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 V מגשימים  ון קעמנואלה  V 24 אלישמע  רחל רבר  3

 V מתן  שחר עדי V 25 בית ברל גיא כהן  4

 V מתן  ליאת זולטי  V 26 גבעת השלושה  שמוליק מריל  5
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 Zoom ניר אליהו  יעקב אברהמי  32 לא נכח/ה  חורשים אלי כהן 11
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 - הישיבה נפתחה-

 1 פתיחה 
טוב אנחנו מיד מתחילים בישיבת המועצה, מליאת המועצה, מתבקשים    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 2 

 3 .שיהיה ערב מהנה ,לשבת

ערב טוב לכולם, אנחנו נתחיל בצורה רשמית את ישיבת מליאת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

ה דברים לחג, עשינו סיור בבית ספר עמי אסף ועכשיו  מהמועצה שלנו, בשעה האחרונה היו לנו כ 5 

אנחנו כבר בפייסבוק לייב ואני מזמינה    .אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת המליאה בצורה רשמית 6 

 7 . וצעירים את מירית כץ מנהלת אגף תרבות נוער

 8 [ טעימה מהמופע "חזקה מהרוח"1]
טוב אז שלום לכולם, האמת שכתבתי את מה שאני    מירית כץ ]מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים[: 9 

אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, הערב    .הולכת להגיד לכם היום כדי שאני לא אשכח שום דבר 10 

מהרוח'' ''חזקה  החברתי  למופע  הצצה  תקבלו  ש  .אתם  נגד  מופע  באלימות  למאבק  כולו  מוקדש  11 

מי    .שעסקה ברצח מיכל סלה  'עובדה'נשים. הרעיון למופע הזה נולד יום אחרי ששודרה התוכנית   12 

אחרי    . שמכיר כבר וזוכר שסיפרתי לכם על "תביט במראה" איך זה נולד, אז זה על אותו עיקרון 13 

קות שלנו וביקשתי ממנו  שצפיתי בתוכנית התקשרתי לטל סונדק שהוא המנהל המוזיקלי של הלה 14 

כדי   במועצה  מעט  לא  ועושים  עושות  אנחנו  האחרונות  בשנתיים  הזה.  המופע  את  איתי  להרים  15 

נשים נגד  האלימות  במגיפת  שינוי  ,להיאבק  לחולל  רבה  יכולת  עם  חברתי  אקט  הוא  זה   16  .ומופע 

ו מצלמים  התוכנית שלנו היא להציג את המופע בכל כיתה, בכל בית ספר בארץ ומשבוע הבא אנחנ  17 

ובסופם נקבל את    , במשך ארבעה ימים את המונולוגים והקליפים שאתם תראו חלק מהם כאן היום 18 

התוצר המוגמר שיועבר בשיעורי החברה בכל הארץ. כל זה כמובן בליווי של מערך שיעור שכתבנו,   19 

המופע מספר את סיפורה    .שבעצם עוסק בתכנים שצפים במופע. עכשיו כמה פרטים על המופע עצמו 20 

שנכנסת לתוך מערכת יחסים אלימה, על הדרך שהיא עוברת שם ועד לרגע בו היא    17של נערה בת   21 

בו   ובנות הנוער שצופים  יוכלו בני  מחליטה לסיים את מערכת היחסים הזאת. לאורך כל המופע  22 

ומודעות. בשבילי המו  ולזהות את הנורות האדומות שמטרתן לעורר אזהרה  פע הזה כמו  לראות  23 

''תביט במראה'' זו ממש שליחות, זה ממש לעשות מעשה כנגד אלימות נגד נשים. אני רוצה לסיים   24 

"אנחנו לא מחכות שיצילו אותנו, אנחנו חוצבות    :במילים של לילי בן עמי אחות של מיכל סלה ז"ל 25 

עתידני שבו  תעלות ופוסעות במסע מרגש, מחזק ומרפא להצלת חיים. בסוף המסע הזה נחיה בעולם   26 

המ מהמציאות  נתקדם  בסופו  חיים,  מצילי  חדשניים  פתרונות  את  ביייהיו  מאחור  שמותירה  שת  27 

ל מציאות שבה ישראל היא חוד החנית בנושא  אהנושא של רצח נשים ואלימות בתוך המשפחה,   28 

אפים". אז אלה היו כמה מילים רגע לפני שאתם  -בדיוק כמו בעולמות הלוחמה בטרור והסטארט  29 

אני רוצה רק להודות לכל מי שמשתתפים ולוקחים חלק במופע, לכל הנוער המדהים הזה    תטעמו, 30 

ולכל הצוות המהמם שלי ששותף   יורדים לפה, לטל סונדק כמובן  שמגיע להם כפיים, הם בדיוק  31 

 32 .תודה ,לעשייה הזאת, אז אני מקווה שתהנו

 33 טעימה מהמופע "חזקה מהרוח" 

 34 .קסימות, גם אתם מקסימים, היה כאן מופע כל כך מרגשאתן מ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

רק שתדעו שיש לנו את הזכות לראות את המופע הזה, בעצם טעימה מהופעת הבכורה, אני חייבת   35 

ובמופע הזה משתתפות    .להגיד שבדמעות צפיתי בכם, המופע הזה הוא מופע של שליחות חברתית 36 
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צה להגיד תודה לאחת אחת ואחד אחד, לנויה,  ועד אחרי צבא ואני רו  'ומשתתפים שתדעו מכיתה ט  1 

עופרי,   של המופע "תביט במראה", אייל,  בוגרת  והיא  עמית, מיקה, אורי שהיא כבר אחרי צבא  2 

מיכל, יהלי, נועה שאוטוטו מתגייסת, אורן שגם היא אחרי צבא, הילה, מיקה, איתמר, עלמה, נויה,   3 

תפות בכתיבה של הטקסט, בכתיבה של השירים  רז, אופיר, יובל, נעמה ומאיה, הם היו שותפים ושו 4 

עם טל סונדק המפיק המוכשר, מגיע לו, ועם מירית המדהימה, שבנוסף להיותה מנהלת מדהימה   5 

כמנהלת אגף תרבות נוער וצעירים, היא גם הממונה על השוויון המגדרי ונמצאת איתנו גם ורדה   6 

נ תרבות  אגף  ראש  הייתה  וגם  הנשים  מועצת  ראש  יושבת  שאת  שהיא  בטוחה  אני  וצעירים,  וער  7 

אז ורדה לא שומעים אותה כאן אבל מה שהיא אומרת, שאם אני אומרת    .יושבת מלאת גאווה ונחת 8 

על כולם גאווה גדולה, אז    .שהיו לי דמעות, אז היא שמה את המסכה שלא יראו את הדמעות זולגות 9 

תבואו עם המופע המרגש    באמת מחיאות כפיים תודה רבה, בהצלחה במופע הזה, אני בטוחה שאתם 10 

הזה לכל בתי הספר שלנו גם במועצה וגם בארץ בכלל, תסתובבו במופעים כאלה ותעבירו את המסר   11 

בצורה שהכי מדברת אל בני הגיל שלכם, אל בנות הגיל שלכם ושזה יהיה חלק מהשינוי החברתי   12 

 13 . כם, תודהשאנחנו רוצים לעשות כדי שתהיה לנו כאן באמת חברה טובה יותר, תודה רבה ל

 14 [ דיווח ראש המועצה 2]
 15 סיור תשתיות במועצה 

קודם כל, יש דברים שאי אפשר לעשות בזום, היה ממש כיף בשעה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

ועכשיו    .וחצי האחרונות, להיות ביחד, לחוות את המפגש הזה אחרי כל כך הרבה מפגשים של זום 17 

גם ישיבת עבודה, כי אתם גם צריכים    ולא ישיבת עבודה, ז  ואנחנו מתחילים בישיבה, שאלו קודם, ז  18 

גם מה שראיתם כאן וגם מה שראיתם    .הנה התוצאות שלהן  לראות שההחלטות שמתקבלות כאן  19 

אבל עכשיו אנחנו נתחיל בעצם בישיבת העבודה כמו שאלי קרא לזה. אז מה שאנחנו נעשה,    .קודם 20 

הישיבה   בצורת  יושבים  לא  אנחנו  אסף,  עמי  של  והחדש  היפה  באודיטוריום  כאן  שאנחנו  בגלל  21 

ניכם מיקרופון למי שירצה להעיר הערות או לשאול  הרגילה שלנו ולא רואים אתכם, אנחנו נעביר בי 22 

ונעביר את זה ביניכם כשתרצו, אם מישהו ירצה לבוא לכאן ולדבר זה גם   ,זה המיקרופון  .שאלות 23 

בסדר, אז לשיקולכם איך תרצו להתייחס לדברים, אם מהמקום שבו אתם יושבים או להגיע לכאן,   24 

ן, מה שאתם רואים כאן זה סיור שעשינו בשבוע  אז אנחנו נתחיל בסקירה. טוב אז מתחילים בסרטו 25 

שעבר מהנדס המועצה ואני באזור צפון מרכז המועצה, הלכנו לראות את התשתיות הנבנות במועצה   26 

מצלמת רחפן שמצלמת את    ו מה שאתם רואים עכשיו ז  .שלנו, תשתיות מאוד מרכזיות ומשמעותיות 27 

זה    . להגיד על זה כמה דבריםרוצה  אני    המסילה המזרחית, מה שאתם רואים זה היה ממרחב אייל, 28 

נקראת   היא  התעופה.  לשדה  עד  ותגיע  מחדרה  שיוצאת  רכבת  מסילת  של  במיליארדים  פרויקט  29 

המסילה המזרחית, דיברו עליה הרבה מאוד שנים, אבל היא כבר נמצאת בביצוע, מתכננים לסיים   30 

 31  2026-א צפויה להסתיים באותה אני לא יודעת להתחייב על זה, אבל מה שאומרים ברכבת זה שהי

הרכבת הזאת תסיע    .היא תיפתח 2026-מסיימים אותה ומתכוונים שב 2025- , ב2026-ולפעול כבר ב 32 

רכבת למשאות, היא עוברת    50%- רכבת נוסעים ו  50%מאזור חדרה ועד לשדה התעופה, היא תהיה   33 

צור יצחק, זה החלק הכי  היורד מצור נתן,   444במועצה שלנו מאזור הצפוני שלנו ויותר, אזור כביש  34 

צפוני שלה במועצה והחלק הכי דרומי שלה במועצה מסתיים בנחשונים. הרכבת הזאת יש לה מספר   35 

והיא תהיה מאוד משמעותית בתחבורה הציבורית    ,תחנות בדרום השרון, ככל הנראה שלוש תחנות 36 

לאומיות זה לא  , אבל במושגים של תשתיות כאלה  2026אז זה נראה עוד הרבה שנים    .שתפעל כאן 37 

בהחלט יסייע להקל בענייני תחבורה. אבל יש  זה ואם הם יעמדו בלוחות הזמנים אז  , נחשב להרבה 38 

, כאן  444צפויים לפתוח את כביש    2022בספטמבר    .משהו שהוא הרבה יותר זמין, הוא בטווח הקצר 39 
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כשיו נסלל כדי  ע  55אתם רואים מצד ימין זה אזור התעסוקה בנימין, כביש    55, כביש  55זה כביש   1 

אחת מההתניות לפיתוח אזור התעסוקה, כך נוכל לפתח    ולעבור מעל הרכבת וככל שהוא יורחב ז  2 

ואיפה שאתם רואים    6יותר את אזור התעסוקה. כאן אתם רואים למטה מעל הגשר, את כביש   3 

כביש   למעשה  זה  הגשר,  על  קודם    444אותנו  שראינו  מצומת  ימין,  55שמחבר  נווה  צומת   ,55  4 

למת שלו    444-חברת  המזרחי  כשמהצד  עכשיו  נסלל  הזה  הכביש  בעצם  הכביש.  מסתיים  שם  5 

י שלאורך החומה עד לצומת אייל. הכביש הזה צפוי להיפתח בספטמבר  אקלקיליה והוא בעצם בתוו 6 

צור יצחק דרומה  לוהוא יפתח לנו בעצם את כל העומסים שיש לנו בצפון המועצה מצור נתן    2022 7 

הכביש הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא סמוך אגב לאיפה שמתכננים תחנת כח ושם צפוי    . והפוך 8 

יש שם מחלף גדול מאוד ובעזרת השם    .444- ו  55עם כביש    6להיות צומת נוסף שיחבר את כביש   9 

המחלף הזה יחסל סופית כל סיכוי לעשות שם תחנת כח. זה משהו שכבר רואים בעיניים, את הצומת   10 

מחי אנחנו  של  הזה  בעלות  הוא  בעיניים,  רואים  לא  עוד  אנחנו  הוא  250,000,000₪יכים,  אבל   , 11 

בתוכניות וזה כבר התקדמות, זה כבר בביצוע וזה באמת בשורות טובות. יש עוד כבישים במועצה   12 

 13  444-אתם לא רואים את זה כאן, זה כביש גוש חורשים שהוא גם כן מתחבר ל  5233שמתקדמים,  

 14  40,000,000₪חיבים את הצומת, כרגע ההרחבה של הצומת בהיקף של  בחלק הדרומי שלו, שם מר

שגם זה יקל    . ועד לצומת חורשים זה השלב הבא שלו  6והרחבה של הכביש על הגשרים מעל כביש   15 

מאוד על העומסים שיש בכל גוש חורשים, אלה התוכניות, לחלק הראשון כבר יש תקצוב, פשוט   16 

זה   אז  לדרך.  ולצאת  למכרז  לצאת  היה  מחכים  בתשתיות  גאווה  הככה  לכם  אגיד  שאני  עדכון  17 

מקומית, שניים מהשותפים כאן לתכנון, אחד הוא ראש אגף תכנון בדרך ארץ בחוצה ישראל והשני   18 

הם שניהם תושבים שלנו, אמנון מנירית ואלון משדי חמד, אז דואגים    444הוא מנהל הפרויקט של   19 

 20 לנו.  

 21 98תת"ל 

,  98ה אנחנו רואים כאן? כאן אנחנו רואים את ההתנגדות לתת"ל  מ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 22 

היום התקיימה ישיבה בוועדה המחוזית, אנחנו    .תחנת הכח קסם  וז   98היום הייתה הישיבה, תת"ל   23 

צורך בתחנות  91היינו שם, התנגדנו לתת"ל, בדיוק מאותן סיבות שהתנגדנו לתת"ל   , שאין שום  24 

התקבלה החלטה, לא ברור למה   2020בלה החלטה באוקטובר  הממשלה כבר קי .מופעלות גז וסולר 25 

מוסדות התכנון ממשיכים לתכנן כשהתקבלה החלטה של הממשלה שלא מקימים תחנות כח גזיות   26 

יותר, אלא רק במתחמים קיימים של חברות חשמל ולא תחנות חדשות. אז אנחנו הגענו גם היום   27 

לא תם ועוד לא נשלם המאבק למרות שיש לנו    להתנגד ואנחנו כמובן ממשיכים לפעול בעניין הזה, 28 

 29 בו התקדמות.  

 30 יום המעשים הטובים 

מה שאתם רואים כאן בתמונות זה תמונות מיום המעשים הטובים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 31 

יצאנו ליער חורשים, תלמידי בתי הספר שלנו מירקון, תלמידי בית ספר מכפר    . שהיה בשבוע שעבר 32 

חד יהודים וערבים, לצאת לנקות את השטחים היפים, פנינת הטבע יער חורשים  קאסם וכפר ברא בי  33 

זו הייתה אחת מהיציאות    .של כולנו יפה לראות את ההתגייסות של כולם ובעצם  זה היה מאוד  34 

ראיתם גם    .הראשונות שלנו אחרי הקורונה והמפגשים שנעשו בזהירות רבה כמובן ועל פי ההנחיות 35 

את צוות המועצה עובדים ועובדות מהמועצה יצאו למועדונים שלנו, מועדוני הוותיקים, יצאו לגני   36 

שתילים, גם במועדונים של הוותיקים וגם נתנו פרחים לשומרים שלנו במועצה, ככה    הילדים ושתלו 37 

 38 פירגון לשומרים והיו עוד מעשים יפים וטובים.  
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 1 יום האישה הבינלאומי 

 2  . יום האישה הבינלאומי, גם נחגג לפני שבוע, ככה קצת מהנתונים  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יום האישה הבינלאומי פעם בשנה, אנחנו כל השנה מחנכים    בדרום השרון אנחנו לא מציינים את 3 

מהעובדים הן    77%אצלנו במועצה    .לשוויון מגדרי, שוויון מגדרי זה המושג שאנחנו רוצים לקדם 4 

מנבחרי הציבור במליאה הן נשים,    42מתוך    13עובדות, יש לנו במליאה אתם יכולים לראות כאן,   5 

ומה שחשוב לנו    .11מתוך   6מנהלות אגפים, אנחנו רואים וגם   .שזה פי שתיים מהקדנציה הקודמת 6 

להגיד זה לא פעם בשנה ולא יום בשנה, שוויון מגדרי מהגיל הרך אנחנו מחנכים מגני הילדים גם   7 

את הבנים וגם את הבנות, שכל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה ומה שהיא רוצה, לא צריך לעשות   8 

וויון המגדרי, אבל אם אתם מתעקשים על יום הגבר, אז  הפוך, לא צריך יום הגבר, צריך יום הש 9 

נשים מעובדות המועצה זה לא מאוד יוצא    77%אנחנו מוכנים לפרגן לכם, מוכנות. אגב, לשאלתכם   10 

נשים שעובדות, למה? כי נשים עובדות יותר בסקטור    78%עד    77%-דופן, ברוב הרשויות בארץ יש כ 11 

מה שמעניין לראות האם כיחס הנשים אנחנו נראה גם    .של השירותים, השירותים המוניציפאליים 12 

ועד שיהיה באמת שוויון   רואים שזה בדרך כלל לא ככה  בניהול ומה שאנחנו  את הקידום שלהן  13 

יום האישה הבינלאומי, אבל אני אומרת אנחנו כבר   לציין את  כנראה שנמשיך  הזדמנויות מלא,  14 

 15 עברנו ליום השוויון המגדרי.  

 16 ועובדות סוציאליים  יום ההוקרה לעובדים

גונן ]ראש המועצה[: גני  ם גם היה  ייום ההוקרה הבינלאומי לעובדים ולעובדות סוציאלי  אושרת  17 

שבוע שעבר, עובדים ועובדות סוציאליות הייתה להם שנה מאתגרת, הם בהחלט ראויים לכל הוקרה   18 

 19 ולכל פירגון.  

 20 תשתיות אינטרנט 

עדים וגם  ועדים, חברי ו ותקיים זום עם יושבי ראש ו שבוע שעבר ה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

נושא הסיבים   בזה. הייתה הצגה מעניינת מאוד של  וחברות המדיה השתתפתם  חלק מכם חברי  22 

היה סקר והסקר בדק כמה התושבים שלנו    .האופטיים שאורי פדלון ואורי מרגלית מובילים ושרון 23 

תושבים שהשיבו על    1,371מרוצים משירותי האינטרנט שמקבלים ביישובים שלהם ומצאנו שמתוך   24 

הרוב   ממדגם,  יותר  הרבה  כבר  זה  מאוד,  יפה  שזה  משירותי    83%השאלון  מרוצים  לא  כמעט  25 

כי אתם זוכרים שבמסגרת  האינטרנט, כי תשתיות האינטרנט שלנו לא טובות. למה עשינו את זה?   26 

אחת התשתיות    .ישוביםיהמליאה קיבלנו כאן החלטה משמעותית שאנחנו ניתן מענקי תשתיות ל 27 

והיו    .הרלוונטיות ביותר בתקופה כזאת של הקורונה ובכלל בעולם הדיגיטלי, זה תשתיות האינטרנט 28 

שהם הולכים להשקיע  שובים שסגרו  ישובים השונים שלנו שהשתתפו בזום ויש כבר יינציגים מהי  43 29 

 30 את התשתיות האלה בשיפור ושדרוג תשתיות האינטרנט, אז בהצלחה.  

 31 פסח 

חזרנו לאירועי התרבות שלנו ואנחנו יוצאים בספתח באירועי פסח,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 32 

להזמין   יש אפשרות  מוקי,  ועם  דוכין  ארקדי  עם  בהיכל התרבות  לייב  פסח  יהיה  מוזמנים  אתם  33 

 34 . כרטיסים דרך הפייסבוק, דרך האתר שלנו

 35 .אין כרטיסים מירית כץ ]מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים[:
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מה כבר הכל נמכר? וואו, איזה צימאון לתרבות אנחנו נפתח ואנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

וגם   שלנו  התרבות  בהיכל  גם  יותר,  אינטנסיבית  בצורה  אירועים  ועוד  סבבים  עוד  באולם  נעשה  2 

 3 הכנסים החדש. טוב אז ככה זה היה בעדכון בזק, בטעימה ואנחנו נחזור לכאן.  

 4 2.3.21מיום  02/21[ אישור פרוטוקול מליאה מספר 3]
שרון לא יעזור לך אתה תצטרך לבוא לכאן וגם את לימור, כי הנושא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

פה אחד    מי בעד? מי נמנע? מתנגד?  2.3.2021מיום    221הבא הוא אישור פרוטוקול מליאה מספר   6 

 7 בעד.

 8 

 9 [ החלפת חברים בוועדות4]
 10 . החלפת חברים בוועדות, שרון אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

טוב קודם כל ראיתי פה שאני מיעוט במועצה, אז מי שרוצה לבוא לעזור    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 11 

עדה לענייני ביקורת  ו ו  , עדה לבחינת עובדים נכנסת דפנה זק מצופיתושתי החלפות, אחת ו   . מוזמן 12 

 13 עדה, נצביע על שניהם ביחד, מי בעד? רואי מה היית עד עכשיו?  ורואי מסורי מתמנה למרכז הו

גונן ]ראש המ  גני  וי לא לא שנ  ועצה[:אושרת  עדת ביקורת היה בועז שויגר זכרונו  ויה, יושב ראש  14 

הו ריכז את  רואי  הוו לברכה,  ראש  יושב  היה  בועז  רשמי  ועדה, אבל  באופן  ואנחנו מבקשים  עדה  15 

 16 פה אחד בעד.  להצביע עבור רואי. אז מי בעד?

17 

 18 . מצוין אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 19 .גם השנייה שנבחרה בפעם הקודמת גם היא אישה, מה אני אעשה שרון סספורטס ]מנכ”ל[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  אני מרגישה שמתחילה כאן מרידה, אתם מוזמנים להגיב, אגב    אושרת  20 

המינים   לשני  ייצוג  יהיה  שלנו  במועצה  וגם  ארגון  שבכל  מאוד  מאוד  נשמח  כמו    50/50אנחנו  21 

שירותים   של  הזה  שהסקטור  מוצאים  אנחנו  אבל  אחרים,  בארגונים  וכמו  באוכלוסייה  22 

יצוג למנהלות ואנחנו רואים עכשיו את  מוניציפאליים תמיד היה מאוד נשי ולא היה בו מספיק י 23 

 24 מגמת השינוי גם אצלנו וגם בכלל, אז שוויון, אנחנו בשוויון. 

 25 גם את המורות אתם סופרים בתוך המספר הזה?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 26 . מורות זה אפילו מעלה את זה, כן אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 27 למעמד של "עמותה עירונית" סדרת מעמד העמותה למען החבר הוותיק ה[ 5]
גונן ]ראש המועצה[: סדרת מעמד העמותה למען החבר  האנחנו עוברים לסעיף חמש,    אושרת גני  28 

יושבת ראש העמותה לחבר    ".עמותה עירונית "תיק למעמד של  והו ומכבדת אותנו כאן ורדה לוי  29 

יש לנו כאן גם מתוך המליאה חברים שהם    .תיקותיק ואמיל עזרן שהוא מנכ"ל העמותה לחבר הו והו 30 

 החלטה
 2.3.21 -מיום ה 02/21מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 

 פה אחדאושר 

 החלטה
 כפי שהוצגו במליאה.  מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות

 פה אחדאושר 
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ועד המנהל של העמותה, לימור תציג את הרקע ואחר כך אנחנו נזמין  הומשמשים בתפקידים בתוך  1 

 2 . את ורדה ואמיל לומר מספר מילים

אזרחים  בבמטרה לקדם ולטפל    1983תיק נוסדה בשנת  והעמותה לחבר הו  לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 3 

במועצה. העמות והו עמותה  תיקים  לא  היא  של המועצה,  עמותה  לא  היא  פרטית,  עמותה  היא  ה  4 

תיקים ולא מעט בתחום  וחברים וחברות ו   4,000-במועצה כיום כ   . ציבורית, היא לא עמותה עירונית 5 

לתשושי נפש, חייב אותנו המוסד  החדש  בעקבות פתיחת המעון    .הזה מבוצע באמצעות העמותה 6 

התשלומים   להעברת  כתנאי  לאומי  המרכז  לביטוח  הפעלת  את  תסדיר  המועצה  כי  השוטפים  7 

מכיוון    .וכן תסדיר את הפעלת כל המפעלים הקיימים, מרכזי יום נוספים  , באמצעות מכרז פומבי 8 

ת מפטור ממכרז. בנוסף, גופי הביקורת שבים ודורשים  ישהעמותה הינה עמותה פרטית, היא לא נהנ 9 

לנו, שהרשות המקומית מתייחסת אליהם  להסדיר עמותות פרטיות שהן מעין עירוניות, כמו זו ש  10 

קצת פחות מעמותה עירונית, להסדיר אותן ולקבוע אותן כעמותה עירונית לכל דבר. כשישבנו בשנה   11 

האחרונה וניתחנו וחשבנו איך אנחנו עושים את זה ואם אנחנו עושים את זה, אז בעצם הגדרנו את   12 

וץ, בדרך כלל באמצעות מיקור חוץ  החלופה הראשונה היא חלופת מיקור הח  . החלופות הקיימות 13 

פועל תאגיד שפועל למטרות רווח או עמותה ללא מטרות רווח, אבל בכל מקרה הוא פועל למטרות   14 

התאגיד עצמו. לתאגיד דרך אגב למטרות רווח, אין אפשרות גם לקבל תמיכה מעמותה, כמו שהיום   15 

אם התאגיד אינו למטרות    אנחנו תומכים בעמותה הנוכחית, על מנת לאזן את התקציב שלו. גם 16 

רווח, אופי הפעילות במועצה האזורית בעיקר סביב פיזור האוכלוסייה אצלנו וההסעות אינו מתאים   17 

כל כך להפעלה בתאגיד כזה, במיקור חוץ גם אין יתרון קהילתי חברתי והיכרות עם תושבים ולכן   18 

מהלך שישמוט    . ורם חיצונילמועצה אין אינטרס כלכלי או ציבורי או שירותי בהעברת הפעילות לג 19 

תיקים ההולך וגדל במועצה. אני לא אחזור על  ואת השליטה בפעילות כל כך חיונית לאור מספר הו  20 

 21  ,החלופה הנוספת של פעילות באמצעות הרשות המקומית, כי אני יוצאת מתוך הנחה שקראתם הכל

בכך שהמועצה תהיה  ואני רק אגיע בעצם ליתרונות והחסרונות שבכל דרך הפעלה. אז היתרונות   22 

תיקים ולא  ועמותה עירונית היא שהמועצה תנווט ותביא את מדיניות השירות והטיפול בתושבים הו 23 

יהיה רצף באיכות השירות לתושבים, לא תהיה חלופה של מפעילים    .תיתן לגורם חיצוני לעשות זאת 24 

למכרזים בהתאם  שנים  מספר  יעדי    .מידי  להציב  תוכלו  המליאה,  חברי  אתם  נוכל,  יעול  יאנחנו  25 

אדם המקצועי שקיים היום בעמותה. החסרונות, עלולה  הושיפור, תוכלו גם לעשות שימוש בכוח   26 

לכם תפקיד חשוב והתאמות הניהול הן גדולות יותר כאשר  להיות פריצה במסגרת התקציב ולכן יש   27 

קחו רגע דקה ותקרא אותה, ניתחנו  יעמותה מועצתית היא עמותה העירונית. גם בטבלה הבאה ת 28 

את היתרונות והחסרונות בכל מודל הפעלה באמצעות המועצה בעצמה, הפעלה באמצעות העמותה   29 

לנו,  שיש  אחרות  עמותות  כמו  המועצה,  של  החברה  ה למשל    העירונית  החינוך,  לקידום  עמותה  30 

 31 . הכלכלית והפעלה באמצעות מיקור חוץ

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  רבה    אושרת  תודה  לך  להגיד  רוצים  אנחנו  הזו  בהזדמנות  גם  ורדה,  32 

ועושה רבות, קחי את המיקרופון, לא יראו  ושבהתנדבות את מובילה את העמותה לחבר הו  תיק  33 

 34 . אותך, בואי

אני מציעה שאחרי ששמעתם את לימור שהציגה את זה כל    חבר הוותיק[:להעמותה  ורדה לוי ]יו”ר   35 

 36  . כך יפה, יש לכם שאלות? תתחילו לשאול אותי, אותנו, גם את אמיל, אמיל אולי תבוא גם לפה? בוא

אמיל הוא מנכ''ל העמותה, נמצא פה איתנו אלי בן גרא שהוא היה מנהל אגף הרווחה בכפר סבא   37 

כמו    .ז היום הראשון, בכלל בין הראשונים בארץ שהיה זה אלי הקים את זהוהוא הקים את מרכ 38 
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שהייתה מירית מנהלת נהדרת, אז היה לנו את משה פישקין, אני חושבת שאולי את זוכרת אותו   1 

ואז הוא למד עבודה סוציאלית והוא עזר לאלי והקים את זה. אז בבקשה, תשאלו, אלי אולי תעזור   2 

יתנו אורי עצמון שהוא גזבר העמותה, גם הוא בהתנדבות מלאה ואנחנו  להם לשאול. נמצאים פה א 3 

עובדים   שכולם  נהדר  צוות  לנו  יש  בעמותה,  שגם  לופו  שירלי  פה  נמצאת  מאוד,  אותו  מעסיקים  4 

עדת ביקורת שלנו וגם רואי המבקר, הוא עשה ביקורת, הוא  ו בהתנדבות, גילה פרין יושבת ראש ו 5 

ואני מקווה שתאשרו כי לפני ארבע שנים אנחנו הגשנו    .עשה את זהלא חייב, ביקשנו ממנו ואז הוא   6 

את זה והבנייה אישרה את זה, לאחר מכן היו בחירות עניינים וזה, זה נדחה, אני חושבת שלטובת   7 

תחת  וה שתהיה  עירונית  עמותה  להיות  צריכה  שהעמותה  בכלל,  המערכת  לטובת  שלנו,  ותיקים  8 

, זהו אז אני מקווה שתאשרו, תשאלו שאלות, אורי אולי גם  'אריזה'המטריה, הגג, אמיל קורא לזה   9 

 10 . אתה תעזור להם קצת

אני אוסיף כמה פרטים, אני לא עשיתי טבלה של יתרונות וחסרונות, זה   אורי עצמון ]כפר סירקין[: 11 

מונח לי פה בקופסה, אין שום שוני בעמותה ובעמותה העירונית בפועל, מפני שעבדנו, אנחנו חברי   12 

 13  . ק מאיתנו וחלק יודע את העבודה וכולם עובדים בהתנדבות, פרט למנכ"ל בחצי משרהמליאה חל

אני מניח שהעמותה אם היא תהיה עירונית, היא תעבוד בדיוק אותו הדבר, מפני שזה היה נר לרגלינו   14 

נחסוך מהעמותה העירונית את המשא ומתן על התקציב    ,נכון  .ותיקולתת שירות מקסימלי לחבר ה 15 

שנה שעברה, כמה כסף נקבל, אלא מה שיהיה רשום זה מה שישלמו, אז למי שיהיה  כמו שהיה ב 16 

בעמותה יהיה לו יותר קל, הפרק הזה נפתר אוטומטית. אבל איך אומרים? אני מספיק שנים שם,  17 

זה היה תמיד עבודה אבל זו לא הייתה בעיה, בוא נאמר ככה, המועצה בכל גלגול שלה ראתה את   18 

לחברים, כדבר חשוב שצריך לתמוך בו ותמכו בו כמה שרק יכולים ואנחנו    השירות שהעמותה נותנת  19 

השתדלנו לשמור על כל גרוש כדי שלא נבזבז כסף ותמיד חיפשנו וחיפשנו עוד ועוד. ואם זה נוח יותר   20 

להפעיל וזה יותר נוח, מפני שהחוק היבש מחייב את המועצה לעשות מכרז מי יפעיל את המועדון   21 

המועדונים האחרים שהמועצה בנתה, אז התנאים היו תמיד כאלה שהעמותה  בנווה ימין או את   22 

את הפארסה הזו לא נצטרך לעשות, אבל כל היתר יעבוד לדעתי    .תיק הייתה צריך לזכותולחבר הו 23 

 24 . כמו שעבד בצורה טובה

שלום, ערב טוב, שמי אמיל ואני רוצה להגיד רק שניים    אמיל עזרן ]מנכ”ל העמותה לחבר הוותיק[: 25 

, אין שום היגיון שבמארג הכללי  1983-אין שום הגיון נכון שזה הוקם ב  .לושה משפטים קצריםש 26 

של המועצה יהיה משהו חריג כזה שנקרא עמותה פרטית, אין בזה שום הגיון ממה שפעם הוקם, זה   27 

לא הוקם מתוך כוונה רעה כן? אבל בהחלט זה לא הגיוני מבחינה ציבורית, אז זה דבר אחד. הדבר   28 

ישיר צריך להיות  החש זה באופן  נותנת שירותים למי? לאזרחי המועצה,  וב הוא שבעצם עמותה  29 

שהי שליטה, בקרה, שותפות מלאה גם בהנהלה וגם בתהליכים, להוציא את זה ממה שהיה פעם  ואיז 30 

אני חושב שהעידן של היום דורש את זה, טוב שאנחנו עושים את זה וזה בסדר    .שנה ויותר  30לפני   31 

אנחנו עובדים על זה הרבה מאוד זמן, בכלל להגיש את    .י מאחל למליאה שתאשר את זהגמור ואנ 32 

להכין,   צריך  שהיה  מה  לעומת  מאוד  קצר  זה  במצגת  שראינו  מה  הפנים,  במשרד  הזאת  הניירת  33 

 34 .בהחלט אני ממליץ לכם וכחבר מליאה של עשרות שנים, אני ממליץ לכם לעשות את זה בקלות יותר

קודם    .כמו שורדה הזכירה  2017-חברים, אני עשיתי דו"ח ביקורת ב  ]מבקר המועצה[:רואי מסורי   35 

עכשיו תראו העמותה הזאת הולכת להיות מאוד    .כל התוודעתי לפעילות המופלאה של העמותה 36 

מאוד מרכזית בשנים הקרובות במועצה וזה מובן, אנשים מתבגרים צריכים יותר שירותים של הגיל   37 

של המועדונ  כפי  השלישי,  העמותה  לכן  האלה,  כל הדברים הברוכים  הדברים האלה,  כל  של  ים,  38 
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בסדר והכל  מצוינת  בצורה  מנוהלת  הייתה  היא  פרטית  עמותה  עכשיו  עד  מנת    .שהייתה  על  אבל  1 

שתהיה יותר מעורבות של המועצה, הרי הבורד בעמותה עירונית זה שליש שליש שליש, שליש חברי   2 

של נבחרי ציבור ולכן חשוב מאוד ברגע שהעמותה היא עירונית,  מליאה, שליש עובדי מועצה ושליש   3 

כי בעצם העמותה הולכת    .נגיד ככה, המועצה הרבה יותר מחויבת לעמותה וככה זה גם צריך להיות 4 

להיות אפשר להגיד חלון הראווה של המועצה, בכל הטיפול בתושבים, לכן אני חושב שזה מאוד   5 

כזית שלי בדו"ח הביקורת שהעמותה תהפוך לעירונית, כי  מאוד חשוב שזו גם הייתה ההמלצה המר 6 

תיק וגם עמותות אחרות הן עמותות  וככה זה נהוג דרך אגב בכל הרשויות הגדולות, עמותה לחבר הו 7 

 8 .עירוניות

רואי תודה, אני חושבת שההבהרה שלך הייתה מאוד חשובה כאן.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

ית, זה לא רק של המועצה לעמותה, זה גם של העמותה למועצה, זה  אני אגיד שהמחויבות היא הדד 10 

 11 . הדדי. מישהו רצה לשאול כאן שאלה, זה היה דודו וגם עדי, שניכם תקבלו רשות

כן אני רק רציתי להבין, אם זה עובר להיות עירוני זה הופך להיות מתוקצב באופן שוטף על    דודו: 12 

 13 ידי המועצה כל שנה עכשיו? 

בדיוק כמו שעשינו בכל השנים מאז קום העמותה, רק שעשינו את    ]ראש המועצה[:  אושרת גני גונן 14 

 15 . זה באמצעות תמיכה, זה לא משנה שום דבר

 16 זה הופך להיות תקציב קבוע?  דודו:

 17 .כן, במקום תקציבי תמיכה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 18 . עמותהכל השנים המועצה מימנה את ה  ורדה לוי ]יו”ר העמותה החבר הוותיק[:

מה שרציתי לשאול, זה גם בהמשך לשאלה שלו, הייתה שם שורה במצגת של חריגה    עדי שחר ]מתן[: 19 

תקציבית, האם זה ישנה מהבחינה הזאת את התקציב באופן אוטומטי? האם יש הבדל בעלויות   20 

שאנחנו דברים  יש  האם  יקר?  יותר  לנו  יהיה  מבחינת  השונות  בעלויות  או  תמיכות    ,התפעול  21 

 22 שכעמותה פרטית קיבלנו ולא נקבל דברים כאלה? 

לא צפוי להיות שינוי, אנחנו נסייע בניהול ובבקרה התקציבית כמו   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

אבל תהיה כאן מחויבות שלא קשורה פרסונלית מהאנשים המחויבים כאן    .שגם אנחנו עושים היום 24 

ם, אנחנו לא יודעים, אנחנו בעצם מקבלים משהו כמנגנון  שני  10היום, אלה שיהיו מחר או בעוד   25 

 26 . ארגוני שיש בו מחויבות הדדית גבוהה יותר. אני אעלה את זה להצבעה

]יועמ”ש[: ריבלין  יותר    לימור  קצת  הם  הפנים  משרד  דרך  שעוברים  שדברים  רגילים  כבר  אתם  27 

ותיק בדרום השרון  וה מפורטים, אז תסלחו לי אני אקריא, במועצה פועלת העמותה למען החבר   28 

ביוזמת המועצה ועוסקת במתן שירותים תומכים לתושבי המועצה בגיל השלישי.   1983החל משנת  29 

לחברים בגיל השלישי,    םותיק, מרכז לתשושי נפש, מועדוניו העמותה מפעילה את מרכז יום לחבר ה 30 

פורט, עיתון, אירועי  בתי אב, פעילויות ס  330-לרבות טיפול ייחודי בניצולי שואה, קהילה תומכת לכ 31 

ספורט תרבות ופנאי וכן מערך מתנדבים להפעלת כלל פעילויות אלו. לאור רצון המועצה להסדיר   32 

את מעמדה של העמותה כעמותה עירונית, בהתאם להוראות נוהל הסדרת עמותה עירונית של משרד   33 

ת המועצה  בפני מליא  .הפנים, מובא לאישורה של המועצה הסדרת העמותה כעמותה של המועצה 34 

כנית האסטרטגית וכן חוות  והונחה הצעה לתיקון תקנון העמותה, בהתאם להוראות הנוהל והת 35 
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דעתם של מנכ"ל המועצה, חוות דעתו של גזבר המועצה וחוות דעתי, הממליצים על הסדרת מעמד   1 

לכן   העמותה.  הסדרת  ונוהל  הפנים  משרד  להנחיות  בהתאם  והכל  העירונית  כעמותה  העמותה  2 

ליאת המועצה האזורית דרום השרון מחליטה בזאת לאשר את הסדרת מעמד העמותה  ובהתאם מ  3 

עיון בחוות הדעת והת ולאחר  וזאת בהתאם  עירונית  בפניה.  וכעמותה  כנית האסטרטגית שהוצגו  4 

נקבעו בתקנון העמותה, שגם הוא נשלח   העמותה תפעל בתחומי המועצה בהתאם למטרות אשר  5 

פעילוי בכל תחומי  והוצג אליכם, לשם שדרוג  ותכנים שהותאמו למגוון אוכלוסיית הוותיקים  ות  6 

ישובים להובלת הצרכים של הוותיקים והרחבת פעילויות הוותיקים בתוך  י הרשות שיתוף הנהגות ה 7 

 8 .היישובים להנגשה קלה יותר 

רוב בעד, נמנע    אז אנחנו מעלים את זה להצבעה, מי בעד? מי נמנע? אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

 10 אחד.

 11 . נמנע אחד אני חייבת לציין את זה במפורש לימור ריבלין ]יועמ”ש[:

 12 . ישראל טייבלום נמנע אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 13 . גלי גם נמנעת :בקהל דובר

 14 . גלי היא לא נמנעת, היא לא משתתפת בהצבעה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 15 . גם אורי לא, כן גם אתה לא לימור ריבלין ]יועמ”ש[:

 16 כחבר מליאה אני יכול להיות.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 17 . אתה הגזבר, זה בסדר יש רוב לימור ריבלין ]יועמ”ש[:

א כדי שלא נפסול את  כגזבר יש ספק אם אתה יכול אז עדיף של  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 18 

 19 .ההצבעה, אז ברוב מוחלט התקבלה ההחלטה, בשעה טובה ומוצלחת ובהצלחה

 20 

ברגע שהעמותה הופכת להיות עמותה    .יש עוד הצעת החלטה לגבי התקנון  לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 21 

אליכם בעקוב אחר    נשלח עירונית אז גם התקנון שלה הוא תקנון של משרד הפנים, גם הוא כמובן   22 

מליאת המועצה האזורית דרום השרון מחליטה בזאת לאשר    . שינויים ואני יודעת שקראתם אותו 23 

 החלטה
ביוזמת המועצה ועוסקת  1983במועצה פועלת העמותה למען החבר הוותיק בדרום השרון החל משנת 

לחבר הוותיק, במתן שירותים תומכים לתושבי המועצה בגיל השלישי. העמותה מפעילה את מרכז יום 
מרכז לתשושי נפש, מועדונים לחברים בגיל השלישי, לרבות טיפול ייחודי בניצולי שואה, קהילה 

בתי אב, פעילויות ספורט, עיתון, אירועי ספורט תרבות ופנאי וכן מערך מתנדבים  330-תומכת לכ
תה עירונית, להפעלת כלל פעילויות אלו. לאור רצון המועצה להסדיר את מעמדה של העמותה כעמו

בהתאם להוראות נוהל הסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים, מובא לאישורה של המועצה הסדרת  
העמותה כעמותה של המועצה. בפני מליאת המועצה הונחה הצעה לתיקון תקנון העמותה, בהתאם  

ר להוראות הנוהל והתוכנית האסטרטגית וכן חוות דעתם של מנכ"ל המועצה, חוות דעתו של גזב
המועצה וחוות דעתי, הממליצים על הסדרת מעמד העמותה כעמותה העירונית והכל בהתאם להנחיות 

משרד הפנים ונוהל הסדרת העמותה. לכן ובהתאם מליאת המועצה האזורית דרום השרון מחליטה 
בזאת לאשר את הסדרת מעמד העמותה כעמותה עירונית וזאת בהתאם ולאחר עיון בחוות הדעת 

אסטרטגית שהוצגו בפניה. העמותה תפעל בתחומי המועצה בהתאם למטרות אשר נקבעו והתוכנית ה
בתקנון העמותה, שגם הוא נשלח והוצג אליכם, לשם שדרוג פעילויות ותכנים שהותאמו למגוון 

אוכלוסיית הוותיקים בכל תחומי הרשות שיתוף הנהגות היישובים להובלת הצרכים של הוותיקים 
 תיקים בתוך היישובים להנגשה קלה יותר.והרחבת פעילויות הוו

 ברוב קולות אושר 
 בהצבעה  פולא השתת וגלי זמיר ישראל טייבלום נמנע, אורי עצמון
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ניים במשרד הפנים כפי שהוצג  את תקנון העמותה העירונית כפי שמוצע על ידי אגף לתאגידים עירו  1 

 2 לחברים, מי בעד? 

 3 פה אחד בעד.  מי נמנע? אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 4 

]יו”ר העמותה החבר הוותיק[: תודה רבה לכולם, תודה רבה לכם, תודה רבה להנהלת    ורדה לוי  5 

 6 .העמותה שעושה עבודה נהדרת ומגיע לכם, תודה רבה לראש המועצה, למנכ"ל המועצה

 7 .תודה רבה לך ורדה :בקהל דובר

תודה רבה ללימור שעשתה עבודה נהדרת וממש לאגוזי,    הוותיק[:ורדה לוי ]יו”ר העמותה החבר   8 

כסף הוא לא נותן לנו, אבל יש לו חמלה והוא יודע איך לדבר והוא נוסע איתנו לירושלים, כדי להביא   9 

עוד קצת כסף, אז תודה רבה לך אגוזי שאתה סובל אותנו כל כך הרבה שנים, אז תודה רבה לכם   10 

 11 . או מה אנחנו עושים הזמנתי את אלי כדי ללמוד ממך אליותבואו לבקר, תבואו לבקר תר

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  החדש    אושרת  נפש  לתשושי  במועדון  נעשה  אנחנו  הבאה  הישיבה  את  12 

 13 .באפריל ונפתח אז אנחנו נעשה שם את הישיבה, תודה ורדה 21-שפותחים אותו ב

רגע, אני אגיד שאנחנו מגבשים  עד שנעבור לנושא הבא ונתארגן גם פה    שרון סספורטס ]מנכ”ל[:  14 

תיק, גם לעמותה אבל  ו עכשיו הצעות מחיר ליועץ שילווה את המועצה בבניית תוכנית אב לחבר הו 15 

וגדלים של תושבים שחוצים את    .לכל התושבים המבוגרים במועצה לנו מספרים הולכים   16  95יש 

כמו    . טוב, אז כן ירבואנחנו חיים פה    אתלשמחתנו ותוחלת החיים בדרום השרון עולה ויחד עם ז  17 

שעשינו בחינוך ואת התוצאות כבר ראיתם בחלק מהמקומות, גם בחווה חקלאית, מרכז מבקרים   18 

תיקים במועצה,  ושנקי ומה ששמעתם בשבועות האחרונים, אני מאמין שהתוכנית אב למבוגרים הו 19 

ש אותה עם  תתגבש, אני מניח, בחצי שנה, שמונה חודשים הקרובים, נציג לכם אותה ואחרי שנגב 20 

האוכלוסייה הזו היא מגוונת, היא חייבת פעילות מגוונת, מעניינת,    .משאבים מתאימים נצא לדרך 21 

חדשה, מעודכנת וזה מה שאנחנו נעשה אני מניח בשנה שנה וחצי הקרובות ונצא עם תכנית שתשים   22 

א היום  תיקים, המבוגרים במועצה, בסדר עדיפות הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהוואת האנשים הו  23 

 24 . וזה מאוד חשוב לנו, אז אנחנו נקדם את זה גם ונציג לכם את זה בהמשך

 25 [ הנחה בארנונה למוסד מתנדב6]
המועצה[: ]ראש  גונן  גני  למוסד    אושרת  בארנונה  הנחה  הבא,  לסעיף  עוברים  אנחנו  שרון,  תודה  26 

מאחורי המשפט הזה, הנושא הזה, שנראה ככה מאוד יבש כזה, עומדת מכינה מרגשת ביותר    .מתנדב 27 

 28 . שמי שעומד מאחוריה זה אנשים יקרים, חיים ואריאלה איטקיס, חיים אני מזמינה אותך

]יועמ”ש[: ריבלין  המרגש,    לימור  החלק  את  יגיד  חיים  כך  ואחר  המשעמם  החלק  את  אגיד  אני  29 

לקידום   פולאריס  לועמותת  בקשה  הגישה  בישראל  הנחה  והחינוך  לקבל  בארנונה,  ההנחות  עדת  30 

 31  16.2.2021שמגיעה לה מהיותה מוסד מתנדב, מוסד שמשמש לשירות הציבור. ביום  ,  שנקבעה בחוק

עדת ההנחות לענייני ארנונה את הבקשה של העמותה לקידום החינוך, בהתאם לסעיף חמש  ובחנה ו 32 

 החלטה
תקנון העמותה העירונית למען החבר הוותיק, כפי שמוצע על ידי אגף מליאת המועצה מאשרת את 

 לתאגידים עירוניים במשרד הפנים, וכפי שהוצג לחברי המליאה.
 פה אחדאושר 

 בהצבעה  פולא השתתוגלי זמיר אורי עצמון 
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טורים, עמותה המפעילה מכינה קדם צבאית מגדלור על שם  י' לפקודת מיסי העירייה ומיסי הפי 1 

עמיחי איטקיס סרן  ורב  איטקיס  ברק  צה"ל סג"ם  קציני  נוער    ,האחים  של  בהכנה  עוסקת  אשר  2 

 3  ,מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לשירות משמעותי בצה"ל. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים

גם העברנו לכם את הבחינה במייל, בחינה  ועדת הנחות בחנה את הבקשה ואת פעילות העמותה וו 4 

מאוד מפורטת והיא ממליצה למועצה להינתן הנחה על המבקשת בהיותה מוסד מתנדב כהגדרתו   5 

בחוק שנעשה בנכס שימוש לשירות הציבור שעיקר פעילותו לענייני רווחה וקהילה, המדובר על אף   6 

רק נתון טכני הנכס    .שלישים  השם המפוצץ פטור בעצם בהנחה מתשלום הארנונה בשיעור של שני 7 

.  2021- נכון ל  30,691₪מטר רבוע, החיוב השנתי בארנונה עומד על    669מצוי בבית ברל בשטח של   8 

 9 .ההנחה ניתנת תמיד למשך שלוש שנים, עכשיו ניתן לחיים לדבר

שלום לכם, ערב טוב שמי חיים איטקיס אני גר בשדה ורבורג, אני   חיים איטקיס ]עמותת מגדלור[: 10 

פר לכם קצת על המשפחה שלנו ועלינו ועל הבחירה שלנו להנציח את ברק ועמיחי בנינו, בפעילות  אס 11 

הזאת שהיא משנה חיים לאנשים צעירים שלא שפר מזלם. אני נשוי לאריאלה, אנחנו שנינו אנשי   12 

חינוך, אני גם איש מוזיקה, זכיתי לעבוד עם ורדה הרבה שנים, הייתי מנצח חבורות הזמר הראשון   13 

דרום השרון, נסעתי לשליחויות, חזרתי, אנשים מוכשרים אחרים קיבלו על עצמם את הפעילות  ב 14 

אנחנו הורים לשלושה ילדים בנינו הבכור ברק, אתם רואים אותו חובש את כובע הקצין    .הזאת 15 

מפקד טייסת ואחותם הצעירה מיטל. אנחנו בשובנו    סגןבחיל הים, אחיו הצעיר עמיחי, טייס קרב   16 

, כלומר אנחנו כבר נחשבים לדי  1993משליחות חינוכית בארצות הברית הגענו לשדה ורבורג בשנת   17 

גדלתי בכפר סבא,    .תיקים בשדה ורבורג, אבל אני הכרתי את המושבים היטב מתוקף העבודה שליוו 18 

יש מעט מאוד משפחות   אנחנו נכנסנו למשפחת השכול פעמיים. למזלה הטוב של המדינה הזאת  19 

פעמיים, זאת פגיעה אנושה ביכולת של משפחה לחזור לעצמה ולתפקד וכל משפחה בודקת  שנפגעו   20 

עם עצמה איך היא הייתה רוצה להנציח את הילדים שלה, זו דילמה שכל משפחה שכולה מתמודדת   21 

שבית   שלנו,  הילדים  גדלו  שעליה  חינוכית  בפעילות  להשקיע  החלטנו  חינוך  כאנשי  אנחנו  איתה.  22 

ומחנך לערכים האלה, עמיחי למד פה בבית הספר, מיטל למדה פה בבית הספר,  החינוך הזה חינך   23 

ברק למד בכפר סבא כי לא הייתה פה מגמת כדורעף ומוזיקה. מכל מקום כשהתלבטנו מה לעשות,   24 

קיבלנו יום אחד טלפון מחבר טוב של עמיחי שהוא חובל רב סרן בחיל הים, הוא חבר מאוד טוב של   25 

הם גרו אחר כך יחד בתל אביב,    .ך מהגיבוש עד סיום קורס טיס ועד בכללעמיחי שהלך אתו כל הדר 26 

חלקו דירה עם שתי חברות והם אמרו אנחנו רוצים לקפוץ אליכם, יש לנו רעיון. הבית שלנו תמיד   27 

הצעה,   עם  אלינו  הגיעו  הם  אלינו,  שמגיעים  שלנו  הילדים  של  לחברים  בוודאי  אחד,  לכל  פתוח  28 

להקים פעילות חינוכית, אתם אנשי חינוך, אנחנו זוכרים את ברק ואת   ההצעה הייתה אנחנו רוצים 29 

אנחנו מיד אמרנו אתם צודקים, אבל עכשיו    .עמיחי, לטעמנו אין דרך יותר טובה להנציח את הילדים 30 

היינו צריכים לאפיין את מה שאנחנו רוצים לעשות. אז אני אומר לכם כך, מכינות קדם צבאיות   31 

זר, מה שנקרא, הציונות הדתית, כשהתוכנית התכוונה לפתח מנהיגות  בארץ התחילו בעיקר במג 32 

ובאמת היא התייחסה לעילית של הנוער הישראלי. לאט לאט קמו מכינות אחרות שהן מכינות של   33 

מנהיגות של   פיתוח  עיניהן  לנגד  וכולן ראו  כל מיני כאלה  חילוניות, או אזרחיות, או  מה שנקרא  34 

צמנו שאנחנו רוצים ללכת על משהו נועז ונחוץ, אמרנו אנחנו נלך  חבר'ה צעירים. אנחנו חשבנו לע 35 

לשלם   משגת  ידם  שאין  מזלם,  שפר  שלא  באים    12,000₪לאלה  הם  כי  במכינה,  פעילות  לשנת  36 

הם דלפונים, אבל הם ילדים טובים, הם חבר'ה שיש להם פוטנציאל, רק צריך   .ממשפחות דלפוניות 37 

הפוטנציא  מן  להפיק  הזדמנות  להם  המחזור  להציע  התחיל  שנים  ארבע  לפני  המיטב.  את  הזה  ל  38 

הראשון, עכשיו ההגדרות של מכינה קדם צבאית מאוד מאוד ברורות, כמו שיש פה הגדרות של   39 
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אני אגב ניהלתי את    .משרד הפנים, יש הגדרות של משרד הביטחון, יש הגדרות של משרד החינוך 1 

חבר'ה, שכרנו בית,    18ה והפתיח היה עם  האגף של השכלת מבוגרים במשרד החינוך, אני מכיר את ז 2 

רצינו להיות סמוכים לים כי המכינה שלנו מכינה ימית, חלק חשוב מההכשרה של החברים היא   3 

דרך הים, אני לא איש ים אבל הבנתי שכשאתה מפליג על סירה, אם אין תיאום ואין אחריות אתה   4 

לשנות תפק  ללמוד להתחלק, צריכים ללמוד  עובד  טובע, כל אחד צריך  זה  ידים, לקחת אחריות,  5 

היטב. אז שכרנו בית ישן בכפר שמריהו, התחלנו לגייס תרומות, כי עד שמכירים במכינה לוקח זמן   6 

מעלות הפרויקט הזה.    30%- וגם לכשמכירים במכינה, ההשתתפות של המדינה היא קצת פחות מ 7 

ה צמחנו במספרים, יש  מהחבר'ה, היינו שלוש שנים בכפר שמריהו, כל שנ  90%- התגייסו למעלה מ 8 

הגדרות מספריות מאוד מוגדרות של משרד הביטחון, קיבלנו את ההכרה גם של משרד החינוך וגם   9 

של משרד הביטחון, אנחנו עמותה, עמותה שמתנהלת עם דירקטוריון של אנשים שכולם מתנדבים.   10 

מורנו האגדי,  בראש העמותה שלנו עומד ג'נטלמן שהוא סגן אלוף יוצא סיירת מטכ"ל, המפקד של   11 

של השר בנט, של עוד כמה חבר'ה מאוד מוכרים, אנחנו מתנהלים באופן מאוד שקוף. אנחנו שלוש   12 

שנים היינו בכפר שמריהו ובשנה הרביעית לקיום המכינה עברנו לבית ברל. בית ברל מבחינתנו זה   13 

המועצה, ראשת  איך  לראות  יפות, מרגש  פנים מאוד מאוד  בסבר  אנחנו התקבלנו  מנכ"ל    הבית,  14 

המועצה, מזכיר המועצה, מירית, באמת צוות גדול של אנשים נרתם לחבק אותנו. אנחנו זקוקים   15 

לחיבוק הזה, אני אגיד לכם כך, החבר'ה שלנו מגיעים מיחידות חוד החנית של צה"ל, יש לנו בחור   16 

ה יוצאת  בקורס טיס, יש לנו בוגרי קורס חובלים, יש לנו חבר'ה בסיירות ובאמת באמת נעשית עבוד 17 

מן הכלל. ראשי המכינה שלנו הם שני חבר'ה שהם שניהם רבי סרנים, חובלים, חבר'ה שיכלו לעשות   18 

לביתם, אבל החליטו לבחור בחינוך כדרך חיים והם עושים באמת עבודה נפלאה. ביום שישי הלכתי   19 

מפקד  מי שעתיד להיות  מ  סמס לרחוץ את האוטו פה בניר אליהו ופתאום אני מקבל תמונה הודעת   20 

חיל הים הבא, בבגדים אזרחיים, ליד התמונות של ברק ועמיחי, בכניסה למכינה. אני אומר לו אתה   21 

לא מתבייש? לא באת לשתות קפה? בפעם הבאה הוא אמר לי ואחרי זה הבנתי מה קורה. המכינה   22 

בקורס   החבר'ה  את  לבקר  באו  הורים  הנוכחיים,  חובלים,  קורס  של  החבר'ה  את  אירחה  שלנו  23 

ם, למפקד חיל הים הבא יש בת בקורס חובלים, יש שש בנות בקורס הזה, לא יודע כמה יסיימו  חובלי 24 

אבל זה מקסים. כשאני מגיע למכינה ואני מגיע לעיתים קרובות למכינה, אני מרגיש את הילדים   25 

ביום   ויותר מאשר  יותר מאשר בבית העלמין  יותר מאשר בכל מקום אחר,  נוכחים במכינה  שלי  26 

הם ימים מאוד משמעותיים לנו, אני באמת מרגיש שזאת באמת ההנצחה הכי ראויה  הזיכרון, ש 27 

לבנים שלנו. אחד העקרונות שאנחנו מלמדים אותו, הוא שהחבר'ה לא רק מקבלים, אלא החבר'ה   28 

לכם   אגיד  אני  התנדבויות,  של  רחבה  בקשת  באמת  התנדבותיות  פעולות  עושים  הם  נותנים,  גם  29 

ישובי המועצה ככוח עזר להדרכה, פעילויות  י וניות של ילדים ונוער בשבמועצה הם מתנדבים במועד 30 

כיף וזמן איכות. הם בין השאר פועלים במתן, ירחיב, צור יצחק, צופית, נווה ירק, נירית, אני חושב   31 

ומפעילים בתוכנית שנקראת   גני עם, הם פעילים  סירקין, מתן,  כל המועצה, כפר  יוצאים  ?"שזה  32 

את"הימהקובי  מכירים  מהקוב"   ,  חטיבות    :יהי יוצאים  לילדי  המועצה  של  פעילויות  מערכי  של  33 

הביניים? ההתנדבות היא קבועה, יום שני אחר הצהריים באופן קבוע, מאוקטובר עד ינואר פעילויות   34 

למשל    . קבועות פעילויות אחרות כמו  נעשו  להתכנס אז  אני אגיד שבימי הקורונה שהייתה בעיה  35 

מאיר, הילדים של עובדי בית החולים מאיר, כמו למשל חלוקת סלי  שמרטפות לעובדי בית החולים  36 

מזון לניצולי שואה ועוד ועוד דברים ואנחנו פתוחים לשתף פעולה בכל מיני דברים שהמועצה תהיה   37 

יש פה ראשת מועצה שהיא בעצם סוג של מנהלת בית ספר, אני מסתכל על המועצה   .מעוניינת בהם 38 

נוך, אז אני מעמיד לרשותך את כל מה שהמכינה יכולה להעניק  הזאת כעל בית ספר, היא אשת חי 39 
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למועצה ואני באמת מודה לכם על האופן שבו אתם קיבלתם אותנו, אתם מחבקים אותנו, אנחנו   1 

 2 . מחבקים אתכם בחזרה תודה רבה

הזכות כולה שלנו, באמת הזכות כולה שלנו, אתם אנשים מעוררי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

השראה חיים, גם אתה וגם אריאלה ומיטל. לא הייתה יכולה להיות הנצחה חיה יותר כמו שאמרת,   4 

או ערכית יותר או ציונית יותר מההנצחה הזאת. תראו, חיים היה צנוע לגבי מה שהשנה הזאת עושה   5 

בני נוער שחלקם עברו הרבה מאוד מסגרות    40עים לכאן, הם  לילדים האלה, מכל הארץ הם מגי 6 

בחיים שלהם, לחלקם אין הורים ואין עורף משפחתי, או יש אבל הם לא בקשר איתם, לחלקם גם   7 

הם מגיעים לכאן, לבית ברל, המכינה    .יש גם תיקים פליליים והם גם לא יכולים להתגייס לצבא 8 

ביש, אני מצטערת שלא הספקנו היום ואנחנו נבוא לבקר  הזאת מגדלור היא כאן בבית ברל, מעבר לכ 9 

שם ואתם תרגישו בלב שלכם, בכל הגוף את הצמרמורת הזאת של המעשה הערכי, החינוכי, הציוני   10 

הזה שאתם עושים. הילדים האלה בתום שנה מגיעים לקורס טיס, אני קראתי וואטסאפ לפני שבוע   11 

פיקו קורסי  קורסים,  סיימו  שעכשיו  בוגרים  הכי  של  לתפקידים  מגיעים  הם  קורס,  מצטייני  ד,  12 

משמעותיים ובכירים בצה"ל ושנה לפני זה בכלל לא רוצים לגייס אותם. עכשיו יתרה מזאת, לא רק   13 

שאנחנו נצביע כאן על המקסימום שאנחנו יכולים לתת הנחה בארנונה, אני כבר בשיחות עם חיים,   14 

ילים בודדים, אין להם אפילו לאן לחזור,  על מה קורה איתם בצבא, חלקם, הרוב המוחלט הם חי 15 

כבר דיברנו עם יושב ראש קרן בית ברל  ועוד לא    . הם חוזרים למכינה, המכינה זו המשפחה שלהם 16 

אותך,  הספקתי   משרד  אנחנו  לעדכן  עם  זה  את  סגרנו  בודדים,  בודדים  לחיילים  בית  כאן  נפתח  17 

השר כאן  הם תושביםישתחררו    כשהם  .הביטחון כשהיה  אנחנו  מהצבא,  מלגת  להם  ניתן    שלנו,  18 

אנחנו ראינו במו עינינו ושמענו באוזנינו, את הבוגרים שנה שעברה ואיך    .לימודים והם ימשיכו כאן 19 

חוזרים לפנימייה שממנה  או שהם  צעירים שהגיעו למכינה,  להם עכשיו עושים מנטורינג עד לגיוס   20 

בעקבותיהם,   ובאים  על המכינה  לספר  באו  ולמיטל  יםחי  פשוט משנהזה  הם  לאריאלה  לך,  אז   . 21 

 22 . שאתם מעוררי השראה, לא יכולתם למצוא דרך טובה יותר להנציח את ברק ואת עמיחי

ה שבאים  'אותם חבר  .רק משפט אחדרוצה להוסיף  רבה אני  תודה    חיים איטקיס ]עמותת מגדלור[: 23 

אוכל גונב  שנתפס  מישהו  על  פלילי  רישום  להיות  יכול  זה  פליליים  רישומים  את  ש  מי  .עם  עובר  24 

איתנו הזה  הפלילי  ,התהליך  גיוס    .אנחנו מצליחים למחוק את הרישום  אין  הפלילי  עם הרישום  25 

לפני שבוע הייתה    .ל"להתגייס לצהיכול  את הרישום הפלילי    צליחים למחוק לו  מי שאנחנו מ  .ל"לצה 26 

הכתבה באמת מספרת את הסיפור באופן הכי    , לא יודע כמה מכם ראו.13כתבה בטלוויזיה בערוץ   27 

אז חברים תודה רבה לכם ותודה לך    .הם הגיעו רחוקו   ,אותנטי על שני ילדים כאלה לאן הם הגיעו 28 

 29 ת.אושר

 30 . רוצה להגיד משהו גיא .כן גיא בוא לכאן אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 31  אחורי הקלעים.  את כל הפרויקט מ  אני ליוויתי  ,אנחנו נפגשנו  ,חיים  דם כלקו  גיא כהן ]בית ברל[:

כל    .שנה מאז שהשתחררתי פחות או יותר ראיתי הרבה בני נוער בבית ברל לא ראיתי דבר כזה  14 32 

המסירות מדבר קטן לדבר הגדול כל האינפורמציה שאתם מעבירים להם איך להתמודד אני רואה   33 

ם לומדים מה זה החיים ואיך  יש לנו עוד מכינות כמה ה  ,איך להגיד  ,אני רואה כקב"ט  גם    .את זה 34 

 35 .זה דבר גדול מהחיים ,חשוב לי מאוד להגיד את זה באמתבאמת בנועם דבר שפשוט מתנה ואנחנו 

 36 נעלה להצבעה. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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]יועמ”ש[: אנו מאשרים מתן    2021לשני    16עדת ההנחות מיום  ו בהתאם להמלצת ו  לימור ריבלין  1 

ריס לקידום  א לעמותת פול  ,לפקודת מס העירייה ומסי הממשלה פיטורים  5סעיף  הנחה בארנונה לפי   2 

למשך שלוש שנים וכל עוד לא יחול שינוי    2021ראשון  להחינוך בישראל וזאת החל מיום ראשון   3 

 4 . במטרות בפעילות העמותה

 5  עד. נגד? מי נמנע? פה אחד ב   מי  ?מי בעד  מעלים להצבעה.אנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 6   .אנחנו נגיע לשם לביקור

 7 

 8 דרום השרון-[ פתיחת וועדה לבחינת הכנסות במשרד הפנים לצורך אישור הסכם רעננה 7]
עדה  ו פתיחת ו  , לימור זה גם הסעיף שלך  .אנחנו עוברים לסעיף הבא  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

 10 . דרום השרון-במשרד הפנים לצורך אישור הסכם רעננהלבחינת הכנסות 

ן אני יוצאת מתוך הנחה נכונה שקראתם את ההסכם ששלחנו  אגם כטוב    לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 11 

דרום השרון חתמו על הסכם לפיו דרום השרון מעבירה לתחום שיפוטה  ו רעננה    2015-ב  . לכם אליכם 12 

של  ו רעננה שטח שהיה בשטח המשבצת  של  חן  תכנונה  גבעת  ב   34מושב  דונם   13  שטח הכלוא וחצי 

על פי    .משולשהלו בצורה של משולש ולכן הוא מכונה שטח  יהוא כא   ,531במשולש צמוד לכביש   14 

 15  ף השבחה ובחל  נה בהיטליההסכם השטח עבר לרעננה כאשר בתמורה לכך שתי הרשויות תחלוק 

ואכן גבולות    , ירת גבולותעדה לחקובהתאם להסכם משרד הפנים מינה ו   . ל השבחה באופן שווההיט 16 

הוועדה לא עסקה ולא אישרה גם את החלק    , מה  א אל  . 2016-השטח עברו לרעננה כבר בהחלטה ב 17 

ניסינו במהלך השנתיים האחרונות מספר פעמים לפנות    .השני של ההסכם שהוא בחלוקת ההכנסות 18 

ים בלי חלוקת  שכן אין חלוקת שטח  ,דון גם בחלק של חלוקת ההכנסותללשר הפנים ולומר ולבקש  19 

כ  ,כנסותהה באחדרו הדברים  אחד  שככל    .כים  אמר  הפנים  משרד  ממש  שבועות  מספר  לפני  20 

יקים    ,בבקשה מתאימה  הכמובן תפנ  שהמליאה בין ועדה לחלוקת הכנסות שתדון בהסוהוא   21  כם 

לגבי  . שתי הרשויות רעננה מקדמת  עיריית  ביות חקלאי אבל  הוא  למגורים    ו השטח הזה  תוכנית  22 

 23 הפוטנציאל.   זה .ומסחר

גונן ]ראש המועצה[: עד    .שבחההזכאים לקבל מחצית מההכנסות של היטלי ה  אנחנו  אושרת גני  24 

ה  יתהי  .אוגרפית שפתחה חלוקת הכנסותי ועדה גוה שום  יתהיום לא דיברו איתנו על זה כי לא הי  25 

ה אז אנחנו פותחים את  השבחעכשיו הגיע הזמן ה   ,גם עוד לא הייתה השבחה  וז   .ק חלוקת שטחיםר 26 

נעלה את זה    ת לואאז אנחנו אם אין ש  .לא דיברנו עליו  2015-מ  זה הסכם    .הוועדה לחלוקת הכנסות 27 

אלי אתה רצית    .אז בואו תעבירו את המיקרופונים ביניכם לשאלות  ?יש שאלות או הערות  .להצבעה 28 

 29   .ישראל ואחר כך אמנון ,הצביע אבל אני חושבת שיש כאן מישהו שרוצה לשאול שאלותל

 30 . אפשר לבטל  יאההסכם   לימור שאת אני מבין מ ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

 31 . 2015-מסכם חתום כבר מזמן הה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כי יש גם שטחים    .זה ברור למה  ,העסקהאת הטעות של  אני הבנתי    ישראל טייבלום ]רמות השבים[: 32 

יתרנו  וועדיין העיריות לא מוכנות לוותר על השטחים האלה כפי שאנחנו ו   ,וכלאשנ  531-לדרומית   33 

 החלטה
מתן הנחה בארנונה לפי   16.2.21בהתאם להמלצת וועדת ההנחות מתאריך מליאת המועצה מאשרת 

לפקודת מס העירייה ומסי הממשלה פיטורים, לעמותת פולאריס לקידום החינוך בישראל,  5סעיף 
 שינוי במטרות ובפעילות העמותה.שנים, וכל עוד לא יחול  3למשך  1.1.21וזאת החל מתאריך 

 פה אחדאושר 
 אורי עצמון לא השתתף בהצבעה
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צפון  ומכפר מלל  ל  מצפון   מאוד מצערתכן יש לנו דוגמה    .531-על השטח המדובר שהוא צפונית ל 1 

 2  . ומות ששייכים לעיריית כפר סבאק  32עכשיו שלושה מגדלים של  שהולכים להקים רמות השביםל

השאלה היא לגבי    .רמות השבים המגדלים האלהאת  זה יכול לחסל    ,דבר הזהעם האנחנו תקועים   3 

 4  ? למועצות השונות  יםושייכ   ,שנמצאים דרומית וצפונית  513-ב  כלואים  העתיד האם יש עוד שטחים  

המערבי   בצד  שהם  שטחים  שוב  לייצר  הולך  הרכבת  של  המזרחי  הקו  הרכבת  עכשיו  בצד  והאם  5 

השונות העיריות  לבין  בינינו  הרכבת  של  איך    ? המזרחי  ולראות  האלה  בשטחים  לדון  אפשר  אם  6 

בצד    כלואיםעצום למי שיש לו שטחים  ל  עוו עשה    שנעשה כאן,אני חושב שמה    .מטפלים הדבר הזה 7 

 8 . 531הדרומי של 

אמרנו קודם אמנון  כן  אענה.  אנחנו נאסוף כמה שאלות ואז אני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

 10 ואחר כך רונן. אוקיי, רונן קיבלת את הזכות. 

יתור  ועבירו לנו שאו שזה יהיה ו ההמצב היה כזה ש  ,רוצה לענות לךאני רק    רונן ברקאי ]גבעת חן[: 11 

שעדיף לנו בהסכמה כי אנחנו    שהבנווכמו    .פייהגבולות בהסכמה או שזה יהיה בכ ואז הבהסכמה   12 

יותר למהנקבל  בהתאם  דבריםש   ,  ועוד  עכשיו  כאן  .שמעת  לעשות  מה  לנו  היה  לא  היה    ,אז  זה  13 

ה שהיו שם למען הדיוק אם נכנסים  'ים שלנו וגם החברימשפט ים  עצם יועובדקנו את זה   .בהסכמה 14 

דרום השרון  בבגבעת חן או   מוניציפאלית לאנשים שהם    , רוב השטח שם הוא שייך לזה קצת לעומק 15 

 16 .ם לגמרי לא שייכים למשקים שלנו והם מאוד רצו את זה גםה  .אבל הם קשורים לרעננה

 17 שהו? תודה רונן עוד שאלות מי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מפעיל את    גבעת חן  תושב  ,שבא לכפריה לחלוטין זה לא תושב גבעת חןמי    רונן ברקאי ]גבעת חן[: 18 

 19   .גבעת חןמ  הוא לאבעל הנכס   .הכפריה

 20 . שלמה  .רההבהעל הרונן תודה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 21 ? השבחה יגם על היטל  .50/50של תהיה הכנסות  האמרת שחלוקת   :שלמה נמרודי ]רמות השבים[

 22 רק על היטלי השבחה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 23 ומה עם ארנונה?  :השבים[שלמה נמרודי ]רמות 

יש הסכם חתום כדי   ץשכונה ברעננה  וז  .הולכת לרעננה  נה ארנולא.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 24 

ואנחנו עכשיו    .לא חתם עליוהשר    2015-מ  .צריך לחתום עליו  השר  זה יבוא לידי ביטוישההסכם ה 25 

 26 . לחתום על זה  רשאוגרפית מיוחדת לחלוקת הכנסות כדי לחייב את היועדה ג ו  יזמנו

 27 ? 50%קבל  התנות את החתימה כדי ללמה לא ל  :שלמה נמרודי ]רמות השבים[

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  ב  אושרת  השטחים  העברת  על  בחתימ  2015-החתימה  גם  שר.  הייתה  ת  28 

לכן    השר.   ואז חתם על זה  ,ראש עיריית רעננה קודם  , ראש המועצה הקודם  , חתם כאן גםבסדר 29 

אני  וועדת הכנסות שעליה חתומים ראש עיריית רעננה  ואנחנו פותחים    . ההשטח כבר עבר לרעננ 30 

בארנונה ההכנסות  את  לחלוק  שנוכל  כדי  השר  חתימת  את  מבקשים  חלק    ,ואנחנו  היה  זה  כי  31 

 32 ידי השר.  ההסכם הקודם אבל הוא לא נחתם עלמ

 33 ? 50/50לא יהיה חשש שזה   ושההבנתי, האם יש איז  :שלמה נמרודי ]רמות השבים[
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 1 .בכללגם לא זה יכול להיות   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 2 .30ואנחנו    70יגידו שרעננה מקבלת  לא לא, אני מתכוון ש  :שלמה נמרודי ]רמות השבים[

, חתוםכבר  ה ההסכם  ישני  ת כאן.אפשריורסיה  הכל יכול להיות כל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

 4   .כבר עבר השטח

והיא צריכה    .אחרות אנחנו עושים  עדותשבווכמו    ,דוןותתתכנס    הוועדה  ]מנכ”ל[:שרון סספורטס   5 

 6  30דרום השרון    70רוצה  היא  יש מנדט להחליט ש  . לוועדה50/50רשויות סיכמו על  הראשי    ,לקבל

קבל  וועדה הזו, למה לעבודה כלכלית ל   . אנחנו כמובן נעשהםיכך החליטה משיקולים כלכלי   . רעננה 7 

החלטה בוועדה ומה שהוועדה תחליט, ככה השר ינחה  תתקבל  . וככה ניגש אליה  ,תראולי יו , 50/50 8 

 9 הוועדה.את העמדה של  יקבלסביר להניח שבהסכמה הוא את הרשויות. 

 10  , בקדנציה הזו  2019-ב   .חלקנו לא היינו כאן  ,נחתם הסכם  2015-ב  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

פניתי לראש עיריית רעננה החדש ואמרתי לו בוא נוציא  ראשון שעשיתי  הדבר  ה  , ממש  הבתחילת  11 

 12  . חצי- אלינו חצי  עברוישההכנסות    ,ליךאיש לנו שטח משותף הוא עובר    .מכתב משותף לשר הפנים

 13  , בתחילת דרכו  הוא היה בתחילת הוא חתם    . הזמשהו כ  2019בינואר    ,2019-כתבנו את המכתב הזה ב

לא מוכן    ,לא חותם  2019מינואר    השרו  .ות השלטוניתהוא היה הוגן והבין את הרציפ  ,סכיםההוא   14 

זה שיש התקדמות כי עברו שנתיים ופתאום משרד    תאז עכשיו מה שלימור אומר   וועדה.  לפתוח 15 

אומרת שנתיים אנחנו כל  זאת    הצקנו לו ללא סוף,  ההכנסות.  עדה לחלוקתולפתוח לנו ו  ן הפנים מוכ 16 

אנחנו שני ראשי רשויות שמוכנים לחתום על ההסכם ברציפות של    ,הזמן ממחזרים את אותו מכתב 17 

עכשיו    .טוב תעבירו את זה במליאההם אמרו  אחרי שנתיים    . תוציאו את זה לפועלאומרים  קודמיו ו 18 

גם   זה  ש  ,ברעננהה  ליאבמ צריך להעביר את  זה  ילא  הם  אז בתקווה  תחרטו אנחנו מעבירים את  19 

נקווה שהשר יחתום על זה,  אנחנו    .צריך לחתום על זה  השרואז    ,שלנו והם במליאה שלהם  ליאה במ 20 

הוא חתום בין   . זה הוא נשלח אליכםהההסכם החתום   ,יש הסכם חתוםואם לא אז נמשיך להציק.   21 

חתום  ההסכם הזה    .בסדר שניהם לשעבר  .ראש מועצת דרום השרון לשעברבין  ראש עיריית רעננה ל 22 

לא  השר   50/50הבחלק של   השר חתם ובירך.גם    ,נהחלק של העברת השטחים לרענב  . על ידי שניהם 23 

אומרים אנחנו  ואז אנחנו שנתיים מה שאנחנו עושים    .ואת הכסף לא ראינו. אז הקרקע עברה, חתם 24 

ממש את החלק השני של העברת  ת  אומרש  ,החדשים חתמנו על הסכם רציפות  הרשויות  שני ראשי   25 

ה  .הכסף זמן  הגיע  ו   ,שבחהה עכשיו  גותפתח  הכנסותלאוגרפית  יעדה  עכשיו    .חלוקת  אנחנו  אז  26 

בהתאם    50/50עדה גיאוגרפית לחלוקת הכנסות  ולפתוח ו   רצריכים לאשר שאנחנו מבקשים מהש 27 

 28 . את זה אני מעלה להצבעה .לסיכום שהיה

שהיקפו    דרום השרון לרעננה לגבי שטחין  ב   2015אוגוסט  מבהתאם להסכם    לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 29 

תחום  טח זה יעבור ל הקובע כי ש  531משולש צמוד לכביש  ב  אהכלו   ,וחצי דונם במושב גבעת חן  34-כ 30 

רעננהושיפוטה   של  שתי    , תכנונה  ב וכי  יחלקו  ההשבחההרשויות  היטלוב  היטלי  ההשבחה    יחלף  31 

עדה לבחינת חלוקת הכנסות לצורך  ו מליאת המועצה מבקשת ממשרד הפנים להקים ו  ,באופן שווה 32 

מנכ  .הצדדיםאימות הסכמות   לחוזר  הינה בהתאם  זו  הפנים  "החלטה  ובהמשך    2/2020ל משרד  33 

 34   .של רעננה ה ותכנונהגבול שיפוט ל טחעברת השעל ה הורתה ש  23.5.2016החלטת שר הפנים מיום ל

 35 . בעד מי נמנע? מתנגדים? פה אחד מי בעד? אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 1 

 2  .לאישור הכביש 531אל   ת אני מתייחס  ,לבקשתך ישראלו לשאלתך  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ולא   יש כל מיני כבישים רוחב ואורך שבעצם מפרידים בינינו לבין רשויות אחרות  במועצה שלנו  3 

ולות  לפעמים אנחנו רואים כבישים שהם מייצרים גב  ,לשאלתכם בנוגע לכבישים המפרידים  ...תמיד 4 

עדות גיאוגרפיות מה  וואז נפתחות ו   .אבל למעשה הגבולות הם לא לפי תוואי הכביש  ,בין רשויות 5 

את כל מה    .471ת  א  יישרותאוגרפית נגד דרום השרון ואמרו  יעדה ג וו  ו פתח תקווה פתח  471למשל   6 

למעשה את כל מה שנמצא   .לפתח תקווה  נמצא צפוניתשאת כל מה  ,דרום השרוןלשנמצא דרומית  7 

קטן בשעה שהם ביקשו הרבה  'פיפס'  היה  זה זה לא היה בדיוק את כל מה שנמצא דרומית    ,דרומית 8 

 9  . אז לא הכניסו לאישור גבולות  דונם   800ואת החלק הגדול שנמצא דרומית שהוא שטח של    .יותר

חליט את מה  מ נים  ושר הפ  ,שפותח את הוועדה הגאוגרפית  פי מה שנוח למיל ור גבולות נעשה  ישא 10 

 11  עשה אנחנו נ .כבישים כאלה בדרום השרון  10יש לנו עוד לפחות  531כמו כביש  .פנים מחליטהששר 

 12  כאלה.  עדותו בודה על כל הכבישים האלה ונראה איפה אנחנו רוצים לחתוך כי שווה לנו ליזום ו ע

הצגה  ושהי  הישיבות הקרובות איזהוא גם יציג את זה נעשה את זה באחת  ש  פדלון,ואני מציעה אורי   13 

הם חלוקה  בדות הגיאוגרפיות בדרום השרון הקיימות היום ואלה שהכבישים יכולים לייצר  ועשל הו  14 

 15   .הגיונית יותר

 16 אולם כנסים –[ הלוואת גישור חברה כלכלית 8]
 17 . אולם כנסים - הלוואות גישור חברה כלכלית  הנושא הבא אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שלמה נמרודי ביקש  החומרים נשלחו אליכם, אני תכף אעבר על המצגת.    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 18 

 19  . דיון בהנהלה לשלוח חומרי רקע שקשורים באולם הכנסים ובהפעלה שלו ב  יקש לדעתיישראל ב ו

תייחס  הש  2018- י באח שעשה רו" גם את התוכנית הכלכלית וגם את הדו  אליכם,אז שלחנו אותה   20 

נשלח    ,קודמות  ליאותבמכבר    נדון ח  "הדו  הכנסים.לאולם   הוא  כריל אאז  רוצה    קע.כם  לא  אני  21 

הדו על  הדיון  פה את  לא  ח"לפתוח  גם  שזה  חושב  אני  היום,  רגע    ושתוכל  כדי נשלח    , הואבסדר  22 

בו של  .להיזכר  ההפעלה  ה  לגבי  דירקטוריוןל אז    ,כנסיםאולם  יש  הכלכלית  דירקטוריון    , חברה  23 

או בעבר  ראה החברה הכלכלית   אישר  כבר  זוכר אם  לא  אני  כדי    ,  הכלכלית  התוכנית  יאשר את  24 

ת, ותכף  כלכליה  לחברהשור  גי  תהלווא  והעניין עכשיו שצריך לאשר ז  .להפעיל את אולם הכנסים 25 

המימון של מפעל    ת אז כמו שכתוב גם במצגת לצורך קבלת יתר  . ישראל שמבקש להתייחסל  אני אתן 26 

וחצי מיליון שקל ממפעל    2מפעל הפיס שותף במימון אולם הכנסים הזה ונשאר לנו לקבל    ,הפיס 27 

ולם לא יהיה  הא   אםממפעל הפיס  הזה  כסף  ה  נקבל אתאנחנו לא    ,של האולם  הצטיידות להפיס   28 

וכו  ,מצויד בציוד כמו שיש כאן בערך לפני כמה    המפעל הפיס הי'.  גם ציוד הגברה וציוד תאורה  29 

להעביר את יתרת הכסף היה לראות    הםוהתנאי של  שלהם שאחראי על המימון,ציג  חודשים בסיור נ 30 

ולצורך הדבר הזה החברה    .נס או כל דבר אחרכאפשר להפעיל בו    , שיהיהמוכן להפעלה  שהאולם 31 

לרכוש ציוד בעלות של שלושה וחצי    , צריכהלהפעיל את האולם  מאיתנו הרשאהשקיבלה    ת, הכלכלי 32 

 33  . פעל הפיסמרק אחרי זה נוכל לקבל את הכספים מ   .את הבנייה של האולםמיליון שקל כדי להשלים  

 החלטה
בין דרום השרון לרעננה לגבי שטח שהיקפו  2015בהתאם להסכם מאוגוסט מליאת המועצה מאשרת 

, הקובע כי שטח זה יעבור לתחום 531דונם במושב גבעת חן, הכלוא במשולש צמוד לכביש  34.5-כ
שיפוטה ותכנונה של רעננה, וכי שתי הרשויות יחלקו בהיטלי ההשבחה ובחלף היטלי ההשבחה באופן 

, בקשה ממשרד הפנים להקמת וועדה לבחינת חלוקת הכנסות, לצורך אימות הסכמות הצדדים. שווה
ובהמשך להחלטת שר הפנים מיום  2/2020החלטה זו הינה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 שהורתה על העברת השטח לגבול שיפוטה ותכנונה של רעננה.  23.5.2016
 פה אחדשר ו א

 בהצבעהאורי עצמון לא השתתף 
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ביניים נדרש מימון  בן שלוש לארבע שניםלוחצי מיליון שקל    2  של  לחברה  והחברה    .תקופה של  1 

מן הסתם    יאיכולה לעשות אחת משתיים או לקחת הלוואה מהבנק או לקחת הלוואה מהמועצה שה  2 

 3  ת וגם צריך להגיד שהמועצה לא נדרש .חברה הכלכליתלזולה הלוואת בעלים יותר לתהיה בתנאים  

החברה הכלכלית    .החברה הכלכלית מאיתנוה  רוצשלקחת הלוואה נוספת כדי לממן את ההלוואה   4 

הבא    בשקףאפשר לראות    .תשלומים חודשיים שוויםבארבע שנים  -חזיר את הכסף הזה תוך שלושת 5 

לא לא החברה הכלכלית משקיעה מיליון שקל מהתקציב שלה ועוד    אתייחס.  תכף אני  .מי מקבל מה 6 

מפעל הפיס את הכסף שהוא    .סך הכל שלושה וחצי  ,צריכה לקחת הלוואההיא  וחצי מיליון שקל    2 7 

כל פעם יש    .זה עבור כל הפרויקט  ,ליון שקל זה לא רק תמורת הציודי שתיים וחצי מ  ,מעביר לנו 8 

מפעל    מכספיחלק  ו כספי מועצה  מלק מהבניין הזה נבנה  ח   .מועצהמעביר לתשלום שמפעל הפיס   9 

.  מפעל הפיסמיליון שקל מ  12בערך    תקן אותי אם אני טועה,  אגוזי   ,אני זוכר נכוןאם  סך הכל    .הפיס 10 

הם    .שתיים וחצי מיליון שקל  הואהסכום האחרון שנותר להעביר    ,כל פעם סכום  מפעל הפיס מעביר 11 

 12  2  .על סך כל הפרויקט הם יעבירו למועצה את הכסף הזה  .לרצפהזה למנורה וזה    םאלא מבחינים  

כדי לסיים את    .רק אחרי שהמועצה תסיים את הבנייה שלו באופן מוחלט  וחצי מיליון שקל יעבירו 13 

 14   -הבנייה

צריך  מה ש  ,ולם מתחיל לפעול כבר בשבועות הקרובים בסדראה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

האולם כבר  ו כדי שאפשר יהיה להפעיל אותו למופעי מוזיקה אבל  זר אותאבלעשות זה חברים ל 16 

 17  2מתחיל להיות פעיל. ולכן אנחנו מסיימים את הרכש של כל מה שהחברה הכלכלית תרכוש, נקבל  

וחצי מיליון שקלים ממפעל הפיס על מה שכבר בנינו, אבל הם עצרו את זה כי מבחינתם עד שהכל  18 

משחר לא  הם  השמע  מערכות  כולל  זה  מוכן  את  לנו  תשלם  הכלכלית  והחברה  הכסף.  את  רים  19 

 20 בתשלומים. 

]מנכ”ל[: מקבלים ממפעל    שרון סספורטס  בסוף  כסף שאנחנו  זה  הכסף,  יבוא  מי ששאל מאיפה  21 

תשלומים חודשיים שווים    48-ב   ההלוואה למועצהתחזיר את  ית  כלכלה החברה    ,כתבתי פה  הפיס. 22 

. מה שאנחנו מקבלים ניתן לחברה הכלכלית.  מגייסת המועצה הלוואות בתנאים זהים  בה  ביתימר 23 

 24 מן הסתם אלה תנאים יותר טובים מאשר שהחברה הכלכלית תלך בעצמה לבנק. 

כבר הוצאנו על  מיליון שקלים    24- את ה  ,עוד פעם אנחנו כבר בנינו   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 25 

 26 מורכב להבין את זה.  הצבעה? לא, כי זה באמת הבינוי.

 27 אפשר להעיר קודם?  ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

 28 . כן בטח ישראל אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 inside 29בתור דירקטור בחברה הכלכלית רציתי לתת לכם קצת  אז    ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

information וד מצגות כאלה של  . מאחר ואתם צפויים לראות ע לגבי מה שקורה בחברה הכלכלית 30 

כספים שהמועצה תידרש לממן את החברה הכלכלית. סוף סוף אחרי שנתיים וחצי החברה הכלכלית   31 

פרויקטים פוטנציאליים, שאני מקווה    19הכינה דו"ח אסטרטגי, תוכנית אסטרטגית, שכוללת היום   32 

ה יכללו.  שבאמצע אפריל נקבל החלטה על סדר העדיפויות, ואין לי ספק שמספר פרויקטים כאל 33 

 34 לחברה הכלכלית אין כסף, לכן שקפים כאלה תמשיכו לראות. 

ציג את התוכנית  נישיבת מליאה שבה אנחנו  לטריילר    אז זה היה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 35 

 36 .אני מעלה את זה להצבעה .תודה ישראל .האסטרטגית של החברה הכלכלית
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מוצע לאפשר    ,חברה הכלכליתללחסוך בעלויות    מנת  חלטה עלצעת הה   שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 1 

 2  . אולם הכנסיםהצטיידות לצורך   ,וחצי מיליון שקל 12המועצה הלוואת בעלים בסך עד  מאתלקבל 

החברה    .מפעל הפיסמהמענק  יתרת  במקביל לקבלת  והלוואת בעלים תינתן לאחר סיום עבודות   3 

חודשיים בריבית המועצה הלוואה   תשלומים שווים  48למועצה בעד את ההלוואה  הכלכלית תחזיר   4 

 5 ? נמנע? מתנגד? פה אחד בעד. מי בעד .בתנאים זהים

 6 

 7 סיכום
חג שמח. יש  מאחלת לכולם    , אני סוגרת את מליאת המועצהמצוין.    מועצה[:אושרת גני גונן ]ראש ה 8 

 9 שאלה על זה שירלי? בטח.

כן רוצה להתייחס למשהו    ליאה, אניפשוט רגע לפני שסוגרים את המ  :שירלי לופו חזן ]נווה ירק[ 10 

המועצה מגישה התנגדות וראינו גם כאן    , 98תת"ל    לגבי   .ח של ראש המועצה בהתחלה" שהיה בדו 11 

כחברי המליאה ונציגי היישובים, גם אנחנו נחבור ביחד, וגם אנחנו בוועדים  אבל גם חשוב שאנחנו   12 

המקומיים וועדי האגודות וגם התושבים של המועצה, נמצא כולנו ונתאחד ונגיש התנגדויות. ניתן   13 

עד ה זה הזמן6.4- להגיש התנגדויות  קרוב,  זה ממש  פשוט, אפשר ממש   ,  דיי  זה  זה.  לעשות את  14 

בלחיצת כפתור, למלא טופס מקוון, למלא את הפרטים ולהגיש התנגדות. ההתנגדות הזאת להקמת   15 

דיי   יכולים לעשות זאת  ואנחנו  גם אנחנו צריכים לעשות,  התחנה בקסם, היא צעד מאוד חשוב,  16 

ם שלנו יתנגדו, שהוועדים יגישו  בקלות. אנחנו צריכים כל אחד ביישוב שלו לפעול, כדי שהתושבי 17 

יכול   בוודאי  זה  אבל  הות"ל,  ועל  התכנון  מוסדות  על  ישפיע  לא  אולי  זה  שלהם.  ההתנגדות  את  18 

 19 להשפיע על נבחרי הציבור. אנחנו גם לפני בחירות. בואו נתאחד כולנו להתנגד לתחנה הזאת.

רוצה להגיד על זה משהו, ואז אנחנו  שירלי תודה. נדמה לי שגם עדי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

 21   נסגור את המליאה.

 22 כשהתנגדנו לתחנה בתחנת השלום, אז שלחו לתושבים קישור לטופס. עדי שחר ]מתן[:

גם עכשיו יהיה. אורי פדלון מרכז את זה. גם עכשיו אנחנו נשלח    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

ם בכל תחנת כוח מונעת גז וסולר, כמשהו  קישורים. המאבק שלנו הוא מאבק שווה. אנחנו רואי 24 

אנחנו צריכים    ,בלבד  10%אנרגיה מתחדשת  שאנחנו לא נסכים שיהיה אצלנו כאן בדרום השרון.   25 

ולכן הממשלה קיבלה את ההחלטה לא להקים    30%. אם יבנו עוד תחנות כוח גז ל30%-להגיע ל 26 

המועצה. אני רוצה לאחל לכם  . אבל חברים, אנחנו נסיים בזה את מליאת  2020חדשות באוקטובר   27 

עם המשפחה המורחבת שלכםחג שמח, ש תחגגו  הזה  חג החירות מקבל    .בפסח  ושבאמת הפעם  28 

אז הרבה    .משמעות נוספת כולנו מרגישים שאנחנו חוזרים בחזרה לחיים שהיו לנו והתגעגענו אליהם 29 

ואנחנו גם יומיים לפני בחירות אני לא יכולה להתעלם מזה לגמרי ואני    .בריאות וחג שמח לכולם 30 

 31  ,חודשים קדנציה לא פשוטה בכללה שעברה שנתיים ושלושה  א מליכאגיד כאן שלמרות שאנחנו נגיד  

שחיקה בעם בכלל    איזושהיולפעמים נראה שכאילו יש    .שנה של קורונה  ת,מערכת בחירות רביעי 32 

בסוף אין דרך אחרת    .במשבר אמון מאוד מאוד קשה אל מול פוליטיקאים  ,ולקראת הבחירות בפרט 33 

 החלטה
מיליון  2.5על מנת לחסוך בעלויות לחברה הכלכלית הלוואת בעלים בסך עד מליאת המועצה מאשרת 

שקל, לצורך הצטיידות אולם הכנסים. הלוואת בעלים תינתן לאחר סיום העבודות ובמקביל לקבלת  
תשלומים שווים  48יתרת המענק ממפעל הפיס. החברה הכלכלית תחזיר את ההלוואה למועצה בעד 

 חודשיים בריבית המועצה הלוואה בתנאים זהים.
 פה אחדשר ו א
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עביר  נ נבחרי הציבור  כגם    אנחנושאז מאוד חשוב    אלא רק בקלפי.בחירות    הכריעלבשלטון דמוקרטי   1 

לבני המשפחה ללכת    ,תגידו לחברים  .צאו להצביעת  ,מי תבחרובזה לא משנה    .את המסר הלאה 2 

אניולהשפיע שלפעמים  .  במערכת  ו  ,יודעת  רביעיבבטח  קצרה    תחירות  מאוד  מאוד  תקופה  תוך  3 

הצביע  דיברתי עם אנשים ששמעתי שנמאס להם והם לא הולכים ל   . בא ללכת  ואחרי קורונה לא 4 

ואני סוגרת את מליאת    ,אז תודה רבה לכולם וחג שמח  .תצביעו  ,הולכים להצביעזה  מחאה    .אהמחכ 5 

המועצה וגם את שידור הפייסבוק ואומרת גם לתושבות ולתושבים שלנו חג שמח ובריאות טובה   6 

 7 מכולנו. 

 8 - הישיבה ננעלה-

 

 בברכה,

 

 _____________  _____________  _____________ 

 אושרת גני גונן, 

 ראש המועצה 

 שרון סספורטס,

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 

 

 

 

 

 

 


