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 - הישיבה נפתחה-

 1 פתיחה 
טוב חברות וחברים יקרים, כאן באולם ישיבות המליאה שלנו וגם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 2 

שם בזום, כיף לחזור. אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. ראיתם את השלט שלנו בכניסה למועצה?   3 

בשידור אנחנו  הבאות.  הבאים  ברוכים  את    .ברוכות  להציג  רוצה  אני  מתחילים  שאנחנו  לפני  אז  4 

יועמ''ש שעובד איתנו  הוא  לימור יצאה לחופשה וחן    .חן סומךהיועמ''ש שנמצא איתנו כאן עו''ד   5 

בברכה את מאיה שהיא  ת  בלמקוהסכים להצטרף אלינו לישיבת המליאה, תודה חן וברוך הבא. אני   6 

 7 סגנית הגזבר שסיפרתי לכם עליה, מאיה תציגי את עצמך.

מגיעה מקדנציה של    . שלום לכולם, אני מאיה, אני רואת חשבון במקצועי  מאיה עוז ]סגנית גזבר[: 8 

ונרגשת להצטרף למועצה שגם גדלתי בשכנות למועצה    ,כחמש שנים בעיריית רעננה, בתפקיד דומה 9 

 10 נרגשת לעבוד עם כולכם בשיתוף פעולה.  .וגם שמעתי הרבה דברים מאוד טובים

שכנים ואחד השכנים שלנו זה רעננה,    22. יש לנו  מאיה, בהצלחה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

שלנו   הישיבה  את  לפתוח  רוצה  אני  בהצלחה.  מאיה  שלנו,  היא  עכשיו  אז  משכנותינו.  אחת  12 

בהשתתפות בצערם של המשפחות האבלות על יקיריהם שנספו באסון במירון ולאחל לכל הפצועים   13 

כל כך חשוב לשמור ולהקפיד על כל  והלוואי ולא יהיו עוד אירועים קשים כאלה.    .החלמה מהירה 14 

 15 הכללים של הבטיחות בכל מה שאנחנו עושים.  

 16 [ דיווח ראש המועצה 1]
 17 הוקרה לאנשי המילואים 

 18  046,2- בואו נתחיל עם הצדעה ל  .אני רוצה להתחיל בסקירה קצרה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

השרון דרום  האזורית  במועצה  ומילואימניקים  המילואימניקים  וא  .מילואימניקיות  לכבוד  נחנו  19 

אנחנו    .יצאנו קודם כל בהצדעה עם סיפורים מאוד יפים ומרגשים, אתם יכולים לראות בפייסבוק 20 

מעלים כל פעם סיפור על איש מילואים אחר או על אשת מילואים אחרת, אתם יכולים לראות כאן   21 

'ט במועצה ואת אבי  את זאב ורגב פתאל משדי חמד, את אהוד שלנו מקיבוץ אייל שהוא גם הקב' 22 

וכל כמה ימים אנחנו מעלים סיפור אחר יפה של אנשים שתורמים מזמנם שנים    . טביב מצור יצחק 23 

ולצורך העניין   .וחשוב לנו מאוד להוקיר ולהכיר את העשייה שלהם ,נונ ביטחו רבות במסירות למען  24 

ובני   יום אחד שבו אנחנו פותחים את הפעילויות שלנו עבור המילואימניקים שלנו  אנחנו הגדרנו  25 

משפחותיהם, אנחנו עושים יום בנינג'ה שלנו, במתקן הנינג'ה, ומזמינים את אנשי ונשות המילואים   26 

ס, וגם כל חבר  ואנחנו גם מזמינים אותם למופע של קרן פל   . עם הילדים שלהם בכניסה חופשית 27 

החדש   הכנסים  אולם  את  יחד  איתנו  לחנוך  מוזמנים  שלנו,  התושבים  כל  וכמובן  מליאה  וחברת  28 

ב  פלס  וזה לא ב1.7.2021-בהופעה של קרן  גבוהים בשירות מילואים  אנחנו באחוזים מאוד  רור  .  29 

 30 כלל, זה הולך ופוחת.  ב

 31 מתחם נינג'ה 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  שלנ  אושרת  הנינג'ה  כאן  מתחם  יושבים  כשאנחנו  וחברות,  חברים  ו,  32 

באחריות גדולה מאוד על התקציב וכל שקל שאנחנו מוציאים, ו  ,יכוחים סוערים על התב"ריםובו 33 

אז בגאווה גדולה אנחנו מציגים לכם את מתקן הנינג'ה שהשקענו בו    . כדאי שתדעו למה הוא יוצא 34 

חצי שנה קדימה והמתקן  .  מועצהוכבר החזרנו את זה בשירות שהוא נתן לאלפים מה  350,000₪ 35 

הזה כבר בתפוסה מלאה בהזמנות, על כל הפעילויות של בתי הספר וימי הולדת וכל האירועים של   36 
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גדול, מי שבדרכו לחני  .תושבי המועצה שלנו כיף  ולראות י ממש  דל,   -ה רוצה לעבור  רגע  אין שם  1 

ם של הספורט, התמדה,  המתקן הזה עובד ממש בלי הפסקה. ללא ספק זה מתקן שמחזק את הערכי 2 

ובתעריף מיוחד לתושבי המועצה,    ,מיועד לתושבי המועצה קודם כל  המתקן  עבודת צוות.ונחישות   3 

 4 אבל על בסיס מקום פנוי יש גם תעריפים לתושבי חוץ. זה עסק חברתי.  

 5 שדרוג תשתיות ביישובים

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  של    אושרת  בנושא  אתכם  מעדכנים  עכשיו  התשתיות  אנחנו  שדרוג  6 

של  .  שוביםיבי הלוואה  כאן  לקחנו  אנחנו  בי   30,000,000₪כזכור  בתשתיות  להשקיע  שובי  יכדי  7 

י   .המועצה מקבל  יכל  ה  600,000₪שוב  הרגיל  60,000₪- פלוס  התב''ר  עוד    , של  הילדים  וגני  8 

של  בתשתיות בגני הילדים. אנחנו רוצים לעדכן אתכם מה הסטטוס    2,000,000₪ועוד    10,000,000₪ 9 

אז    .שובים נכנסנו לפרויקט ובאיזה תחומיםיהיענות הייתה, כמה י  ושובים, איזיהעבודה על זה בי 10 

 11 כנית הזאת. ואני מבקשת מאורי מרגלית סגן ראש המועצה להציג את הת

המועצה[: ראש  ]סגן  מרגלית  של    אורי  יעד  תאריך  היה  בקצרה,  שה  18טוב,  ישובים  יבאפריל,  12 

עד ולהכניס  וקבלת ההחלטות ולהוציא פרוטוקולים של החלטת ו  התבקשו גם להשלים את תהליך 13 

סך הכל אחרי כמה דחיות,    .טופס בקשה מקוון שאתם יכולים לראות העתק ממנו בתמונה משמאל 14 

שובים שביקשו דחייה בתאריך לתחילת מאי,  ישובים השלימו את התהליך עד עכשיו, היו כמה ייי   20 15 

ישובים שמראש הודיעו  ייש עוד    .מיים ובסך הכל אישרנוכל מיני תהליכים פני  בגללאמצע מאי,   16 

מילא מתכוונים לבצע את זה בעצמם ולא דרך מכרזים של המועצה, כך שבעצם אין הרבה  משהם   17 

היעד לתאריך  מחר    .משמעות  אנחנו  לרשותם.  שעומד  התקציב  את  לנצל  וחצי  שנתיים  להם  יש  18 

ן לפי סוגים ולראות מי עוד האחרונים  הולכים לעשות סיכום מסודר של כל הבקשות, למיין אות 19 

מיד לאחר מכן נכנס את    .שובים מבקשיםי שנשארו לנו כדי להשלים את התמונה המלאה, מה הי  20 

ישובים התייעצו איתנו, כמובן  ילאורך הדרך ה   .הצוות היותר רחב שאמור לאשר את הבקשות האלה 21 

ענינו   נכון,  לא  או  נכון  מה  אפשר,  אי  אפשר,  מה  אנחנו  טלפונית,  במקביל,  ושאל.  שפנה  מי  לכל  22 

המכרזים האלה אמורים    .מקיימים מכרזי מסגרת של המועצה לכל נושא התשתיות וקבלני הביצוע 23 

הם    .ביוני להיות מושלמים, כלומר, עובדים עליהם כבר עכשיו, יצאנו לפני חודשיים שלושה לדרך 24 

שה קבלנים שיוכלו לעמוד לרשות  עומדים להיות מושלמים והכוונה היא שביולי יהיו לנו כבר שלו 25 

הי יהי ההרשמה  בטופס  המועצה.  של  המכרז  דרך  זה  את  לעשות  שירצו  התבקשו  ישובים  שובים  26 

להגיד, לתת קריאה מקדמית האם הם מתכוונים לעשות את זה דרך המרכז של המועצה או לא,   27 

כך בתב"רים, אז    סדר גודל. במקביל, וזה יופיע אחר שהו  עדיין בלי להתחייב, כדי שיהיה לנו איז 28 

בשנה רגילה והרוב זה    3,500,000₪לעומת    18,000,000₪הנה ההקדמה, בגלל שמדובר בהוצאה של   29 

תגבור כדי ללוות את  שהו  תשתיות, כבישים, מדרכות וכיוצ''ב, החלטנו שאגף ההנדסה צריך איז 30 

ובים, לא  שיולכן, הבקשה היא לאשר תב"ר נפרד, כדי שלא יהיה על חשבון הי   .הפרויקטים האלה 31 

הי  תקציב  חשבון  איזיעל  חלקית שהו  שובים,  במשרה  אחת  שנה  למשך  הנדסי  שלאגף    .ליווי  כדי  32 

אם יהיה    .שובים בפרויקט הזה ספציפית וזה לשנה אחתיההנדסה יהיה מישהו שיוכל ללוות את הי  33 

 34 צורך ביותר נביא את זה כמובן לאישור נוסף בשנה הבאה. זו תמונת המצב. 

זה עלה מתוך דרישה, תראו, כל הכוונה שלנו זה שהתב"רים האלה    אש המועצה[:אושרת גני גונן ]ר 35 

את   לשדרג  כדי  אז  נכון?  אתמול,  עכשיו,  התשתיות.  את  לשדרג  רוצים  אנחנו  כי  ומהר,  ימומשו  36 

התשתיות בדרך המהירה ביותר אנחנו רוצים להנגיש לכם את השירותים שלנו גם בתב"ר ולכן זה   37 

שוב  ישוב, הרי אין בכל ייתיים, כדי לא להסתבך עכשיו עם מהנדסים בכל יוש  .מקוון, מהיר ומיידי 38 
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וכדי לחסוך גם את המשאבים האלה, אז החלטנו לקחת את זה בצורה מרוכזת,    ,ידיי מהנדס זמין ומ 1 

בדיוק כמו את יתר המכרזים. זה להקל על התהליכים ולקצר אותם, זו הסיבה. תודה אורי ולאורי   2 

 3 פדלון גם.  

 4 "ל משרד הרווחה ביקור מנכ

ביקור מנכ''ל משרד הרווחה, אביגדור קפלן, היה אצלנו כאן אחרי   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

ולכבוד הוא לנו שהוא    ,אביגדור קפלן יצא בפעם הראשונה לסיור  . שנה ושלושה חודשים של קורונה 6 

היה לנו במה להתגאות ולו לצוות שלו מה    .הגיע לכאן בסיור הראשון שלו אחרי תקופת הקורונה 7 

מה שאתם   .לראות, כי בשנה הזאת של הקורונה דווקא הייתה תנופה בעבודת אגף הרווחה והמועצה 8 

רואים כאן זה שבאותו יום חנכנו שלושה שירותים שונים שאתם מכירים אותם היטב כי אישרנו   9 

יחד כאן  לחב  .אותם  היום  מרכז  את  למטה  לראות  יכולים  הואתם  המרכז  ור  נפש,  תשושי  תיק,  10 

לו שירות  שנותן  השרון  דרום  אזורית  במועצה  יכלו  והראשון  שלא  הנפש  תשושי  שלנו,  תיקים  11 

להשתלב במסגרות הקיימות עד היום. השירות הזה הוא שירות מעולה שניתן עם משרד הרווחה,   12 

ב בקהילה, שהם  תיקים להשתלוביטוח לאומי והמועצה ויש שם יום שלם של פעילות שמסייע גם לו 13 

וגם למשפחות המטפלות שיש להן הקלה, לפחות לכמה   .בעייתי מבחינת הדמנציה  יקוגניטיבבמצב   14 

תיקים יכולים לצאת מביתם לפעילות בטוחה וקהילתית טובה. מה שאתם רואים  ושעות ביום, שהו  15 

הייתה  מצד ימין זה את בית הקפה שגם אותו פתחנו בתקופת הקורונה, עם כל הקושי כי הרי לא   16 

כאן קבלת קהל ובית הקפה תקופה מסוימת באמת עבד רק עם העובדים החיוניים שהגיעו למועצה   17 

ועכשיו הוא פורח. יכולתם לראות בכניסה את בית הקפה פעיל עם שולחנות וכיסאות בחוץ, זה בית   18 

קפה לאנשים עם מוגבלויות בשיתוף משרד הרווחה והעמותה ''שכולו טוב'', העמותה הזאת היא   19 

עמותה של תושב שלנו מניר אליהו. העמותה הזאת היא עמותה שהקים אותה עירד אייכלר מניר   20 

אליהו ואנחנו ממש ממש גאים לפתוח, להיות המועצה האזורית הראשונה שפותחת בית קפה כזה,   21 

את   זה  כאן  רואים  אותנו. הדבר האחרון שאתם  עדכן  הרווחה  ולפי מה שמשרד  ידיעתנו  למיטב  22 

עכשיו הוא חוזר    .ת שלנו, שעשה הסבה בקורונה לאוטובוס קורונה ועשו שם בדיקותאוטובוס השירו 23 

תיקים ומה שאתם רואים כאן זה  וחזרה בכל מיני וורסיות, גם בפעילויות נוער, גם בפעילויות לו  24 

רסיה של שי''ל, שירות ייעוץ לתושב, פתחנו מרכז שי''ל בדרום השרון. המרכז יושב כאן במועצה,  ובו 25 

ומי שנמצא במרכז הזה זה    שירותים חברתיים, אבל הוא גם יוצא החוצה עם אוטובוס השירות  26 

הרבה    . עוץ כלכליייעוץ זוגי, י י יעוץ משפטי,  יאז יש מי שמתנדב בתחום של    .תושבים שלנו, מתנדבים 27 

כזה לתושבים   עוברים הכשרות ומגיעים לכאן כדי לתת שירות  מאוד מתנדבים שמוכנים להגיע,  28 

תשל ללא  מה  שלנו  זה  אבל  שפתחנו,  חדשים  שירותים  עוד  יש  חדשים,  שירותים  שלושה  אז  ום.  29 

 30   .שחנכנו כאן עם הצוות של משרד הרווחה

 31 הקמת כפר לאנשים עם מוגבלויות 

גונן ]ראש המועצה[: גני  בודקים היתכנות להקמת כפר    אושרת  ואני רוצה לעדכן אתכם שאנחנו  32 

תן  יית ברל, בשיתוף עם משרד הרווחה, כפר שילאנשים עם מוגבלויות בבית ברל, בשיתוף עם ב 33 

ש ''מהלב'',  עמותת  עם  יחד  גיל  ימענה  מעל  לבוגרים  מענה  גיל  18יתן  מעל  כשהמסגרות  21,   , 34 

מסתיימות, ושם תהיה גם עבודה, גם לימודים במכללה וגם מגורים והם ישתלבו בקהילה, כי באזור   35 

לא בתים, אנחנו לא מדברים על בית, אלא על ממש כפר משתלב    .המרכז כמעט אין בתים כאלה 36 

 37 בתוך מגורי הסטודנטים בבית ברל. אז ככה, יוזמות שנמצאות על הפרק על קצה המזלג.
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אני קצת עקבתי אחרי זה, המצוקה מאוד קשה. לכן אני חושב שזה באמת    אמנון כהן ]נחשונים[: 1 

אני מקווה שנקבל את כל הסיוע מכל    .זכות המועצה שאנחנו נעלה פרויקט כזה  ומהלך מבורך וז 2 

 3 כותרת.ההגורמים מכיוון שהדבר הזה יש לו משמעות כספית. אני מקווה שזה יהיה גולת 

זה לא פשוט והרבה מאוד   ., איזה כיף לשמוע את הפידבק הזהנכון אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

מקומות בכלל לא רוצים כפרים כאלה בתוכם, לא רק שאנחנו רוצים, אנחנו מקדמים את זה וזו   5 

 6 משרד הרווחה תומך בהקמת הכפר.  הצעת חוק, זה יגיע להצעת חוק בממשלה.

 7 משדה ורבורג? אושרת, זה הולך להשתלב עם הלימודים של המשפחה  חבר מליאה:

"מגדלור" המכינה הקדם צבאית עובדת בבית ברל ויש עוד מכינה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 8 

קדם צבאית שנקראת ''בארי'', יש את מוסדות החינוך שלנו שם, יש את המכללה ואנחנו מדברים   9 

יסטים  למשל שהמכינ   .על כפר שישתלב בתוך המרחב הזה שם ובוודאי יהיו שם אינספור ממשקים 10 

יוכלו להתנדב שם ותושבי הכפר יוכלו להתנדב גם. סיפרו לי עכשיו שהחברות והחברים מקפה שכולו   11 

טוב צופים בנו עכשיו והם מוסרים תודה, אז אנחנו רוצים למסור להם תודה ענקית, שהם באמת   12 

יע  מקבלים אותנו כאן בחיוך ענק ומחממים את ליבנו כל בוקר בשירות שהם נותנים לכל מי שמג 13 

ורואים את החיוך המאיר שלהם כאן, אז   למועצה, הם באמת חלון הראווה כשנכנסים למועצה  14 

 15 תודה להם שהם עובדים איתנו כאן ונותנים שירות בדרום השרון. 

 16 סיבים אופטיים 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  סיבים    אושרת  לנושא  שמתייחס  הבא  לשקף  עוברת  אני  חברים  טוב,  17 

ן רבות ואני רוצה לבקש מאורי פדלון שמרכז את זה לתת לנו עדכון לגבי  אופטיים. דיברנו על זה כא  18 

עוץ של יועץ שאנחנו  יישובים שנכנסים לפרויקט שאנחנו מובילים כאן במימון של המועצה ובי יה 19 

 20 הבאנו מטעם המועצה כדי לקדם את זה. 

אתם יכולים לראות את הרשימה מולכם    אורי פדלון ]מנהל האגף לוועדות גיאוגרפיות וותמ”לים[: 21 

אנחנו ביום חמישי הקרוב סוגרים את ההצטרפות    .שובים כבר הודיעו לנו שהם מצטרפיםיאיזה י 22 

להרשמה ואנחנו יוצאים לקול הקורא בשבוע הבא. עד עכשיו קיימנו פגישות עם ארבע חברות, אנחנו   23 

נוציא לכל החברות שיש להן רישיון   ממשרד התקשורת. אם אתם חלק  כמובן את הקול הקורא  24 

שוב שעדיין מתמהמה, מחכה, אני מזכיר, אין התחייבות בהצטרפות לקול הקורא, זה לא מחייב  ימי 25 

ונגיד את הי נפנה לחברות  זה בסך הכל שאנחנו  שובים האלה  י אתכם מבחינה כספית או חוזית,  26 

גשו ונקבל הצעות  ית יאנחנו מייצגים והם הביעו עניין בפרויקט. המטרה היא שכמה שיותר חברו 27 

 28 כמה שיותר משתלמות לתושבים.

 29 תודה אורי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 30 פעילות נוער 

היום פתחנו את היום כאן סביב שולחן המליאה עם חברות וחברי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 31 

זה היה ממש  מועצת הנוער המועצתית ומועצות התלמידים של בתי הספר. אני רוצה להגיד לכם ש  32 

ממש מרגש ומרתק השיח איתם, יש לנו בני נוער מדהימים. יושבת ראש מועצת הנוער המועצתית   33 

ומועצות   שלנו  הנוער  מועצת  עצמה.  בפני  היא  אבל  טוב  יום  של  הבת  היא  גדולה,  גאווה  שלנו,  34 

נוער בני  עם  יחד  ומרגשות,  יפות  מאוד  פעילויות  עשו  הקורונה  בתקופת  הספר  בבתי   35  התלמידים 

ותיקי המועצה,  ו זה היה ממש מרגש לראות אותם ואת הקשר שלהם עם  . ישוביםי מתנדבים בכל ה 36 



 

7 

 נוצר על ידי 

איך הם הגיעו אליהם עם תרופות עד דלת הבית, השאירו להם זר פרחים, טלפנו לבדוק שאף אחד   1 

לא נשאר לבד, לימדו בזום ילדים צעירים מהם, עשו כל מיני טקסים, טקסי יום הזיכרון וטקסי יום   2 

והיינו המועצה היחידה בארץ שהמשיכה בכל התקופה הזאת,    .אה בזום, היו מאוד יצירתייםהשו 3 

- למרות התקנות שאסרו על תנועות הנוער לפעול, אנחנו פעלנו על תקן התנדבות. יש לנו למעלה מ 4 

מתנדבים מבני הנוער. הם היו בכל התקופה הזאת מאוד מאוד משמעותיים עבור הקהילה    80% 5 

ויצירתיות. שבוע הנוער  שלנו, מתוך סו פעילויות מדהימות  לידריות גדולה מאוד הם הובילו כאן  6 

מעלה את התודעה שלנו כקהילה לפעילות ולהכרה בפעילות של בני הנוער, לחזק אותם, יש כאן   7 

עדת הנוער, שכל השנה פעילים בלקדם פעילויות של  ועדת הנוער ואני מודה לכל חברי וו חברים בו 8 

קיבלנו בשורה מהתנועה החדשה שאנחנו מקבלים גרעין של שבעה ש"שנים בשנה הבאה  נוער. אנחנו   9 

תחת   גם  השנה,  חדשה  תנועה  פתחנו  כאן.  שנמצאים  לגרעינרים  בנוסף  שלנו  החקלאית  לחווה  10 

הקורונה, עם כל האתגרים שהיו לנו, פתחנו את כנפיים של קרמבו, תנועה לשילוב ילדים עם צרכים   11 

מת  ילדים  עם  אותם  מיוחדים  לראות  מאוד  מרגש  וזה  פועלת  כבר  התנועה  שלנו.  הספר  בתי  וך  12 

האיחוד   הצעיר,  השומר  החדש,  השומר  את  לנו  יש  תנועות,  חמש  כבר  במועצה  לנו  יש  פועלים.  13 

, הממוצע  30%החקלאי, הצופים וכנפיים של קרמבו ואחוז מהנוער שלנו שיוצא לשנות שירות מעל  14 

ות צבאי, בנות היו במקום הראשון בארץ, בנים גם במקומות  . המתגייסים לשיר6%הארצי עומד על   15 

שנה היו חילופי נוער כאלה בין    33גבוהים מאוד, נורא גאים בבני הנוער שלנו. סיפרתי להם שלפני   16 

מנהלים במועצה וראש המועצה לבין מועצת הנוער ואני הייתי ראש מועצת הנוער והתחלפתי עם   17 

אז כן,    .שבת שכבר אז התאהבתי בחלום הזה של לפעול ציבוריתאברהם לזר ז''ל ליום אחד, ואני חו 18 

יום טוב, תמסור להילה, יושבת ראש מועצת הנוער המועצתית שאם זה החלום אז נצביע לה ולכל   19 

ומנהלי האגפים בחינוך,   ישבו עם מהנדס המועצה  החברים והחברות במועצת הנוער שהיום הם  20 

החליפו ליום אחד. אני חייבת להגיד לכם שממקום מאוד  ברווחה, עם מנכ''ל המועצה ועם הביטחון ו 21 

ו לנו פידבקים נורא כייפים, שהם מרגישים שרואים אותם ואת הצרכים  נמאוד טהור ויפה הם נת  22 

שלהם, שהחלומות שלהם יכולים להתגשם ושהם מביאים יוזמות והיוזמות האלה מתממשות, וכל   23 

ל כי הרעיונות שלהם נפלאים והיוזמות שלהם  מה שאנחנו צריכים זה רק לתת להם את החופש לפעו  24 

נהדרות. אז גם בהזדמנות הזו אני רוצה להודות למירית, מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים ורעות,   25 

 26 מנהלת מחלקת הנוער, על העבודה הנפלאה של מחלקת הנוער ושל האגף עבור בני הנוער. 

 27 זה ביער חורשים? חבר מליאה:

זה ביער חורשים, הם התחילו את היום שלהם גם היום וגם אתמול    [:אושרת גני גונן ]ראש המועצה 28 

יכול להיות שבאופן קבוע אנחנו גם נבחן את    . בפארק חבלים שהקמנו לכבוד העניין, זה פארק נייד 29 

 O.D.T. 30האופציה להקים פארק קבוע, אבל הייתה שם פעילות  

ושבים לשומר החדש נפסקה וכולם  הכוונה להוציא את הנערים של תנועת המ  אליהו בן גרא ]צופית[: 31 

 32 חזרו. 

 33 זה לא נכון.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 34 לא נכון? קיבלנו מעמית את ההודעה הזאת.  אליהו בן גרא ]צופית[:

זו אולי תקוותו, אולי התקווה היא שהם יחזרו, אבל רוב המועצות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 35 

ול אנחנו.  וגם  החדשה  בתנועה  ולאותו  נשארו  והלומד  העובד  לנוער  ביחס  דבר  שום  השתנה  א  36 
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ז לא עובדה, עדיין    וקונפליקט שנותר בעניין. עמית רוצה שיחזרו, הוא קורא לכולם לחזור, אבל  1 

 2 הרוב נשארו ברמה החדשה. 

לפני חודשים קיבלנו הצעה להמליץ על מועמדים מתנדבים שיקבלו, יהיה    אליהו בן גרא ]צופית[: 3 

 4 נו. טקס ומאז לא שמע

 5 להמליץ לאן?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 6 תושבי המועצה לאיזה אות יקיר.  אליהו בן גרא ]צופית[:

 7 לא עשינו את זה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 8 לא קיבלנו הודעה שעשו, לא קיבלנו הודעה אם נבחרו.  אליהו בן גרא ]צופית[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  לא עשי   אושרת  נבחרו,  בגלל הקורונה,  לא  הזה  נו, הקפאנו את התהליך  9 

עדת הנוער רוצה להגיד  ויו''ר ו  ,גלי  ?אנחנו נחזור לזה בצורה מסודרת. כן, טוב אם יש מישהו בזום 10 

 11 משהו. 

ימין[: ]נווה  זמיר  משמעותי    גלי  מאוד  היה  הערב  אתמול,  מדהים  היה  ובאמת  לכולם  שלום  כן,  12 

מעבר למה שאמרתי קודם, בהקשר של תנועת הנוער, אז גם קרה דבר מאוד חשוב שלפחות   .וחשוב 13 

הנוער העובד והלומד משך את התביעה ההזויה שהייתה כנגד הצמ''ר שעבד איתם והם ניסו לתבוע   14 

בסוגריים ככה  זה  חברי  ולגבי    .אותם,  לכל  יעבירו  ומירית  שרעות  שכדאי  חושבת  אני  הפעילות,  15 

 16 המליאה את הפרוטוקול, כדאי פשוט לצרף את הסרטון ולהציג אותו לחברי המליאה. 

גונן ]ראש המועצה[: תודה גלי. גלי למי שלא שמע, אמרה שהייתה תביעה נגד תנועת    אושרת גני  17 

ובד והלומד, ובהתערבותו ואדיבותו של עמית  המושבים הבוגרים של תנועת המושבים ע''י הנוער הע 18 

 19 יפרח העתירה הזאת ירדה ובעצם אין יותר תביעות הדדיות וכל אחד הלך לדרכו.  

 20 וועדות גאוגרפיות וותמ"לים 

מה    .עדות גאוגרפיות וותמ''ליםואנחנו עוברים לעדכונים בנושא ו   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

דיון   היה  קרו מאז.  דברים  כמה  אז תראו  שנפגשנו,  הפעם האחרונה  זה מאז  כאן  רואים  שאתם  22 

, אחרי שהייתה  471עדה גאוגרפית שאנחנו ביקשנו, אנחנו פתחנו מול פתח תקווה לאישור כביש ובו 23 

את  וו לאשר  גאוגרפית  ומה    471עדה  תקווה  לפתח  להעביר  מצפון  שנמצאים  השטחים  כל  ואת  24 

שר את זה ולהגיד גם הפוך, שטח שנכנס לתוך דרום השרון  אלנו, אז אנחנו ביקשנו ל שמדרום אצ 25 

ככביש יעשו גבול באופן הדדי לרשויות ולא רק יישור    471- והוא בשטח השיפוט של פתח תקווה, ש 26 

עדה קיבלה, קודם כל, שר הפנים קיבל את  ו קו עם פתח תקווה על השטחים שנמצאים אצלנו. הו 27 

עדה ואפשר דיון שנראה לי שהייתה שם אמפתיה גדולה מאוד למה  ואת הו הבקשה, פתח מחדש   28 

דונם שהיום הוא בשטח השיפוט של פתח תקווה אבל הוא    700מדובר על שטח של    . שאנחנו אמרנו 29 

מטרופוליני שהוא צמוד דופן לכפר  הנופש  הנכנס כמו איזה אצבע לתוך האזור של אזור   471מכביש   30 

נופש  ה שאר שטח חקלאי כחלק מכל אזור  יאנחנו רוצים שהוא י  מע"ש, והוא שטח חקלאי היום. 31 

אנחנו כבר יודעים שפתח תקווה    .מטרופוליני שהולך להיות שם, שמשאיר את רוב השטח כחקלאיה 32 

עם יחידות    471כנית המתאר הכניסה לשם יחידות דיור, מה זה אומר? שאם הם עוברים לכביש  ובת 33 

אז   מע''ש,  לכפר  צמודות  זהדיור  את  לעצור  ורצינו  ההמשך  את  כבר  מכירים  פעם    .אנחנו  ולכן  34 

ככל הנראה יהיה עוד דיון אחד ותתקבל    . ועדה גאוגרפית ולא הגבנווראשונה בעצם שאנחנו יזמנו   35 
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החלטה. אני מאוד מקווה שההחלטה תהיה להעביר את השטח הזה לתחום השיפוט של דרום השרון   1 

כי לנו אין שום אינטרס לפתח אותו, בשונה מהאינטרס של  ואנחנו נוכל לשמור עליו כשטח חקלאי   2 

פתח תקווה שיש להם אינטרס לפתח מאוד מאוד את פתח תקווה ולהכניס לשם עוד עשרות אלפי   3 

ועדה גאוגרפית  ו מפה שהם מבקשים מ  ושהי  עדה גם התפלק להם איזויחידות דיור. במסגרת אותה ו 4 

הרי מי שרוצה לדמיין   .ן פתח תקווה לדרום השרוןלהגיע עד לכביש שש ושכביש שש יהיה הגבול בי  5 

איך המפה הזאת נראית, זה אומר שכל סירקין עובר לפתח תקווה וגם נוגסים מהשטחים של קיבוץ   6 

כנית הזאת כמובן מאוד לא מקובלת עלינו, היא  ועינת וגם נוגסים מהשטחים של גבעת השלושה. הת 7 

מה   ראינו  אז  להם  התפלק  במקרה  הוגשה,  לא  על  והת עוד  עומדים  אנחנו  שלהם,  בעתיד  כניות  8 

 9 המשמר, לא ניתן לזה לקרות.

אושרת רק שאלה, אני רוצה טכנית. כשאת אומרת שר הפנים פתח את העניין    אמנון כהן ]נחשונים[: 10 

 11 הזה, את רוצה להגיד לי שהוא פיזית? 

וספת, ותמ''ל  עדה נו הוא חתם על זה, הוא צריך לחתום על זה. ו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

,  2017או משנת    2016הותמ''ל הזה הוא משנת    .כפר סבא-צופיתזה הותמ''ל הידוע כותמ''ל    1088 13 

ותמ''ל של הרבה שנים  ל   .הוא  זה  אז הם העבירו את  הותמ''ל כבר לא בתוקף  וחוק  ועדה  והיות  14 

מקצוע  עדה מחוזית מרכז הזמינה את ראש עיריית כפר סבא ואותנו עם אנשי הו מחוזית מרכז. ו 15 

ת כבר  יש  שם,  להקים  ההיתכנות  את  לבחון  של  ווהמהנדסים  שכונה  של  מפורטות,   16  4,000כניות 

, כשכמובן כפר סבא לא  2017או    2016-זו תכנית מ  .יחידות דיור על האדמות של צופית וניר אליהו 17 

וראש העיר הודיע שם שהוא רוצה את אזור התעסוקה    541תסתפק בזה, היא תרצה גם את כביש   18 

אנחנו מתנגדים נחרצות, אין לי מה להוסיף כאן, אנחנו נפעל בכל ערוץ אפשרי, משפטי,    '.ו וכושלנ 19 

פוליטי, תכנוני, מקצועי, אנחנו שם במלחמה גדולה מאוד, ומה שחשוב זה שאנחנו לא מתפרקים   20 

שוב עושה את מלחמתו לבד, אנחנו עושים את זה ביחד. אנחנו כמועצה עומדים בפרונט  יכאן שכל י  21 

ישוב לא יצטרך להיות לבד במאבק הזה. צופית וקודם דיברנו על כפר  יהמאבקים האלה, אף    של 22 

שובים שיודעים  יסירקין, קיבוץ עינת, גבעת השלושה, מגשימים, אני לא צריכה למנות כאן את כל הי 23 

 24 שאנחנו שם כדי להוביל את המאבקים האלה. רק ביחד אנחנו נצליח. 

התנגדות במערכת, כבר  ושהי  ה עד שזה התארגן באופן כללי, איזצופית בהתחל  דני ברכה ]צופית[: 25 

לפני שלוש או ארבע שנים, אני רוצה לציין שמאז ועד היום, לא עד היום, עד לפני כמה חודשים, כל   26 

ה, כולל אני מדבר באופן  י ה משפטית מולנו, לא נענים לכל פנייה שצופית פנתה אמרו יש לכם פנייפני  27 

 28 להיתר, אמרו לי אתה לא יכול לקבל. זה נראה לי הזוי. אישי, הגשתי בקשה  

 29 אתה מדבר על רמ''י?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 30 אני מדבר על רמ''י, בגלל הותמ''ל.  דני ברכה ]צופית[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  זה בישיבת המליאה    אושרת  כדי להוביל את  כאן  כן, אז חברים, אנחנו  31 

היום באופן רשמי הוא מונה כמנהל האגף האסטרטגי    ושבוא   ,אורי פדלון  .הבאה כי  נברך אותו  32 

אנחנו אפילו נעשה    .כניותוועדות גאוגרפיות וותמ''לים והוא יציג לנו תמונה מלאה עם מפות ועם תול 33 

עדות והותמ''לים שלנו. זה יהיה  ו ישיבה אולי נפרדת לזה כי זה הרבה מאוד זמן, נעבור על כל הו 34 

 35 כניות.ואת זה לפני הישיבה הבאה, אנחנו מוכנים כבר עם כל הת בחודש הבא, או שנעשה

 36 יםות"ל 
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אנחנו   .תחנת הכח קסם וז 98, כולם זוכרים מה זה? ות''ל 98ות''ל   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

ב להתנגדות  להתנגדות    .29.4.21- עלינו  ה ועלינו  להתנגדות, המועצה  יישובים הרלוונטיכל  עלו  ים  2 

כרגע   .אתם מכירים את זה כבר. ברגע שהתהליך הזה יסתיים אנחנו נעדכן אתכם ורשויות נוספות, 3 

זה נמצא, הצגנו בפני החוקר את ההתנגדות, זה נמצא בשלב החקירה, תסתיים החקירה והמסקנות   4 

ות''ל   נשתף אתכם.  ואנחנו  של    101יגיעו  לנושא  כאן  בעיקר מתייחסים  כשאנחנו  המטרו,  קו  זה  5 

ם את זה ובתחילת יוני יש שני דיונים ואנחנו נציג לכ  30.5-נקבעו שני דיונים בפני החוקר, ב  .הדיפו 6 

 7 ים אנחנו נעשה הכנה משותפת. יישובים הרלוונט יגם כן לאחר הדיונים ול 

אני רוצה לשאול האם ההתייחסות לגבי קו המטרו, מדוע רק לגבי הנקודה    גילה פרין ]ירקונה[: 8 

המושבים   ובעמדת  בהתנגדות  הדרך  כל  לאורך  תומכת  שהמועצה  יודעת  אני  שלה?  האחרונה  9 

 10 המעורבים, ירקונה, גני עם. 

שוב במועצה שלנו  יגילה זה ברור, זה ברור מאליו. כל התנגדות של י  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

המועצה מובילה את ההתנגדויות האלה וגם ציינת עכשיו    .להתנגדות בגיבוי מלא של המועצהזכה  ת 12 

נגדים  את ירקונה, כפר מל''ל, כל מי שזה עובר דרכו יקבל את אותה תמיכה בדיוק כמו שאנחנו מת 13 

 14 עדות הגאוגרפיות, אותו הדבר בדיוק. ו לדיפו, בדיוק כמו שאנחנו מתנגדים לכל הותמ''לים והו

 15 אושרת זה עדיין על קרקעות גן חיים שדה ורבורג?  אליהו בן גרא ]צופית[:

כן, על זה החקירה, החוקר בדיוק על זה מזמין אותנו לדיון. אני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

שובים והרשויות כאן לעבור מזרחה, צפון מזרח,  ישאנחנו הצענו בהסכמה עם כל הי מזכירה לכם   17 

לאדמות, הסכימו ברמת הכובש להקצות לצורך העניין, זה רחוק מרמת הכובש, זה נמצא בדיוק על   18 

הצומת של כביש שש, בית השוטרים שם של קיבוץ אייל, שם יש שטח כלוא שהולך להיות שם גם   19 

ישובי  יזה יהיה שער לכל האזור הצפוני של    .זה בדיוק המקום הכי מתאים, יש מחלף,  551כביש   20 

ואין מגורים צמודים לשם, זה בדיוק    .שובי טייבה, טירה וכל האזור הזהילי ר  עשהכוכבים, זה יהיה   21 

שובים  יהמקום האידיאלי לשים שם את הדיפו ואת התחנה האחרונה של המטרו שתאפשר לכל הי  22 

דקות לתל אביב, עם מטרו, עם רכבת תחתית, בלי להפריע לאף    12ע תוך  שלנו גם באזור ההוא להגי  23 

אחד, לא על הבית של אף אחד ועל זה אנחנו הסכמנו עם כל הרשויות שמסביב ועם זה אנחנו באים   24 

 25 לחוקר, לשכנע שזה הדבר הנכון לעשות. 

 26 השר הסכים לזה?   דני ברכה ]צופית[:

ם, זה אצל חוקר מקצועי כרגע, זה עוד לא הגיע לשר,  זה עוד לא ש  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 27 

 28 אבל זה יגיע לשר אחרי. 

 29 אמרו שצריכה להיות הסכמה של שתי הרשויות.  דני ברכה ]צופית[:

אה, אתה מדבר על סער, חשבתי שאתה מדבר על השר. יש הסכמה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 30 

כן, בין כל הרשויות שזה המקום הכי טוב. למה שהוא לא יסכים? זה שטח אצלו? לא, זה שטח שלנו,   31 

זה יוצא מהאזור שלו? כן, אתה שואל שאלה טובה כי למעשה כולנו יודעים שבפרוטוקול מופיע שמי   32 

ה  זה  חיים  לגן  הדיפו  את  סבאשהביא  כפר  במקור    .יה  רואים  אז  הפרוטוקולים  את  פותחים  33 

שמהנדסת העיר כפר סבא בטח לא עשתה את זה על דעת עצמה, אמרה שהם ישמחו לתחנה בירוקה   34 

וגם הם מסכימים לדיפו. הם הסכימו לדיפו בגן חיים, אנחנו מאוד מודים להם, היום כולנו צריכים   35 

וזה מה שאנחנו נמצאת    להוציא את האבן הזאת מהבאר  הזאת  חלופה. החלופה  עושים, מצאנו  36 
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שוב והיא אפילו יכולה לתת לנו ערך  יאצלנו אבל היא ממזערת בעצם נזקים כי היא לא קרובה לאף י  1 

ואם היא תביא לשם את הדיפו, אז   .גדול מאוד כי אם היא תביא תחנה לאזור הזה כולנו נרוויח 2 

הנות  יה תוסס, של כל הישובים מסביב שיוכלו ל יי ה ויהיה שם אזור תעשי אנחנו גם נקבל זכויות בני 3 

שהוא    .ממנו פתרון  מביאים  שאנחנו  לרכבת    .win-win-winכך  קרוב  גם  שזה  להגיד  שכחתי  4 

המזרחית ששם יש לנו תחנה, זה בכלל איחוד תשתיות, אבל אני משכנעת את המשוכנעים אז אני   5 

יר בנושא של צור יצחק, אבל גם  עדה גאוגרפית מול כוכב יא ואמשיך הלאה. כוכב יאיר, נקבעה ו  6 

, זה  8.6-עדה נקבעה לוהו  .בנושא של כוכב יאיר שהם ביקשו גם אדמות מצור נתן ומקיבוץ אייל 7 

מפגש שני בנושא ואנחנו נעדכן אתכם. עמדת המועצה ברורה וידועה, ייצגנו במפגש הראשון ונייצג   8 

 9 גם במפגש השני. פירוט במפגש הבא.  

 10 שדרוג תהליכים דיגיטליים 

כחלק משדרוג השירות לתושבים אנחנו רוצים להציג לכם שדרוג    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

עינת המנמ"רית שלנו, מנהלת מערכות המידע איתנו בזום והיא תציג לנו את   . תהליכים דיגיטליים 12 

 13 זה.

]מנמ’’ר[: מילים  עינת ברעם  רגע כמה  אגיד  ומכל    . שלום לכולם, אני  כחלק מההקמה של האגף  14 

רואים חלק מאוד חשוב בהנגשת שירותים לתושב.   נותנים, אנחנו  בין השאר  השירותים שאנחנו  15 

שירותים דיגיטליים. בראייה שלי, כל שירות שהמועצה מציעה, בין אם הוא ישן ובין אם הוא חדש,   16 

אני    .עדהומון תורים לוהראייה היא להנגיש אותו הביתה. אנחנו נראה פה תכף את הנושא של זי 17 

סרטון פרסומת על הנושא, אבל אני רואה בכם  שהו  אנחנו גם נעשה איז .רואה בכם סוג של שליחים 18 

בין    .שליחים שאתם תגידו ותדבררו גם לתושבים שבאמת האתר מלא וגדוש בתהליכים דיגיטליים 19 

התשלומים   תהליכי  כל  התורים,  זימון  את  תראו  תכף  אם  בין  תשלומים,  זה  הואם  עדה,  ו של  20 

עדה ומאפשר  ו הכל נמצא באתר של הו   .ה, של פיקוחיתשלומים של תחילת עבודות, של היתר הבני  21 

עכשיו  ומהשירותים מול הו   90%או    80%לתושב ממש לצרוך   נוסף שאנחנו  עדה מהבית. תהליך  22 

ום  הי .  הוספנו במוניציפלי זה תהליך כריתת עצים, זה היה עד עכשיו תהליך שצריך להגיע ולהחתים 23 

איז למלא  בבית,  לשבת  יכול  השהו  התושב  המערכת,  דרך  מגיע  זה  לו   crm- טופס,   24 .עדיםושלנו, 

עדים יכולים לחתום והתושב למעשה יושב בבית והכל מתנהל דרך מערכות המידע שלנו מאחורי  והו 25 

הקלעים. המטרה היא באמת להנגיש את זימון התורים לכל האגפים במועצה, אנחנו התחלנו עם   26 

''זימון  יאם נכנסים לאתר שלנו אנחנו יכולים לה   ועדה.וה כנס לזימון תורים, גם לרשום בחיפוש  27 

אני אמשיך לדבר ואני אחר כך אגיד    .ועדהו תורים'', זה מיד יופיע בשירות לתושב, זימון תורים ל 28 

אפשר לבחור פה את המחלקה מולה התור צריך להתבצע, במקרה הזה בחרנו    .משהושהו  עוד איז 29 

אנחנו בוחרים את היום והשעה שמתאים לנו, אנחנו בוחרים את השעה ומה שיש כאן,    מול אילן, 30 

או שאנחנו רוצים להגיע פיזית, או שאנחנו רוצים    .אנחנו יכולים לבחור את התור בשלושה ערוצים 31 

וידאו אינטרנטי מובנה בתוך המערכת זום, זה  וידאו, זה לא  ברגע    .לנהל את הפגישה באמצעות  32 

נפתחת אצל נותן  וכפתור, מיד המצלמה של הטלפון נפתחת,  שהו  שה לוחצים על איזשמתחילה הפגי 33 

עדה ואפשר לנהל שיח, וכמובן אפשר לעשות פגישה טלפונית. כשיורדים למטה מזינים  והשירות בו  34 

הטופס הוא כביכול אולי    . טופסשהו  את הפרטים של מזמן התור. תהליך זימון התור מלווה באיז 35 

צר שהו  איז ואני  להגיע,  עול  רק  רוצה  ואני  למלא  עכשיו  המקצוע  אבל  יך  לאנשי  מאפשר  הטופס  36 

עדה לתת שירות יותר טוב. קודם כל, אם התושב מגיע פיזית אז הוא ימלא את הטופס ויוכלו  ובו 37 

וכבר היו מקרים כי אנחנו משתמשים בזה, ברגע   ,הרבה פעמים  .לפתוח את התיק ולגלות מה חסר 38 
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לתושב הביתה, התקשרו אליו ואמרו ''תקשיב, אתה לא צריך להגיע,  שתושב מילא טופס, בעצם פנו   1 

זאת אומרת,    .קיבלנו, ראינו את החומרים, אנחנו נזמן אותך או נשלח לך או נעשה לך, אל תגיע'' 2 

עדה יכולה לתמוך בו יותר טוב. אנחנו רוצים  וברגע שהתושב נותן יותר מידע לגבי מהות הפגישה, הו  3 

לכל המחל זה  ולראות דברים  להכניס את  יכולים באמת לשוטט מדי פעם באתר  קות ואם אתם  4 

 5 חדשים, תהליכים דיגיטליים חדשים ובאמת לדברר את זה.

רציתי רק לומר, שאני אגב מאוד מאוד בעד דיגיטציה ושירות עצמי,    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[: 6 

באופן   רק  שירות  לתת  הופכים  לא  שאנחנו  לבדוק  צריכים  שאנחנו  היא  הבעיה  להכל,  מתחברת  7 

אני יודעת לומר שלמשל במחלקת הגבייה גם אם פונים טלפונית וכבר עונה גורם אנושי,    .דיגיטלי 8 

 9 ערכת ואז לדעתי אנחנו בבעיה. אז הם אומרים תפנו את זה דרך המ

אנחנו לא נותנים רק שירות דיגיטלי, כמובן שיש לנו גם שירותים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

גם הנגשנו את אוטובוס השירות ואני מזכירה לכם שהיו שאמרו ''בשביל מה    .פרונטליים ולא רק זה 11 

בדיגיטלי,  .צריך אוטובוס שירות?'' בגלל מה שאת אומרת    הרוב אפשר לעשות היום  בדיוק  אבל  12 

 13 שירלי, ויש תושבים שמעדיפים לצרוך את השירות באופן פרונטלי וזה קיים כמובן. 

 14 מצוין, כל זמן שזה באמת גם וגם אושרת.   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

רציתי לשאול אם כל האתר הזה מונגש גם לנכים, מוגבלים, לקויים מכל   אלי פיטרו ]כפר סירקין[: 15 

 16 את יודעת, יש פסיקה כזאת בחוק.  ?מיני סוגים

]מנמ’’ר[: ברעם  להוסיף    עינת  רגע  יכולה  אני  הנגישות.  בדרישות  עומד  האתר  כל  קודם  אז  כן,  17 

ו רוצים לקדם אותו,  פרויקט שנקרא ''בית המראות'', אנחנו התחלנו אותו ואנחנשהו  שאנחנו באיז 18 

הנגשה שלמעשה בלחיצה על  ושהי  אפשר לראות את זה בעמוד הראשי. בית המראות זה עוד איז 19 

אז גם   .הכפתור למי שהוא קצת לקוי ראייה, יכול גם לשמוע בדיבוב את כל מה שקיים בדף הזה 20 

 21 מטרה להנגיש באמת גם בשמע את האתר.ושהי האתר מונגש וגם אנחנו רואים בזה איז

אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי בית המראות, פשוט היום עוד לא הספקתי    יצחק[:-טל רהב ]צורלי 22 

בבית המראות בעצם הנגשנו, אתם יכולים לראות בתחתית האתר אם לוחצים על זה,    .לעדכן אותך 23 

לזה עינת התכוונה שזה בעצם האקסטרה, מעבר לתקנים ובעצם זה מקריא את העמוד. אבל עשינו   24 

כרגע כסוג של פיילוט רק על העמוד הראשון. היום נפגשנו עם בית המראות ואנחנו הולכים  את זה   25 

תיקים, מכל שכבות הגיל  ולצאת בפרויקט חדש, פרויקט שהתושבים עצמם יקליטו, גם ילדים, גם ו  26 

והי  הקיבוצים  ומכל  המושבים  הקהילתייםיומכל  את   .שובים  מדברים  עצמם  את  יקליטו  בעצם  27 

שהם כבדי ראייה יוכלו להאזין לאתר בזכות הפרויקט הזה שהתושבים הקריאו   האתר וכך אנשים 28 

 29 וזה יהיה משהו מאוד מרגש ואני אעביר עוד עדכונים בהמשך.

אני חייב להגיד אושרת, נכנסתי לאתר וביקשתי פגישה איתך ולא הזדהיתי   אליהו בן גרא ]צופית[: 30 

 31 דית. יכחבר מועצה, קיבלתי תשובה מי

 32 איזה יופי, אז זה עובד.  ]ראש המועצה[: אושרת גני גונן

אני לא מכירה את האתר, אבל אני יודעת שיש היום הרבה מפרסמים טלפון    רחל רבר ]אלישמע[: 33 

 34 לשירות וואטסאפ בתוך האתר, אז השאלה אם אנחנו בפנים? כי זה שירות מאוד נוח.
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טסאפ, זאת אומרת אם יש  יה למוקד באמצעות הוואי כן, יש לנו אפשרות לפנ  עינת ברעם ]מנמ’’ר[: 1 

ישר נכנסת למערכת היאת המספר של המוקד, הפנ  אפשר לשלוח תמונה ונפתחת    .שלנו  crm- יה  2 

 3 קריאה בהתאם לזה. אז גם אנחנו מחוברים. 

 4 אפשר לשאול שאלה?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 5 שאלה אחרונה ואנחנו נמשיך לנושא הבא.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

סירקין[: ]כפר  עצמון  מי    אורי  במועצה? למשל  בין המוסדות  סנכרון  יש  רוצה לשאול, האם  אני  6 

ה והשאלה למה להוריד  ישרוצה לקבל אישור תב"ע פונה לאילן, זה טבעי, אבל אילן יוריד אותו לגבי 7 

 8 ש, שלם'' וימשיך את הטיפול. אותו? למה אילן לא יגיד לו ''אוקיי, אחת שתיים שלו

 9 קלענו לדעת אורי וכך אנחנו עושים.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ה, פשוט אני מתעסק קצת בזה יותר, כשמבקשים תיק מידע  י שאלה שני אורי עצמון ]כפר סירקין[: 10 

ה, שולחים אותם עוד פעם לגזברות לשלם. אם לא יטרחו לקחת את הקבלה ולהעביר אותה  י לגבי 11 

 12 פשוט.  ןסיו ימנועדה לא תדע שקרה משהו, אני מדבר ו עדה, הוא יחכה והולו

אז אורי, אני שמחה שהעלית את זה, בגלל שזה תהליך חדש שהכנסנו, זה כבר    עינת ברעם ]מנמ’’ר[: 13 

 14 מלפני חצי שנה. 

 15 לא לא, לפני חודש זה לא עבד.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

עדה, לשלם וזה נרשם  וכנס לאתר של הו יאתה יכול להאז את תיק המידע,    עינת ברעם ]מנמ’’ר[: 16 

אצלנו, זה נכנס לתוך המערכת, אתה מקבל קבלה הביתה ומקבל את תיק המידע. אתה כבר לא  17 

עדה ולא לגזברות, אתה יכול לעשות  וצריך להגיע אלינו בשביל תיק מידע. אתה לא צריך להגיע לא לו  18 

 19 את זה דרך האתר.

 20 לפני חודש היו צריכים להזין. סירקין[:אורי עצמון ]כפר 

אז אנחנו מתקדמים, מה שהיה לפני חודש כבר לא היום. מתקדמים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

כל הזמן, עינת תודה רבה. אנחנו להיום נסיים עם זה אבל אנחנו בטוח נמשיך עינת, כי כל הזמן יש   22 

 23  .גם נשמח לשמוע פידבקים של חברי המליאה  פה פיתוחים ושירותים נוספים דיגיטליים, ואנחנו

אני מתנצלת שסגרתי את זה למרות שבטח יש עוד שרוצים להגיד, אבל זמננו באמת כבר חרג, אז   24 

בואו תכתבו בצ'טים את ההערות שלכם ואם אתם לא רוצים בצ'ט אז אתם יכולים לכתוב לנו בכל   25 

ארוכה להסביר על מרחב השירותים    עינת אנחנו נזמין אותך שוב ליחידה קצת יותר  .דרך שהיא 26 

 27 הדיגיטליים.  

 28 תרומת עמותת "בית כנסת רמות השבים" 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  הבא  אושרת  לנושא  ברשותכם  לעבור  רוצה  את    .אני  לעדכן  רוצה  אני  29 

 30  . המליאה על תרומה של עמותת בית הכנסת רמות השבים, לטובת הקמת בית כנסת ברמות השבים

המנכ''ל ויועמ''ש, קיבלו את הבקשה של העמותה    ,גזברהמות שמשתתפים בה  עדת התרוו התכנסה ו 31 

של   ו1,600,000₪להעביר תרומה  של  קיבלו את האישור  היו,  בתרומה  ישוב שהי יעד  מעוניין  שוב  32 

הזאת, כתבו הסכם להפעלת בית הכנסת ואנחנו מביאים את זה לכאן כדיווח כי זה לא דורש אישור   33 
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ובשעה טובה בית הכנסת ברמות השבים יצא לדרך.   .רוצים לדווח על זה  של המליאה, אבל אנחנו רק 1 

 2 זה בנוסף לכסף ממשרד הדתות והתב"ר שלהם. רגע, אם יש שאלות, נעשה את זה מסודר.

 3 ככל שאני זוכר היו שם קונפליקטים. אמנון כהן ]נחשונים[:

ים, עומד לקום  יהיו קונפליקטים, נגמרו. חבר'ה, בואו נהיה אופטימ   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

 5 בית כנסת בהסכמה, בקונצנזוס, יש תרומה, הכל טוב. בואו נשמח.  

 6 21.3.21מיום  3/21[ אישור פרוטוקול מליאה מספר 2]
]ראש המועצה[: גונן  גני  פרוטוקול מליאה    אושרת  לאישור  עוברת  ה  3/21אני  , מי  21.3.21-מיום  7 

 8 פה אחד בעד.   ד? מי נמנע? מתנגד?בע

 9 

 10 שמות[ אישור המלצת וועדת 3]
יש    .אני רוצה להעלות כאן לעדכון את הנושא של הנצחה במועצה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

הנצחהו ו  ,ועדת  לעולמם  ו ובפני  שהלכו  מועצות  ראשי  של  הנצחה  של  הנושא  עלה  ההנצחה  עדת  12 

והנצחה של מנהל במועצה, בועז שוויגר שנפטר לפני שנה. שלושת הנושאים האלה נדונו במסגרת   13 

אורי עצמון, דנה גל, מירית כץ, אייל מילר ועלו שלוש הבקשות  עדה השתתפו ליטל,  ושבו כ  ,ועדהוה 14 

הבאות. המלצה להנצחת החווה החקלאית שבמתחם המועצה, על שם יוסף זמוסטיאנו ז''ל שביולי   15 

לפטירתו שנה  ירק  . תהיה  נווה  עם  עובדת  שלנו  בין    . החווה  מועצה  כראש  כיהן  זמוסטיאנו  יוסף  16 

ירקון,  1960-1980השנים   המועצה  והערכים    כראש  הנוער  פעילות  חינוך,  חקלאות,  של  הנושא  17 

עדה ממליצה לקרוא לחווה  והו  .שהחווה הזאת מייצגת מאוד מתקשר לעשייה שלו ולמורשת שלו 18 

המשפחה נתנה את הסכמתה   . החקלאית ''החווה החקלאית אדם ואדמה על שם יוסף זמוסטיאנו'' 19 

ראשי   להנציח  להחלטה  בהמשך  התרבות,  היכל  אישורה.  הוואת  לעולמם  שהלכו  עדה  ו מועצות  20 

''היכל   האירועים,  אולם  לא  הישן,  ההיכל  המועצה,  שבמתחם  התרבות  להיכל  לקרוא  ממליצה  21 

אברהם לזר היה ראש המועצה האזורית דרום השרון,    .התרבות דרום השרון על שם אברהם לזר'' 22 

איחדה את  הוא היה ראש המועצה הראשון של המועצה המאוחדת ש  .הוא נפטר לפני כמעט שנה 23 

המועצה האזורית ירקון עם מועצה אזורית מפעלות אפק והמועצה האזורית השרון התיכון. אברהם   24 

נתנה את הסכמתה לקרוא להיכל על שם   .1981-1995לזר כיהן כראש המועצה בשנים   המשפחה  25 

ועדה אישרה את זה פה אחד. החדר השקוף של המועצה שראיתם כאן, שעליו יש את כל  והם. הראב 26 

כים שאנחנו מקדמים ומאמינים בהם, החדר השקוף הזה אנחנו מבקשים לקרוא לחדר הזה,  הער 27 

לאולם הישיבות הזה, על שם בועז שוויגר ז''ל, שנפטר לפני שנה ושלושה חודשים, הוא עבד במועצה   28 

בועז היה דובר המועצה, לימים גם כיהן כמנהל    ., עד ליום מותו1998-2020שנים, בין השנים    23 29 

האסטרטגית, הוא הביא רוח תקשורתית חדשה למועצה, ראייה אסטרטגית, כל הנושא של    היחידה 30 

עדה  ו ועדת הגבולות, הוא יצר את העיתון של המועצה והיה דמות מאוד משמעותית במועצה. הוו 31 

ממליצה לקרוא לחדר הישיבות השקוף שבקומה הראשונה במועצה על שם בועז שוויגר. המשפחה   32 

יעת השם כהנצחה לבועז. זה היה אמנם ברמת עדכון וזה לא נועד להצבעה,  מביעה את הסכמתה לקב  33 

 34 אבל אם יש מישהו שרוצה להתייחס, להגיד משהו, אז בבקשה.

 החלטה
 21.3.21 -מיום ה 03/21מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 

 פה אחדאושר 
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החלטה ראויה מאוד, מרגשת מאוד לכל הדעות, כבן ראש מועצה שבחיים,    יורם דוקטורי ]עדנים[: 1 

 2 אבל אני יודע כמה הדברים האלה הם משמעותיים. 

 3 תודה רבה יורם.  ונן ]ראש המועצה[:אושרת גני ג

אני חושב שזה מפעל ראוי, אבל אנחנו מתחייבים פה למשהו שהבית    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 4 

 5 זהר עם זה. יהזה והחדר הזה, האולם הזה, אני חושב שצריך לה 

 6  בדקנו את השלכות הרוחב. בדקנו את זה, לא מדובר פה בעשרות   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יזום לכל אחת מהמשפחות שזה   נפנה באופן  בזה. אנחנו  יכולים לעמוד  רבים, אז אנחנו בהחלט  7 

רלוונטי לה, אם היא תרצה להנציח את יקיריה, יש לנו את האפשרות לעשות את זה, לקחנו את זה   8 

 9 בחשבון. 

נכונה  עדת שמות, אז אם הכותרת לא הייתה והערה טכנית, התכנסנו כו אורי עצמון ]כפר סירקין[:  10 

 11 אז צריך לתקן את הכותרת. 

ועדה שיורם  ו  ו עדת הנצחה ז ועדת שמות. כי ו ו סליחה, אני מתנצלת, ו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

 13 עדה אחרת. אתה צודק. ו ו  ועומד בראשה וז

שתיים, היה לנו די פשוט לעשות את זה, מפני שככלל, מוסד שלא מוקיר    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 14 

ומכיר את העבר שלו, יש לו בעיה עם העתיד. צריך להוקיר לפחות בצורה צנועה אנשים שתרמו   15 

מקסימום שהם יכלו ומה שהם ידעו לטובת הכלל. נכון שיש עוד ראשי מועצות שמגיע להם ויגיע   16 

לסגור את הסיפור. יש לנו שני ראשי מועצות לשעבר, שעוד צריכים  להם וכדאי לפנות אליהם, כדי   17 

לפנות אליהם לדעתי ולסגור את הצד הזה. ואיך אומרים? עוד חזון למועד ויש לנו מספיק מקומות   18 

 19 במועצה. 

אורי תודה רבה על הדברים, אנחנו ברשותכם נעבור לעדכונים של    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

 21 שרון, תודה. 

 22 חלפת חברים בוועדות המועצה[ ה 4]
עדות. אז מאיה שנמצאת פה מחליפה את  ו אנחנו נחליף חברים בו   שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[: 23 

ו בכמה  ו וציפי  שלהן.  השמות  את  אקריא  אני  תקציבי  ועדות,  ומאיה  י עדת  יוצאת  ציפי  ישובים,  24 

ונכנסת מאיה, בחבו נכנסת, בו רה הכלכלית לפיתוח  עדת השקעות של המועצה ציפי וקנין יוצאת  25 

עדת איכות הסביבה ביקש  ו דרום השרון יוצאת ציפי ומאיה נכנסת. עד כאן לגבי ציפי ומאיה. בו 26 

 27  .ועדהושלומי חן נכנס ל ועדת בטיחות אלברט עובדיה מסיים ו ו . עדהויורם גולי מירחיב להצטרף לו

ופרש שסיים  אלברט  במקום  שלנו  החדש  הטכנית  המחלקה  מנהל  מלוו   .שלומי  אלברט  עדת  "ח  28 

עודד   ראשל''צ,  לעיריית  עזבה  שרית  שלנו,  הרכש  את  גם  החלפנו  נכנס.  חן  ושלומי  יוצא  עובדיה  29 

בו  במועצה  ורכש  מזון  ממונה  יהיה  והוא  אותה  וולובוביץ' מחליף  רכש מלאי  ועדת המל''ח.  עדת  30 

יוצאת   המועצה  של  זכויות  ובעלי  חתימה  מורשה  נכנס.  ועודד  יוצאת  שרית  ציפי  והתקשרויות,  31 

ונכנסת מאיה, זה לגבי ההחלפות האלה. דבר נוסף שהמליאה צריכה לאשר, הסמכת מורשה חתימה   32 

לבית ספר כצנלסון, אני מקריא את מה שלימור הגדירה. אנו מאשרים להוסיף את יוני פלאח אב   33 

כמו כן נוסף כמורשה חתימה נוסף הן בחשבון בית ספר כצנלסון    ,0523167637הבית תעודת זהות   34 

ן בחשבון תשלומי ההורים של בית ספר כצנלסון, בשני החשבונות בחתימת בית הספר יחד עם  וה 35 
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המועצה,    אתחתימה הנוסף וחותמת יחייבו את בית הספר לכל דבר ועניין וגם  החתימה של מורשה   1 

 2 עד כאן. 

 3 חן, זה בסדר להעלות פרוטוקול להצבעה אחת?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 4 כן.  [:חן סומך ]יועמ”ש

עדות המועצה,  ו אוקיי, אז אנחנו מעלים להצבעה, החלפת חברים בו   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

 6 החלפת מורשה חתימה. 

 7 אפשר רק מילה על שלומי חן?  חן סומך ]יועמ”ש[:

]מנכ”ל המועצה[: פרש    שרון סספורטס  הוא  במועצה,  מנהל המחלקה הטכנית  היה  הוא  אלברט  8 

 9 עדה במכרז בשלומי חן. ווהוחלף בו 

אתה רוצה הפרדה בין ההצבעה של מורשה חתימה במועצה? בסדר?    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

 11  עדות המועצה מי בעד? מי נמנע? מתנגד?וזה הסעיף הזה. אין בעיה, נעשה הפרדה. החלפת חברים בו

 12 פה אחד בעד. 

 13 ]התפרצויות[ 

]ראש המועצה[: גונן  גני  שנ   אושרת  רגע, אז ההצבעה הקודמת  יאוקיי,  אז אני חוזרת  יה, בסדר,  14 

בווחברים בו  החלפת  עדות בין  ועדות, זה היה הצבעה פה אחד למעט סעיף אחד, החלפת חברים  15 

 16 שלומי חן לעובדיה וכאן יש מתנגד אחד.  

 17 

 18 מורשי חתימה בעלי זכות חתימה של המועצה וספת[ ה5]
חברים אנחנו עוברים לסעיף הבא, אנחנו רוצים לאשר את החלפת מורשה החתימה במועצה. מי   19 

 20 פה אחד בעד.  בעד? מי נמנע? מי מתנגד?

 21 

 22 [ עדכון מורשי חתימה בית ספר כצנלסון6]
 23  חתימה בבית ספר כצנלסון, מי בעד? מי נמנע? מי נגד?  י עדכון מורש  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 24 פה אחד בעד. 

 החלטה
 מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות המועצה, כפי שהוצג במליאה 

 ברוב קולות אושר 
 עובדיה ושלומי חן לסעיפי ההצבעה של החלפה בין אלברט  -מתנגד אחד

 החלטה
 כי בעלי זכות החתימה של המועצה האזורית דרום השרון יהיו האנשים שלהלן:   מליאת המועצה מאשרת

 אושרת גוני גונן –ראש המועצה  .1
  מנכ"ל המועצה   -שרון סספורטס .2
 יצחק אגוזי        -גזבר המועצה   .3
 ס. הגזבר היוצאת –ס. הגזבר הנכנסת במקום  ציפי וקנין  –מאיה עוז  .4

יחייבו את   חד עם חתימת גזבר המועצה בתוספת חותמת המועצה,חתימת ראש מועצה או מנכ"ל המועצה י 
ועניין. לכל דבר  יחד עם חתימת סגנית הגזבר בתוספת    המועצה  חתימת ראש מועצה או מנכ"ל המועצה 

על  )חתימה  העיריות  בתקנות  הקבוע  לסכום  עד  ועניין,  דבר  לכל  המועצה  את  יחייבו  המועצה,  חותמת 
 ש"ח(.  93,900)כיום  1959-מסמכים מסויימים(, תש"ך

 פה אחדאושר 
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 1 

בעקבות כל מיני דברים שקרו בזמן האחרון עם כל הנושא של מורשי חתימה    אמנון כהן ]נחשונים[: 2 

הם, אני חושב שבעצם אנחנו מאשרים פה עכשיו אישור למישהו להתנהל מבלי שיש לנו יכולת  ילמינ  3 

מקום מרגיש שאני נותן את הסכמתי למשהו שאני לא יודע מה  זשהו  בכלל לפקח על זה. אני באי 4 

 5 אותי שלם. הלא משאירשתחושה  ו זשהו יות שם ואיפיקרה בו, כל דבר יכול לה

אבל הם מתנהלים על ידי    ,המועצה לצורך העניין היא בעלת השליטה בחשבון  חן סומך ]יועמ”ש[: 6 

חשבון בית    .מורשה חתימה. אני אומר שזה לא חשבון רגיל של המועצה, זה חשבון של בית הספר  7 

כנס למינוס, החשבון הזה הוא חשבון שחי  יהספר יש לו כללים מאוד מיוחדים, הוא לא יכול לה 8 

בית הספר, הוא   מכספים ממשק סגור לחלוטין. החשבון הזה מתנהל בבית הספר והוא לצרכים של 9 

אומר שמי שצריך לשלוט בו זה הגורמים שיושבים בבית הספר, מנהלת בית הספר היא מורשית   10 

המורשה החתימה האחר,    .חתימה אחת והיא כאילו מורשת החתימה שהיא במקום ראש המועצה 11 

שני מורשי חתימה, החשבונות האלה מבוקרים על ידי    .הוא מורשה חתימה שהוא עובד של המועצה 12 

סיון החיים במאות בתי ספר שמתנהלים בצורה  י נ  . גזברות, אתה לא צריך להתרגש בקטע הזהה 13 

 14 הזאת, דווקא בחשבונות האלה אין בעיה. יש בעיות בחשבונות אחרים. 

אמנון, אני מקווה שזה ענה    .עורך דין חן סומך תודה על התשובה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

 16 ולהסביר, או לשאול משהו, אתה מוזמן.  לך. איתן אם תרצה לגשת אחר כך 

 17 [ תב"רים 7]
 18 אנחנו עוברים לתב"רים, שרון.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

המועצה[: ]מנכ”ל  סספורטס  עדכונים    שרון  קצת  שעשינו  ההנהלה  לחברי  אגיד  אני  כל  קודם  19 

מחשבים  כנית שהצגנו לכם, הם מודגשים בצהוב, אז תשימו לב אליהם. התב"ר הראשון זה  ומהת 20 

בעבר   שאושר  הסכום  המועצה,  של  קצה  של  630,000₪וציוד  תוספת  מקבלים  אנחנו   ,6,000₪  21 

ממיזוגים של האחרים, החזר מהפיס, כתוב לכם בצד. התב"ר השני, פיתוח כיכרות במועצה, יש לנו   22 

שובים. יש שתי כיכרות בעוקף ניר אליהו,  י בכבישים לא בתוך הי   ןארבע כיכרות בדרום השרון שה 23 

כביש החדש שפתחנו ושתי כיכרות באזור של גוש חורשים. הכיכרות האלה, עוברים בהן עשרות  ב 24 

אזורית דרום   ידי מועצה  על  ''הוקם  יש שלט  בכולן  כל הכיכרות האלה,  על  ביום,  כלי רכב  אלפי  25 

הכיכרות האלה בעיקר הן שדה של קוצים מכוער, קיבלנו הרבה פניות מתושבים ולא רק    . השרון'' 26 

ולכן    מתושבים אורבניות  של  בהיבט  מסודר,  מקום  בכל  שיש  כמו  האלה  בכיכרות  לטפל  שצריך  27 

 28 . 50,000₪החלטנו להביא את זה למליאה ולאשר, סדר גודל של 

שרון, תרשה לי רגע, לא הזכרת כיכר בנחשונים. אני רוצה להזכיר לך שיש    אמנון כהן ]נחשונים[: 29 

נורא סיפור שהוא  כל הבלאגן,  אני כבר הערתי פעם שעברה למהנדס    .שם את כל המחשבה, עם  30 

המועצה, אמרו שיטפלו בזה, שום דבר לא השתנה. אני חושב שכדאי להתייחס לנושא הזה ברצינות   31 

 32 סכנה.  כיוון שמה שקורה שם היום זה

 החלטה
יוני פאלח אב הבית ת.ז.    מליאת המועצה מאשרת נוסף הן בחשבון 0523167637להוסיף את  , כמו"ח 

בשני החשבונות, חתימת מנהלת ביה"ס   בי"ס כצנלסון והן בחשבון תשלומי הורים של בי"ס כצנלסון.
 יחד עם חתימת מו"ח נוסף וחותמת יחייבו את ביה"ס והמועצה.

 פה אחדאושר 
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אז נבחן גם את זה, בכיכרות האלה אנחנו רוצים לעשות פיתוח    שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[: 1 

ולסדר אותן. הנושא השלישי זה הנגשת אולם הכנסים שלנו כאן למטה, לא האולמות בחוץ, האולם   2 

כלוסיית  איש, אנחנו מבקשים להנגיש אותו לאו  150יש לנו אולם כנסים עם סדר גודל של    .פה בבניין 3 

בנוסף אנחנו רוצים לעשות תכנון מחדש ברווחה, תכנון אדריכלי, יש לנו שיתוף פעולה עומד    .הנכים 4 

אני לא יודע    . של משרה הרווחה כדי לסדר את המתקנים של עובדי הרווחה ואיפה שמקבלים קהל 5 

ל כאן  מי מכם ביקר שם לאחרונה, אתם מוזמנים עכשיו לראות באיזה מקומות מגיעים ילדים לקב 6 

אז לכן    .שירות ממחלקת הרווחה, זה נראה מאוד מאוד רע ולא רלוונטי לתקופה שבה אנחנו חיים 7 

אנחנו רוצים להביא אדריכל שיתכנן יחד עם משרד הרווחה לקבל תקציב ולשפץ את מרחבי העבודה   8 

של   לעובדים  מטבח  תכנון  זה  האחרון  התב"ר  נוחה.  יותר  קהל  קבלת  שתהיה  כדי  הרווחה  של  9 

פה בין המשרדים, איפה שקבלת   וצה, כדי שכל העובדים יאכלו למטה במקום אחד ולא יפוזר המוע 10 

קהל, ריחות של אוכל בכל מקום שזה דבר שהוא לא נעים. אז בסך הכל הדברים מפורטים בצד,   11 

כ מקום,  באותו  זה  ביחד,  אוכל  וחדר  הנגשה  לעובדים,  ומטבח  ברווחה  תכנון  הכנסים,  - אולם  12 

 13 .45,000₪הרווחה  ותכנון  165,000₪

 14 שני מעגלי התנועה בכביש עוקף ניר אליהו, אין להם עוד שנה, כבר צריך לשפץ אותם?   חבר מליאה:

]מנכ”ל המועצה[: לא לשפץ, אני תכף אראה תמונה. המעגלים העלה, עשו כיכר    שרון סספורטס  15 

נים, זה לא  והכל קוצים, אין שם כלום. זה לא להקים את הכיכר, זה פשוט לשים שם צמחים, אב 16 

 17 משהו שצריך לטפל בו כל הזמן, זה פעם אחת וזהו. רכישת אוטובוסים חדשים למועצה, אגוזי.

 18  . 2021-קיבלנו אוטובוס אחד, הוא בעצם התקבל ב  2020יש לנו בשנת    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

קבלו עוד  , אני מקווה שהם ית2021עכשיו אנחנו בתוך קול קורא של אוטובוס או אוטובוסים לשנת   19 

במהלך השנה, מה שנזכה. אנחנו צריכים להגדיל את התב"ר לצורך רכישת האוטובוסים, המועצה   20 

אוטובוסים  לקנות  מסוג    .החליטה  אוטובוס  לקנות  שקנינו    ו הי,  Volvoכשנקבל,  שנתיים  לנו  21 

הוכיח את עצמו בלשון המעטה לא  זה  חזרנו באוטובוס האחרון, כבר קנינו    .אוטובוסים סינים,  22 

לקנות  ,  Volvoטובוס  או חזרנו  כנראה  ,  Volvoכבר  נקנה  הפעם  נזכה  של  .  Volvoואם  העדכון  23 

אם נזכה בשניים ונחליט גם    .וודאי  יהתב"ר הזה זה בהנחה שנזכה באוטובוס אחד, שזה כנראה די 24 

, אז כמובן נביא את זה להחלטה  330,000₪-לממש שניים, כי על כל אוטובוס כזה צריך להשתתף ב 25 

יאה. כרגע, אנחנו מתקצבים כאילו נזכה באוטובוס אחד. יש פה עוד שינוי קטן, אם בעבר נוספת למל 26 

משרד החינוך שילם את החלק שלו באופן ישיר ליבואן של האוטובוס והחל מהשנה האחרונה הוא   27 

- מעביר לנו את הכסף ואנחנו משלמים גם את הקטע של משרד החינוך, לכן מגדילים אותו פה ל 28 

 29 י אוטובוסים זה ההשתתפות של משרד החינוך. לשנ  1,200,000₪

המועצה[: ]מנכ”ל  סספורטס  מאשר    שרון  לא  עדיין  החינוך  משרד  אגב,  דרך  זה  את  בדקתי  אני  30 

רכישה של אוטובוסים חשמליים משתי סיבות, א' הם נמוכים מדי, אי אפשר לנסוע, זה רק למקום   31 

ודבר שני, יש נהלי בטיחות עם חגורות וכאלה שזה לא מאפשר לתלמידים    .עירוני, זה דבר ראשון 32 

לנסוע באוטובוסים האלה, וגם המהירויות שלהם הם עדיין לא מגיעות, היות וזה כביש בין עירוני   33 

קמ"ש מה שמשרד החינוך... אבל כרגע משרד החינוך לא מאפשר לרכוש    60אז המהירויות הן בין   34 

 35 אבל זה רעיון טוב.  אוטובוסים כאלה, לצערי,

 36 אז מה אתם מציעים, מימון ביניים?  חבר מליאה:

 37 דרך אגב, ישראל, האוטובוסים האלה עולים יותר.  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[:
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לא, זה ברור לי שהם עולים יותר, אבל אם חושבים אי פעם להקים    ישראל טייבלום ]רמות השבים[: 1 

 2 תחנות טעינה במועצה. 

 3  .מה זאת אומרת? היום חנכנו אחת. רגע רגע, שימו את התמונה  ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן  

יה למטה,  י היום חנכנו תחנת טעינה חשמלית ראשונה במועצה אזורית דרום השרון במגרש החנ 4 

דקות    20, הקימו כאן תחנה ראשונה,  150,000₪בשעה טובה גזרנו היום סרט. השקיעו בזה מלג''ם   5 

 6 תות בינתיים קפה בקפה שכולו טוב שלנו. של טעינה, אפשר לבוא לש

 7 ]התפרצויות[ 

 8 ערן, איך קוראים למכונית הזאת?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 9 טסלה.  ערן אבידור ]מדיה[:

 10 אז למי שרוצה לקנות טסלה, יש איפה להטעין.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 11 שרון, כרגע האוטובוס עולה במימון ביניים?  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 12 . 1,270,000₪לא, משרד החינוך שם על האוטובוס   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 13 מה שאני אמרתי זה לחשמלי. אגוזי, תמשיך לתב"ר הבא.  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[:

אנחנו בזמנו שיפצנו בירחיב, משרד שירותי דת נתן לנו עכשיו תקציב    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 14 

שמכסה גם את השיפוץ שעשינו וגם שיפוץ נוסף באלישמע ולכן אתם רואים פה כל מיני מינוסים.   15 

בעצם כל מה שאנחנו הוצאנו מהכספים של המועצה אנחנו מחזירים על ידי התקציב של המשרד  16 

צו של חלוקת הכנסות אנחנו צריכים    ל פיע יית אלעד, כזכור לכם  בעיר נסות  הכלשירותי דת. חלוקת   17 

. 3,500,000₪-זה מותנה בדיוק עם גביית הארנונה, אבל כ  .מדי שנה  3,500,000₪- להעביר בערך כ 18 

גם בגלל שהיה לנו נוח לעשות את זה וגם בגלל שאלעד העדיפו את זה, העברנו להם רק    2020בשנת  19 

 20 . 2021וגם לשלם את   2020צריכים להשלים גם את  אנחנו  2021חלק מהכסף ובשנת 

 21 ]התפרצויות[ 

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  אנחנו    יצחק  האחרונות,  בשנים  כמנהגנו  זה  את  לאשר  מבקשים  אנחנו  22 

מבקשים לאשר את זה כתב"ר, זה מאפשר לנו לקחת את הכספים מקרן הפיתוח ולא מהתקציב   23 

שהוא   כאלהמהרגיל  לשלם  מאפשר  ולא  מדי  קצר  לפגוע    מילא  מבלי  רגיל  בתקציב  סכומים  24 

 25 בשירותים של המועצה. 

הנחה בארנונה לעסקים. שם    25%יש לי שאלה, מה קורה, אנחנו נתנו    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 26 

 27 אין הנחה? אנחנו מובילים כסף שלא גבינו? מישהו העלה את זה? 

לנו אנחנו לא מחלקים,  מה שקיבלנו ממשרד הפנים, מה שלא קיב  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

אנחנו מחלקים בפועל רק את מה שיש לנו. מה שגבינו אנחנו מחלקים, מה שלא גבינו אנחנו לא   29 

 30 יודעים לחלק. 

 31 לא לא, הוא אומר סכום מסוים, הוא לא אומר אחוז.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 32 הסכום הוא מה שגבינו, לא ניתן יותר ממה שגבינו.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 1 ה? יכלומר, אנחנו משלמים אחוז מהגבי  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 2 יה. ימהגב 50%אנחנו משלמים את מה שיש לנו, חצי חצי,  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 3 יופי, זה נשמע אחרת. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

מכירים שאנחנו    .ה בחצביאוקיי, סלילת קו מים מאזור התעשי   [:שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה 4 

מגרשים נוספים בחצב לטובת עבודות של החברה הכלכלית, נדרשת    12מקדמים את השיווק של   5 

- כנ''ל עבודות פיתוח ב  .שזה כמובן יהיה מהיטלי פיתוח  1,750,000₪סלילה של קו מים בעלות של   6 

התעש  12 באזור  שיהיו  חצביהמגרשים  פה,  יה  גם  מילים.  כמה  מעט  עוד  זה  על  יגיד  בנצי  אולי   , 7 

חיבור חשמל לבית    .1,250,000₪עבודות הפיתוח הנדרשות במימון ראשון ע''י המועצה בסכום של   8 

נוספים, עלויות החיבור לחברת החשמל עצמה בגין    24,000₪אקשטיין, צריך לחיבור הזה להוסיף   9 

נינג'ה, אנחנו מרחיבים אותו כדי שהצעירים יוכלו  החיבור. מרכז הצעירים שלנו, איפה שמתחם ה  10 

, מרחבים עם דק למרכז הצעירים שיהיה אפשר לעשות פעילות גם ליד  ' וכולשבת גם את השירותים   11 

באגף   הנוער  של  לפעילות  שמגיעים  לצעירים  וגם  לנינג'ה  שמגיעים  לצעירים  גם  התרבות,  היכל  12 

 13 התרבות. 

 14 כמה מטר זה?  חבר מליאה:

שיפוץ מוסדות חינוך אנחנו מתחילים בתהליך של לתקן,    .70  ]מנכ”ל המועצה[:שרון סספורטס   15 

בטיחותיים   נושאים  זה,  הבאה, אתם מכירים את  הלימודים  שנת  שלנו לקראת  מוסדות החינוך  16 

זה בדומה למה שהיה בשנה שעברה.    .2,500,000₪בעלות של   'וכו בעיקר, דלתות שבורות, שירותים   17 

ה נוספת,  ינדרשת חני   .יפתח ביולי להרצה ואני מניח בינואר רק באופן מלאי אולם הכנסים שלנו ש 18 

חנ  מקומות  מספיק  כאן  אין  כי  ההיתרים,  מבחינת  את  י גם  ולהרחיב  להוסיף  נדרשים  אנחנו  יה,  19 

אותה כאן בסמוך. רכב ביטחון  חניית כורכר שפשוט אנחנו מכשירים    ו ז  .ה של אולם הכנסיםיהחני  20 

זה אחרי שקיבלנו הרשאה ממשרד הביטחון, עלות    .שובים חורשים וצור נתן, החלפת הרכביםיבי 21 

ה ו , את הפער משלמים ה145,000₪הרכבים   או  הנדסיים,  יועדים המקומיים  פרויקטים  ישובים.  22 

נחנו צריכים ליווי  שובים, אידיבר על זה מקודם אורי מרגלית, לגבי הפרויקטים של התשתיות בי  23 

אנחנו עושים את זה בשנה הראשונה    .הנדסי כדי לאשר את הפרויקטים האלה ולעקוב אחריהם 24 

לשעה ואם יהיה    231₪שעות חודשיות בעלות של    90, זה חצי משרה בהנדסה,  250,000₪בעלות של   25 

הקצאה נתן  השיכון  משרד  טוב.  ויהיה  יעבוד  שזה  ככל  הבאה,  בשנה  גם  זה  את  נביא  של    צורך  26 

לתשתיות ישן מול חדש במתן, בהתכתבויות השבוע עם מתן הם ביקשו להעביר אליהם    44,000₪ 27 

למתן. יוצאים לגבולות וותמ''ל, למול חוות הדעת בנושא    10,000₪את הכסף הזה, אז תוספת של   28 

כל אחד. ראשי המועצה המקומית כוכב    25,000₪עדי הגולה של שדה ורבורג וגן חיים  והדפו ע''י ו 29 

כמו שראיתם פה בצד.    63,000₪, זאת אומרת כל הניהול הזה הוא מבחוץ תוספת של  11,700₪יר  יא 30 

מתן, סל למוסדות ציבור, תוספת תקציב של משרד הבינוי והשיכון בגין שיווק שמונה יחידות דיור   31 

 32 נוספות במתן. עד כאן תב"רים.

י יודע שהיו שם בעיות משטרתיות.  יש לי שאלה, לגבי הנושא של אזור חצב. אנ  אמנון כהן ]נחשונים[: 33 

אז א' האם הסיפור הזה נגמר? האם האזור הזה יצא כבר משיווק? והאם כי משהו שם באזור לא   34 

 35 ה זה יהיה? י הכי נקי, האם יש מי שיכוון את מי שיבוא לשם? כיוון של איזה תעשי
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]מנכ”ל החברה הכלכלית  שנים של מחלוקת עם    10לאחר איזה    [:והחברה להשבה  בן ציון איתן  1 

לך לשיווק, אחרי  יחברת הנסון ורמ''י, בעצם על ההשבה של השטח מטעם הנסון לרמ''י כדי שזה י  2 

לאיז   10 הגיעו  רמ''י  המחלוקת.  נפתרה  מתוך  ושהי  שנים  הנסון  חברת  עם  הסכמה  של   3  12סוג 

לושה מגרשים יצאו לשיווק  המגרשים, תשעה מגרשים יהיו מיועדים לחוות הנסון בפטור ממכרז וש 4 

בשוק החופשי, מה שנקרא למכרזים לכל דורש. הרעיון הוא שלקראת אוגוסט ואנחנו כבר עכשיו,   5 

אני התכוונתי לעדכן במצגת שלי בחברה הכלכלית, אנחנו כבר עכשיו יוצאים, הכנו כבר תכנון, סגרנו   6 

עלויות הפיתוח    .חות או יותר, אני בדיוק היום ואתמול ישבתי עם אגוזי על המספרים פ705טופס   7 

, המועצה הולכת לשווק את המגרשים לרבות בהיטלים, ככה  15,000,000₪יגיעו שם לסדר גודל של   8 

שזה מבחינת המועצה, זה יהיה עסק לא רע בכלל. מבחינת שימושים, השימושים כרגע לשטחים   9 

 10  . ח א', חול ומחצבהיה המלוכלך, לצערי, מה שנקרא שטי האלה זה לאותם שימושים של אזור התעש

כאשר אנחנו כבר עכשיו עובדים על התכנון של השלבים הבאים של עוד סדר גודל של כמעט להכפיל   11 

שב  ייה צעירה וזה בעצם סוג של באפר שי י אותו, שם יבואו שימושים יותר נקיים של מלאכה ותעש 12 

ה, צפונית לקיבוץ,  יתעשיהבין הקיבוץ לבין האזור היותר מלוכלך, תשב רצועה שהיא דרומית לאזור   13 

 14 ה המלוכלכת מהקיבוץ. ישתשמור פחות או יותר ותרחיק את התעשי 

דעו. קיבוץ נחשונים יושב בעצם יאני רוצה רק להוסיף, אני רוצה שחברים י  אמנון כהן ]נחשונים[: 15 

בתוך המחצבות, כל טיפת רוח שיש, הכל עובר אלינו. שלא נדבר על הפיצוצים שיש שם, מה שיוצר   16 

תים. האזור הזה הוא אזור מאוד בעייתי וכל תוספת של מה שנקרא, שימוש מלוכלך,  סדקים בב 17 

אני וכל הגורמים גם ברשות וגם ברשות הממלכתית, לגבי הנושא הזה של    .הוא רק מוסיף רע למצב 18 

האבק וכל מה שקורה, אני לא רוצה להגיד שאין התייחסות, אבל זה באמת לתת תשובות כדי לצאת   19 

ייחסות היא לא רצינית, אם למשל הנושא של להרטיב את הכבישים שם שלא יהיה  מידי חובה. ההת 20 

אני יודע שלמועצה יש לה שם בן אדם שצריך    .אבק וכל הדברים האלה, אף אחד לא מקפיד על זה 21 

 22 בעצם לשים עין על זה, אני חושב שכדאי באמת להקפיד על מה שאפשר. 

, אתה צודק שצריך להקפיד כאן ואני יודעת שהרבה  אמנון, קודם כל  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

אזור   על  מחלוקות  מאוד  הרבה  היו  שנים  וכן  המאוד  והנסון  רמ''י  עם  ומשפטים  הזה  תעסוקה  24 

משווקים לא  את    .משווקים,  לשווק  טוב  עדיף    אזורלנו  זה  כל,  קודם  הבחינות.  מכל  התעסוקה  25 

תר טוב מחציבה בהר, אז אנחנו רוצים  ממחצבה. גם אם יהיו שם אולמות של קרמיקה, זה הרבה יו  26 

זו   לשווק כמה שיותר מהר ולקבל ארנונה טובה ולקבל אזור תעסוקה שהוא יותר טוב ממחצבה. 27 

התב"ע, אי אפשר לשנות אותה. התב"ע הזאת היא קבועה שנים רבות אחורה, אין שום יכולת לשנות   28 

רוצה שם   והמדינה  זה אדמות רמ''י  ה הזאת. אנחנו  יאת התעשיאותה והמדינה מקדמת אותה.  29 

צריכים להקפיד ואנחנו נעשה את זה, ואני פונה גם אלייך וגם ליחידות האכיפה שלנו, נעשה מבצעי   30 

שמי שפועל שם ידאג להשפריץ את המים איפה שצריך ולדאוג שהמים ינותבו למקום שצריך    .אכיפה 31 

אז ההקפדה על האכיפה גם ברשויות    '.ה וכוילנתב אותם ולא ידלפו אחר כך למקורות למי שתי 32 

הממלכתיות וגם באמצעות המועצה תהיה רבה יותר. הדבר הנוסף, או הבשורה הטובה, זה שאנחנו   33 

יותר   רחב  באמת  תעסוקה  אזור  שם  כשיהיה  למנהלת  הצדקה  גם  לנו  תהיה  מנהלת,  שם  נקים  34 

 35 כל הכללים במקום. שם קבוע אנשים שלנו, שיהיו שם וידאגו לאכוף את  ו ובמסגרת המנהלת יהי

 36 דרך אגב כל השימושים החורגים שמבוקשים שם, אנחנו מקדמים להם.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:
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טוב אז אנחנו נעלה את התב"רים להצבעה, אלא אם כן יש עוד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

 2 אחד בעד.   פה הערות. אז אנחנו מעלים את כל התב"רים להצבעה. מי בעד? מי נמנע? מתנגדים?

 3 

 4 החלפה חברים בוועדות המועצה 4תוספת לסעיף 
עדות,  ו אני מתנצלת, אני חוזרת אחורה לסעיף של אישור חברים בו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

ועדת הרווחה, אנחנו מבקשים להצביע  ואבל אנחנו פספסנו כאן את החבר יורם דוקטורי כחבר ב 6 

 7 פה אחד בעד.   עדה הזאת. מי בעד?וותודה רבה שאתה מתנדב לוה רווח העדת ובעד הכנסתו לו

 8 

 9 כללי 
תודה, אנחנו בסעיף אחרון. אנחנו נחתום את ישיבת המליאה שלנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

 11 הכללית של העמותה לקידום החינוך, התרבות, הנוער והספורט.  האספהונעבור ונפתח את 

אפשר לשאול שאלה? בלי קשר. הייתה שמועה שאת ההנחה על היטל    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 12 

עדה על הורדת  וכון? לא שמעתי בעדכונים. הייתה ו הביוב סוף סוף אישר משרד הפנים. האם זה נ 13 

 14 היטלי הביוב. האם זה נכון שמשרד הפנים אישר? 

זה לא אישור רשמי פורמלי, יש אישור ביניים, רק מתחשיב מסוים.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

 16 אנחנו נקדיש לזה דיון ייעודי לנושא הזה. 

 17 פה מורידים את הכסף, למה שמעתי שכבר החליטו. אז שגם יחשבו מאי אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא הייתה שום החלטה, יש דיון על זה. אז אני אגיד כאן חברים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 18 

 19 למי שלא יודע, רק מליאת המועצה יכולה לאשר. רשות המים לא יכולה לאשר לנו או לכפות עלינו. 

 20 שרה. לא לא, המועצה אי אורי עצמון ]כפר סירקין[:

זה יעלה למליאת המועצה, ננתח את כל המשמעויות ואחרי שננתח    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

אותן נקבל החלטה. אין החלטה עדיין, עד שהמליאה תראה את הנתונים ואת הניתוחים שלהם.   22 

 23 אבל זה לא על סדר היום.

[ גם על נושא היטל  אני מבקש שבישיבה על הנושא של היטל ביוב אז    נווה ירק[:דוד משה  יהיה  24 

 25 ההקמה, כי רוב המושבים פה הגיעו לבד.

]ראש המועצה[: גונן  גני  וגם על האגרות. על הכל.    אושרת  גם על ההיטלים  נדבר על הכל,  אנחנו  26 

 27 תודה. 

 28 - הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 החלטה
 (. 1)מצ"ב נספח  מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה

 פה אחדאושר 

 החלטה
 מינויו של יורם דוקטורי כחבר בוועדת הרווחה, כפי שהוצג במליאה מליאת המועצה מאשרת 

 פה אחדאושר 
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 _____________  _____________  _____________ 

 אושרת גני גונן, 

 ראש המועצה 

 סספורטס,שרון 

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 
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תב"רים שאושרו במליאה  – 1נספח מס' 

 


