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 -הישיבה נפתחה- 

 המועצה  ראש ח"דו

ערב טוב לכולם, אני שמחה לפתוח את ישיבת המליאה שלנו. אני    :[גונן ]ראש המועצהאושרת גני  

מבקשת לפתוח את ישיבת המליאה שלנו בהשתתפותנו מעומק הלב של בצערה של משפחת פורת,  

על מותה בטרם עת של חברת המליאה האהובה והיקרה שלנו לשעבר, לאה פורת, ששימשה כחברת  

במשך   והיית  15מליאה  מאוד  שנה  הרבה  הובילה  שונות,  בוועדות  הייתה  המועצה,  בהנהלת  ה 

מהמשפחה   ביקשתי  לב.  טובת  מאוד  ערכית,  מאוד  לרגליה,  נר  היה  שהצדק  אישה  פרויקטים. 

להשתתף בישיבת המליאה כדי שנוכל להגיד יחד דברים לזכרה, אבל היום המשפחה קמה מהשבעה,  

יחד נפתח את מליאת הישיבה הבאה שלנו  ונאמר דברים לזכרה. אני    לכן אנו  פורת  עם משפחת 

להשתתף  גם  אביו.    מבקשת  במות  כהן,  אלי  חורשים,  נציג  שלנו  המליאה  חבר  של   בצערו 

נברך את צפריר שלנו שחוגג היום יום הולדת, וגם את יעל דורי למרות שחגגה לפני יומיים. אז באמת  

הזו  המליאה  ישיבת  את  מקיימים  אנו  אתכם.  אוהבים  הלב,  שנת    מכל  פתיחת  לפני  רגע  ממש 

נייחד את העדכונים בעצם בשיתוף על ההכנות שעשינו   ורגע לפני ראש השנה. אז אנו  הלימודים 

לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה. מלי מחתנת את הבן שלה השבוע, אז היא לא הצליחה  

וך בראשותה של  להגיע היום, מזל טוב למלי, מזל טוב למשפחה שלה. כן נגיד שכל צוות אגף החינ

עבודה נהדרת יחד עם כל יתר האגפים במועצה בניצוחו של    מלי וסגנה אייל צייג וכל הצוות עשו

  הנדסה, החברה הכלכלית   -כדי לפתוח את מערכת החינוך, כל המועצה עבדה. האגפים השונים   שרון,

רזים הלשכה  אני לא אציין כי באמת אין אגף שלא התעסק עם זה. במכ  .ומשאבי אנוש, ממש כולם

המשפטית, בבינוי, בתשתיות, בתכנון, בגזברות, הכל הכל הכל כדי לפתוח את שנת הלימודים. אז  

 בואו ניתן לכם סקירה.  

 תחום החינוך 

קודם כל אנו מאוד גאים בבוגרים שלנו ובהישגים של מערכת החינוך, אז אנחנו פותחים בגאווה עם  

מצטיין בית ספר ארצי, על ההישגים החברתיים והלימודיים. אני  זכה בפרס  שבית ספר 'עמי אסף',  

זכאים לבגרות. לא שבגרות זה    99%עם    אגיד שגם בית ספר 'ירקון' עם הישגים יוצאים מן הכלל,

חזות הכל, אנחנו באמת חושבים שההישגים החברתיים הם לא פחות חשובים, אבל גם בהישגים  

גבוהים מאוד של הבוגרים שלנו שהולכים לשנת שירות  ההחברתיים אנחנו מאוד גאים באחוזים  

תוצר מערכת החינוך זה הילדים   אמתולמכינה ולשירות צבאי משמעותי, מאוד מאוד גאים בהם. ב

 מנהיגים שתורמים לקהילה. ושלנו, האכפתיים, המעורבים, שרוצים להיות אזרחים פעילים 

 חדשנות  

לו על שם יוסף ז'מינסיאנו שהיה ראש המועצה    מרכז 'אדם אדמה', מרכז חווה חקלאית שקראנו

. החווה הזו מנציחה את זכרו דרך עבודה בחקלאות, בשמירה על  1960-1980האזורית ירקון בשנים  

אנשים ביקרו בחווה הזאת בשנה האחרונה.  הסביבה, קיימות, היא משקיפה על הירקון, וכבר אלפי  

לפתוח חווה טכנולוגית שהיא תלמד חדשנות  חווה החקלאית אנחנו הולכים  ה עכשיו תחשבו שכמו  

ויזמות. תחשבו שהחווה הזאת תהיה חווה דיגיטלית עם מציאות רבודה, עם משקפיים תלת ממד,  

והילדים יוכלו ללמוד דרך חוויות רב חושיות. בואו אני אתן לכם דוגמא, יהיו שם מרחבים שומעים  

בח לבשל, וילדים ילמדו לבשל ואוכל בריא  , שהכל יהיה בעבודת ידיים וביצירתיות. מטלמייקרים  
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ליצור כל מה   ותזונה נכונה ואורח חיים בריא. יש שם מרחב שבו יהיו מדפסות תלת ממד, הם יוכלו 

שהם ירצו ליצור כדי לתרום חזרה לחברה. למשל ראינו במקום אחר של מייקרים, איך ייצרו רגל  

היה עבור הקהילה. פעילות מהבוקר שכל  צריכה. ממש כל היצירה הזאת ת יתהשהי פרוטזה לילדה 

הילדים שלנו מתוך בתי הספר כמו שהם הולכים לחווה, ככה יוסעו לתוך החווה הטכנולוגית. זה  

הישן של בית ברל שם אנחנו בונים את כל המרחבים האלה. יהיו    ספורט  יהיה בבית ברל, באולם

גינה, בישול ואפיה. יהיו שם חללים  שם מרחבים של רובוטים, יהיו שם מרחבים של יצירה עם כלי נ

  מחויבים נפרדים של מרכז תעסוקה של סטרטאפים, שהמשמעות תהיה שהסטרטאפיסטים יהיו  

כזה    פרויקטאחר כך לעבוד גם עם בני הנוער, הם יהיו סוג של מנטורים של בני נוער שירצו לקדם  

עבודה   בחללי  משרדים  עם  ככה  יראה  וזה  בגלריה  למעלה  יעבדו  הסטרטאפיסטים  אז  אחר.  או 

ללוות   ונשמח  להם  נסייע  ואנחנו  השרון  מדרום  סטרטאפיסטים  זה  את  להשכיר  ויוכלו  פתוחים 

'המדען   של  טכנולוגית  לחברה  מרכז  הזה  במקום  ולראות  הראשי'  'המדען  את  ולהכניס  אותם 

ו גם את הדור הצעיר. עכשיו תדמיינו את מה שאמרתי קודם, כיתה שכל הקירות  הראשי', והם ילו

שלה, התקרה שלה והרצפה שלה, הם כמו קירות מגע, עכשיו הילדים לומדים על עולם הים, הם  

יכולים לגעת ויפתח חלון והם יוכלו לראות איזה דג, יפתח חלון והם יראו אוקיינוס אחר ואת החיים  

גם על הרצפה רואים את זה ובואו נראה את זה בסרטון עוד מעט תסתכלו.    בעומק הים, ותראו

תסתכלו במגע על הקיר הם לומדים עכשיו על בעלי חיים, זה מדהים וזה עובד ככה. עכשיו תחשבו  

רב   חוויה  היא  הזאת  החוויה  עולמות.  לחקור  יוכלו  הילדים  מדומה,  מציאות  של  משקפיים  עם 

באותם מרחבים, אפשר לראות סרטון על זה, תסתכלו תראו מה זה,    חושית, הם יעבדו עם רובוטים

מה זה נראה לכם? ארגז חול. עכשיו זה מוקרן מלמעלה והילדים חופרים בתוך ארגז החול, תראו  

איזה סרטון מדהים. אז זה לא עובד? אוקי, אז תדמיינו, זה ארגז חול שהילדים חופרים בו ותוך  

ם חופרים בחול  הה הם לומדים על הר געש. זה ארגז חול אמיתי,  כדי שהם חופרים למשל במערך הז

הזה, ואז הצבעים מתחלפים והם לומדים על הר געש, אז הם רואים את הלבה יורדת, אם הם יחפרו  

עמוק אז הם יראו את קרקעית הים ואת המים. זה מדהים זו פשוט חוויה באמת חוויה רב חושית.  

מבוגר כי זה יהיה פתוח אחר הצהריים ובערב וזו תהיה פעילות  שווה להיות ילד ושווה להיות גם  

  לכלל הקהילה. מה שביקשנו ממשרד החינוך מלפני שבועיים שהיא תכיר בחווה הזאת כבית ספר 

ללמד את הילדים  ו שיהיה לו מנהל/ת, יהיו לו מורים וצוות, שיוכל  ,, שיהיה לו סמל מוסדעל אזורי

החוצה. הכוונה שלנו שכיתות כאלה יתחילו שם ויוכלו להיות    שלנו גם שם וזה גם יצא עם מעבדה

 בכל בית ספר כיתה כזאת.  

 השקעה ופיתוח  

טוב אז קודם אמרנו שאנחנו משקיעים בחינוך כי זו ההשקעה הכי טובה שלנו בנוער שלנו, בילדים  

  שחב"ק, מגרש     השקעות בתשתיות, יש לנו ככה,  ושלנו, אז בואו תראו מה ההשקעה כוללת. כאן ז

זה שחק בקהילה, זה מגרש ספורט, עשינו שלושה מגרשים כאלה. מה שאתם רואים  ?  ב"קחמה זה ש

כאן השניים האלה אתם מנחשים איפה? אתם מזהים את המקום? השניים האלה צמודים לבית  

ספר 'ירקון' ולחווה החקלאית, הם בשלבי בניה אחרונים, ככה הם יראו בסוף עם דשא וילדים יוכלו  

חק שם, גם במסגרת בית הספר וגם במסגרת אחר הצהריים פתוח לקהילה. אז הקמנו שלושה  לש

'. בירחיב הקמנו מעון חדש, זה מתחם הנינג'ה,  אסף  מגרשים כאלה, שניים כאן ב'ירקון' ואחד ב'עמי

אז החלק הראשון הסתיים, אתם רואים אותו זה החלק עם הגגות הכחולים, והחלק השני זה ליד  

ו כאן שני מתחמים הם מאוד פעילים, מאוד מוצלחים. כאן זה גן ילדים בנווה ירק, תתחדשו  ויהיו לנ 
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וכמובן שזה הבניה הסתיימה  ויפה,  גן חדש  קיבלתם  ירק  זה אותם משחקים    יפתח  נווה  עכשיו. 

זה   לצד האולם ספורט המפואר, המדהים, החדש,    בעמי אסףשדיברנו קודם,  זה  זיהה,  מי שלא 

ים את זה בחלק הצפוני אבל זה שמה מזרחי בפועל. זה האולם עם הקשת וזה  בתמונה אתם רוא

המגרש החדש שכבר אפשר לשחק בו וכבר שיחקנו בו. מעון ירחיב חנכנו אותו אתמול. מעון ירחיב  

תפר עם מתן  העם שלוש כיתות לילדים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שלוש. המעון נמצא בירחיב על  

בי גוש חורשים, קוראים למעון הזה 'מעון ברוש', וכבר נרשמו אליו ילדים  והוא ישרת את כל תוש

מירחיב, מתן, חורשים, חגור וכל האזור. כאן אתם רואים את ששת גני הילדים בצור יצחק ולמעשה  

החטיבה   זו  נבון'.  'יצחק  הספר  בבית  ככיתות  משמשים  והם  הספר  בית  מקומפלקס  חלק  הם 

ב הראשון ובספטמבר הבא אנחנו נפתח את החלק הראשון שלה.  הצומחת בצור יצחק, אנחנו בשל

'מעון ברוש' בירחיב זה מבפנים ככה זה נראה, מחכה לילדים שיגיעו ביום רביעי, מקסים. זוכרים  

שדיברנו על השקעה בעשרים ושלושה גנים השנה וכל שנה אנחנו נעשה עוד גנים עד שאנחנו נסיים  

גנים    23מה שאתם רואים כאן זה לא הדמיות זה כבר אמיתי,    עוד שנתיים את כל הגנים שלנו. אז

יש להם   יפים,  זה פרקטים  נצבעו בצבעים מקסימים, הריצוף שלהם  עברו מייקאובר. הם פשוט 

פינות יפיפיות, ריהוט מקסים שעוד ממשיך להגיע ביום יומיים הקרובים, וכשהילדים יבואו ביום  

ם לראות  ישלהם, גנים יפיפיים. השקענו בגנים, אתם יכולרביעי הם לא יאמינו ולא יזהו שזה הגן  

כאן השקענו   ,כאן את החצרות של הגנים, מתקנים עם קירות טיפוס, ממש יפיפה. אני מזכירה לכם

 WIFI מיליון שקל בשדרוג כל תשתיות המחשוב. בכל הגנים האלה הכנסנו  2מיליון שקלים פלוס    8

חלקים מחשבים. טוב, אז לפני שאני אסיים את פרק החינוך  והכנסנו מחשבים, ולכל הגננות אנחנו מ

רק את ה זה  בחינוך מה שראינו כאן  זה שדרוג  תולפני עדכון קורונה. תראו,  לא רק,  זה  שתיות, 

בהיקף חסר תקדים של השקעה בתשתיות, וזה באמת כולל גם תשתיות דיגיטליות שהקפיצו אותנו  

יותר מהכל בחינוך מה חשו100- ל  0-מ חינוך  . אבל  צוותי  צוותים מדהימים,  לנו  יש  ב? האנשים. 

של המערכת   הטובים  מהכלל. ההישגים  יוצאת  עבודה  עושים  והם  ומקצועיים,  ומנהלה מסורים 

שלנו היא בזכות עבודה מאוד מאוד טובה שהצוותים האלה עושים, וכמובן בזכות הילדים שלנו,  

מצוינים שאנחנו מאוד גאים בהם. אז אנחנו  נולדו לנו ילדים מדהימים בדרום השרון שבאים מבתים  

 נמשיך להשקיע בחינוך, לא רק בתשתיות, אלא גם בייחודיות.  

 פיילוט ייחודיות בבתי הספר 

בכל בתי הספר היסודיים, כל    ייחודיותדיברנו על זה לדעתי לפני שנה, זה כבר יוצא לדרך, בחירת  

הסביבה   ברוח  ספר  בית  אומנויות,  ברוח  ספר  בית  שלו.  הייחודיות  את  בונה  יסודי  ספר  בית 

והקיימות, כל בית ספר בונה את הייחודיות שלו. וכל ילד בבית ספר יסודי בדרום השרון, החל משנה  

יוכל לבחור יום בשבוע ללמוד בבית ספר אחר שבתוך האשכול ש לו שמדבר על הרוח של  הבאה, 

וכל    ב.הייחודיות שהוא וההורים שלו בחרו יחד איתו, וזה מקסים שיום בשבוע כל ילד יוכל להשתל

הצוות החינוכי בכל בתי הספר האלה עוברים הכשרות והשתלמויות וייעוץ וליווי כדי שהם יוכלו  

וד רחוקה זה לא  להצטיין ולהתמחות בתחום שלהם, וזה מקסים. באשכולות בגלל שהמועצה מא 

יהיה ריאלי להסיע למשל ילד מצור יצחק לכפר מסריק. מה שאנחנו עושים אנחנו בונים את זה לפי  

צפון, מרכז ודרום, ובכל אשכול יש שלושה בתי ספר שהוא יוכל לבחור בהם. זה בנוסף לבתי הספר  

כזה דבר באף מקום, כנית, אין  והייחודיים שיש לנו, הוא עובר לשם ליום שלם, יום בשבוע. זו הת

קונים את   אנחנו מתכוננים לקראתו.  והשנה  הזה  לפיילוט  איתנו  ללכת  מוכן  היה  משרד החינוך 

הציוד המתאים, מכשירים את הצוותים, שנה הבאה נתחיל עם זה. עוד בשורה, אנחנו פותחים מיד  
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לכ יעברו  ומתי"א  הפסיכולוגי  השירות  ההוליסטי.  הטיפולי  החגים, את המרכז  למרכז  אחרי  אן, 

יפיפה שעל יד משרדי החינוך שהם עוברים לכאן ויהיה שם מרכז טיפולי הוליסטי. בשורה נוספת,  

'שלוותא' יפתחו סניף שלהם לטיפול בילדים ונוער עם קשיים נפשיים ורגשיים, והסניף הזה כאן  

ו בילדים  לטפל  שיוכלו  ופסיכיאטרים  פסיכולוגים  שם  יהיו  שנבחר.  שלנו  הישובים  נוער  באחד 

זה יהיה באחד המבנים שיש לנו בישובים, אחד הגנים יעבור הסבה. כן   תשנקלעו למשבר נפשי. פיזי

יש לנו הרבה מאוד בשורות בחינוך, ואנחנו פותחים בהתרגשות רבה את שנת הלימודים לצד חששות  

לווה  לא רגילים. כי כמו בכל שנה ההתרגשות רבה כשפותחים את שנת הלימודים, אבל השנה היא מ 

גם בהרבה חששות איך אנחנו נפתח עם רמת התחלואה ההולכת ועולה. אנחנו עושים כל מאמץ כדי  

שנוכל למנוע את שרשראות ההדבקה, גם באמצעות הצוותים שלנו כאן במועצה. אבל גם בכל בית  

ספר יהיה רכז קורונה שירכז את כל נושא התחלואה והטיפול בחולים, הבידודים וכל מה שכרוך  

ש כוח אדם ייעודי לעניין. המרחבים שלנו הפתוחים בהחלט  איי. לכל בתי הספר אנחנו נשבץ ונבזה

 יאפשרו לנו לייצר מרחבי חינוך מאווררים ככל האפשר, ונאחל לנו שתהיה לנו שנה טובה ומוצלחת.  

 צהרונים 

ל את  עוד דבר אחד אחרון שלא אמרתי, אתם זוכרים שהצבענו כאן שהחברה הכלכלית תיקח להובי

לצהרונים   נרשמים  של  שיא  עם מספר  פותחים את השנה  אנחנו  אז  של הצהרונים.    1250הנושא 

ילדים בערך נרשמו לצהרוני דרום השרון, ואנחנו גאים לקחת אחריות על החינוך בגיל הרך. זה לא 

וך  חינוך חובה, זה לא היה ממלכתי עד היום, אנחנו לקחנו את זה תחת כנפנו עוד לפני שמשרד החינ 

ילדים,    950ביקש להעביר את זה אליו, וכל מעונות היום שלנו, תחת פיקוח ובקרה שלנו. לפני זה היו  

החינוך   באגף  עליהם,  מפקחים  אנחנו  ביישובים.  יום  למעונות  שמיועדים  במבנים  יתקיים  זה 

במחלקה הקדם יסודית יש שם רכזת שזה התפקיד שלה, היא אחראית על החינוך בגיל הרך, ויש  

אז כל הנושאים הפדגוגים, הגיוס  ,  נו מובילה של הצהרונים שיש לה הרבה מאוד שנים של ניסיוןל

של כוח האדם והליווי, עלינו. בחינוך המיוחד יש התמחויות לפי השמות. יש בתי ספר שמומחים  

י  לבעיות מוטוריות, יש בתי ספר שמומחים לתקשורת. אז לנו אין את כל המגוון כאן, יש לנו שני בת 

ספר לחינוך מיוחד כאן בדרום שרון ויתר הילדים יוצאים ומוסעים לרשויות אחרות. השנה אנחנו  

גם פותחים לראשונה בית ספר צומח לנוער עם בעיות רגשיות ונפשיות במתחם בית ברל, יהיה שם  

 . בית ספר צומח כיתות ז' ח' לילדים עם בעיות נפשיות ורגשיות

יש לי שאלה, האשכולות האלה. בדרך כלל ילדים לא אוהבים לעבור    רגע  :אורי עצמון ]כפר סירקין[

 ?מהכיתה עם החברים שלהם, יש הערכות להתנגדות לזה

 זה יקרה רק בשנה הבאה, השנה אנחנו נערכים לזה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

פה ביקורת של  יתה  יאושרת במסגרת הערכות, חינוך והכל, אז היום ה   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

- , אבל בדקו את כל ה1-2אגף התנועה לאוטובוסים. אנחנו חשבנו שיבואו ויעשו מדגם לאוטובוס  

בוחנים של משטרת התנועה. חברים אני רוצה להגיד לכם יש לנו    3האוטובוסים של המועצה,    19

  100יון מנהל מחלקת תחבורה מדהים, קצין בטיחות לעילא ולעילא, לא היה פקשוש אחד, קיבלו צ

 .ומעלה, ובאמת תמשיכו ככה 
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המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לכל    אושרת  במועצה,  הצוות  לכל  באמת  תודה  אז  לשמוע.  כיף  תודה 

מערכת   את  לפתוח  כדי  כימים  לילות  באמת  שעובדים  המועצה  מנכ"ל  המנהלים,  לכל  העובדים, 

 .כאן במליאה םאת זה עם התקציבים שאישרת שאפשרתםהחינוך הכי טוב שאפשר, ותודה לכם 

אני רוצה לציין בברכה, שאני כבר שנים מטיף לנושא של החיבור    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

של האשכולות האלה, לחבר את בתי הספר, לקרוא לזה בית ספר אחד עם כמה קמפוסים, והילדים  

סוף    יוכלו לבחור ולעשות מה שאמרתם. אני שמח שגם אצל אבי וגם אצלך יש אוזן קשבת וסוף

 .הדבר הזה מתגשם, כבר שנים אני מתכנן את זה

שמוליק האמת שאתה מדבר על חינוך כבר הרבה זמן מאז שאני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מכירה אותך ויש לך חזון מעורר השראה בתחום ואני חושבת שכששמענו אותך לראשונה מדבר על  

חר, לא תיארנו לעצמנו כמה מהר נממש את  "בואו נשבור את קירות הכיתה" צריך ללמד באופן א

זה קרה בזכות הקורונה, אבל עכשיו אנחנו עושים את זה בצורה מתוכננת ומכוונת מראש כי  .  זה

 אנחנו באמת מעריכים את זה

 עדכוני קורונה 

אנחנו במגמת עליה, כמו בכל   טוב אז קצת קורונה, נחזור למצגת.  :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[

הארץ, גם בדרום השרון מספר החולים בשיא כל הזמנים. אנחנו נעלה את המצגת שגם חברה בבית  

 .חולים 235יוכלו לראות אותה. 

פשוט בגלל שאנשים חושבים שהם מחוסנים. יש לנו בערך חצי    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

אנשים שחוסנו ונדבקו, אנשים    30-45פחות או יותר, ועוד חצי מחוסנים בגילאי    8-16ילדים בגילאי  

 .פשוט נזהרו פחות כי הם מחוסנים

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  נכון    אושרת  זה  קשה.  חולים  הרבה  אין  הזו  בהתפרצות  לשמחתנו 

שהמאפיינים של הגל הזה, ואנחנו רואים את זה גם בדרום השרון שהסימפטומים הם קלים יותר,  

תר, מקיפה יותר ולכן אנחנו רואים כאן את המספרים  אבל גם ההדבקה היא מהירה יותר, רחבה יו

האלה. מה אנחנו עושים? אנחנו ממשיכים עם הצוות האפידמיולוגי לאתר כמה שיותר ולחסום את  

זה בבידודים כדי לקטוע את השרשרת. דבר שני, אנחנו מתפעלים כאן את אחד ממרכז הבדיקות  

היינו המועצה הראשונה בארץ שבנתה תוכנה  הכי פעיל וסואן שיש, ואני רוצה לספר לכם שבאמת  

גיטלית שמתארת בזמן אמת כמה זמן צריך לחכות בתור. אז אורי בבקשה, זו יוזמה של אורי אני  יד

 .אשמח שתציג אותה

האמת שזו שעה קצת בעייתית כי השמש מולנו. אבל בגדול זאת    אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה[:

איש לראות את    3,500הבדיקות שביומיים הראשונים נכנסו    מצלמת אינטרנט ששמנו על גבי מתחם

זמן הבדיקות הממוצע. אפשר להיכנס, הלינק נמצא באתר המועצה, אם אתם רוצים ללכת להיבדק  

דקות זה זמן טוב. הזמן הממוצע, נכנסתי מדגמית זה היה אפילו שעה פלוס.    20- עכשיו זה פחות מ

 אות מתי המתחם פתוח ולראות מה תמונת המצב כרגע.  זה אונליין, זה כל הזמן זמין, אפשר לר

 ?שהתחסנו חיסון שלישי האושרת אני רוצה לדעת, האם יש חולים בקרב אל  מולי אורן ]נירית[:
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לא שאנחנו יודעים וורד יודעת כי היא עוקבת אחרי כל החולים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

להגיד שאנחנו פותחים מתחם חיסונים ביום  מולי,  י נת, ואת מובילה אות י כאן. אוקי, זו שאלה מצו

חמישי הקרוב. ורד הביאה מתחם לכלל קופות החולים, כל תושבי המועצה מוזמנים ביום חמישי  

להתחסן. מי שצריך חיסון שלישי, מי שצריך חיסון ראשון, מי שצריך חיסון שני, כל    12הקרוב מגיל  

חסנים כאן במתחם המועצה ביום חמישי הקרוב בין  החיסונים הם אותה מנה, אותו דבר. אנחנו מ

זה חשוב מאוד   זה הלאה,  אז להודיע, להעביר את  בלילה.  ועד אחת עשרה  השעות שמונה בערב 

 .שלחיסון בהחלט יש חשיבותרואים ולשאלתך מולי אנחנו 

 ע?ומה עם מבוגרים שלא יכולים להגי  ]ירחיב[: גולי יורם

]ראש   גונן  גני  עם    המועצה[:אושרת  אותם  מביאים  אנחנו  להגיע  יכולים  שלא  מבוגרים  יש  אם 

'איחוד והצלה' באדיבותם הרבה ועם מתנדבים שלנו, אנחנו מביאים את כל מרותקי הבית. כל מי  

שלא יכול להגיע כי הוא מרותק לבית, בבקשה תגידו לנו אנחנו מגיעים אליו הביתה, הוא יגיע, אנחנו  

 .תו לכאן ומחזירים אותועם אמבולנס מביאים או

 סיבים אופטיים 

אז לגבי הסיבים האופטיים שקיימים בחלק מהישובים בקשר    אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה[:

איתו   ישבנו  וגם  קמחי  אורי  שלנו  היועץ  בזכות  שלנו  מכרז  על  עבדנו  אנחנו  האחרונה.  לתקופה 

של מועצות וישובים שהציעו לנו    בישיבה. המכרז היה מוכן ואז קיבלנו פניה מאיזושהי התאגדות 

המכרז   מכרז.  לאותו  להצטרף  התקשורת  משרד  של  גם  בעצה  החלטנו  למכרז.  אליהם  להצטרף 

. אנחנו מקווים שכמה שיותר חברות גדולות  14.09-התפרסם, המכרז נסגר בעוד פחות משבועיים ב

לאותו מכרז כדי שנביא את המחיר הטוב ביותר לצרכנים שלנו, לתושבים. ובמידה והמכרז    ייגשו

בעצם מיד אחרי זה נצא עם המכרז שלנו, לא    לא יצליח, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אז אנחנו

 .חלק מהחברות  ייגשוצריך להמתין יותר מידי, המכרז שלנו כבר כתוב, בתקווה שאליו כן 

 .א הבנתי זה מכרז שלנו או מכרז שלהם? תסביר בבקשהל חבר  מליאה:

אוקי אז אני אסביר עוד הפעם לאט יותר. אנחנו כתבנו מכרז,    אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה[:

יועץ, אפיינו את המועצה שלנו מבחינת הצרכים, ישובים שרוצים להצטרף,   היה לנו יועץ, בחרנו 

קיבלנו פניה ממשרד עורכי דין    פרסומונו. ממש לפני  ישובים בחרו להצטרף למכרז של  16כמדומני  

פריסה, הציעו לנו    הייתהישובים במועצות אזוריות, בערים שבהן לא    20-שאיגד בתוכו למעלה מ

להצטרף אליהם למכרז הגדול. החלטנו שכנראה שבדבר הזה השיקול של הגודל ומספר התושבים  

, אם הוא יצלח מה  14.09-. המכרז שם נסגר בהוא כן יכול להיות משפיע. החלטנו להצטרף אליהם

 .טוב, בורכנו, הצטרפנו לקבוצה, אם הוא יכשל אנחנו נצא מיד אחרי זה עם המכרז שלנו שכבר כתוב

לגבי הישובים אין להם מושג מה קורה, נכון לאתמול בערב בישיבת    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 .וועדים

 .זה עדכון שיתגלגל מפה גם לישוביםאז  אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה[:
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אורי רגע שניה. בהמשך להערה שלך אורי עצמון, אנחנו נשלח לכל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .הישובים שבהם עדכון

]סגן ראש המועצה[: בצור    אורי מרגלית  ישובים שבדקו תקשורת ואמורה להיות פריסה  גם  יש 

 שם, פרסו ממש בימים אלה.  יצחק של פרטנר או בזק מתכוונים לפרוס 

]גבעת השלושה[: דווקא    שמוליק מריל  לאו  כזה, התשתיות הם  או משהו  שכונה  שבונה  מי  כל 

 .במרחב הכפרי. אני מדבר על קיבוצים שבנו שכונות חדשות אז שם כבר הכניסו את הסיב אופטי

 .אצלנו בשיכון בנים כבר יש סיב אופטי אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 עדה הגיאוגרפית סיור הוו 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  של    אושרת  סיור  התקיים  שעבר  שבשבוע  אתכם  לעדכן  רוצה  אני  טוב 

הוועדה הגאוגרפית בראשותו של גבי מימון בנושא של צור יצחק, צור נתן, כוכב יאיר, צור יגאל  

מאוד שנים,    וקיבוץ אייל. אני מזכירה לכם מה היה על הפרק, זו וועדה גאוגרפית שמתגלגלת הרבה

פתחו שוב את  ש כוכב יאיר  אלו  אבל מי שפתח אותה אלינו עכשיו לאחרונה באוגוסט שנה שעברה,  

צור יגאל לבניה שם.  -הוועדה כשהם ביקשו את החלק הדרומי של קיבוץ אייל לצרף לכוכב יאיר

תה  יתה החדשה שפתח כוכב יאיר הי יועדה שנפתחה הי ו וועדה על כל הבניה שלה. הה בעצם נפתחה 

לק  על קיבוץ אייל על החלק ההוא. גם בנוסף למנדט שמדבר על שטחי עבודה של צור נתן שזה בח

. אנחנו הגענו לדיון  המוניציפליצור יגאל, ובנוסף לזה גם הנושא של השיוך  -המערבי של כוכב יאיר

לא להעביר שטחים    הייתהאחד בוועדה ולאחריו הוועדה ביקשה לבוא לשטח ולסייר. המטרה שלנו  

שהם שטחים חקלאיים, שטחים אקולוגיים, אין כאן ערך סביבתי ונופי. מאוד חשובים הם שטח  

במושב צור נתן, זו הפרנסה שלהם, אלו הפנסיות שלהם. לכן אנחנו  אבוקדו שנחל אלכסנדר וזה ה

את השטחים האלה לפיתוח בכוכב יאיר ואנחנו מבקשים לעגן    ייקחו נלחמים בכל תוקף כדי שלא  

בתכנון של גן לאומי בכל השטחים האלה, גן לאומי שיאפשר חקלאות כמובן.  ת  רי טואת זה סטטו 

את השטח המדובר כרגע לפיתוח הוא השטח שצמוד לכוכב יאיר ממערב ושייך לצור נתן  יחד עם ז

פלוס דונם, ואנחנו ממש לא    200יחידות דיור, על    1,500-ל  1,000ויש עליו אבוקדו, הם מדברים על  

מסכימים לזה, אבל אני רוצה שתדעו שמנהל התכנון הגדיר את השטח הזה כבר מזמן לפני שנים  

פיתוח. זאת אומרת כדי להפוך שטח לפיתוח בשטח פתוח, צריך להגיע למנעד תכנון  רבות כשטח ל

בלבל הכי גבוה שיש לשנות את זה. אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים כדי לגייס גם את כוכב יאיר  

שיבואו יחד איתנו לגורמי התכנון ויבקשו שנוכל את כל השטח הזה להכשיר חקלאי בירוק. לצערי  

איר מובילים קו אחר של כן לפיתוח ואנחנו נמשיך בקו שלנו, שהמטרה שלנו היא לשמור  כרגע כוכב י

, עמדתנו ידועה והיא עלתה כבר  המוניציפלימהשטח כשטח ירוק וחקלאי. לגבי שאלת השיוך    100%

בוועדה, זה לא היה רלוונטי בסיור כאן כי הסיור התייחס יותר להעברה של השטחים הגאוגרפים.  

רך להיכנס עם חברותיה, שבוע שעבר התקיים דיון עם מנהל התכנון של מחוז מרכז הוועדה תצט

ביחד עם משרד השיכון. מנהל התכנון ומשרד השיכון מאוד נחושים לפתח שם את השטח ולייצר  

שם יחידות דיור, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים להרבות קשר עם כל הגופים הירוקים שהשטח  

 ת כפיתוח לירוק וחקלאי. וריטות סטטו הזה יוכרז עם הגנו 
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אושרת, לפני כמה שבועות פורסם שיתקיים דיון בנושא של וועדות    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

הותמ"ל והאמת היא שלא הבנתי אם זה לטובתנו או זה לרעתנו, כלומר איפה נגמר הסיפור הזה,  

 .ם אותנו עושים מה שהם רוציםהאם באמת יש לנו איזה כוח שמה, או שכמו שנגיד הם מחריבי

בהיררכיה התכנונית הותמ"ל הוא ההיררכיה הכי גבוהה. הוא מעל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

משאבים   עם  אחר  בקצב  עובד  הוא  אבל  הארצית  עם  עובד  והוא  המחוזית  מעל  הוא  המקומית, 

אחרים מתוך מטרה לייצר כמה שיותר יחידות דיור. אז בהגדרה הותמ"ל לא טוב לנו אולי הוא טוב  

על השטחים החקלאיים והפתוחים. היינו שמחים אם לא  למדינת ישראל אבל הוא לא טוב לשמירה  

היה הותמ"ל יותר. אבל שרים היו נחושים מאוד בממשלה הזאת להעביר את הותמ"ל אז אנחנו  

עשינו כל מה שיכולנו כדי להטמיע את ההערות שלנו שיהיו התניות לותמ"ל ויקטינו את הנזק שהוא  

ז מה  אז  נזק.  לנו  גורם  הוא  בהגדרה  לנו,  התניות  גורם  מיני  כל  לשם  להכניס  הצלחנו  אומר?  ה 

מהמשבצת של הישוב, שהותמ"ל לא יבנה ויותיר שטחים    30%-שהותמ"ל לא יוכל לקחת יותר מ

חקלאיים ועיבוד חקלאי של החקלאים עד ליום שהטרקטורים יצטרכו לעלות על הקרקע. כי ראינו  

ז הודיעו לנו לכרות את המטעים ו..  שלפעמים לקח שנים רבות עד שהגיע רגע לפתח, אבל לצערנו א

לקחו את השטח, אז כבר השגנו שם שלביות, השגנו שם סוג של מידתיות ואני משקיפה שם מטעם  

מהשטח, לא יתחיל לבנות    25%לא יממש    ותמ"לשנים ה   4.5וועדת המועצות האזוריות. אם תוך  

יצטר הוא  אז  והשטח    ךשם  על התכנית  יזדכה  הוא    ה יחזור לחקלאים. אללהחזיר את התכנית, 

ההתניות שהכנסנו, אבל אני לא אלאה אתכם בכל הפרטים, ואם תרצו אז אני אשלח לכם לינק עם  

חסמים   כמה  לשם  להכניס  הצלחנו  אז  לראות.  ותוכלו  פרטים  לפרטי  שהיו    לטובתנו ההחלטות 

הקלות, אבל עדיין הותמ"ל הוא לא דבר טוב עבורנו. זה עבר בוועדת הפנים, זה עבר גם בקריאה  ו

 שניה ושלישית בכנסת, הותמ"ל קיבל תוקף.  

התניות שאת אומרת זה לגבי החדשים, מה  המה שקיבלנו חוות דעת שכל    אליהו בן גירא ]צופית[:

 שהוכרז זה סופית זה לא תופס כלום.  

 ?? לא דרך הותמ"ל30%-מאיפה מחושבים ה ר סירקין[:אורי עצמון ]כפ

גונן ]ראש המועצה[: גני  זה שטח המשבצת. כן זה מושג שהוא לא ברור. אבל אני אגיד    אושרת 

תה ואמרנו את זה בפירוש, הרציונל שעומד מאחורי זה שלא תהיה לותמ"ל  י שמבחינתנו המטרה הי

נימום נדרש של שטח חקלאי לישוב כדי שיוכל  אפשרות לחסר ישוב כישוב לשטח חקלאי, לכן יש מי

מהמשבצת כדי לאפשר לישוב לעבד    30%- להמשיך להיות חקלאי. אותו מינימום מוגדר כלא יותר מ

 .ממה שיש לו 70%

 ?לא על הותמ"ל 30%אם כבר לקחו   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לת לחסל ישוב חקלאי. אם  אז אני אומרת שוב, אין להם את היכו אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

באופן מידתי משרד החקלאות הגדיר מה השטח שנחשב שטח חקלאי שאפשר עוד לעבד וישוב יכול  

להישאר חקלאי וזה ברור והשרה יודעת את זה, איילת שקד, כי זה עמד מאחורי ההתניות האלה,  

 .שלא יהיה כאן חיסול של ישובים חקלאיים

 .סדר הם עושים את זה דרך משרד החקלאותזה ב שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:
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אני רוצה לחזור למה שהצעת, לסיור של הוועדה. הבנתי שבתום הסיור האמרה    יעל דור ]צור יצחק[:

 .תה שאם לא תהיה הסכמה בין הרשויות אז לא יקדמו את התרומהיהי

לא זה לא משנה מה. מה שנאמר שם על ידי גבי מימון יושב ראש    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

נניח הם ימשכו את הוועדה   ודרום השרון,  יהיו הסכמות בין צור יגאל  הוועדה הגאוגרפית שאם 

הגאוגרפית בשטח שלהם, ואנחנו והם ביחד נסביר שאנחנו רוצים לשמור על שטחים. אז הוועדה  

א בסדר?  הוועדה,  את  תסגור  הגאוגרפית.  הגאוגרפית  הוועדה  של  בסמכויות  רגע  תפרידו  בל 

שטחים.   בהעברת  להכריע  צריכה  היא  תכנון,  סמכויות  לא  הן  הגאוגרפית  הועדה  של  הסמכויות 

סמכויות תכנון הן סמכויות של מנהל התכנון ושל משרד השיכון ואלה כן רוצים לתכנן. שם הבעיה  

- נע אותם. הם רוצים את זה עבור כוכב יאירשלנו ומול זה אנחנו עכשיו עושים מאמצים רבים לשכ

  1,000-1,500כוכב יאיר. משרד מדבר בין  -צור יגאל, הם רוצים לעבות את שטח המגורים בצור יגאל

על   מגדלים, הם מדברים  של  בניה  לא  גם  כפרית אבל  לבניה  לא  אבל  רוויה,  לבניה  דיור  יחידות 

למה הם רוצים את זה אז בואו נעשה הבחנה   יחידות דיור בבניין. קודם כל כשהם נשאלים  8,10,12

מי זה הם? התושבים רובם לא רוצים את זה, ראש המועצה שלהם צריך לשאול פה למה הוא רוצה  

את זה אני לא מבינה. אני יודעת למה משרד השיכון רוצה את זה, אני יודעת למה מנהל התכנון  

ת זה, לא ברור לי למה ראש המועצה  רוצה את זה, אני יודעת למה המשרדים הממשלתיים רוצים א

שם רוצה את זה. ברור לי לחלוטין למה אנחנו לא רוצים את זה, וגם רוב התושבים שיצא לי לפגוש  

צור יגאל לא רוצים את זה. אבל בסוף יש כאן משרדי ממשלה מולם  -ולהיחשף אליהם בכוכב יאיר

 .אנחנו מתחייבים לעבוד כאן ולעשות את מיטב המאמצים

 ?זה לא עניין פוליטי ליאה:חבר מ

אני לא יודעת אם זה פוליטי, אבל אני מבטיחה לך שנעבוד בדרג    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .המקצועי וגם בדרג הפוליטי. אנחנו נפעל בכל המישורים. אוקי, נעבור הלאה

 ?רק יש תחזית לפגישות הבאות של הדרג הפוליטי חבר מליאה:

באוקטובר, אבל    5-לא קיבלנו זימון. מסתבר שגם קיבלנו זימון ל  מועצה[:אושרת גני גונן ]ראש ה

 אנחנו צריכים לדחות את זה כדי להספיק לעשות את כל השיחות שאנחנו צריכים לעשות בדרך.  

 ביקורים במועצה 

תה כאן שרת החינוך  יכן אז מי היה כאן, בשבועיים האחרונים הי   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תה כאן השרה להגנת הסביבה, שיחד איתה נפגשנו עם עוד ראשי רשויות,  יסיפרתי לכם קודם. הי

הזמנו אותם לכאן לדבר על הנושא של תחנות הכוח, על זה שהם חייבים להעביר בממשלה החלטה  

יקומו לעולם כאן. השרה כמובן תמכה, נתנו לה את הצעת   מאוד ברורה עם שנות התחנות שלא 

ואנחנקהחו כדי שהיא תוכל לקדם את הצעת החוק לחקיקה בכנסת. היא  ,  יכולתנו  נסייע ככל  ו 

תמכה בנו מאוד, גם הצגנו לה את הבעיות האחרות שאנחנו מתמודדים איתם כאן, עם השריפות  

הפיראטיות שמזהמות את האוויר ומוסיפות פסולת לשכנים שלנו. דיברנו על נושא האכיפה שצריך  

המשטרה הירוקה. על מתקן למיון אשפה, מתקן אקולוגי מתקדם, שאנחנו  להגביר בעניין הזה של  

נוכל לעשות כאן הפרדה של אשפה בצורה הכי טכנולוגית שיש וזה יפחית הרבה מאוד מהלוח וזה  

והחלפתם בלוחות    טגם הכי חשוב ונכון סביבתית. דיברנו איתה על הנושא של הסרת לוחות אסבס
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בע  לגמרי  שהשרה  נשמע  תוצאות  סולריים.  ושיש  הפגישה  סיכום  את  לראות  מחכים  אנחנו  ניין 

מאוד   שהשר  לראות  מאוד  ששמחנו  כהן,  מאיר  הרווחה,  שר  את  נפגשנו  הזאת.  לפגישה 

, מגדיל לנו את תקני כוח האדם ברווחה, הוא נתן לנו משאבים לפתוח כאן מכינה,  וראטיביורפק

כאן כפר לאנשים עם מוגבלויות בבית    לפתוח כאן מעון יום לילדים עם צרכים מיוחדים ולפתוח

הוא והמנכ"לית של המשרד, שמחנו מאוד לקבל את    קורפוראטיבי,ברל. אז באמת המשרד מאוד  

הרוח הגבית מהם. דבר אחרון אתם רואים כאן את סגן שר הביטחון אלון שוסטר שמאז שהוא נכנס  

לרפ בהתנדבות  לנו  ועוזר  החקלאות  בנושא  מטפל  עדיין  הוא  לא  לתפקיד  כך  והכל  הקשה  ורמה 

חקלאית שמשרד החקלאות מנסה לקדם. ואלון הגיע למפגש עם תושבים במגשימים, הזמין אותו  

המועצה לצד מנהלי הדברים. אלון הציג    יישוביערן החקלאי במגשימים, והתאספו שם חברים כל  

שפיע על  להם את העבודה שהוא עושה בכנסת בממשלה. ואנחנו מאוד מקווים שאנחנו נצליח לה

כן   כך.  אחר  בזה  ולטפל  ההסדרים  מחוק  אותה  להוציא  לפחות  אז  להשפיע  לא  ואם  הרפורמה, 

 .שאלות

לפני כמה זמן הבאתי כאן איזה מישהו שפתח על שם הילדים שלו    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 ?ביחד  הוא משתלב  ]...[את המכינה, אני רוצה לדעת האם זה משתלב עם הרצון לפתוח פה גם כן את  

יס ברק ועמיחי. המכינה הזאת  קאיט  מכינת מגדלור על שם הבנים  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

באמת מצליחה מאוד, בוגרים שלה סיימו קורס חובלים, קורס טיס, מאוד מרגש. אנחנו סיכמנו עם  

זה   שם.  לגור  יוכלו  הם  שמתגייסים  בודדים  לחיילים  בית  שם  נקים  שאנחנו  הביטחון  יוכל  שר 

להשתלב עם כל יתר הדברים שאמרנו שנפתחים בבית ברל. זה קומפלקס של מקום עם הרבה מאוד  

 .חינוך ועשיה רחבה

 שונות 

 ?התחדש עם המטרומה  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

גונן ]ראש המועצה[: גני  מה חדש עם המטרו? החוקרת עדיין חוקרת את נושא המטרו.    אושרת 

בספטמבר, בירכנו אותה להולדת הבן ואנחנו מצפים לראות   14-גישה בקבענו עם שרת התחבורה פ

בספטמבר לדבר איתה על המטרו ועל ההצעה שלנו שיצאה מצוינת. להעביר את    14- אותה כאן ב

המטרו ואת הדיפו לאזור של צומת אייל על האדמות שרמת הכובש הסכימו להקצות לצורך העניין  

ור כאן, ולכן אנחנו נמשיך ונקדם את זה. נציג את זה לשרת  וזה מוסכם על כל ראשי הרשויות באז

התחבורה, נציג את זה לשרת הפנים, הצגנו את זה ליושב ראש הותמ"ל, שוני הייזלר, אורי ואני  

את זה, זה נמצא בבדיקה ואני אגיד שאני יותר אופטימית    ו שנפגשנו איתו בשבוע שעבר. הצגנו ל

 .מאי פעם שזה יכול להצליח

עכשיו עוד סמנטיקה, אזור התעשייה החדש של נחשונים טעות לקרוא    מון ]כפר סירקין[:אורי עצ

 .לו בשם של דבורה ולא אלעד, זו ממש טעות

 .אזור התעסוקה נחשונים עובר לאלעד. כן, ועוד שאלות? דני אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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]צופית[: ברכה  לאה    דני  את  לברכה  זיכרונה  הזכרת  ישובים  את  יש  שבעצם  הבנתי  אני  קוראן. 

במועצה שאין להם בית קברות וקורה מצב שפתאום חס וחלילה מישהו נפטר ומתחילים להתרוצץ  

 ?יום יומיים איפה לקבור. מה ההמלצה שלנו

זה לא על סדר היום, זו מצגת שלמה ואנחנו נציג אותה  ,  דני, זה נכון  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

. אני רק אגיד שעל זה אנחנו עומלים כבר שנה וחצי. אנחנו רגע לפני מכרז על בית  במליאה הבאה

עלמין אזורי לכלל המועצה, והכשרת קיבוץ עינת לבית עלמין לכלל המועצה. אז זה כבר קורה, אורי  

 .. ליאור בבקשה המכרזמתגבשמרגלית מוביל את זה, ואנחנו נציג לכם את זה כי זה כבר ממש 

 .שניה אני אעלה השקופית גפן ]ס. מנהל אגף תפעול[:ליאור 

   03.08.2021מיום  7/21אישור פרוטוקול מליאה 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  אישורכם    אושרת  אבקש  אני  המצגת,  את  כאן  ויעלו  ידבר  שליאור  עד 

 מי בעד? פה אחד.  03.08.2021- מיום ה 7/21מליאה מספר  לפרוטוקול :

 

 מכרז אשפה 

שנים ש'חן    7מסתיים לנו מכרז האשפה אחרי בעצם    01.01-ב  ליאור גפן ]ס. מנהל אגף תפעול[:

המקום' עבדו במועצה אזורית דרום השרון. אני לא יודע אם את יודעים אבל 'חן המקום' עובדים  

יש יותר ותק    עצמון , רק אגוזי יש לו יותר ותק מהם, סליחה גם למר  השרון שנה בדרום    40כמעט  

נוי מאוד משמעותי באיך הם יעבדו פה. שינינו בעצם את איך  ממנו. הם ימשיכו לעבוד פה אבל יש שי 

מכרזים בסוג של האשפה, תמיד  לשיוצאים למכרז. למה? כי בעצם מה שקורה כשיוצאים בדרך כלל  

אותו קבלן זוכה, הוא אומר לך "איך יכול להיות שרק אני זכיתי?" הנה זה תמיד קורה, ואז הוא  

ו לראות איך בעצם אנחנו שוברים את הפרדיגמה הזאתי,  ניסינ .  10%מעלה לך את המחיר באיזה  

ל שבעצם הגדרנו לעצמנו את הסיכון של הפעילות אל מול  כ"והחלטנו ללכת למכרז הזה דרך מש

הקבלן, ואנחנו חושבים שעשינו מהלך נכון נראה את זה בהמשך. אז בעצם אם אנחנו עושים השוואה  

, אז יש כמה דברים מאוד משמעותיים  2022בשנת    בין מה אנחנו מקבלים עכשיו למה אנחנו נקבל 

שהולכים לקרות. דבר ראשון מבחינת השירות, אנחנו מאוד נשתדל שהשירות יישאר באותה רמה  

וננסה גם לשדרג אותו, ותכף אני אסביר גם איך אנחנו רוצים לשדרג אותו. אבל הדבר המשמעותי  

מחיר הולך. כי אם עד היום בעצם אנחנו  ת שאנחנו בעצם עשינו שאנחנו בעצם שינינו את איך שה

שילמנו מאוד זול על הגזם מצד אחד, מצד שני שילמנו מאוד יקר על הפינוי של האשפה הביתית.  

מה שבעצם עשינו דרך המכרז הזה, שינינו את המדרגה שמהיום אנחנו בעצם נשלם די נמוך על פינוי  

לנסות  האשפה אבל העלות של הגזם תעלה ותכף אנחנו ננסה להסב יר איך אנחנו בעצם הולכים 

הזאת. אז בעצם כמו שאתם רואים אותם כלים יעבדו גם בשנה הזאתי וגם בשנה    העלייהלפצות על  

מיליון שקל בשנה    21.5לעומת המחיר שאנחנו היום משלמים בעצם הוא עומד כמעט על    הבאה,

כולל מע"מ, אנחנו לא מתקזזים על המע"מ, המע"מ הוא לא כבד. לעומת האומדן חשבונית שאנחנו  

 החלטה
 . 03.08.2021 -ה מיום 7/21 מליאה פרוטוקול את  מאשרת המועצה  מליאת

 פה אחדאושר 
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רק   לא  פחות.  לשלם  אמורים  אנחנו  אותם  הוצאנו  שאנחנו  משקללים  אותם  בסיס  על  עתידים 

יה עליה במחירים אלא גם אנחנו חושבים שאנחנו נרד בצורה משמעותית,  שהצלחנו למנוע שלא תה

אנחנו נייצר חיסכון משמעותי, אבל את זה אתם בעצם יודעים כסף סופרים במדרגות לא באקסלים. 

אז פה אנחנו נזהרים אנחנו אומרים את זה שיהיה חיסכון, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נדע להציג  

 .שם באמת נוכל להציג את החיסכון האמיתי שנייצר 2022שם ביולי  אותו, אני מאמין, אי

 .הגזם זה חקלאי יכול להיות שאפשר להזדכות על המע"מ אורי עצמון ]כפר סירקין[:

קשה לי להאמין. אז זה לא מדובר על גזם חקלאי, מדובר על    :ליאור גפן ]ס. מנהל אגף תפעול[

? דבר ראשון מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות זה  אשפה ביתית. מה אנחנו בעצם הולכים לעשות

אנחנו הולכים לפרוס שלושה משקלים בכל רחבי המועצה, כבר מצאנו שני מקומות ואנחנו צריכים  

עוד למצוא מקום לכלוב הדרומי, ואנחנו הולכים בעצם לשקול את הפסולת. בעתיד ממש עוד איזה  

שקול לכל ישוב את הפסולת שהוא יוציא, ואז  חצי שנה שמונה חודשים אנחנו נייצר מצב שאנחנו נ

]...[.   בעצם נוכל להתחיל לייצר חסכון אמיתי בפסולות. כי היום מה שקורה כל הפסולת היא   פר 

אנחנו משלמים מחיר מאוד גדול על הפסולת והדבר הזה לא מנוהל, לנהל פסולת זה גם עניין שצריך  

מ להציג  בעצם  הולכים  אנחנו  לזה.  להיכנס  עם  להתחיל  בקרה  מערכת  שמצליבה,  בקרה  ערכת 

מצלמות שגם תעזור ברמת השירות וגם תעזור להבין ברמה של איפה המשקלים עומדים. אנחנו  

בינה מלאכותית, עם בעצם חברת סטרטאפ שרוצה להצטרף אלינו,   AI הולכים לפתח על זה סוג של 

שלי זה חבר שלי, הכל יהיה    אנחנו בונים על זה שתהיה מערכת קנסות אוטומטית, אין פה הוא חבר

שהיא  נפח לטמונים    אוטומטי על בסיס אותה מערכת של בקרה. אנחנו הולכים להכניס מערכת 

כל   את  ישלמו  הישובים  לא  שבעצם  עובדים  אנחנו  ובעצם  בעצמה,  הפינוי  תוכנית  תבנה  בעצם 

חבים על  ההוצאות המאוד מוגזמות לפעמים של גזם שחקלאיים סוחבים על עצמם, שהוועדים סו

 .עצמם, אלא בעצם כל אחד ישלם על מה שהוא מוציא. זהו תודה

 ?איך המחזור נכנס לזה אורי עצמון ]כפר סירקין[:

המחזור בעצם נשאר באותה רמה, אבל ככל שתמחזר יותר ככה    [:ליאור גפן ]ס. מנהל אגף תפעול

 ל]...[. בעצם אנחנו נשלם פחות

 ?את הגיזומים, זה יהיה בכלל על פי משקל בכל ישוב שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 .כן זה יהיה על בסיס משקל בכל ישוב ליאור גפן ]ס. מנהל אגף תפעול[:

אני רוצה לדבר, קודם כל החיסכון פה הוא מבורך והוא טוב, אבל מעבר לחיסכון    ליאת זלוטי ]מתן[:

איכות' על השירות. השירות היום לוקה בחסר,  צריך לשים דגש ואני רוצה שנדבר על זה גם ב'וועדת  

גם אחרי שמפנים אותם נשאר לכלוך על   יכולה להגיד שהישובים נשארים מלוכלכים. פחים  אני 

הרצפה, לא סוגרים דלתות, הפחים נשברים, גזם, אוספות את הגזם, נשאר גזם על הרצפה, פעם  

או פעם  מהישוב,  חלק  אוספים  באים  פעם  באים,  לא  פעם  כמו  באים  מהישוב.  אחר  חלק  ספים 

שאמרת צריך לנהל את זה וגם המועצה, הישובים לא מצליחים כנראה להתמודד עם זה. אני יודעת  

זה לא רק אצלי, אני הלכתי ועשיתי עבודה בעוד ישובים, יש פה בעיה וצריך לטפל פה בשירות. מעבר  

 .גש נוסף על השירותלתקציב שזה מצוין שנתתם מענה לנושא הזה, אבל חייבים לתת פה ד 
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 ., אנחנו נטפל בזה100%-היא צודקת ב אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .סיפורמיינדד להישובים צריכים להיות יותר   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

תקיים דיון בוועדת איכות הסביבה  יבבקשה תהיה כאן החלטה.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אור תכין סיכום יחד עם ליטל, ואת ההמלצות שלכם תביאו  יוהנושא הזה לשליטל עומדת בראשה  

 .לכאן

לגבי החומרים אני מציעה שתעשה עבודה מקצועית על ידי המועצה, אני עשיתי    ליאת זלוטי ]מתן[:

 .את העבודה שלי, אז מה שאתם רוצים

ו כל הזמן מחפשים  במקביל לכל הדברים שאנחנו מדברים אנחנ   ליאור גפן ]ס. מנהל אגף תפעול[:

 .על פתרונות להקים תחנת ריסוק גזם נקי במועצה. אנחנו עובדים על זה בכל מיני רמות וזה יקרה

 .תתחילו כבר עכשיו בחינוך, כי בלי להפריד בין האריזות זה לא יקרהחבר מליאה: 

פה, תודה.  תודה רבה שאתה מרים לי להנחתה, איזה כיף שאתה  ליאור גפן ]ס. מנהל אגף תפעול[:

בחודש נובמבר אנחנו הולכים לעשות עשרות דיבורים להכין את הציבור לקראת המעבר הזה, בכל  

מיני הפעלות, פעילויות, אירועים, לכל רוחבי האוכלוסייה מצעירים על למבוגרים אתם תראו את  

 .בפרסומים ממש בקרוב, אנחנו נציג לכם את זה

 .ם את זה בהמון פעילויותנציג לכ שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 .תודה לליאור אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 האצלת סמכות לוועד המקומי נירית להתקין מתקנים פוטו וולטאים מעל מגרש הספורט 

חברים לנושא הבא, פינוי מגרש הספורט בנירית. הישוב הגיע    אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה[:

את מגרש הספורט הקיים. מה שהישוב יקבל זה את הגג    להסכם עם חברת 'אמרת' שתקרה עבורו

ש"ח תשלום חד פעמי, זה מה שהם החליטו שכדאי להם מבחינת האפשרויות   140,000כמובן, ועוד 

ל הגג  רעפי  את  מהגג,  החשמל  מחברת  מההכנסות  תהנה  החברה  גם    25-הכספיות.  והיא  שנה, 

שקל יושקעו כולם במגרש    140,000-ה  שנה. ההכנסות של הישוב  25-אחראית לתחזוקה של הגג ל

הספורט עצמו, גדרות, רחב, שערים וכל מה שהם ימצאו שם לנכון. זה מובא פה מכיוון שהקרקע  

בנירית לא שייכת לאגודה, יש שם אגודה אבל הקרקע היא לא שלה, הקרקע היא בעצם של רמי,  

את זה. לכן חוקית יש האצלת  וכל המבני ציבור למעשה הם של המועצה, זאת אומרת אנחנו מנהלים  

סמכויות לוועד לבצע את ההתקשרות הזאת ולבצע את הקירוי. לימור הכינה גם את הנוסח החוקי  

 .לימור בבקשה .של האצלת ההחלטה

,  אזוריות/מועצות המקומיותלצו ה  231סעיף  ו  )ה( 63/12  ףבהתאם לסעי  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

וולטאים   פוטונירית לבצע עבודות התקנת מתקנים   מקומימאצילה המועצה לוועד , 1958התשי"ח  

בייעוד מרכז אזרחי    9118בגוש    104חלקה  הידוע כ   שבבעלות המועצה   ביישובעל מגרש הכדורסל  

ל  וספורט. בהתאם  יעשה  דיןהפרויקט  ההנחיות    ובהתאם  כל  ובהן  המועצה  מהנדס  הנחיות 

 .04.05.2021הספציפיות מיום  
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תה בישוב נירית לא במועצה. בסדר אנחנו  ירק לתקן הכוונה הי   שרת גני גונן ]ראש המועצה[:או

אוקי תודה רבה, אנחנו עוברים לסעיף    פה אחד.  נעביר את זה למועצה, מי בעד? מה נמנע? מי מתנגד?

 ון. שר ,הבא

  

  מנהל"מ למ(  עובדים לקבלת)מכרז  העיריות  בתקנות הקבועה המועצה ראש  סמכות האצלת

 "ל ולמנכ אנוש משאבי

המועצה[: ]מנכ"ל  סספורטס  הפנים  מש  שרון  אדם  רד  כוח  מכרזי  לגבי  חדשות  הנחיות  הוציא 

אנחנו צריכים להעביר את הסמכות    המליאהישור של  אבמועצה, שינו שם מספר הנחיות. במסגרת ה

קיים את כל הדיונים שכתובים בתקנות, לבחור את האנשים  יומנהל משאבי אנוש    ימאושרת אלי

 ?, לימור את רוצה להקריאפה הצעת החלטהוכולי. יש 

המקומיות  לקבלת עובדים ברשויות  מכרזים  העיריות    תבהתאם לתקנו  לימור ריבלין ]יועמ"ש[: 

המועצות האזוריות,  / לצו המועצות המקומיות  4התקנות החדשות, ובהתאם לסעיף    1979  מהתש"

ל הנ"ל  החדשות  בתקנות  הקבועות  סמכויותיה  את  מאצילה  המועצה  ה ראש  ו/או    מועצהמנכ"ל 

משאבי אנוש לרבות פרסום המכרזים, עריכת מבחנים למועמדים, קביעת רף    לממלא מקום מנהל

 רות בוועדת בחינה ועוד. דרישות, חב

 מי בעד? פה אחד? תודה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 

 

  אלישמע  -אישור כתבי מינוי חברי ועדת ביקורת 

המועצה[: ]מנכ"ל  סספורטס  במושב    5סעיף    שרון  ביקורת  וועדת  חברי  למנות  רוצים  אנחנו 

דורש את אישור המליאה. חברים שיהיו וועדת ביקורת יהיו עדי סטלר, אמיר איצקוביץ  אלישמע,  

וועדת    החברים, הם יקבלו כתבי מינוי רשמיים שיהיה רשום את הדבר הבא:  ה. אז אלבנדלקונטע  

אוגוסט   של  מועמדתך    2021המועצה  את  איחולי  אישרה  אלישמע,  במושב  ביקורת  וועדת  כחבר 

 . רבה  תודהפה אחד, ? בעד מי. הצלחה אושרת

 החלטה
, מאצילה  1958המקומיות/אזוריות, התשי"ח  לצו המועצות    132)ה( וסעיף  63/12בהתאם לסעיף  

המועצה לוועד מקומי נירית לבצע עבודות התקנת מתקנים פוטו וולטאים על מגרש הכדורסל  
בייעוד מרכז אזרחי וספורט. הפרויקט    9118בגוש    104ביישוב שבבעלות המועצה הידוע כחלקה  

ההנחיו ובהן  המועצה  מהנדס  הנחיות  ובהתאם  דין  לכל  בהתאם  מיום  יעשה  הספציפיות  ת 
04.05.2021 . 

 פה אחדאושר 

 החלטה
התקנות    1979בהתאם לתקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות התש"מ  

לסעיף   ובהתאם  המועצה    4החדשות,  ראש  האזוריות,  המקומיות/המועצות  המועצות  לצו 
סמכויותיה הקבועות בתקנות החדשות הנ"ל למנכ"ל המועצה ו/או לממלא מקום  מאצילה את 

מנהל משאבי אנוש לרבות פרסום המכרזים, עריכת מבחנים למועמדים, קביעת רף דרישות,  
 חברות בוועדת בחינה ועוד. 

 פה אחדאושר 



8/2021/03מיום  08/21פרוטוקול מליאה מן המניין מס'   

 22מתוך  17עמוד 
 נוצר על ידי  

 
 החלפת חברים בוועדות 

  החלפת חברים בוועדות.  ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן 

מסיים את תפקידו, במקומו    בגזברותן  ייש לנו כמה. יפתח די  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

ב המכרזים,    01.09- נכנסת  לתיבת  ההצעות  את  להכניס  מוסמכת  כמרכזת  גורן  מוסמכת  ודולב 

בני    .המועצות האזוריות  )א'( לתוספת השנייה לצו14סעיף    להחזיק את מפתחות תיבת המכרזים

מחליף   הקיבוטיאת  אברהם  בימים    חגית  יצא  המכרז  ושכר,  אנוש  משאבי  מנהל  מקום  כממלא 

כוח    כממונה ח  "וועדת מל , נכנס לוועדות הבאות במקום חגית:  הקרובים, כרגע הוא ממלא מקום

פנימית  אדם וועדה מקצועית  בטיחות,  וועדת  יוצאת  ורישום מתנדבים,  וועדת החינוך  גור,    ענת. 

נכנסת רגינה פוקס היא נבחרה להיות מנהלת מחלקת בתי ספר של המועצה לפני בערך שבועיים.  

יפעת   וועדת תחבורה ובטיחות בדרכים    מגןוועדת שימור אתרים, מוסיפים את ציפי  נכנס  חיים. 

 מי בעד? תודה רבה.  .ה. עד כאןנוצאת ענת טוי שקד ימוטי 

המכרזים לתיבה? הרי    מעטפותיש לי שאלה, מה זה אחראי להכניס את      אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 .מעטפה הזאתנוגעים במי שמציע מכניס אותה בפנים אישית, לא 

 אחראית על תיבת ההצעות. מי בעד? פה אחד.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 

 אישור עבודה נוספת

- קרנר  בשם עירית  סוציאלית  תעובד  יש לנואישור עבודה נוספת,    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

לעבודה סוציאלית במסלול קהילתי. סטודנטים  מבקשת להדריך סטודנטים    .100%- בשעובדת    לוי

באגפים לשירותים חברתיים במועצות האזוריות   לעבודה סוציאלית נדרשים לבצע הכשרה מעשית 

ההכשרה מבוצעת בתחומי המועצה יומיים בשבוע כל    .או בחלק מלימודי השדה במקביל ללימודים

סוף  שעות    8יום   ועד  שנובמבר  העובדת מבקמחוד  יוני.  של  חודש  קבוע להדרכה    2-4שת אישור 

בגין הדרכה  סטודנטים במוסדות הבאים: רופין, אריאל, בר אילן, תל אביב באוניברסיטאות. השכר  

  ממחלקת הרווחה מאשרת. שקלים לחודש לסטודנט, המנהלת שלה תמי    1,500-ל  1,000הינו בין  

עירית    לצו  60בהתאם לסעיף  "  :החלטה לעובדת  עיריית המועצה  המועצות המקומיות מאפשרת 

סטודנטים לעבודה סוציאלית במוסדות    2-4עובדת סוציאלית לעבודה נוספת, של הדרכת    לוי -קרנר

 ." מכללת רופין, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב :הבאים

 החלטה
: עדי סטלר, אמיר איצקוביץ' ונטע אלישמע  ביקורות  וועדת  חברי  מינויהמועצה מאשרת את    מליאת
 . המועצה במליאת שהוצג כפי, בנדלק

 פה אחדאושר 

 החלטה
על ידי    המועצה  במליאת   שהוצג  כפי   מועצהחברי הועדות ב המועצה מאשרת את החלפת    ליאתמ

 . המנכ"ל
 פה אחדאושר 
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   2022  לשנת  המועצה תקציב דיוני

שנה  מ, אז כמו כל שנה חוץ  2022תקציב המועצה לשנת    דיוני  ]מנכ"ל המועצה[:שרון סספורטס  

של   הדיונים  את  מתכננים  אנחנו  שנתיים,  לפני  ירושלים  בסיור  הקורונה,  בגלל    מליאת שעברה, 

, המקום שנבחר יהיה חיפה. אנחנו כרגע בסגירות עם מלון דן  09-11.12-ב  2022המועצה לתקציב  

תקציב.    של דיוניאה ובנות הזוג לסוף שבוע, שיהיה סוף שבוע  יבחיפה, כדי לארח את חברי המל

לשנה   ביחד  עליה  שנעבוד  אחרי  המתוקנת  התקציב  עם  חוברת  נשלח  אנחנו  אחריו  ימים  עשרה 

 .2022- את סוף דצמבר אנחנו נקיים את ישיבת המליאה לאישור התקציב בהבאה. לקר

שבישיבת ההנהלה עלתה    המליאהאני מבקשת לעדכן את חברי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בישיבות  שההערה   שהיו  הקודמים  מהדיונים  הקודמת,  מהמליאה  תובנות  בעצם  סיכום  היא 

דות השונות של המליאה לפני שזה עולה לדיונים שלנו  שיש מקום לדון בווע  , התקציב לפני שנתיים

ישיבות  את הדיוני תקציב האחרונים, כי אז כבר התקציב מתכנס. אז אנחנו נקיים עד אז  בבמליאה,  

 .השונות שלנובמסגרת הוועדות 

חברי ועדות שאכן הם פעילים בוועדה,  אני מבקש שמישהו יעקוב אחרי  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 .לא נחליף, מפני שזה לא נראה טוב בחלק מהמקומותואם 

 אישור קידום מימון להחלפת מרכזיות חשמל במתן 

מימון טבעת בישוב מתן. החורף שעבר היו הרבה מאוד    הקדמת  אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה[:

תקלות חשמל בישוב מתן. אנחנו החלטנו באופן יזום בקיץ הזה לבצע בדיקה של מרכזות החשמל,  

שות יואב ביצע את הבדיקה הזאת עם איש מקצוע שהגיש לנו דוח.  אכאלה. אגף תפעול בר  8יש שם  

שכבר לא שווה לתקן אותן, אלא צריך    וברמה כז  המרכזות לא תקינות, ולא תקינות  8מסתבר שכל 

להחליף אותן. סך הכל העלות הכוללת של החלפת כל המרכזות כולל מע"מ מהצעת מחיר שכבר  

שאחראי במסגרת  כמובן שקל כולל המע"מ. המימון יהיה על ידי הוועד המקומי  102,000התקבלה 

 תב"רים עתידיים, ם מימון על חשבון  האצלת סמכויות על תחזוקת חשמל. מתן ביקשו שזה יהיה קד

שנה הבאה, וזה מחייב את אישור המליאה כמו שאגוזי ביקש. אני רק רוצה    תב"רלמעשה על חשבון  

עלתה   עצמה  הבדיקה  הבדיקה.  לגבי  מילה  עוד  ואנחנו    8,000להוסיף  מימנה  שהמועצה  ש"ח 

זו   לבצע בדיקה כזאת בכלל ישובי    דבר כזה, בקשה ל2022בשביל    אומתכוונים להביא סוף שנה 

ו כי יש פה עניין בטיחותי, עניין של אחריות, החורף לפנינו  ק  יישורהמועצה, המטרה היא לעשות  

זה עוד לא נגמר כי אחרי שיתחיל הגשם והקרקע תהיה רטובה, אז המרכזות כנראה יהיו    תןוגם במ

בסדר, אבל נתחיל לגלות תקלות בקווים בין המרכזות , רק יהיה כנראה יותר קל לאתר אותם, ואז  

ולתקן   בנקודה המדויקת  יזדקקו להשקיע  כךלחפור  בעד?    שהם  מי  אוקי  כנראה.  כסף  פעם  עוד 

 .אישור, תודה

 החלטה
לסעיף   המקומ  60בהתאם  המועצות  מאפשרת  לצו  לעובדת    מליאתיות  סוציאלית    המועצה 

קר א הדרכת    לוי  -מלירית  של  נוספת,  במוסדות    2-4עבודה  סוציאלית  לעבודה  סטודנטים 
 הבאים: מכללת רופין, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב.

 פה אחדאושר 
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 החלפת מורשי חתימה 

בין בתי הספר שלנו לקראת  החלפת מורשי חתימה  בואו נמשיך.    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

בעקבות חילופי    '.מיתר'ובית ספר    'יחדיו'בית ספר  אז יש לנו שניים כאלה,  שנת הלימודים הבאה.  

  אפרת במקום  ביחדיו  .  מורשי החתימהשינוי  ב'יחדיו' ו'מיתר' צריך לאשר את  בבתי הספר  המנהלים  

מנהל בית הספר נעם שר ויערה מזור מנהלי בית  חשבון בית הספר מנוהל על ידי  גור נכנס נעם שר,  

החתימה בבית הספר. חשבון  י  הספר. כל מי שחייב כספים בחשבון זה מחויב בחתימת שתי מורש 

נעם    ויהי  'יחדיו'של בית ספר  חשבון תשלומי ההורים  של  ההורים גם עשינו שינוי, מורשי החתימה  

הספר  שר   בית  וומנהל  מזור המנהלנית  עמיאליערה  כספים    יג נצ  אורן  כל משיכת  וועד ההורים. 

ו חתימה,  מורשי  שני  בחתימת  מחויבת  הספר  במהחשבון  בית  מנהל  של  תהיה  מהם  שאחת  לבד 

'מיתר'    ותוספת של  הראל,  איילה גדעון    נכנסתבורנשטיין  יפעת  במקומה של  חותמת. בבית ספר 

ן פרץ מנהלנית בית הספר. כל משיכת כספים בחשבון תחויב  קרוהראל    גדעון חשבון בית הספר אילה  

בחתימת שני מורשי חתימה בתוספת החותמת. בחשבון ההורים מורשי החתימה של בית הספר יהיו  

. כל משיכת  עמית חסקיאילת גדעון הראל מנהלת בית הספר, קרן פרץ המנהלנית ונציג ההורים  

ת הספר.  ימנהל בית הספר וחותמת ב  של  היא  ןמהכספים תחויב בחתימת שני מורשים בלבד שאחת  

 פה אחד. עד כאן. מי בעד? 

  

 תב"רים

וניקוז, תוספת    תיעולנתחיל עוד לפני זה פרויקט  אז  תב"רים.    ]מנכ"ל המועצה[:שרון סספורטס  

  וניקוז   מקרן תיעולניקוז. התוספת היא    במימון רשות יקוז  תב"ר של פרויקט נ שקלים    25,000של  

וניקוזשל המועצה   ה  שקלים. החלפת מרכזי   25,000עד    לצורך עבודות קטנות בתחום של תיעול 

נה לקורונה, אנחנו עוד  י. מוצרי הגי , הסביר את זה מקודם סגן ראש המועצהשקלים  102,000במתן  

ור  שציוד שק במאץ'כסף כדי לאפשר  לשרייןלא יודעים מה קורה עם משרד החינוך, אנחנו צריכים 

מתן, אנחנו באמת עם משרד  ל  גרור כיבוילקורונה אם זה מסכות, אם זה אלכוג'ל ודברים כאלה.  

ממש חצי  אז  וחצי  הביטחון,  הביטחון  המקומי,  רד  של  ריענון  .  ₪  36,018מהוועד  תפעול  רכבי 

כבר  המועצה אישרנו  להוסיף    220,000,  צריך  כיוון  ₪    16,000שקלים  נוסף,  רכב  רכישת  לצורך 

והוא עולה    אין את הרכבים שחשבנו שיהיו להם, וצריך להביא את אחד הרכבים הליסינג   שלחברת

 .רים"בת. אז אלה הקצת יותר

ואגוזי אמר שהיא  רים  "בתאוקי חברים, שאלו כאן מהי יתרת ה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שהם חיוניים, אנחנו לא ממשיכים עם פרוייקטי פיתוח  רים  "בתהאנחנו רק על  מאוד נמוכה ולכן  

 החלטה
ליישוב מתן משיכת    המועצה  מליאת רכישת מרכז   102,000מאשרת  לטובת  על  י₪  חשמל  ות 

 . 2022חשבון תב"ר של שנת 
 פה אחדאושר 

 החלטה
חתימה  את    מאשרת המועצה    מליאת מורשי  'מיתר'  שינוי  ספר  ובבית  'יחדיו'  הספר  בבתי 

 . כפי שהוצג במליאת המועצה בבתי הספר  בעלי תפקידיםבעקבות חילופי 
 פה אחדאושר 
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כאלה עד שיכנסו כספים משיווקים באזורי התעסוקה. עד אז אנחנו כרגע עם רגל על הברקס, עד  

נה אנחנו נסתפק במה שאישרנו, רק נביא לכאן רק דברים שהם דחופים ובטיחותיים או  סוף הש 

ש זוכרים  כי  מאצ'ינגחשובים  יש  קריטריונים,  לבטיחות,    הגדרנו  קשור  זה  ממשלתי,  משרד  עם 

אבל כרגע    נקבל פתאום הרבה מאוד כסף,קולות קוראים כאלה. אז זה עד סוף השנה אלא אם כן  

 אנחנו מהדקים את התקציב.  זה לא נראה ככה אז 

וניקוז של המועצה. כמה יתרה יש    תיעולמוזכר בסעיף הראשון שיש קרן    איתן יפתח ]אלישמע[:

 ?שם

מכל מיני עסקים כאלה,    תיעול  גיןזה כל מיני כספים שאנחנו מקבלים ב  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 .כל מיני מקומות פר טיעון, יש לנו אני לא זוכר להגיד לך בעל פה כמה

 ?500,000? 50,000סדרי גודל  איתן יפתח ]אלישמע[:

 לא יודע.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

הוא אומר מאות אלפים לא עשרות אלפים. אגוזי, איתן שאל כמה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .סדר גודללתיעול וניקוד, ף יש בקרן  כס

 .אני לא זוכר בעל פה, סדר גודל כמה מאות אלפי שקלים יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

ורבורג[: ולנו אין את    100כרגע אישרנו למתן    דוד שוורץ ]שדה  ומשהו אלף שקל על שנה הבאה 

 ?הכסף, איך אנחנו מתכוונים לממן את זה

לא, בתזרים מזומנים אנחנו בסדר, הבעיה היא תקציב לא תזרים   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .מזומנים. התזרים בסדר, הבעיה היא התקציב שלהם

חוסר תזרים, ליאת דיברה על התגבור  ן אנחנו מדברים פה על  אושרת, באותו עניי  חברת מליאה:

אמרנו שנעביר את זה לעדיפות, אין לי בעיה לדון בזה שוב, אבל מאיזה תקציב תביאו את    של הגזם,

 ?זה

 .אתם תבואו ותגידו מה ההמלצות שלכם ונדבר על זה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יש לנו קרן ביוב    .פתרוןלזה למצוא  צריכים  מחשבה והעלות לאני רוצה   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

ישובים וגם  בהיא צומחת, אין לנו הוצאות שם כמה שצריך, יש שמה יחסית עודף ויהיה עודף, גם  

מיליון שקל עודף. אין מה לעשות בכסף הזה    10  אני עשיתי חשבון אצלנו, בסירקין יהיהמועצה.  ב

איך אנחנו את הקרן ביוב  בקול, ואמרתי את זה כבר מזמן,  . אז צריך לחשוב  מלש"ח  12,  כסף  נגבה

הזה הופכים לקרן פיתוח כדי שנוכל להשתמש בכסף שאנשים משלמים לפיתוח, שכבר שילמו בזמנו  

אז צריך להתגבר על הבעיה הזו ולחשוב  האחרים שילמו הרבה יותר כדי שלהם יהיה פיתוח מוכן.  

 על זה ברצינות. 
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אוקי, אורי אתה כבר לקחת על עצמך לטפל בכל הנושא של תעריפי    גני גונן ]ראש המועצה[:אושרת  

רים, מי  "בתנצביע על ה   אז אורי מרגלית יקח לרכז את זה. כן בואו   הביוב, אז גם את זה תבדוק.

 בעד? בואו נראה מי שבבית, מי בעד? פה אחד. 

 

חברים הגענו לסיומה של הישיבה, אני רוצה לאחל לכולם שנה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שלא נמצאת כאן,   הטובה ומבורכת, להודות לכם שוב על העשייה שלכם. אני רוצה להודות לדניאל 

היא עובדת מכל הלב ובהחלט מגיע לה כל  מגיע לה,  אבל היא כל כך צנועה ותמיד מאחורי הקלעים,  

, היא הכינה את כל מה שראינו גם למטה וגם כאן וגם את החבילות שמחכות לכם שם. אז הפירגון

 תודה לכולם וחג שמח ושנה טובה. 

 - הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 _____________ ____ _________  _____________ 
 אושרת גני גונן, 
 ראש המועצה 

 שרון סספורטס, 
 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 
 גזבר המועצה

 

 החלטה
. , על פי הנספח המצו"בשהוצגו במליאת המועצהאת התב"רים כפי  מאשרתהמועצה  מליאת  

פה אחדאושר   
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תב"רים  –א'  נספח  

 


