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 - הישיבה נפתחה-

 1 מאבקי גבולות 
גונן ]ראש המועצה[: גני  ברבע השעה הקרובה, אורי פדלון יסקור לנו את    שלום לכולם,  אושרת  2 

 3  הועדות שאנחנו נמצאים בהן. זאת הייתה ההבטחה שלנו מהישיבה הקודמת והנה, אורי, הזמן שלך. 

 4 שלום לכל החברות והחברים שנמצאים איתנו בזום. 

אז אני אתן סקירה קצרה על המאבקים, ותמ''לים, תת''לים,   אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[: 5 

גבולות. אני אתחיל דווקא עם הנושא שהיינו ביום ראשון בירושלים בדיון, מי שמכיר או לא מכיר,   6 

צפון, ההפקדה של הדפו כרגע היא בשדות שבין גן חיים לשדה ורבורג, הופענו    M1תכנית הדפו, קו   7 

ו את הטיעונים של המועצה, הגיעו גם תושבים שבאו להפגין, גם בפני החוקרת תלמה דוכן, הצגנ 8 

היזמית אפשרות   לחברה  ניתנה  בעצם  היום  לדיון. החוקרת הקשיבה,  הירוקה מחוץ  מכפר סבא  9 

להגיב להשגות שהעלנו, מי שבקיא יותר בפרטים וגם מי שלא, אנחנו הצענו להעתיק את המיקום   10 

לראות את זה במפה, את המיקום שהצענו. היום נטע    מחלף אייל, אנחנו יכולים  לאזורשל הדפו   11 

בעצם הציגו את המענה שלהם להשגות שלנו ועכשיו החוקרת הולכת לרשום דוח מאוד מפורט שבו   12 

, כולל  באזורהיא תביע את דעתה לגבי ההצעה שלנו. באופן נדיר, הייתה הסכמה של כל הרשויות   13 

טירה,   ורשקלנסווהטייבה,  יאיר  כוכב  סבא,  כפר  כולם  ,  הזאת,  החלוקה  לגבי  השומרון  ויות  14 

מסכימים שהחלופה הנכונה, האסטרטגיה שבה בעצם נקטנו בדיון זה לחבר את הרשויות הערביות   15 

למרכז מצד אחד, לא לגלגל את הבעיה, בעצם את מחסן הדפו, לשום רשות אחרת ולחבר עוד המון   16 

ה של נטע היא שהדפו צריך  אזרחים לעורק תחבורה של כביש שש ושל המסילה המזרחית. העמד  17 

כי המיקום שלו זה המיקום הנכון, בעקבות התגובה שלהם נתנו תגובה בחזרה, השיח עדיין    ר להישא 18 

נמשך. זה דיון שהתחיל היום בתשע בבוקר, כשהגעתי לפה בשעה עשרה לחמש, הגיע תורן של שדה   19 

בכתב לתגובה  הזדמנות  עוד  יש  נטע,  של  לתגובה  להגיב  חיים  וגן  בשבוע   ורבורג  נמסור  -שאנחנו  20 

האם   לות''ל  תמליץ  היא  שבו  שלה  הדו''ח  את  תרשום  החוקרת  מכן  ולאחר  הקרובים,  שבועיים  21 

עוד זמן, תנו לנו לרוץ ואחר כך נסתכל איפה התקלות,    ח ייקלהעתיק או להשאיר במיקום המקורי.   22 

זה יעכב אותנו    הם גם הודו בדיון שהרעיון של לחבר את רשויות המשולש הוא לא חסר הגיון, אבל 23 

וזה בעצם היה הנימוק המרכזי שלהם היום. הועדה הבאה, ועדת גבולות עם כוכב יאיר צור יגאל,   24 

מעורבים הישובים קיבוץ אייל, צור נתן, צור יצחק, היה לנו דיון בחודש דצמבר האחרון,    הבוועד  25 

משרד השיכון. בעצם    היה דיון מאוד מאוד ארוך, יום שלם, גם הישובים השתתפו, גם כוכב יאיר, גם 26 

נתק  ]לבקשת כוכב יאיר וצור נתן, אנחנו נגיש בקשה משותפת    08/06-בנקבע דיון לעוד שבוע מהיום,   27 

אחד מהשיקולים שלו, אבל אין לנו התנגדות, לישובים אין התנגדות, גם לנו אין התנגדות,    [בהקלטה 28 

לדחות את הבקשה הזאת, בעצם בקשה שדנה בכל המרחב, גם מטעי אבוקדו נכנסו כל מיני תכניות   29 

שעלו, מטעי האבוקדו של צור נתן, זה עלה בתוך הועדה והועדה, אנחנו מקווים שהיא תיקבע לעוד   30 

יודע, בדיון הקודם שהיה בדצמבר אנחנו  חודש   ונמשיך לעסוק בזה ביחד עם הישובים. מי שלא  31 

הגענו לחזית אחידה עם שלוש הישובים והשאיפה שלנו לדיון הקרוב היא להגיע גם בחזית אחידה,   32 

 33 בקווי יסוד משותפים לשלושתם ולהציג חזית אחידה כמועצה. זה השטח המדובר בכוכב יאיר. 

מי שלא יודע גם לא יכול להבין, יש הרבה סוגיות בין כוכב יאיר עם צור    ר סירקין[:אורי עצמון ]כפ 34 

את תכנית הערים    עשה  יצחק. זה הלב של הבעיה, היתר הוא שפשוט ראש המועצה של כוכב יאיר 35 

הישנה שכבר יושבת הרבה שנים ועל זה קמה המהומה בישוב. מי שלא יודע חושב שזאת הפואנטה   36 

 37 הסבר שלך לא מובן. לפי ההסבר שלך, ה
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א' הרוחות סוערות בכוכב יאיר ולא סתם הם ביקשו לדחות,    אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[: 1 

אנחנו הבענו בישיבה האחרונה את עמדת המליאה באופן מלא, בדיון, עכשיו זה לפתחה של הועדה.   2 

נים לראות מה  גבי מימון עומד בראשה של הועדה, ההחלטה של המליאה הושמעה שם, אנחנו ממתי 3 

 4 יחליט. ראש הועדה 

אנחנו נגיד שוב, העמדה שלנו הובעה בדיוק והשתקפה בהתאם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

. העמדה הזאת הובעה שם בצורה מאוד  2015- להחלטת מליאת המועצה. זאת שאושררה וזאת מ 6 

משרד השיכון הוציא    ברורה, יחד עם זאת, בינתיים לא קרה שום דבר מהועדה האחרונה ועד עכשיו, 7 

 8  אזוראיזה שהיא תכנית שמאפשרת כאן לראות את צור יצחק יוצאים ככל שיתנו באמת לעשות  

תעסוקה לצור יצחק. היום בשיחה שהייתה עם שירה ברנט,    אזורתעסוקה, פעם ראשונה מציעים   9 

כה ומנהל  יו''ר הועדה המחוזית, אנחנו גם נקבע פגישה לקדם, כי עד עכשיו משרד השיכון דיבר כ 10 

התכנון דיבר ככה, וזה לא התחבר. אז אנחנו מנסים עכשיו לחבר, ולכן אנחנו צריכים את הזמן הזה,   11 

כולם צריכים את הזמן הזה. אז אנחנו מבקשים בזמן הזה להגיע כדי שיהיו לנו כלים טובים לבוא   12 

ת הסיבה  ולממש את ההחלטה של המליאה, בתוך הועדה, לשכנע את הועדה לקבל את עמדתנו. זא 13 

שהוצאנו מכתב משותף, ובזמן הזה אנחנו ננסה לחבר בין רשויות התכנון במשרד השיכון, לרשויות   14 

 15 התכנון במנהל התכנון במשרד הפנים.

, הרחבת העיר כפר סבא  1088נעבור לתכנית הבאה, תמ''ל    אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[: 16 

ואין ממש ממשלה שתעביר חוק חדש אז כרגע    לכיוון אדמות צופית. מי שלא יודע חוק הותמ''ל פקע 17 

עבר   בתכנית  הדיון  מוקפא,  סבא    הלוועדהותמ''ל  כפר  לבין  בינינו  סוער  דיון  החל  המחוזית,  18 

בהשתתפות ראשי הרשויות. בימים האחרונים קיבלנו את התכנית שהוצגה בדיון, אנחנו הולכים   19 

לשבת עם צופית, לדעת את התכנית ולהבין מה הקווים האדומים מבחינתם. הנושא הזה גם מאוד   20 

כדי    551,  541מתחבר למה שדיברנו מקודם מבחינת הדפו, כביש   זה כבישים שכפר סבא צריכה  21 

תכנית שהוצגה במחוזית. פתח תקווה, גם מול עיריית פתח תקווה הנושאים קצת  , זו הלהתרחב 22 

סוערים, יש לנו דיון פתוח לגבי מתחם האצבע, אני אראה אותו פה, זה המתחם הזה שנמצא ליד   23 

שמ  תבוועד.  471כביש   נאמר  שבו  עיקרון  נקבע  בעצם  הקודמת  בין  הגבולות  כבישים  בין  חלקים  24 

כביש   כמו  ואת  471עירוניים,  תקווה  לפתח  מצמידים  תקווה  לפתח  שקרובים  השטחים  את   , 25 

השטחים האחרים מצמידים לרשויות אחרות. במסגרת העיקרון הזה באנו ואמרנו אוקיי, קבעתם   26 

נקבע  , זה שטח שצמוד לישובים שלנו,  471- עיקרון, זה בסדר, לקחתם מאיתנו שטחים שצמודים ל 27 

הגבולות, הדיון היה באווירה חיובית    תבוועדעיקרון, תנו לנו את השטח הזה. התקיים דיון אחד   28 

במסגרת   משותפות.  להסכמות  להגיע  ולנסות  תקווה  פתח  עיריית  עם  לשבת  אותנו  שלחו  בעצם  29 

ישור  י הישיבה שנערכה עם פתח תקווה, אנחנו לא יודעים אם במכוון או לא במכוון, הוצגה מפה שב 30 

ו של העיר פתח תקווה עם כביש שש. במילים אחרות, הם רוצים לא רק את האדמות של כפר  ק 31 

הכפר כל  את  רוצים  הם  ביקש  .  סירקין,  תקווה,  פתח  עיריית  מראש  מכתב  נשלח  שבועיים  לפני  32 

ממשרד הפנים, משר הפנים, "מבקש לבחון יחד עם סירקין הקטנה שטחים ממזרח לפתח תקווה   33 

ליישר קו  471דרום לכביש  עד כביש שש ושטחים מ ''. חוזר על הבקשה הזאת, בעצם הוא מנסה  34 

לכביש שש, אנחנו כמובן מתנגדים לדבר הזה, אנחנו יושבים עם כפר סירקין, עם מטה המאבק בתוך   35 

כפר סירקין, מכירים את הנושא הזה. פה רשום על להעביר את סירקין להיות שכונה ממש, בבקשה   36 

ולכן אנחנו מתחילים בעצם מאבק חדש ביחד עם כפר סירקין  המפורטת הוא ביקש את סירקי ן  37 

 38 ונמשיך לעדכן בסוגיה הזאת.
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 1 מה לגבי צופית?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

. זה  הלוועדשאין הסכמות ברשויות וזה חוזר    הלוועדהודענו    אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[: 2 

אנחנו מכירים את הרצונות של ראש עיריית פתח  לגבי עיריית פתח תקווה, אנחנו נחזור על הנושא,  3 

תקווה, מטה המאבק בסירקין בעצם מתחיל עכשיו לפעול נגד זה ביחד איתם. פתח תקווה מבקשים   4 

 5 פה גם את השטח של אלעד. 

 6 ]שואל שאלה[  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 7 מול אלעד?  אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

 8 כן. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 9 אין בקשת גבולות.  אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

 10 ]שואל שאלה[  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 11 אין בעיה, אז אני אומר אין בקשת גבולות מכיוון אלעד.  אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

 12 זו החלטה של הוועדה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

מלצה של הועדה הגאוגרפית להעביר לאלעד את  אורי, הייתה ה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

השטח שבדרום סירקין, אנחנו כמובן התנגדנו וכתבנו את השגתנו בעניין, כל עוד מדובר בממשלת  14 

 15 מעבר, אז אין החלטה בעניין. זה מונח אצל השר.

תחנת השלום, אני    91ח, יש לנו מי שלא מכיר תת''ל  ו תחנות כ  אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[: 16 

תת''ל   את  לנו  יש  מכירים,  שכולכם  כ  98מאמין  ליזמים  ותחנת  ניתנה  חודשיים  לפני  קסם,  ח  17 

הביעה   אושרת  בדיון,  היינו  האחרונים.  בשבועות  נדון  זה  מחדש,  התכנית  את  להחיות  הזדמנות  18 

ח מזהמת בשטחי המועצה, ובמקביל לזה ממשיכים לקדם שימוש  והתנגדות נחרצת לכל תחנת כ 19 

מי שלא    98ח. זאת תת''ל  ו , אלה התכניות מבחינת תחנות הכםסולארייבאנרגיות ירוקות, פאנלים   20 

, רכבת  אגרגטיםמכיר, פה זה מחלף קסם. עוד דבר שנחת עלינו ממש בעשרה ימים האחרונים, מסוף   21 

במזרח גוש דן.    אגרגטיםיעו למסקנה שנכון שיהיה מסוף  . במסגרת הדוח הם הגדוחישראל כתבה   22 

ל  25עודכנו   כולל מיקומים שנפסלו בעבר  כל האפשרויות    תיבשתי  תחנהמיקומים,  וכאלה, מבין  23 

נעשה צמצום לארבעה מיקומים במזרח גוש דן, שניים מהמיקומים נמצאים בשטח המועצה. אחד,   24 

י, בחגור, ליד מסילת הברזל, בין חגור לנווה ירק.  באייל מערב איפה שאנחנו מציעים את הדפו, והשנ 25 

היינו בדיון, התנגדנו לדבר הזה, זה גם לא נראה לנו הגיוני שתוך שישה ימים יביאו את הדבר הזה,   26 

עמודים וכבר יעברו לדיון בחלופות. נכון לעכשיו לא הוחלט על איזה חלופות    125של    דוחיניחו לנו   27 

נציג משרד התחבורה בדיון אחר, שעוד שלושה שבועות יהיה דיון  זה יתקדם והיום נאמר לנו ע''י   28 

מאוד מפורט של רכבת ישראל    דוחנוסף. אנחנו נהיה שם, הישובים יודעים על המאבקים האלה, יש   29 

 30  25-שלקח להם שנה לכתוב אותו. אלה החלופות כמו שהוצגו בדוח המסכם, אחרי שהם צמצמו מ

ת. אני נשאלתי גם פה מה הצורך, אם זה לצורך תעשיה  לתשע חלופות, הם צמצמו לארבע אחרונו 31 

כימית, התשובה היא לא, זה לתעשיית הבניה, מדובר על חומרי בניה שהם רוצים להוביל ממחצבות,   32 

על הכבישים שהרכבות   ינועו מהמחצבות  הוא שבמקום שהמשאיות  של משרד התחבורה  הרצון  33 

 34 צם משאיות יפזרו את זה למרחבים הקרובים. ואז בע  אגרגטיםחומרי הבניה למסוף    רוביובילו את  
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היום המסוף הזה נמצא ליד קניון איילון והסיבה שמזיזים אותו זה ההתנגדות    אלי כהן ]חורשים[: 1 

של הרשות, אני חושב שאתם צריכים להתנגד לעניין הזה בדיוק באותה צורה, נדמה לי שזה הרשות   2 

 3 ברמת גן או אפילו בני ברק. 

אלי, זה לא במקום, זה בנוסף. יש ארבעה מסופים, אחד מהם יהיה    ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן   4 

מזרח גוש דן ועוד שניים דרומית וצפונית לנו. אנחנו כמובן מאוד מאוד    באזורבתל אביב, אחד יהיה   5 

וידענו   להצביע  צריכים  שהיו  הגורמים  רוב  את  לשכנע  הצלחנו  שאפילו  חושבת  אני  התנגדנו,  6 

זה מחלף אייל והצלחנו בהצבעה של מי שישב בדיון הפנימי, אנחנו לא ישבנו שם,  שהמועדף עליהם   7 

אבל שכנענו אותם לדחות את ההצבעה ובזמן הזה נעשתה עבודה מאוד משמעותית וכנראה, אנחנו   8 

מקווים מאוד, לא יבחרו במחלף אייל. במקום מה זה אתה שואל? נמל יבשתי היה שם בעבר. תכניות   9 

, זה גם אשפה, זה ממש לא משהו שאנחנו רוצים  אגרגטיםוזה לא רק    אגרגטים   לנמל יבשתי, מחלף  10 

 11 כאן.

תקשיבו, זה הפרויקט שמעביר מהמרכז לדרום אשפה והוא מחזיר מהמחצבות    אלי כהן ]חורשים[: 12 

וכל הסיפור, אבל    ואגרגטים. יש פה מבחינת המדינה פרויקט של קיימות, אשפה  אגרגטיםבדרום   13 

 14 כזה הוא עצום. הנזק הסביבתי לדבר 

נכון, אז אנחנו משוכנעים וככה גם שכנענו, אני מקווה, את הועדה,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

 16 אבל ימים יגידו, אנחנו נראה בדיון הבא מה תהיה ההחלטה שלהם. 

יש לנו שתי ועדות גבולות בהסכמה שכרגע נמצאות בהליך של    אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[: 17 

ת שאישרתם אותה כאן במליאה מול עיריית רעננה, לגבי חלוקת הכנסות של שטח שהיה  פתיחה. אח  18 

היא של שטחים, שגם אושרה כאן במליאה בחודש מרץ, לגבי    ההשניי בעבר של גבעת ח''ן. הועדה   19 

מושב משמרת, שגיאה היסטורית מסוימת שנעשתה בתכנון. אתם יכולים לראות על גבי המסך את   20 

סיכום שנה של מנהל הפיתוח, הם בעצם כבר חוזים בצד שמאל    דוח ם. זה  המגמה של משרד הפני 21 

, הגרף מאוד ברור במגמה של מה שהם  2021-2022- למעלה, כמה נושאים יבשילו לכדי החלטות ב 22 

גבולות   ועדות  של  במתקפה  בעצם  נמצאים  אנחנו  רק  לא  החלטות.  שיותר  כמה  לעשות,  מנסים  23 

אנחנו נמשיך להילחם בכל החזיתות בתקווה שיהיו כמה    בארץ,  האזוריותוהכנסות, כל המועצות   24 

 25 שפחות. 

אורי תודה לך על הסקירה המקיפה. אני אסכם את זה ואני אגיד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 26 

שאנחנו כמו שאתם רואים נמצאים כאן במתקפה רבתי עלינו מכל כיוון, ותמ''לים, ות''לים, ועדות   27 

גאוגרפיות, תשתיות לאומיות עוברות אצלנו, אבל יש גבול, אנחנו לא פח הזבל של גוש דן. אמרנו   28 

יינו, אנחנו מסדרון תשתיות זה נכון, ועוברים כאן קו הגז וקו המתח  את זה השבוע בכמה ועדות שה 29 

ח, ואנחנו לא נסכים להיות פח הזבל  והגבוה, רכבת ומטרו, אבל אנחנו לא נסכים שיהיו כאן תחנות כ 30 

התשתיות    האגרגטיםעם   כל  של  המועצה  בתוך  לספוג  יכולים  שאנחנו  במינון  גבול  יש  כאן,  31 

לא החצר האחורית. אני חושבת שהעברנו את המסר הזה בצורה    המלכלכות שיש למדינה. אנחנו 32 

שבאמת לא משתמעת לשתי פנים ואמרנו שאם צריך להגיע עם זה, נגיע עם זה להכי גבוה שיש, זאת   33 

אומרת שאם נצטרך צווי מניעה ולהגיע לבג''צ, אנחנו לא ניתן לתהליכים כאלה דורסניים להתקיים   34 

מדים שבדיאלוג טוב עם חלק מהרשויות, אפשר להגיע לסיכומים  במועצה שלנו. מצד שני, אנחנו לו  35 

ואנחנו נתחלק איתם בהכנסות חצי    WIN-WINששני הצדדים יכולים להרוויח מהם. עם רעננה זה   36 
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על   דיאלוג  בו.    אזורחצי. שאלתם על אלעד, התחיל איתם  ועל חלוקת הכנסות  תעסוקה משותף  1 

, עם מי שאי אפשר לדבר, אז אנחנו נפעל בכל אמצעי  אנחנו מאוד בעד הידברות עם מי שאפשר לדבר 2 

שהוא, משפטי, מקצועי, פוליטי, ציבורי, כל מה שאפשר. אורי תודה לך גם על העבודה המצוינת   3 

שאתה עושה עם כל הצוות כאן המקצועי. נציין כאן גם את תמי שיש כאן שיתוף פעולה מאוד מאוד   4 

ן שרון שמרכז את הועדה הזאת וכל שבוע הועדה  טוב של ההנדסה איתך, לימור היועמ''ש וכמוב 5 

ודנים על כל אחד ואחת מהת  כניות. אנחנו מעדכנים אתכם  והגאוגרפית הפנימית שלנו מתכנסת  6 

בהם.   התקדמות  ותהיה  ככל  התכניות  של  בסטטוס  נעדכן  זמן  תקופת  וכל  הזו  הזמן  בנקודת  7 

גיע להחלטה של שר. קצר אם  כניות נמצא בהקפאה, כשזה צריך לה ובממשלת מעבר חלק ניכר מהת 8 

 9 יש שאלות ואחר כך אנחנו נעלה לפייסבוק לייב לישיבת המליאה. 

אל תקראו לזה    אם זה היה אגרגטים הייתי נינוח, אבל זה של אשפה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 10 

 11 אגרגטים. 

]ראש המועצה[: גונן  גני  לזה    אושרת  לזה  אגרגטיםלא אנחנו קוראים  זה    אגרגטים, מי שקורא  12 

עמודים שקיבלנו כמה ימים לפני הועדה, גילינו שבדרך אגב    150-המדינה, אבל אנחנו כשחפרנו ב  13 

הם גם מכניסים לשם אשפה, ואז כשהצפנו את זה, אז אמרו לא בדיוק, יש שתי תכניות נפרדות,   14 

סבירות  ואחר כך שוקלים אשפה, לא משנה, אנחנו עלינו על זה שיתכן ב  אגרגטיםאנחנו קודם כל   15 

 16 גבוהה שיהיה גם וגם והמלחמה היא מלחמה מאוד מאוד משמעותית.

 17 חדש עם התכנית של כפר סבא וצופית?  שאלה קצרה, האם יש צופית[:אליהו בן גרא ]

לא, אין שום דבר חדש. לא התקדם כלום. לימור, את רוצה להגיד   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 18 

 19 משהו? 

 20 אני לא זוכרת בע''פ, אבל יש דיון בקרוב.  לימור ריבלין ]יועמ”ש[:

יזמינו אותנו לדיון אחרי שהגשנו את ההתנגדות שלנו, ככל שיהיה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

 22 לוונטים. דיון, אז כמובן שהנציגים יוזמנו מהישובים הר

אורי אמר שקיבלתם את התכניות של הותמ''ל ועוד השבוע תשבו עם מושב    דני ברכה ]צופית[: 23 

נגמר   צופית, אתם קצת מתנהגים כמו הותמ''ל. קיבלתם את התכניות, תשבו עם צופית, השבוע  24 

 25 אתה אמרת נעדכן את צופית עוד השבוע.  .בעוד יומיים ואף אחד לא דיבר איתנו

]ראש המועצה[: גונן  גני  ויקבעו איתכם לתחילת שבוע    דני, התכניות  אושרת  יומיים  לפני  הגיעו  26 

 27 הבא.

דונם, שיבינו,    920אני רוצה רק משפט להגיד, שאורחים ידעו פה, מדובר על    דני ברכה ]צופית[: 28 

 29 . שליש מהמושב רוצים לקחת.2,700מתוך 

,  וכמו שאתה יודע, אנחנו על זה עם עורכי דין ועם צוות מקצועי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 30 

 31 ויחד איתכם אנחנו נאבק בזה. טוב שזה במחוזית ולא בותמ''ל. אז אנחנו עולים לפייסבוק לייב.  
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 1 דיווח ראש המועצה 
טוב אנחנו בפייסבוק לייב, אז ערב טוב לכולם, לכל חברות וחברי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 2 

ל התושבים והתושבות  המליאה שנמצאים איתנו כאן, לחברות והחברים שנמצאים איתנו בזום וכ 3 

יו''ר   ואני גאה להציג כאן את  בנו. איתנו עכשיו במליאה, הצטרפו מנהיגות הנוער שלנו  שצופים  4 

מועצת הנוער המועצתית שלנו, הילה אלקבץ, נופר מנדלסון נציגת מועצת התלמידים מירקון, סופי   5 

מ מוזס  ושירה  התלמידים  מועצת  יו''ר  וסגנת  הנוער  מועצת  נציגת  התלמידים  בלאוסוב  מועצת  6 

ירקון. ברוכות הבאות, אנחנו שמחים שמנהיגות הנוער נמצאת איתנו יחד כאן. על סדר היום שלנו   7 

 8 לא מעט נושאים, אז אני אתחיל בעדכונים.  

 9 מצב בטחוני 

עברנו בחודש האחרון מבצע צבאי. סיימנו עם הקורונה וחשבנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 10 

שובי המועצה שלנו היו גם תחת  ישלא, עוד מצב חירום אתם יכולים לראות כאן שישזהו, אבל זהו   11 

האחרים   בחלקים  מאשר  יותר  חזק  זה  את  הרגישו  המועצה  בדרום  רימון  וגת  מגשימים  אש.  12 

שבמועצה. היו כאן לא מעט התראות, אבל רק התראות לשמחתנו לא הייתה שום נפילה. אבל זה   13 

ממ''דים וביטחון בישובים, כתוצאה מזה אנחנו הוצאנו כאן מסלול  עורר כאן שאלות לגבי נושא של   14 

בחלקים   בעיקר  שלנו,  מהישובים  שבחלק  יודעים  אנחנו  לממ''דים.  בישובים    םהוותיקיירוק  15 

מרושת  םהוותיקי הישוב  שכל  ישובים  לנו  יש  ולכן  ממ''דים  יש  החדשה  בבניה  ממ''דים.  אין   , 16 

ב לא מרושת בממ''דים. לכן, הצענו כאן הליך מקוצר,  בממ''דים ויש לנו ישובים שכמעט כל הישו 17 

יום, אנחנו במסלול ירוק לקבלת היתר לממ''ד. כל מי שרוצה    25ימים לקבלת מידע ועוד    10-שב 18 

לקדם ממ''ד בבית שלו, ברוך יהיה, ברוכה תהיה, אנחנו כאן מציעים לכם מסלול הכי מקוצר שיש   19 

בבתים שאין בהם. בישיבה שהייתה עם שר הביטחון    וכל הצוות על זה כדי לעזור לייצר ממ''דים 20 

באותה עת של המבצע, הוא מצא לנכון ומצא את הזמן וכל הכבוד לו, להיפגש איתנו ראשי המועצות.   21 

את הדעת    ןתיתבישובים שלנו וביקשנו שגם המדינה    מקלוטאנחנו הצגנו בפניו את הנושא של בעיית   22 

י הרב, התשובה הייתה שלילית, אבל אני מעריכה את  לכך ותאפשר לנו למקלט את הישובים. לצער  23 

היושר והכנות שלו, הוא אמר שהמדינה לא תוכל לעשות את זה, המדינה קודם כל צריכה לכסות   24 

מלא, לכן אנחנו מבינים    מקלוטאת הישובים שנמצאים ממש בעוטף עזה, אפילו שם אין    במקלוט 25 

י שלושה עשורים המדינה הפסיקה להקים  שזה בפתחנו, זה כבר שלושה עשורים בפתחנו, כי לפנ  26 

מקלטים ציבוריים, ואנחנו נדרשים להקים מקלטים בבתים שלנו בדומה לממ''ד. אז אנחנו כאן   27 

לתכנון ובניה וניתן את כל המענה, כמובן שאם יהיו כאן ישובים שירצו בצורה    הבוועד לרשותכם   28 

בישוב, אז אפשר יהיה להסב את    מקלוטהישוב מבקש לקבל את התב"ר לביצוע של    ד שוועמרוכזת   29 

תב"ר שאנחנו נותנים פלוס תב''רים שמתקבלים במהלך השנה בישובים ולייעד אותם    600,000₪ 30 

בישובים, מקלט ציבורי, כשאנחנו בונים היום בתי ספר, כשאנחנו בונים גני ילדים,    מקלוטלטובת   31 

מתאים. אבל כשמדובר    ט מקלוהשנה האחרונות, נבנה עם    20-כולם עם מקלטים. כל מה שנבנה ב  32 

על מבנים ישנים וותיקים אז לחלקם אין. אני רוצה בהזדמנות הזו להודות לצוותים שלנו בישובים,   33 

מקומיים, לכם, לצח''י שלנו, כולם התגייסו ועשו הרבה מאוד בתוך הישובים שלנו בעת    םלוועדי 34 

 35  י ויישובהיו הפרעות סדר    הלחימה. הייתה גם בעיה אל מול הישובים הערביים, היה יידוי אבנים,

קו התפר שלנו סבלו מזה במיוחד. ייאמר לזכות הישובים, באמת מנהיגות מעולה ומצוינת ואנחנו   36 

רוצים להודות לכם, עם כוחות הביטחון ועם הצוות כאן במועצה, תגבור הכוחות בסופו של יום.   37 

צה''ל   חיילי  יפות. מחזקים את  סולידריות מאוד מאוד  יוזמות  גם  ראינו  לבין  ובין  אנחנו אחרי,  38 

ומשטרת ישראל והקימו כאן נקודות קפה ועוגה לצוותי הביטחון, וחבילות שי שנשלחו לחיילים   39 
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ברחבי הארץ, ערבות הדדית אמיתית וחיזוק כוחות הביטחון ועל כך לכולם תודה. היו כאן לא מעט   1 

ישובים וגם מחברי המליאה כאן אני יודעת שהיו שיזמו וכל הכבוד. יצא ובמקרה באותה עת, חנכנו   2 

, זה מרכז בקרה שמשרד הפנים  ₪גם את מרכז השליטה והבקרה החדש שלנו, שהושקעו בו כמיליון   3 

יחד עם המועצה, אגף הביטחון, אגף התפעול, יחד עם פיקוד העורף ועם צה''ל, אנחנו הקמנו כאן   4 

מרכז בקרה ושליטה עם מערכות טכנולוגיות מצוינות, יכול למפות את כל המועצה שלנו, לקבל בזמן   5 

, גם המוקד שלנו  106אמת התראות, להודיע לישובים וגם חלק מזה זה שדרוג של המוקד המועצתי   6 

זכה לשדרוג באותה ההזדמנות וישרת אותנו בוודאי בשגרה, אבל כבר ראינו שבחירום המרכז הזה   7 

 8 נותן לנו מענה טוב ואפקטיבי לעבודה בחירום. תודה לכל השותפים.

לא עוזבים, אם אנחנו    מקלטיםהתפיסה היא ש  קשר למקלוט,ב  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 9 

ולתת לזה גם עדיפות,  מיגוניות    םאולי כדאי לפזר לבינתיימבצעים את הממ''דים בבתים הישנים   10 

 11 .גוניותימיהיה אפשר לתת לקיבוצים  

שמוליק תודה, כנראה שפספסתי וטוב שאפשרת לי לדבר על זה,   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

גוניות נבחן כאן, אל מול מיפוי בישובים ואנחנו נבחן רכש מרוכז במידה ונמצא כאן  יגם נושא המ 13 

מיגוניות שיכולות לתת מענה טוב ומקובלות על הצבא, זאת אומרת, אני יודעת שאנשים השקיעו   14 

מיגוניות שאין להן ערך, הן לא מיגוניות שטובות לטילים. אנחנו  עשרות אלפי שקלים עכשיו והכניסו   15 

צריכים מיגונית שטובה לטילים ואנחנו ננסה למצוא את המיגונית המתאימה, נעשה מכרז מרוכז   16 

 17 ונאפשר רכש בישובים שאין בהם. 

 18 מג"ב במועצה 

מופר, בדיוק  יצא שבאותה עת של התפרעויות ברחובות וביטחון    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 19 

באותה עת קיבלנו את הבשורה הנפלאה שכוחות מג''ב חוזרים אלינו. מג''ב הם השיטור של המרחב   20 

הכפרי, הם מכירים אותנו היטב, הם היו כאן הרבה מאוד שנים, מאיזה שהיא סיבה הוחלט בעבר   21 

שאנח אחרי  אלינו  חוזרים  והם  עירוניות  ולמשימות  הכחולה  המשטרה  לטובת  אותם  נו  להעביר  22 

יחזרו לפעול במרחב הכפרי. הם מכירים את   וביקשנו שהם  דרשנו אותם במהלך תקופה ארוכה  23 

הצרכים שלנו מצוין, הם עובדים איתנו מעולה והנה, יש לנו כבר קבוצות של מתנדבים שמוכשרים   24 

ע''י מג''ב וקבוצות המתנדבים האלה נמצאים בשטח ובכל מצב חירום, מצב בטחוני הם הראשונים   25 

, וגם כוחות מג''ב ראשונים להיות כאן, לסייע ולאבזר את הנשקיות שלנו והיו לנו כל מיני  להגיע 26 

עכשיו   אותן  פתחנו  ואנחנו  נסגרו  מהנשקיות  חלק  לנו,  ולקחו  נענו  שלא  וצרכים  משאבים  כלים,  27 

מחדש, ואנחנו עובדים כדי לאבזר את כל הישובים שלנו עם כל הציוד הנדרש כדי להיות מוכנים   28 

 29 רום.  בעת חי

 30 פרישת עובדים מהמועצה 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  פרישתם,    אושרת  את  שלנו  הפורשים  עם  חגגנו  שבוע  פורשים    14לפני  31 

יותר,    30שנה של השקעה. יש כאן עובדים שעבדו כאן    200מהמועצה במצטבר מעל   שנה ואפילו  32 

אחד ואחת באשר    אנחנו הודנו להם בהמון הערכה ואיחלנו להם בריאות טובה והמשך הצלחה כל 33 

עובדים ועובדות ומכאן אנחנו    14הוא פנה או היא פנתה, חלקם חזרו אלינו לעבוד דרך העמותה,   34 

מוסרים כולנו, כל חברי וחברות המליאה, לכל אותם עובדים, תודה על המקצועיות, על המסירות,   35 

נהגים, עובדי    על ההשקעה בקהילה שלנו בדרום השרון במשך עשרות שנים. אני מדברת על סייעות, 36 

בית, איכות סביבה, בכל התחומים, חינוך, הנדסה, תפעול, בכל התחומים היו כאן    תאימהומטה,   37 
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זה   לציין את  לנו חשוב  ולכן היה  מהם, עשינו ככה פרידה    דולהיפראנשים שהקדישו את חייהם  1 

בשנים   שנתי  2019-2020מהעובדים  כנס  ומשמעותי,  טוב  חשוב,  מאוד  כנס  ראשון  ביום  עשינו   . 2 

-המקומיים בכל אחד מהישובים שלנו, ב   ם בוועדיחברים וחברות    243המקומיים. יש לנו    םלוועדי 3 

ה לנו חשוב להגיד  ישובים יש לנו ועדים והיה מפגש מאוד מאוד משמעותי וחשוב. קודם כל, הי  30 4 

תודה על ההתנדבות שלהם, תודה על    -לכל יושבי הראש ולכל בעלי התפקידים והחברים והחברות 5 

על   ואנחנו בקדנציה הזו    ה העשייהתרומה שלהם, תודה  גם בשגרה, אבל בעיקר בחירום  שלהם,  6 

וחצי   שנה  מתוכה  הקדנציה,  בתוך  וחצי  שנתיים  אנחנו  קדנציה,  ממחצית  יותר  על  של  מדברים  7 

ניהול במבצע צבאי, אז באמת, זה לא ברור מאליו והיה לנו חשוב מאוד   חירום. ניהול בקורונה,  8 

. חוץ מזה, היה מפגש מעניין מאוד בשולחנות עגולים, היה  ההעשיי להגיד תודה, להכיר ולהוקיר את   9 

את  דיון מענין וער על הפערים בין המשאבים לצרכים, האצלת הסמכויות וסל השירותים, אספנו   10 

כל הנושאים, את כל הבקשות, את כל הצרכים, אנחנו נעבד את זה, אורי מרגלית, סגן ראש המועצה,   11 

מרכז את כל הנושא הזה של עבודה מול ועדים, וגם את הנושא של סל השירות והאצלת הסמכויות   12 

 13 ואנחנו נשוב, נדון בזה ונעדכן מחדש עפ''י הצרכים המתעדכנים. 

 14 בי הצבת ממ''דים ניידים? האם צריך היתר? מה המדיניות לג חבר מליאה:

ימים נוכל לתת היתר. אני אגיד משהו    25- אנחנו במסלול קצר ב   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

על ההיתר, טוב שאתה שואל, יש אנשים שפשוט חוששים להגיש בקשה להיתר, הם אומרים אבל   16 

אנחנו לא באים לבדוק את המשק,   אין לי היתר על המבנה ויש לי הפרות בניה במשק. אל דאגה. 17 

אנחנו רוצים שלכולם יהיו ממ''דים, ניידים, בתוך הבית, מחוץ לבית, אנחנו לא באים לבדוק את   18 

, גם למבנה בלי היתר אין בעיה לתת ממ''ד, בסדר? 65המשקים. אני אגיד יתרה מזאת, מבנים מלפני   19 

ר שאנחנו מתעלמים אם יש איזה שהם בטח שאנחנו לא באים לבדוק. ממ''דים במסלול ירוק זה אומ 20 

 21 שימושים חורגים במשק, אנחנו רוצים שיהיו ממ"דים. 

 22 דיפו 

אתם רואים כאן לפני יומיים, היינו בירושלים, מה שאתם רואים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

כאן זה ההפגנה בכניסה לדיונים לפני שנכנסים לחוקרת להציג בפניה את ההשגות שלנו בעניין הדיפו   24 

והפקדתו בגן חיים, אתם יכולים לראות כאן בתמונה את הנציגים מגן חיים, שדה ורבורג וכפר סבא.   25 

א  דיון המשך,  גם  היום, היה  ואני  דופן  יוצא  בעיני, באמת  רוצה להגיד לכם שקרה כאן משהו  ני  26 

רשויות באו בקונצנזוס מלא על המיקום של הדיפו בצומת אייל,    11אמרתי את זה לחוקרת היום,   27 

זה לא ברור מאליו. אני מדברת על רשויות ערביות ורשויות יהודיות, על כאלה שמחוץ לקו הירוק   28 

ל פוליטי של ימין ושמאל, כולם באים ואומרים זה המיקום האידיאלי,  ובתוך הקו הירוק, בלי הבד  29 

רשויות שמייצגות כמעט    11-זה הדבר הנכון לעשות. כולנו אמרנו אותו הדבר, איך אפשר להתעלם מ 30 

חצי מיליון תושבים? איך אפשר להתעלם? יש כאן משהו שהוא אמירה גורפת עם חזון שמעצב את  31 

חלק מתחבורה חכמה, ממטרו שאמור לחבר בין שולי המטרופולין  פני העתיד שרואה את הדיפו כ 32 

למטרופולין, יש כאן אלמנטים של חברה, של קהילה, של כלכלה, לא רק אלמנטים תפעוליים של   33 

נת''ע, נתיבים עירוניים, שמתייחסת רק לתפעול של דיפו. יש כאן משהו עצום, זה אחד מהפרויקטים   34 

תש ישראל  מדינת  של  משמעותיים  להתעלם  הכי  ניתן  לא  קיומה.  שנות  כל  במשך  עשתה  תיתית  35 

מאיתנו, אני מקווה מאוד וגם נדמה לי שזכינו להקשבה שם ע''י החוקרת, שגם הגורמים שמתווים   36 

אתם   נורמטיבית,  לא  רגילה,  לא  המאוד  האמירה  את  יקבלו  בממשלה,  הציבור  ונבחרי  מדיניות  37 
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שכנים   22יש לנו ויכוחים ואינטרסים שונים אל מול יודעים, יש לנו ועדת גבולות, יש לנו ותמ''לים,  1 

לזה   יתייחסו  גם  שכך  מקווה  מאוד  ואני  מאליו  ברור  לא  מלא,  קונצנזוס  וכאן,  רשויות,  שלנו,  2 

 3 ברצינות.  

 4 חודש הגאווה הבנלאומי 

החודש נפתח חודש הגאווה הבינלאומי וגם אנחנו כאן פתחנו את    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 5 

אה אחת מיני מספר הרצאות, לדעתי עשרות סדנאות, הרצאות, פעילויות ומפגשים,  החודש בהרצ 6 

שמעלים את המודעות לנושא, לקבלה, להכלה ולסובלנות ואני כמובן מזמינה אתכם לקחת חלק   7 

 8 בכל הפעילויות שהם מובילים באגף תרבות, נוער וצעירים שלנו בראשותה של מירית. 

 9 ורמות השבים אגרוטק נחשונים

אני רוצה לשתף אתכם שלפני כמה שבועות עשינו סיור, מדי פעם    רת גני גונן ]ראש המועצה[:אוש 10 

אנחנו עושים סיורים בישובים של המועצה, כל פעם אנחנו נחשפים למשהו אחר, אני רוצה לשתף   11 

אתכם בסיור שעשינו בנחשונים. נכון שאנחנו מדברים לא מעט על זה שאנחנו רוצים לקדם חקלאות   12 

הזה  מתקדמת הירוק  ועל  כמועצה חקלאית  כפרית,  כמועצה  עצמנו  על  לשמור  שלנו  החזון  הרי   , 13 

ונושאים של קיימות נורא חשובים לנו, היה ממש תענוג גדול לבקר בנחשונים ולגלות שיש חברה   14 

שמקדמת את הנושא האקולוגי וזה אגרוטק אמיתי, מה שאתם רואים שם, זאת חברה שמגדלת   15 

הזבוב  ובאמצעות  האורגנית,  זבובים  האשפה  את  לפרק  יוכלו  האלה  שהרימות  כדי  רימות,  ים  16 

כאן   מייצרים  והכי חשוב,  גם ממחזרים  טוב,  דשן  גם  ממנה  מקבלים  אורגנית מפורקת  בפסולת  17 

רימות. בעצם הרימות מיוצרות ע''י אותו זבוב שנקרא זבוב החול השחור, הוא חי כאן ומגדלים   18 

זה שמפרקים את הפסולת האורגנית ואז מהרימות    אותו. מפטמים את הרימות האלה באמצעות 19 

האלה מייצרים חלבון לבעלי חיים. תראו איזה מעגל של קיימות. הרימות האלה שאתם רואים כאן   20 

אפ מדהים שעובד  -הן עתירות בחלבון והן מזון מצוין לבעלי חיים. בעצם יש כאן בעינינו סטארט  21 

והמייסדים הוא תושב שלנ כי אחד השותפים  עובדים היום בתנאים של  אצלנו,  מנחשונים. הם  ו  22 

התעשיה שלנו בנחשונים ירקום עור וגידים    שכשאזורמשהו מאוד ראשוני וחלוצי, אני מאוד מקווה   23 

הם יוכלו לעבוד שם בצורה יותר טובה וגדולה והם יתרחבו. הם בעצם חברה שלכל העולם תשווק   24 

בטכנולוגיה כי הם הצליחו  הזבוב,  של  ואז    ותייצר את הרימות  הביציות  להקפיא את  מתקדמת  25 

אפשר לשלוח אותן ולקדם אותן לכל מקום בעולם שרוצים לייצר את החלבון ולהאכיל בעלי חיים.   26 

גאווה ישראלית וגאווה מקומית. החברה הזאת נקראת פריזם, אז בהצלחה לפריזם. מה שאתם   27 

וואל, שמעתם עליהם?  רואים כאן עכשיו זה ביקור שעשינו ברמות השבים, בחברה שנקראת גרין   28 

אם הסתובבתם בנמל תל אביב בטח ראיתם מכולות שמגדלים בהן חסות ונענע ומה שאתם רואים   29 

כאן זה קירות ירוקים, הם עושים גם קירות ירוקים וגם מכולות. הם מגדלים במכולות כמות של   30 

חוסכי בעצם  הם  גידולים,  מיני  כל  מדהים,  זה  השנה,  כל  מגדלים  ושם  דונמים  מקום  עשרות  ם  31 

ועושים הכל אורגני ומה שאתם רואים זה הקירות הירוקים שהם מצליחים לשווק גם בארץ וגם   32 

את   שמורידים  צמחים  שם  מגדלים  הם  ירוקים,  בקירות  עטופים  שלמים  בניינים  בעולם,  33 

יכולים לראות איך הם עושים את זה וזה מדהים. זה גם   הטמפרטורה של הבניין בהרבה, אתם  34 

קומית, גיא ברנס הוא המייסד של זה והבעלים, זה כאן ברמות השבים ובהצלחה  אצלנו, גאווה מ 35 

 36 להם מאוד.  

 37 השקת פעילות של כנפיים של קרמבו 
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אנחנו נסיים בהשקת פעילות 'כנפיים של קרמבו'. אתמול השקנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

וזה   ובלי צרכים מיוחדים  ילדים עם  היה מאוד מרגש. שנה  את התנועה החדשה שלנו שמשלבת  2 

'כנפיים של קרמבו', בשנה של   שנפתח של  היחידי בארץ  היינו הסניף  שהיא כמעט בלתי אפשרי,  3 

קורונה, בזכות עבודה יוצאת דופן של כל הגורמים, באגף תרבות, נוער וצעירים, עם שיתוף פעולה   4 

זת של תנועת 'כנפיים  של אגף החינוך ובית הספר עמי אסף ובעיקר עבודה יוצאת דופן של נועם, הרכ 5 

חניכים בשנה כל כך מורכבת, אני בטוחה שאנחנו נראה    50של קרמבו' והצוות שם, תשעה מדריכים,   6 

את התנועה הזאת גדלה ומתרחבת כי היא פשוט תנועה נפלאה וזה היה ממש מרגש. אני גם רוצה   7 

בעל שהוא  ורבורג,  משדה  ולנשטיין  ליאיר  רבה  תודה  להגיד  ההזדמנות  את  מנכ''ל  לנצל  וגם  ים  8 

בדרום  -באלטשולר קרמבו'  של  'כנפיים  כאן  לנו  אין  למה  שאמר  שלנו,  תושב  בעצם  והוא  שחם  9 

שאלטשולר שתדעו  רק  סניף,  כאן  נפתח  בואו  היום  - השרון?  קרמבו  של  בכנפיים  תומכים  שחם  10 

ועה  כלכלית כדי שהם יוכלו להיות תנועה פעילה בכל הארץ ואני מודה לו ולכל מי שנתן יד כדי שהתנ 11 

הנפלאה הזאת תהיה כאן. אני מקבלת עכשיו מאלעד שלנו, אלעד פלד מבית הקפה שלנו כאן, צופה   12 

בשידור ומגיב ומוסר וחשוב לי להקריא, שיש כאן בית קפה שכולו טוב והוא בית קפה שמופעל ע''י   13 

ובבקשה כשאתם עוברים כאן או מגיעים   גדולה  ענק ונשמה  אנשים עם צרכים מיוחדים, עם לב  14 

כאן, תקנו איזה קפה טוב או קרואסון ותראו איזה אנשים נפלאים מפעילים כאן את בית הקפה  ל 15 

 16 הזה, אז אלעד תודה שאתה צופה בנו ותודה שהזכרת לנו שיש לנו כזה קפה טוב כאן.  

 17 אישור פרוטוקול קודם
פרוטוקול  טוב, אז אנחנו ממשיכים הלאה, אני רוצה לאשר את    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 18 

 19 , מי בעד? 4.5.2021- מיום ה 4/21המליאה 

 20 

 21 מתן הנחה בארנונה למוסד מתנדב 'עמותת בארי' 
עכשיו, יואב. אנחנו אלייך, עמותת 'בארי'. התברכנו בשתי עמותות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 22 

במועצה שלנו, שתי העמותות האלה נמצאות בבית ברל, נמצא כאן גם נציג המליאה שלנו מבית   23 

ברל, גיא כהן. הן מכינות נפלאות, חברתיות, משלבות, תורמות לקהילה וגאווה גדולה שהם בחרו   24 

אני אבקש עכשיו ממך יואב, להציג את המכינה בקצרה ולספר לנו  להיות אצלנו כאן במועצה שלנו.   25 

 26 מה הבקשה. 

טוב, שלום לכולם, קוראים לי יואב, אני ראש מכינת 'בארי'. מכינת    יואב זנאתי ]יו”ר מכינת בארי[: 27 

'בארי' יושבת בבית ברל, זאת השנה החמישית, המכינה הוקמה ע''י קרן ברל כצנלסון. המכינה שלנו   28 

חבר'ה שמגיעים מכל קצוות החברה הישראלית, מקיבוץ דפנה בצפון ועד    50ם כל שנה  מפגישה בעצ 29 

יבול בדרום. ממש כולם מהמושב, מהקיבוץ, מהעיר, מהכפר, מכל הקצוות, חבר'ה שבאים    אזור 30 

החברה   על  להשפיע  רצון  שהוא  איזה  בעיניים,  ניצוץ  שהוא  איזה  להם  שיש  חבר'ה  אחת,  לשנה  31 

תרגשתי גם לראות פה את הבנות של מועצת הנוער ומועצת התלמידים,  הישראלית. האמת שממש ה  32 

גם אני בתור מישהו שהיה במועצת התלמידים כשהוא היה תיכוניסט אני שמח שאתן כאן וזה אומר   33 

גם משהו על המועצה ועל הרצון לשלב אתכם ולהשפיע על מה שקורה כאן, אז שמחה גדולה. אני   34 

דברים. אחד, זה לימודים, החבר'ה שלנו הם חבר'ה שרוצים  אגיד בקצרה שהמכינה עוסקת בכמה   35 

 החלטה
 . 04.05.2021מיום   04/21מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה קודמת 

 פה אחדאושר 
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הציבורי,   בשדה  זה  אם  השפעה  בתפקידי  מכן  לאחר  בצבא,  גם  הישראלית  החברה  על  להשפיע  1 

בתוך   מרחבים  מאוד  בהרבה  מתנדבים  אנחנו  ביחד,  לומדים  אנחנו  החינוכי.  החברתי,  הפוליטי,  2 

ספר   בבתי  כאן,  נמצא  שממש  בירקון  זה  אם  בית  המועצה,  יחדיו,  כצנלסון,  מתן,  כמו  יסודיים  3 

בתוך   מושקעים  מאוד  באמת  אנחנו  בירחיב.  באלישמע,  הרווחה,  של  במועדוניות  וגם  אקשטיין  4 

אנחנו   פורמלי.  בבלתי  וגם  פורמלי  בחינוך  גם  שונות  במסגרות  להתנדב  שמחים  ומאוד  המועצה  5 

זה ממש משמ כאן  להיות  לי  גם  וזהו,  לצבא  בהכנה  גם  הרבה  זה קצת מחזק את  עוסקים  כי  ח,  6 

השותפות עם המועצה ועם כל מה שאנחנו עושים בתוך המכינה, כמובן גם בהיותנו מוסד מתנדב.   7 

הסיבה שאנחנו כאן היום היא כדי בעצם לבקש, להעביר החלטה שתאפשר למכינה לקבל הנחה   8 

שהיא איזה  עוד  אגיד  אני  אבל  אמרתי,  לא  מתנדב,  מוסד  היותנו  מתוך  בעצם  נקודה    מארנונה.  9 

יחודית על המכינה, זה שאנחנו מכינה עובדת. בעולם המכינות באופן כללי משלמים שכר לימוד די   10 

בשנה ובעצם    ₪  5,000-בשנה, המכינה שלנו גובה שכר לימוד מאוד נמוך, כ  ₪אלף    12גבוה של בערך   11 

שהיא   איזה  מפתח  גם  זה  בעצמם,  עבודה,  שבועות  דרך  מגייסים  החניכים  הלימוד  שכר  כל  את  12 

תחושת אחריות ועצמאות וגם מאפשר לנו לשלב חבר'ה מכל הגוונים של החברה, לא רק חבר'ה   13 

שהם עשירים או מבוססים, אלא חבר'ה שמגיעים מרקעים יותר קשים ומורכבים. החבר'ה הם לפני   14 

א, הם מסיימים כיתה י''ב ומבקשים לדחות את השירות שלהם בשנה, כמו שנת שירות, רק ששנת  צב 15 

עם   מפגשים  אימונים,  לצבא,  הכנה  לימודים,  התנדבות.  מלבד  אספקטים  עוד  משלבת  המכינה  16 

 17 החברה הישראלית, בסדרות שאנחנו עושים במהלך השנה, סדרות שטח. 

 18 ש"ח?  5,000למה זה עולה רק  חבר מליאה:

בארי[: מכינת  ]יו”ר  זנאתי  כדי    יואב  ראשונה,  סיבה  סיבות.  משתי  שוב,  אסביר  ואני  אמרתי  19 

שהחבר'ה יפתחו איזה שהיא תחושת שייכות ועצמאות, גם לא להיות איזה שהוא עול על ההורים,   20 

שהדבר הזה יהיה ממש שלהם, שהם יעבדו בשבילו, זה גם מחבר אותם והם משקיעים את האנרגיות   21 

הזה באמת. דבר שני, כדי לאפשר לחבר'ה שאין להם להגיע ושהדבר הזה לא יהיה חסם    שלהם בדבר 22 

עבורם. בכל שנה מגיעים חבר'ה שהם גם מעוטי יכולת ודרך העבודה בשכר בעצם הדלת של המכינה   23 

 24 פתוחה לכולם ולא רק לבני טובים שזה רוב החבר'ה שמגיעים למכינות באופן כללי. 

אני רוצה שתעבדו גם אצלנו במועצה. יש כאן בחקלאות עבודה,    צה[:אושרת גני גונן ]ראש המוע  25 

בואו נארגן משהו. אז גם התנדבות במועצה וגם עבודה במועצה, יכולה ככה לחזק גם את הקשרים   26 

התרשמנו   שם,  ביקרנו  נהדרת,  שלכם  המכינה  במועצה.  והקהילה  המועצה  עם  המכיניסטים  של  27 

איזה משגת להיות במכינה ולא להרגיש יוצא דופן, כי כולם  ארוכות, זה באמת מאפשר לכל מי שידו   28 

משלמים סכום שהוא פחות מחצי ממה שמשלמים במכינות אחרות. אנחנו מדברים על שני שליש,   29 

שזה הסכום המשולם בארנונה, זאת אומרת שבפועל    ₪אלף    22-הנחה מקסימלית היא שני שליש, מ 30 

 31 שאלות? ₪.אלף  15מדובר על  

 32 לכם שם פעילויות במושבים? יש  חברת מליאה:

לא פעילות, מתנדבים, אז אנחנו מתנדבים בבתי הספר היסודיים,   יואב זנאתי ]יו”ר מכינת בארי[: 33 

בכצנלסון, בסירקין, ביחדיו ובמועדוניות של הרווחה, בעצם בצהרונים שפועלים מהצהריים עד אחר   34 

 35 הצהריים. עם החבר'ה של גילאי היסודי. 

 36 נציגות מועצת הנוער רוצות לשאול משהו או להגיד משהו?  מועצה[:אושרת גני גונן ]ראש ה
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ירקון[: תלמידים  מועצת  ]נציגת  מנדלסון  היא    נופר  נכון?  שנים,  חמש  קיימת  שהמכינה  אמרת  1 

 2 קיימת חמש שנים בבית ברל? ולפני זה? היא מכינה חדשה, היא לא שלוחה. 

 3 ו במחזור ה' היום ושנה הבאה מחזור ו'. נכון, מכינה חמש. אנחנ  יואב זנאתי ]יו”ר מכינת בארי[:

 4 אז אנחנו נעלה את זה להצבעה, אבל יואב אתה תצטרך לצאת. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 5 תודה רבה לכם, אתם מוזמנים לבוא לבקר.  יואב זנאתי ]יו”ר מכינת בארי[:

אוקיי, חברים, אני מעלה את זה להצבעה. אנחנו נקריא את נוסח    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

 7 ההחלטה. 

מאשרים מתן הנחה בארנונה לפי    2.5.21בהתאם להמלצת ועדת הנחות מיום    יצחק אגוזי ]גזבר[: 8 

)י( לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה פיטורין לעמותת 'בארי', ההנחה היא החל מיום  5סעיף   9 

ים ובלבד שבתחילת כל שנה במהלך השנה השנייה והשלישית תמסור  וזאת למשך שלוש שנ   1.1.21 10 

 11 המועצה העמותה תצהיר שלפיו לא חל שינוי במטרותיה ובפעילותה מעת קבלת ההנחה.

היקף  מי שרוצה להצביע ונמצא בזום צריך לפתוח את המצלמה.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

 13 מי בעד? מי נמנע? מתנגד? , שני שליש מהארנונה שמשולמת. ₪אלף  15ההנחה 

 14 

 15 תקן בטיחות למגרשי המשחקים במועצה
 16 טוב, אנחנו עוברים לסעיף הבא. תקן בטיחות למשחקי מגרשים.  עצה[:אושרת גני גונן ]ראש המו

בקצרה אני אעשה את הסיפור המאוד ארוך הזה, אני אשתדל לעשות    שרון סספורטס ]מנכ”ל[:  17 

שני   לנו  יש  במועצה,  המשחקים  מתקני  קצר.  החינוך  אזוריםאותו  מוסדות  שבתוך  אחד  עניין   . 18 

שבמועצה שהם גני ילדים, בתי ספר, יש לא מעט, שזה כמובן באחריות המועצה. החלק השני זה   19 

יש יש  בישובים.  שנמצאים  משחקים  של  מתקני  בשטחים  משחקים  מגרשי  שזה  קהילתיים  ובים  20 

מושבים   ויש  אגודה  שטחי  אין  השבים,  ברמות  נגיד  כמו  או  קהילתיים  בישובים  המועצה,  21 

שהמתקנים נמצאים בשטחי אגודות. אלה ואלה, התייחסנו אליהם באותה צורה כדי להביא את גני   22 

ישהו בשם אורי ורדי, והחלטנו  המשחקים האלה לתקן. בעבר עבדנו עם מי שעשה את הנושא הזה, מ 23 

מכרז,  של  ארוך  בתהליך  להתקשר  רצינו  לא  חודשים.  כמה  לפני  איתו  ההתקשרות  את  לסיים  24 

החלטנו ללכת עם החברה למשק וכלכלה שבעצם דרכה אנחנו פטורים ממכרז ולקבל את השירות   25 

תים עם החברה  הזה. החברה כל הזמן עושה מכרזים וכולי, היא עושה את המכרז. יש לנו עוד שירו 26 

זה   וכלכלה  למשק  החברה  עם  סיכמנו  עליו  קנינו,  שאותו  השירות  מקרה,  בכל  וכלכלה.  למשק  27 

תחזוקה שוטפת של גני המשחקים. צריך להביא אותם לתקן ולשמור שהמתקנים בסדר, בשביל זה   28 

צריך להחליף, לתקן, דברים כאלה, והחלק השני זה החלפת המתקנים עצמם. במקום שבו יגידו   29 

 החלטה

לפקודת מסי  )י(  5מאשרים מתן הנחה בארנונה לפי סעיף    2.5.21בהתאם להמלצת ועדת הנחות מיום  
וזאת למשך שלוש שנים    1.1.21עמותת 'בארי', ההנחה היא החל מיום  ל  העירייה ומסי הממשלה פיטורין

שלפיו לא   העמותה תצהיר למועצהובלבד שבתחילת כל שנה במהלך השנה השנייה והשלישית תמסור  
 .חל שינוי במטרותיה ובפעילותה מעת קבלת ההנחה

 פה אחדאושר 
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ש בעיה בטיחותית עם מתקן, צריך להחליף אותו, נדנדה, מגלשה, כל מיני כאלה. זה השירות  שי 1 

כל   בין  סקר  בוצע  האלה  החברות  שתי  בין  במעבר  וכלכלה,  למשק  החברה  עם  סיכמנו  שבעצם  2 

המקומיים ובכל אחד ואחד מהישובים יש עבודה   םהוועדיהישובים. הסקר הזה נשלח לכולם, לכל  3 

נכון להגיד שהסוקר שביצע את הסקר הזה שהוא מהנדס  לעשות, לתקן מתק  נים כאלה. עכשיו,  4 

מתקנים כזה, מסתכל על התקן שבעצם מכון התקנים מחייב אותנו ובהרבה מאוד מהמקומות הוא   5 

מאוד החמיר את הבדיקה. הלך איתנו לחומרה של חומרה, במקומות מסוימים שהיה ניתן לתקן   6 

אנחנו בחודשיים האחרונים מנהלים משא ומתן ארוך והמון  משהו, הוא דרש להחליף וכולי. אז   7 

המון בדיקות איך אנחנו יכולים לשנות את השורות התחתונות האלה בכסף, התייעצנו אפילו עם   8 

אורי ורדי, הבחור הקודם שעבד איתנו, הוא אומר שגם אם הוא יעשה עכשיו סקר כזה אז אולי זה   9 

בשורה התחתונה, נגמר לנו הזמן, אנחנו חייבים להכניס   יהיה טיפה יותר זול, לא באופן משמעותי. 10 

את החברה למשק וכלכלה לפעולה, מכיוון שאם חס וחלילה ילד יעלה על איזה שהוא מתקן והוא   11 

האחריות  לייפוישבר,   אז  מזה,  גרוע  יותר  או  נכה  וחלילה  חס  ויהיה  למישהו  המגלשה  תישבר   , 12 

ן שאני באופן אישי לא חושב שצריך לקחת, זה  הישירה היא אליי ולפתחה של אושרת, וזה סיכו 13 

ולהתחיל לעבוד. עד היום    סלהיכנסיכון פלילי. מכאן, אנחנו צריכים לתת לחברה למשק וכלכלה   14 

עשינו המון בדיקות, לא גילינו את האור מה שנקרא, כל הישובים, כולם בלי יוצא מן הכלל, לנו יש   15 

וב, הכל בסדר גמור, הקשבנו, שמענו, מכירים. אנחנו  יותר בזול, אנחנו יודעים לעשות את זה יותר ט  16 

כדי לעשות שני דברים. אחד, יש לא מעט בדיקות    ₪אלף    709רוצים בתב"רים לאשר תב"ר של   17 

מיני   כל  של  הגומי,  משטחי  של  הבטיחות,  משטחי  של  האלה  המשחקים  במתקני  לעשות  שצריך  18 

בדיקה לכל מתקן, יש כמה מתקנים    480דברים כאלה, הבדיקות האלה כמובן עולות כסף, בערך   19 

בכמה ישובים, אז א' לבצע סדרה של בדיקות וב' יש שם מתקנים שהבחור שבדק אומר שחייבים   20 

להחליף אותם. בנושא הזה אנחנו עוד נעשה איתם משא ומתן קשוח, נשלח גם את האנשים שלנו   21 

ישמעו את ההסברים  המקומיים או את האנשים שלכם ש  םהוועדישילכו איתו לישובים, נביא את   22 

-ויהיו חלק מהתהליך. כדי להביא את המצב של כל מתקני המשחקים במועצה לאפס, במשך שלוש 23 

ארבע השנים האחרונות זה לא טופל באופן הזה, משנה לשנה הצטברו כל מיני ליקויים והגיע הזמן   24 

שעובר אנחנו  לעשות טיפול יותר עמוק במתקנים האלה ולכן, צריך לרוץ בתהליך הזה, כי כל יום   25 

מסכנים בעצם את הילדים שמשתמשים במתקנים וזה לא יכול להמשך. אז אנחנו נמשיך את המשא   26 

ומתן במקביל לזה שנשלח אותם לעבוד, בכל ישוב שיגיעו, בכל קיבוץ, לכל מתקן, נצרף את הועד   27 

א  להביא  כדי  וכולי, הכל  ביחד מה מחליפים  ונחליט  יראה, ישמע  יסתובב,  כל  המקומי שיגיע,  ת  28 

המתקנים האלה לתקן, את זה עושים פעם בשלוש שנים. החלק השני הוא גני ילדים, גני ילדים זה   29 

גנים,   75או  74לכל גן ילדים במועצה,  ₪אלף  126אותו דבר, גני ילדים, ההצעות שקיבלנו כרגע זה  30 

אלה   צריך להחליף.  חלק מהמתקנים  ואת  בדיקות  לעשות  צריך  דומה,  די  ושם,  פחות.  שני  קצת  31 

הדברים שצריך לאשר היום בתב''רים ואנחנו נמשיך לעדכן במליאה הבאה איך אנחנו מנהלים את   32 

שהמועצה   כזה  הוא  היום  עד  הנוהל  הישובים,  השתתפות  לגבי  פעמים  כמה  שקלנו  הזה,  הדבר  33 

בשנה, מתקנים פה מתקנים    ₪אלף    400מתחזקת באופן שוטף את המתקנים, בערך סדר גודל של   34 

ושה המועצה. כשצריך להחליף מתקן, נדנדה, מגלשה וכולי, אז הועד המקומי צריך  שם, את זה ע 35 

 36 להחליף. 

 37 הולכים להחליף את כל המתקנים?  חבר מליאה:
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]מנכ”ל[: סספורטס  זה    שרון  בטיחות,  משטח  לסדר  לצבוע,  בורג,  להחליף  זה  מתקנים  לא,  לא  1 

 2 בעיקר לשפץ בקטנה, לא להחליף מתקן. 

 3 לא כדאי בסכום כזה כבר לדאוג למתקנים חדשים?  חבר מליאה:

לא, אבל הסכום הזה זה גם על שעות העבודה של הבן אדם, ההגעה    ,לא  שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 4 

 5 תקנים. שלו, שנה שלמה והרבה מאוד מ

 6 אבל אנחנו רואים מקומות שהמועצה מסירה מתקנים. חבר מליאה:

לא, יכול להיות שהועד המקומי העדיף לא להחליף, הנדנדה נגיד פסולה,    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 7 

המקומי, אמרו הנדנדה הזאת צריך להחליף    ד לוועזה בדיוק המצב שאנחנו נכנסנו אליו עכשיו. באו   8 

נגיד   נדנדה,  כמה  לא  ₪  5,000אותה,  אמר, אם  ורדי  אורי  לא מחליף,  אני  אמר,  הועד המקומי   , 9 

 10 לא בטיחותי. אז אין נדנדה.   מחליפים מורידים כי זה

אי אפשר פשוט להסיר, מישהו שצריך לבוא ולבצע ביקורת. מי שעושה ביקורת צריך    חבר מליאה: 11 

 12 שהוא שלא יהיה המתקן. זה לא תקין. 

זה, אין חיה    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: אז זה מה שעשינו. אני אסביר, אין דבר כזה, בדקנו את  13 

כזאת, לא במשכ''ל, לא אורי ורדי, הדבר הזה תמיד עובד ביד אחת, מי שעושה את הביקורת הוא   14 

גם מתקן, היום גם דיברנו על זה אצל אורי ועם יקי, אין, זה מה שיש בכל שוק, ככה השוק הזה   15 

 16 עובד. 

 17 צוא לזה פתרון אחר. צריך למ חבר מליאה:

נכון, חברים, אבל ככה השוק הזה עובד. אנחנו חיפשנו, לנו אין. רגע, עד    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 18 

היום בכל שנה, המועצה במסגרת התקציב השוטף, אישרנו תקציב של כמה מאות אלפי שקלים,   19 

גודל פלוס מינוס, אולי    ₪אלף    300 קני המשחקים  , לתיקון שוטף של מת ₪אלף    350בערך סדר  20 

במועצה, של כל המתקנים, זה היה כל שנה, זה ימשך גם לשנים הבאות. כרגע, צריך להביא את כל   21 

על   תיקונים  על  תיקונים  זמן,  מאוד  הרבה  בעקבות  אפס,  מצב  שהוא  לאיזה  האלה  המתקנים  22 

שהו,  תיקונים, צריך להחליף, ולכן המחיר קפץ לנו באופן כזה דרמטי. עכשיו אני אגיד לכם עוד מ 23 

חלק   להחליף  נועד  עכשיו  מאשרים  שאנחנו  הכסף  קיבל,  ישוב  כל  שעשינו,  הבדיקות  בתוך  24 

תוצאות   את  שנקבל  אחרי  הבאה  שבמליאה  להיות  יכול  מאוד  דברים,  עוד  ולבדוק  מהמתקנים  25 

הבדיקות האלה נצטרך להחליף עוד דברים במתקני המשחקים האלה, אני כבר אומר לכם עכשיו   26 

אבל אמרת בפעם הקודמת, אז זה לא נגמר, כרגע אנחנו מתחילים ואני מקווה  מראש שלא תגידו אה   27 

הוא שמכון התקנים מחייב את המועצה    1.1-שנגמור עם זה במליאה הבאה. שינוי שראינו אותו מה 28 

מכון   ומול  תקן  שיהיה  לדאוג  צריכים  המועצה  אנחנו  אומרת,  זאת  התקן,  של  הבעלים  להיות  29 

ומרת, אנחנו צריכים להביא איש מקצוע שיגיש למכון התקנים,  התקנים אנחנו אחראים. זאת א 30 

מכון התקנים מאשר את המתקנים האלה ואנחנו אחראים מול מכון התקנים, זה קורה בכל הארץ,   31 

מנשה,    אזוריתגזר, אותו הדבר, אני ביררתי את זה עם מועצה    אזוריתהיום אנחנו נמצאים במועצה   32 

גליל עליון, אותו דבר, הדברים אצל כולם מתנהלים באופן    אזוריתאותו דבר ביררתי עם מועצה   33 

גם   כולם מי שעושה את הבדיקה הוא  כולם עם אותם ספקים, אבל אצל  דומה, לא  מאוד מאוד  34 

שמעסיקות בן אדם שזה תפקידו. זה מה שהוא עושה. בכל    האזוריותמתקן. יש חלק מהמועצות   35 
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מקרה, לפני שבועיים היה מקרה בשלומי, במתקן משחקים, איזה ילד הגיע, עלה על איזה שהוא   1 

מתקן של אימוני כושר, איזה שהיא חומה כזו, הוא נפגע, לדעתי הוא נהרג מזה. אני חושב שאין לנו   2 

מהר למשא ומתן ולסגור את זה עם בדיקות    סלהיכנאת הזכות לקחת פה איזה שהוא סיכון וצריך   3 

אגף  ות אנחנו,  במועצה,  זה  על  שאחראי  מי  במועצה,  צריכים  שאנחנו  זה  שכן,  מה  אבל  יקונים.  4 

הנדסה, צריכים לוודא שהמשא ומתן הזה לא נגמר ואנחנו לא ככה מזלזלים בזה טוב, פה נחליף,   5 

אלא להקפיד נורא בכל מקום שצריך להחליף מתקן, לראות שבאמת צריך להחליף אותו במקום   6 

 7 לתקן אותו. 

]צופית[:דנ ברכה  המתק  י  על  אחראים  שאנחנו  המועצה,  של  הזו  הביקורת  השנים  על  כל  נים,  8 

אני סוכן ביטוח ואני מבטח    הביקורת אחראית המועצה והוועדים המקומיים אחראיים על הרכש? 9 

כמה מושבים, ואני מבקש מהם להביא אישור, והם מביאים אדם מיוחד הוא מבקש מהם כסף, אז   10 

 11 זה אז למה הוועדים פונים במיוחד? אם אתם עושים את 

הבן אדם המיוחד שהם לקחו אותו זה אורי ורדי, זה בן אדם שאנחנו    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 12 

 13 מעסיקים.  

 14 והם לא לוקחים על זה כסף?  דני ברכה ]צופית[:

אורי ורדי עשה את העבודה השוטפת ואנחנו שילמנו לו ואם היה  לא,    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 15 

 16 צריך להחליף מתקן, זה הועד המקומי שילם. 

 17 אותו מבקר שבודק את המתקנים הוא זה שעושה את התיקונים?   רחמים זבידה ]כפר מל"ל[:

 18 כן  שרון סספורטס ]מנכ”ל[:

 19 אז זה לא תקין.   רחמים זבידה ]כפר מל"ל[:

אבל אני אומר עוד פעם, בשוק הזה ככה זה עובד, יש מועצות שהחליטו    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 20 

כדי לפתור את הבעיה הזו להעסיק בן אדם, להסמיך אותו, להעסיק בן אדם שהוא עובד מועצה וזה   21 

 22 מה שהוא עושה, זה התפקיד שלו, הוא בודק את מתקני המשחקים. 

ם, שזה לא מניח את דעתי, גם אני מאוד  אני חייבת להגיד לך רחמי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

לא אוהבת את החיבור הזה שמי שעושה את הבקרה הוא גם זה שמתקן, מאוד לא אוהבת. שרון   24 

צודק, שככה זה עובד, משכ''ל זה חברה למשק וכלכלה ששייכת לרשויות המקומיות והיא עשתה   25 

צלנו ועבר מכרז בשנים  מכרזים מחוברים כאלה, לא עשתה אותם מפוצלים וגם מי שקודם עבד א 26 

קודמות, גם כן היה זה שעשה את הבקרה וזה שתיקן. יחד עם זאת, ואני אמרתי לשרון בואו לא   27 

נמהר לקבל החלטה, יחד עם זאת שרון שכנע אותי, הוא אמר לי אסור שיהיה לנו ואקום בנושא   28 

ם עכשיו לשם, הולכי   ₪אלף    700- בטיחות. קודם כל, ממילא מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו וה 29 

זה ליישר קו בהבאה לתקן, זה ממילא משהו שאנחנו צריכים לעשות, בואו נעשה את זה ובהמשך   30 

נראה, אנחנו יכולים תוך שנה לצאת מההסכם הזה, ולראות אם יש איזה שהיא דרך לפצל את זה.  31 

לכלה, זו  כרגע, בכל הארץ, זה נהוג לעבוד באופן הזה, ושוב אני אומרת, משכ"ל זו חברה למשק וכ 32 

נמצא חלופה טובה   ונראה אם  נתחיל  עובדות איתה, אנחנו  גם  חברה שרוב הרשויות המקומיות  33 

 34 יותר. 
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חייבים    טיחות חברים.כמי שמתעסק בבטיחות המון שנים, אין תקציב לב  :אלקבץ ]חגור[  טוב יום 1 

לטפל בזה כמו שצריך. אני עובד בחברה וגם שם לא מתעסקים, בטיחות זה בטיחות, קודם כל, נכון,   2 

אוקיי, בנו תקציב, בנו הכל, אבל קודם כל תתקן, אחר כך נמצא מאיפה להביא את הכסף לזה, רק   3 

 4 שלא יפגע אף אחד. 

רון, נכנסתי יחד עם שרון,  כמי שנחשף לסיפור הזה בשבוע האח  אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[: 5 

לימור, יקי, הנדסה ואחרים לתוך הסיפור הזה. בסיטואציה הנוכחית כרגע אנחנו במצב של חשיפה,   6 

זו העובדה הבסיסית שאנחנו לא יכולים לחיות איתה. זה מכתיב, בנושאים אחרים אפשר לשקול   7 

עצמנו את החשיפה, גם  שיקולים כאלה ואחרים, במצב הנוכחי אנחנו בחשיפה ואי אפשר לשאת על  8 

לא ברמה האישית של מנכ''ל וראש, אבל מעבר לזה, ברמה של כולנו כאחריות ציבורית. אם לא   9 

, זה לא, מהבדיקה  712-או ב   650-אז ב  700-יעשה את זה גורם א', אז גורם ב' יעשה את זה לא ב  10 

לל שהשוק הזה  הנוספת שערכנו, כנראה גליק גדול לא יהיה פה מה שקוראים. בטווח הארוך, בג 11 

הוא בנוי כזה עקום, מי שבודק הוא מי שעושה וככה עובדים, זאת אומרת, זה נורא מוזר אבל ככה   12 

זה בנוי נורא עקום מלכתחילה, יכול להיות שבפתרון לטווח הארוך והרי הנושא הזה ימשיך ללוות   13 

עובד מועצה שכח  יהיה להכשיר פה  נכון  יכול להיות שכן  כל השנים קדימה,  לק מתפקידו  אותנו  14 

תהיה לו גם את ההסמכה לזה, צריך לעשות גם תחשיב כלכלי של הסיפור הזה, עד כמה זה כדאי   15 

או לא כדאי, כרגע זה כנראה לא ניתן לביצוע או בלוח הזמנים הנוכחי זה לא רלוונטי, נכון לשנים   16 

חוזה, אנחנו  , הסתכלתי על הדלהיפרהבאות כן לבדוק לאחר החוזה הזה, ממשכ"ל אנחנו כן יכולים   17 

מהם עפ''י החלטתנו, אבל צריך לבדוק את זה מה    דלהיפרבהודעה כזאת או אחרת נהיה יכולים   18 

 19 שנקרא בניחותא ולא עכשיו בלחץ זמן שיש לנו מין אחריות כזאת על הראש. 

קודם כל אני מסכימה עם יום טוב, אין על זה בכלל עוררין, זה ברור שקודם    :חל רבר ]אלישמע[ר 20 

שמה שאורי מרגלית אמר    כל הבטיחות. אבל אני באופן אישי מוכנה להצביע על דבר כזה בתנאי 21 

שזה יעשה, כי לא יכול להיות שמי שנותן אישור הוא גם מתקן, זה לא הגיוני, אני לא יכולה לאשר   22 

 23 דבר כזה, זה לא תקין.

 24 אנחנו נכניס את זה להצעת ההחלטה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מחלקים את התקציב, כי  וגם, הנושא הזה של התקציב, אני לא יודעת איך    :חל רבר ]אלישמע[ר 25 

על זה, לא   יודעת כי לא דנו  יודעת באיזה עמדה המושב שלנו, אני באמת לא  מה קורה? אני לא  26 

שאלתי, אבל לא יכול להיות שאם יכול להיות מושב שכל שנה מקפיד וכל שנה מתקן, אז התקציב   27 

 28 הולך לכאלה מושבים שהזניחו ולא תיקנו כל השנים, אז זה גם כן. 

יש לנו מיפוי ואפשר לראות את זה, זה מתחלק בין כל הישובים,    גונן ]ראש המועצה[:אושרת גני   29 

 30 אין ישוב שלא צריך בכלל. אפילו ישובים חדשים צריכים, ראינו, יש לנו מיפוי כבר, תקבלו אותו. 

הבטיחות אתם מקלים בו מאוד לדעתי, יכול להיות  הנושא של    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 31 

צריך לסגור אותם חלקית, צריך להכיר מקרוב את הנושא של הבודק, כי מי שעושה  שיש מתקנים ש 32 

 33 זה לא יכול להיות אותו אחד. תיקון מישהו אחר צריך לבדוק את התיקון שלו, 

 34 זה לא אותו אחד.  שרון סספורטס ]מנכ”ל[:
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 1  אנחנו צריכים לקבל הסמכה ממכון התקנים שהמתקנים בסדר.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

אם יש מתקן לא תקין, צריך לתקן ומכון התקנים צריך לפתור את העניין הזה, או מישהו שמוסמך   2 

 3 מטעמים. אתם לוקחים סיכון מאוד גבוה. 

אנחנו לא ניקח סיכון, זו הסיבה שהבאנו את זה לכאן, כדי שלא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

 5 יהיה כאן פער. 

ה כדי להגיד מה זה האפס כי שאלה גילה, ואני אענה גם  אני אענה שני  שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 6 

לך. חוץ ממה שאמרתי קודם, תיקון וכולי, לכל מקום כזה שהגיעה החברה ממשכ''ל שנקראת א.ד   7 

משחקים, לא משנה, לכל מקום כזה שהיא הגיעה ובדקה, החברה בדקה את הדברים האלה, יש   8 

שבו מטעמנו  מפקח  שהוא  משכ"ל  מטעם  מפקח  של  לא  פיקוח  זה  החברה,  שאומרת  מה  את  דק  9 

שהחברה הולכת ועושה מה שבא לה. יש מפקח מטעם משכ"ל, שזה גם שירות שקנינו, המפקח הזה   10 

מתקן, בחלק מהמתקנים גם יקי הצטרף, גם יקי הלך    ,מקום, מתקן  , עובר יחד עם החברה מקום 11 

ועבר בחלק מהמתקנים וראה את זה בעצמו. ולכן, מה שקיבלנו כרגע, בכל אחד ואחד מהמתקנים,   12 

המקומיים ויושבי ראש    םלוועדיספציפי שנשלח    דוחבכל אחד ואחד מהישובים, קיבוצים וכולי, זה   13 

קנים צריך להחליף, איזה בדיקות נוספות צריך  ראו אותו. מה יש שם? יש שם איזה מת  םהוועדי 14 

לבצע בכל אחד מהמקומות, המצב הזה יביא אותנו למצב אפס. מה זה מצב אפס? זה מצב שבו מכון   15 

ימין   בנווה  המתקנים  כל  ימין,  בנווה  למשל  מסוים,  בישוב  שלנו  המתקנים  שכל  אומר  התקנים  16 

השתמש בהם. אמרתי קודם, בבדיקה  תקינים לשימוש, עומדים בתקן של מכון התקנים ואפשר ל 17 

ב אלף    700- הזו,  נוספות    ₪ וכמה  לבדיקות  הולך  מהכסף  וחלק  יוחלפו  מהמתקנים  חלק  האלה,  18 

שצריך לעשות, למשטחים אחרים, בדיקות עומסים וכולי, יכול מאוד להיות שבמליאה הבאה נביא   19 

חליף עוד דברים במתקנים  אם הבדיקות יסתיימו, נביא עוד תב''ר שצריך להוסיף עוד כסף בשביל לה  20 

 21 האלה, לא סיימנו, אמרתי את זה קודם. 

אני אומרת שחלק מההחלפות תתבצענה בחלק מהמושבים וחלק מהמושבים   :]ירקונה[ פריןה גיל 22 

 23 הוועדים יישאו בעלויות. צריך לבצע החלפות 

]מנכ”ל[: סספורטס  כל    שרון  את  מחליפה  המועצה  ברור.  נורא  מדבר  אני  שאמרתי,  מה  לא  זה  24 

 25 המתקנים בכסף הזה, בכל הישובים, בלי הבדל דת, גזע ומין. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  של   אושרת  תקציב  לא  והוא  כאן  אותו  נאשר  שאנחנו  תקציב  ומתוך  26 

כדי ליישר קו. אחרי    םהוועדי, בסדר? אנחנו מביאים תקציב אקסטרה מעבר לתקציב של  םהוועדי 27 

כל מה ששרון אמר, שהיה כאן מישהו שעשה מיפוי, ויתקנו את זה, יבוא פיקוח ויעשה פיקוח וזה   28 

 29 לא אותה חברה שעושה פיקוח, ועל זה מכון התקנים מגיעים לעשות פיקוח. 

 30 לה אם המכשירים שצריכים להחליף אותם סגורים היום? השא שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 31 לא. שניה אחרי שאנחנו מסיימים כאן מתחילים לעבוד. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

חמד[: ]שדי  סיוון  שנה  דוד  כל  שנעשה  תהליך  זה  שלי,  מופיע  השאלה  לא  זה  למה  הביקורת,   , 32 

 33 בתקציב? למה אנחנו צריכים לאשר את הבדיקות האלה? 
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אני אסביר, אני אסביר, זה מופיע כל שנה בתקציב שוטף, אמרתי קודם    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 1 

סדר גודל, והשנה, בגלל שאנחנו רוצים להביא את כל המתקנים לתקן אפס צריך    ₪אלף    400של   2 

אחרי   בהמשך  גם  ימשיך  והוא  היום  עד  היה  שהנוהל  בהתחלה  אמרתי  מתקנים.  הרבה  להחליף  3 

שנעשה את האיפוס הזה, שמועצה מתחזקת באופן שוטף, מחליפה בורג, מתקנת פה מתקנת שם,  4 

 5 צריך להחליף. שצריך להחליף מתקן הועד המקומי 

אז אנחנו לא צריכים  אבל אמרת שחלק מהתקציב הזה הוא לתקציב פיקוח,    דוד סיוון ]שדי חמד[: 6 

 7 ₪, צריכים פחות. 700,00לאשר 

ב  שרון סספורטס ]מנכ”ל[: , אנחנו צריכים  2021- כן, לא לא, אנחנו צריכים לאשר השנה הזאת  8 

ה כל  ל  ₪אלף    700-לאשר את  הן  כי הבדיקות האלה  זה  האלה,  שוטף,  באופן  שנעשו  בדיקות  א  9 

 10 בדיקות שעשינו עכשיו וצריך להוסיף על השוטף. 

אבל למה זה קורה עכשיו? אני אחזור ואני אזכיר, כי בינואר יצאה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

חקיקה חדשה, תקנה חדשה. התקנה הזאת מחייבת את הרשות להיות זאת שנותנת את אישורי   12 

נים ולכן אנחנו צריכים לעשות איפוסים, בכל הארץ עושים את זה, בכל הארץ  התקן מול מכון התק 13 

 14 נדרשים כולם לעשות איפוס כזה.

אני רוצה להצטרף למה ששמוליק אמר ואולי להציע איזה שהיא הצעת    :בן ארי ]צור נתן[  שגית 15 

עבר, כשיש משהו, איזה שהוא מפגע אקוטי במתקן, צריך לסגור אותו, צריך לסגור    ןמניסיו ייעול,   16 

עם סרט ושיהיה איסור לעלות על המתקן הזה ויפה שעה אחת קודם וצריך לעשות את זה. כי א',   17 

כשאין תקן, אתם יודעים, אין ביטוח, עזבו את הכספי, כמובן את החובה המוסרית והציבורית שלנו.   18 

 19 נים גם אין ביטוח כי זה תנאי בכיסוי הביטוחי. אבל כשאין תק

את צודקת שגית ואת אמרת את זה בדיוק אותו הדבר גם בישיבת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

ההנהלה שהייתה והבאנו את זה עכשיו ולא חיכינו עם זה, למרות שיכולנו לחכות עכשיו ולמצוא   21 

אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה, אנחנו  אולי דרך להפריד בין הבודק לבין המבצע וכולי,   22 

קודם נבצע ובתוך השנה הזאת נבחן לקראת שנה הבאה אולי מודל אחר שמפריד בין הביצוע. אז   23 

נעלה את זה להצבעה, בבקשה לימור הצעת החלטה שלוקחת בחשבון את זה שאנחנו פותחים בעוד   24 

 25 ''ל, בהפרדה בין הבדיקה לבין הביצוע.שנה לבחון את המודל של החלוקה בתוך משכ''ל, מחוץ משכ

אז מליאת המועצה מאשרת ליתן צו עבודה לחברה שזכתה במכרז מטעם   לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 26 

ישובי   בכל  הכושר  ומתקני  המשחקים  גני  בכל  ליקויים  ותיקון  בדיקה  של  מידי  לביצוע  משכ''ל  27 

זו הינה בכפוף לכך שבמהלך השנה הקרובה תיע רך בדיקה לגבי המשך אופן  המועצה, החלטתנו  28 

 29 תחזוקת המתקנים והאתרים במועצה בין אם ע''י עובד מועצה ובין ע''י שיטת בדיקה אחרת. 

 30 מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? אושר פה אחד. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 31 

 החלטה
מליאת המועצה מאשרת ליתן צו עבודה לחברה שזכתה במכרז מטעם משכ''ל לביצוע מידי של בדיקה 

ליקויים בכל   זו   ייישובבכל    הציבוריים  המשחקים ומתקני הכושר  מתקניותיקון  המועצה, החלטתנו 
הינה בכפוף לכך שבמהלך השנה הקרובה תיערך בדיקה לגבי המשך אופן תחזוקת המתקנים והאתרים  

 במועצה בין אם ע''י עובד מועצה ובין ע''י שיטת בדיקה אחרת.
 פה אחדאושר 
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 1 אישור הפעלת אכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה של המועצה 
אנחנו עוברים לסעיף הבא, הסעיף הבא הוא נושא כאוב שאנחנו    :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[ 2 

חווים אותו מאז שיש פופולריות רבה לנסיעה על רכבים חשמליים, אופניים חשמליים וקורקינטים,   3 

אנחנו מוצאים שיש הרבה מאוד תאונות, יש עבירות תנועה חמורות ואנחנו רוצים לאכוף נסיעה   4 

שרוכב   מי  של  בטחונם  למען  למען  בטוחה  וכמובן  האלה,  הכלים  הרגל    ם ביטחונעל  הולכי  של  5 

 6 מזה.  ע להיפגשעלולים 

הרכבים החשמליים, אנשים מעבירים כבלים,  יש כאן את כל העניין של    יום טוב אלקבץ ]חגור[: 7 

 8 קרוב לבית, לוקח כבל לא משנה, מעביר.

יום טוב, אנחנו נעשה בחינה של מה שאתה אומר, זה לא על סדר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

היום, אבל אנחנו נעשה בחינה של זה ואם צריך להביא לאיזה שהיא החלטת מליאה אנחנו נביא   10 

 11 לכאן. 

המועצה[: וקב”ט  תפעול  אגף  ]מנהל  סבן  באמצעות    יואב  לאכוף  מבקשים  אנחנו  שלום,  טוב,  12 

ל הישובים של אופניים חשמליים וקורקינט. נכון להיום  הפיקוח שנמצא במועצה את האכיפה בכל 13 

אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו צריכים את האישור שלכם, אני כמובן אחרי האישור שלכם,   14 

את   לקבל  ימים  כמה  של  קורס  הפקחים,  שלושת  הפקחים,  את  שולח  שאני  באוגוסט  קורס  יש  15 

של ההכשרה נוכל לאכוף אכיפה פיזית. זה   ההכשרה וברגע שיהיה את האישור שלכם ואת האישור 16 

אופניים   בשלב הראשון, לקחת  אוויר  להוריד  המשטרה,  כמו  לבוא  אומר  זה  קנסות,  לתת  אומר  17 

 18 בשלב השני, יש לזה תהליכים מסודרים שקבועים בחוק וצריך את האישור שלכם לתהליך הזה. 

 19 אני מבקש תוספת אחת, טרקטורונים.  חבר מליאה:

]מנהל   סבן  וקב”ט המועצה[:יואב  לצערי, אתה    אגף תפעול  לגבי טרקטורונים,  אסביר  אני  לא,  20 

 21 צודק.

המחוקק הגביל את הסמכויות שהוא מקנה בידי הרשויות המקומיות, אז    לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 22 

ב ראשון  הוא    2016-כצעד  לאישור,  אליכם  היום  מביאים  שאנחנו  מה  וזה  לאמץ  לנו  אפשר  הוא  23 

הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות תעבורה, לפי    ללייעואיפשר לנו לאמץ את חוק   24 

החוק הזה, לרשויות המקומיות תהיה סמכות לטפל בעבירות תעבורה אך ורק לגבי סוגי כלי הרכב   25 

הבאים: אופניים ממונעים או לא ממונעים, תלת אופן ממונע או לא ממונע וקורקינט ממונע בלבד.   26 

נו להפעיל סמכות, הוא משאיר את זה רק בידי המדינה, דהיינו  לגבי טרקטורונים, הוא לא איפשר ל  27 

 28 אני מצטטת מהחוק.  בידי המשטרה.

 29 אוקיי, חברים, יש שאלות מהותיות או שאנחנו מעלים להצבעה?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תלמידים בעמי אסף שנסעו כנגד התנועה    ראיתיאני חייב לציין דווקא היום    :כהן ]בית ברל[  גיא 30 

אולי צריך    והוא מסתכל עליי כאילו נפלתי עליו מהירח. אז אני אומראז אני עוצר אותו ומעיר לו   31 

 32 להגביר גם הסברה. 

גיא, כיוון שלא שומעים אותך כי אתה לא מחובר למיקרופון אני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 33 

בבית ברל ואתה רואה    אחזור על הדברים שלך, אתה אמרת גם בין היתר, בין תפקידייך אתה קב''ט 34 
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חייהם   את  מסכנים  התנועה,  כנגד  קורקינטים  ועל  חשמליים  אופניים  על  שרוכבים  תלמידים  1 

ומסכנים גם חיים אחרים ואתה מוצא שיש נחיצות רבה בחוק עזר הזה וגם הסברה וחינוך ולא רק   2 

 3 אכיפה. 

 4  אנשים מבוגריםדבר ראשון, אני מניח שגם במושבים יש הרבה    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 5 , אני לא מניח שאנחנו רוצים להתחיל אכיפה גורפת.תקולנועיוכמו  על תלת אופן ממונע

שמוליק, מי שלא עובר עבירות ואתה יודע בעיקר מסכנות חיים,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

 7 הוא בכלל לא בחשיפה.

השלושה[: ]גבעת  מריל  משהו    שמוליק  עושה  הוא  אם  יודע  לא  אפילו  לא.  הוא  או  אנשים  רע  8 

בקיבוצים, במדרכות, על הכבישים,  שהם לא יכולים אחרת,  מבוגרים שנוסעים על תלת אופן ממונע   9 

 10 זה אנשים שהם לא יודעים שהם מסכנים את הציבור.  אין שלטים.

חת שנפגע מישהו מתלת  שמוליק, עד היום לא שמעתי על תאונה א  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

אופן של חבר ותיק שרכב בקיבוץ על מיול שלו, אנחנו מתכוונים בעיקר לתאונות שכולנו חשופים   12 

אליהן, של בעיקר צעירים שרוכבים, לא רק צעירים, שרוכבים על רכבים חשמליים של קורקינטים   13 

 14 יכולים לאמץ אותו.  ואופניים בניגוד לחוקי התנועה. חוק העזר נקבע ע''י מדינת ישראל, אנחנו

 15  ". 30כן אבל בהחלטה שאת עומדת להציע את לא אומרת "עד גיל    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 16 זה הוצג לוועדים? 

בהחלט צריכים    םשהוועדי. אני חושבת  םלוועדי לא, זה לא הוצג    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 17 

 18 לדעת על זה, אבל מי שמצביע על זה זה המליאה, ועדים לא מצביעים.  

 19 לוועדים יש אחריות על מה שקורה ביישוב.  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

אנחנו נעלה את זה להצבעה ואם מישהו מתנגד אז הוא  גם לנו.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

אנחנו בעד,  להצביע  חייב  לא  זה    כמובן  לעשות את  צריכים  אנחנו  באכיפה,  דבר שקשור  כל  כמו  21 

אחרי שאנחנו מזהירים, אחרי שהסברנו, במערכת החינוך צריך לחנך על    בשום שכל,  בשיקול דעת, 22 

זה ואני סומכת על שיקול הדעת באכיפה שתהיה כאן, אבל הכלי הזה הוא כלי חשוב לאכיפה, כי   23 

 24 נפגעים מזה.  כמו שאנחנו יודעים לצערנו הרב יש לא מעט

המועצה מאשרת לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה בהתאם    לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 25 

 26 . 2016לחוק היעול לפיקוח ואכיפה עירוניים ברשויות המקומיות תעבורה, התשע''ב  

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

 28 

 החלטה
מאשרת לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה בהתאם לחוק היעול לפיקוח מליאת המועצה  

 . 2016ואכיפה עירוניים ברשויות המקומיות תעבורה, התשע''ב 
 ברוב קולות אושר 

 שמוליק מריל מתנגד, כל השאר בעד.
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אני רק אוסיף בקצרה, אנחנו נסמיך את הפקחים לדברים האלה, זה    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 1 

איזה שהוא קורס שהם צריכים לעבור ולאחר מכן תהיה תקופה של אזהרה, אנחנו נפרסם הודעות   2 

לציבור, הפקחים יזהירו ילדים ובני נוער שנוסעים בניגוד לתנועה, בניגוד לתקנות, בלי תאוריה, בלי   3 

היה להם סמכויות של קנסות ואולי גם החרמת הכלי, את זה אנחנו נלמד  קסדה וכולי, ולאחר מכן י 4 

בקורס הזה וככה המועצה תתנהל. אני מניח שאחרי שנעמוד בכניסה לעמי אסף ובכניסה לבית ספר   5 

 6 כמו שצריך. וייסע והילדים   עיירגירקון, אחרי חודש זה 

 7 הספורטהאצלת סמכות לוועד מקומי עדנים לביצוע קירוי של מגרש 
 8 של מי מגרש הספורט בעדנים?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 9 בעדנים? של המועצה.  שרון סספורטס ]מנכ”ל[:

 10 של המועצה? לא של האגודה?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

בהתאם לפניית ועד מקומי עדנים למועצה, אנחנו מאשרים בהתאם  לא.    לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 11 

מאצילה    132וסעיף    (ה)6312לסעיף   המועצה  המקומיות/אזוריות,  המועצות  המקומי    דלוועלצו  12 

פוטו מתקנים  התקנת  עבודות  לבצע  בבעלות  א וולט-עדנים  המגרש  במושב.  הטניס  מגרש  על  ים  13 

מחלקה   כחלק  וידוע  דין    6842בגוש    61המועצה  לכל  בהתאם  יעשה  הפרויקט  ציבורי.  וייעודו  14 

 15 ובהתאם להנחיות מהנדס המועצה. 

כל בקשה כזאת טעונה בהיתר, ברוח הדברים שנאמרו פה היום בנושא    :כהן ]מהנדס המועצה[   אמיר 16 

הועדה   ע''י  שתעשה  ההיתר,  מהפקת  כחלק  תכנון  בקרת  גם  להכניס  לנכון  ראינו  אנחנו  בטיחות  17 

 18  םהקונסטרוקטיבייהמקומית. זאת אומרת, מגיש בקשה לקירוי מבני פלדה, יגיש את כל הנתונים  

כ של  ואנחנו  הבדיקה  על  בדיקה  נעשה  ניקח  קונסטרוקטורמועצה  אומרת  זאת   19  ר קונסטרוקטו, 

שיבדוק את התכנון של הקונסטרוקטור ואנחנו מוסיפים פה שלייקס על החגורה, אבל זה דבר טוב   20 

 21 וזה דבר חשוב לאור כל מיני מקרים כאלה ואחרים שראינו לאחרונה. 

 22 עדנים יובילו את הבניה והכל.  עדנים מממנים, אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לפי חוק התכנון והבניה, למי ששייכת הקרקע, גם המבונה שייך לו. אם אומר   דני ברכה ]צופית[: 23 

שרון שהמגרש הזה הוא בבעלות המועצה, אז למעשה מה שעושים על המגרש הזה שייך למועצה.   24 

את המתקנים האלה הם  למה עדנים צריכה לעשות את זה? לפי מה שאני יודע, החברות שעושות   25 

באו גם אלינו, הם רוצים לקרות את המגרש על חשבונם, רק שניתן להם את המקום והם ישימו את   26 

זה יחזור אלינו. בעצם זה צריך להיות הכל    מסוימתים ואחרי איזה תקופה  א וולט-הלוחות הפוטו 27 

 28 בבעלות המועצה, למה אנחנו נותנים את זה למושב?

אנחנו נשמע עכשיו את יורם חבר המליאה מעדנים ויורם תתייחס    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 29 

 30 גם לדברים שנשאלת כאן. 

יה במושב והיה דיון ער  ראשית אני רוצה לומר שהיה שיתוף של האוכלוסי  יורם דוקטורי ]עדנים[: 31 

הפוטו  לנושא  היו  -בקבוצות  הזה.  בנושא  כל התושבים  של  לקיר  יש תמיכה מלאה מקיר  וולטז',  32 

שאלות מקצועיות שנשאלו וכולם קיבלו תשובות. לנושא של הבעלות על הקרקע, אני חושב שיש עוד   33 

ה אני לא מודע, בכל  המקומי, אז נושא של המועצ  דלוועדיון פנימי בתוך הדנים ששייך לאגודה או   34 
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מקרה מושב קטנטן כמו עדנים, שאין שום מקור הכנסה, כל שקלון שיצא מזה באיזה שהוא שלב   1 

 2 בעוד כמה שנים מבורך. 

אני מבקש לחזור לנושא הבטיחות, השאלה שלי למהנדס האם    ישראל טייבלום ]רמות השבים[: 3 

 4 ? מה שבנתה החברה הכלכלית כפר סבא  ,בית ספר כדורי שהתמוטטהקירוי של  בדקת את הדו''ח של  

לא ראיתי את הדו''ח הזה, ביקשנו אותו, להזכירכם אחרי  עוד  אני    אמיר כהן ]מהנדס המועצה[: 5 

 6 הן לקירוי הסולארי.  שקרה המקרה בכדורי אנחנו נתנו הנחיה לחכ''ל שלנו לעצור את כל העבודות.

ו שהולכת, עזוב חברה כלכלית. אתה  אבל הנה יש פה עבודה עכשי  ישראל טייבלום ]רמות השבים[: 7 

 8 בעל הקרקע, אתה נותן פה היתר וחס וחלילה זה יכול להתמוטט. 

ולכן אנחנו לוקחים בדיקה בלתי תלויה שהיא תהיה שלנו שתעשה    אמיר כהן ]מהנדס המועצה[: 9 

 10 בקרת תכן על התכנון של הקונסטרוקטור מטעם המבקש. יותר מזה אין לנו מה לעשות.

 11 יש לנו מה לעשות, ללמוד את הדו''ח של מה שקרה בכדורי.  ]רמות השבים[: ישראל טייבלום

 12 כשהוא יגיע בוודאי שנלמד אותו.  אמיר כהן ]מהנדס המועצה[:

 13 לא כשיגיע, לא לעשות לפני שאתה לומד את הדו''ח הזה.  ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

 14 תה בו פעם תאונה. אפשר גם לא לנסוע על כביש כי היי אמיר כהן ]מהנדס המועצה[:

לא יהיה כאן אישור להיתר ותחילת בניה מבלי שאנחנו נעבור על    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

זה ונאשר את זה וזה אחד. שתיים, לגבי השאלה שנשאלה לגבי המגרש ככל והוא שייך למועצה,   16 

מהכנסותיו יהיו עדנים. נגיד שהמדיניות שאנחנו רוצים להוביל כאן כמליאה זה    ה שייהנלמה מי   17 

ת ספר, מוסד ציבורי שמשרת כמה ישובים, הגיוני שהעלות  לחזק את הישובים. ככל שמדובר בבי 18 

לקבל   לישובים  לתת  אפשרות  לנו  יש  אם  אבל  למועצה.  יחזרו  וההחזרים  המועצה  ע''י  תושקע  19 

שעומד    ןההיגיו הכנסות והם יכולים לעשות את זה, ההוצאה עליהם וגם ההחזר יהיה עליהם. זה   20 

 21 נו, אז אתם יכולים להצביע אחרת.מאחורי ההצעה שלנו כאן. אם אתם לא חושבים כמו 

 22  חזקה אני לא עו''ד אבל אם הם מתנהגים כבעלים הם יכולים יום אחד לבקש    רחל רבר ]אלישמע[:

 23 על המבנה הזה, על הקרקע הזאת. אני לא יודעת איזה השלכות משפטיות יש לזה. 

 24 אז לימור תתייחס לשאלתך המשפטית. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני לא רואה חשש, אפשר להוציא נסח טאבו ולראות, השטח הוא שלנו    ין ]יועמ”ש[:לימור ריבל  25 

מקומיים בכל הארץ, אין נכסים. אין ועד מקומי שיש לו נכס בבעלותו או    םלוועדישלנו,    רויישא 26 

כמו שאנחנו    םהוועדיבקניין שלו. בעצם   נותנים להם להשתמש  הם הזרוע הארוכה שלנו, אנחנו  27 

נותנים לישובים אחרים, להפעיל בריכה ברמות השבים, במתן מתנ''ס, זה לא דברים חדשים, אנחנו   28 

 29  דכשוועומי לשפץ מבנה שלנו למען תושבי הישוב, זה לא פעם ראשונה,  מק  דלוועהצענו לא מזמן  

מקומי חזק הוא אומר אני מוכן לקחת על עצמי, אני מוכן לעשות משהו, אנחנו בוחנים את הבקשה   30 

שלו, אתם תחליטו אם לאשר או לא, אבל לא היינו מביאים אליכם משהו שיכניס אותנו או אותם   31 

 32 ו משהו אחר. לבעיה או לאיזה שהיא סכנה א
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המועצה[: ]ראש  גונן  גני  והמקיף    אושרת  מאוד  הארוך  בדיון  קודם  שהבנתם  כמו  אחרון  דבר  1 

והיסודי שניהלנו בנושא של בטיחות, בבטיחות אנחנו לא מזלזלים, והדבר הכי חשוב בעיני מכל   2 

הסיפור הזה כאן זה שהסיפור של הבטיחות, יהיה כאן אמיר באחריות שלנו. האחריות על הבטיחות   3 

 4 המקומי באמצעות אותו יזם שעושה את זה למענם. הכוונה בתכנון ובבניה, בשוטף זה הועד 

 5 משהו, כי הקרקע שלנו.   לייפואל תדאג, אנחנו נהיה אחראים אם חס וחלילה   דני ברכה ]צופית[:

היתר, אחרי שהיא    ן תיתאו לא    ןתית ולכן, הועדה לתכנון ובניה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

טיחותית ואנחנו ניקח קונסטרוקטור שהוא  תהיה בטוחה שיש כאן תכנית שאפשר לקבל אותה ב 7 

 8 משלנו ומנקודת מבטנו. 

]ירקונה[: פרין  שיפוי,    גילה  של  משפטית  בפעולה  לפתור  אפשר  הזו  הבעיה  את  מאוד  דני,  אני  9 

אחרי העמדה של המועצה, שלא יתכן לא לתת אפשרות למושב, הנה כמו שאמר יו''ר של    מחזיקה  10 

לתחזק    הוא מסוגללהתפתח ואם  של עדנים, לתת ליישוב    הנה כמו שאמר יו"ר  ,עדנים, לתת למושב 11 

איזה שהוא פרויקט, להנות מפירותיו, זה יפה מאוד מה שנותנים, אם במקרה תבוא איזה סכנה   12 

 13 היותנו מחזיקים בשטח ויבואו אלינו בטענות, צריך להיות שיפוי מראש.עקב 

אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, רק דבר אחד, האוזן הצטמררה לי ששמעתי    דני ברכה ]צופית[: 14 

ובעצם אנחנו נותנים להם להפעיל אותן.    בבעלותנו שלימור אומרת יש לנו גם בריכות שחייה שהן   15 

 16 מחר מישהו יטבע שם, יתבעו אותנו כי אנחנו בעלי הקרקע.

גונן ]ראש המועצה[: גני  נ  אושרת  עלה להצבעה, לימור הצעת ההחלטה  אוקיי חברים, אז אנחנו  17 

 18 בבקשה.

נתן[: ]צור  ארי  בן  דני,    שגית  אומר  נכון מה שאתה  זה  מקרקעין,  בעל  של אחריות  הזה  בהקשר  19 

שתמיד מכניסים את בעל המקרקעין, אבל לא תמיד הוא אחראי, לא תמיד. ואם החזקה הבלעדית   20 

יות, אין לה שליטה ואין לה פיקוח,  היא של הועד המקומי ולמועצה אין שום זיקה לנכס ואין לה אחר 21 

אז היא נקייה, היא מסודרת. וגם, אני מצטרפת למה שאת אומרת גילה, אפשר תמיד להסדיר את   22 

 23 זה חוזית. 

]יועמ”ש[: ריבלין  לסעיף    לימור  בסעיף  6312בהתאם  מועצות    132ה  המקומיות  המועצות  לצו  24 

ים על  אוולט -התקנת מתקנים פוטו   מקומי עדנים לבצע עבודות  דלווע, מאצילה המועצה  אזוריות 25 

מחלקה   כחלק  הידוע  המועצה,  שבבעלות  במושב  הטניס  ציבורו.    6842בגוש    61מגרש  ושייעודו  26 

 27 הפרויקט יעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות מהנדס המועצה.

 28 אושר פה אחד. מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 29 

 החלטה
, מאצילה המועצה לוועד  אזוריותלצו המועצות המקומיות מועצות    132בסעיף    (ה)6312לסעיף  בהתאם  

ים על מגרש הטניס במושב שבבעלות המועצה,  אוולט-מקומי עדנים לבצע עבודות התקנת מתקנים פוטו
ושייעודו ציבורו. הפרויקט יעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות   6842בגוש    61הידוע כחלק מחלקה  

 מהנדס המועצה. 
 פה אחדאושר 
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 1 תב"רים
 2 אנחנו בסעיף האחרון, תב"רים.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני רק אומר בשביל הסדר, אנחנו בישיבת הנהלה, יש פה שני תב''רים    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 3 

שלא הבאנו לישיבת ההנהלה האחרונה, אחד מהם זה רכישת ציוד ביטחון לשעת חירום ותכף נדבר   4 

על זה, והשני זה מתחם נינג'ה שקיבלתם במייל. לגבי תב''ר מגרשי משחקים, דיברנו על זה בהנהלה   5 

ולכן הבאנו את זה לפה היום. אז התב''רים שמוכנסים לכאן הם נמצאים    לא האחרונה, זאת שלפניה 6 

 7 בצהוב. 

טוב, ערב טוב לכולם, ששי דניאל, מנהל רשות הספורט. קודם   :]מנהל רשות הספורט[ דניאל ששי 8 

כל, אני שוב מזמין את כולכם לבקר במתחם הנינג'ה הקיים במועצה שלנו. אנחנו בעצם הרשות   9 

מתחם נינג'ה שלנו, רשותי, דיברו איתי הבוקר שלושה חברי מליאה וביקשו    היחידה בארץ שמפעילה  10 

שאני אביא קצת מספרים על מה קורה היום במתחם, את המתחם פתחנו לפני חודשיים וכבר עברנו   11 

אירועים במתחם, שזה פי שניים ממה שחשבנו שיהיה עד עכשיו וזה כולל גם תשעה ימים   60-את ה 12 

כיתות במתחם בבוקר, שזה הערך    30אני שמח לעדכן אתכם שהיו מעל  שהיה סגור בגלל המבצע.   13 

וגם שומרים על ערך   ימי הולדת, אנחנו גם מכניסים כסף  המוסף שלנו, יש המון אירועים, המון  14 

מוסף שאנחנו מצליחים בבוקר לשלב שם כיתות. קצת תמונות מהמתחם הקיים, שהוא פה למטה,   15 

ם הרקע של המתחם ושל כל הנינג'ה, אני חושב שאתם  אתם מוזמנים כמובן לבקר בשמחה. בעצ 16 

קצת מכירים, אבל בעצם הרקע של המתחם שאנחנו רוצים להקים פה במועצה, בעצם הגיעה דרישה   17 

מהשטח של הורים לילדים בגילאי ארבע ומעלה, שבעצם באו ואמרו לנו אין מענה לילדים, כי אנחנו   18 

ים שלנו הם גבוהים. אז הגענו באמת ביוזמה לשרון  יכולים להכניס רק גילאי שמונה, בגלל שהמתקנ 19 

של המתחם הקיים כדי לתת מענה    באזורואושרת, לנסות באמת להרים מתחם לקטנטנים יותר,   20 

לעוד אוכלוסייה בקהילה שכרגע אין לה מענה במתחם הקיים אצלנו. החזון שלנו כמובן זה לתת   21 

י, כבר ישבנו עם אגף החינוך על זה, וגם לתת  מענה בבוקר גם להביא את ילדי הגן לפה, כן, זה אפשר 22 

מענה לחבר'ה    ןשייתמענה בעצם לחבר'ה בוגרים יותר, אנחנו רוצים להקים עוד איזה מתחם קטן   23 

ח האדם הקיים, וומעלה. הפעלת המתחם, בעצם היום את המתחם אנחנו מפעילים עם כ  16בגילאי  24 

אלה   שאנחנו  אזכיר  אני  שוב  קיימת,  משרה  הגדלת  רק  מבקשים  תקן,  עוד  מבקשים  לא  אנחנו  25 

אנחנו   המועצה.  על  כסף  איקס  שגוזר  חיצוני  מפעיל  שהוא  איזה  ולא  המתחם  את  שמפעילים  26 

מדריכים בוגרים שכולם תושבי מועצה, פרט לשניים שהם מכוכב יאיר וצור    16ם את זה עם  מפעילי 27 

יגאל, וגם בני נוער שאנחנו מעסיקים שכולם תושבי מועצה. קצת על לו"ז המתחם שאנחנו רוצים   28 

לפתוח פה, קצת כדי לעשות סדר בעצם מי יהיה במתחם הזה אם באמת נצליח להקים אותו. בבוקר   29 

ם לקלוט גם כיתות וגם ילדי גנים, סופי שבוע ימי הולדת, חוגים, אתמול פתחנו רשמית  אנחנו רוצי 30 

לעונה   עכשיו  ימין, משלנו, מתמודד  נווה  בוארון תושב  את חוג הנינג'ה שלנו, שמוביל אותו דקל  31 

ארבע. הולכים להיות גם ערבים פתוחים שיוכלו להגיע עם ההורים, גם פעילויות של חוגים, ימי   32 

בערך המוסף שלנו כרשות שנוכל להפעיל פה את הגנים ואת בתי הספר ללא עלות. קצת  הולדת,   33 

, זה  ₪אלף    300מספרים, מה שכן רלוונטי יותר לפה. הקמה של המתחם עצמו אמורה לעלות לנו   34 

אחרי שישבתי עם אגף ההנדסה של המועצה, כי בעצם כבר הקמנו מתחם שהוא זהה. אנחנו צריכים   35 

כמו המתחם הקודם. עלות של המתקנים עצמם ויש    400את המתחם הזה ולא    מטר כדי להקים  300 36 

,  ₪אלף    100לנו פה שרטוט קצר, אני אשמח לשלוח לכם אחר כך את הסקיצה הגדולה יותר, היא   37 

 38  60אנחנו רוצים להקים מתקני כושר פתוחים לבוגרים שגם פה יש תכף תמונה של זה, בעלות של  
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ד כל מיני דברים שכרגע לצערי אין לנו. ושוב, לצערנו, עלויות פיתוח,  , שזה מתח, מקבילים ועו₪אלף   1 

שתמיד הן עולות הכי הרבה, שזה ניקוז, יישור השטח, גדר, מצע וכל הדברים האלה, זה עולה לנו   2 

, כמובן שבדקנו מול קבלנים והכל ולא סתם הבאנו מספרים. קצת על איך אנחנו נחזיר  ₪אלף    140 3 

שינו הערכה, גם את ההערכה הקודמת עשינו ובעצם אני כבר בפי שניים  את הכסף הזה. אנחנו ע 4 

אירועים שנתיים,    100אירועים ממה שרשמנו. בעצם אנחנו עשינו הערכה שאנחנו רוצים להפעיל   5 

שזה בעצם הפעלות לבתי הספר וגנים, ימים פתוחים, הפעלות ימי הולדת, שזה ההכנסה הכספית   6 

 7  100זה להביא בבוקר את הילדים ואת הגנים, על זה אנחנו נכניס  שלנו. וכמובן, הערך המוסף שלנו

ילדים,   80והלכתי פה על קבוצות מינימליות של    ₪אלף    80, הכנסות מחוגים סדר גודל של  ₪אלף   8 

שלנו למתחם, להפעלת   הוצאות  נמוך.  על מספר  בכוונה הלכתי  יותר, אבל  לנו  שיהיו  אני מעריך  9 

מדריכי העסקת  של  הוצאות  בערך  המתחם,  זה  המועצה,  של  חוזה  תחת   10  100לפי    ₪אלף    50ם 

.  ₪אלף    36אירועים שנתיים, ככה תמחרנו את זה, הפעלת מדריכים שיעבדו גם הם תחתינו, זה   11 

-ה  באזורתחזוקת המתקן בשוטף, אין הרבה תחזוקה למתקן הזה, זה מה שטוב במתקנים האלה,  12 

י זה בעלות של ההקמה של המתחם הזה, כבר  , ביטוח כבר בפנים, אני לא הכנסתי את זה כ ₪  5,000 13 

, אנחנו נחזיר את כל ההשקעה תוך  ₪אלף    91- ה  באזורבדקנו את זה, בסך הכל ההוצאות שלנו הן   14 

ארבע שנים. אני באמת מעריך שאנחנו נוכל להכניס הרבה יותר אירועים ממה שרשמתי פה,  -שלוש 15 

 16 אבל לא רציתי בכוונה. 

 17 חזיר את ההשקעה? ₪ בשנה, איך אתה מ 11,000 הפסד של זה ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

אני מדבר על הוצאות שנתיות, להחזיר את המתחם אנחנו    :]מנהל רשות הספורט[  דניאל ששי 18 

 19 חמש שנים.- צריכים ארבע

 20 ₪ כשאילו מתוקצב כהכנסה, זו הוצאה שלנו. 100,000- אבל ה ישראל טייבלום ]רמות השבים[:

זה תמחור המתחם שנתי, ללא ההוצאות של התב"ר. אם אתה    :]מנהל רשות הספורט[  דניאל  ששי 21 

 22 מסתכל על ההוצאות של התב"ר אז אנחנו נחזיר את זה תוך חמש שנים. 

]מנכ”ל[: סספורטס  להם    שרון  יש  ספר  בית  מנהל/ת  כל  עצמאי,  בתקציב  מתנהלים  הספר  בתי  23 

 24 תקציב ממשרד החינוך בין היתר וגם מהמועצה. 

אנחנו לא כופים על אף גוף אצלנו להגיע, זו בחירה שלהם, הם   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 25 

 26 מגיעים לכאן והם מגיעים בהמוניהם. 

 27 . ₪ 350פה שתי כיתות, בעלות מינימלית של    כל בוקר יש :]מנהל רשות הספורט[ דניאל ששי

ערב טוב, א' אני מברך על המתקן הזה, הוא עובד מקסים. אבל כמה שאלות    :שחם ]גני עם[  צפריר 28 

 29  ת ולוועדהעליתי. אחד, מה דחוף להעלות את התב"ר הזה, לא דיון בהנהלה, זה לא קשור לששי  

הספורט. זה לא איזה חירום כמו התב"ר השני שלא היה בהנהלה. לא היה קורה כלום אם זה היה   30 

יתי ומסודר ולא לשים אותו בתב"רים, אז זו שאלה לסדר אחת. דבר  עוד חודש ומקיימים דיון אמ 31 

שני, לגבי המתחם נינג'ה הזה, אחד זה עסק כלכלי וזה עסק כלכלי יפה, עסק כלכלי שגם הוא עסק   32 

של בילוי, תיירות, לא יודע איך נגדיר אותו, יש לנו חברה כלכלית שאמורה לנהל מקומות כאלה,   33 

בדברים האלה ביטוחית, כל העניינים, אז אני שואל, למה לא להעביר  שמזדכה על המע''מ, שמטפלת   34 

את זה לחברה הכלכלית ולהקים מזה עסק, עסק טוב, עם הנחות לתושבי המועצה ולכיתות המועצה   35 
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וכל מה שאנחנו נותנים, אבל יש שם ניהול פיתוח עסקי ושיחשוב איך מחזירים את ההשקעה ואיך   1 

חכ"ל, אני לא חושב שתפקידה של המועצה לנהל עסקים כאלה.    מפתחים עוד ועוד, בשביל זה יש 2 

לגבי המתקן של גני הילדים, או בכלל בתי הספר, אנחנו בשנה לא דוגמה, בחודשיים קשה להסיק   3 

מאוד פופולרית, בשנה    ה טלוויזיארבע שנים, זאת תכנית  -מה קורה בחודשיים האלה לגבי השלוש 4 

להיות שקרנו של הנינג'ה ירד, בחודשיים משפתחו את  הבאה תצא תכנית פופולרית אחרת, יכול   5 

ונופש בארץ, בצורה שהיא   עונת הקורונה, נגמרה הקורונה, יש בום ענקי בכל מה שקשור לבילוי  6 

בכלל לא מדד לשנים אחרות, וזה התחום שאני עוסק בו אז אני יכול להגיד לכם ממקור ראשון, אין   7 

האלה, גם בבתי הספר שכמעט ואין טיולים או שיש  חו''ל, יש הרבה כסף פנוי שהצטבר בדברים   8 

שנתיים,   ולעוד  הבאה  לשנה  נכון  זה  את  לבחון  צריך  פריחה.  מרגישים  אנחנו  לכן  טיולים,  מעט  9 

שאנחנו מקווים שיהיו שנים נורמליות וגם ההתלהבות אולי תרד מהמתקן, לבחון לקוח חוזר, כמה   10 

 11  10מגיעות לביקור חוזר, כמה כיתות אם יש  מגיעים מעבר לחוג, החוג על הכיפאק, כמה כיתות  

כיתות בשבוע כי חמישה בקרים שתי כיתות כמו שששי אומר, מה הפוטנציאל המועצתי לכיתות   12 

ועוד הסעה? צריך לעשות לזה ניתוח טיפה יותר כלכלי, יותר ענייני לפני    350-שיחזרו חודש אחרי ב 13 

לארבע כיכרות    ₪אלף    200ים, התווכחנו על  , זה סכום לא מבוטל. חבר₪אלף    350שאנחנו שמים עוד   14 

 15 בפעם הקודמת, אז צריך פרופורציה. 

 16 צפריר, קודם כל תודה על הנקודות החשובות שהעלית. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ברשותך, עוד שתי נקודות. אני חושב שצריך לראות שזה מתכתב עם תכנית    :שחם ]גני עם[  צפריר 17 

אב לספורט שהשקענו עליה הרבה כסף לפני כמה שנים, אם זה מתכתב עם תכנית האב, אחרת חבל   18 

בספורט   רלהישאשחייבים  ₪אלף  350לעשות תכניות אב אם זה לא מתכתב. הדבר האחרון, האם  19 

ילדים, ששי אמר בבוקר שאי אפשר, משהו עם משרד החינוך, או  לדעתי, לא לעשות מתקנים בגני ה  20 

למתחם   ויגיעו  האוטובוס  על  יעלו  גנים  כמה  הגנים,  עבור  הישובים,  של  במתחמים  הגנים  ליד  21 

 22 המקסים של המועצה. אני חושב שצריך לעשות על זה דיון יותר מלהעביר את זה כשורה בתב"ר. 

דחיפות, אז אחד, ביקשנו להביא את זה למליאה כרגע משתי סיבות.    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 23 

לכל   רוצים  אנחנו  זמן,  לוקח  זה  וכולי,  וההתקשרות  והחברה  שהאישורים  היא  ראשונה,  סיבה  24 

המאוחר שזה יהיה באחד בספטמבר, זה לא עוד הרבה זמן, שלושה חודשים מהיום. אנחנו רוצים   25 

י ולכן לא רוצים לדחות את זה בעוד  שבפתיחת שנת הלימודים הבאה זה כבר  עמוד על הרגליים  26 

חודש, כי אז לא היינו מספיקים. התקשורת של אגף החינוך עם בתי הספר לשנת הלימודים הבאה   27 

שילוב   הנינג'ה,  במתחם  התלמידים  שילוב  החקלאית,  בחווה  התלמידים  שילוב  עכשיו,  מתחילה  28 

הספר בתי  מול  כרגע  קורה  זה  קידס,  במתחם  שבאחד  התלמידים  בוודאות  לדעת  רוצים  לכן,   , 29 

זמן להקים, להכין, שלושה חודשים, אנחנו נשמח    ח ייקזמן להתקשר,    חייקבספטמבר זה עומד.   30 

מאוד אם בחודש אוגוסט נוכל לפתוח את המתקן בחופש הגדול כבר לציבור, שיוכלו לבוא ולהנות   31 

בהנ הוא  המועצה,  לתושבי  שהמבוגרים,  כמו  שהתמחור  כמובן,  לעומת  ממנו.  משמעותית  חה  32 

הדליקה את   ההטלוויזי כנית וכזאת או אחרת, אז נכון שת הטלוויזיהאנשים האחרים. לגבי תכנית  33 

תכנית   בגלל  פעלנו  לא  אצלנו, אבל,  הזה  של  ההטלוויזיהרעיון  משמעותי  ערך  בזה  יש  כי  פעלנו   , 34 

כושר וכולי. ממה  בריאות הגוף, של שימוש בספורט, של להביא את הילדים האלה להתאמן ולעשות   35 

, יש  'אהרונוביץשאנחנו רואים עד עכשיו, הכיתה של הבן שלי הייתה שם היום במקרה, בית ספר   36 

חשובים   דברים  הרבה  להם  מקנה  האלה,  לילדים  טובה  מאוד  הדרכה  עם  מצוינת  פעילות  שם  37 

שך  שקשורים בספורט, בבריאות, לדעתנו זה חשוב, אני לא חושב שהתכנית רלוונטית כאן, זה ימ 38 
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גם בשנה הבאה. יכול להיות מאוד שהביקוש לימי הולדת וכולי ירד בעתיד, אבל אנחנו קודם כל   1 

עושים את זה לטובת מערכת החינוך שלנו והתלמידים שלנו, ואחרי זה הופכים את זה למשהו עסקי   2 

 3  שבמסגרתו נעשה כסף. בינתיים זה עובד ממש יפה. לגבי החברה הכלכלית אני אגיד שהחכ''ל שלנו 

בעת הזאת, עמוסה לעייפה בפרויקטים, עושה המון דברים במקביל, אני לא אפרוט אותם פה אבל   4 

הדירקטוריון של החכ''ל ישראל נמצא בו, מכירים את הדברים האלה, הם עמוסים, יש שם מעט   5 

פרויקטים   צודק,  עקרוני, אתה  באופן  עליהם,  זה  להפיל את  אי אפשר  פרויקטים,  אנשים, המון  6 

עם הכנסה, צריכים להיות בחכ''ל ואני מקווה מאוד שבשנה הקרובה נעשה שינויים    מהסוג הזה 7 

זה המודל הכי   וכולי בחכ''ל,  תיירותיים  לנו להעצים פרויקטים כאלה ואחרים,  כאלה שיאפשרו  8 

נכון, אני מקווה שאנחנו בדרך לשם. לגבי מתקנים בגני הילדים, אז אתם מכירים, אנחנו עושים   9 

גני ילדים את כל מתקני החצר, משפרים, מדגמים    23-ים עכשיו, אנחנו מחליפים בתכנית בגני הילד  10 

גנים הולכים להיראות חבל על הזמן,    23אותם וכולי, באחד בספטמבר נראה לכם במליאה הבאה,   11 

, נשפץ את כל  23ובשנה אחרי זה עוד    23באמת יוצאי דופן, מרשימים מאוד ובשנה הבאה נעשה עוד   12 

מטפלת גם במתקני החצר, כמעט בכל הגנים    ₪מיליון    10עה בגני הילדים של  הגנים, אבל ההשק 13 

 14 ולכן אני מקווה שזה נותן לך תשובה למה ששאלת. 

 15 ₪?  50,000למה יש הפרש של  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 16 , תיקנו פה. 300,000יופיע  שרון סספורטס ]מנכ”ל[:

אם יש יוזמה שחלק ממנה כבר קיימת ועובדת, אם מתקני המשחקים    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 17 

 18 שהם תקניים כל השנים האלו, פתאום היום התקן הוא שונה, האם מישהו בודק את התקן החדש? 

 19 כן, אנחנו עושים רישוי עסקים מסודר, כמובן.  :]מנהל רשות הספורט[ דניאל ששי

לדון בהנהלה זה לא אסון, נכון זה לא הסדר המדויק  זה שלא הספקתם    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 20 

 21 אבל זה אפשרי. 

נות הזאת להגיד לששי תודה על העבודה הנפלאה  דמ ראשית אני רוצה בהז  רחל רבר ]אלישמע[: 22 

שני דבר  הספורט.  באגף  עושה  לפני  שהוא  לשאול  צריכים  היינו  שואלים  שאנחנו  השאלות  את   , 23 

חלק משכבות הגיל לא יהיה להם ואני חושבת שאנחנו  ש  שהקימו את המתקן. עכשיו זה לא הגיוני 24 

צריכים להשלים את המתקן כדי שכולם יוכלו להנות מזה ובפרט שכל הנושא הזה של ספורט רק   25 

הולך ומתעצם, לי לא נראה שזה איזה שהוא טרנד שהולך וחולף אלא להיפך. המודעות לספורט רק   26 

 27 ת זה.הולכת ומתעצמת, נראה לי שאנחנו צריכים לאשר א

 28 תודה רבה, דברים חשובים אמרת.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

היי, שלום לכולם, אני רוצה באמת לציין שגם ממה שאני שומעת בשטח ומבינה,    :זולטי ]מתן[  ליאת 29 

וגם   למתחם  שהגיעו  מתושבים  ואני    ןמניסיוגם  תאוצה  תופס  הוא  בשיאו,  הזה  המתחם  אישי,  30 

ההתמקצעות,   בנושא  הגילאים.  טווח  לכל  זה  את  לאפשר  חשובה  היא  שההתפתחות  חושבת  31 

ששי אצל  במקום  נמצאת  באמת  מביאים    המקצועיות  הם  מקצועיות  כמה  באמת  רואים  ואנחנו  32 

איתם שם מאגף הספורט. אז אני חושבת שחשוב לאפשר להם את הפעילות ואנחנו רואים את הערך   33 

המוסף שהם מביאים, גם הם עם המקצועיות שלהם וגם את הערך המוסף שמביאים לילדי המועצה   34 

ם לצאת קצת מתחומי בית הספר וגם  שאנחנו מביאים פה משהו שהוא שונה, ספורט שהוא שונה, ג 35 
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שלי וגם ממה ששמעתי.    ןמניסיו לעשות ספורט אחר. הילדים בהתלהבות מלאה, אני יכולה לדבר גם   1 

לכן, אני חושבת שההשקעה יחסית היא לא גדולה והיא נותנת פה מענה רוחבי לכל המועצה. אני   2 

 3 וי. באמת תומכת ואני חושבת שזה חשוב שכולנו נתמוך וניתן את הגיב

 4 תודה רבה ליאת, שמוליק. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

י וזה לא  קודם כל אני רוצה להעיר שאני מדבר היום יותר מיד  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 5 

להשוואה, אולי מישהו רוצה להחזיר  יש פה איזה החלטה טכנית של המליאה    טוב. דבר שני, לימור, 6 

 7 את זה חזרה להנהלה? 

יועצת משפטית אמרה שמוליק שאין חובה. זה לא עניין טכני כי    גונן ]ראש המועצה[:אושרת גני   8 

שעולה   מה  בין  מלאה  בחפיפה  יהיו  כולם  שהנושאים  היה  שעדיף  צפריר  צודק  חובה,  אין  טכני  9 

ואחוז אחד התפספס לנו בסדר.    99%בהנהלה לבין מה שעולה במליאה. אז יש לנו כאן חפיפה של   10 

מה שאמר, נראה לי שזה נתן מענה טוב. טכנית, אין עם זה בעיה. אני עוברת  אמר אורי עצמון את   11 

 12 לגיא ואחר כך רחמים ושגית ובזה נסיים ונגיע להצבעה. 

אז ככה, ששי באמת זה רעיון נפלא ואני רואה את התאוצה בקרב הצעירים    :כהן ]בית ברל[  גיא 13 

שכן ניתן את התמיכה כי זה דבר ובכלל, הספורטאים, זה דבר שרק עולה, אני חושב שחשוב מאוד   14 

 15 שהוא רק תופס תאוצה, בכל העולם לא רק בארץ. 

, קיבלנו הצעה מכל מוסד  אני לפני הרבה שנים עבדתי בחברת הלבשה  רחמים זבידה ]כפר מל”ל[: 16 

₪, עד    ₪90,000 ופה אמרו    89,000ופה אני רואה עד היום זה עובד, כי פה ראיתי הכנסה    99.9-ב 17 

 18 עובד. אני בעד. היום זה 

כחברת הנהלה, אני חושבת שצפריר העלית שאלות באמת ראויות, היה דיון    שגית בן ארי ]צור נתן[: 19 

מקיף, לדעתי קיבלנו את מרבית התשובות. מספיק בשביל לקבל החלטה, אז אני חושבת שגם אם  20 

נה, אז אפשר יש עניין טכני אנחנו צריכים יותר להסתכל על המהות ואם היה מענה או לא היה מע 21 

 22 באמת לקיים הצבעה ולהחליט כל אחד לפי שיקוליו. 

תודה שגית ואני אגיד רגע לצפריר שאין ספק שהעלית נושאים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

חשובים, גם נתנו כאן תשובות ואני חושבת שהדבר הכי מהותי זה באמת האם להשקיע במתקן   24 

מענה ואני חושבת שבסופו של יום אנחנו רואים כאן    ן יתי מענה או לא    ןיית שהוא טרנדי או קבוע,   25 

כמו מתקן ספורט    מתקן שהוא מתקן שרוצים לחזור אליו, שיש כאן קהל שחוזר, לקוחות שחוזרים, 26 

שאוהבים לחזור אליו. הוא לא מתקן חד פעמי, הוא לא ביקור במוזאון שלא חוזרים אליו שוב,   27 

אוד ערכים חינוכיים ואוניברסליים שחוזרים על  שעושים פעם בחיים, זה מתקן שיש לו הרבה מ 28 

עצמם, שאתה רואה שהביקוש הוא ביקוש הרבה מעבר לטרנד. אני אעלה את זה להצבעה. חברים   29 

אלף    300ברשותכם, אנחנו עוברים מהר על התב''רים. בואו נעשה הצבעה על הקמת מתחם הנינג'ה.   30 

 31 . מי בעד? מי נמנע? מי נגד? ₪

 32 

 החלטה
 ₪.  300,000, על סך המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר שמטרתו הקמת מתחם נינג'ה קידמליאת 

 אושר ברוב קולות 
 נגד, כל השאר בעד 1נמנעים,  2
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 1 עכשיו שרון, תעבור על הכל במהירות ונצביע על הכל ביחד.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מחשבים וציוד קצה של המועצה, הסכום שמשרד הפנים העביר בפועל    שרון סספורטס ]מנכ”ל[: 2 

אלף    103בגין סלי הסיוע היה גבוה, הוסיפו לנו כסף ממשרד הפנים לציוד קצה בעקבות הקורונה,   3 

. פעילות בטיחות בדרכים, שיתוף עם הרשות לבטיחות בדרכים, פעילות בבתי הספר, ביי דה וואי  ₪ 4 

בסך הכל.   ₪אלף    15ממשרדי הממשלה,    ₪  9,000מהמועצה ועוד    ₪  6,000אופניים וכולי ממונע,   5 

ובירחיב,   באייל  ביטחון  ו  ₪אלף    300,  ₪אלף    400מרכיבי  הממשלה   6  ₪אלף    100- ממשרדי 

אלף   400מהישובים, מרחיבים את גדר הביטחון בישובים האלה ודברים נוספים, סך הכל עלות של  7 

שתתפות בעלים. סלילת כביש וגידור בגן ילדים במושב  ה  ₪אלף    100משרד הביטחון,    ₪אלף    300,  ₪ 8 

אלף    40חגור, גן שהמועצה בנתה, לא הושלם בו שביל הליכה וגידור, משלימים את זה עכשיו, עלות  9 

. בית כנסת ברמות השבים, תרומה של תושב רמות השבים ועמותה שהקימה את בית הכנסת,  ₪ 10 

 11  622ת השבים. מגרשי ספורט בשדה ורבורג,  , כל הכסף הזה כמובן מהתרומה ברמו₪  1,650,000

, יש לכם בצד את הפירוט, הישוב רוצה להקים את מגרשי הספורט שלו, הוא מקדים את  ₪אלף   12 

 13  200כל שנה כפול שתיים, עוד הלוואה מהמועצה בגובה    ₪אלף    60התב''רים שלו לשנים הבאות,  

לו מתב''רים קודמים,    ₪ אלף    302ועוד    ₪אלף    14  ₪אלף    302סך הכל התב"ר,    ₪אלף    622שהיו 

לכאורה הוא מחזיר ממה שעומד לרשותו. מבנים יבילים בצור יצחק, משרד החינוך מימן בסופו של   15 

מגיע   ₪אלף   140, אז בעצם ₪אלף  280דבר את כל היבילים בצור יצחק, במקום לקבל חצי קיבלנו  16 

של המועצה משתמשים    ממשרד החינוך ומחזירים כסף לקרן הפיתוח. פורטל חינוכי, בתי הספר 17 

נגישים,   יהיו  הספר  בית  אתרי  שכל  הבאה  שנה  את  פותחים  אנחנו  אחיד,  כרגע  אינטרנט  באתר  18 

לטובת ליווי מקצועי למנהלות בתי הספר    ₪אלף    150. ליווי מקצועי בחינוך,  ₪אלף    145אחידים,   19 

ומורים מקבלים מהמועצה   מנהלות  סגני  מנהלות,  או אחר שגם  כזה  סיוע  יועצים  ולמורים,  ע''י  20 

ניהול  ₪אלף    150מקצועיים,   תכנת  האחרון,  בשבוע  אלינו  הגיע  לישובים,  ביטחון  ציוד  רכישת   . 21 

לקב''טי מוסדות חינוך, בעצם מלא טפסים שעושים באופן ידני, יבוצעו עכשיו בצורה ממוחשבת,   22 

נו. מתקני  . נינג'ה הצבע₪אלף    28, משרד הביטחון  ₪אלף    20בשיתוף מול משרד הביטחון, המועצה   23 

.  ₪ אלף    126, מתקני משחקים במוסדות חינוך  ₪אלף    706משחקים בישובים, מה שדיברנו קודם,   24 

 25 עד כאן. 

חברים אם אין שאלות נעלה את זה להצבעה. הצבעה על כל רשימת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 26 

 27 התב''רים שעלתה לעיל, מי בעד? מי נמנע? מי נגד? 

 28 

 29 סיכום
יופי, שניה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לכן נציגות    המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש   30 

מנהיגות הנוער כאן שהשתתפתן איתנו. אני רוצה לשתף אתכן שאנחנו לפני חודש בדיוק במליאה   31 

הקודמת היינו ביום חילופי שלטון ונפגשתי עם הנציגות הנפלאות שנמצאות כאן ועם עוד נציגים   32 

יבות המליאה שלנו. הן אמנם לא בעלות זכות הצבעה והן נבחרות ציבור,  והצעתי להם להגיע ליש 33 

אבל לא נבחרות מליאה, אבל יש להן אפשרות ואני פונה אליכן ישירות, יש לכן אפשרות להשפיע.   34 

 החלטה
על ידי מנכ"ל המועצה )מצו"ב מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה  

 טבלת תב"רים מפורטת( 
 אושר פה אחד
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אתן קול הנוער בשביל כל הנוער ואתן יכולות להשפיע על סדר היום, כמו חברי המליאה שיכולים   1 

תות. אז אתן גם יכולות לבקש להעלות נושא לסדר היום ואנחנו נשמח  להציע הצעות לסדר ושאיל 2 

מאוד שאתן תמשיכו להשתתף בישיבות המליאה שלנו, אתן אמנם משקיפות אבל יש לכן אפשרות   3 

 4 להשפיע, אני מקווה שהייתה לכן חוויה חיובית של דמוקרטיה מקומית. אז תודה לכולם וערב טוב. 

 - הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 

 _____________  _____________  _____________ 

 אושרת גני גונן, 

 ראש המועצה 

 שרון סספורטס,

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

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

 


