז בפה אחד. תודה.24.12.20-מיום ה 1520

 8 

 9 דורון צייזל  –קיבוץ אייל במליאה  [ הצגת נציג3]

. אני מקדמת בברכה את חבר המליאה דורון צייזל מהקיבוץ  3סעיף      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

. אני מאחלת  עצמך בהמשך אייל. דורון מחליף את צפי כחבר מליאה ודורון, אנחנו נשמח שתציג את   11 

 12 . לך בשם כל החברות והחברים כאן הצלחה וברוך הבאה למליאה שלנו

אז שמי דורון צייזל, נעים מאוד. אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ אייל. מבחינת    דורון צייזל ]קיבוץ אייל[: 13 

ם  הרקע שלי, אז אני בא מרקע של עסקי פיננסי, מבחינת השכלה, יש לי תואר שני במנהל עסקי 14 

 15 התמחות במימון ואני שמח להיות פה. 

המועצה[:   ]ראש  גונן  גני  מהידע    אושרת  תתרום  שאתה  בטוחה  אני  הבא.  ברוך  דורון,  מעולה,  16 

לימור.   בהמשך.  המועצה  בוועדות  המועצה,  במליאות  בישיבות,  תשולב  גם  אתה  שלך.  והניסיון  17 

 18 אנחנו צריכים להצהיר אמונים, דורון, אתה צריך להצהיר אמונים.

 19 , אני כתבתי לך את זה בצ'אט, את הנוסח. אקריאאם אתה רוצה שאני  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

יש לי מדניאל, אז אני אגיד אותו. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת    דורון צייזל ]קיבוץ אייל[: 20 

 21 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 22 צלחה.תודה, דורון. בה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 

 23 תודה. דורון צייזל ]קיבוץ אייל[:

 24 אישור לקיחת הלוואה לטובת תב"רים   –תכנון כלכלי [ 4]

אותו תכנון כלכלי שדיברנו עליו קודם,    הבא,  אנחנו נעבור לסעיף     אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:  25 

הלוו לקיחת  בישובים  א של  התשתיות  שדרוג  בישובים,  תשתיות  עבור  תב"רים  לטובת  ועבור  ה  26 

כניות בחינוך שהצגנו לכם קודם, חלקן נכנסות לתוך התב"ר הזה, לתוך ההלוואה הזאת. אני  והת 27 

הוק לגיבוש המתווה, גם לגבי הפרמטרים או הנושאים  -רוצה להגיד תודה לצוות שהיה צוות אד 28 

שייכנסו לתוך ההלוואה, גם לאיך היא תחולק לישובים. הצוות הזה שנפגש מספר פעמים כלל את   29 

 החלטה
 24.12.20מיום ה 15/20רת את פרוטוקול המליאה מליאת המועצה מאש

 בפה אחדאושר 
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ארי, עדי שחר והצוות המקצועי  -ברי המליאה אורי מרגלית סגני, אלי כהן, צפריר שחם, שגית בןח 1 

על   שקד  הצוות  דיין.  ויפתח  פדלון  אורי  ואגוזי,  המועצה  מנכ"ל  שרון  של  בראשותו  ריכז  ששרון  2 

המדוכה ובאמת לא מעט דילמות עלו, איך מחלקים, כמה מחלקים, מה הקריטריונים ואני אבקש   3 

הצוות להציג את המצגת ולהראות לנו את התהליך ואת המתווה שאתם רוצים להעלות כאן  מנציג   4 

 5 להצבעה היום. 

המועצה[: ]מנכ"ל  סספורטס  נציגי    שרון  גם  חברים,  ציינה,  שאושרת  כמו  היו,  בצוות  טוב.  ערב  6 

 7  המליאה, עדי שחם ממתן, אלי כהן מקיבוץ חורשים, אורי מרגלית הסגן, שגית בן ארי מצור נתן, 

אני ואגוזי כמובן ואורי פדלון, וצפריר שחם. אנחנו לקחנו את נושא ההלוואות, גם בחנו את גובה   8 

ההלוואה וגם בחנו שימושים, זה מה שנציג עכשיו. אנחנו מבינים שביישובי המועצה נושא התשתיות   9 

רים לטיפול בתשתיות  תב"לא טופל הרבה זמן וטופל במנות מאוד קטנות. זאת אומרת תקציב ה 10 

ישובים, כבר    30-מיליון שקלים, תלוי בשנה, והוא חולק ל  4- ל  3בין    בערך  בשנים האחרונות עמד על 11 

וודאי מבינים שבסכומים    60  הייתההמינימום  ומדרגת  שזה מעט מאוד כסף   אלף שקלים. אתם  12 

וראינו לא מעט וועדים    ,אלף שקלים אפשר לעשות מעט מאוד בתשתיות  100, אולי  60האלה של   13 

מי מימון והלוואות כדי לסדר תשתיות וכשהסתכלנו על השכנים שלנו באזור לא ראינו  שלקחו ד  14 

מדרכות כאלה, לא ראינו כבישים כאלה, ולכן החלטנו השנה לאפשר לישובים, לקיבוצים, לישובים   15 

הקהילתיים, למושבים, לשפר את התשתיות. כמובן שהמספרים בסופו של דבר לא יכולים לעשות   16 

בישובים. כאן מוצג    יתנואת הכל אבל   רצינית לתשתיות שלנו  ודחיפה  עידוד משמעותית  זריקת  17 

בפניכם בצורה מפורטת, ואני יודע שהחומר נשלח אליכם בעבר, בסוף השבוע, את מצב ההלוואות   18 

עד   הבאות  ובשנים  לעכשיו  נכון  המועצה  כל  2029של  סך  את  הירוקה  בשורה  לראות  אפשר   . 19 

שכבר אושר בעבר ואנחנו עתידים להיות מחויבים אליו. תכף    ההלוואות הקיימות לפי שנים, מה 20 

מיליון שקלים נוספים וההחזרים    30אני אראה את זה גם בצורה גרפית. ההלוואה על הפרק היא   21 

זה    השנייההשנים הבאות, והשורה הירוקה    15-להחזיר בגין ההלוואה הזאת ל  שנידרשהשנתיים   22 

 23  שנידרשמיליון שקלים, מה    30-ר את ההלוואה של הגובה ההלוואות שלנו המעודכן, אחרי שנאש

גודל של   וגם פה אפשר לראות סדר  מיליון שקלים בממוצע בשנים הבאות    10להחזיר בכל שנה,  24 

להחזר של הלוואות. אפשר לראות למטה את סך ההתחייבויות, לפני ואחרי לקיחת ההלוואה עם   25 

לא אני  הבא,  בשקף  האלה.  ההלוואות  את  שניקח  אבל    העיתויים  מדי,  יותר  לזה  להיכנס  רוצה  26 

חלק   זה  כי  זה  את  מציג  אני  אחרת.  תשתית  זו  אחרים,  ממקורות  זה  הביוב,  נושא  את  הפרדנו  27 

מההלוואות שהמועצה לוקחת אבל אם יהיו אחרי זה שאלות אגוזי יענה עליהן, ההחזרים ממקורות   28 

ים שאנחנו היום עומדים  אחרים. כאן אפשר לראות שבחנו כמה אפשרויות של הלוואות. אתם ידוע 29 

פה    24על   להציג  החלטנו  ולכן  מזה,  יותר  להרבה  איתנה  בראשות  להגיע  אפשר  מלוות.   30  3אחוז 

. יש פה  23%מיליון שקלים, עומס מלוות    75אפשרויות. השורה הראשונה היא המצב הקיים להחזר   31 

נוספים, להעלות    מיליון שקלים  30החזר שנתי ומה יהיה לנו בסוף השנה. אנחנו מציעים להוסיף   32 

וחצי מיליון שקלים ואפשר לראות את העניין של המצב    10, החזר שנתי של  33%לעומס מלוות של   33 

הקיים. יתרת ההחזרים לפי שנים, תכף תראו את זה. והאופציה האחרונה ששמנו כאן זה להעלות   34 

זה, אבל תדעו  , כמובן שלא בעיתוי ה30-מיליון שקלים נוספים על ה 25עומס מלוות ולקחת   40%-ל 35 

, עדיין יש  של מוסדות כאלה ואחרים  שאם המועצה תצטרך כספים נוספים לבנייה דחופה כלשהי 36 

מיליון שקלים לטובת בינוי עתידי ככל שנצטרך לקחת אותו. כאן    25-לנו כרית ביטחון של יותר מ  37 

זה עולה    אפשר לראות בצורה גרפית את ההלוואות הקיימות, הן הירוקות, אתם יכולים לראות איך 38 

לאור    ,ת והולך ויורד. בכתום, אם אתם זוכרים במליאות הקודמים בשנה שעברהרובובשנים הק 39 
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זה הכתום.    , הפערים שהבנו והמליאה אישרה תקציב הלוואות כדי לממן תב"רים שאושרו בעבר 1 

, זה קדנציות קודמות, כלומר זה הלוואות שנאלצנו לקחת כדי לשלם  2018עד  פרויקטים שאושרו   2 

, בתי ספר כאלה  2019- התב"רים להיום. זה כבר אושר בעבר. והכחולים זה פרויקטים שאושרו באת   3 

ת שלנו. המצב העתידי אליו אנחנו רוצים  ו מצב ההלווא תמונת  ואחרים. זה המצב הקיים היום.   4 

 5  .רוצים לקחת  נחנו מיליון שקלים שא  30-, אתם יכולים לראות כאן את התכלת, זה בעצם ה עלהגי 

יהיה  שאמרת  השיא  עם    33%  יכמו  זה  למי   106מלוות,  השנים.  לאורך  וירד  ילך  וזה  שקלים  יון  6 

ת  רובו שנים הק  10-לים לראות איך זה נראה בושנה. אתם יכ   15- ם עליהם לריהלוואת שאנחנו מדב  7 

בוטלת שגם היא  מואני מזכיר שיש לנו עוד כרית בטחון לא    , העצ. מצבת הלוואת של המו2030עד   8 

המקורות שלנו על ההכנסות    אחוז מימון ומלוות.  40או    30-ועולה ככל שנרצה להישאר בן הולכת  אכ 9 

האלה, לא נעבור על הכל, אני רוצה להשאיר זמן לשאלות פשוט. אז יש כאן את ההכנסות הצפויות   10 

התעסוקה   באזור  פיתוח  בעיקר  כאן,  זה  את  לראות  יכולים  אתם  הבאות,  בשנים  המועצה  של  11 

ת ההוצאות הצפויות ואת תקציב המועצה לפיתוח לשנים הבאות. יש פה חמש  בבנימין, יש כאן א 12 

שנים קדימה, אנחנו מתכננים חמש שנים קדימה, תוכניות חומש. אז אתם יכולים לראות כאן את   13 

המספרים לתקציב הפיתוח הפנוי העתידי, וכאן זה פשוט בצורה גרפית, תקציבי הפיתוח הפנויים   14 

בן שאתם רואים, הם גדולים באופן משמעותי מעשרה מיליון שקלים  שיש לנו לשנים הבאות. כמו  15 

שאנחנו צריכים להחזיר. לגבי התב"רים, אז הייעוד של התב"רים כמו שאתם רואים כאן, ואמרנו   16 

את זה קודם, מיועד תשתיות. כבישים, מדרכות, תאורה, מועדוניות, ספריות, דברים כאלה. החלק   17 

ם, זאת אומרת גני ילדים. כל הכספים האלה מושקעים ביישובים  השני הוא מוסדות חינוך ביישובי 18 

או במערכת החינוך. אנחנו לא בונים או לא משתמשים בכסף הזה לשום דבר אחר, כמו שאושרת   19 

הבא,   באופן  זה  את  לחלק  מציע  הצוות  הישיבה.  בתחילת  לתשתיות    18הציגה  שקלים  מיליון  20 

מיליון שקלים לגני ילדים ביישובים, שמתוך העשרה  ומוסדות ציבור, זאת אומרת ביישובים, ועשרה   21 

מיליון שקלים האלה, שני מיליון שקלים הם לשיפור תשתיות האינטרנט ושדרוג תשתיות המחשוב   22 

הילדים,   מגני  כשליש  ילדים,  לגני  שקלים  מיליון  ושמונה  היום,  קיימים  שלא  הילדים  גיע  נבגני  23 

ברמת החדשנות, ברמת הנראות, כל מה שאושרת    21-אליהם ולהפוך אותם לגנים ששייכים למאה ה 24 

תיארה קודם מהתמונות שראיתם. שני מיליון שקלים אנחנו משאירים לפרויקטים שדיברנו עליהם   25 

לתלמידים שלנו,  יזמות ל קודם. אחד זה מרכז המייקרים שלנו, שנרצה להפוך אותו לסוג של גראז'  26 

המועצה בבניין  לטפל  התקציב,  לנו  שיוותר  ככל  נרצה   והשני  אם  נחליט,  אם  מל"ל.  בכפר  הישן  27 

לעשות משהו אחר בכספים האלה, למעט שני הסעיפים האלה, נביא את זה לאישור המליאה. אחרי   28 

הרבה מאוד שיחות והדמיות וסימולציות הגענו למסקנה שאין ברירה חוץ מלחלק את התקציב הזה   29 

אלף שקלים לכל ישוב.    600, כלומר  30-מיליון שקלים לחלק ל  18בין היישובים באופן שוויוני. לקחת   30 

לישובים   מעבירה  שהמועצה  כסף  זה  לישובים,  נותנת  שהמועצה  הלוואה  לא  זאת  אגיד,  אני  31 

לפרויקטים של תשתיות כמו שאמרתי קודם, הישובים לא צריכים להחזיר את הכספים האלה. זה   32 

והישובים   הכספים  את  מחזירה  להעמיס    ייהנוהמועצה  בלי  תשתיות  עומסים  מפיתוח  עליהם  33 

נוספים של הלוואות ופגיעה בתקציב השוטף. ההשקעה במוסדות החינוך של המועצה תהיה רק   34 

לאגודות,   ששייכים  גנים  איזשהם  יש  אם  להגיע,  נרצה  אנחנו  פה  למועצה,  השייכים  בנכסים  35 

לאיזשהו הסכם עם אותן אגודות לגבי הסכם ארוך טווח של שימוש במתקנים האלה. ניצול התב"ר   36 

והקמנו צוות היגוי ייעודי בראשותו של אורי מרגלית, שאורי יקבל מכם, מכל   2023יה עד סוף  יה 37 

אחד מהיישובים את הפרויקטים שעל הפרק, והצוות הזה יאשר אותם באופן מיידי וגם יפעל לאשר   38 

אותם בהיבט הפרוצדוראלי באופן מהיר כדי שהפרויקטים האלה יוכלו להיות מהירים. לגבי שאלות   39 
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ו לגבי המכרזים, אז כשנבין את כל הפרויקטים שיש, כמובן שנשקול בחיוב לצאת למכרזים כדי  שעל 1 

שיתנו מענה לכולנו יחד, נגיד אם יהיה קבלן, סתם אני אומר מדרכות לכל הישובים או לכמות גדולה   2 

 3  של ישובים, ממש נצא למכרז, נאסוף את כל הנתונים, נעשה מכרז בנושא הזה כדי לזכות במחירים 

טובים יותר, נשתמש בכוח של כל המועצה, וזה התפקיד של הצוות בראשותו של אורי מרגלית, וכאן   4 

מיליון שקל תשתיות בישובים, עשרה מיליון שקל גני    18עוד פעם אני חוזר על תמהיל החלוקה.   5 

אן  ילדים בישובים ושני מיליון שקלים לפרויקטים במערכת החינוך שדיברנו עליהם קודם. זהו, עד כ 6 

 7 המצגת, ומכאן אפשר לפתוח לשאלות. 

 8 . אוקיי, אז דוד'לה היה הראשון לבקש לשאול  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ירק[: ]נווה  משה  להסכים    דוד  לי  קשה  מאוד  אישית  שמבחינה  מתוודה  אני  ההלוואה,  לגבי  9 

טן מתקציב  להלוואות כדרך חיים, וזה שאומרים זה רק לתשתיות זה בסדר, אבל זה מהווה חלק ק  10 

מיליון, זה    300-המועצה ואפשר להגיד זה עבור זה, אבל ההלוואה היא רק עבור תשתיות מתוך ה 11 

בסדר. אבל אני מבין את כל השיקולים מסביב. אני רק מבקש דבר אחד לדעתי שצריך להקפיד עליו,   12 

ייעוד הכספים או שימוש בכספים האלה רק למטרה הנוכחית ולא לשום פעיל ות  את הנושא של  13 

את    'שוטפת כזאת ואחרת, וצריך להקים מנגנון, יכול להיות שכבר קם, תיידעי אותנו, שיבטיח א 14 

את שלב הביצוע של הדברים וכמובן    'שלב התוכניות מראש לאשר למה הולכים לעשות את הכסף, ב 15 

ביקורת הנדסית, גזברית. שזה יהיה סגור בצורה כזאת שהכספים האלה יהיו רק לתשתיות ולא   16 

מטרה שוטפת או הכי חשובה שתהיה. הכסף הזה יהיה צבוע לתשתיות והתשלום יהיה אחרי    לשום 17 

 18 ביצוע או מדורג ואחרי אישור של גורם שהמועצה תקבע מנהלת כזאת ואחרת, שזה יבדוק את זה. 

ינת ונכונה וכל כך במקום,  ומצ   ךדוד'לה אני חושבת שההערה של    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 19 

ולהציג את  ואני   ולחלוקה  לבקרה  הזה  הצוות  בראש  יעמוד  בעצם  מרגלית, שהוא  אבקש מאורי  20 

כל   את  לוקחת  בדיוק  היא  אבל  מגובשת  לא  עוד  התוכנית  כי  המתווה  את  למעשה  התוכנית,  21 

האלמנטים שאמרת. הכוונה היא לבקרה שאתה מדבר עליה, לעבודה עם הקבלנים לאיך בוחרים   22 

תח את המיקרופון ואחר כך אני לפי סדר הבקשה לדוברים אתן  את הפרויקט, ואורי בבקשה, תפ 23 

 24 לכם לדבר. 

אז בתקציר. אנחנו כמובן מחכים שהמליאה תאשר וכבר בשבוע    :[ס. ראש המועצהמרגלית ]  אורי 25 

הבא הצוות הפנימי של המועצה אמור להתכנס. הכנו כבר נייר ראשוני של שלבי מטרה. המטרה   26 

יד על הוועדים ולא לסבך לכולם את החיים, לא על הוועדים ולא  העיקרית לממש ביעילות ולא להכב 27 

על המועצה. הנוהל יגדיר את התחומים שבהם ניתן להגיש בקשות, איך מגישים אותן, לוח הזמנים,   28 

כל הנושא של ההסדרים הכספיים, הלוואות ביניים, כל מה שכרוך בהסדר הכספי של התשלומים.   29 

ת אורי פדלון ועינת מהמחשוב, שטופס הבקשה יהיה אינטרנטי,  אני מניח שאנחנו עובדים גם, בעזר 30 

זאת אומרת בהנחה שלכל ועד יהיה לפחות בקשה אחת ולחלקם, אולי אפילו לרובם, יהיה שתיים   31 

או שלוש בקשות במסגרת הסכומים. יכול להיות שחלק מהוועדים ירצו להוסיף סכומים אחרים   32 

פרוי לבצע  כדי  גדול,  יותר  תקציב  לגבש  בעשרות  כדי  מדובר  אז  בקנה,  מחכים  אולי  שהם  קטים  33 

בקשות. כדי שזה יעבוד יעיל ולא ייכנס לבירוקרטיות שנאבד את הידיים ואת הרגליים, אנחנו בונים   34 

טופס פנייה אינטרנטי דיי פשוט אבל מאוד ממוקד עם כל מה שצריך, עם כל הטפסים הנלווים. הוא   35 

ת הבקשות, נעבור את כל רשימת האישורים שצריך,  יהיה אחיד לכולם. אנחנו בצוות הזה נקבל א  36 

בין אם זה הנדסי, בין אם זה תקציבי בגזברות ואחר כך נוציא את האישור לבצע, וכמובן נבצע את   37 
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צריך   ביישובים השונים.  גם תהליך אישור הפרויקטים  זה  גם אחרי הביצוע. חלק חשוב  המעקב  1 

ונו זה  את  גיבשנו  לא  עוד  אנחנו  מינימום,  עם  לפחות  מסודרת  ועד  החלטת  מינימום  אבל  דיע,  2 

פרוטוקול, עם תיעדוף אולי של פרויקטים, נושא של שיתוף הציבור שאנחנו צריכים עוד לגבש אותו,   3 

איך עושים את זה נכון. אם המליאה היום תאשר אז אנחנו מתכוונים כבר מחר מחרתיים להוציא   4 

וב ההחלטה  עצם  על  הוועדים  לראשי  ראשוני  התראה  עוד  מכתב  אולי  קרובים,  הממש  שבועות  5 

ואיך מקבלים   פונים  איך  זה,  עושים את  איך  המפורט,  הנוהל  להוציא ממש את  פברואר  בחודש  6 

 7 התייחסות. 

 8 אורי, תודה. עכשיו אנחנו עם מולי.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שירצו, חוץ מהמענק  מולי תעלה. אושרת, אני רק אגיד שישובים    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 9 

אלף שקלים, ישובים שירצו לקחת הלוואות כדי לממן פרויקטים יותר   600שהמועצה מעבירה בסך   10 

גובה   לגופה  כזו  יודעים בכל בקשה  ואנחנו  בוועדה של אורי,  זה  יצטרכו להציג את  גדולים מזה,  11 

יון שקל ויצטרך  אלף שקל או במיל  800-ההחזרים וכו'. זאת אומרת, מי שירצה לעשות פרויקטים ב 12 

גם בסוגיות האלה, זאת אומרת למענק    לקחת הלוואות נוספות אז יהיה בצוות הזה שלנו אנחנו נדון 13 

של המועצה אפשר לקחת גם הלוואה לכל ישוב, והישובים האלה יוכלו לעשות פרויקטים גדולים   14 

זה באמת   כל אחד    , לדחוף אתכם לעשות את הדבר הזה ומה שמעבר,boostיותר. הכוונה שלנו  15 

 16 יצטרך באמצעות הכספים שלו לממש פרויקטים כאלה. 

נכון. אני רק אדגים את זה רגע. למשל ישראל טייבלום שמייצג      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 17 

כאן עם שלמה נמרודי את רמות השבים עשו עבודה מסודרת, הגישו למועצה מכתב של היקף עבודות   18 

אלף שקל אבל הם יצטרכו לקחת   600עכשיו, הם יקבלו רק   שעומד על שלושה וחצי מיליון שקלים. 19 

אלף שקל שהם יקבלו מהתב"ר הרגיל שלהם השנה כי היו להם עסקאות שנה קודמת.    400-את ה 20 

בנוסחה הם הולכים לקבל   יש להם  600פלוס    21- ל  400אז  מזה  להם כבר מיליון שקל. חוץ  יש   , 21 

ביחד יש הלוואה שהם יכולים לקחת הם יכולים  היטלים שם לסלילה, אז יש להם עוד מיליון שקל.   22 

וחצי, שלושה מיליון שקלים, כמעט כל היקף העבודות שהם רוצים לעשות ביישוב. אז    2- להגיע ל 23 

 24 זאת דוגמה למשל בישוב שעשה כבר עבודה מסודרת והגיש אותה. מולי ואחר כך ישראל.

ר בנוגע לתשתיות זה באמת לבצע מכרז  בעצם שרון ואורי ענו לי, מה שרציתי לדב  מולי אורן ]נירית[: 25 

 26 וגם יעזור, גם יוזיל עלויות בפיקוח ובקרה, זה מה שעניתם לי שזה חשוב מאוד שיעשה את זה. 

 27 מעולה. תודה מולי, תודה לך. גלית.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שאני מבינה לא צריך  היי, מה העניינים? קודם כל אני מבינה אם ככה, לפי מה    גלית אדם ]ירחיב[: 28 

 29 .אלף שח בהלוואה מהמועצה  600שהמושב או הישוב ישקיע סכום מסוים, זאת אומרת נותנים את  

 30 לישוב זו לא הלוואה, לישוב זה מענק. לא בהלוואה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 31 זה מענק. אבל יש אפשרות לקבל הלוואה מהמועצה אם רוצים יותר.  600 גלית אדם ]ירחיב[:

 32 כן, כן.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 1 זה לא מענק. זה סכום השקעה בתשתיות. עדי שחר ]מתן[:

 2 זה מענק להשקעה ותשתיות, כן.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ב יכול לקחת את הקבלן ביצוע שלו ולבצע את  אוקיי, אבל מבחינת הביצוע הישו  גלית אדם ]ירחיב[: 3 

 4 זה, זה לאו דווקא דרך המועצה, נכון? 

 5 נכון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 6 אוקיי, בסדר. גלית אדם ]ירחיב[:

 7 תודה גלית.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 8 אני למשל אמרתי ההפך אושרת. אני ביקשתי שזה יהיה משהו קולקטיבי יותר.   מולי אורן ]נירית[:

 9 נכון מולי, תהיה אפשרות גם כזאת וגם כזאת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 10 ויכוח גדול ובקרה.  מולי אורן ]נירית[:

 11 זה נכון, על סמך ניסיון העבר.  גלית אדם ]ירחיב[:

 12 יה אפשרות גם כזאת וגם אחרת. תה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]ירחיב[: אדם  אבל    גלית  שלך,  בתקופה  לא  העבר,  ניסיון  סמך  על  אומרת  אני  כי  בסדר.  כן,  כן,  13 

 14 כשהמועצה פיקחה על הפרויקטים, הפרויקטים לא היו, אצלנו בכל אופן. 

גונן ]ראש המועצה[: איתן,  זו בחירה של הישוב, גלית. טוב, חברים, אנחנו עוברים ל    אושרת גני  15 

 16 בבקשה.

]אלישמע[: יפתח  נדרש  איתן  באמת  שזה  חושב  אני  הרעיון.  כל  ועל  היוזמה  על  מברך  כל,  קודם  17 

כל ההשקעה   בישובים, אבל  יותר את התשתיות  דיברנו  גם של החינוך, שעכשיו  בנושא  ובמיוחד  18 

 19 בחינוך מבורכת. היא גם בסופו של דבר ביישובים וליישובים.

 20 והיא כוללת גם מועדוניות איתן, חשוב לי להגיד את זה.  [:אושרת גני גונן ]ראש המועצה

אז בנושא הזה, אני ראיתי שקודם כל שרון, הוא הכניס את זה בתשתיות,  איתן יפתח ]אלישמע[: 21 

 22 מיליון.  18- בתוך ה

 23 לא, זה בתוך גני הילדים.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 24 אז לפי מה שרשום זה לא. איתן יפתח ]אלישמע[:

מיליון שקלים כי גם ילדים זה או מועדונית,    10זה  אז זו טעות.      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 25 

הם שייכים לתפעול של אגף החינוך והרווחה, וזה בא משם, בסדר? תשתיות הישובים זה בתפעול   26 

 27 מיליון שקלים.  10-של הוועד המקומי וזה צריך להיות שם בתוך ה
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]אלישמע[: יפתח  זאיתן  לגבי  אוקיי  להגיד  שרציתי  הראשון  הדבר  זה  כלול.  שיהיה  חשוב  היה  ה  1 

מועדוניות. שיש שלוש מועדוניות במועצה וצריך גם אותן והמצב שלהן באמת ירוד. ודבר שני, אני   2 

חושב שצריך, רוב ההשקעות יהיו פה במכרז מבחינת הסכום. היות וזה סכומים גדולים הם היו   3 

ים בנויים לעשות את המכרז בעצמם, לנהל אותו. יש פה את  במכרז. עכשיו, לא בטוח שכל הישוב  4 

הנושא של המחלקה המשפטית שצריכה להיות מעורבת מא' עד ת'. יכול להיות שכבר מהשלב הזה   5 

אנחנו צריכים פה לקבל החלטה איך זה יתנהל ויכול להיות שאנחנו צריכים להיות פה מכרז על עודף   6 

זה,   של  בהיגוי  טועה  לא  אני  אם  מכרז  משכל,  באמצעות  או  קיימים  קבלנים  לבחור  שאפשר  7 

סלילה,   פה,  שהזכירו  כמו  נושאים.  לפי  אלא  אחד  לפרויקט  לא  תעשה  והיא  תעשה,  שהמועצה  8 

מדרכות, אולי יהיה פיתוח חשמל וכל מיני סוגים של לפי מה שתראו, לחייב, וזה יעבור דרך אותם   9 

תנהל מול קבלן, אם זה קבלן מקומי או  קבלנים שנבחרו בצורה הזאתי, כי אם כל ישוב יתחיל לה 10 

אם זה קבלן שהוא מכיר או קבלן שלא בדקו את כל הקריטריונים שצריך לעמוד, עלולים הרבה   11 

אנשי   וגם  הישובים  כל  תמיד  ולא  אחרים,  דברים  מיני  כל  או  הטוב  במקרה  להיתקע  פרויקטים  12 

על הדברים האלה. אפילו  הוועד, לא תמיד יש להם את היכולות המקצועיות לנהל את זה ולפקח   13 

שיש להם רצון באמת חיובי וטוב ובחלק מהפרויקטים הם עושים את זה טוב, אני לא אומר, אבל   14 

 15 בפרויקטים גדולים, בטח בהיקפים כאלה. 

אני אענה, בהחלט כן. אחרי שאנחנו נעשה את המיפוי מול הוועדים      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

י אפילו שיתוף ציבור בחלק מהמקומות שירצו לעשות את זה, אנחנו  שונים ביישובים השונים ואול 17 

נדע מי רוצה לעשות מדרכות, מי רוצה לעשות כבישים, מי רוצה לעשות אולי תשתיות אינטרנט   18 

באלישמע יעזרו לנו לשמוע אותך יותר טוב. ואז אם נניח נראה שיש לנו מסה קריטית נעשה מכרזים   19 

אם אין לנו מסה קריטית והישוב ירצה את עזרתנו במניעת המכרז  על כל אחד מהדברים האלה, וגם   20 

אז אנחנו בהחלט נהיה שם. הסיפור של התשתיות אינטרנט נורא בעייתי אצלנו במועצה. יש כאן   21 

ישובים אגב שעשו את זה מיוזמתם, קיבוצים, יש ישובים שזה כלכלי לעשות כמו צור יצחק אז בזק   22 

ם אנחנו לא נעשה כאן מכרז של המועצה ונביא את זה לכל  עושים להם, אבל במקומות אחרים א 23 

ישוב ייקח הרבה שנים עד שליזמים יהיה אינטרס כלכלי לעשות את זה. אז זה למשל משהו שאנחנו   24 

 25 בהחלט רואים כיעד משמעותי לקדם אותו. אלי פיטרו הגיע תורך ואחר כך יעל דור.

ראשון זה איזושהי הערה. מי שרוצה לעשות  אוקיי, תודה רבה. הדבר ה  :פיטרו ]כפר סירקין[  אלי 26 

מכרז דרך המועצה או חושב שיש יתרון בזה שהוא עושה את זה דרך המועצה הוא מוזמן לעשות   27 

גם   לזה  יש  המועצה.  דרך  במרוכז  זה  את  לעשות  ישוב  על  לכפות  שצריך  חושב  לא  אני  זה.  את  28 

 29 חסרונות מניסיון. אז זה עניין אחד. 

יש לזה גם יתרונות, כיושב ראש ועדת המכרזים אתה יודע, וכמובן      המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש   30 

 31 מה שאתה אומר זה נכון ואנחנו נדגיש, זאת תהיה בחירה של היישוב. 

כן, והדבר השני שרציתי לשאול זה האם יש אפשרות לנייד סכומים מתוך    אלי פיטרו ]כפר סירקין[: 32 

 33 רוצה?  נוך בישובים לטובת תשתיות במידה וישובהכספים האלה מתקציבים שיועדו למוסדות החי 

 34 .לא, זה בכוונה צבוע בנפרד  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 35 למה? אלי פיטרו ]כפר סירקין[:
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 1 מה הרציונל?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בנושא של  בואי נניח שבישוב שאני בא ממנו השקיעו בשנים האחרונות    אלי פיטרו ]כפר סירקין[: 2 

מוסדות החינוך ומצד שני הוזנחה מאוד התשתית שהיה צריך לקדם. למה לא לתת אפשרות לכל   3 

 4 ישוב וישוב להנות מהיכולת תקציב אחד על חשבון השני? 

אלף שקל יקבל כל ישוב, בסדר?    600אנחנו נענה על זה. קודם כל      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

אלף שקל תוכל להשקיע את זה גם בתשתיות   600אלף שקל, תקבל  600- בלי קשר. אנחנו לא נגיד ב 6 

, ישוב יוכל לעשות עם זה אחד מארבעת, חמשת, ששת הדברים  600הם    600חינוך אם תרצה אבל   7 

של מוסדות החינוך במועצה של גני הילדים, אני מדברת על גני  שציינו. במקביל אנחנו עשינו מיפוי   8 

. אנחנו לא מתחילים  שדרוגילדים. ויש מיפוי בתוך גני הילדים של גנים מאוד ישנים ומאוד דורשים   9 

זקוקים   שהכי  הגנים  של  מהצורך  זה  את  עושים  אנחנו  גיאוגרפית.  לדרום  מצפון  זה  את  לעשות  10 

שהם במצב יותר טוב. אז השליש הראשון בעצם מתועדף בגני  לשדרוג ועד שנגיע לגנים האחרים   11 

ילדים על ידי אגף החינוך וההנדסה שלנו. הם תיעדפו את הגנים שייכנסו עכשיו לשליש הראשון.   12 

אם אנחנו נערבב את זה בתוך היישובים לא נגיע לשדרוג הנכון מבחינת הצרכים של גני ילדים. לכן   13 

 14 תם רוצים להוסיף משהו על מה שאמרתי עכשיו? עשינו את ההפרדה. שרון או נני, א 

המטרה היא, לא נרצה אם יש, גם פנו אלי בשאלה מסוג אחר,    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 15 

גני הילדים.    שדרוג בגן שלנו אנחנו רוצים לתקן את הגג אסבסט. זה לא הרעיון שעומד בבסיס של   16 

ם גנים חדשים, אז לגנים אלו אנחנו נגיע בעוד  יש פה גם שונות דיי גבוהה. יש נגיד מקומות שיש בה 17 

גנים הראשונים, עשרים    20-מספר שנים, זה לא יקרה עכשיו. אבל התיעדוף, אנחנו כרגע מטפלים, ה 18 

וחמישה גנים הראשונים, שייכנסו לתוך התוכנית הזו הם יהיו גנים שחייבים לטפל בהם, הם לא  19 

ה עוד מדרכה, זה גנים שנהיה חייבים לטפל  כאלה שאתה אומר אוקיי אולי אני אעשה במקום ז 20 

בהם ונראה לכם את זה בהמשך שנגבש את הרשימה ואת הקריטריונים, אבל להעביר כסף כזה   21 

מיליון שקלים על תשתיות ושמונה מיליון   18במקום גן למדרכות זה לא הרעיון של התוכנית. שמנו   22 

 23 שקלים על גני ילדים. 

גני ילדים. חילקנו את זה  עש    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: על    2רה. עשרה מיליון שקלים על  24 

 25 הגנים.  לשדרוג 8חיבור לאינטרנט ועוד 

לגני ילדים במועצה הוא   8הכסף הזה לא יספיק, אני כבר אומר,  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 26 

 27 לא יספיק, צריך עוד אבל זה בהמשך ובשנים הבאות. 

אוקיי, צפריר למעשה רצה לשאול את אותה שאלה אז צפריר ויתר      המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש   28 

 29 על זכות הדיבור ויעל דור, יעל.

גם שאלתי פה בצ'אט אבל שניה רגע חזרה לגני ילדים, אתם מפרידים את נושא    יעל דור ]צור יצחק[: 30 

 31 אינטרנט ואת שיפוץ הגנים? 

 32  ן גנים יכנסו מיד, זה בסיסי. לא יכול להיות ג כן. אינטרנט, כל ה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שלא יהיה בו אינטרנט ומחשב. כל הגנים יקבלו אינטרנט ומחשבים, זה קודם כל. וזה שני מיליון   33 
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, אז אנחנו נגדיל  matchingוכמובן שאם נצליח להשיג    לשדרוגמיליון שקלים ילך    8שקל. עכשיו,   1 

 2 את מספר הגנים, ישראל לשאלתך.

דור   יצחק[:יעל  מתקדמים    ]צור  האם  תעסוקה,  אזורי  לגבי  היא  בצ'אט  ששאלתי  השאלה  אז  3 

 4 ת שציינתם. ו כמתוכנן? כי זה חלק מהסדר ההלווא

 5 צודקת ושרון יענה לך.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

.. המגרשים בבנימין אנחנו לא רואים  .התשובה הקצרה היא כן.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 6 

איזש שאמרנו  כרגע  כמו  פנימית  עסקה  זאת  עדכון,  איזשהו  על  עובדים  כן  אנחנו  לשינוי,  צפי  הו  7 

רואים שהתכנית הזאת תעכב את   בישיבות הבאות, אבל כרגע אנחנו לא  ונציג  בישיבה הקודמת  8 

 9 המשך השיווקים של שלב א' כמו שהוא מתוכנן כרגע בבנימין. 

 10 תודה. גילה פרין.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שלום וברכה לכולם. רציתי לומר משהו בקצרה. אני מאוד מצטרפת לדעתו של    גילה פרין ]ירקונה[: 11 

דוד משה. עניין המשק הסגור והכסף הצבוע. מניסיון העבר מול ישובים מסוימים במועצה, נשארו   12 

י  , אין מה לעשות וגוועלד והכביש פתוח וא "רחמונס"פרויקטים שבוצעו פתוחים ובלתי גמורים ואז   13 

אפשר להשאיר ככה, זה לא בטיחותי, ואז המועצה הלכה והוציאה והכניסה כסף לכיס מהכסף של   14 

כולנו ונתנה לישוב הזה כבור שאין לו תחתית וזה נשאר שם כמענק. אני לא רוצה שדבר כזה יקרה   15 

עוד פעם ואני מבקשת מאורי שאחראי על הפרויקטים שיוודא שמראש יודעים מה, תמיד שנכנסים   16 

 17 ביטחון גם.  איזה שהוא טווחיש גלישות, אבל שיהיה  יקטלפרו

תודה, גילה. ילדת היום הולדת מאתמול, מירב זילברבאום. מזל      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 18 

 19 טוב.

אני מבקשת לברך על ההלוואה הזאת ועל כך שצורך שעלה  תודה רבה.    מירב זילברבוים ]כפר מעש[: 20 

קיבל מענה באופן כל כך מהיר, ביד רחבה ככל האפשר, במיוחד  מהישובים בצורה כל כך חזקה   21 

 22 בימים אלה, ואני רוצה להגיד שאני ממש גאה לקחת את ההלוואה הזאת. 

תודה מירב. אנחנו נפגשנו לפני חודש בערך בישיבת ועד בכפר מס      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

ן מירב אמרה את מה שהיא אמרה,  ובאמת הייתה שיחה שרובה נסובה סביב בעיית התשתיות ולכ  24 

ואני משתפת אתכם שזה לא היה כמובן המושב היחיד או הישוב היחיד. כמעט בכל ישוב שאנחנו   25 

לבין מה   בין התשתיות שיש  לגבי הפער הגדול  בימי א' אנחנו שומעים את אותן טענות  מבקרים  26 

היא הייתה קודם, אז    שצריכות להיות. אז תודה מירב. אנחנו פספסנו כאן את הבקשה של ליאת, 27 

 28 ליאת ז'ולטי, בבקשה. 

]מתן[: זולטי  ביקשנו    ליאת  דיברנו,  הגנים,  פעימת  לגבי הגדלת  דברים. אחד  כמה  רציתי לשאול  29 

להגדיל את הפעימה הראשונה בישיבת אישור התקציב כדי לאפשר יותר גנים בשנה הראשונה ולא   30 

של כניסה  לאפשר  אלא  השנים  בין  שווה  בצורה  זה  את  לקבל    לחלק  אשמח  אני  אז  גנים,  יותר  31 

לישוב. אני פונה פה  ₪    600,000התייחסות לזה. שתיים, בנושא של כל החלוקת תקציב הזאת של   32 

למועצה, אלייך אושרת, לשרון ולמי שאחראי על חלוקת התקציב כי אני לצערי במיעוט פה אבל אני   33 
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קת עבור ישובים גדולים, ואני  מייצגת ישוב גדול, ואני חושבת שהחלוקה הזאת מאוד מאוד לא צוד 1 

שזה לא יעבור פה בהצבעה, אני יודעת את זה, אבל מן הראוי שהמועצה הייתה לוקחת    יודעת  כמובן 2 

בחשבון ישובים שאין להם אפשרויות הכנסה כמו שיש לקיבוצים. אני מקווה שלא תאכלו אותי   3 

ג ישובים פה שאין להם טיפה של הכנסה והם  ואני חושבת  חבריי פה למליאה אבל יש  ם גדולים  4 

כמו שדה ורבורג שיש    יישובאת הדעת כשנותנים חלוקת תקציב, ויש, למשל יש    על זהשצריך לתת   5 

בו הרבה כבישים ולכן נדרשת גם שם השקעה יותר גדולה בתשתיות, ולכן הייתי מצפה לתת פה את   6 

והכספים האלה  הדעת בחלוקה קצת יותר צודקת עבור התושבים שאותם אנחנו אמורים לשרת   7 

 8 שיוצאים, שבעצם אלו כספי ציבור. 

 9 תודה על השאלה שלך. מה אמרת שרון? אתה רוצה להתייחס?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 10 שעדי חבר הצוות יענה. עורך דין עדי שחם.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

וקה שכתוב עליה שוויונית,  כשהתחלנו לדון בישיבה על העניין הזה וראיתי את החל   עדי שחר ]מתן[: 11 

ליאת, צריך להביא בחשבון הרבה מאוד מרכיבים ובין  גם לי זה קצת הפריע. אבל בסופו של יום   12 

השאר יש שם מרכיבים, זה גם צרכים של הישובים וגילאי הישובים ודברים כאלה, ניסינו למצוא   13 

זה נכון שאין לנו ביישובים הגדולים את    כל מיני נוסחאות שנוכל להביא אותם ולהסביר אותם.  14 

הייצוג הפוליטי במליאה כמו כמות התושבים שיש, אבל בסופו של יום זו הסיטואציה וכל חלוקה   15 

נתן    בצוות אלי  הייתה נראית לא הוגנת לאחרים. מה אני יכול להגיד לך,  שהיינו עושים היא  אחרת 16 

אני בטוח שאורי   או,  ית, דוגמה, הוא אומר, תשמע למה שאנחנו לא נקבל יותר? לי אין כביש עד הב 17 

עצמון יכול לקפוץ, תראו את הכבישים בכפר סירקין נורא ואיום להסתובב פה, אנחנו אפילו לא   18 

מגיעים לרמה של ישוב כזה או אחר. בסופו של יום זה החלוקה שהייתה הכי נכונה בנסיבות של   19 

 20 העניין הזה. 

 21 בקשה.. אשר בן עטיה, בתודה עדי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בכסף הזה. מהניסיון  אני רציתי להתייחס לפרויקטים שהמועצה עושה    אשר בן עטיה ]נווה ימין[: 22 

שלא נקום בעוד    הקודם שלנו אני רוצה, יש לכם אומדנים, יש לכם את המחירים, בדקתם את הכל, 23 

 24 את הדברים האלה.  זה הכי חשוב לי כרגע. לבדוק ונראה שאנחנו בברוך.  שנתיים

]ראש המועצה[:אושרת   גונן  מאה אחוז. תודה על ההערה אשר, הערה חשובה, תודה. אורי      גני  25 

 26 עצמון ואחר כך דני ברכה. 

 27 גם אני.  ליאת זולטי ]מתן[:

 28 ליאת, את אחרי שמוליק. יש לי רשימה קודמת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מיליון מחלקים לתשתיות    30-רק קריאת ביניים באמצע. לו הייתם את ה   :עצמון ]כפר סירקין[  אורי 29 

מיליון לקחתם את הדרך   18-בבישובים היה טעם לעשות את הדירוג הזה שהוא באמת נכון. אבל   30 

 31  זה גם כן לא יסתום  ,900,  600במקום    הפשוטה והדירוג הזה לא נותן שום דבר. אם סירקין יקבל

המון כסף אבל  זה    חבל להתעסק עם זה, זה מעט כסף.   ף שום דבר. אזוסיילא    ובישוב אחר  חור אחד 32 

מיליון שקל כבר. אנחנו צריכים    15אנחנו נמצאים באמצע פרויקט, השקענו    זה מעט כסף לכל יישוב. 33 
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 1  המדרכות. אנחנו עושים פעם ראשונה  דברים, לא מתקנים את כי אנחנו עושים מיליון שקל, 15עוד 

נוספת. איך    אנחנו צריכים תשובה  אבל אין לי טענות.  אנחנו שמה, זה לא לשכוח  ',36מדרכות משנת   2 

 3  עיניים שתהיה ההרחבה,   ואנחנו באמצע הפרויקט הזה ואנחנו מחכים בכיליון  ישוב שיש לו פרויקט

אני לא חושב שצריכים לחכות.    וייכנסו ההיטלים ואז נוכל לעשות, אבל,  מה שנקרא אצלנו פרצלציה 4 

פרויקט, יש    לתת תנופה ולהכניס  כדי שאנחנו נוכל  הזו נקבל מימון ביניים  שבהלוואהאני קיוויתי   5 

זה    בואי נגיד   אלף שקל זה,   600,  600של    חמישה, עשרה מיליון שקל. לא  לנו תוכניות מוכנות של 6 

שצריך למצוא דרך איך אנחנו יכולים    בסיפור הזה מפניהנקודה הזו חסרה לי    כיכר אחת בקושי, אז 7 

שהוא יכול להראות שיש לו מקורות שהוא יכניס אותם בבוא    אישור הלוואה  וב הלוואהלתת ליש 8 

יוכל לפתח, מפני שמה  ולהגביר אותו כדי  הזמן, לא מחר או מחרתיים,  9  אלף אנחנו  600-שבאמת 

 10 נחמדים היום אבל הרבה לא מכסים אותם. 

אגיד שנכון, אפשר היה גם להמשיך  אורי תודה על ההערה שלך ואני      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

אלף, שזה גם היה יותר ממה שהיה בקדנציה הקודמת כמינימום, שהיו ישובים ששנים לא    60עם   12 

קיבלו אפילו שקל לתב"ר, כי לא היו אצלם עסקאות, כי אין להם תעסוקה והם קיבלו אפס כל שנה,   13 

לפיתוח לישובים. אם היו להם    60,000ואנחנו קיבלנו החלטה בקדנציה הזו שאנחנו נותנים מינימום   14 

עסקאות, אם לא היו להם עסקאות, אם יש להם עסקים, אין להם עסקים, הם יקבלו מינימום של   15 

אלף. זה לא הרבה אבל זה היה יותר מאפס. עכשיו באנו ואמרנו משהו ואתה כזקן חברי המליאה    60 16 

אבל   במועצה,  טובות  תקופות  היו  אולי  יודעת,  לא  אני  לי,  שמעתי  תגיד  לא  האחרון  בעשור  אני  17 

אלף שקל. אנחנו לא אמרנו, אתם יכולים גם לקבל החלטה    600שהישובים קיבלו סכומים כאלה של   18 

שלא אבל אם נקבל החלטה שכן אנחנו לוקחים כאן הלוואה שאנחנו יודעים מלכתחילה שהיא לא   19 

יו עוזרים לנו. אם ניקח  מיליון שקל לא ה  100תפתור את כל בעיות התשתיות בישובים שלנו, כי גם  20 

מיליון שקל שמכסים בצניעות חלק קטן מהבעיות תשתית, אבל זה    100- זה אפילו לא שליש מ  30 21 

איזה שהיא החלטה שאנחנו כאן מקבלים שמתחילים עם משהו. עכשיו, אם ישוב רוצה להגדיל את   22 

פיתוח שתניב    זה ורוצה לקחת הלוואה והוא יודע שההלוואה זאת תכוסה כי הוא לקראת תוכנית 23 

לו, מצויין. אם ישוב רוצה להשתמש בתב"רים נוספים שיש לו ולהגדיל, עוד יותר טוב. אם ישוב   24 

זה   את  בונים  אנחנו  בסדר.  גם  אחרי,  בשנה  לו  שיגיעו  תב"רים  של  מימון  קדם  להקדים,  רוצה  25 

שוב על  מודולרית. אז זה ככה לשאלתך. אתם תצטרכו לשבת עם אגוזי ולבחון אפשרות להלוואה לי 26 

סמך מה שאמרת. בוודאי שישוב נכנס לפיתוח הוא צריך תשתיות בסדר גודל שתיארת וזה לא אמור   27 

לתת את המענה לשם בסדר גודל הזה. כספי הפיתוח אמורים לתת את המענה. כהלוואת גישור יש   28 

בהחלט על מה לדבר ואמר שלמה נמרודי בישיבת המליאה האחרונה שצריך לקבוע קריטריונים   29 

ם הקריטריונים שהישוב לוקח הלוואה והמועצה עוזרת לו לקחת את ההלוואה הזאת, לא  ה  למה 30 

הלוואה שהמועצה נותנת ליישובים, הלוואה שהישוב לוקח על סמך הכנסות צפויות שלו. זה בדיוק   31 

הצוות   זה  ועל  עליה  הצביע  טייבלום  שישראל  הנקודה  בדיוק  וזה  עליה  הצבעת  שאתה  הנקודה  32 

וגם הזמנתי את שלמה נמרודי לשבת כי הוא הביא את הרעיון של קריטריונים  הכלכלי הזה יישב   33 

 34 לאישור להלוואות ישובים. בסדר, אז אני בבקשה עוברת לדני ברכה. דני ברכה ואחר כך שמוליק.  

קודם כל אני רוצה להתייחס במשפט לאורי ולליאת ואחר כך אני אגיד את מה    דני ברכה ]צופית[: 35 

ניין. אורי, אמרה לך אושרת. תשתיות בסדר גודל שאתה מדבר בהרחבת ישוב,  שאני רוצה להגיד בע 36 

אלף. והדבר השני, אם אתה רוצה קידום מימון מישהו צריך    600-ב  הייתה אז לא על זה הכוונה   37 
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להיות ערב לזה ומישהו צריך להתחייב לריביות של זה, כי יכול להיות שהפיתוח שלך, אני זוכר את   1 

 2 וב אצלכם התחילה כבר לפני איזה שבע שמונה שנים וזה עדיין מתמשך.זה כבר, שהרחבת היש

 3 לא, לא. זה הישוב הישן.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 4 הישוב הישן אבל כורכים את זה ביחד.  דני ברכה ]צופית[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  אנחנו לא ננהל אבל את הדיאלוג הזה. דני, ההערה שלך טובה      אושרת  5 

 6 בטח לא על זה רצית לדבר.  ונכונה אבל

דבר שני לליאת. אני מבין שגודל הישוב אבל אני רוצה להגיד שאורך הכבישים    דני ברכה ]צופית[: 7 

וגודל הישוב קשור ישירות למספר התושבים. ומספר התושבים, ככל שיש יותר תושבים, יש שטח   8 

ארנונה יותר ואם אתם תגבו  תשתיות, אבל מנגד יש גם  הרבה יותר  כבישים,  הרבה יותר  יותר גדול,   9 

את הארנונה ותשתתפו גם אז זה יקל עליכם. ועכשיו, לגופו של עניין. אני רוצה במיוחד לאורי, כי   10 

קולקטיביים שהמועצה עושה. אני אתן  כאן דיברו הרבה על הנושא של יתרונות וחסרונות במכרזים   11 

את המכרז ובסוף מה שקורה זה  עשתה    דוגמה מהעבר, אנחנו בנינו בית תרבות שהמועצה האזורית 12 

זה הייתה המועצה    מי שעשה את ההסכם  אלינו,  מחויבאחרת לא בדיוק    שהקבלן בצורה כזאת או 13 

תקלות ובעיות אחרי שנה זה נפל בין הכיסאות. אז דבר אחד לך אני רוצה להגיד,   האזורית וכשהיו  14 

ובים, כי הקבלן רוצה לקבל  יש חשיבות גדולה מאוד במכרז קולקטיבי כי משיגים הצעות ומחירים ט 15 

הרבה עבודה ולא מעט. מצד שני צריך לקחת בחשבון שבכל ישוב צריך לערב לפרויקט שלו את אנשי   16 

כי   המועצה,  כלפי  רק  לא  כלפיהם,  מחויב  גם  שהוא  יידע  ושהקבלן  מעורבים  יהיו  שהם  הישוב.  17 

ר האחרון בתור חבר  המועצה לא יכולה להשתלט על כל הישובים עם כל הדברים שהיא עושה. והדב 18 

כבישים   לתקן  או  כבישים  לעשות  מכרז  בהצעת  מעורבים  כשאנחנו  שלנו  האחריות  מה  מליאה,  19 

בישוב מסוים והדבר לא הצליח? מי שהוא את המכרז זה המועצה האזורית ולא הישוב, ואם יש   20 

ר  איזה תקלה, שהסתבך משהו או שהקבלן פשט את הרגל, מי אשם? אז צריך לחשוב על זה כי כב  21 

קרו לנו דברים כאלה במועצה ועכשיו כשהמועצה לוקחת את זה על עצמה, את המכרזים האלה   22 

 23 ולנהל את זה, אז צריך לקחת בחשבון שלא נהיה חשופים. 

 24  . ערות החשובות שלך בחשבוןהתודה, דני. בהחלט ניקח את כל ה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 25 . שמוליק

רוצה להתחיל בדבר המרכזי. אני מאוד מסכים עם הדברים של  אני    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 26 

דוד, אבל מההתחלה שלו. על הנושא של עומס ההלוואות. אני לא שקט ושרון מציג לנו שהוא עושה   27 

הלוואת הוא הולך ויורד לשנים הבאות עוד לא לקחנו הלוואות חדשות, אבל אני מאוד חרד מזה   28 

מיליון שקל לשנה, של עומס הלוואות כזה. לא    100ת של שאנחנו מתרגלים לחיות עם עומס הלוואו 29 

ייתן גמישות למועצה לעשות כלום. צריך לקחת את זה בחשבון. אני לא יודע איך אני אצביע היום.   30 

של   הנושא  זה  טוב,  שהלך  משותף  אחד  מכרז  רק  היה  משותפים.  מכרזים  של  הנושא  שני.  דבר  31 

חליט איך הוא רוצה לבצע את התשתיות שלו. לא  התאורת לדים. אבל דבר שני, תנו לכל ישוב לה  32 

. אם הישוב ירצה את המועצה כשותפה במכרז בבקשה, יישוביבמכרז של מועצה או    להתנות את זה 33 

אם לא, שיעשה את זה לבד. דבר שלישי, ההעברה של הכספים היא רק בצורה של תב"ר. אי אפשר   34 

איך אנחנו מנהלים. אז לא צריך כל כך  לתת סתם כסף, רק אפשרות של תב"ר. תב"ר אנחנו יודעים 35 
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הרבה תקלות או כל מיני דברים כאלה. צריך לראות איך עושים את זה רק מהר, כי האישור של   1 

תב"ר גם כן הוא מותנה בזה שאני אגיש לך הצעת מחיר ואז תבדוק, ועשיתי מכרז בין קבלנים, לא   2 

ר ולא יתמהמהו. דבר שני, בקשר  סתם הבאתי לך הצעה. צריך לראות שהדברים האלה יתנהלו מה 3 

לגנים. לא הבנתי. ככל שאני מבין, כמו שהבנתי מהדברים ותגידו לי אם זה נכון או לא, האינטרנט   4 

יושקע בכל הגנים של המועצה. השאר יחולק לפי שנים, אני לא יודע לפי, תוך שלוש שנים יעבור לכל   5 

 6 הגנים של המועצה. הבנתי נכון? 

 7 נכון.   מועצה[:אושרת גני גונן ]ראש ה

]גבעת השלושה[: דבר שלישי, אני רוצה את הנושא של לקחת הלוואת מהמועצה.    שמוליק מריל  8 

ההלוואה של המועצה, כל ישוב יחליט אם הוא רוצה לקחת או לא, אבל זה גם מעמיס על המועצה   9 

עוד פעם את העומס הלוואות האלה שהמועצה צריכה לקחת, וצריך לקחת בחשבון אם המועצה   10 

במצב שלה היום תרצה לתת הלוואות לישובים, כי גם אם היא תרצה, זה בטח גם יהיה בריבית   11 

יותר גבוהה מאשר השוק הבנקאי יוכל להטיל. אז אם היא רוצה רק להיות ערבה להלוואה, אני לא   12 

יודע, אבל אם אני צריך לקחת הלוואה מהמועצה אני לא יודע אם הייתי עושה את זה. אז צריך   13 

האלה לראות, לחבר תב"רים זה כל אחד יכול לעשות ולא צריך איזו החלטה מסוימת    בנושאים  14 

אלא אפשר לחבר תב"רים ולבצע. אז אני לא חושב שזה כל כך מסובך בעניין הזה ולשמור על הנושא   15 

 16 של התב"ר כי זו האפשרות היחידה לקבל את הכסף. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  אותן.      אושרת  נטמיע  אנחנו  ובהחלט  שלך  ההערות  על  תודה  שמוליק  17 

ההערות שלו נרשמו והצוות הכלכלי יתייחס להערות האלה גם בנוגע להלוואות, הלוואות שישוב   18 

לוקח, הלוואות שהמועצה לוקחת עבור ישוב. יש פורמט לזה וקריטריונים שנצטרך לגבש ונביא את   19 

דוברים שאמנם דיברו כבר אבל הם   3ת. עכשיו יש כאן  זה מסודר למליאה. זה כרגע לא להתייחסו 20 

והם הדוברים   ואיתן  ליאת  אלי,  לפי הסדר הבא.  וביקשו  מבקשים להשלים את הדברים שלהם  21 

 22 האחרונים ואז אנחנו עוברים לסעיף הבא. ליאת ואיתן ביקשו להשלים את דבריהם. 

א החלוקה אני שוב חוזרת ואומרת  כן, אני רוצה כמה דברים. אחד, להגיד שבנוש  ליאת זולטי ]מתן[: 23 

ולקחת בחשבון   בדברים האלה  להתחשב  כמה שאפשר  ואני מבקשת  לדעתי  צודקת  לא  החלוקה  24 

ויש גם מי שאומרים מספר   חלוקה נכונה וצודקת. ישובים ללא הכנסות, גודל ואורך הישוב והשטח 25 

חסות לגבי גני הילדים.  תושבים יותר קטן ואורך ישובים גדולים. זה אחד. שתיים, לא קיבלתי התיי 26 

דיברנו על הרחבת הפעימה הראשונה ונושא נוסף שרציתי זה לגבי תשתית האינטרנט. אני מבקשת   27 

לנצל את המעמד הזה, אני גם פניתי לעינת, אבל אני מבקשת גם במעמד הזה שהמועצה תפעל כמה   28 

שמעתי שבצור  שאפשר לקדם תשתית אינטרנט של סיבים אופטיים בישוב גם השני בגודלו. אני   29 

לפעול   שביכולתה  ככל  תעשה  שהמועצה  מבקשת  אני  גדול.  ישוב  היותו  מעצם  מקודם  זה  יצחק  30 

במועצה.   בגודלו  השני  כישוב  אותנו  גם  להכניס  כדי  הממשלה  משרדי  ובין  הפוליטיים  בערוצים  31 

 32 תודה. 

שבעצם    ליאת, תודה לך. אני רק אתייחס לנושא, לשני הנושאים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 33 

גנים, שזה שליש    25אליהם לא התייחסנו. אחד, הרחבת הפעימה. אנחנו הולכים להיכנס לפעימה של   34 

מהגנים. זה בלי קשר לאינטרנט, אינטרנט זה בכל הגנים ולכן הפעימה היא גדולה יותר עכשיו כי   35 

ציב הזה  מיליון של אינטרנט. זה הקיבולת שלנו. אם נראה שהצלחנו בתק  2היא לוקחת בחשבון גם  36 



 

23 

 נוצר על ידי 

מ יותר  תשתיות    25- להכניס  לגבי  שהקצבנו.  בסכום  שלנו  היכולת  זו  כרגע  אבל  מעולה.  גנים,  1 

זה   לעשות את  לבוא  אותם  להכריח  יכולה  לא  המדינה  גם  בסדר?  ביזמים,  כאן  אינטרנט מדובר  2 

אצלנו. אנחנו יכולים לעשות מכרז של המועצה. ישוב שיבקש להיכנס למכרז הזה, אנחנו יכולים   3 

ם את הרגולציה, אנחנו יכולים לקדם את זה מולו וגם ככל שהוא ירצה להשתמש בכסף הזה,  לקד 4 

אז גם זה יעזור. אם יש היתכנות כלכלית במתן, כמו שהיזם מצא, הוא אפילו לא שאל אותנו, הוא   5 

הגיע לשם כי הוא ראה שם היתכנות כלכלית. אם יש היתכנות כלכלית במתן, אז מעולה. אם אין   6 

כי  היתכנות   כלכלית אנחנו מציעים סכום שיכול לסייע כאן כתשתית, כבחירה של הוועד בישוב  7 

 8 אנחנו מבינים את הערך המוסף של זה. איתן, בבקשה. 

]אלישמע[: יפתח  אולי  איתן  הכלכלית  שהחברה  אפשרות  פה  שיש  שדיברתי  ומה  מציע  שאני  מה  9 

. שזה אומר משלב המכרז, כי  לישובים מסוימים שיהיו מעוניינים בכך תנהל עבורם את הפרויקט 10 

עוד פעם, דיברו כאן שישוב יקבל הצעות. זה חייב להיות מכרז פומבי אם אני לא טועה בסכומים   11 

כרז חייב לעבור דרך המועצה, אין להם דרך אחרת. עכשיו  מ  ,כאלה. כלומר, הם צריכים ממש לנהל 12 

האפשרות, אני חושבת שצריך גם הביצוע יכול להיות שישוב אין לו את היכולת, אז שתהיה לו את   13 

לעשות איזה מסלול, שישוב שרוצה שהחברה הכלכלית תנהל לו את הפרויקט כעיקרון תהיה לו את   14 

האפשרות. אפילו אני הייתי אומר אם רואים את זה בעין חיובית אפילו נצ'פר אותו באיזו עלות   15 

עבור לפרויקט הזה. עוד  מסוימת, אולי דמי הניהול של הפרויקט הזה על מנת לעודד ישובים כן ל 16 

פעם, מתוך הנחה שהחברה הכלכלית מסוגלת לנהל את זה, כי המועצה כמועצה לא חושב שאת כל   17 

הפרויקטים יכולה לקחת, אבל יכול להיות שחלק מהפרויקטים החברה הכלכלית תוכל, אז לאפשר   18 

חושב שזה יכול  את המסלול הזה עם צ'ופר קטן לישובים שיבחרו במסלול הזה, אבל בכל מקרה אני   19 

את   מתכננים  שבעצם  ברגע  הראשון,  מהשלב  המועצה  של  גבוהה  ומעורבות  פיקוח  טוב  להיות  20 

שלא   שהזכירו,  כמו  יהיה  שלא  הפרויקט,  של  ותשתיות    ייווצרהתקציב  יכוסה  שלא  בור  איזה  21 

פתוחות ולא יהיה תקציב מאיפה להשלים כי לא תכננו נכון, ועוד סיום שזה בעצם הביצוע, לראות   22 

 23 שבאמת נבחרו הקבלנים הנכונים, ויש מי שינהל את זה או בישוב או דרך החברה הכלכלית. 

איתן, תודה, ובהחלט זה יילקח בחשבון. אמרנו שהצוות הכלכלי      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 24 

בראשותו של אורי ייקח בחשבון גם את ההצעה הזאת ואת האפשרות להסתייע בחברה הכלכלית,   25 

ם מהמועצה לישובים שירצו. תודה על הדברים שלך, תודה לכולם ששיתפתם והערתם  לעשות מכרזי 26 

עוברת   ואני  הניתן.  זה ככל  ומשפרים את  וגם מטמיעים את הרעיונות שלכם  לומדים  גם  ואנחנו  27 

 28 לנושא הבא. בעצם אנחנו צריכים לעשות כאן הצבעה, נכון?

 29 ביקשתי רשות דיבור אושרת.  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 30 תחזור שוב על השאלה שלא קיבלת עליה תשובה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אמרתי שיש פרויקטים שהמועצה עושה ויש לכם אומדן, ויש לכם, ומי    אשר בן עטיה ]נווה ימין[: 31 

 32 יבצע.

אה, כן. עניתי, אבל אולי זה לא היה מספיק ברור. אמרתי שבוודאי      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 33 

אומדן ואנחנו נביא אותו ונציג אותו ובסוף זה מגיע לתב"רים לאישור. בשלב הזה אנחנו עוד    יהיה  34 

לא בשלב של האומדנים אבל אתה צודק לגבי כל מיני פרויקטים שהתחילו אותם בסכום מסוים   35 
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ואחר כך נאלצו להרחיב אותם. אנחנו, זה לא יקרה כאן. אנחנו נעשה בקרה צמודה על זה ונציג את   1 

 2 ן. תודה. יעקב, אחרון הדוברים ואז עוברים לסעיף הבא.זה כא

קודם כל אני רוצה להגיד שאפו שסוף כל סוף החליטו באמת לקפוץ    יעקב אברהמי ]ניר אליהו[: 3 

אחוז. אני הייתי    40-למים ולקחת הלוואה כזאת. אני לא יודע אם בעתיד נוכל להשלים את זה ל 4 

לקחת   נוסף,  40מציע  דבר  עכשיו.  כבר  על    אחוז  שכשדיברנו  ולכולנו  לליאת  להזכיר  רוצה  אני  5 

בתשלום   יותר  להשתתף  צריכים  הם  ולכן  מניבים  מקורות  יש  שלקיבוצים  אמרו  אז  המיסים  6 

הארנונה. עכשיו, ליאת באה ומצביעה שכיוון שיש ליישובים, וברור שלקיבוצים, יש מקורות מניבים   7 

חושב שהדברים שלה הם לא במקום אם  אז צריך לתת להם פחות תב"ר. אני הייתי בהחלט, אני   8 

זוכרים את ההיסטוריה והם לא במקום גם בניסיון שלנו לנסות ולייצר סל של ערבות הדדית לכל   9 

 10 הישובים.

יעקב, תודה על הדברים שלך אבל חשוב לי להגיד רק משהו ברמת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

במקום שכל אחד יגיד את מה שהוא רוצה.    המילה לא במקום. כל אחד יכול להביע את דעתו וזה 12 

 13 זה בסדר. אנחנו צריכים להרגיש נוח. 

 14 לא במקום מבחינתי, סליחה. יעקב אברהמי ]ניר אליהו[:

אה, בסדר, מאה אחוז. אבל כל אחד יכול כמובן תמיד להגיד את      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

אני   ועכשיו  שלך  הדברים  על  תודה  אז  עמדתו.  ואת  לנו את הצעת  דעתו  לקרוא  מבקשת מאגוזי  16 

 17 ההחלטה. 

הצעת ההחלטה מתייחסת ללקיחת ההלוואה. המועצה מאשרת לקיחת    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 18 

מיליון שקלים לצרכי תשתיות בישובים ולשדרוג מוסדות החינוך במועצה. חלוקת   30הלוואה בסך   19 

מיליון שקלים    10מיליון שקלים לשדרוג תשתיות בישובים,    18ההלוואה לפרויקטים היא כדלקמן:   20 

מיליון שקלים לבינוי מרכז חינוכי במועצה, אפשר    2ומועדוניות,    לשדרוג מוסדות החינוך לגני ילדים 21 

 22 להגדיר את זה אחר כך, זהו.

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  תב"רים      אושרת  נביא  אנחנו  כך  אחר  בלבד.  ההלוואה  על  ההצבעה  זו  23 

 24 לאישור כל פעם. 

 25 לא, לא, היום יהיה גם תב"רים. [:יצחק אגוזי ]גזבר המועצה

גונן   אוקיי, בסדר. אז עכשיו אנחנו הלוואה בלבד. שניה, רק שנהיה      ]ראש המועצה[:אושרת גני  26 

 27 סגורים על הנוסח לימור, זה עובר את הבנק, שלא תחזרו אלינו חזרה על הנוסח. 

הבעיה עם הבנקים שאנחנו יודעים רק אחר כך אם הם לא מרוצים. מבחינת    לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 28 

 29 ה בסדר. הבנק חשוב שהסכום יורכב אז ז

 30 אוקיי, בסדר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אלף לכל ישוב, להוסיף   600מיליון יחולקו  18-לגבי הנוסח יש לי רק הערה. ה צפריר שחם ]גני עם[: 31 

 32 את זה גם. 
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אוקיי, בסדר. אז נוסח ההצבעה, מליאת המועצה מתבקשת להצביע    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

מיליון שקלים עבור תשתיות בישובים,    18מיליון שקלים הלוואה,    30על הצעת החלטה שמאשרת   2 

מילון    2-מיליון שקלים עבור מוסדות חינוך, גני ילדים ומועדוניות, ו  10אלף שקל לכל ישוב ועוד    600 3 

וגי. אז אנחנו נעשה את ההצבעה בשלבים. קודם כל המועצה מאשרת  שקלים למרכז חינוכי טכנול  4 

 5 מיליון שקל, מי בעד? אגוזי, צריך לציין תקופה?  30-הלוואה ל מיליון שקלים. 30את הסכום של 

 6 שנה אבל אני לא רוצה להגביל את עצמנו.  15אני מתכנן   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 7 חינת הבנק זה לא נדרש בהצבעה שלנו, אוקיי.אבל מב  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני רוצה להפריד את ההצבעה. תנו לבנק להחליט רק על זה שהם    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 8 

 9 לוקחים את ההלוואה. את כל ההחלטות האחרות נעשה החלטה שניה.

בנק. אם השאלה אם זה בסדר, אגוזי, מבחינת ההלוואה שלך ב    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

 11 , או שאתה צריך לעשות הפרדה.30אתה יכול לעשות חטיבה אחת של 

]גזבר המועצה אגוזי  סך    תמאשרמליאת המועצה    [:יצחק  על  הלוואה  מיליון שקלים    30לקיחת  12 

 13 שנה.  15לצורכי תשתיות בישובים ולשדרוג מוסדות חינוך במועצה לתקופה של עד 

 14 מעולה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 15 להוסיף שאפשר לקחת אותה בפעימות.  ואולי לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

לא צריך. אם לא חייב, לא חייב. כמה שיותר פשוט. זו ההצעה אחר      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

נמנעים. מי נגד? אני אגיד את    2כך בתב"רים נתייחס למה שליאת ביקשה. אז מי בעד? מי נמנע?   17 

עים. התבקשתי להגיד אותם. שמוליק מריל וגיא כהן. יש מתנגדים? אוקיי, ברוב  השמות של הנמנ 18 

ל לידי מליאת המועצה  הלוואה  עד    30-קולות אושרה  של  והחזר  אוקיי,    15מיליון שקלים  שנה.  19 

אנחנו   עכשיו  אבל  ליאת.  מבקשת,  שאת  ההפרדה  את  לעשות  ונוכל  לתב"רים  נגיע  בסוף  עכשיו  20 

 21 מועצה. , תמיכות ב 5עוברים לסעיף  

 22 

 23 2021 תמיכות המועצה לשנת[ 5]

 24 טוב, אז הסעיף של התמיכות, אגוזי.   המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש 

 25 מי מעלה את זה?  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 26 שרון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלטה
מיליון שקלים לצורכי תשתיות בישובים ולשדרוג   30מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה על סך 

 שנה.  15מוסדות חינוך במועצה לתקופה של עד 
 ברוב קולות אושר 

 שמוליק מריל וגיא כהן נמנעים, כל השאר בעד
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 1 אני אתחיל להגיד מה עשינו ואז אני אעלה את זה.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  הקודמת    יצחק  המליאה  בישיבת  אנחנו  מצגת.  של  יש  התבחינים  אושרו  2 

התמיכות אחרי שוועדת התמיכות המקצועית אישרה את התבחינים, המליאה גם כן אישרה את   3 

תבחינים,   להציע  בקשות,  להגיש  הזמנה  האינטרנט  ובאתר  בעיתונות  פרסמנו  אנחנו  התבחינים.  4 

את המועד אבל זה פחות חשוב. אושרו בקשות    הוגשו בקשות בארבעת התחומים. בדרך גם הארכנו 5 

, דיון והמלצה בדבר מקבלי התמיכה בוועדת תמיכות  בארבעת התחומים, קבלת הבקשות בוצעה 6 

בוצע וועדת  המקצועית  של  כמובן  המלצה  עם  היום.  המועצה  מליאת  לאישור  מובא  זה  עכשיו   , 7 

בשנה קודמת וגם מה הוגש    התמיכות המקצועית. יש לנו תמיכה, יש פה בעצם גם ריכוז מה קרה 8 

הגישו   כלכלית  במצוקה  ותושבים  הכל    2עכשיו  סך  פעמונים.  ועמותת  אחים  עמותת  עמותות.  9 

אלף שקל    20- אלף שקל ו  180הוקצב    2020אלף שקלים. בשנת    200התקציב שאושר לנושא הזה הוא   10 

בים שנהנים  , מתאים ממש בדיוק למספר התוש20,  180לפעמונים. גם השנה החלוקה המוצעת היא   11 

מהשירותים של העמותה, אז החלטנו בעצם להשאיר את החלוקה כפי שהיא. לגבי אזרחים ותיקים,   12 

היה   התקציב  שעברה  לחבר  ₪  1,150,000שנה  לאגודה  ניתן  כולו  זאת    הוותיק.  השרון.  בדרום  13 

הוא   התקציב  הזה.  לתבחין  שניגשה  היחידה  העמותה  זו  השנה  גם  שניגשה.  היחידה  העמותה  14 

שקלים. יש לנו השנה שירות נוסף של מרכז לתשושי נפש שהוקם שם והעמותה הזאת    1,400,000 15 

שקלים בתמיכה הזאת.    250,000אמורה גם לתפעל את אותו מרכז חדש הזה, לכן יש תוספת של   16 

של   תקציב  המועצה  בתקציב  הצבנו  אנחנו  ומכינות,  לצה"ל  הכנה  של  שקלים    25,000הנושא  17 

ה עמותה אחת בקשה, מכינת מגדלור. זו עמותה שהוקמה על ידי תושב  לתמיכות בנושא הזה. הגיש  18 

על פי   המועצה חיים איטקיס משדה ורבורג. היא העמותה היחידה שביקשה את הבקשה. והיא,  19 

אלף שקלים. בנושא של עמותות הספורט,   25-ההמלצה שלנו, תקבל את כל התקציב של התמיכה ב  20 

עמותות. החלוקה שאנחנו מציעים, התקציב הוא   4היו  עמותות בקשה. שנה שעברה    5השנה הגישו  21 

שקלים. התקציב הכללי. אנחנו מנסים חלוקה של מועדון ספורט איחוד דרום השרון זו    120,000 22 

עמותה שעוסקת בכדורגל. היא משרתת הרבה מאוד בני נוער, ילדים. היא תהנה, על פי ההמלצה   23 

שקלים. הפועל גנ"צ ורבורג    20,000צה שלנו  שקלים. מכבי מתן תקבל על פי ההמל  50,000שלנו,   24 

בכדורעף,   לי    25,000שעוסקת  נדמה  ואחת  בעינת  אחת  בג'ודו,  שעוסקות  עמותות  ושתי  שקלים.  25 

שקלים. זאת ההמלצה שלנו למליאת המועצה ואני מבקש לאשר    12,500בצפון המועצה, כל אחת   26 

 27 אותה. 

שם העמותה עם דרום השרון בעמותות    נשאלה כאן שאלה לגבי     אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

יוכלו להיכלל כשתנאי    הייתהספורט, בבקשה תענה על זה אגוזי.   כאן החלטה שעמותות ספורט  29 

הסף זה שבשם שלהם יופיע "דרום השרון". האם העמותות עומדות בתנאי סף הזה? כי ראינו כל   30 

 31 מיני עמותות שהשם "דרום השרון" לא הופיע בהן. 

 32 כמעט כולן.   עצמון ]כפר סירקין[: אורי

 33 יש "השרון".  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 34 "השרון" זה גדול. "דרום השרון", יש החלטה.  :]כפר סירקין[ עצמון אורי
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המועצה[: ]גזבר  אגוזי  של    יצחק  מופיעה  עמותות  שתי  שם.  מופיעה  כן  היא  השרון  דרום  איחוד  1 

הג'ודו, דרך אגב בשנה שעברה שהגישה נפסלה כי קראו לה ג'ודו הרצליה או משהו כזה, למרות   2 

ירות בעינת, אבל היא לא קיבלה, או במקום אחר אני  שהיא נתנה שירות, התמיכה התבקשה על ש 3 

 4 כבר לא זוכר. השנה העמותות נוסעות את השם "השרון". 

 5 ספונסרים או לא ספונסרים? השם על החולצה.  דוד משה ]נווה ירק[:

 6 אם רוצים כסף, שיהיה כתוב "דרום השרון".    עצמון ]כפר סירקין[: אורי

לא, אבל זה אפילו לא אם הם רוצים. היה כאן תנאי סף שאנחנו      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

הגדרנו אותו. אנחנו מניחים שכשאתם מאשרים כאן את העמותות אז אתם מאשרים על פי תנאי   8 

היה כתוב דרום השרון או כל מילה    הסף. לימור, גם את יושבת בוועדה הזאת. האם בתנאי הסף 9 

 10 שקשורה לדרום השרון, השרון, ממתן, גנ"צ? 

]יועמ"ש[: ריבלין  מבחני    לימור  את  קוראת  רגע  אני  אבל  השרון".  "דרום  חייבנו  זכרוני  למיטב  11 

 12 התמיכה שפורסמו כדי להגיד לכם במאה אחוז. 

]ראש המועצה[: גונן  גני  ש  םבינתייאוקי,      אושרת  להגיד  אוכל  העמותה החדשה שהצטרפה  אני  13 

אלינו, המכינה מגדלור, היא מכינה לנוער בסיכון שלמעשה עובר במכינה שנה של הכנה דרך פעילות   14 

צבאית ימית, ואנשים, ילדים שהיו חסרי מסגרת, חסרי עורף משפחתי מצליחים להתגייס לצבא   15 

וחיים איטקיס, ששני ידי אריאלה  על  הבנים שלהם    ולתפקידים משמעותיים. העמותה הוקדמה  16 

נפלו, ברק ועמיחי איטקיס ז"ל, וזו עמותה שאני בהחלט מזמינה אתכם לבוא ולבקר שם, להרצות   17 

 18 שם, להתנדב, עמותה שהשנה לראשונה הם יושבים בברל. הם הקימו את העמותה. 

 19 ילדים של המועצה?  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 20 לא, לא. ילדים מכל הארץ.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]יועמ"ש[: ריבלין  "מועצה    לימור  השם  את  להוסיף  ספורט  הקבוצות  את  שחייבנו  לכם  הראיתי  21 

 22 אזורית דרום השרון" לשם הקבוצה. 

 23 לשם הקבוצה, לא לשם העמותה.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 24 פו את השם?אוקיי, תודה על הדיוק. כל הקבוצות הוסי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 25 למיטב ידיעתי כן.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

עמותה שהוסיפה,    לעמוד בהם.צריך    לוודא שכן. אם יש תנאי סף    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 26 

תקבל. לא הוסיפה, לא תקבל עד שתוסיף. בסדר? זהו. אז אני מבקשת אם יש הערות זה הזמן. אם   27 

 28 צעת ההחלטה בבקשה.אין, נעלה את זה להצבעה. אגוזי, ה

אני ביקשתי את זכות הדיבור. אמרתם שזה מושפע מכמות המשתתפים, אגוזי. היו    עדי שחר ]מתן[: 29 

 30 שם חמש עמותות. אתה יודע בכל אחת מהן כמה מקבלים את השירות? 



 

28 

 נוצר על ידי 

יש התייחסות שלנו, של הוועדה המקצועית למספר המשתתפים אבל    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  1 

משתתפים לעומת    90משתתפים או    80. זאת אומרת, עמותת ג'ודו שיש בה נניח  1-ל   1זה לא יחס של   2 

 3 . 6או פי  5משתתפים, זה לא פי   400, או 350עמותת ספורט שיש בה 

שאמרתם שזה אחד   לאור זהלא, בסדר. אני רוצה אבל להבין פשוט את החלוקה    עדי שחר ]מתן[: 4 

 5 הקריטריונים. 

הרישוי אנחנו בדקנו איתו את כמות המשתתפים  רשות  כן, צירפתי מנהל    ]יועמ"ש[:לימור ריבלין   6 

על   משקל  היה  השרון  מדרום  ספורט  עמותת  בכל  שחברים  הילדים  ולמספר  ולגודל  עמותה  בכל  7 

 8 האחוז מכספי התמיכה שנתנו. 

את    תודה, לימור. ואפשר בהחלט לשחרר את המסמך הזה. תשתפו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

המסמך בצ'אט, בסדר? מאה אחוז. אז אני מבקשת לעלות להצבעה. מליאת המועצה מאשרת, בואו   10 

 11 תגידו את זה מדויק, את התמיכות כפי שהוצגו. 

 12 . 2021כפי שהומלצו על ידי וועדת התמיכות המקצועית לשנת   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

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

אולי נפריד את ההצבעה כי יש כאן עוד כמה חברים שיש להם עוד תפקידים    לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 14 

 15 בחלק מהעמותות. אז למשל כמו אורי עצמון.  או שהם מתנדבים

 16 אז אתם רוצים להפריד בין העמותות בהצבעה?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 17 בין התבחינים.  המועצה[:יצחק אגוזי ]גזבר  

 18 לא, בין הנושאים. עדי שחר ]מתן[:

יש צורך בזה לימור? לא נראה לי, אין צורך בזה, לא עשינו את זה      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 19 

 20 פעם. אף 

 21 שנה שעברה אנחנו יצאנו החוצה, אנחנו לא הצבענו בתמיכות בעמותות.  גלי זמיר ]נווה ימין[:

]ראש גונן  גני  ואורי      המועצה[:  אושרת  לופו  זמיר, עדי שחר, שירלי  גלי  הבנתי. אז מי החברים?  22 

עצמון. אתם לא מצביעים בהצבעה. וגם שמוליק מריל. אז כל היתר שכן מצביעים, מי בעד? אוקיי,   23 

יש עוד מישהו? זהו. מי מתנגד? אז ברוב קולות עברה ההצבעה   נמנע.  מי נמנע? ישראל טייבלום  24 

 25 לכל העמותות בפעילות שלהם. עברה עליהם שנה לא פשוטה.  הזאת. תודה, בהצלחה

 26 

 החלטה
 לשנת המקצועית התמיכות וועדת ידי על  שהומלצו כפיהמועצה תמיכות  את מליאת המועצה מאשרת 

2021 . 
 ברוב קולות אושר 

 ישראל טייבלום נמנע, כל השאר בעד
 לא מצביעים מפאת ני"ע גלי זמיר, עדי שחר, שירלי לופו, אורי עצמון ושמוליק מריל 
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 1 ( [ תחשיב מעודכן חוק עזר לדרום השרון )שטחים ציבוריים פתוחים6]

ואנחנו עוברים לנושא הבא. תחשיב מעודכן חוק עזר דרום השרון     אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:  2 

 3 שטחים ציבוריים פתוחים. אגוזי. 

למועצה יש את חוק עזר לשטחים ציבוריים פתוחים, שצ"פים משנת    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  4 

 5  4-ל התעריפים הוא תמיד ל. התוקף ש2017- . החוק עודכן לאחרונה מבחינת התעריפים שבו ב2013

שנים. תוקף התעריפים של היום פג    4-שנים, ואם לא אז ל  5-שנים. אם יש מזל אז מאשרים ל  5עד   6 

וק נכון להיום בחיוב נכסים שאינם בתחומי הישובים וכן באזורי  . המועצה משתמשת בח1.1.2021-ב 7 

ר לאמץ או לבקש מהמועצה להכיל את החוק עליו,  תעשייה ותעסוקה. נכון להיום אף ישוב לא בח 8 

על הנכסים שבתוך הישובים. היה ישוב אחד שבחן את זה לפני מספר שנים אבל הוא ירד מזה. אז   9 

בתוך הישובים אלא רק מחוץ לישובים. עדכון התעריפים מתבסס  עות " כרגע אין לנו תביעה של תב 10 

משק כספים סגור, מיצוע, עקרון   –עות של שצ"פים מתחומי המועצה. כמה עקרונות " על ניתוח תב 11 

הזהות, שצ"פים רלוונטיים. לקחנו מספר שצ"פים, תכניות של שצ"פים, בדקנו כמה עולה לפתח   12 

אותו שצ"פ ובכך בעצם מגיעים לתעריף. הפיתוח  נים מנהאותם, כמה נכסים, כמה מטר מרובעים   13 

של השצ"פים הוא פיתוח אינטנסיבי, להבדיל מפיתוח אקסטנסיבי, של שצ"פ של פארקים גדולים   14 

שקלים    478,000עות. העלות הממוצעת על ידי משרד הפנים היא  "תב  12מאוד. לקחנו מדגם של   15 

- ההיטל בעצם מביא אותנו באותם שצ"פים לתקורה, מע"מ ומימון. אז תחשיב    –לדונם. העקיפות   16 

אלף מטר של אותם    465  –אלף מטר ובנוי    1,630מיליון שקלים, של אותם שצ"פים. שטח הקרקע    87 17 

שקלים למטר קרקע. שטחי מגורים זה מוגבל    43.95שצ"פים. ולכן בעצם התעריף שיוצא לנו הוא   18 

כל  500-ל על  זה  הגבלה.  אין  למגורים  לא  שהם  שטחים  בנוי    מטר.  למטר  שקלים.    33.80מטר.  19 

ב נמוכים  הקרקע  של  ב  2-התעריפים  וגבוהים  הקיים  מהתעריף  לגבי    13- אחוז  מהתעריף  אחוז  20 

. תשאלו למה? כי זה הדרישה של  2016הבנויים. כל התעריפים צמודים למדד חודש יוני  מחירים  ה 21 

ג'יגה זו החברה שבו דקת את התחשיבים  משרד הפנים. התחשיב הזה הוגש לחברת ג'יגה. חברת  22 

מטעם משרד הפנים. אתם רואים פה את האישור שלהם. זה האישור שהם מאשרים את התחשיב   23 

ממש   יופיעו  האלה  הסעיפים  המליאה,  לאישור  הנוסח  את  בעצם  רואים  אתם  האחרון  ובשקף  24 

 25 בתוספת לחוק העזר. 

השצ"פ שהוא    ישור עלאמה זה שצ"פ? נווה ימין ישלם גם עכשיו למועצה    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:  26 

 27 נותן למועצה? 

 28 ישוב כרגע שעושה שצ"פים. אף אני אמרתי שלא. אין  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

אגוזי תן לי בבקשה רגע להזכיר את מה שאמרת בהתחלה, אולי      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 29 

ושבים. לפני כמה  ישן, ותיק. לא ממומש בתוך המ   לא שמו לב. זה לא חוק עזר חדש. זה חוק עזר 30 

 31 שנים החוק עזר הזה, אגוזי? 

 32 . 2013-מ יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

זה חוק עזר. אנחנו לא באים לשנות את חוק העזר. חוק    2013-מ    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 33 

חמש שנים. ולכן אנחנו, ביצעו כאן תחשיב  - העזר הזה, התחשיב שלו צריך להתבצע כל, אחת לשלוש 34 
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התעסוקה המשותף על שטחים    אזור ל רק על  חל בישובים. הוא מוח מו  הוא לא עזר ישן שחדש לחוק   1 

שהם לא של הישובים עצמם, אלא כלל מועצתיים. לא שינינו כלום בחוק עזר. מהותית הוא נשאר   2 

 3 .אחת לכמה שנים בול אותו דבר. רק התחשיב עצמו צריך לעדכן אותו על פי משרד הפנים

 4 מי משלם למי?   :טייבלום ]רמות השבים[ ישראל

 5 שיגידו את זה בקול. שלמים לאף אחד. זה מה שהבנתי.לא מ אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 6 אגוזי, בוא תגיד את זה שוב שישמעו את זה ממך.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יל את זה על עצמו צריך לבקש מהמועצה ואז זה יובא  ח ישוב שרוצה לה  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 7 

 8 נכון להיום אין אף ישוב.ילים את זה על אותו ישוב.  חלמליאת המועצה ומ 

 9 גם לא יהיה לך אף ישוב.  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

שנים שהחוק    8זה נכון שירלי, צודקת. זה לא מיושם בישובים. כבר      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

 11 הזה קיים. הוא לא מיושם בישובים. איפה הוא כן מיושם, אגוזי? ולמה צריך לעדכן אותו? 

הוא מיושם בנכסים שהם מחוץ לישובים. הוא מיושם בבנימין. הוא    בר המועצה[: יצחק אגוזי ]גז 12 

ועושים שם שצ"פים, אז משהו צריך לממן את   מיושם בחצב, באזורי תעשייה שאנחנו מפתחים  13 

 14 השצ"פים האלה. 

 15 זה כולל את בנימין?  איתן יפתח ]אלישמע[:

הוא כולל את בנימין. הוא כולל את כל אזור התעשייה. הוא בעצם כולל    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 16 

 17 את הכל. 

 18 טוב, אז אגוזי אפשר להעלות להצבעה בבקשה. נוסח ההחלטה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 19 אז זה היה נוסח ההחלטה, אגוזי, אתה יודע להקריא אותה?  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 20 אושרת, אפשר רגע לשאול שאלה זריזה?  שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

 21 כן שלמה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני לא כל כך מבין. מה היקף ההכנסות הכולל מהדבר הזה? זה שיש    שלמה נמרודי ]רמות השבים[: 22 

על ההכנסה? אני מניח שזה הגדיל בסך    over allזה  , איך ההשפעה של  13%  ועליה של  2%ירידה של   23 

 24 הכל. 

 25 אחוזים.  9-ל 8בממוצע התוספת תהיה בסביבות בין  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 26 אוקיי אבל כמה זה בכסף בשנה למשל?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 27 אחוזים. זה מאוד תלוי.  9-ל  8בסביבות בין  ,מי לזה שבנוי לקרקע יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:
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 1 סך הכל ההכנסות לשנה מהמקור הזה?  אוקיי, ומה שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

כרגע אנחנו מטילים את זה על בנימין. נטיל את זה גם על חצב ופה ושם    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 2 

 3 נכסים כאלה ואחרים מחוץ לתחומי הישובים. 

אגוזי, נשאלת כמה בשנה ואתה אמרת שזה עוד לא הוטל בבנימין    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

שנים שזה היה, כמה כסף נכנס   8-א היה בנימין. אבל כשזה יהיה בנימין זה יוטל. ומחצב בכי עוד ל  5 

 6 מזה?

 7  חצב הישנה לא מומן על ידי חוקי עזר. הוא מומן על ידי הסכם ביטוח   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 8 . חצב החדש ימומן על ידי חוקי עזר. אז זה לא רלוונטי

 9 .היום בכללאז עוד לא נכנס כסף מהחוק עזר הזה עד   המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש 

מה תחזית ההכנסות מהדבר הזה? אנחנו מדברים פה שעה על משהו    שלמה נמרודי ]רמות השבים[: 10 

 11 שלא ראינו ממנו שקל שנים והגזבר לא יודע להגיד לי כמה הולך להיכנס מהדבר הזה. נו, ברצינות. 

 12 כמה כסף יש בבנימין מהדבר הזה. בר לא זוכר בעל פההגז יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 13 אלף שקל? 100שקל?  1000לא, אבל זה מהותי. מה זה,  שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

 14 מיליוני שקלים.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 15 אוקיי. מיליוני שקלים זה נשמע יותר טוב.  שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

 16 מיליוני שקלים על אכלוס מלא.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 17 מיליוני שקלים בבנימין וקצת פחות כמובן בחצב, אבל בנימין זה.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

נים רבות עד שיהיה  אגוזי. באכלוס מלא כמובן, צריך להגיד. יהיה ש    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 18 

 19 אכלוס מלא.

 20 כשיהיה נצטרך לעדכן את התעריף עוד פעם.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

בסדר ושלמה צודק. באכלוס מלא אתה יודע להגיד כמה ארנונה      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

עם הבאה.  תהיה בשנה. אתה יודע להגיד כמה יהיו האגרות שלנו. אז בוא תגיד כמה יהיה גם מזה, לפ 22 

ההחלטה,   נוסח  אז  אוקיי.  המליאה.  לחברי  לשלוח  אפשר  הבאה,  לפעם  לחכות  צריך  לא  אפילו  23 

 24 לימור. 

אני פשוט מקריאה את התיקון. המליאה מאשרת את התחשיב לחוק עזר    לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 25 

,  14. בתוקף סמכותה לפי סעיפים  2021דרום השרון שטחים ציבוריים פתוחים, תיקון התשפ"א,   26 

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה.    24-ו  23,  22 27 

שמנוסח כפי שהוא    14בחוק העזר לדרום השרון שטחים ציבוריים, במקום סעיף    –  14החלטת סעיף   28 

, הטלת החוק לפי חוק עזר  1.1.2026ב בטבת התשפ"ו,  "מגבלת בנייה מיום י"נוסח עד היום, יבוא   29 
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ידו.  אני פותחת    ".זה טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי שהוסמך על  1 

שנים. מה שמחליטים עכשיו יהיה    5סוגריים. כלומר, שוב מגבילים אותנו בתחשיב הזה רק לעוד   2 

עד   סעיף  1.1.2026תקף  שאומר  מה  זה  החל 2.  14.  התעריפים  .  במקום  הראשונה.  התוספת  פת  3 

הרא בתוספת  לשטח שוהקבועים  חדשים  בשקלים  ההיטל  "שיעור  יבוא  העיקרי,  העזר  לחוק   4  נה 

שקלים ושיעור ההיטל בשקלים חדשים לשטח בניין    43.95קרקע לכל מטר רבוע משטח הקרקע,   5 

 6 שקלים."  33.80לכל מטר רבוע משטח הבניין 

 7 אוקיי. אז מי בעד?   :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[

רגע, אני רוצה להוסיף. בכל שאר החוק לא יהיה שום שינוי. אני לא רוצה    :עצמון ]כפר סירקין[  אורי 8 

 9 סו שינויים. שייכנ

. הוספנו. מי בעד? מי נמנע? ישראל טייבלום וזהו. מי מתנגד?  אוקיי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

לות עבר התחשיב המעודכן לחוק עזר לדרום השרון שטחים  אין מתנגדים. אז ברוב קולות. ברוב קו 11 

 12   ציבוריים פתוחים.

 13 

 14 מדיניות רוכלות בתחומי המועצה  - רוכלות [ 7]

רוכלות נמצא איתנו כאן מנהל מחלקת הרישוי שלנו,  הבא,  סעיף      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

בסבלנות עד עכשיו כדי להציג לנו עבודה שהוא עשה    רישוי עסקים בדרום השרון, אלי. והוא חיכה 16 

וכמובן עם המנכ"ל ועם הוועדה לתכנון בנייה בנושא מדיניות    בעניין הזה יחד עם היועצת המשפטית 17 

הזאת כיוון שאנחנו    הסוגייהרוכלות בתחומי המועצה. לאחרונה, ובעיקר בתקופת הקורונה עלתה   18 

רואים שגם המשבר הכלכלי וגם הסגרים סגרו את האופציה לצאת לבתי קפה, סגרו את האופציה   19 

קיימת לצרוך שירותים ברשות הסמוכה, בדרך כלל העירונית בעניין הזה. באו בהצעות    שהייתה 20 

 החלטה
 מליאת המועצה מאשרת את התיקון הבא לחוק העזר בנושא השצ"פים כדלהלן: 

, מתקינה  מועצת המועצה 1לפקודת המועצות המקומיות   24-ו  23,  22,  14בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
 עזר זה: האזורית דרום השרון חוק 

 14החלפת סעיף 

חוק העזר העיקרי(,   –)להלן    20131-. בחוק העזר לדרום השרון )שטחים ציבוריים פתוחים(, התשע"ג 1
 יבוא: 14במקום סעיף 

 . מגבלת גבייה   14"
( הטלת היטל לפי חוק עזר זה טעונה את אישורם של 2026בינואר    1מיום יב' בטבת התשפ"ו )

 או מי שיוסמך על ידו".  מליאת המועצה ושל שר הפנים 
 החלפת התוספת הראשונה  

 במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2
 תוספת ראשונה"

 ( 2)סעיף 
 שיעור ההיטל    

   בשקלים חדשים 
 

 
 

משטח   מ"ר  לכל  קרקע,  שטח 
 הקרקע  

43.95 

משטח     מ"ר  לכל  בניין,  שטח 
 הבניין  

33.80 

 
 אושר ברוב קולות 

 השאר בעדנמנע כל  1
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מרו, יש  כאלה ואחרות תושבים שלנו שלצד החסך הזה והצורך הזה הם באו עם צורך להתפרנס וא 1 

כאן צורך ואנחנו מוכנים לספק את הצורך הזה ואנשים, ולא מעט אנשים בתקופה הזאת עושים   2 

כדי להתפרנס  '  הסבות מקצועיות ואמרו שהם מוכנים לעסוק בסום מסוים של רוכלות במועצה. א 3 

תחומי  '  וב בתוך  אחרת  או  כזאת  מזון  מכירת  של  נייד,  קפה  בית  של  הזה  הצורך  על  לענות  כדי  4 

כאן במהלך השנים זה לא לאפשר רוכלות    שהייתהעצה. יש לנו חוק עזר רוכלות והמדיניות  המו 5 

במועצה. מכמה סיבות. לא רצינו לייצר כאן משהו שאין לנו בקרה עליו ושתהיה תחרות עם בתי   6 

מיני   כל  שייכנסו מבחוץ  רצינו  לא  בעצם    'אלטעזאכן' עסק אחרים.  כאן  וינסו, שתהיה  למיניהם  7 

וכו'. אבל לאור המציאות המשתנה והעובדה שיש היום צורך ברוכלות  פגיעה סביבת ית של רעש  8 

מסוימת מבוקרת במועצה, ומתוך הרצון שלנו לעודד את העסקים הקטנים במועצה ולתת אפשרות   9 

להעלות   רצינו  אז  כאלה,  כמה  אלינו  ופנו  הזאת  ההסבה  את  לעשות  שמעוניינים  עסקים  לבעלי  10 

יג אותו אלי, שיאפשר לנו בבקרה מסוימת ובמגבלה לקיים רוכלות  בפניכם את המתווה הבא, שיצ 11 

מזה כצורכים של השירות וגם אלה שימכרו   שייהנוגם במועצה שלנו לטובת הציבור שלנו. גם אלה  12 

את השירות הזה. מבלי לפגוע בבעלי העסקים הקיימים ככל שיש מרכזים מסחריים כאלה בחלק   13 

 14 מהישובים שלנו. אז אלי בבקשה.

טוב, שלום לכולם. שמי אלי, אני מקיבוץ ניר אליהו מי שלא מכיר    ביוקראל ]רישוי עסקים[:אלי   15 

ואני מנהל רישוי עסקים בחמש שנים האחרונות. כמו שאכן אושרת הציגה את זה נכון, צו השעה   16 

שלנו   והמדיניות  ושוב  שוב  הנושא  היום    שהייתהבאמת העלה את  זה.   הייתהעד  לבלום את  דיי  17 

תה של אושרת שהיא באה בראש פתוח ובחוק עזר איסור רוכלות יש בעצם שיקול דעת  ייאמר לזכו 18 

והיא שקלה את שיקול הדעת במדיניות הזאת שאנחנו רוצים לפרסם, וחשוב לי קצת לחדד, כמו   19 

שאתם רואים רוכלות זה סוג של מכירה או הגשת שירותים שלא בתוך מבנה קבע. זאת אומרת,   20 

חו באמת סניפים של בתי קפה עכשיו בישובים, אלא משהו שבאמת נותן  הרעיון הוא, זה לא שייפת 21 

איזשהו איזון בין הנושא של קבלת שירותים שכרגע במציאות הזאת לא ניתן לקבל אותם, כמו בתי  22 

. שירותים כאלה וכאלה ומצד שני, שזה גם לא ייפגע באיכות החיים של  קפה או כריכים למיניהם 23 

מטרד איזשהם  ויגרום  שאפו  התושבים  באמת  פה  אז  הזרם  נגד  קצת  באמת  זה  לתושבים.  ים  24 

באמת שיקול  '  לאושרת. אנחנו הכנו את המדיניות הזאת על מנת שיהיו איזשהם עוגנים כדי שלא, א 25 

הדעת הזה ניתן במשורה, זאת אומרת זה מסוג הדברים שגם רשויות אחרות זה תחת בקרה ופיקוח,   26 

שיתפזר משהו  יהיה  שזה  רוצים  לא  גם  כמו    ולכן  אחרת  מגבלה  באיזושהי  בחרה  רשות  כל  פה.  27 

במקומות שיש אתרי נופש או רשות הטבע והגנים, מקומות של התקהלויות כאלה ואחרות. חשוב   28 

להגיד שזה לא בא במקום נאמר ירידים או פסטיבלים או אירועי תרבות ששם זה ימשיך בנוהל   29 

ה. אנחנו חשבנו מתוך איזשהו קיבוץ של  הקיים, זאת אומרת כל ישוב שירצה יכול, זה לא במניין הז 30 

בו זמנית, או אחד לכל ישוב, ולכן גם חשובה פה   20-עובדות מרשויות אחרות שזה להגביל את זה ל 31 

התייחסות הוועד המקומי בכל ישוב לנושא. גם לגבי רוכל, מי הרוכל שרוצים שיהיה ואיזה סוג   32 

ובב בכל הרחובות, אלא יהיו מיקומים  רוכלות וגם על המיקומים. הכוונה זה לא שיתחילו להסת 33 

אופציונליים. לגבי חקלאים, אנחנו בכל מקרה לא נגביל. זאת אומרת, חקלאי שרוצה למכור את   34 

תוצרתו, אם זה בפאת השדה או באופן כזה שהוא רוכלות אנחנו נתיר את זה כמובן ולא נחשב את   35 

תוך הישוב, שזה יהיה תושב, לא  זה במניין. חשוב מאוד לנו שהאופציה הראשונה זה שזה יהיה ב  36 

יבואו לנו אנשים מחוץ לרשות כי הכוונה היא באמת לסייע למי שפרנסתו קשה בתוך המועצה שלנו   37 

ולא לסייע לערים שסובבות אותנו. לא נתיר כמובן פעילות של אלכוהול וטבק, דברים שברור לנו.   38 
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ואח כאלה  חינוך  מוסדות  בקרבת  או  בתוך  כמובן  זה  נרצה את  איזולא  יש  זהו, אם  שהן  ה  רים.  1 

 2 שאלות. 

כן, אלי, יש כבר שאלות, אני אנחה אותן. אבל אני אגיד לך קודם      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

תודה רבה. גם על הדרך שבה בנית את זה, ברגישות, במקצועיות ותוך מיפוי צרכים בשטח, וגם כי   4 

י בשונה מבתי עסק אחרים שמשרד  אתה לוקח על עצמך אחריות אישית לעשות בקרה על הכל כ 5 

הבריאות עושה עליהם בקרה, גם אתה אבל יש גופים נוספים ממלכתיים, כאן בעצם אתה לוקח את   6 

 7 הכל עליך. אז תודה על זה. ולפי הסדר הבא, יעל דור ואחר כך שירלי לופו. 

אז קודם כל באמת תודה רבה על ההיענות כי זה מבורך באמת בתקופה הזו    יעל דור ]צור יצחק[: 8 

והרבה אנשים יוצאים מהקופסה וחושבים איך להתפרנס וזה עונה על הצורך. רציתי רק לשאול   9 

סך הכל, אני יודעת שנגיד אצלנו זה הגיע אני חושבת  זמנית  לגבי המכסות. אחד לישוב או עשרים בו   10 

ביקשו להקים איזשהו דוכן מזון, אפילו אני אתן דוגמא של שתי פלאפליות,    גם מאיתנו, נגיד ארבעה 11 

אז כמובן שזה לא יהיה בד בבד והוועד כמובן מעורב ואמר שהוא יכול להגביל בימים. אבל השאלה,   12 

? זאת אומרת, יש  20אחד לישוב, או בסדרי גודל של ישובים האם יש התייחסות לזה, וגם למה רק   13 

י  30לנו   הקריטריונים  ישובים.  כל  את  נוגד  לא  זה  אם  ליזום.  שרוצים  אנשים  שיש  להיות  כול  14 

שהצגתם שהם נכונים, שזה לא פוגע בעסקים המקומיים שכבר קיימים וכבר משלמים ארנונה, ואם   15 

זה מרוחק מכל מה שאמרתם. אצלנו נגיד ביקשו פלאפל שאין, דוכן של פרחים בימי שישי ומשהו   16 

להגביל רק את המכסה. זו בקשה גם של הוועד המקומי, זאת אומרת  של בשרי שאין גם. אז למה   17 

 18 זה בתיעוד עם הוועד המקומי השאלה שלי. 

עוד מעט אנחנו נענה על זה. סליחה, אשר. כבר אתה. כן, אשר, אחר     אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 19 

 20 כך שירלי לופו. 

ל ישוב יחליט לעצמו כי הבחורה  קודם כל אם אפשר להבדיל את זה שכ  אשר בן עטיה ]נווה ימין[: 21 

 22 שדיברה היא לא מבינה לאיזה בעיות הם נכנסים.

 23 אשר, זה תנאי סף. אם הוועד לא מסכים זה לא יהיה בישוב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תנאי סף שהוועד יבחר. וכעת תהיה מלחמה. דבר שני, צריך לחשוב על    אשר בן עטיה ]נווה ימין[: 24 

. זה לא דבר קל. זה ראש בריא למיטה  80פלאפל, שתעשה    40-יא רוצה לעשות את ה זה, זה לא קל. ה  25 

.. אבל זה לא ילך.  .חולה, כל הזמן אמרנו לא, אבל זה טוב שעושים את זה כי אנחנו לא צריכים 26 

במושב זו תהיה מלחמת אחים. לא יכולים לתת לאחד כן ואחד לא. אם אתם נותנים למושב להחליט   27 

הבעיה. וגם יחליט מה הוא רוצה לעשות. לחקלאים בטוח שמותר, לא מותר,    שייקח על עצמו את 28 

לא מפריע. אנשים פה ייכנסו לאנשים, גם ככה פה רבים כל החיים. אבל אם כל מושב עושה מה   29 

 30 שהוא רוצה אני בעד. 

 31 תודה אשר. שירלי לופו.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ל. קודם כל אני מצטרפת לזה שבוודאי זה משהו שצריך  רציתי לשאו   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[: 32 

להיות בהחלטה של כל ישוב. זו גם דעתי. אבל אני רק רוצה לשאול לגבי אופי הפעילות. היות וזה   33 
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משהו שבאמת נהוג וקורה גם ברשויות אחרות, שם גם מאפשרים להכין אוכל ולא רק להגיש אוכל,   1 

 2 ם את זה רק להגשה? ואני רוצה להבין למה אנחנו בעצם מגבילי

אז אלי, בבקשה, תוכל לענות על כל השאלות לרבות השאלה לגבי      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

 4 חקלאים. מה החקלאים צריכים כדי לבקש רישיון רוכלות ולגבי ירידים בכלל שהם לא כלולים כאן.

פעמי ולא יומיומי אז  קודם כל, ירידים זה משהו עם אופי של חד    אלי ביוקראל ]רישוי עסקים[: 5 

 6 ירידים ושווקים זה דבר שהוא גם רישיון אחר, זה לא רישיון לרוכלות. 

אז הוא לא בתוך המכסה הזאת ושם אין שוב בעיה במקביל לעשות      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

 8 את זה. 

עסקים[: ]רישוי  ביוקראל  פ   אלי  אין  ותוצרתם,  חקלאים  אז  חקלאים.  של  השאלה  לגבי  ה  נכון.  9 

התנגשות עם זה. אנחנו בגדול מתירים את זה וגם נמשיך להתיר וכל עוד זה לא מתוך מבנה קבע.   10 

 11 חשוב להגיד. אנחנו לא רוצים שיפתחו מכולות פתאום ברשות הישובים. זו לא הכוונה.

 12 מעולה, אז חקלאים זה כלול גם מכירת פרחים לשאלתך קודם יעל.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כן אם יש פרחים, אנחנו לא נגביל את זה. לגבי כמה בכל ישוב, אז    וקראל ]רישוי עסקים[:אלי בי  13 

או לפחות אחד לכל ישוב.    20זה מהמועצות המתירות יותר. זאת אומרת, אנחנו אמרנו    20אגב,   14 

 15 אנחנו מדברים על הרחבה. 

 16 .30-20אנחנו מדברים בין   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כן, ובנוסף החקלאים אז יכולים להיות אפילו יותר מכך. במקומות    שוי עסקים[:אלי ביוקראל ]רי 17 

אחרים, למשל ברשויות שיש בהן אתרי נופש אז הם מגבילים את זה לאחד לכל אתר למשל. כל   18 

 19 רשות מוצאת לעצמה איזשהן מגבלות. 

]ראש המועצה[: גונן  גני  רגע. אני מבינה שיש חברים שצריכים    אושרת  והתב"רים    אלי, סליחה  20 

 21 נמצאים בסוף אז אנחנו נקדים אותם מיד אחריך. כן. 

לגבי אשר, אני מסכים. זה ברור שנבקש את עמדת הוועד. זה מובנה    אלי ביוקראל ]רישוי עסקים[: 22 

בתוך המדיניות כמובן, וגם צריך להבין שזה רישיון זמני, ככה שאפשר לעשות איזשהו קול קורא   23 

 24 נחנו לא נתערב בזה, זה ברור שלא ניכנס לזה. בתוך הישוב ולעשות רוטציות. א

 25 הרישיון תמיד לשנה על פי החוק. לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 26 נכון, מקסימום, כן.  אלי ביוקראל ]רישוי עסקים[:

 27 אם אנחנו לא רוצים להתערב, למה לעשות את זה?  :עצמון ]כפר סירקין[ אורי

 28 השאלה?  הייתהמה  אלי ביוקראל ]רישוי עסקים[:

 29 יעל דור מבקשת שוב לדבר.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 1 אני רציתי לשאול לגבי הסוג פעילות, אלי.   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

אז ככה. הסוג פעילות, רוכלות במשמעותה זה בתנועה. זאת אומרת,    אלי ביוקראל ]רישוי עסקים[: 2 

ולא את האמצעים התברואתיים כדי להתחיל  עסק בתנועה. לעסק בתנועה אין לא את המדורים   3 

לבשל. זה גם תנאי של משרד הבריאות. אנחנו לא רוצים את משרד הבריאות שיתחיל להסתובב לנו   4 

גם בתוך הרוכלויות האלה, ולכן אלה גם התקנות של משרד הבריאות. אני לא אומר שלא קיימים   5 

פה גם החלטה של תברואן ולשיקול    כאלה בארץ, הם קרוב לוודאי לא חוקיים. אנחנו, ושוב, יש 6 

 7 דעתו ואנחנו נמצא מה כן אפשר בכל זאת בתוך המרווחים האלה. 

תזכיר לנו מי התברואן. הוא גם אתה. אז אלי, תודה רבה לך. יעל      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 8 

 9 שאלה אחרונה ואנחנו מביאים להצבעה. 

יצחק[: ]צור  דור  למה    יעל  שלי,  השאלה  את  שוב  אחדד  הם    20אני  שלקחת  הדוגמאות  והאם  10 

 11 תושבים?  7000ממועצות שיש בהן ישוב של  

כן, גם במועצות יותר גדולות מאיתנו הגבילו את זה גם לפחות, מכל   אלי ביוקראל ]רישוי עסקים[: 12 

את זה לעשרה.  ועכשיו מנסים להוריד    20-אותם שיקולים שדיברנו עליהם, וגם יש כאלה שהגבילו ל  13 

 14 אנחנו לא מספיק מנוסים בזה, אני מציע שאנחנו נתחיל. 

זה פיילוט. אנחנו נתחיל כדי שתהיה לנו בקרה ושליטה על זה, וככל      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

 16 מאוד טוב, אנחנו נשקול גם הרחבה. אז הצעת ההחלטה בבקשה.  ילךשזה 

ה אבל לפני כן אני גם אומר שהמדיניות, אנחנו צריכים  אולי אני אנסח אות   לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 17 

את   נפרסם  אנחנו  האישור  את  תיתן  שהמשטרה  לאחר  ישראל.  משטרת  לאישור  אותה  להעביר  18 

המדיניות הזו בעיתונים כפי שמחייב החוק. אנחנו נשמע אם יש לתושבים הסגות ואז היא תיכנס   19 

 20 .לתוקף. אז הצעת ההחלטה

 21 למה המשטרה צריכה לאשר? [:אלי ביוקראל ]רישוי עסקים

כי כך החוק מחייב אותנו. יש הרבה דברים, אלי ניסה ככה, אני מניחה     לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 22 

את   קראתם  עסק    המדיניות שגם  מרוכלות,  להבדיל  אלמנטים,  המון  יש  אליכם.  נשלחה  כשהיא  23 

אנחנו  כזה פשוט. בסדר,  שצריך לקבל אישורים על מה שהוא מוכר וכיבוי אש, ונגישות. זה לא דבר   24 

 25 נלך על פי מה שמבקשים. אנחנו נלך למשטרה. 

 26 הצבעה לימור.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]יועמ"ש[: ריבלין  שנשלחה    לימור  השרון  דרום  רוכלות  מדיניות  את  מאשרת  המועצה  מליאת  27 

 28 . זהו. 10.1.2021לחברים ונושאת את התאריך 

אוקיי. לשנה בלבד. זה פיילוט לשנה בלבד. אנחנו נעריך בעוד שנה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 29 

 30 רוצים להאריך את זה או לא.  אם אנחנו
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אה לי שיש פה אי הבנה גם משאלות שאני מקבלת. רק אם  אושרת, נר  ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[: 1 

אפשר להעביר את זה. כן מדובר במכסה של אחד לכל ישוב או שאין הגבלה כזאת. ההגבלה היא   2 

 3 ? ישוביתמועצתית ולא  

 4 בכל המועצה.  30שיהיו  30המגבלה היא אחד לכל ישוב, ועד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אז אני מבקשת להעלות הצעה נוספת ולהחריג את הישובים הגדולים    המועצה[:ליטל רהב ]ס. ראש   5 

כי הם בעייתיים בנושא הזה. אבל להגדיל את המכסה. זה לא הגיוני שישובים קהילתיים גדולים   6 

 7 יקבלו מכסה של אחד. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  ולגבי      אושרת  המדיניות  את  רק  נעלה  כאן  ההחלטה  בהצעת  אנחנו  אז  8 

המכסה אנחנו נשוב ונדון בזה ונתייחס לישובים שיש להם צרכים. מן הסתם יש כאן ישובים שחוו   9 

 10 חוויות, כמו אשר למשל שתיאר.

 11 הם לא יודעים למה הם נכנסים. אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 12 אשר, שאתה צודק. אני בטוחה שיש לו ניסיון. יכול להיות  ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

 13 לא, אין לי ניסיון אתם יש לכם ניסיון יותר מכולנו.  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 14 לשנה בלבד, נעשה הערכה ולא נתייחס למכסה עכשיו.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 15 כל אחד יעשה בבית שלו מה שהוא רוצה. אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

לא נתייחס למכסה כמשהו קדוש. זו מסגרת. אם יש כאן ישוב      גני גונן ]ראש המועצה[:  אושרת 16 

שירצה לבחון את זה אנחנו נפעיל כאן שיקול דעת, נשאיר את שיקול הדעת לצוות המקצועי כאן.   17 

 18 מי בעד?  

. זאת אומרת, אם יש 30אני לא מבין. ההחלטה היא אחד לישוב עד    שלמה נמרודי ]רמות השבים[: 19 

 20 ישובים, את תתני לישובים מסוימים יותר מאחד?  15שובים שלא ירצו, אז בואו נניח שרק  י

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  את      אושרת  דעת  לשיקול  תשאירו  אמרתי,  זה  בגלל  שכן.  להיות  יכול  21 

נוכל לשחק בו לפי איך שנראה שזה   האפשרות לעשות את זה. כן, יש כאן איזשהו טווח שאנחנו  22 

 23 עובד. 

 24 מי מוסמך?  רודי ]רמות השבים[:שלמה נמ

יש כאן את אלי ולימור. צוות יחד עם מנכ"ל המועצה. שלושתם,      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 25 

 26 הצוות שישב גיבש את הנוהל והוא גם הצוות שיפעיל שיקול דעת. 

 27 זה לא דורש איזשהן יכולות? שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  כי אלי הזמן שלו כמנהל      אושרת  זה,  זה הגבלנו את  בגלל  בוודאי שכן.  28 

עוד תחום של בקרה. אז  מחלק לו  ועכשיו אנחנו מוסיפים  ה מוקדש להרבה מאוד תחומי עשייה  29 
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נקודה של בקרה אבל אנחנו נעשה בדיקה של הדברים. ואמרתי, זה    בוודאי שיש כאן איזשהו גם  1 

 2 פיילוט. נבחן את הפיילוט הזה.

 3 אז אולי אני אנסח שוב פעם את ההצעת החלטה.  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 4 בבקשה. תנסחי את זה שוב  גני גונן ]ראש המועצה[: אושרת

]יועמ"ש[: ריבלין  ברחבי    לימור  הרוכלות  מדיניות  את  מאשרת  המועצה  מליאת  החלטה.  הצעת  5 

. כאשר לגבי מכסת רישיונות הרוכלות  10.1.2021-המועצה בהתאם למסמך שנושא את התאריך ה  6 

רישוי  מנהל  ידי  על  בהמשך  ייקבע  המועצה  ברחבי  היועצת    שיינתן  המועצה,  ותברואן  עסקים  7 

המשפטית ומנכ"ל המועצה לאחר שיתקיים דיון פנימי נוסף. כמו כן, המדיניות תהא תקפה למשך   8 

 9 שנה אחת לצורך בחינת המדיניות והיותה פיילוט ברחבי המועצה. 

י  תודה לימור. מי בעד? מי נמנע? אני אומרת את שמות הנמנעים כ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

אני צריכה לפרוטוקול. דורון, אורי עצמון. מי מתנגד? אז ברוב קולות. תודה רבה. אלי ולימור תודה   11 

 12 רבה. 

 13 

 14 [ תב"רים 8]

מי שנאלץ לצאת וביקש שהתב"רים  שאנחנו נעבור לתב"רים כדי      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

 16 . אז אגוזי, תציג לנו רגע את התב"רים. 9-ו 8יהיו לפני הסעיפים 

 17 קיבלתם את ההערות של ישראל? שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

 18 כן, שרון תתייחס אליהם.  המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש 

 19 אני יכול להציג אותם, אבל זה המון הערות.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

בסדר, אני מצטער לא הספקתי לראות את זה. אני יודע שהוא שלח    שלמה נמרודי ]רמות השבים[: 20 

 21 ..אתמול את ההערות אבל היום לא הספקתי לראות. אם התשובות סיפקו את ישראל, אז

 22 לא, לא, הוא לא קיבל תשובות.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

אתה לא התייחסת לתשובות? רק אני ראיתי את זה? בוא תעבור      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

 24 על ההתייחסויות. 

 החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מדיניות הרוכלות ברחבי המועצה בהתאם למסמך שנושא את התאריך  

ע בהמשך על ידי מנהל כאשר לגבי מכסת רישיונות הרוכלות שיינתן ברחבי המועצה ייקב ,10.1.2021-ה
רישוי עסקים ותברואן המועצה, היועצת המשפטית ומנכ"ל המועצה לאחר שיתקיים דיון פנימי נוסף. 
 כמו כן, המדיניות תהא תקפה למשך שנה אחת לצורך בחינת המדיניות והיותה פיילוט ברחבי המועצה. 

 ברוב קולות,  אושר 
 כל השאר בעד דורון צייזל ואורי עצמון נמנעים,
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במייל הוא קיבל תשובה. בתוך התב"רים הוא שם כל מיני שאלות    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 1 

זה שאלה של ישראל, אז שנגיע לזה נדבר  שבפנים  וכל מיני פרטים יותר טכניים. אני אציג אותם. מה   2 

 3 על זה. אגוזי, אתה יכול להתחיל. 

לם קיבלו  אני לא בטוחה שאנחנו צריכים לעבור תב"ר תב"ר, כי כו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

את התב"רים. אנחנו נלך לפי הערות. מישהו טרח וכתב כאן את כל השאלות, נעבור על השאלות   5 

 6 שלו ובצ'אטים כל מי שרוצה לשאול, שיכתוב בצ'אט ונענה על הכל. נתחיל עם ההערות שבצהוב. 

ה  אז לגבי מגרש כדורגל מועצתי בירחיב שאל ישראל האם זה לא הי   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  7 

ועכשיו   עצמו  המגרש  לשדרוג  התב"ר  את  הקצנו  בהתחלה  אנחנו  לא.  אז  התב"ר,  כשנקבע  ידוע  8 

ניהלנו   כמובן  אנחנו  הזאת.  הדרישה  הועלתה  ירחיב,  עם  ההסכם  חתימת  לקראת  לזה  כשנקרא  9 

 10 איזשהו משא ומתן ארוך ועל זה אנחנו מבקשים בכל זאת לאשר.

לא כולם יודעים על מה מדובר. מגרש כדורגל מועצתי    שניה, אגוזי.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

בירחיב. שיפצנו את המגרש של ירחיב כדי שהוא יהיה מגרש כדורגל מועצתי. ילדים מכל המועצה   12 

מגיעים לשחק שם כי הוא מגרש תקני. זה המגרש היחידי שעל ידי התאחדות הכדורגל נחשב למגרש   13 

רו, אנחנו מוכנים לתת לכם למועצה להשתמש בזה. גם  תיקני. ואנחנו שיפצנו אותו. באו ירחיב ואמ 14 

את   לנו  לפחות תשפצו  אז  במושב  לנו  שיש  לנו את המגרש  לוקח  זה  הסכמנו, אבל  גם  שיפצתם,  15 

המגרש האספלט, הסמוך, כדי שאנחנו לא נסבול מזה שזה הפך להיות מגרש מועצתי. השאלה למה   16 

בחשבון שאם משפצים ולוקחים להם את   רק עכשיו היא שאלה נכונה. מלכתחילה היה צריך לקחת  17 

 18 המגרש אז צריך לתת להם חלופה ולשים את הכל כחבילה אחת ולא נפרד. זה המגרש. הלאה. 

ישראל רוצה לתרום ספרים אבל אני לא יודע אם זה הספרים, אם זה    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 19 

שינו את זה גם שנה שעברה   מה שהספריות עושות עם הספרים האלה, בכל מקרה זה תקציב שנתי, ע 20 

וגם לפני מספר שנים. אין לי תשובה אחרת לתת. הצטיינות כללית במועצה. אנחנו מדברים, אנחנו   21 

יודעים שמדובר על שנים בעייתיות ואנחנו עושים דברים הכרחיים, כמו שאמר גם שרון, אושרת   22 

חינוך בגלל  סיפור של ההסבירה את זה בהתחלה, יש פה ושם תזוזות של אנשים, מחלקות, בגלל ה 23 

נצטרך פה כל מיני הצטלבויות, גם דברים נשברים ומתקלקלים אז  ]שפ"ח[  מרכז של ההסיפור של ה 24 

כיתות בבית ספר צור יצחק. אני לא מבין מה זה לא    6שקל האלה. תוספת    200,000- זה ההסבר ל 25 

עוד   המקום  מבקשים  אנחנו  כרגע  נכון.  תקצוב  זה  נכון.  ר   50,000תוקצב  בהערות  שקל.  שום  26 

אלף    450מיליון שקלים. ברור לנו שהם לא יודעים את המספר הסופי כי    6שהתקציב הכללי יהיה   27 

מיליון    6שקל נועדו לתכנון ורק על פי התכנון נדע את האומדן ונצא למכרז. כך שההערכה היא שזה   28 

. ואותו דבר  וחצי מיליון שקלים משרד החינוך ומיליון וחצי שקלים של המועצה   4שקל, מתוך זה   29 

 30 גם הבית ספר השני. 

 31 , חנייה במעון יום. 25לא, אתה דילגת.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 32 אין כאן שאלה, הוא סימן את זה בטעות.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

רכישת אוטובוס להסעת תלמידים. מצגת שמסבירה את הצורך. אין    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 33 

ל אנחנו מקבלים הקצאות לשני אוטובוסים. השנה קיבלנו רק אוטובוס אחד. גם  מצגת. בדרך כל 34 
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משרד החינוך בקיצוצים מבחינת ההקצאות של האוטובוסים אז קיבלנו רק אוטובוס אחד. החלטנו   1 

השנה אחרי ניסיון של שנתיים שהמועצה רכשה אוטובוסים סיניים, לחזור לרכוש אוטובוס וולבו,   2 

 3 לה ההמלצות וגם רוב רובם של המועצות האזוריות חזרו לרכוש וולבו. הוא יותר יקר, אבל א 

אלף. זה    300שניה, אגוזי, צריך להגיד. זה לא שהאוטובוס עולה      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

הכסף שאנחנו משתתפים עם משרד החינוך. הלוא אוטובוס, במקום אוטובוסים שאנחנו משכירים   5 

יותר כלכלי למועצה. הלוואי והיינו יכולים לקחת צי של אוטובוסים  מחברות חיצוניות, זה הרבה   6 

 7 שהוא כולו שלנו, זה הרבה יותר כלכלי. אבל כל שנה יש מכסה, אז קיבלנו רק אחד השנה. 

אלף שקל זו    280מערכת גילוי אש אני לא יודע למה צומצם בחסר.    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 8 

אלף שקל על הנושא של אישורים    280פחות או יותר, בסביבות    עלות שנתית. כל שנה אנחנו מוציאים  9 

מתחילת שנה וכל הטיפולים במהלך השנה. זה לא תוקצב בחסר. זה התקציב השנתי והוא קרה כל   10 

אלף שקל. מסתבר שהעלויות יותר יקרות, שכל    120שנה. הצפה בבניין המועצה, אישרנו בהתחלה   11 

 12 ועצה כמובן יש השתתפות עצמית, ולכן החריגה. הנזקים שהיו, את הרוב מממן הביטוח ולמ 

אגוזי, מה ההשתתפות העצמית של המועצה? ישראל שואל למה      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

 14 אחוז.  33זה 

 15  40,000אחוז אם הנזק הוא   100ההשתתפות העצמית גם יכולה להיות   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 16  40' ההשתתפות עצמית עולה, אבל זה היה  21אלף שקל. בשנת    40שקל. ההשתתפות העצמית הוא  

 17 .10שילמנו , אז 50אלף שקל בזמן האירוע ולא משנה כמה יהיה הנזק. אם הנזק יהיה 

שקל,    3000הוא    הנזקשקל השתתפות עצמית, אם    2000יש לך    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[: 18 

 19 הנזק. גובה  . יש בסיס שאתה משלם בהשתתפות עצמית לא משנה מה 2000אז אתה משלם 

השתתפות עצמית לא נגזרת מהסכום. היא סכום מוחלט. אזור תעשייה    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 20 

אלעד השרון  דרום  זהמשותף  בשלב  לא.  זה  בשלב  אז  הכלכלית,  החברה  לא  זו  אם  שואל  זה    ,.  21 

המועצה. זה ממש בשלבים מאוד ראשונים של להתחיל ליווי של פרויקטים, קצת יועצים, תחילת   22 

חדש, תעשייה  אזור  על  פה  מדובר  וממש    תכנון.  אלעד  עם  הכנסות  חלוקת  בו  שתהיה  גדול,  דיי  23 

אנחנו   בהיטלים.  ערבות  של  בשיטה  שם  נעבוד  אם  יודעים  לא  עוד  אנחנו  הראשונים.  הסכומים  24 

 25 . כנראה

אין צורך להיכנס עכשיו לפירוט של אזור תעסוקה אלעד. אזור      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 26 

אלף    540קיע כמה שצריך כדי שנוכל לראות שם  תעסוקה אלעד פשוט מתניעים את התהליך ונש 27 

מטר של אזור תעסוקה בשנים הקרובות. אז זה התנעת התהליך. החברה הכלכלית לא יכולה לעשות   28 

 29 את כל הפריסה הזאת, כן. 

 30 אלף שקל לכל ישוב.   600  הלוואת פיתוח, דיברנו על זה כבר ארוכות. יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 31 בזה?  פתאלעד משתת :עצמון ]כפר סירקין[ אורי
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אלעד תשתתף בזה. פשוט אי אפשר לעשות עם אלעד עסקים. צעד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

קדימה, ארבע אחורה. הבנו ששנתיים לוקח להם להקים מנהלת והם לא מחליטים את מי הם רוצים   2 

אנחנו נפתח ובסוף אנחנו נחלק את  לשים במנהלת הזאת, אז אמרנו למשרד השיכון שבחלק שלנו   3 

 4 ההוצאות עם אלעד וגם את ההכנסות כמו שאנחנו מחויבים בהסכם.  

 5 איתם? 50%אנחנו ב אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 6 . 40,  60-אנחנו לא בחמישים אחוז איתם, אנחנו ב אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 7 ה עם אלעד? מה ההיסטוריה של היחסים האל שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

. היה הסכם חלוקת  2015או    2016מהקדנציה הקודמת עוד, משנת      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 8 

אחוז מהמחצבה הקיימת היום אצלנו מאזור תעשייה חצב    50הכנסות עם אלעד שדרום השרון   9 

לא נגדנו. וועדה גאוגרפית ובמסגרת    ,מ"לת מ"ל נגדנו. ות משלמת לאלעד ובנוסף לזה, שהם פתחו ו 10 

להם  תהו אישרו  זה    1,200,000מ"ל  מתוך  תעסוקה.  השרון    500,000מטר  דרום  של  בתחומים  11 

אחוז לדרום השרון והחלק שנמצא בתוך דרום השרון, אנחנו אמרנו,    40- אחוז להם ו   60לחלוקה של   12 

חים להקים מנהלת, אנחנו  אנחנו מתחילים לקדם את זה עם משרד השיכון וגם עם אלעד לא מצלי  13 

נקדם את זה. כשזה יהיה מוכן נחייב אותם בהוצאות ונתחיל לחלוק איתם את ההכנסות. נקזז להם   14 

 15 את ההוצאות. 

 16 אולי תצטרכו לשנות את אישורי החלוקה.  שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

רשויות כאן  אנחנו לא יכולים. חתום על זה שר הפנים וראשי ה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 17 

לשעבר, מוטי ובאלעד זה עדיין פורוש ופורוש מאיים כל הזמן שהוא יפתח את זה מחדש והוא רוצה   18 

את הכל אליו. אז אנחנו לא נוגעים בהסכם הזה ואם פורוש ירגיש שהוא מספיק חזק כדי לעשות   19 

 20 את זה אנחנו נגיע לבג"ץ עם זה. שר הפנים חתום על זה. 

 21 זה נשאר באזור תחום המועצה שלנו?  :עצמון ]כפר סירקין[ אורי

כן, זה נשאר אצלנו. זו הסיבה שאנחנו הולכים להרשות לעצמנו      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 22 

 23 לעשות את זה בלעדיהם, כי הוא גורר רגליים. 

 24 הסכם הרע במיעוטו.  עדי שחר ]מתן[:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לדבר      אושרת  ביקש  שחר  עדי  כי  לטבלה  תחזור  שרון  אז  טוב,  נכון.  25 

ולהתייחס לדברים שבטבלה אז שיהיה מול העיניים שלנו וגם איתן רצה לשאול את הנושא של הבית   26 

כנסת, אז על שתי השאלות האלה בבקשה. לא על שתי השאלות, על שאלת בית הכנסת אגוזי יענה   27 

 28 ור? המקור הוא ירחיב על חשבון התב"ר שלהם.ואחר כך בבקשה עדי שחר. אגוזי, מה המק 

של    120,000אולי אני אשאל את זה פרונטלית. בבית כנסת, יש שם סעיף של    איתן יפתח ]אלישמע[: 29 

אלף שכתוב שם שזה ביטוח של בית    300השלמה של בית הכנסת וקדום שזה קידום מימון. בהמשך,   30 

 31 הכנסת, ושם לא כתוב מאיפה הכסף הזה. 
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זה    ]גזבר המועצה[:יצחק אגוזי   ואחד  זה הבית כנסת  בירחיב. אחד  מבנים סמוכים  יש שם שני  1 

המעון יום. אנחנו עושים מתוך הסדר גם עם מתן, גם עם ירחיב, אנחנו בונים שם מגרש חנייה למעון   2 

ה הכנסת.  בית  של  ביטוח  השלמת  עוד  ויש  זה    300-יום  הרוב  המועצה.  חשבון  על  זה  שקל  אלף  3 

זה ההשלמה    100-זה החנייה ופחות מ  200,000יודע להגיד לכם בדיוק, סביבות    החנייה. הרוב, לא 4 

אלף שקל לכל שנה    60זה קידום מימון. וכמו שאנחנו נוהגים עם ישובים,    120-של בית הכנסת. ה  5 

 6 שלוש. ישובים שרוצים. -אנחנו מאפשרים קידומי מימון למשך שנתיים

 7 הבנתי.  120איתן יפתח ]אלישמע[:

 8 הוא שואל. איפה זה נמצא בטבלה?  300-מה זה ה  ונן ]ראש המועצה[:אושרת גני ג

 9 הרוב זה החנייה ויש שם קצת השלמה של הבית כנסת.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 10 איפה זה נמצא בתב"ר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 11 זה נמצא.  25בשורה   עדי שחר ]מתן[:

. חניה במעון יום פלוס השלמת פיתוח בית כנסת  25ורה  תרד רגע לש    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

 13 בירחיב. 

 14 אני רציתי לדבר על זה ועל עוד כמה סעיפים.  עדי שחר ]מתן[:

 15 לא הבנתי. בעצם אנחנו לוקחים על עצמנו.. איתן יפתח ]אלישמע[:

איתן, הפיתוח של המעון זה בסדר. לגבי פיתוח בית הכנסת, זה      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

 17 משהו שאני מבקשת עליו הסבר גם מאגוזי. אני לא הבנתי.

אגוזי, אתה אומר שהבית כנסת הוא קרוב? אתה ראית איפה הבית כנסת ואיפה    עדי שחר ]מתן[: 18 

 19 המעון יום? מה הקשר ביניהם?

 20 ...יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

טוב אז אני מבקשת שפיתוח בית הכנסת ירד מהרשימה כאן. זה      גני גונן ]ראש המועצה[:אושרת   21 

לא משהו שאני ידעתי עליו. זה לא משהו שברור לי איך הוא הגיע לכאן ואם זה לא אותה חניה   22 

משותפת שזה מה שאני הנחתי בהסבר עכשיו, זה יורד מכאן. זה לא אמור להיות כאן. איתן תודה   23 

ך ועדי תודה על הדיוק של הדברים. רק פיתוח חניה למעון כי הוא אזורי, אני לא  על ההערה של 24 

 25 אנחנו צריכים לשלם פיתוח לבית כנסת. למה  מבינה

אני רוצה להגיד שיש פה משהו שהוא בעיני קצת יותר חמור. כי בישיבת הנהלה    עדי שחר ]מתן[: 26 

 27 שישבנו. 

 28 ודק. אני ראיתי את זה עכשיו. זה לא עלה. אתה צ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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יום, החניה זה    עדי שחר ]מתן[: אלף שקל.    200לא רק שזה לא עלה. עכשיו אגוזי אמר שהמעון  1 

 2 אלף שקל.  300בישיבת הנהלה הוא ביקש לאשר 

 3 אלף שקל.  300בישיבת הנהלה היה כתוב מעון יום  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

ם דבר על בית כנסת, ואתה הסברת לנו שזה מה שעולה  נכון ולא היה כתוב שו  עדי שחר ]מתן[: 4 

 5 החניה. 

אגוזי, ההחלטה היא כזאת. אין שום פיתוח של בית כנסת אם הוא      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

לא אותו פיתוח בול של אותה חניה של מעון היום. אנחנו נאשר רק את הפיתוח של חניה של מעון   7 

ראות אותה. היא יורדת עכשיו מסדר היום. היא תעלה לתב"ר  היום לפי הצעת מחיר ואני רוצה ל 8 

 9 הבא.

 10 אבל תשאלו איפה בית הכנסת ואיפה מעון היום. מה הקשר?  עדי שחר ]מתן[:

עדי, העניין ברור. יש כאן תקלה. להוריד את הסעיף הזה. הוא לא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

 12 יעלה להצבעה.

. אם בישיבת הנהלה  21-20רציתי אם אתה יכול בטבלה להראות בתי ספר. שורות  עדי שחר ]מתן[: 13 

אלף שקל. אותו דבר גם בשורה   350כיתות, עבור התוספת המבוקשת היא    6אנחנו יושבים, התוספת   14 

. איך? מה קרה  450- , ל350-. שום דבר אתה לא אומר. שום כלום. פתאום זה גדל ל 20, גם בשורה  19 15 

לידי ביטוי באיזשהו הסבר? אחר כך אנחנו מתפלאים    הנהלה עד היום ולמה זה לא באה  ישיבתהמ 16 

שאנחנו מאשרים תקציב ואז פתאום לא רשום לנו כמה זה יהיה בסוף ואז פתאום אנחנו צריכים   17 

 18 חנו גם לא יודעים כמה זה נגמר בסוף.לאשר עוד תקציב ואנ

 19 אגוזי תענה לו בבקשה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 20  450-בתחילת שבוע הביאו לי מההנדסה טבלה מעודכנת. בכל מקרה ה  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

ה ה  350-או  של  הכללי  התקציב  מתוך  עם    6-זה  עכשיו  לחתום  צריך  משתנה.  לא  הוא  מיליון.  21 

 22 אלף שקל כרגע לא יספיקו.   350-. ההנדסה טוענים שמתכננים

שניכם צודקים. אחד, כי עדי יושב בישיבת הנהלה, כולנו ישבנו,      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

וקיבל מספר אחד ועכשיו הוא רואה מספר אחר ולא היה כאן הסבר מיוחד למה זה עלה. אז היה   24 

כי קיבלנו עכשיו הצעה מדויקת    450-ל   350-את זה מצריך להגיד את זה מלכתחילה. אנחנו העלנו   25 

יותר. לפעמים זה קורה. כי ישיבת ההנהלה קורית שבועיים נניח לפני ישיבת המליאה ובדרך יש   26 

נמצאים, משקיעים   קוראים,  יושבים,  אותם. חברי ההנהלה  להגיד  צריך  של הדברים.   27  3דיוקים 

ם לדעת מזה מראש. הדבר השני, יכולים להיות  שעות מזמנם בהכנה, ואם יש תיקונים לזה הם צריכי 28 

בהחלט תיקונים ושינויים וזה קורה, אבל אמרנו, בואו ניתן את כל הטווח. אנחנו מתחילים עכשיו   29 

עם משהו ואנחנו רוצים לדעת לכמה הוא יגיע בסוף. אז נכון, אתה לא יודע כי התכנון ייתן לך תיאור   30 

יודעים הערכה בסדר של כמה עולה לבנות כיתה. יש לנו  מדויק יותר למה שנגיע בסוף, אבל אנחנו   31 

סדר גודל. אז צריך לתת הערכה. הסופית עומדת להיות כך וכך וכתוב "הערכה בלבד, אחרי תכנון   32 

 33 נדייק את זה". 
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 1 מיליון שקל.  6יהיה כתוב   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 2 אוקיי, בסדר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 3 אז בוא תסביר לי איך גדל מחשבים וציוד קצה במועצה. זה כבר לא הנדסה.  עדי שחר ]מתן[:

 4 אז שיענה. אמיר פה. שיענה.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

לא, זה כבר לא הנדסה אני אומר. מחשבים זה ציוד קצה. בישיבת הנהלה אנחנו    עדי שחר ]מתן[: 5 

 6 אחוז יותר.   50. זה 452ופתאום פה אני רואה   19אלף שקל, שורה   300יושבים ומדברים איתנו על 

אלף שקל.    452בסדר. התכנית הכללית שאושרה בדיוני התקציב היא    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 7 

רציתי לאשר חלק מהסכומים כרגע ובמהלך השנה. ביקשו לאשר את כל הסכום  עד ישיבת ההנהלה   8 

כבר עכשיו. אני מזכיר לכם שאושרת ביקשה כמה שיותר תב"רים לאשר עכשיו בגלל מה שהיא   9 

 10 דיברה בתחילת הישיבה. 

כל העניין שפשוט צריך להסביר את הדברים האלה. אנשים שישבו      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

 12 ה ורואים את השינויים...בהנהל 

או שאתם מאפשרים לעבור תב"ר תב"ר ואז אני כמובן אתייחס מה    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  13 

 14 היה ומה אמרו ומה עושים. 

]ראש המועצה[: גונן  גני  כל      אושרת  אחד אם  כל התב"רים אחד  על  לעבור  לא  בעיה  אין  אגוזי,  15 

סעיפים    3או    2ם למה שהוצג בהנהלה ויש  התב"רים זהים למה שהוצג בהנהלה. אם הם לא זהי 16 

שהשתנו, היה צריך לדייק אותם, יש לנו יותר מידע עליהם, יש הסבר לזה, זה בסדר. רק צריך לעשות   17 

תב"רים אני רוצה להתייחס לשלושה סעיפים שלא היו אז   30את זה בצורה יזומה. יש לפניכם כאן   18 

הכל. אני מבקשת שאנחנו נעבור עכשיו על    בהנהלה ולשאלות שמראש קיבלנו או לחדשות שיש. זה 19 

כל הסעיפים לאור מה שקורה כאן. על כל הסעיפים אחד אחד. ישיבות מליאה שיש בהן כל כך הרבה   20 

על כל התב"רים עכשיו במהירות. בניית בית כנסת   נעבור  נושאים חשובים, זה לוקח זמן. אנחנו  21 

או תחנות  הנגשת  ירחיב.  מושב  חשבון  על  זה  ירחיב  שהוא  מושב  תב"ר  מגדילים  אנחנו  טובוס,  22 

matching    אלף שקל ממשרד הדתות    150עם משרדי ממשלה. בתי עלמין בישובים אנחנו מקבלים 23 

 GIS  24ואנחנו פונים לכל הישובים ועושים מין קול קורא בין כל הישובים לגבי שיפוצים שהם צריכים.  

דיגיטלית, זה   אל דיגיטלית שנתן לנו מאוד  של משרד ישר  matchingזו אותה תכנית של ישראל  25 

 26 בהנדסה.  GISאלפי שקלים, 

 27 אלף שקל?  500אבל למה זה  :עצמון ]כפר סירקין[ אורי

 28 קיבלנו כסף ממשרדי הממשלה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 29 כי יש מכרז.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

זה לא רק המכרז הזה, יש עוד הוצאות. קוראים לזה תב"ר אבל יש פה    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 30 

 31 הרבה דברים מעבר. זה אחד המכרזים שיש. 



 

45 

 נוצר על ידי 

 1 יאללה, אגוזי לרוץ. תכנון קו ביוב, קדימה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

וחצי מיליון שקל על חשבון    3-למט"ש דרום השרון. זה אושר בהנהלה ב  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 2 

 3 קרן ביוב.

 4 . זה לא נכון המספר הזה.  5רגע, אפשר להתייחס לסעיף   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אבל זה לא המכרז שאתה מכיר. היו כמה מכרזים, זה לא מכרז      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

כ זה  דיגיטלית  ישראל  האחד.  בתוך  היו  תכניות  איזה  לציין  רוצה  אתה  אגוזי,  פרויקטים.  - מה  6 

 7 שקל שקיבלנו? על מה הוצאנו אותו?  510,000

יש כל מיני פרויקטים בוועדה שנכנסים תחת ישראל דיגיטלית. השם    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  8 

GIS  .9 הוא כללי 

 10 וק ממה שאני יודע.אלף שקל המכרז לחמש שנים. זה רח  320 אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 11 לעשות עוד דברים.או שלהחזיר עכשיו את הכסף למדינת ישראל  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 12  מחשוב מדינת ישראל לכל התכנית של  לידי  אלף שקלים נכנסו    510    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תהליכים שהם לא מתוך מכרז. כתוב    לשדרוגההנדסה והוועדה. חלק ראית בתוך מכרז וחלק הלך   13 

 14 כאן, ואם לא מפורט אז נדאג לפרט. אחר כך תכנון קו ביוב.

קו ביוב שמאייל למט"ש דרום השרון המזרחי. צריך להתחיל בפרויקט    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 15 

אלף    400על הנכסים בקיבוץ אייל. נגישות מבנים במועצה    על חשבון כלי פיתוח שאנחנו נכיל פה  16 

ב מוערך  הוא  שנים.  פני מספר  על  פרויקט שפרוש  זה  גם    2-שקל  נרשם שם  ככה  מיליון שקלים.  17 

אלף שקלים למנה של    400בתכנית הרב שנתית שאישרנו במליאת המועצה. אנחנו מבקשים לאשר   18 

זה פרויקטים לכסף  2021שנת   לניקוז  יודעים  . פרויקטים  מדי שנה. לא  לנו  ניקוז שמגיע  מרשות  19 

 20  100בדיוק איזה פרויקט יתבצע בזה אבל בתב"ר יהיה פתוח. הצטיידות מזגנים במוסדות חינוך  

מחשבים    ,גני ביאליקשל  אלף שקלים. פרויקט שנתי. כל שנה אנחנו מאשרים את זה. יועצים חינוך   21 

ן. שמו את זה בהתחלה מקרן פיתוח, לקחנו  קרן חינוך. קרן ממפעל הפיס. שני דברים, דבר ראשו 22 

הקודם,   הפיס  ממפעל  הכסף  עוד    437את  ניקח  אנחנו  עכשיו  שקל.  הפיס    100אלף  ממפעל  אלף  23 

 24 לפרויקט המשך לגננות. מגרש כדורגל מועצתי דיברנו עליו. הצטיידות ספריות בישובים דיברנו. 

 25 צבעות.אני מבקש את המגרש כדורגל להפריד בה צפריר שחם ]גני עם[:

 26 טוב.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  אמרנו    יצחק  בישובים  ספריות  אנחנו    60הצטיידות  שנה  כל  שקל.  אלף  27 

מאשרים. זה היה פעם בתקציב הרגיל. שנה שעברה בגלל בעיות מימון וגם השנה אנחנו מאשרים   28 

אישרו   ודמוגרפית  כלכלית  תכנית  מתב"ר.  זה  שקל  75את  מיני  אלף  כל  לעשות  צריכים  אנחנו   . 29 

אלף שקל. הצטיידות    50השלמות שנדרשות, בעיקר עובד על זה רון שני שאתם רובכם מכירים אותו.   30 

אלף שקל. אמרתי זה רכישות ציוד נדרשות, החלפות כאלה ואחרות של ריהוט   200כללית במועצה   31 

ל. גם את זה אישרנו. בשנתיים  אלף שק  650ודברים כאלה. יועצים לענייני וועדת גבולות ותמ"ל,   32 
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אלף שקל. מחשבים וציוד    50צרכים ושירותים    -. סקר תושבים650והשנה עוד    1,075,000האחרונות   1 

אלף שקל, זו התכנית שהובאה לכם לדיון    452קצה במועצה, אני מבקש לאשר את מלוא התכנית,   2 

זו מקדמה על חשבון הבנייה    .אלף שקל  450בית ספר צור יצחק,    תכיתו  6בדיוני התקציב. תוספות   3 

פרויקטים    2לצרכי מתכננים, יועצים וחברת ליווי של הפרויקט. אותו דבר בבית ספר יצחק נבון.   4 

אלף שקל.    260כיתות כל אחד. מבנים יבילים ליד בית ספר צור יצחק, אנחנו מבקשים לאשר    6של   5 

החינוך,    140 ממשרד  נקבל  שקל  מבנים  120אלף  המועצה.  של  שקל  החווה    אלף  של  יבילים  6 

החקלאית, אנחנו נקבל את כל הכסף ממשרד החינוך, כמה שזה עולה. חווה חקלאית, הצטיידות   7 

שאושרו בשנה קודמת. בינוי של חווה חקלאית. הפרויקט של   500-אלף שקל על ה 250משלימה של  8 

משולב של החווה החקלאית דורש בינוי. אנחנו רוצים לתכנן אותו. הרעיון כרגע לעשות פרויקט   9 

המתי"א ושל בית ספר לחינוך מיוחד ביחד עם החווה החקלאית, משהו יותר גדול. אנחנו בבדיקה   10 

 11 של היתכנויות גם אל מול משרד החינוך וגם כמובן תחילת תכנון. הדבר הבא יורד מסדר היום.  

 12 אגוזי, מה יורד מסדר היום?  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

החניה ולפתוח בית כנסת יורד מסדר היום. אני לא יודע לעשות הפרדה    :יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[ 13 

 14 כרגע. יעבור לדיון בישיבה הבאה.

 15 לתושבי מתן זה מעכב את פתיחת המעון.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

שרון אם זה לא מגיע לכאן מסודר ואנחנו לא יודעים כמה זה באמת      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

 17 עולה וכמה הפיתוח של בית הכנסת זה לא יעלה וזה יתעכב.

 18 תב"רים.  2מה הבעיה? יש פה   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 19 כי אנחנו לא יודעים לעשות הפרדה ביניהם.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 20 אלף שקל. זה מה שאני מבין.  100, ואחד זה 200אחד זה  המועצה[:שרון סספורטס ]מנכ"ל  

שמציגים לי את זה  כאני לא יודעת. אני לא ראיתי את זה ולכן      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

 22 ביחד אני לא יכולה להצביע על זה כשאני לא רואה את זה כמו שזה מוצג עכשיו זה מעורבב יחד.  

]גזבר המועצה[: אלף    83אלף שקל. הדברת תהלוכן האורן    50הצטיידות מועדוניות    יצחק אגוזי  23 

שקל, גם כתקציב שנתי. קול קורא בנושא של חינוך לקיימות, יש פה תקציב של משרד החינוך עם   24 

matching    אלף שקל, קיבלנו כמו שאמרתי הקצאה של    316קטן של המועצה. רכישת אוטובוס 25 

אלף שקל. עכשיו מסתבר    300ם המועצה אנחנו אישרו  אוטובוס אחד. מעבר של סדנה טכנית למתח 26 

שבוע שעבר, הוא טוען שכנראה נדרש  יואב  שיש כל מיני אילוצים וצריך עוד קצת תקציב. בדקתי עם   27 

אלף שקל. זה תקציב שנתי,    280לזה בעקבות כל מיני בעיות של חשמל שהיו שם. מערכת גילוי אש   28 

חזקת מקלטים של תקציב הג"א. המועצה נדרשת לתקצב  גילוי אש במוסדות חינוך כמובן. שיפוץ וא 29 

תקציב הג"א. אנחנו עושים את זה במשולב חלק בתקציב הרגיל וחלק בתב"ר. דברים שנושאי אופי   30 

אלף שקל.    150תב"ר אנחנו מתקצבים אותם בתב"ר כמו שיפוץ ואחזקת מקלטים. עיקור חתולים   31 

. סך הכל הנזק מוערך, אני מקווה שזה מה  אלף שקל  120הצפה בבניין המועצה כמו שאמרתי עוד   32 

אלף שקל. מענקי פיתוח    302אלף שקל בהשתתפות עצמית שלנו. מענק ישובים גדולים    240שנקבל,   33 
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. זה המענקים השוטפים. על פי הנוסחה שיקבלו הישובים, שמקבלים הישובים  4,200,000לישובים   1 

אלף שקל. תחילת התנעת התהליך של    200. אזור התעשייה המשותף דרום השרון אלעד  2021לשנת   2 

והליווי.  והבדיקות  והלוואת    היועצים  חינוך  מוסדות  לשדרוג  פרויקטים  למימון  פיתוח  הלוואת  3 

 4  30פיתוח למימון פרויקט למימון תשתיות בישובים, אמרתי שזה יבוא במסגרת תב"רים, זה אותם  

 5 מיליון שקלים שדיברנו עליהם בסעיפים קודמים.

 6 אלף לישוב.  600כמו שאמרנו בתחילת הישיבה, לחלוקה לפי   עם[: צפריר שחם ]גני

 7 כן, כן.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 8 בהגדרה, כי זה לא היה בהצעה הראשונה. זה  אבל לכתוב את  צפריר שחם ]גני עם[:

 9 אפשר לכתוב את זה. זה כתוב גם בהצעת החלטה בסעיף הקודם.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 10 מאה אחוז. שזה יהיה כתוב כי בהצעה הראשית הוחלט לדחות את זה לפה.  צפריר שחם ]גני עם[:

 11 אלף שקל. 600לא נכון. רשמנו שם  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

זה נכון. תוסיף לפרוטוקול בתוך התב"רים, תכניסו בהערות לפי      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

 13 אלף שקל לישוב.  600

טוב. פיתוח ג'לג'וליה זה משהו טכני. זו העברה מתב"ר לתב"ר. מרכז    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 14 

 15 שפ"א ומתי"א, זה מה שאושרת דיברה עליו בהתחלה.  –טיפול מועצתי לילדים ונוער  

 16 פלוס המעבר של החינוך.  ש המועצה[:אושרת גני גונן ]רא

אלף שקל    800- אושרת דיברה על זה בהנהלה וכאן זה מובא לאישור. ה  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 17 

 18 האלה. וגם בשני התב"רים הבאים זה משהו טכני, העברה מתב"ר לתב"ר.

 19 בעה.תודה, אגוזי. עדי רוצה להעיר משהו ואז נצא להצ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני ראיתי שבהצפה בבניין המועצה יש, אני מבין שמפעילים  '  יש לי שתי שאלות. א  עדי שחר ]מתן[: 20 

החדשים זה   120-אלף מתוך ה 40-אלף שקל ו 120אלף שקל. אישרנו  120את הביטוח וכבר שילמנו  21 

השתתפות עצמית  השתתפות עצמית שלנו. אולי יש פה משהו שאני לא מבין אבל בביטוח אתה עושה   22 

פעם. זה לא כל פעם שנותנים לך חלק אתה עושה השתתפות עצמית. ורציתי לברר, המגרש כדורגל   23 

המועצתי, זה סוגר את כל הפינה ואת כל ההוצאות שיש לנו על המגרש הזה? השיפוץ, החלפת מגרש   24 

 25 חיצוני, כל מה שצריך? 

 26 כן יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 27 לא, יש גם אחזקה שוטפת למגרש הזה.  צה[:שרון סספורטס ]מנכ"ל המוע

 28 זה לא קשור לתב"ר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 1 נכון.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 2 אוקיי. אחזקה שוטפת. מתי זה עלה בכלל העניין הזה?  עדי שחר ]מתן[:

על הסכם שימוש  במהלך השנה האחרונה ירחיב היו צריכים לחתום      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

במגרש. הם לא חתמו על זה כי הם אמרו שהם לא יכולים לחתום על שחרור המגרש אם הם לא   4 

יקבלו חלופה. אז החלופה, היה משא ומתן על גובה החלופה ומה הם יקבלו בתמורה ואחרי שהם   5 

 6 הגיעו לעמק השווה, יכלו להביא את זה לכאן לרמת הצבעה על תב"ר. 

 7 המגרש שופץ?  בינתייםו צפריר שחם ]גני עם[:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  כבר      אושרת  הוא  בירחיב.  לשימוש  שייך  לא  כבר  והוא  שודרג  המגרש  8 

 9 לפעילות מועצתית. לפעילות של החוגים של כלל המועצה. המגרש הזה הוא מגרש של ירחיב. 

 10 אבל הוא שופץ על ידי המועצה לפני שנחתם הסכם עם ירחיב?  צפריר שחם ]גני עם[:

 11 כן.   שרת גני גונן ]ראש המועצה[:או

 12 לא חבל? בואו נעשה קודם הסכם ואחרי זה נשקיע כסף.  צפריר שחם ]גני עם[:

אתה צודק צפריר, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים. פעם אחת      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

 14 ה והטובה. בהנהלה, פעם אחת כאן, אני אגיד פעם שלישית. אתה צודק. זה לא התנהל בדרך הנכונ

 15 יש פה משהו בהתנהלות לא נכון.  צפריר שחם ]גני עם[:

היה כאן כשל אחד. ההסכם היה צריך להיסגר לפני שיוצאים לדרך      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

בשיפוץ של המגרש של ירחיב ואז כל הדברים היו ידועים מראש והיו מגיעים פעם אחת לאישור של   17 

המליאה. אבל היות שזה נגרר במשך שנה בדרך לא טובה ולא נכונה אז אתם צודקים. הביקורות   18 

 19 נכונות. 

 20 אלף שקל שהם לא הגיוניים.   90רק שאנחנו צודקים, אנחנו משלמים עוד לא  צפריר שחם ]גני עם[:

לא יודעת. יכול להיות שמלכתחילה היינו עושים את זה, כי לוקחים      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

 22 מגרש למושב אז יכול להיות שצריך לפצות אותו. 

אלף    300שב לפחות באיזה  במשך השנים האחרונות היו כספים שהושקעו מהמו  :גלית אדם ]ירחיב[ 23 

 24  שקל.

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לפני      אושרת  צריך  היה  זה  כי  עכשיו.  כאן  זה  את  נפתח  לא  אבל  כן,  25 

מה   זה  משנה,  לא  זה  פחות,  צריך  יותר,  צריך  שבמהות  להיות  יכול  המהות,  לגבי  בפרוצדורה.  26 

זאת התקבלה והיא  שהוחלט. אז זה היה צריך להיות מהתחלה ולא בסוף. אבל בסדר. ההערה ה 27 

נכונה ובהחלט יוסקו ממנה המסקנות הנכונות להבא. אז אני מבקשת אם ההערות שלך עדי, קיבלת   28 

 29 עליהן תשובה? 
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 1 לגבי הביטוח לא הבנתי.  עדי שחר ]מתן[:

 2 לגבי הביטוח. אגוזי, אתה רוצה להסביר?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 3 רור שיש לנו השתתפות עצמית אחת. לגבי הביטוח ב יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 4  הייתה אלף שקל הראשונים לא    120-אלף שקל. ב  120אבל פעם אחת. כבר אישרנו   עדי שחר ]מתן[:

 5 השתתפות עצמית? 

 6 אני תכף אבדוק.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

אלף שקל, כי אישור שהמועצה מתחילה לעבוד    120זה לא היה      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

 8 ואת הכסף קיבלה מהביטוח?

 9 המועצה קודם כל רוכשת. אחר כך היא מקבלת כסף מביטוח לאומי.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

אלף שקל זה פעם אחת. כי השתתפות עצמית לא משלמים    40-אז ה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

אלף שקל. זה היה הגישור על הכסף. אז    120אלף זו ההשתתפות העצמית, לא    40ע. אז  על כל אירו  11 

 12 זה מה שהוא שאל. 

בזה כבר את    הייתה אלף שקל הראשונים, לא    120-שאלתי אם כשאישרנו את ה   עדי שחר ]מתן[: 13 

 14 ההשתתפות העצמית? 

 15 לא. אם כן, אז יש פה טעות.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 16 אז אם זה נכון, אגוזי. אני מורידה את זה מההצבעה.   ראש המועצה[:אושרת גני גונן ]

, או  80אלף שקל. רק לאשר עוד  40-אם זה נכון אז צריך להוריד את ה יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 17 

 18 . 120-שאת כל ה

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  עכשיו      אושרת  לך  יש  מההצבעה.  זה  את  תורידו  להוריד    2אז  סעיפים  19 

 20 תוריד את הסעיף הזה ואת הסעיף של החניה. מההצבעה. 

לנו  , לנו לא עלה. עלה 40אלף שקל בקיזוז   120-אם חברת הביטוח שילמה את ה דני ברכה ]צופית[: 21 

 22 . 40רק 

דני זה נכון. אבל אגוזי לא זוכר ככה או אחרת לכן זה לא יעלה      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

לא עולה להצבעה עד שלא יהיו תשובות ברורות. יאללה. שני סעיפים    זה  להצבעה. חברים, אגוזי, 24 

 25  2סעיפים של התב"רים. אני מבקשת להעלות להצבעה את כל הסעיפים למעט    40-ירדו מתוך ה

צביע עליו בנפרד. הסעיף של המגרש כדורגל בירחיב נצביע  הסעיפים האלה וסעיף שצפריר ביקש לה 26 

יום ובית   עליו בנפרד. עכשיו, כל היתר, ואני חוזרת ואומרת שוב, לא כולל את החניה של המעון  27 

הכנסת ולא כולל את הסעיף של הביטוח. זו ההצבעה שעולה עכשיו ובלי מגרש הכדורגל. על כל היתר   28 

 29 ? מי נמנע? מי מתנגד? אז פה אחד.  הסעיפים אני מעלה להצבעה. מי בעד
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 1 

עכשיו אני ברשותכם מעלה את הסעיף של המגרש בירחיב. מי בעד?      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 2 

 3 . בסדר, אז ברוב קולות.  1. מי מתנגד?  4. מי נמנע?  10אנחנו צריכים לספור כאן.  

 4 

 5 .אלעד  –אישור התקשרות עם משרד השיכון לתכנון ופיתוח אזור תעשיה דרום השרון [  9]

אני באמת מודה שהישיבה הזאת קשה באורכה ובריבוי הנושאים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

אותם.  נעשה  אנחנו  אז  ארוכים,  כאלה  לא  כאן  שנשארו  האחרונים  הנושאים  שני  אם  בה.  שיש  7 

 8 מורשה חתימה זה קצר. 

 9 יותר חשוב האישור התקשרות.  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 10 לפעם הבאה את משרד השיכון.  רק אישור התקשרות ונשאיר  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 11 וחשוב. לא, להפך. משרד השיכון מאוד דחוף  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 12 אז בקצרה תסבירי את זה לימור.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]יועמ"ש[: ריבלין  לנו את אזור התעסוקה    לימור  יש  לי. אז ככה,  אני אסביר ואמיר אתה תסייע  13 

ד. אזור התעסוקה דרום השרון אלעד הוא שלנו ואנחנו צריכים כבר  שדיברנו עליו קודם של אלע  14 

להוציא אותו אל הפועל ולשם כך אנחנו רוצים לתכנן ולפתח אותו. המועצה החליטה, אני כרגע   15 

מדברת בשם הנהלת המועצה, שבעת הזו כדאי ורצוי שחברת ערים, שהיא בעצם הזרוע הביצועית   16 

כנון ואת הפיתוח מכמה טעמים. הראשון מכיוון שהחברה  של משרד השיכון והבינוי תבצע את הת 17 

הכלכלית ואגף הנדסה אצלנו עסוקים כרגע בפיתוחים ובינויים של המון פרויקטים שאתם יודעים,   18 

לנו להסיר המון מוקשים שקיימים באזור שם, מוקשים   אני לא צריכה לפרט. שתיים, זה יעזור  19 

מפתחת את האזור תעסוקה והמגורים של אלעד ככה  פיזיים של בארות מים. שלוש, חברת ערים גם   20 

רצף של תכנון שלמשל דברים שאנחנו צריכים, חסמים שאנחנו צריכים להסיר, חברת ערים    שייווצר 21 

תדע גם לדעת איזה חלק צריכה אלעד לשלם כי הם משותפים לשתי הרשויות מבחינת העלות שלהם.   22 

דבר נוסף, זה גם יעזור לנו שלא נצטרך לקדם מימון שאנחנו כולנו יודעים שאין לנו כי רק להתחיל   23 

ויועצים, מדובר במאות אלפי שקלים אם לא למעלה מכך. לכן,  לעשות   ולגייס מתכננים  מדידות  24 

אנחנו רוצים לנצל בעצם את הזכות שיש לנו בחוק שמאפשרת לרשות מקומית להתקשר עם המדינה   25 

ויפתח   יתכנן  והבינוי שהוא  משרד השיכון  עם  התקשרות  ולאשר  מכרז  בתור  ממוסדותיה  מי  או  26 

 27 זור התעסוקה דרום השרון אלעד. ויבצע את הפיתוח בא

 החלטה
  .02.02.21מליאת המועצה מאשרת התב"רים כפי שהוצגו במליאה בתאריך 

 פה אחד. אושר 
 ירדו מהצבעה למליאה זו עד לבירור – 1804, 1563 ,1505תב"רים 

 החלטה
 להקמת מגרש כדורגל מועצתי בירחיב.  1744את תב"ר מליאת המועצה מאשרת 

   ברוב קולות, אושר 
 בעד, כל השאר מתנגד 1 ,נמנעים 4
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המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לא    אושרת  שאנחנו  ואגיד  אדייק  רק  אני  מצוין  זה  את  תמצתת  לימור  1 

מאשרים עכשיו את ההכם איתם. אתם שכשאנחנו מקבלים עכשיו הרשאה מכם, להתחיל לבנות   2 

הבאנ ישראל  מקרקעי  מנהל  רשות  עם  שעשינו  כמו  הסכם  כשיהיה  ההסכם.  את  זה  איתם  את  ו  3 

למועצה ואז על ההסכם אפשר להביע דעות, לשנות, לעצב, להעיר. כרגע זה רק אור ירוק, לכו תבדקו   4 

 5 איתם איך אפשר לייצר התקשרות. זה מה שאנחנו מבקשים כאן. אם יש על זה שאלות, בבקשה.

כי עד   אני אחדד. זה ממש אור ירוק שנותן להם ללכת להתחיל את התכנון לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 6 

שהם לא ידעו את העלויות לא נדע לעשות חוזה. זאת אומרת, חשוב לי רגע לדייק את זה כדי שנבין   7 

 8 אם אני רוצה לעשות את זה לפי חוקי עזר או האם לפי הוצאות פיתוח. 

 9 אבל זה לא ההסכם, זה לא החוזה התקשרות.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 10 א אליכן כמו שבאנו עם ההסכם עם רמ"י. אנחנו נבו לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 11 נכון. שאלות? הערות?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

האם לא כדאי לחכות עד שתהיה ממשלה חדשה? אולי יהיה שר    מר שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 12 

 13 השיכון חדש. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  כשהשרים    level-ה    אושרת  משתנה  לא  הוא  עליו  שמדובר  המקצועי  14 

מתחלפים. מנכ"ל חברת ערים הוא זה שהקים לנו את צור יצחק ובכל הארץ הם מקבלים אזורי   15 

תעסוקה, מגורים. הם לא משתנים, הם דרג מקצועי. זה לא רלוונטי לשר. זה ממש רחוק מאוד ממי   16 

 17 שעומד מהנבחרים הפוליטיים.

]יועמ"ש[: ריבלין  והבינוי    לימור  אני אקריא את הצעת ההחלטה. "התקשרות עם משרד השיכון  18 

דרום השרון אלעד. מליאת    1081תעשייה בהתאם לתכנית תמ"ל  -לצורך תכנון ופיתוח אזור תעסוקה 19 

המועצה מאשרת להתקשר עם משרד השיכון והבינוי לצורך תכנון וביצוע פיתוח באזור התעשייה   20 

לתוספת    12,  3. האישור ניתן בהתאם לסעיף  1081לתכנית  הנ"ל הצמוד לקיבוץ נחשונים בהתאם   21 

פטורה    השנייה המדינה  עם  התקשרות  כי  הקובע  אזוריות,  מועצות  המקומיות,  המועצות  לצו  22 

 23 ממכרז. לאחר האישור יפעלו הצדדים לחתימה על הסכם שיובא לאישור המליאה". 

פה אחד. יופי שיהיה לנו בהצלחה    מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד?    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 24 

ש תעסוקה  אזור  זה  טובה.  פי  ובשעה  כמעט  זה    1.5הוא  יקרה  כשזה  גדולה.  בשורה  זו  מבנימין.  25 

בהחלט יהיה מאוד משמעותי לנו למרות שאנחנו חולקים שם הכנסות בצורה לא פשוטה עם אלעד.   26 

 27 אבל זה חשוב מאוד, תודה על האישור.  

 28 

 החלטה
- סוקההתקשרות עם משרד השיכון והבינוי לצורך תכנון ופיתוח אזור תעמליאת המועצה מאשרת 

דרום השרון אלעד. מליאת המועצה מאשרת להתקשר עם משרד   1081תעשייה בהתאם לתכנית תמ"ל 
השיכון והבינוי לצורך תכנון וביצוע פיתוח באזור התעשייה הנ"ל הצמוד לקיבוץ נחשונים בהתאם  

ת לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות, מועצו 12, 3. האישור ניתן בהתאם לסעיף 1081לתכנית 
אזוריות, הקובע כי התקשרות עם המדינה פטורה ממכרז. לאחר האישור יפעלו הצדדים לחתימה על 

 הסכם שיובא לאישור המליאה
 פה אחדאושר 
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 1 [ מורשי חתימה בחשבונות בתי ספר10]

 2 ועכשיו מורשה חתימה. תסבירי, זה רק משהו טכני.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני כבר עושה את זה בנוסח של הצעת החלטה. הצעת החלטה לגבי בית    ]יועמ"ש[:לימור ריבלין   3 

. המליאה מאשרת כי מורשה החתימה של חשבון בית הספר יהיו עליזה  1ירקון שני סעיפים.    ספר 4 

את   שסיימה  המנהלנית  שלום  שוש  במקום  באה  ודנה  סגניתה.  פלג  ודנה  הספר  בית  מנהלת  מגן  5 

ובתוספת   הנ"ל  החתימה  מורשות  שתי  בחתימת  תחויב  זה  מחשבון  כספים  משיכת  כל  עבודתה.  6 

אשרים כי מורשה החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר ירקון  . מ2חותמת בית הספר.  7 

ההורים.  יהיו כדלקמן: עליזה מגן מנהלת בית הספר, דנה פלג סגניתה ואורי איינהורן נציגת וועד   8 

כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות חתימה מתוך השלוש, ובלבד שאחת    9 

ובת בית הספר  מנהלת  רגע  מהן תהיה  זה  נעלה את  ראשונה.  זו הצעה  בית הספר.  וספת חותמת  10 

 11 להצבעה? 

 12 יש לי הערה סמנטית אחת ללימור. לא וועד הורים, הנהגת הורים.  עדי שחר ]מתן[:

. מאשרים כי מורשה החתימה  1אסף.    הנהגת הורים. קיבלתי. בית ספר עמי  לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 13 

ואתי יונאי גזברית בית הספר. כל משיכת כספים מחשבון    של חשבון בית הספר יהיו מירב פרידלנדר 14 

בית הספר.   ובתוספת חותמת  מורשות החתימה  . מאשרים את מורשה  2זה תחויב בחשבון שתי  15 

אסף: מירב פרידלנדר מנהלת בית הספר ואתי     החתימה של חשבון תשלומי הורים של הורים עמי  16 

ת הנהגת ההורים. כל משיכת כספים מחשבון זה  יונאי הגזברית, וכן חגי אונטרמן וקרן תשבי נציגו  17 

תחויב בחתימת שני מורשי חתימה, ובלבד שאחד מהם יהיה מנהלת בית הספר והשני נציג הנהגת   18 

 19 ההורים, וכן בתוספת חותמת בית הספר. 

תודה לימור. אני מבקשת להעלות את זה להצבעה. את שתי הצעות      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

 21 ל ירקון וגם על עמי אסף. מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד. מעולה. ההחלטה. גם ע 

 22 

 החלטה
 לפי ההגדרות הבאות:  ן בית ספר ירקו במליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשי החתימה 

המליאה מאשרת כי מורשה החתימה של חשבון בית הספר יהיו עליזה מגן מנהלת בית הספר  .1
במקום שוש שלום המנהלנית שסיימה את עבודתה. כל משיכת  ודנה פלג סגניתה. ודנה באה 

 כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה הנ"ל ובתוספת חותמת בית הספר.
מאשרים כי מורשה החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר ירקון יהיו כדלקמן:  .2

. כל  הנהגת ההוריםרן נציגת י איינהולעליזה מגן מנהלת בית הספר, דנה פלג סגניתה ואור
משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות חתימה מתוך השלוש, ובלבד שאחת  

 מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר.  
 אושר פה אחד
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 1 

 2 ום[ סיכ11]

אני רוצה להגיד לכם שלדעתי אורך הישיבות שלנו מבטא את נפח      אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

העשייה וההחלטות והתווית המדיניות, ואני מודה לכם על השותפות הזאת ועל הסבלנות. זו לא   4 

 5 מדיה קלה להעביר את הישיבות האלה בזום. מקווה שהישיבה הבאה תהיה באולם הכנסים שלנו. 

 6 ? אולי אפשר לחלק את הישיבות לשתיים אליהו בן גרא ]צופית[:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  נפגשים.      אושרת  אנחנו  שבהם  הפעמים  את  לכם  מכפיל  פשוט  זה  ואז  7 

כל הכבוד, נשארת איתנו עד הסוף. כולכם, כל הכבוד. תודה לכולם,   והנה אשר,  הספקנו הרבה.  8 

 9 שיהיה לנו בהצלחה ולהתראות במפגש הבא. 

 10 - הישיבה ננעלה-

 

 בברכה,

 

 _____________  _____________  _____________ 

 אושרת גני גונן, 

 ראש המועצה 

 שרון סספורטס,

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 

 

 

 

 

 

 

 החלטה
 לפי ההגדרות הבאות:  בית ספר עמי אסףמליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשי החתימה ב

מאשרים כי מורשה החתימה של חשבון בית הספר יהיו מירב פרידלנדר ואתי יונאי גזברית   .1
בית הספר. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחשבון שתי מורשות החתימה ובתוספת  

 חותמת בית הספר.  
פרידלנדר  מאשרים את מורשה החתימה של חשבון תשלומי הורים של הורים עמי אסף: מירב .2

מנהלת בית הספר ואתי  יונאי הגזברית, וכן חגי אונטרמן וקרן תשבי נציגות הנהגת ההורים.  
כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שני מורשי חתימה, ובלבד שאחד מהם יהיה 

 מנהלת בית הספר והשני נציג הנהגת ההורים, וכן בתוספת חותמת בית הספר.
 אושר פה אחד


