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.2

סקירת מנהל אגף חינוך – אייל צייג;

גב' אושרת גנ י גונן :

שלום

לכולם,

אני

שמחה

לפתוח

את

ישיבת

המליאה ,פתחנו בשעה טובה ומוצלחת את שנת הלימודים לפני יומיים .שנת
הלימודים נפתחה כסדרה בשמחה גדולה מאוד ,ולרוב בלי תקלות .השנה
אנחנו אחרי קיץ עמוס בשיפוצים והסדרות של מבני חינוך וספינת הדגל של
הפרויקט בקיץ הזה בית הספר עמיאסף בית ספר מדהים ,אנחנו נעשה שם את
אחת מישיבת המליאה הקרוב ות שלנו ,בית ספר של  10,000מ"ר בנוי ,בית
ספר שהושקעו בו  80מיליון  90 .₪מיליון  ₪עם מגרש גדול ,עם אמפי
תיאטרון של  1,600מקומות ,אודיטוריום של  400מקומות 48 ,כיתות אם ועוד
מעבדות ביחד כמעט  70כיתות .בית ספר ענק ,שווה ...עם הילדים ,בית ספר
מקסים והילדים והצו ות שמחו מאוד להיכנס לבית הספר החדש ,כמו
שאמרתי שווה לראות כי אין כמראה עיניים  ,ואנחנו נגיע לשם .אנחנו השקענו
כמו שאמרתי השקעה רחבת היקף בכל נושא שיפוצי מבנה החינוך ,קרוב ל -
 100מיליון  ,₪נכנסנו לחלק מבתי הספר לשיפוץ מאוד מאוד מסיבי ,וחלק
מבתי הספר קצת פחות ,וכל שנה יש לנו תכנית רב שנתית ,וכל שנה אנחנו
נעשה מוסד חינוכי אחר בצורה מקיפה .גם לגני הילדים נכנסנו לשיפוצים,
ואפילו בחרנו מספר גנים שבמהלך השנה הם יהיו מה שנקרא גן עתידני
שמשרד החינוך מגדיר מה זה גן עתידני מבחינת מראה כמו  M-21בחינוך,
כיתות ייחודיות וטכ נולוגיות ,אז גם בעניין הזה אנחנו נתקדם ונעשה במהלך
השנה .לא צריך לחכות לקיץ כדי לעשות שיפוצי מבנה חינוך ,אנחנו קוראים
לזה שיפוצי קיץ מעכשיו חדל שיפוצי קיץ ,מעכשיו קוראים לזה שיפוצי
מוסדות חינוך ,תחזוקת מוסדות חינוך ,ואנחנו כל השנה נהיה בתחזוקה
בשיפוצים ובנ ושאי בינוי .אני רוצה לפתוח בתודה מאוד מאוד גדולה לכל מי
שהיה לו חלק ,ואני לא אציין שמות ,כי היו לכולם חלק ,כמעט לכל עובדי
המועצה וגם שותפים בוועדת החינוך כאן ועוד גורמים רבים אחרים ,בוודאי
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ובוודאי צוותי החינוך במוסדות החינוך ,אני רוצה להגיד לכולם תודה מאוד
מאוד גדולה .היו כאן אנשים שביטלו חופשות והנהלות בתי ספר שנשארו כאן,
כדי להיערך לשנה הזאת ,אז אני אומרת לכולם תודה אחת גדולה לכל עובדי
מערכת החינוך ,בתוך המועצה ,מחוץ למועצה ,לכל עובדי משרדי המועצה
המסייעת בעצם למערכת החינוך ,כדי שהיא תוכל לפתוח את השנה כס דרה.
בטיחות ,ביטחון ,מבנים ,הנדסה ,רכש ,ריהוט ,מכרזים ,כל הנושא הזה זה
באמת מורכב מאוד מאוד מאוד ,והייתה כאן עבודת צוות מעולה .אני רוצה
לשתף אתכם בכמה ככה ממש בכותרות ,כי לא נוכל להרחיב על זה מידי .אייל
אחר כך יראה לכם את זה במספרים ,החינוך במספרים מצגת .א בל אני ככה
בכמה כותרות .השנה למערכת החינוך שלנו מצטרפים  2בתי ספר ,אנחנו
מדברים על מערכת החינוך היסודית .יש לנו  8בתי ספר יסודיים ,והשנה עוד
 2בתי ספר יסודיים מצטרפים למערכת החינוך הממלכתית .אנחנו בשלבי
אישור אחרונים מול משרד החינוך כדי לקבל רישוי כמוסדות רשמיים
ומוכרים ,אני מדברת על בית הספר האנתרופוסופי מיתר שפועל בצופית ועל
בית ספר הדו לשוני ערבי  -יהודי שפועל בבית ברל ,ועבר למבנה של עמיאסף
הישן .אז באמת שני בתי ספר מקסימים חדשים שנכנסו והצטרפו לבתי הספר
המעולים שיש לנו במועצה .גם התחדשנו במנהלים חדשים ,אז לבית ספר
צופית הצטרפה מנהלת חדשה אורית לנדאו ,לבית ספר ירקון הצטרפה מנהלת
חדשה דנה במקום יהודה שהמשיך לנהל -

מר צפי פלד :

זה חטיבה.

גב' אושרת גנ י גונן :

מנהלת חטיבה כמובן .ואנחנו מאחלים גם ליהודה

וגם לגיל שריג שניהל את צופית בהצלחה בהמשך דרכם .אנחנו השנה קודם כל
מאוד מאוד גאים ושמחים שקיבלנו הכרה ששני בתי הספר שלנו ירקון
ועמיאסף זכו כבתי ספר מצטיינים ברמה הארצית .שני בתי הספר האלה
קיבלו הכרה והוקרה כבתי ספר מצטיינים גם בתחום החינוך ,גם בתחום
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ההישגים הלימודיים וגם בתחום החברתי ,אייל תפרט על זה קצת יותר  ,אני
אשתה מים .על ירקון ו -

מר יום טוב אלקבץ :

אושרת אפשר לפני כן הערה? גם התפרסם משהו,

צפיפות כיתות בדרום השרון שאנחנו קצת צפופים .אם תתייחס לזה אני
אשמח.

דובר :

אנחנו בכל מקום מקום ראשון ,הכי הרבה ילדים

פה.

מר אייל צייג :

גם בית ספר ירקון וגם בית ספר עמיאסף ,עמיאסף

בפעם הרביעית שמקבל ...מצטיין ,בין בתי הספר המצטיינים בארץ בפעם
הרביעית ברציפות .בירקון פעם שלישית כאשר בשנה מסוימת הוא לא קיבל.
המורים מקבלים איזה שהוא בונוס לעניין ,והציון הזה נקבע על ידי הישגים
לימודיים ,התנדבות ,שיעור המתנדבים בתנועות הנוער בקרב הבוגרים ושירות
משמעותי בצה"ל ,איזה שהוא ציון משוקלל כזה ,אז גם ירקון וגם עמיאסף
הוגדרו כמצטיינים בארץ ,ואנחנו גאים בזה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה אייל ,בהחלט מגיע להם .אין ספק שזו עבודה

מצוינת של צוות מעולה ,של מנהלות מצוינות מירב פרידלנדר ועל יזה מירקון,
 2מנהלות מעולות אבל גם צוות יוצא מן הכלל ,והכי חשוב הילדים שלנו
ילדים מדהימים .אז גאים בהם ,גאים בצוות ,גאים במנהלות ,גאים בהישגים.

מר דני ברכה :

זה הכול תורשתי זה בא מהסבים והסבתות.

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון דני מסכימה איתך .החינוך הקדם יסו די,

זוכרים שדיברנו כאן על כל הנושא של בקרה ופיקוח בחינוך טרום יסודי,
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בעיקר במעונות יום בגילאי לידה על גיל  ? 3על רקע הגננת המכה מראש העין,
אנחנו גם קיימנו חשיבה כאן ועד שהמערכת הממלכתית שהיא ככה נושאת
מטוסים גדולה ,ועד שהיא זזה לוקח לה זמן ,ועד שתתחלף הממשל ה ותיקבע
מדיניות ,ויחליטו שצריך לתקנן גם תקן של פיקוח על הגנים שהם לפני טרום
חובה על מעונות היום ,אנחנו החלטנו בדרום השרון להכניס כבר עכשיו בשנת
הלימודים הזאת פיקוח על מעונות היום שלנו ,ויש לנו מעונות יום במועצה,
ועל כיתות מעונות היום ועל הצוות החינוכי אנח נו הכנסנו מדריכה רכזת,
שגם תעשה פיקוח ,גם בקרה ,גם הדרכה ,ותהיה בקשר עם הצוות החינוכי
ועם ההורים .גם ילדי הילדים נפתחו יפה מאוד ,גיתית איתנו כאן? לא .באמת
עשו עבודה יוצאת מן הכלל ,מנהלת המחלקה והצוות שלה .גם בחינוך המיוחד
השנה נפתחה כסדרה 200 ,ילדי חינוך מ יוחד לומדים בתוך המערכת שלנו
משולבים בתוך מוסדות החינוך שלנו גני ילדים ובתי ספר ,וזה נורא חשוב ,כי
אנחנו רוצים שכל הילדים שלנו יישארו בקהילה שלנו .גם לשרה ולצוות.
כמובן בתי הספר היסודיים וקלרה נמצאת כאן ,נפתחה שנה נהדרת .נבנו  2גני
ילדים חדשים בצור יצחק .כ בר עכשיו נבנים גני ילדים נוספים לשנה הבאה,
אחד בצור נתן .נווה ירק וסירקין ,אנחנו מחכים לאישור משרד החינוך ואתם
הבאים בתור .השירות הפסיכולוגי ,השירות הפסיכולוגי בפעם הראשונה
אנחנו נכניס פסיכולוגים גם לבתי הספר התיכוניים .משרד החינוך עד היום
לא הקצה משאבים ל זה ,אין תקן לבתי ספר על יסודיים ,כולנו מבינים כמה
זה נדרש .עכשיו אולי יותר מאי פעם ,אבל תקנים לא מקבלים ,אנחנו החלטנו
שאנחנו נתקנן ונכניס פסיכולוגים על חשבוננו וקיבלנו גם איזה שהוא מצ'ינג
ממשרד החינוך לאור היוזמה הזאת ,ואנחנו נכנסים לשני התיכונים שלנו עם
פ סיכולוג חינוכי .חוץ מזה פתחנו שירות פסיכולוגי משלים מסובסד ,הורים
שצריכים לעשות אבחונים שהם צריכים טיפול לילדים ,מעבר למה שהשירות
הפסיכולוגי נותן במסגרות הקיימות ,אנחנו מאפשרים גם שירות פסיכולוגי
משלים על ידי הצוות שלנו .כמובן שאנחנו יכולים לסבסד את זה ,כי כשאנחנו
לא גובים שכירות ,ושאין תקורה על חשמל מים וארנונה ,אפשר להוריד את
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התעריפים .אז אנחנו שמחים לבשר שהשירות הפסיכולוגי יעבור לכאן
למועצה בקומה התחתונה ,אנחנו נכשיר את המועצה ויהיה לנו כאן שירות
פסיכולוגי משודרג .אתם מכירים את המשרדים זה בגן חיים ,זה מא וד מאוד
ישן ,אנחנו נשדרג את זה נביא לכן את השירות הפסיכולוגי ,ונוכל לתת את
השירות הזה לכל המסגרות שלנו כאן בדרום השרון.

גב' גילה פרין :

ועל זה יש להתיר עבודה גם למבקר המועצה

שבזמנו מה שנקרא באחת הביקורות גם זרק אור וזרקור על הנקודות בדיוק
האלה ,שאני מבינ ה שהוטמעו במערכת ורואים בראוו.

גב' אושרת גנ י גונן :

גילה וגם לך כיו"ר ועדת הביקורת ולצוות של

הוועדה .אין ספק שנקודות שאתם מעלים ,ונושאים שאתם מעלים במסגרת
הביקורת ,כמו שאתם רואים זה חשוב מאוד ,מתקנים ליקויים וזה אחד מהם.
מה עוד יש לנו לספר על פתיחת שנת הל ימודים -

מר אשר בן עטיה :

אבל רואי לא כאן אנחנו לא ראינו כמה הוא הסמיק

עכשיו.

גב' אושרת גנ י גונן :

אחת הבקשות שעלו זה לגוון את המגמות ,יש לנו

מגמות מצוינות בבתי הספר התיכוניים ,אבל לא היו לנו מגמות ספורט,
והשנה פתחנו בשמחה  2מגמות ספורט ,אחת בירקון ואחת בעמיאסף ,הביקוש
היה מאוד מאוד גבוה .פתחנו חדר כושר כאן ובהחלט אנחנו רואים שיש מקום
לפתוח מגמות כאלה גם לאור הביקוש ,ויכול להיות שנפתח עוד מגמה נראה
בשנה הבאה ,הביקוש היה פשוט  65ילדים נרשמו למגמה ורק  25יכלו
להתקבל ,אז אנחנו נשקול לפתוח עוד כיתת ספורט בשנה הבאה .מה עוד יש
לנו עם החינוך? טוב ,זה כבר חינוך על יסודי ,אבל אני גם רוצה להגיד,
שאנחנו רואים את הילדים שלנו כאן ברצף גילאי .אז אם מערכת החינוך
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מתייחסת לילדים שלנו מגיל טרום חובה או טרום טרום חובה ועד גיל  , 18אז
אנחנו רואים את הילדים שלנו מגיל לידה ,כמו שאמרתי קודם ,אבל גם
כבוגרים צעירים גם כחיילים ויש כאן מרכז צעירים שמלווה את החיילים
שלנו וגם כסטודנטים .הוועדה ועדה להשכלה גבוהה שיושבים בה חברים גם
מהמליאה שגית ועדי ,מי עוד מהחברים כאן יושבים בוועדה? גלי ,הוועדה
להשכלה גבוהה אנחנו החלטנו ממלגה של  ₪ 1,200שקיבלו תושבי המועצה
הלומדים לתואר ,להעלות את המלגה ל  .₪ 10,000 -אז אומנם לא יקבלו את
זה  120סטודנטים אלא פחות ,אבל מ  ₪ 100,000 -שהמועצה הקצתה אנחנו
נקצה  ₪ 400,000עבור מלגות ,כשבעצם  ₪ 200,000אנחנו מביאים ממפעל
הפיס .הגשנו קול קורא קיבלנו אישור על  , ₪ 100,000והגשנו קול קורא נוסף
וככול הנראה נקבל אישור על  ₪ 100,000נוספים .כלומר מ  ₪ 100,000 -מלגות
אנחנו מעלים ל  ₪ 400,000 -זו בשורה ,חברים זו בשורה שאנחנו אומרים
לילדים שלנו כאן בדרום השרון ,אתם חשובים לנו ,אנחנו רוצים לתמוך בכם,
לכו תלמדו השכלה זה חשוב ,השכלה זו דרך להתקדם בחיים ולעשות קריירה
ולהשתכר בכבוד.

דובר :

אגב ,צריך לעשות פה מערכת הגברה ,אי אפשר

לשמוע.

גב' אושרת גנ י גונן :

אתם לא שומעים אותי?

דובר :

את צריכה לצעוק.

גב' אושרת גנ י גונן :

יכול להיות שאתה צודק .אם לא ידברו במקביל

תאמינו לי שישמעו אות י טוב.

דובר :

אולם ישיבות כזה ענק בלי מערכת הגברה זה -
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גב' אושרת גנ י גונן :

סבבה ,הולכים על זה .בואו נעשה הצבעה ,מי בעד?

אנחנו נוסיף לתב"ר שאישרתם לחדר ישיבות ,אנחנו נוסיף את ההגברה סגור,
אושר פה אחד.

מר דוד משה :

כל אלה שרוצים את ההגברה לא שמעו מה א מרת.

גב' יעל דור :

שאלה לגבי ...דיברת על בתי ספר עמיאסף ...לגבי

בית ספר בית אקשטיין הוא גם על יסודי ,נכון? זה חינוך מיוחד.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן.

גב' יעל דור :

האם גם אליו מקצים משאבים לשיפוץ ,לקידום ,גם

הנושא של מגמות ,יש שם מגמות לאומנויות א בל יש להם ציוד פחות טוב
מירקון נגיד.

גב' אושרת גנ י גונן :

זכינו במועצה שבית אקשטיין החליטו להקים את

בית הספר אצלנו .זה בית ספר ששייך לרשת  ,הוא לא בית ספר מועצתי ,הוא
לא מה שנקרא בית ספר בבעלות שלנו .אבל יחד עם זאת הוא אצלנו .הם
שוכרים בבית הספר אהרונוביץ הישן בכפר מלל ,הם שוכרים שם ,לצידם יש
בית ספר נוסף שנקרא תמר והוא בית ספר אנתרופוסופי ,היום שייך להוד
השרון שהם שוכרים מאיתנו הוד השרון ,והמקום מאוד מאוד צפוף וקטן.
אנחנו רצינו והצענו להם לעבור לעמיאסף ,וכך יוכלו להרחיב את בית הספר,
לא מעט ילדים שלנו לומדי ם בבית אקשטיין .בית אקשטיין הוא בית שמאפשר
לילדים עם לקויות למידה לעשות בגרות וללמוד במגמות וליהנות מלמידה
שמותאמת להם ,הוא בית ספר מצוין אנחנו מאוד מאוד מעריכים את העבודה
שלהם ,ועשינו חיבור לבית ברל ,גיא יודע את זה ,לקרן בית ברל ,זה כבר לא
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תלוי בנוי ,עכשי ו זה עניין מסחרי של משא ומתן בין הקרן לבין העמותה,
עמותת בית אקשטיין .אנחנו כמיטב יכולתנו עושים את החיבור כאן כדי שזה
יצליח .אם זה יצליח או לא ,זה כבר לא תלוי בנוי זה עניין מסחרי שלהם.
אנחנו מאוד רוצים שהם יישארו כאן בהוד השרון.

גב' יעל דור :

אוקיי ,פ שוט שאלה שהופנתה אליי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אני רוצה לתת לאייל להציג את המצגת ,עוד

שאלה אחת לפני שעוברים לאייל ,אלי.

מר אלי כהן :

ה  1 -לספטמבר היה אירוע מאוד משמח ,מועצה

מקומית אורנית ניצלה את ההזדמנות של ה  1 -בספטמבר כדי לפתוח את השער
המערבי שלהם .הפ תיחה של השער המערבי הזה גורמת לנו לתושבי גוש
חורשים כל יום להיתקע עכשיו בפקק של  45דקות.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני אשמח להתייחס לזה ,אבל זה לא בסדר היום,

אני אגיד משפט אחד -

דובר :

זה כולל צופית זה חצי שעה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו רואים את זה בחומרה  ,אנחנו חושבים שלא

צריך לעבור בתוך יער ,לא צריך לעבור בתוך יער ,יש כללים לנסיעה בתוך
יער .יער הוא לא נתיב תחבורה ,יער הוא יער וצריך לשמור אותו .פנינו
לקק"ל הודענו לקק"ל שאנחנו רואים את זה בחומרה רבה ,ואנחנו דורשים
מהם להתקין שם שער ביער שלא יהיה מעבר לתנוע ה .עם כל הכבוד ויש לי
כבוד ,וגם אנחנו נמצאים בפקקי תנועה ,ועושים מעקפים כאלה ואחרים ,אבל
אנחנו לא ניסע לאנשים בתוך השדה ואנחנו לא נעבור בתוך יער ,יש כללים.
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אז אנחנו קיבלנו אור ירוק מקק"ל ,עוד לא קיבלנו תשובה רשמית בכתב ,אבל
התשובה הלא פורמלית הייתה שהם בהח לט מוכנים אם נגיש להם מכתב
רשמי ,להתקין שם שער .זה עוד לא קרה ,ואנחנו מקווים שזה ייקרה בקרוב,
אנחנו מקדמים את זה .אני לא אפתח את זה ,כי זה לא על סדר היום שלנו ,זה
חשוב ואני מוכנה אם אתה תרצה להעלות הצעה לסדר היום בישיבה הבאה.
וגם לא צריך לחכות מישיבה לישיב ה ,אפשר לעבוד על זה ככה ,אנחנו עובדים
על זה .ברשותכם אייל.

מר אייל צייג :

טוב ,אז אחרי הדברים של אושרת ,הגנים אני רוצה

קצת לסדר את האוזן ברמת מספרים .אז אלה המספרים שנמצאים .יש לנו 76
גנים עם  2,000תלמידים .פתחנו כמו שאושרת אמרה  2גנים חדשים בצור
יצחק .י ש לנו  3מעונות בבינוי של מעונות נוספים .בתי ספר יסודיים יש את
ה  8 -הרגילים שלנו והשנה אנחנו בתהליך הסדרה והכרה גם של הדו לשוני וגם
האנתרופוסו פי בית מיתר וצופית ,תיכונים יש לנו  , 2ירקון עמיאסף קרוב ל -
 3,000תלמידים ,כאשר אנחנו קולטים מכיתה י' את תלמידי כוכב י איר וצור
יגאל ,בסך הכול אתם שמים לב קרוב ל  9,000 -תלמידים עם  91מוסדות.
התלמידים החדשים שלנו בעיקר זה ילדים צעירים .המרכיב המרכזי באמת
הגדילה היא בצור יצחק ותלמידי כוכב יאיר שנכנסים למערכת .כמו שאתם
רואים יש לנו  3,600חניכי תנועת נוער ,שזה נתון מאוד מאוד מש מעותי וחשוב
בתהליך החינוכי שלנו .תעודות בגרות ,אנחנו עומדים על  , 98%שני בתי הספר
הם מצטיינים .גם הנתונים של הגיוס גם בקרב הבנים וגם בקרב הבנות
גבוהים מאוד ,בעיקר הנושרים זה בעיות נפשיות ,עשינו את הניתוח הזה,
בעיות נפשיות ודתיים בעיקר בנות .ובקרב ההתנדבות כ מו שאמרתי אנחנו
ובמספרים מאוד גדולים יחסית מהנתון הארצי .יש לנו גם איזה שהוא מודל
של שגרירים צעירים ,שזה איזה שהיא הסללה מאוד מאוד משמעותית בתוך
בתי הספר ,יש לנו מגמת דיפלומטיה וגם במסגרת הבלתי פורמלית שנקראת
שגרירים צעירים .ההשקעות במוסדות החינוך ,עמיאסף היה מרכיב מאוד
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מאוד משמעותי במהלך הקיץ או בכלל בחצי השנה האחרונה עם פוש מאוד
גדול של כולם ,בשרביטה של אושרת ,אני חייב להגיד עשינו פה סללואים,
במוצאי שבת עוד נפגשנו כדי לראות איך פותחים את בית הספר ב 1.9.19 -
בצורה מסודרת ,תקינה ובטיחותית .יש לנו עדיין השקעות שם בעבודה ,אבל
בסך הכול אני מאמין שאחרי החגים אנחנו נסדיר גם את אולם הספורט
שנשאר וגם עוד דברים שנשארו בתוך בית הספר עמיאסף שצריך להסדיר
אותם .אז עמיאסף ,יש פה מספרים ,אני זוכר את המספרים .עמיאסף 81
מיליון  ₪לא כולל את האולם שזה עוד -

מר צפי פלד :

 11מיליון .₪

מר אייל צייג :

כן .בית חינוך ירקון  11מיליון  ,₪השנה אנחנו

מתחילים לבנות את המבנה הרביעי ,יש שם מחסור בכיתות .חטיבת ביניים
צור יצחק אנחנו מתחילים ,שוב לעשות חשיבה על בניית ה  , -לא חשיבה אלא
פשוט תכנית אדריכלית על מנת לבנות את חטיבת הביניים הצומח ת .ושיפוצי
הקיץ עם  3.5מיליון  .₪כאשר אני חייב להגיד פה ,זו פעם ראשונה ...את
המשימות לחברה הכלכלית ,ואנחנו עמדנו ב  30.8.19 -עם גמר שיפוצי הקיץ.
שוב לא נקרא לזה שיפוצי קיץ כמו שאושרת אמרה ,אנחנו עושים את כל
הפעילות במהלך השנה .גם בגלל שיש בתי ספר של החופש הג דול ,וגם בגלל
הקייטנות ,וגם בגלל שחלק מהקייטנות נמשכות לנו עד אמצע אוגוסט ,אז
אנחנו חושבים להחיל את השיפוצים במהלך כל השנה .אז המוסדות שלנו על
יסודיים קרוב ל  3,000 -ז'  -י"ב ,יסודיים  3,550עם  10בתי ספר ,קדם יסודי
מוגדר כמעונות יום יחד עם הגנים ,חינוך מיוחד  550ילדים המשתמשים
בשירותי חינוך מיוחד .אני רק רוצה להגדיר הגדרנו גם  300ילדי חינוך
מיוחד ,אתם צריכים להבין את השונות הזו ,יש ילדים שמקבלים שעות שילוב
והם עדיין משתמשים בשירותי החינוך המיוחד ,אבל  300תלמידים שלנו
בדרום השרון מוגדרים כחינוך מיוחד ,באמת  200מ הם אנחנו מכילים אותם
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בתוך מוסדות החינוך שלנו או מסגרות מיוחדות בדרום השרון ,ו  100 -יוצאים
החוצה למסגרות אחרות שאין לנו אותם בדרום השרון .קווי הסעה מערך
מאוד מאוד מאוד משמעותי ,וזה הייחודיות של מועצה אזורית 300 ,קווי
הסעה מרכיב משמעותי מאוד מסרבל בלהגיע למקס ום של האוטובוסים
הצהובים ,זה  300קווי הסעה ו  120 -קווים במסגרות החינוך המיוחד .זה
החינוך במספרים ,ואין כמו מראה עיניים ,אז אנחנו עשינו איזה שהיא מצגת
קטנה גם על היום הראשון במוסדות החינוך בדרום השרון.

גב' אושרת גנ י גונן :

אייל תודה רבה .רגע יש סרטון.

*** הקרנת סרטון ***

מר אייל צייג :

שתהיה לכולנו שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה לאייל לכל צוות אגף החינוך ,ואנחנו נעבור

לנושאים הבאים שלנו .אתם רוצים להעיר על זה?

מר דוד משה :

על החינוך מילה אחת.

גב' אושרת גנ י גונן :

מילה אחת .אז מ ילה אחת ו  2 -מילים.

מר דוד משה :

שמענו פה דברים נפלאים כל הכבוד למחלקה

למועצה .אני לא שמעתי נושא אחד שקרוב לליבי קצת חקלאות ,קצת חינוך
חקלאי ,לא ראיתי הקצבה של שקל לנושא ,אנחנו באזור חקלאי ,כולנו נולדנו
פה גם הילדים שלנו ,אני לא רוצה מגמות ולא רוצה בתי ספ ר ולא רוצה
מיליונים ,קצת תשומת לב לנושא הזה ,זה בושה שכל העירוניים ,אני פוגש
חברים ,הילדים שלי בחווה החקלאית של רמת גן ,בחווה החקלאית של
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כרמיאל ,בחווה החקלאית של עפולה ,כולם בחוות חקלאיות ,רק פה כנראה
גרים בחווה החקלאית ,אבל לילדים אין מושג ,ותאמיני לי שאנ י יודע על מה
אני מדבר.

גב' אושרת גנ י גונן :

אמרנו מילה אחת ,דודול'ה -

(מדברים יחד)

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע ,זה הערה או שאלה? זו גם הערה וגם שאלה?

אני אכנס את זה יחד להערה ושאלה ואני אתן תשובה .קודם כל הנושא של
חינוך לאדמה ,אדם ואדמה והקשר בין אדם לאדמה והחינוך הערכי
ההתיישבותי הוא בא לידי ביטוי בתוכניות הלימודים בכל בתי הספר ,יחד עם
זאת אנחנו בהחלט רואים לנכון לקיים גם בנושא הזה חשיבה מעמיקה
ותכנון ,התחלנו לתכנן כאן חווה חקלאית .חווה חקלאית זה מוסד חינוכי
מוכר על ידי משרד החינוך ,מתוקצב ,ואנחנו בתהליכים וזה לוקח זמן ,כי אי
אפשר לאשר מהיום למחר להקים חווה חקלאית ,אבל אנחנו בתהליך ,קיבלנו
אישור עקרוני להתחיל לתכנן את זה ,ובמהלך השנה אנחנו נתכנן את החווה
החקלאית שאנחנו נקים לראשונה כאן בדרום השרון.

מר אשר בן עטיה :

איפה?

גב' אושרת גנ י גונן :

איפה תקום החו וה החקלאית? יש כאן  2מיקומים

אפשריים ,אחד זה במרחב הזה של ירקון כפר מלל אהרונוביץ ,והמרחב השני
זה בית ברל .ומבחינה תכנונית יש תכנית גם לכאן ויש תכנית גם לשם ,ואנחנו
צריכים לראות איפה זה יהיה נכון יותר להקים ולהציב את זה .יש גם כל מיני
גופים ועמותות שמוכנים לקחת חלק ולהיות שותפים ,ואנחנו ממש על זה ,אז
תודה שהצפת את זה כי זה חשוב.
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מר דוד משה :

 ...בבתי ספר יש פינות קטנות.

גב' אושרת גנ י גונן :

בינתיים יש אנשים כמוך שמחנכים לחקלאות

בהתנדבות וכן ירבו ,אבל אנחנו כמועצה בהחלט רואים לנכון לקדם את
הנושא הזה של חק לאות.

מר דני ברכה :

שזה לא יהיה הוצאה כספית גדולה ולא מתקצבים,

אז שננסה את החווה החקלאית לקדם גם קנביס ואז ...לממן את זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

בבית ברל הם כבר במשא ומתן על הקמת חוות

קנביס ,נוכל לעשות את זה ליד.

גב' גלי זמיר :

אז  3דברים ...הדבר הראשון תודה רבה שהגענו

לפתוח אב  1.9.19 -את עמיאסף למי שנוכח פה והיה בתוך זה וגם למי שלא
נוכח פה ,אבל באמת נעשתה עבודה מטורפת ,ומה שבעיקר שמאוד בשקיפות
ובשיתוף של הנהגת ההורים ואת זה חשוב לציין ולהגיד תודה .שני דברים
אחרים שעלו במצגת של אייל ,אחד נושא תנועות הנוער  ,שאני שמחה שזה
עלה במצגת ,אבל אני יודעת שלא מציגים את הוועדות ,אבל כן להכניס את זה
פה שגם תקצוב נכון ולהגביר את התקצוב לרכזי תנועות הנוער מאוד מאוד
חשוב ומהותי ,מה שהצגנו בישיבת הנהלה לחשוב על זה לקראת העניין של
התקציב ,לפחות הבא .והדבר השלישי הנושא של הה סעות ,וזה אני מחלקת ל -
 2דברים ,אחד שככה אמרת בהתחלה שכל ילדי המועצה הם מגיעים למוסדות
החינוך ,אז ילדים שגרים במועצה ובחרו אומנם מוסדות אחרים שהם לא
תחת המועצה ,ולא לכולם יש את ההסעות .לדוגמא את ילדי חב"ד או דברים
אחרים שצריך גם להם לתת את הדעת .ודבר שני הע ניין שבכלל ההתייחסות,
אני מצטערת שאני מעלה את זה פה ,נכון לא אנחנו מחליטים איזה
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אוטובוסים יגיעו אלינו ,ולא אנחנו מחליטים איזו חלוקה תהיה ,אבל אני
חושבת שזה חופף ככה את כל מי שמתעסק בהושבה של הילדים ,ומאוד חשוב
שלפחות הילדים ידעו שמגיע אותו אוטובוס שאוסף ,ג ודל אוטובוס ,לא נהג
ולא שום דבר שמגיע הלוך ומגיע חזור ,כי ילד בכיתה א' צריך לדעת איפה
הוא יושב ,בבוקר ובצהריים .אז המקסום של האוטובוסים של המועצה ברור
ומובן תקציבית ,אבל לא מסיעים בובות מסיעים בו ילדים ,וחשוב לקחת את
זה בחשבון.

גב' אושרת גנ י גונן :

גלי תו דה ,אני אתייחס לכל הדברים .קודם כל אני

רוצה להודות לך כיו"ר הנהגת ההורים של בית ספר עמיאסף ,שאני חושבת
שבאמת הייתה שותפות ושקיפות ובשיתוף פעולה מעולה ,ובכל רגע נתון
שיתפנו מה המצב והתייעצנו ובסופו של יום הרוח הגבית של ההורים הייתה
מאוד משמעותית כאן לכל הצו ותים המקצועיים ,לדעת שהולכים עד הסוף עם
החלטה אמיצה לעבור בית ספר ,שהעבודות שלו התרחשו עד  4:00לפנות בוקר
של יום ראשון פתיחת הלימודים.

גב' גלי זמיר :

לגמרי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז באמת היו כאן מאמצים משותפים ותבורכו.

הנושא השני הוא נושא ההסעות .תראו הנ ושא של ההסעות הוא אופייני
למועצות אזוריות ,הוא פחות מהותי ברשויות עירוניות ,והוא כל כך כל כך
מורכב .ראיתם שיש לנו  300קווים .הקווים האלה הם גם אוטובוסים של
המועצה ,עכשיו זכינו במרכז ונקבל עוד  2אוטובוסים ממשרד החינוך  ,אבל
האוטובוסים שיש לנו בצי האוטובוסים הם פחות מחצי מהאוטובוסים
שאנחנו משתמשים בהם .יש הרבה מאוד מכרזים שיוצאים החוצה להסעות
חיצוניות ופרטיות כי אין לנו מספיק כמובן כלי רכב .ואנחנו רוצים למצות
את זה ,כי עלות האוטובוסים היא מיליונים רבים בשנה .ולכן יש קווים
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שהאוטובוס מתחיל מוקדם יותר ואותו נהג ו אוטובוס חוזרים ועושים הסעה
נוספת ועוד פעם עוד הסעה ,זה מדורג .זה לגבי המוסדות שלנו במועצה וגם
החוצה לחינוך מיוחד .יש קבוצה שנופלת בין הכיסאות .נופלת בין הכיסאות
קטגורית כי משרד החינוך הגדיר שילדים שלומדים במוסדות חינוך של המוכר
אך אינו רשמי או שלא מוכר ורש מי ,שזה לפעמים קורה בזרם החרדי או בדתי
שאנחנו לא במיפוי ,הילדים למעשה לא זכאים להסעה מהמועצה האזורית.
וההסעה אמורה להיות דרך המוסד החינוכי שבו הם לומדים ,הרוב המוחלט
של המוסדות החינוכיים האלה לא מסיעים את הילדים ,ואז הילדים האלה
מוסעים על ידי ההורים ,וזה נ טל מאוד מאוד גדול על ההורים .לצערנו הרב
אם היינו לוקחים עלינו את זה ,אם היה לנו כסף ,אין לנו לצערנו אין לנו ,זה
מיליונים רבים ,זה יכול להגיע ל  4 -מיליון  ₪בשנה ,אין לנו את הכסף הזה
להסיע ילד אחד שעולה  ,₪ 60,000זה מה שעולה ,ילד אחד שלומד במוסד
חינוכי דתי שה וא בחר ללמוד בו עולה בשנה  .₪ 60,000ויש כאלה שלומדים
רחוק יותר וזה גם מגיע ל  ,₪ 100,000 -אנחנו לא יכולים ,אי אפשר לעשות את
זה ,זה לא אחראי כלכלית ,אתם גם כן במליאה הזאת אם הייתי מביאה
לפתחכם להצביע לא הייתם יכולים להצביע בעד אין ,אין לנו את המשאבים
האלה ,ומ שרד החינוך לא משפה אותנו .בשעה שההסעות אנחנו משופים על
ידי משרד החינוך באופן מסוים לא מלא אבל מסוים .אז יש כאן ילדים שאין
להם פתרון ולכן אני פניתי ליו"ר ועדת החינוך חבר הכנסת מרגי ,ואמרתי לו
שאנחנו דורשים ממשרד החינוך לתת את הדעת על זה ,אנחנו במועצות
האזור יות אולי מיעוט בארץ המועצות האזוריות ,אבל עדיין יש כאן ילדים
שמוסעים ולא מקבלים שיפוי עליהם וזה לא קביל ,כי הכסף מגיע ,הוא פשוט
לא מגיע אלינו .הוא מגיע ...התורני של בית ספר ש"ס ,הוא מגיע לחב"ד ,הוא
לא מגיע אלינו ,והילד יוצא קירח מכאן ומכאן .ואנחנו מנסים לפ תור את זה
ברמה הארצית ,כי אנחנו לא יכולים לפתור את זה ברמה המקומית .ואני
יודעת שיש עוגמת נפש להורים שהגיעו לכאן ,וניסינו לפתור את זה ,ולפעמים
אנחנו מנסים למצוא דרך לא דרך עם הסעה אחרת שמגיעה לבית ספר ממלכתי
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ומוכר ,אבל אי אפשר לתת פתרון לכולם ,כי זה לא פתרו ן מובנה ,הוא לא
פתרון מוסדי ,הוא על הדרך אם אפשר בקו כזה או אחר של מישהו שכן יש לו
אישור .אני יודעת שיש לך איתן שאלה על זה ,אז בקצרה כי אנחנו בעיכוב.

מר איתן יפתח :

 ...בנושא הזה ,אני אומר זו אוכלוסייה שלא בחרה ,

אמרו שהם הלכו ללמוד בחוץ ,לא תמיד הם בוחרי ם ,כי אין לנו בתי ספר
ומוסדות חינוך דתיים ...וכאלה ,אז כל זה מאילוץ בעיקרון .זאת אוכלוסייה
שמשלמת מיסים ומגיע להם ,כמו שאת אומרת .יש את המרכיב הזה שאת
אומרת שאם אנחנו נממן את זה לא נעמוד בתקציב של זה ,אם נממן את זה
בצורה מלאה .אבל היו אפשרויות אחרות גם עלו אפשרויות אחרות ,בואו
ניקח לדוגמא שהיום המועצה מסבסדת ,לא מקבלת את הכול ממשרד החינוך,
כלומר על כל ילד אנחנו מוסיפים חלק מסוים מהעלות האמיתית .את החלק
הזה אנחנו לצערי חוסכים על גב הילדים האלו ,כי הם לא מקבלים שום דבר,
משרד החינוך לא משלם והמועצה לא משלימה א ת החלק שלה .אם לפחות
המועצה הייתה משלימה את החלק שהיא מסבסדת ...בהסעות ,והייתה נותנת
להם את זה בתור כרטיסיות או בתור כסף להורים כעזרה ,היה אפשר...

גב' אושרת גנ י גונן :

איתן -

מר איתן יפתח :

אז לפחות אפשר להתחיל מזה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני מרימה את הכפ פה לבדוק את זה ,ואני ממנה

אותך לוועדה יחד עם ליטל וכמובן של מי שאחראי על ההסעות ,ונציג
מהחינוך שאייל ימנה ויואב .תהיה ועדה כזאת אתם תבחנו את זה ,ואם צריך
אז גם ברמה הארצית אנחנו נקדם את זה ונוביל את זה.

מר איתן יפתח :

אני אומר עוד הפעם הפתרונות הארציים צ ריכים
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להגיע ,אני יודע שגם -

גב' אושרת גנ י גונן :

איתן ,בתוך הוועדה תמליץ גם ותביא למליאה אחר

כך את ההמלצות של הוועדה ,גם לגבי תקצוב פנימי שלנו וגם לגבי עבודה
שאפשר לעשות ברמה הלאומית ,בסדר? לא נמשוך את זה עכשיו חודשים,
אתם יכולים לעשות את הבדיקה הזאת בטווח של החודש וחצי הקרובים,
בסדר? תודה רבה .אני סוגרת את ישיבת מליאת המועצה ואני אפתח אותה
שוב אחר כך.
.3

ה י ערכות לתקציב ; 2020

גב' אושרת גנ י גונן :

אני פותחת את ישיבת המועצה מחדש .אני ממשיכה

הלאה ,היערכות לתקציב  , 2020שרון בבקשה .חברים אנחנו מתחילים עם
הסעיף השלישי ,הסעיף השלישי שמשום מה רשום בטעות כשלי ,היערכות
לתקציב  . 2020שרון.

מר שרון סספורטס :

אנחנו מאשרים את תקציב המליאה ב 18.12.19 -

בישיבה שתתקיים פה .אני מתחיל רגע את התקציב מהסוף ,אנחנו נאשר את
תקציב המועצה לשנת  2020כאן במליאה ב  18.12.19 -בשבוע האחרון של
דצמבר .לפני כן יש כמה מופעים בהקשר הזה ,אני אעבור עליהם במהירות
כדי שתתרשמו ותיתנו הערות אני אשמח .אחד ,עשינו כאן במועצה דיון
התנעה ,במסגרת הדיון הזה האגפים במחלקות קיבלו בסיס לתכנון לתקציב,
ודגשים והנחיות של ראש המועצה שלי ושל הגזבר איך לתקן את  . 2020מ כיוון
שחודש אוקטובר הוא חודש עם הרבה חגים ,ויש שמה מעט ימי עבודה באופן
יחסי ,אז אנחנו נערכים לסיים את העבודה עם האגפים במחלקות ,את עיקר
העבודה לא את כולה ,במהלך חודש ספטמבר .חודש אוקטובר יהיה עבודה
פנימית של הגזברות ,יש לנו פה את חול המועד סוכות שהוא שבוע שלם ,יום
כיפור באמצע השבוע ,שמחת תורה זה יומיים שלא משאיר הרבה ימים .אז
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הגזברות תבצע את העבודה בעיקר בחודש החגים ,ולאחר מכן נכנס לאישורים
אצל ראש המועצה .אנחנו קבענו את ה  28-29 -בנובמבר כחודשים שבהם אנחנו
רוצים לשבת עם חברי המליאה ,לא קבענו עדיין בדיוק את ה מתכונת אם זה
פה או במקום אחר ,לשבת יחד כדי להציג לכם את התקציב ואת התוכניות
ואת השורות ,לעשות עבודה מסודרת לשמוע את ההערות שלכם ,לקבל הערות,
לעדכן ,לשנות ואז משהו כמו שבועיים שלושה אחרי להכין את החוברות,
ולהביא את זה לכאן לאישור .באופן עקרוני תקציב המועצה ל  2020 -יהיה
דומה למה שהיה השנה ,למעט העדכון שיש של  2נקודה כמה אחוזים של
משרד הפנים ,ואנחנו ממתינים לאישור של משרד הפנים לגבי העלאת תעריף
הארנונה כמו שביקשנו ואישרנו פה במליאה .אם הכול יאושר ,אני לא יודע
בדיוק את המספר על השקל ,אבל סדר גודל שמתקרב ל  300 -מי ליון ₪
בתקציב השוטף .צריך להגיד שתושבי המועצה ,גם זה אני יכול להציג כמות
התושבים ,אנחנו גדלנו ביחס לשנה שעברה ,כמובן שזה גורר אחריו עוד
הוצאות של נסיעות ,הסעות וכו' ,אבל נציג את זה מסודר כשנדבר על
התקציב .בנוסף אנחנו נעסוק בתקציב הפיתוח והתב"רים .עשינו עבו דה יחד
אתכם ,היישובים הגישו את התב"רים שלהם לשנים הקרובות ,אנחנו כאן
נצטרך להתכנס ולראות מה אנחנו יודעים לאשר בשנה הבאה במסגרת
התקציבים שיש לנו ל  , 2020 -ובסוף תוגש תכנית עבודה מקושרת תקציב ,כך
שנוכל לראות כל סעיף וכל שורה על מה אישרנו את ההוצאה המתוכננת.
אנ חנו נערכים גם לאיזה שהוא קיצוץ מסוים לא בשירותים ,שאמור לבוא
לידי ביטוי בעיקר בהתייעלות בשנה הבאה .זה קשור בפתיחה של מכרזים
מסוימים ,קשור בהסכמי מסגרת שאנחנו מתכוונים לעשות עם מספר ספקים,
שנותנים הרבה מאוד שירותים למועצה אבל קונים את זה מהם לשיעורין,
זאת א ומרת לא עושים הסכם אחד .ואנחנו ננסה לעשות התקשרויות ...אנחנו
נעשה התקשרויות חדשות חלקן יהיו במכרזים חלקן יהיו בהסכמים שנעשה
עם ספקים ,כדי שהמחירים שאנחנו רוכשים ציוד ורוכשים שירותים ירדו
באופן משמעותי ,זה קשור בהרבה דברים ,זה קשור בדלק ,זה קשור בציוד
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שקוני ם פה על בסיס קבוע בהרבה מאוד מקומות ,ולכן אנחנו מנסים להתייעל
סביב העניין של הוצאות המועצה בשנה הבאה .וזה מוגדר בסדרי גודל ,לא
מדובר באלפי שקלים ,זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים בשנה ,והכסף הזה
כמובן ישמש אותנו לדברים אחרים .מעבר לזה אנחנו גם נעשה פה שינויי ם
בבעלי תפקידים ,נאייש תפקידים שידעו לתת לנו יותר הכנסה מהוצאה .זאת
אומרת יהיה להם עלות אבל לדוגמא אנחנו בוחנים עכשיו את נושא ההסעות,
תקציב ההסעות של המועצה הוא בסדר גודל של  20מיליון  ₪בשנה ,תקציב
מאוד גדול .מועצות אחרות מאיישות בן אדם ספציפי שעוסק בנושא ההסעות,
יש פה המון מרכיבים ,המון מקום להתייעלות ,מכרזים ,שילוב של הסעות,
להכין את המערכת לשנה הבאה ,כמובן גביית כספים מהרשויות השכנות
וגביית כסף ממשרדי הממשלה .כל הדברים האלה הם דברים שהיום אנחנו
מזהים אותם כבעיה .אז יהיו תפקידים ,נביא לאישור תפקידים נוספי ם
שרוצים להביא ,כדי שיראו לנו איך להגדיל הכנסות בשנה הבאה ,אבל זה
יהיה חלק ...זהו אגוזי.

מר יצחק אגוזי :

אין לי הרבה מה להוסיף ,פרט לזה שכמו שאמר

שרון אנחנו משתפים היום ,גם בעבר שיתפנו ,אבל הרבה יותר את האגפים
והמחלקות .המחלקות פשוט נדרשות להכין גם תקציב וגם תכניות עבודה.
כמובן הכול ייבחן בהיררכיה ,קודם כל מנהל האגפים ואחר כך בגזברות ואצל
המנכ"ל ואצל ראש המועצה .בפועל אנחנו כמו שאמרתי משתפים אותם,
מנהלי האגפים והמחלקות גם יהיו אחראיים לביצוע של התקציב באופן שוטף
ולא יבואו ויגידו :טוב ,הכתיבו לי אבל זה מה שאני צריך .הם יהיו שותפים
להכנת התקציב כמו שהציג שרון ויהיו אחראיים גם בהמשך לביצוע שלו .זהו
תודה.

מר אשר בן עטיה :

אפשר לשאול? התקציב שבניתם בונים נבנה אותו

ביחד בנוי על הכנסות והוצאות ,הוא בנוי על החריגה על מינוס או שזה בול
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יוצא הכנסות והוצאות שזה לא י היה גירעוני? אני לא יודע אם חוקית אפשר
לבנות -

מר יצחק אגוזי :

אין תקציב שהוא גירעוני -

מר אורי עצמון :

חייב להגיש אותו מאוזן.

מר יצחק אגוזי :

אין תקציב שהוא גירעוני זה שמור רק לממשלה

שיכולה להחליט עליית גירעון ,אין דבר כזה .התקציב צריך להיות מאוזן.

גב' אושרת גנ י גונן :

שאלות נוספות כן.

גב' מירב זילברבוים :

בתקציב הקודם דובר הרבה על תשלום לוועדים

המקומיים והצורך להגדיל אותו ,האם ניתנה על זה הדעת בתכנון התקציב
הבא?

גב' אושרת גנ י גונן :

כרגע מה שבונים שרון ואגוזי את התקציב של

המועצה .בתוך התקציב של המו עצה יש תקציב של היישובים ,האם נגדיל את
תקציב היישובים או לא זה לפתחנו אנחנו חברי המליאה .ואנחנו אחרי
שנשמע את המלצת הוועדה שיש לנו כאן ועדה הרי שמוקמת מנ ציגים שלנו
במליאה ,מעדי ,צפריר שחם ,שלמה נמרודי ואורי ואלי -

מר דני ברכה :

מה זה זה תקציב הוועדים לא?

גב' אושרת גנ י גונן :

שנייה ,אין ועדה שתביא את ההמלצות לגבי חלוקת

התקציב ליישובים ,אם נרצה להגדיל או לא להגדיל אנחנו נצטרך לדון בזה
בישיבות התקציב שלנו ולראות מה זה אומר להגדיל את התקציב ליישובים
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ומה החלוקה של התקציב ליישובים ועל חשבון מה זה בא .אבל כדי שת וכלו
לקבל החלטות מדיניות ,כי תכנית עבודה מקושרת תקציב ,כדי שנוכל לקבל
החלטת מדיניות על התקציב ,אתם צריכים לראות את הכול ,אתם צריכים
לראות את התמונה המלאה מה זה אומר להגדיל תקציבי יישובים ועל חשבון
מה זה בא ,מה זה אומר להקטין או להגדיל תקציבים אחרים בתחומים
שונים ,ואז לקבל החלטה .אנחנו נצטרך להקדיש לזה יום יומיים של דיונים
אינטנסיביים מבוקר עד ערב ,ואז נקבל החלטה כשתהיה לנו תמונה מלאה,
והיא תיקח בחשבון גם את תקציב היישובים .איתן ואחר כך אורי.

מר איתן יפתח :

 2דברים ,יש אחד את הנושא שהעליתי זה של

התמיכה בעמ ותות .שאמרנו ש -

גב' אושרת גנ י גונן :

לדיוני תקציב  . 2020אתה מזכיר לנו שזה ייכנס

לדיוני התקציב.

מר איתן יפתח :

מזכיר לקחת את זה בחשבון בטח כשבונים את

התקציב ,שיש עוד עמותות אולי שיעמדו בקריטריונים וצריך להגדיר אותם
גם לנושא הזה .דיברתי לגבי הצלת חיות שיש .

גב' אושרת גנ י גונן :

בסדר גמור.

מר איתן יפתח :

זה דבר אחד ,דבר שני זה הנושא של השינויים

שעשינו בדיון על הנושא של הארנונה ,זה היה גם חלק מהם ,זה היה שינויים
לכאן ולכאן .היה חלק בוועדה עם מולי...

גב' אושרת גנ י גונן :

איתן תודה על התזכורת 3 ,דברים שהעלי תם עכשיו

הם ייכנסו לתוך דיוני התקציב  , 2020תכתבו את זה ,אחד זה הנושא של
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הארנונה אם אנחנו נלך על שינוי בחיובים ,כפי שאתם הצעתם כאן ,מה
המשמעות של זה .שתיים ,אם אנחנו רוצים להגדיל את תקציב היישובים מה
המשמעות של זה ,ושלוש ,מה זה הדבר השלישי שדיברת עליו? עמות ות,
תמיכה בעמותות .אלה דברים שייכנסו לדיוני התקציב שלנו .ואנחנו נעשה
דיוני תקציב אז נעשה אותם בשולחנות עגולים ,קשה לדון בפורמט כזה,
אנחנו נעשה קבוצות וכל קבוצה תדון ,ואז את ההמלצות שלה היא תציג,
אנחנו עובדים במתודולוגיה קצת שונה ממה שהייתה עד היום ,כי עד ה יום זה
היה מצגות תקציב ובעיקר מצגות כבר שהתקציב נקבע של מנהלי היחידות
והאגפים .כדי שאנחנו נבנה את זה ביחד ותהיו שותפים מלאים לזה ,אנחנו
נעשה את זה במתודולוגיה יותר שיתופית של שולחנות משימה ,וכל קבוצה
תעבוד על נדבך כזה או אחר כפי שציינתם כאן עכשיו ,רק חלק ק טן מהם ,כי
יש עוד הרבה מאוד ,עוד הרבה מאוד אלמנטים בתקציב .בגלל שהתקציב
באמת מורכב מהרבה מאוד מרכיבים ,אנחנו נצטרך לפרק את זה ואחר כך
לראות את התמונה המלאה .כי בסוף -

מר דני ברכה :

ואיך תקבעו את התמיכות?

גב' אושרת גנ י גונן :

בסוף התקציב זה תעדוף.

מר דנ י ברכה :

איך יקבעו את התמיכות.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נבחר ביחד מה נמצא אצלנו בעדיפות גבוהה

יותר ,מה נמצא בעדיפות נמוכה יותר ,וככה בסוף קובעים תקציב.

מר אורי עצמון :

 2דברים ,אחד מה יקרה עם העמותה לחבר הוותיק

במסגרת התקציב ,האם הוא ייכנס כבר לתקציב המועצה כעמותה של
המועצה?
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גב' אושרת גנ י גונן :

קודם כל אנחנו נצטרך לקבל החלטה במליאת

המועצה ,האם אנחנו עוברים לעמותה עירונית מה שנקרא מועצתית ,ואם כן
אז נבין מה המשמעויות של זה בתוך תקציב המועצה .אבל הדיון המקדים
לזה -

מר אורי עצמון :

אין לזה משמעויות ,את ם צריכים פשוט להיכנס

פנימה ,כי ככה אתם משלמים וככה אתם משלמים.

מר שרון סספורטס :

 ...משפטיות ...אחרות -

גב' אושרת גנ י גונן :

יש לזה משמעויות וצריך לדבר על זה .התקציב הוא

רק משמעות אחת מבין מספר משמעויות שיש בהחלטה להעביר את העמותה
לחבר הוותיק לתוך המועצה.

מר אורי עצמון :

זאת

אומרת

בכל

מקרה

1,400,000

₪

אתם

מקציבים לו ככה או תיתנו ככה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני אומרת זה יהיה דיון בפני עצמו שנצטרך לקיים

אותו .תכניסו את זה לישיבה הקרובה ,לישיבה הבאה ,כי אחרת אנחנו לא
נספיק לתקציב ,זה חייב להיות בישיבה הבאה.

מר אורי עצמון :

השאלה השנייה ,אנחנו רואים בעיקר  116שנחת

עלינו וכל היתר ,עסקים זולגים החוצה מהמועצה ,האם אנחנו לוקחים
בחשבון פחות הכנסות למרות שהגדלנו ,ביקשנו הגדלה חריגה ,אנחנו צריכים
לקחת בחשבון שיהיה לנו פחות הכנסות מעסקים וזה הרבה כסף .והפרגולות
בנוס ף -
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גב' אושרת גנ י גונן :

נכון.

מר אורי עצמון :

אז האם זה לוקח בחשבון ,שלא נגיע לתקציב

שאנחנו רוצים להגיע...

גב' אושרת גנ י גונן :

הערה חשובה ,ניקח גם את זה בחשבון.

מר אשר בן עטיה :

השאלה שלי הוא פתר לך את הפתרון ,לא יהיה

גירעוני ,אז הוא לקח את הכול בחש בון מה נעשה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אשר ,הוא אומר לך שהתכנון לא יהיה גירעוני.

מר אורי עצמון :

רק על התכנון מדברים עכשיו.

גב' אושרת גנ י גונן :

האתגר הגדול זה בביצוע לא להיות גירעוני.

מר אשר בן עטיה :

אבל אנחנו מאשרים את התכנון ,בביצוע -

(מדברים יחד)

גב' אושרת גנ י גונן :

חברים ,אם אין עוד שאלות אני עוברת לנושא הבא.

מר אשר בן עטיה :

עוד שאלה רק בשביל ללמוד ,נניח ואנחנו לוקחים

הלוואה של  Xכסף ,התקציב צריך להגיד איך משלמים את זה?

גב' אושרת גנ י גונן :

אשר שנייה אני רוצה לעשות הבחנה רגע .לשוטף
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אין הלוואה .ההלוואות הם רק לתב"רים .משרד הפנים לא מאפשר לנו לקחת
הלוואות לשוטף ,אנחנו לוקחים רק לתב"רים.

מר אשר בן עטיה :

הוא הכריח אותי לשאול.

מר אורי עצמון :

תיתן לו לשאול לבד.

.4

עדכון תקציב ; 2018

גב' אושרת גנ י גונן :

עדכון תקציב  2018אגוזי.

מר אורי עצמון :

 2018אנחנו מעדכנים תקציב עכשיו?

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,כן ,כן.

מר אורי עצמון :

לא נסגר השנה?

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,לא נסגרה השנה ,הנה בדיוק בשביל זה אגוזי

כאן .קדימה אגוזי.

מר אורי עצמון :

עד  120לומדים.

מר יצחק אגוזי :

המבקר של המועצה מטעם משרד הפנים רו"ח

ממשרד שמונה על ידי משרד הפנים ,כל שנה מבקר את הדו"חות של המועצה
ועושה כל מיני פקודות תיקונים על הדו"חות הכספיים זה זכותו וסמכותו,
ואנחנו כמובן מעבירים את העדכונים שהוא מחליט עליהם או מבצע אותם
בספרים שלנו .בשנת  2017המבקר ,כמו כל שנה ביצע כ ל מיני תיקונים
ועדכונים בדו"חות הכספיים וגם באחד התיקונים שהוא ביצע ,ביטל את
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ההעברה שהמועצה עשתה לקרן השיקום של הביוב ,קרן השיקום המועצתי.
כידוע לכם יש קרנות שיקום של היישובים ויש קרן שיקום של המועצה .את
הכסף שעבר לקרן השיקום של המועצה המבקר ביטל ,והחזיר א ת זה בחזרה
לתקציב הרגיל וכך נסגרו הדו"חות.

(מדברים יחד)

מר אורי עצמון :

רגיל או של היישובים?

מר יצחק אגוזי :

אמרתי המועצתי.

מר אורי עצמון :

אמרת הקרן של היישובים העברנו למועצה .וחזרה -

מר יצחק אגוזי :

לא ,לא ,לא.

מר אורי עצמון :

אז תגיד עוד פעם.

מר יצחק אגוזי :

המועצה גובה אגרות ביוב רושמת את זה בהכנסות

שתקציב הרגיל נקודה .עושה העברה מהתקציב הרגיל לקרנות שיקום של
היישובים ולקרן שיקום מועצתי .המבקר לא נגע בקרנות שיקום של היישובים
שם הכול בסדר .בקרן שיקום של הביוב הוא ביטל את ההעברה שהמועצה
עשתה מ התקציב הרגיל לקרן שיקום של המועצה וביטל אותה ,החזיר אותה
בחזרה לתקציב הרגיל .זה נבע בגלל תיקונים אחרים שהוא עשה בדו"חות
הכספיים ,אז הוא איזן את כל התיקונים על ידי זה שהוא ביטל את העברה
הזאת לקרן שיקום.

מר אורי עצמון :

הקטין את הקרן.
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מר יצחק אגוזי :

הקט ין את הקרן והחזיר את זה לתקציב הרגיל.

מר אורי עצמון :

באיזה סכום?

גב' אושרת גנ י גונן :

תנו לאגוזי לסיים -

מר יצחק אגוזי :

זאת הזכות שלו.

גב' אושרת גנ י גונן :

 2דקות הוא עושה את זה ברצף ואז תשאלו מה

שתרצו.

מר יצחק אגוזי :

בשנת  2018שנה אחרי זה המבקר ל א עשה עם זה

שום דבר ,אבל המעיין שהוא מעל המבקר ,החליט לבדוק את קרנות השיקום
של כל המועצות או כל הרשויות שהוא מעיין שלו .ואז הסתבר לו למעיין,
שהוא אינסטנצי ה מעל המבקר שקרן השיקום של המועצה לא עומדת בסכום
שבו היא צריכה לעמוד ,בגלל אותה פעולה שנעשתה בשנת  . 2017והורה
למבקר ולנו בעצם להחזיר את הכסף לקרן שיקום .תקציב  2018לא היה בו
בכדי לבצע גם קרנות השיקום של  2018וגם את קרן שיקום של  , 2017ולכן
בעצם עדיין לא עשינו את זה ,ולכן גם לא נסגרו כרגע עד עצם היום הזה ,אני
מקווה שבעוד שעה כן ,אבל עצם היום הזה הדו"חות הכספ יים של  2018לא
נסגרו של המועצה .הפתרון שהציע המבקר -

דובר :

 2017נסגר?

מר רואי מסורי :

 2017נסגר כן ,כן ,בהחלט.

30

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 3.9.19

מר אורי עצמון :

את  2017סגרו.

מר יצחק אגוזי :

בטח  2017סגור ,אחרת היו רושמים את זה כמו

שצריך .המבקר והמעיין בעצה אחת איתנו הציע שאנחנו צריכים לעדכן את
התקציב של  2018באופן שיאפשר להעביר גם את הכסף של  2017לקרנות
שיקום ,הפעולה החשבונאית מי שמתמצא בפעולות חשבונאיות היא לזכות את
קרן השיקום ולחייב את יתרת העודפים מהתקציב הרגיל .לחייב את יתרת
העודפים ולזכות את הקרן שיקום ,זה תיקון אחד שמתבקש ל עשות בתקציב
 2018על מנת שאפשר יהיה לרשום את הפקודה הזאת ,ולמלא בחזרה את קרן
השיקום בכמה שהיא צריכה להיות -

דובר :

ואם יעבירו את זה מהתקציב הרגיל?

מר יצחק אגוזי :

רגע ,רגע -

דובר :

איך זה יהיה מאוזן?

גב' אושרת גנ י גונן :

שנייה תנו לו לסיים רגע.

מר יצחק אגוזי :

מה שאני אומר שעל ידי ההחלטה לעדכן את

התקציב ,אפשר יהיה לרשום את מה שצריך לרשום .אבל זה מותנה בזה
שהתקציב יעודכן ולכן אנחנו מתבקשים לעדכן היום את התקציב של . 2018

דובר :

אין לנו את המספר אבל.

מר יצחק אגוזי :

 .₪ 1,409,000פעולה שנייה שצריך לעשות ,בלי שום

קשר לדבר הזה ,אבל צריך לעשות אותה ב  , 2018 -אנחנו התעקשנו ,בשנים
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האחרונות המבקר לא רשם את אגרות השמירה לא בצד ההכנסות ולא בצד
ההוצאות .אגרות השמירה מבחינתנו היה כסף שהמועצה גובה ומעבירה
ליישובים ,כאילו היא גובה את זה לטובת היישובים ,ולכן הוא לא רשם את
זה לא בצד ההכנסות ולא בצד ההוצאות .אנחנו מתעקשים שזה יירשם גם
בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות ,הסיבה היא ,אושרת דיברה על זה גם לפני
נדמה לי  2ישיבות ,המועצה זומנה לשימוע בעניין הרשות האיתנה ,ואחת
הסיבות שרוצים לקחת מאיתנו את הרשות האיתנה זה היחס בין ההכנסות
העצמיות לבין סך הכול ההכנסות של המועצה .ובזה שלא רושמים  8מיליון ₪
לא בצד ההכנסות ולא בצד ההוצאות ,בדיוק זה מה שגרם אומנם לשנת , 2017
אבל יכול לגרום גם בשנת  2018בזה שרוצים לקחת לנו את הרשות האיתנה.
לכן התעקשנו מול המבקר להחזיר את הרישום הזה גם בצד ההכנסות וגם
בצד ההוצאות .הוא לא משנה את התוצאה הכספית ,כי זה סכום אחיד של
 ,₪ 7,632,000וזה פעולה שנייה בעצם שהמבקר צריך לבצע ,בכפוף לזה
שהמליאה תאשר את עדכון התקציב.

מר אורי עצמון :

והוא מסכים לזה?

מר יצחק אגוזי :

הוא מסכים לזה ,זכות הדיבור למבקר המועצ ה.

מר דני ברכה :

רגע ,רוצים לשאול משהו ,אי אפשר לשאול?

גב' אושרת גנ י גונן :

בוודאי שאפשר ,אז אחרי שמבקר המועצה ידבר,

כמה שתרצו תשאלו.

מר רואי מסורי :

טוב ,בהמשך לדבריו של אגוזי ,בישיבת ההנהלה

האחרונה באמת עברה החלטה שהנושא ייבדק גם על ידי וגם על ידי ה יועצת
המשפטית .כפי שאגוזי אמר הנושא נבדק ,אני גם שלחתי אליכם מסמך -
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מר יצחק אגוזי :

להנהלה.

מר רואי מסורי :

לחברי ההנהלה כן ,חברי ההנהלה בעיקר ,שבעצם

אני בדקתי את הנושא הזה ואין מניעה לעשות את הפעולות האלה ,וזה
בהתאם להוראות משרד הפנים .וניהלתי גם שיחה עם רו"ח מטעם משרד
הפנים ,והוא אמר לי בפירוש שאחרי שהמליאה תעביר את האישור על 2
הפעולות האלה הדו"חות של  2018יעברו בצורה חלקה ללא הסתייגות.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה דני.

מר דני ברכה :

אגוזי שאלה לי אליך ,קודם כל אתה אומר ואני

מבין ומשנים שאני מלווה את ה דבר הזה ,בסוף שאנחנו מאשרים מאזן המאזן
היה ...סגור ,זכות וחובה מסתדר 2018 .נגמר אנחנו לקראת סוף  2019ועכשיו
מתברר שהמבקר פנים ביקש להעביר את הרישומים של  ₪ 1,400,000לטובת
קרן הביוב .אם אתה לוקח עכשיו מתקציב של  ₪ 1,400,000 2018איך זה
יהיה מאוזן ,יהיה חור ש ם?

מר יצחק אגוזי :

בגלל זה -

מר דני ברכה :

אנחנו כבר ב  , 2019 -אי אפשר להחזיר לשם כסף.

מר יצחק אגוזי :

בגלל זה עושים את הפעולה כנגד היתרות .אני לא

רוצה לדבר -

(מדברים יחד)
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גב' אושרת גנ י גונן :

אלי שאלת שאלה וגם אתה דני ,האם יש יתרות.

הרי דיברנו על זה ש פעם הייתה קרן של  60מיליון  ,₪והיום אנחנו צריכים
לקחת הלוואות.

מר אלי כהן :

אחרי זה הוא יבוא ויגיד עכשיו אני מעלה הצעה

לקחת הלוואה.

גב' אושרת גנ י גונן :

בוודאי ,זה גם יהיה ,בישיבה הבאה זה גם יהיה,

בוודאי זה יהיה .אז אנחנו נגיד את זה כאן ,ואגוזי יגיד את זה כאן ,ויסביר
מה זה ,כי זה לקחת מהתב"ר לשוטף .כי בשוטף אי אפשר לקחת הלוואה ,זה
מקרן -

מר יצחק אגוזי :

חבר'ה זה לא ביתרות .חברים תקשיבו רגע ,אני

אכנס עוד טיפ טיפה לעניין החשבונאי .שנת מאזן כלשהי יכולה להיגמר עד
היום ,היא לא נגרמת ב  , 0 -היא נגרמת בעודף של  .₪ 100,000ה ₪ 100,000 -
נרשם ביתרות מתקציב רגיל .בשנה הבאה היא נגמרת בעוד ,₪ 150,000
היתרות הופכות להיות  ,₪ 250,000בסדר? לנו יש היום יתרה כמדומני בסדר
גודל של  ,₪ 1,800,000שנצבר משנים קודמות .זה יתרות מתקציב רגיל ,זה
לא קשור להלוואות ,ולא קשור לשום דבר זה כ רטיס מאזני ,הוא כרטיס הוא
נייר ,זה לא כסף ,כרטיס מאזני .מה שהמבקר מבקש לעשות ,אנחנו רוצים
לעשות זה פשוט לקחת  ₪ 1,400,000מתוך היתרות ,להקטין את היתרה ,זה
לא משנה את התוצאה של דו"חות  , 2018להקטין את היתרה המצטברת
לטובת קרן השיקום ,זהו זו בדיוק הפעולה החשבונ אית הפשוטה שנדרשת
לעשות.

מר רואי מסורי :

טוב חברים אנחנו רוצה שוב פעם להבהיר ,אין פה

השפעה על התקציב ,זה ניוד בין יתרות מאזניות ,בין עודפים לבין קרנות
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שיקום ,נגמר הסיפור זהו.

דובר :

זה רישומי רק.

מר רואי מסורי :

זה מקטין את יתרת העודפים .אבל יתרת ה עודפים

או שיש צבירה או שזה הופך...

(מדברים יחד)

מר יצחק אגוזי :

אנחנו מגדילים את התקציב רטרואקטיבית ב -

.₪ 1,409,000

מר איתן יפתח :

הקושי שלי יש בנושא הזה הפעולה הראשונה ,בעצם

שלקחו קרן מקרן שיקום של ביוב בעיקרון ,והעבירו אותה לא משנה אם זה
בהנחיה של ,ע וד פעם כעיקרון זה כסף שהיה שאתה עשית אותו ב 2017 -
העברת אותו לקרן שיקום ,אתה העברת אותו ,כי ככה צריך  21%או לא יודע
כמה ,העברת אותו לפי מה שצריך לקרן של המועצה .בא המבקר ואמר' :לא,
קחו את זה כדי לסתום חור אחר '.אני צודק?

מר יצחק אגוזי :

נכון.

מר איתן יפ תח :

הוא אמר יש לכם איזו בעיה בשוטף ,הנה מהקרן

הזאת מותר לקחת -

מר יצחק אגוזי :

ושנה אחרי זה הוא התחרט.

מר איתן יפתח :

ושנה אחר כך הוא התחרט.
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מר יצחק אגוזי :

נכון.

מר איתן יפתח :

עכשיו איך אני מונע שבשנה הבאה זה לא ייקרה

מסיבה כזאת או אחרת?

מר אור י עצמון :

אתה לא מונע.

מר איתן יפתח :

אני יכול למנוע ,אני אגיד לכם איך .התקציב של

הביוב צריך להיות מאוזן כעיקרון ,כמו תקציב של שמירה.

מר אורי עצמון :

אבל קרן זה לא איזון.

מר יצחק אגוזי :

קרן זה לא תקציב.

מר אורי עצמון :

קרן זה כסף.

מר איתן יפתח :

לא ,אבל זה בא מאגרות ביוב.

מר יצחק אגוזי :

בסדר -

מר איתן יפתח :

ואגרות ביוב צריכות להתחלק חלק לשוטף וחלק

לקרן ...אבל מה שאני אומר שצריך להיות פה איזה עוד מרכיב ,אם בסופו של
דבר הוצאות הביוב יחד עם קרן השיקום ביחד ,נגיד לדוגמא  10מיליון ₪
והאגרות נגבו  11מיליון  ,₪כלומר יש לנו עודף ,העודף הזה לא צריך ללכת
לשום מקום ,צריך להיות קרן נוספת של העודפים של הביוב.
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מר יצחק אגוזי :

זה מה שהמבקר מתקן עכשיו.

מר איתן יפתח :

אבל לא ,בדרך כלל אתה משתמש לשוטף .כל שנה

יהיה לנו את העודף הזה ,זה מה שאני אומר.

מר יצ חק אגוזי :

זה מה שהמבקר...

מר איתן יפתח :

כי תמיד יש לך עודף -

מר יצחק אגוזי :

זה מה שהמבקר מתקן עכשיו ,את הפעולה הזאת

הוא מתקן עכשיו.

מר איתן יפתח :

אני אומר שצריך להיות את האיזון ביניהם.

גב' אושרת גנ י גונן :

איתן תודה .אורי .רגע לפי הסדר ,מתנהל כאן דיון

מקביל ,אורי הצביע ואחר כך דודו.

מר אורי עצמון :

תראו לפי מה שהבנתי יש קרן ,הקרן הזו נעלמה לנו

מפני שאמרו לנו להוביל חזרה .עכשיו כשאנחנו מוציאים את זה הקרן קטנה
מחדש.

מר יצחק אגוזי :

גדלה.

מר אורי עצמון :

הקרן העודפים -

מר יצחק אגוזי :

קרן העוד פים כן.
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מר אורי עצמון :

העודפים בתקציבים שזה כביכול כסף שעכשיו זה

קטן ,כלומר חסר לנו ברישומים כסף לא באיזון ,חסר לנו כסף פנוי שלא יועד
לשום דבר ברישומית .עכשיו יהיה חסר לנו .₪ 1,400,000

מר יצחק אגוזי :

אבל הוא יהיה בקרן שיקום.

(מדברים יחד)

מר אורי עצמון :

זה צבוע...

מר יצחק אגוזי :

בסדר ,ישתמשו בו לשיקום.

מר אורי עצמון :

בקיצור איך אומרים זה לא ביד שלנו ,מפני שזה

הנחיות מלמעלה פעמיים ,אז אין לנו הרבה מה לעשות ,אלא רק להתאזן.

מר יצחק אגוזי :

אלא רק לאשר את זה.

מר אורי עצמון :

בדיוק.

גב' אוש רת גנ י גונן :

טוב ,עוד שאלות? למי אישרתם שם? דודו כן.

מר דוד שוורץ :

כמה כסף יש היום בקרן שיקום של הביוב?

מר רואי מסורי :

יש תחשיב מדויק שעורכת אותו סגנית הגזבר ,אני

ראיתי אותו ,אני לא זוכר בדיוק את הסכום המדויק -

מר אורי עצמון :

בערך.
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מר רואי מסורי :

נדמה לי שזה  3.5מיליון  ,₪משהו כזה .יש תחשיב

מדויק.

מר דוד שוורץ :

אחרי שאנחנו מכריעים ...במספרים.

מר יצחק אגוזי :

אחרי.

מר רואי מסורי :

לא ,לא ,אחרי .הקרן צריכה להיות -

מר יצחק אגוזי :

אני אומר לך מה תהיה התוצאה.

מר דוד שוורץ :

התוצאה תהיה של  3.5מיליון  ₪אחרי ההחזר.

מר רואי מסורי :

אני לא רוצה לקבוע ,אני לא יודע את הסכום

המדויק.

מר יצחק אגוזי :

בין  2ל  3 -מיליון .₪

מר רואי מסורי :

מי שרוצה פשוט צריך ליצור קשר עם סגנית

הגזבר...

גב' אושרת גנ י גונן :

חברים ,אני מבקשת להעלות א ת זה להצבעה ,נוסח

הצעת ההחלטה לימור.

עו"ד לימור ריבלין :

מאשרים לבצע פעולות בספרי המועצה לצורך עדכון

תקציב  , 2018העברה של  ₪ 1,409,000מסעיף עודפים מצטברים משנים
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קודמות לסעיף קרנות שיקום ,ורישום הכנסות מגביית אגרת שמירה בסך
 ₪ 7,632,000ברישום הוצאות בסכום זהה לוועדים.

גב' אושרת גנ י גונן :

מי בעד? מי נמנע? נגד? פה אחד ,תודה.

מר דוד שוורץ :

יש לי שאלת הבהרה אני לא הבנתי פשוט ,מה זאת

לא נרשמו ההכנסות וההוצאות מאגרות שמירה? מה זה עבר בכרטיסיה?

(מדברים יחד)

מר יצחק אגוזי :

אנחנו גובים וזה נרשם בספרים .המב קר כשהוא

ערך את הדו"חות נטרל את זה.

מר דוד שוורץ :

לא הכניס את זה למחזור הכספים?

מר יצחק אגוזי :

לא הכניס את זה לא להכנסות ולא להוצאות .אנחנו

היום דורשים שיחזיר את זה בחזרה.

מר דוד שוורץ :

לא היה במחזור הכספים.

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת לבצע פעולות בספרי המועצה
לצורך עדכון תקציב  , 2018העברה של  ₪ 1,409,000מסעיף עודפים מצטברים
משנים קודמות לסעיף קרנות שיקום ,ורישום הכנסות מגביית אגרת שמירה
בסך  ₪ 7,632,000ברישום הוצאות בסכום זהה לוועדים.

.5

אישור קריטריונים לחלוקת מלגות;

גב' אושרת גנ י גונן :

אישור קריטריונים לחלוקת מלגות ,דיברתי קודם
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על המלגות שהגדלנו אותם באופן משמעותי .אנחנו רוצים את המלגות האלה
לחלק לסטודנטים ,ואנחנו יודעים שבמועצה שלנו יכולים להיות מאות רבים
של סטודנטים ,ואנחנו בסופו של יום נוכל לחלק כמה עשרות מלגות ולא
מאות .אז אנחנו צריכ ים קריטריונים ₪ 1,000 .או  ₪ 1,200היו קריטריונים
בסיסיים ,אבל כשיהיו מלגות של  ,₪ 10,000יכול להיות שההיענות תהיה
מאוד מאוד גדולה ,כי לא כולם באו לקחת את המלגה שהייתה להם זכות
לבוא לקחת אותה כשהיא הייתה  .₪ 1,200אני רוצה להציג כאן ,אני רוצה
שחבר ועדת המלגות עדי שחר יציג את הקריטריונים ונעלה אותם כאן לאישור
בהצבעה.

מר שחר עדי:

הקריטריונים הם ככה ,אזרח מדינת ישראל ,תושב

או תושבת דרום השרון ב  5 -השנים האחרונות ,ביצוע שירות צבאי או שירות
לאומי מלא ,סטודנט לתואר ראשון לומד במוסד מוכר על ידי המל"ג .הייתה
התלבטות שלנו לגבי השנה השנייה או לא ,אני אגע בזה תכף .התחייבות
ועמידה ב  130 -שעות התנדבות בתרומה לקהילה ולציבור בדרום השרון וסיום
בשעות הנ"ל בהצלחה ,השתתפות בפגישות אחת לחודש עם מנהל הפרויקט
וגורמים נוספים ,על מנת לקבל את הליווי שנדרש ולקחת חלק בקהילת
הסטודנטים שת תגבש במועצה אזורית דרום השרון .חלק מה -

מר אורי עצמון :

והשתתפות בעבר? מתי השתתפות -

מר שחר עדי:

לא ,לא ,ההתחייבות היא לעתיד.

מר אורי עצמון :

התחייבות.

מר שחר עדי:

כן .החלטנו שחלק מהמלגות יינתנו על רקע

סוציואקונומי ו  60% -מהמלגות למעשה יינתנו על רקע סוציואקונומ י  ,ודבר
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נוסף זה שניתן לקבל מלגה כמה פעמים במהלך התואר ,ולא חד פעמי במהלך
התואר .אני רוצה לחזור רגע לעניין של סטודנט לתואר ראשון מהשנה השנייה
או מהשנה הראשונה .הרעיון של להתחיל מהשנה השנייה היה בגלל שהייתה
מחשבה שסטודנט שנה ראשונה זו השנה הכי קשה  ,הוא נכנס לאוניברסיטה,
לא תמיד הוא יודע בכלל אם יכול לעמוד ב  130 -שעות ,ושנה קצת יותר
מורכבת

משנים

אחרות.

מצד

שני

ברגע

שנתנו

יותר

משקל

לרקע

הסוציואקונומי אז התוצאה הייתה ,יש הרבה היגיון שאנחנו רוצים לעודד
סטודנטים מהשנה הראשונה ,כבר לתת להם את התמיכה הזאת .לכן שוב
החזרנו את זה לאופציה שתהיה אפשרות לקבל את המלגה כבר מהשנה
הראשונה.

דובר :

מה הסכום?

מר שחר עדי:

הסכום כל מלגה היא בגובה של 10,000

₪

שמשולמים מחציתם על ידי -

מר דוד משה :

 ... 60%סוציואקונומי?

מר שחר עדי:

מתוך המלגות  60%זה רקע סוציואקונו מי.

מר דוד משה :

זאת אומרת  60%מהסטודנטים שאין להם רקע

סוציואקונומי נמוך הם פסולים לעניין.

מר שחר עדי:

אף אחד לא פסול.

מר דוד משה :

עובדה ,אתה אומר מתוך  100רק  40יכולים לגשת,

אתה אומר  60%לא יכולים ,פסלת אותם.

42

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 3.9.19

מר אורי עצמון :

איך תמיין את עודפים?

מר שחר עדי:

שנייה רגע ,המועצה תיתן  ₪ 400,000זה אומר 40

מלגות .כאשר מחצית מזה ממומן על ידי מפעל הפיס.

מר אורי עצמון :

יש  80הגשות ,איך אתה פוסל את ה ? 40 -

מר שחר עדי:

רגע ,מתוך ה  40 -מלגות  , 60%זאת אומרת 24

מלגות יחולקו על רקע סוציואקונומי 16 ,מלגות יחולקו -

מר דוד משה :

אתה אומר מה שאני אמרתי.

דובר :

מי קובע את הסוציואקונומי?

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע שנייה ,הוא עוד לא סיים.

מר אורי עצמון :

איך תוציא את אלה...

גב' אושרת גנ י גונן :

שנייה אורי תנו לו לסיים.

מר שחר עדי:

אני אומר  16מלגות יחול קו על סמך ראיון ,יוגשו

בקשות ,נראה כמה מגישים בקשות .אתם מתייחסים ל  130 -שעות האלה כאל
עניין של מה בכך ,אני חושב שה  130 -שעות האלה יהיו מסנן שבהחלט עלול
למנוע מחלק מהסטודנטים בכלל לגשת ,כי זה התחייבות רצינית ומשמעותית
במהלך שנה.
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גב' אושרת גנ י גונן :

רגע ,רג ע ,גילה חברת ועדת המלגות גם כן רוצה

להוסיף.

גב' גילה פרין :

רציתי א' לשאול האם נתנו את הדעת על נושא 130

שעות איפה ,מדובר רק כמו ...של פרח או גם לעניין החבר הוותיק?

מר שחר עדי:

לא ,לא.

גב' גילה פרין :

שאלה ראשונה ,שאלה שנייה הואיל ובפרח בדרך

כלל הסטו דנטים נותנים את התמורה עבור המלגות שמקבלים לאוניברסיטה
ובסביבה בה הם לומדים ,האם חשבנו על איך לעשות איך לטפל בקריטריונים
האלה שהצבנו בסטודנטים שלומדים קצת רחוק ,ואולי זאת תהיה המגבלה.
האם יש איזה שהיא אפשרות גם לתת מה שנקרא את המלגות הסמליות,
להמשיך במקביל ל -

מר שחר עדי:

א' חשבנו גם על הנושאים האלה ודיברנו ,למשל

סטודנט בבאר שבע לא יכול לבוא במהלך השנה לתת  130שעות ,עדיין יש
אפשרות במהלך החופש הגדול ,למשל בית ספר של הקיץ או כל מיני דברים,
יש בחור בשם שחר יפה שהוא למעשה מרכז את זה ,הוא עובד במועצה הוא גם
חב ר בוועדה הוא מרכז את כל העניין הזה .תראו זו שנה ראשונה שאנחנו
עושים את זה ,אתם שואלים אחד לאחד איך זה יעבוד בדיוק ,אני לא יודע,
אני לא יודע מהבחינה הזאתי של האם באמת כל הסטודנטים יוכלו לתת את
כל ה  130 -שעות ,האם באמת יהיו לנו מספיק בשביל שיהיו על רקע
סוציוא קונומי או מספיק שיהיו על רקע אחר -

מר דוד משה :

 ...עוד סעיף לרווחה .לרווחה עוד סעיף.
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מר שחר עדי:

שנייה אחת ,ואנחנו משתדלים לבנות את זה בצורה

כזאת שנוכל להתאים את הפעילות של הסטודנט גם למרחק הפיזי שלו ,וגם
שיינתן מענה לפעילות כוללת במשך השנה .זה לא דוו קא פרח...

גב' אורן מולי :

אני רוצה להעיר משהו.

מר איל מילר:

זה דרישת מפעל הפיס ? 130

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,כן.

גב' אורן מולי :

אני רוצה להעיר משהו ,לא נתת כאן את הדעת

לבעלי מוגבלויות .אתה התנית לעזור וכו' כך וכך שעות ,שירות לאומי ,צבא,
נכים מוגבל ים אינם יכולים לעשות זאת ,איפה הם בקטגוריה.

מר אורי עצמון :

הם לא בקטגוריה.

גב' אורן מולי :

אני חושבת שיש מקום להוסיף כאן הערה ,ולהחריג

אותם.

גב' אושרת גנ י גונן :

לא הבנתי מה ההערה שלך.

גב' אורן מולי :

מי שלא שירת ,מי שלא יכול לשרת.

גב' אושרת גנ י גונן :

גם אנשים עם מוגבלות יש להם אפשרות לעשות

שנת שירות ,ותאמין לי שיש אנשים שיש להם מוגבלויות קשות מאוד והם עשו
שנת שירות ויש משמעות לזה שמישהו עושה שירות.
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מר אורי עצמון :

גם עושים שירות צבא מלא.

מר שחר עדי:

אני רוצה רגע להבהיר ,אחת המטרות -

גב' אור ן מולי :

יש כאלה שעושים יש כאלה שלא.

מר שחר עדי:

אחת המטרות של זה שהחלטנו לעשות את זה

כמלגות כאלה ולא לוותר נניח על חלק מהמלגות ,ולהמשיך עם המלגות של
 ,₪ 1,400ואחת המטרות שהיא מטרה משנית אומנם ולא עיקרית ,היא ליצור
פה קהילת סטודנטים ,שיהיה פה איזה שהוא משהו גם שימשוך את
הסטודנטים ,כי בסך הכול היום אתה משתחרר מהצבא עד איזה שהוא גיל
מסוים כבר אין לך יותר מידי קשר למועצה ,אין לך יותר מידי קשר למקום.
וככה אנחנו יכולים אולי ליצור איזה שהוא משהו שייתן גם אופק בהקשר
הזה.

דובר :

כמה מלגות בממוצע?

גב' אושרת גנ י גונן :

תחשבו רגע 40 ,סטודנטים כפול  138שעות שהם

נותנים בהתנדבות במועצה ,כמה זה?

מר איתן יפתח :

. 5,200

גב' אושרת גנ י גונן :

 5,200שעות של צעירים במועצה ,בכמה אנשים הם

נוגעים? בכמה מעגלים הם יכולים לייצר כאן עבודה התנדבותית? אם זה
ותיקים ,ואם זה ילדים  ,ואם זה צעירים אחרים ,ואם זה אנשים עם
מוגבלויות ,אנחנו יוצרים כאן מעגלים של עבודה קהילתית ,אז יש לזה ערך
נוסף.
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מר דוד שוורץ :

כמה מלגות בממוצע עד עכשיו חולקו כל שנה?

דובר :

 90 ...אנשים.

מר בועז שויגר :

בין  90ל  100 -כל שנה?

דובר :

כן.

מר אליה ו בן גרא :

אני מציע שאת העניין הסוציואקונומי תוציאו ,זה

יסבך את העניין ,מיותר לחלוטין ולא נוגע לעניין הזה .סוציואקונומי שילכו
למקורות אחרים ,לא למגלות של המועצה.

מר שחר עדי:

תראה -

מר אליהו בן גרא :

לא תעמדו בזה ,זה פשוט בלתי אפשרי.

(מדברים יחד)

מר שחר עדי:

תראו ,דנו בעניין הזה בוועדה .שוב ,בסופו של דבר

המליאה מחליטה ,דנו גם בעניין הזה עלתה שאלה והושמעו דעות כדעתך .יחד
עם זה הוועדה חשבה והחליטה שכן יש מקום לתת משקל לעניין
הסוציואקונומי -

מר דוד משה :

 60%אבל זה מטורף.

מר אליהו בן גרא :

איך תעשה את זה? איך תבדוק את זה?
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מר שחר עדי:

זה לא בעיה .הסוציואקונומי הרבה יותר קל לך

לבדוק מאשר...

מר אורי עצמון :

 6 ...ילדים או  2ילדים.

מר אליהו בן גרא :

אתה נכנס -

מר אורי עצמון :

הכנסות של מי? של הורים?

גב' אושרת גנ י גונן :

חברים

שנייה,

אני

רוצה

להת ייחס

לנושא

הסוציואקונומי ,אלי בן גרא הוא גם היה יו"ר אגודת העובדים הסוציאליים
בישראל ,כשהוא אומר שיש בעיה -

מר אליהו בן גרא :

ומנהל לשכת הרווחה הרבה שנים בכפר סבא.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,ומנהל לשכת הרווחה .אז ברור שאלי אתה מכיר

את זה מאוד מאוד מקרוב ,ו המדידה היא מדידה מורכבת .אבל אפשר למדוד
על פי קריטריונים שמשרד הרווחה הגדיר כקריטריונים ,אני יכולה להגיד
שבעיר אחרת קרובה כאן ,שאני לא אגיד יותר מידי פעמים את השם שלה,
עשינו את זה עם משקל סוציואקונומי -

מר אורי עצמון :

עשינו אז כבר אמרת את השם.

גב' אושר ת גנ י גונן :

כן סליחה .וזה עובד .יש מפתחות שנקבעו וזה

עובד .מה המטרה? המטרה היא לעודד השכלה גבוהה .אם יש כאן סטודנטים,
לא סטודנטים ,אנשים ששוקלים ללמוד ,צעירים שרוצים ללמוד וידם אינם
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משגת ,ולנו יש יכולת לקבל כאן החלטה היום שאולי היא היסטורית ומשנה
חיים של א נשים שהחליטו לא ללכת ללמוד כי  ₪ 12,000שכר לימוד כפול 3
שנים זה הרבה מידי כסף שאין להם ,ואין להם שלהם אפשרות לממש את זה,
ולנו יש אפשרות להשפיע על צעירים כאלה שירכשו השכלה וישנו את כל
מסלול חייהם ,וזה יפתח בפניהם אפשרות לעבוד בעבודות מניבות ,אז זה היה
הרציו נל שעמד מאחורי ההצעה -

מר אליהו בן גרא :

שיבררו את זה בשאלון.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,אנחנו -

מר אליהו בן גרא :

לא לבקש תעודות מפה ומשם.

גב' אושרת גנ י גונן :

הא איך אנחנו נעשה את זה -

מר אליהו בן גרא :

של האבא ושל הסבתא -

גב' אושרת גנ י גונן :

אתה יוד ע אנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה.

מר אליהו בן גרא :

בשאלון בעדינות...

גב' אושרת גנ י גונן :

בצורה מידתית נעשה את זה ,ואם אתה רוצה לעזור

לנו לבנות את בדיקת הזכאות אנחנו נשמח מאוד עם הניסיון שלך .יש לך כזה
ניסיון ,עדי תכניס אותו.

(מדברים יחד)
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מר אליהו בן גרא :

דוגמא שהיה דיון בוועדת הרווחה וזה לא בא הנה

לדיון ,שהמועצה נותנת תלושים לחג למומלצים של הרווחה ,זה דבר שכבר
שנים 30 ,שנה אנחנו ...ממתי הרווחה נותנת תלוש לחג למסכנים? מי שלא
מקבל הוא רוצה גם כן את תעודת המסכן ,באים אליהם העובדות
הסוציאליות לוחצות ע ליהם למה אתה לא נתת לי את התלוש לחג -

גב' אושרת גנ י גונן :

אבל זה לדיון אחר.

מר אליהו בן גרא :

וכמה זה התלוש?  ,₪ 100באמת.

גב' אושרת גנ י גונן :

אלי זה לדיון אחר .הבנתי ,אבל זה לדיון אחר

לגמרי ,אני מבינה את מה שאתה מתאר כאן ,וזה לדיון אחר .בעניין הזה
אנח נו נשמח לעזרתך ,תודה .יום טוב.

מר יום טוב אלקבץ :

עדי אני או לא הקשבתי או לא הצלחתי להבין,

המלגות זה רק לסטודנטים לאוניברסיטה או גם למכללות?

מר שחר עדי:

א' כנראה שאני לא הסברתי את עצמי מספיק טוב.

המלגות הם לכל מי שלומד במוסד מוסד על ידי המל"ג ,זה יכול להיות גם
מכללות.

מר אורי עצמון :

כמו פרח זה אותו דבר.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן .אורי.

מר אורי עצמון :

אחד ,עד איזה גיל זה יהיה לא הזכרת .לפעמים

הסטודנטים מתחילים רק ב . 26 25 -
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דובר :

אורי ,אתה עוד צעיר בשביל זה.

(מדברים יחד)

מר שחר עדי:

סטודנטים לתואר ראשון לא חשבנו על הזה שאתה

תלך ללמוד -

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,זה לא שלא חשבנו ,זה בתוך הקטגוריה של 18-

 35כך מוגדרים צעירים במדינת ישראל ,כך הגדירו אותם המוסדות -

מר אורי עצמון :

מה זה צעירים?

גב' אושרת גנ י גונן :

 18עד . 35

(מדברים יחד)

מר או רי עצמון :

שתיים ,ה  150 -שעות -

מר שחר עדי:

. 130

מר אורי עצמון :

תכנית פרח שמוכרת לי מאוד מעברי בעבודה,

סטודנטים היו מתחייבים ל  60 -שעות ובקושי עמדו בזה ,בקושי .אז 130
שעות ,זה המון.

גב' אושרת גנ י גונן :

חברים  130שעות זו ההתניה של מפעל הפיס ,הכסף

לא יג יע ממפעל הפיס ואפשר לעשות את זה.
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מר שחר עדי:

אנחנו לא יכולים לגעת בזה.

מר אורי עצמון :

עוד שאלה ,אני לא ראיתי קריטריון ,ישנם הרבה

מהנוער שהם פעילים עוד בזמן שהם לומדים בבית ספר ,פעילות ציבורית
הרבה ,לא  130שעות אלא גם כפול מזה ,זה ישנו בקריטריון? צריך  ...מי
שנתן.

מר שחר עדי:

דיברנו על זה שתינתן עדיפות למי שבעברו יש

פעילות ציבורית.

מר יעקב אברהמי :

קודם כל הייתי מבקש מכם לחשוב על אפשרות,

לאור הקשיים שהעלית ,שאת ה  130 -שעות אפשר יהיה לתת לאחר סיום
הלימודים.

גב' אושרת גנ י גונן :

בקריטריונים של מפעל ה פיס למתן המלגה אין

אפשרות כזאת ,קודם כל צריך לבצע את ה  130 -שעות .אגב אפשר לבצע את ה -
 130שעות גם בקיץ או בחופשת הסמסטר ,ורק לאחר הביצוע מקבלים את
המלגה ,המלגה לא ניתנת מראש.

מר יעקב אברהמי :

הדבר השני ,לא ראיתי פה התייחסות לגבי לא

מקום המגורים אלא מקום מר כז החיים של הסטודנט בתקופה שהוא לומד.
זאת אומרת האם הוא צריך להיות גם בשטח המועצה?

מר שחר עדי:

סטודנט בבאר שבע שבא לסופי שבוע ,אני לא אגיד

לו אתה גר בבאר שבע אתה לא מקבל.
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מר יעקב אברהמי :

אמרתי לא מקום המגורים אלא מקום מרכז

החיים .והדבר השלישי זה מה ק ורה בסיום הלימודים? זאת אומרת האם
מישהו מספיק שהוא פה  5שנים מקבל מאיתנו  ₪ 36,000ואומר לנו תודה
ושלום ,והוא בכלל לא מופיע פה רק להתנדבות.

מר שחר עדי:

א' אני מקווה שעם ה  130 -שעות הוא יעביר את

מרכז חייו אלינו ,זה חלק מהעניין .אבל אתה לא יכול ,אתה לא יכול  ,באיזה
שהוא שלב אתה צריך להגיד אוקיי עד פה יש לי שליטה על זה ,מעבר לזה אין
לי שליטה על זה .אתה גם לא יכול לפקח על זה באמת מה מרכז חייו ,כי זה
משהו שאולי קל לנו להגיד ,אבל אתה יודע שהוא סיים ללמוד והוא עובר לגור
בירושלים תחזיר לי את הכסף.

מר יעקב אברהמי :

ואם אנחנו רוצים להיות פילנתרופים ולקדם את

החברה בישראל זה בסדר .בוא ניתן מלגות ושילכו לאן שהם רוצים ,אבל אם
אנחנו רוצים לקדם את האזור שלנו את המועצה שלנו ,זה נראה לי קצת מוזר
שאין שום מגבלה על זה .בא בן אדם מקבל כסף גם אחר כך.

גב' אושרת גנ י גונן :

אין ב אף מקום שאני מכירה ,ואני מכירה את

התחום הזה של מלגות ,אין באף מקום התחייבות של הסטודנט שהוא הולך
לגור שם .אפילו באר שבע שהיא אלופה בלתת מלגות ,כי היא רוצה להשאיר
צעירים משכילים בעיר שלה ,או להשאיר אותם כי הם לומדים באוניברסיטת
בן גוריון ,אפילו ממקום אחר בא רץ הם רוצים שאנשים צעירים משכילים
יישארו שם ,הם לא יכולים לחייב אותם לגור שם ,הם מחייבים אותם לתת
שעות התנדבות בקהילה .ומתוך כך אנשים קושרים את חייהם כשהם נותנים
כל כך הרבה שעות וגרים במקום מסוים ,אז הם מתחברים אליו .אין לנו שום
אפשרות לחייב אנשים בעתיד בג לל שנתנו להם מלגה שהם יקבעו את חייהם
כאן .יעקנל'ה בבקשה.
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מר עובדיה יעקב :

ה  130 -שעות לא נולדו מהמועצה .לא ,הם נולדו

ממפעל הפיס.

מר שחר עדי:

כן ,כן.

מר עובדיה יעקב :

הם נולדו בגלל מפעל הפיס.

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון ,נכון.

מר עובדיה יעקב :

הרי ה מועצה קודם לא דרשה כלום.

גב' אושרת גנ י גונן :

אתה צודק יענקל'ה.

מר עובדיה יעקב :

עכשיו לא תקבל את הכסף של מפעל הפיס אם לא

תיתן את ה  130 -שעות.

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון מאוד.

מר עובדיה יעקב :

ולכן אני חושב שאין בעייתיות בהצעה שלך להחליש

את זה בשנה הרא שונה.

מר שחר עדי:

לא ,לא ,לא אמרתי להחליש ,אחד השיקולים היו

האם לתת את המלגה ולחייב ב  130 -שעות רק החל מהשנה השנייה ,לא החל
מהשנה הראשונה ,זה היה העניין ,זו הייתה ההתלבטות ,חששנו שסטודנט
שנה ראשונה יתחייב ולא יוכל לעמוד בזה.
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מר עובדיה יעקב :

מפעל הפיס מאפשרים את זה?

מר שחר עדי:

לא ,החלטנו שזה פתוח.

גב' ליאת זולטי:

יש לי כמה שאלות ,אחד זה נושא של הסנכרון בין

השנה הראשונה והרישום לאוניברסיטה ,יכול להיות שסטודנט עם מיעוט
יכולת לשלם ,הרי המכרז תלוי בכך שיש לו אישור לימודים והרישום
מהאוניברסיטה הוא מאו ד קרוב לתחילת ,אז יכול להיות שפה הסטודנט עם
מיעוט יכולת -

גב' אושרת גנ י גונן :

שוב ,מהניסיון שלי הם נותנים מקדמה ,הם

מקבלים את האישור כשהם מתקבלים לתוכנית הזאת ,ואז הם מקבלים את
המלגה בסוף השנה.

גב' ליאת זולטי:

ואם הוא צריך את האישור הזה לפני שבכלל שהוא

נרשם.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני אומרת כן ,הם צריכים להירשם הם לא יכולים

בלי ,זה תנאי סף ,אין מה לעשות.

גב' ליאת זולטי:

אז יכול להיות שפה אנחנו מפספסים.

גב' אושרת גנ י גונן :

יכול להיות ,אבל בסופו של יום אנחנו לא יכולים

לרשום סטודנט ולתת לו כסף לפני שהו א נרשם ללמודים .הוא נרשם ,הוא
מראה שהוא נרשם ,זה רק דמי רישום ,זה לא שכר לימוד ,זה דמי רישום.

גב' ליאת זולטי:

אבל הרישום הוא מאוד קרוב לפתיחת שנת
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הלימודים והאישור גם -

מר שחר עדי:

אף אחד לא באמת -

(מדברים יחד)

גב' ליאת זולטי:

אני דיברתי רק על סנכרו ן שצריך לראות איך

אנחנו ...בצורה יעילה .שתיים ,איך נעשית אכיפת ההתחייבויות של 130
שעות? והאם בכלל המלגה הזאת תלויה במספר שעות סמסטריאלי ות בשנה?
האם יש פה התניה?

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו לא כתבנו את זה ולא חשבנו על זה ,נכניס

את זה כסעיף .צריך להיות איזה מינימום.

גב' ליאת זולטי:

כן.

גב' אושרת גנ י גונן :

לא

יכול

להיות

שמישהו

ילמד

באוניברסיט ה

הפתוחה קורס אחד ויקבל .זה מישהו שמשלם שכר לימוד מלא .מי שלומד רק
שעתיים סמסטריאליות הוא לא משלם שכר לימוד מלא ,זה צריך להיות
מישהו שנרשם לתוכנית מלאה ,אבל נכניס את זה.

גב' ליאת זולטי:

והנושא של אכיפה?

גב' אושרת גנ י גונן :

עוד שאלה? מה?

גב' ליאת זולטי:

אכיפה.
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מר שחר עדי:

זה דיברתי דווקא קודם על שחר שהוא מרכז את כל

זה ,וגם הוא ידאג שמי שצריך לחתום להחתים וכל זה הוא ירכז את זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אלי ביקש ת קודם.

מר אלי כהן :

כן ,אני חושב שהיוזמה הזאתי מבורכת ,דווקא אני

אציג פה איזה שהוא פן אחר שהוא פן ששמעתי שידידי דוד התנגד אליו .אני
חושב שהמלגה הזאת או מלגות של מפעל הפיס מוקדשות באמת לאוכלוסיות
מוחלשות ,ולשם הכסף צריך ללכת .ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על
העניין הזה ,אנחנו צריכים לחשוב איך לעזור להם באמת באמת ,וההתניה
הזאת של לתת להם את זה רק בשנה השנייה היא בעייתית.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז החלטנו לשים את זה מהשנה הראשונה אלי.

מר שחר עדי:

אמרתי שבגלל זה זה ירד ,זה היה סוציואקונומי זה

ירד.

מר אלי כ הן :

וההערה שלי היא באמת באמת לעשות מאמץ שזה

ילך לשכבות המוחלשות ,הם אלה שצריכים ,ואם באמת אנחנו רוצים לעזור
לאנשים שלא הייתה להם האפשרות ,אנחנו צריכים לשם לכוון .אני יודע
שכולנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו ,אבל אנחנו יכולים לממן .ישנם
אוכלוסיות שלא יכולות ל ממן ,ומפעל הפיס תומך באוכלוסיות האלה .ולהפוך
את זה הפוך ,אני לא שלם עם זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע אלי סליחה רגע ברשותך ,אני רוצה רגע לדייק,

מפעל הפיס את התקציב שלו למגלות לא מתנה בעניין סוציואקונומי ,מי
שמתנה את העניין הסוציואקונומי זה אנחנו כקביעת מדינ יות .אנחנו
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מבקשים מכם -

מר אלי כהן :

גב' אושרת גנ י גונן :

מפעל הפיס נותן את זה -

כן ,כן .אנחנו

מבקשים

לקבוע כאן

מדיניות

שתומכת במי שידו אינה משגת ,ולכן אנחנו אומרים בואו ניתן  60%מזה למי
שאם לא היינו נותנים לו כנראה לא היה הולך ללמוד ,ואת ה  40% -ניתן לאלה
שתרמו שהשקיעו שעשו או שהם עוד יעשו בעתיד כאן בחברה שלנו -

מר אלי כהן :

בסדר גמור ,מקובל עליי.

גב' אושרת גנ י גונן :

וזה היחס . 60-40

מר אלי כהן :

אני בהחלט הייתי רוצה שזה ילך ל . 60-40 -

מר אשר בן עטיה :

 ...לא דיבר על החינוך ...זה לא הולך ככה.

גב' מ ירב זילברבוים :

גם הסטודנטים מיעוטי היכולת מחויבים ב . 130 -

גב' אושרת גנ י גונן :

כולם.

גב' מירב זילברבוים :

לענות לליאת אני חושבת שאם יפרסמו את עניין

המלגות ...זמן מראש ,אז סטודנטים מיעוטי היכולת ידעו שמגיע להם מלגה
ולפי זה יירשמו .ואז הפספוס הזה...

גב' א ושרת גנ י גונן :

דודו ואחר כך איתן ,דודו בבקשה.
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מר דוד שוורץ :

אני רוצה להזכיר לכם עוד משהו ,אני דווקא בעד

להתחיל את זה בשנה השנייה והשלישית מסיבה מאוד פשוטה ,כל חייל
משוחרר שנרשם ללימודים ,הוא יכול להשתמש במענק שלו לצרכי או פתיחת
ביזנס או ללימודים .הוא לא יכול לקבל את הכסף בצורה אחרת .אני חושבת
שאצל סטודנטים מיעוטי יכולת דווקא הקשיים הם בשנה אחרי שהם ,המענק
בערך מכסה שנתיים – שנתיים וחצי לימודים.

גב' אושרת גנ י גונן :

דודו סליחה שאני עוצרת אותך ,המלגה יכולה

להינתן בשנה ראשונה שנייה או שלישית ,כל סטודנט יחל יט מתי הוא רוצה
לקבל -

מר דוד שוורץ :

לא ,אני אומר נכון.

גב' אושרת גנ י גונן :

הוא יכול בשנה ראשונה לקבל את המענק.

מר דוד שוורץ :

לא ,אבל למשל מהצבא הוא לא יוכל לקבל את זה

בשנה -

דוב רת :

בשנה השנייה.

מר דוד שוורץ :

לא ,הוא יכול לקבל את זה גם בשנה הר ביעית.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז שיבקש בשנה השנייה.

מר דוד שוורץ :

הוא יכול לקבל את זה בכל שנה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז שיבקש מהצבא -
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מר דוד שוורץ :

רגע ,אבל הוא לא יכול לקבל את הכסף הזה במטרה

אחרת ,זה ההבדל.

(מדברים יחד)

מר דוד שוורץ :

אחרי  5שנים הוא יכול לקבל את זה בכל מקרה.

גב' אושרת גנ י גונן :

טוב חברים -

מר דוד שוורץ :

אני אומר להיפך הם זקוקים לזה אחרי זה ,וגם

יותר קל להם אחרי זה לתרום לקהילה ,כי בשנה השנייה והשלישית -

גב' אושרת גנ י גונן :

אבל אין בעיה דודו ,הסטודנט יכול לבחור בכל שלב

ממי הוא רוצה לבקש מלגה ומתי ,זה פתוח ,לא הגבלנו את זה.

מר דוד שוורץ :

בסדר ,אני חושב שצריך דווקא יותר -

גב' אושרת גנ י גונן :

נתנו להם את הבחירה לסטודנטים .שאלה אחרונה

איתן או הערה אחרונה.

מר איתן יפתח :

קודם

כל

אני

חושב

שיש

התחשבות

בנושא

הסוציואקונומי אני חוש ב שזה נכון .זו המטרה בדרך כלל של מלגות .יש פה
את הנושא של עתודאים שלא הייתה התייחסות -

גב' אושרת גנ י גונן :

שמה?
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מר איתן יפתח :

עתודאים ,שאם זה מעל גיל  18שהוא דוחה שירות.

מר שחר עדי:

אמרנו . 18-35

מר איתן יפתח :

אמרתם שירות חובה.

גב' גילה פרין :

א בל אז הוא עושה תואר -

מר אורי עצמון :

עד . 35

גב' אושרת גנ י גונן :

אי אפשר מפעל הפיס לא מממן עתודאים .תנאי

הסף של שירות צבאי מלא או שירות לאומי ,הוא תנאי סף של מפעל הפיס ,לא
נוכל לעשות את זה המלגות האלה ,עתודאים לא יוכלו לקבל.

(מדברים יחד)

מר איתן יפתח :

יש דחיית שירות .יש את הנושא של מישהו מבחינה

בריאותית או מסיבה אחרת הוא פטור משירות צבאי -

גב' אושרת גנ י גונן :

יכול היה לעשות שירות לאומי.

מר אורי עצמון :

שיתנדב ,אפשר להתנדב.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי ,אז דודל'ה אחרון.

מר דוד משה :

 ...אני בעד כל הדברים היפים שאמרתם ...אני רק

חושב שהמימון שגוי מאוד ,ה  60-40 -זה לא נשמע נכון ,יש עוד אפשרויות לא
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רוצה ...יש מלגות למצוינות ,זה יגרום לאנשים לא לגשת לבחינות למצוינות
באוניברסיטאו ת המלגות ,יש הרבה אפשרויות .והיחס הזה ,הפכתם את
העניין הזה בעוד תקציב בשירותי הרווחה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אתה יכול להציג הצעה נגדית ,אין בעיה .אני אציע

את הצעת ההחלטה ,לימור תציע ,נעלה להצבעה ותעלי גם את ההצעה הנגדית
של דודל'ה .בבקשה.

אני רוצה להגיד בתור חברה בוועדת המלגות,

גב' גילה פרין :

אנחנו בעצמנו הרי צריכים לנסות לראות אי ך זה עובד .כשדיברנו על זה
כשישבנו בוועדה ,אמרנו ניתן לזה לנשום שנה שנתיים נראה .הרי סך הכול זה
לא רק להחליט כמו שאלי אמר מי ייכנס בגדרו של אותה זכאות ,אלא גם
לפקח ולהעסיק פה את כל מערך העובדים של המועצה בפיקוח אם בחלק
החינוך או החבר הוותיק ,אנחנו רוצים לטע ום את זה .כך שגם היחסים
לטעמי של ה  60-40 -שאתה יוצא נגדם ,ואני גם ככה מתחילה לשמוע צליל
אולי שיש בזה משהו ,אולי ישתנו .אנחנו לא מקבעים את עצמנו .עכשיו זה כך
ונראה לאן זה זורם.

גב' אושרת גנ י גונן :

עו"ד לימור ריבלין :

 ...לימור הצעת החלטה.

אוקיי,

אנחנו

מאש רים

מלגות

לימודים

לסטודנטים ,אזרחי מדינת ישראל ,תושבי דרום השרון ב  5 -שנים האחרונות
שביצעו שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא .סטודנטים לתואר ראשון
בגילאי  18עד  , 35הלומדים במוסד המוכר על ידי המל"ג .המלגה תהיה בכפוף
להתחייבות ועמידה במתן  130שעות התנדבות כתר ומה לקהילה ולציבור
בדרום

השרון

וסיום

השעות

בהצלחה.

וכן

כל

התנאים

המפורטים

בקריטריונים של ועדת המלגות ,כאשר  60%מהמלגות יינתנו על רקע
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סוציואקונומי שעדיין מחויבים בשירות של  130שעות התנדבות ,ו 40% -
מתוכן לכלל הציבור .פספסתי משהו חברים?

מר שחר עדי:

ה  60-40 -זה בהנחה...

עו"ד לימור ריבלין :

זו הצעה .כמובן שאם לא תוגשנה בשנה מסוימת

בקשות בשיעור של  , 60%יתרת המלגות ילכו לציבור הכולל.

גב' אושרת גנ י גונן :

 100%מי בעד? מי נגד? יש מקום להעלות את

ההצעה הנגדית?

לא רואה שיהיה לה רוב .ההתנגדות שלי היא ל יחס

מר דוד משה :
. 60%

גב' אושרת גנ י גונן :

בסדר ,מוכנים לבחון את זה בעוד שנה ,אחרי

שאנחנו נראה איך נראית השנה הראשונה במתכונת הזאת .אוקיי תודה.
החלטה  :מליאת המועצה ברוב קולות מאשר ת מלגות לימודים לסטודנטים,
אזרחי מדינת ישראל תושבי דרום השרון ב  5 -שנים האחרונות  ,שביצעו
שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא .סטודנטים לתואר ראשון בגילאי 18
עד  , 35הלומדים במוסד המוכר על ידי המל"ג .המלגה תהיה בכפוף
להתחייבות ועמידה במתן  130שעות התנדבות כתרומה לקהילה ולציבור
בדרום

השרון

וסיום

השעות

בהצלחה.

וכן

כל

התנאים

המפורטים

בקריטריונים של ו עדת המלגות ,כאשר  60%מהמלגות יינתנו על רקע
סוציואקונומי שעדיין מחויבים בשירות של  130שעות התנדבות ,ו 40% -
מתוכן לכלל הציבור.

.6

התקשרות בפטור ממכרז לגבי שירותי הסעות לתלמידים;
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גב' אושרת גנ י גונן :

אני עוברת לסעיף הבא ,התקשרות בפטור מכרז

לגבי שירותי הסעות לתלמידים ,לימור.

עו"ד לימור ריבלין :

מידי שנה אנחנו מפרסמים מכרז פומבי שמכין

משרד החינוך עבור כל הרשויות המקומיות ,לצורך הסעת התלמידים בתחומי
המועצה .גם כמידי שנה אנחנו לא מקבלים הצעות מחיר למלוא הקווים
שפרסמו .מועצה אזורית דרום השרון מפרסמת קווים רבים ,כ  300 -קווים,
ועיקר הקושי דווקא בביצוע קווים לחינוך המיוחד ,שאז המדובר במוניות או
באוטובוס ציבורי זעיר ולא באוטובוסים גדולים .חברי ועדת המכרזים יכולים
כאן להעיד כי פורסם השנה מכרז ,ושהתקבלו ...וכו' ,אבל לא היו הצעות
לחלק מהקווים ,לחלק קטן אבל לא היו ,הקווים מפורטים בסעיפים  1עד , 13
למרות שכבר לחברי ההנהלה אני צירפתי קו נוסף ,קו מספר  , 14קיבוץ עינת
לנצר סירני .אלה קווים שלא התקבלו עליהם הצעות ולגבי מיעוט מהם זה
קווים שהשיבוץ של הילדים למוסדות החינוך המיוחדים התקבל ממש
בתחילת חודש אוגוסט ,כי אתם יודעים שאין בתח ומי המועצה מסגרות חינוך
מיוחדות רבות אלא רק כיתות ,אין לכל הזרמים ולכן בעצם הם מבקשים פה
רשות מרשויות אחרות לקלוט את התלמידים בהתאם לסוג ...שהם מאופיינים
בה .החוק מאפשר באישור המליאה לקבל פטור ממכרז ,מכיוון שלא התכנסנו
בחודש אוגוסט והיינו צריכים להסיע את ה ילדים כבר מיום ראשון ,הנחנו את
אגף החינוך לצאת להצעות מחיר לקווים האלה ,והודענו מראש בהליך ההצעה
שההצעות והביצוע יהיו בתוקף רק עד ה  , 10.10.19 -כך שסכום ההתקשרות לא
יעלה על סכום של  ₪ 140,000שהוא הסכום הטעון מכרז ,ואמרנו שרק אם
מליאת המועצה תאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז ,נוכל לערוך את
ההתקשרות .כמובן שההתקשרות הובאה לוועדת התקשרויות של המועצה,
הייתה פנייה גם לכל המציעים שהגישו הצעות במסגרת המכרז ,ניתנה להם
שוב פעם הזדמנות להגיש הצעת מחיר וגם למציעים נוספים כדי להרחיב את
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מעגל ההצעות .זהו ,לכן אנחנו מבקשים מכם ה יום אישור בפטור ממכרז
לצורך התקשרות של  14הקווים המפורטים 13 ...אתם רואים ,והקו ה 14 -
קיבוץ עינת לנצר סירני.

דובר :

 14מתוך?

עו"ד לימור ריבלין :

מתוך . 300

מר דוד משה :

העניין הזה של חלק ממכרזים לא רווחיים אולי

הפסדים קיים בכל ענף במשק .בכל הענפים יש לך  2 ... 8לא כדאי לתת שמה.
בכל חברה אתה רוצה  6גם את ה  2 -האלה .אני חושב שצריכים לחייב או
מראש לבנות ,אולי עכשיו לשנה זה אבוד צריך להצביע בעד ,אבל לחשוב איך
לבנות ,איך אמר ...הקווים הבעייתיים כולל עם קווים רווחיים .אתה רוצה
את אלה...

עו"ד לימור ריבלין :

אי אפשר ,סליחה שאני אומרת את זה .רגע ,אי

אפשר .מכרז ההסעות של משרד החינוך הוא מכרז מאוד מיוחד ,שהוא מגיע
אלינו בתיבת המייל הוא מגיע עם דף שאומר :לו ונשנה הוראה אחת ,אני
מוכנה להעביר לכם את ההנחיה ,במכרז משרד החינוך לא יתקצב אותנו .כן,
זו ההנחיה .והוא מעביר א ת זה ב  PDF -ואפילו להמיר את זה ל WORD -
אנחנו לא יכולים .הסבירו לכם כאן שתקציב ההסעות שלנו הוא כמה
מיליונים בשנה ,אני לא לוקחת את הסיכון .הרבה פעמים הסיבה שאנשים לא
הגישו הצעות זה לא בגלל שהקו לא רווחי .הרבה פעמים יש חברות שכבר
התמודדו בהצעות ,יש להם מספר מוג בל של צי מכוניות ,ועכשיו כשפנינו בסוף
אוגוסט ל קבל אז הם ידעו כמה רכבים נשארו להם פנויים ,כי הם לא זכו
ברשויות אחרות ,ולכן אפשר עוד פעם לעשות את התהליך ,אז אני מאוד
מקבלת את ההצעה שלך ,היא נכונה להרבה מקרים ,באמת זה מכרז מיוחד,
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ומי שהיה כאן חבר מליאה בשנה ק ודמת ,כשהיינו בסיטואציה הזו גם בשנה
הקודמת ומי שיכול לעיין באתר אינטרנט של מועצות אזוריות אחרות ,הוא
יכול לראות שכולם באותו מצב ,ומידי שנה מגיע קומץ ,באמת טפטוף של
קווים שאנחנו נאלצים לבצע לגביהם תמחור נוסף.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה לימור ,אני מבקשת להעל ות את זה להצבעה.

כן מי בעד? פה אחד .תודה.
החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת התקשרות בפטור ממכרז לגבי
שירותי הסעות לתלמידים;

.7

המלצות הוועדה הגיאוגרפית – שינוי תחום והעברת שטחים בין דרום
השרון – ג'לג'וליה;

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו עוברים לסעיף ג'לג'ול יה.

גב' אורן מולי :

רגע ,אנחנו דנים בזה היום?

גב' אושרת גנ י גונן :

לא.

גב' אורן מולי :

בסעיף ג'לג'וליה?

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,לא .עוד מעט יסבירו לכם למה.

מר שרון סספורטס :

אנחנו

עושים

תהליך

מול

ג'לג'וליה.

ועדה

גיאוגרפית סיימה לפני ...הגישה המלצות  .אנחנו פגשנו את היישובים
הרלוונטיים זה בעיקר גוש חורשים – נירית ,מתן ,ירחיב ,חורשים ,חגור ,שדי
חמד ,פגשנו את כולם לפני מספר שבועות .הצגנו את החלטות של הוועדה,

66

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 3.9.19

שמענו את ההתנגדויות ואת ההסתייגויות של התושבים .ניהלנו משא ומתן
מול ג'לג'וליה עם ראש העירייה דרו ויש כדי להגיע להסכמות בנושא המדובר.
בסופו של דבר היום חלק מההסכמות הוא חזר בהם ,ובעקבות זה אנחנו
החלטנו לא להביא את ההסכם עם ג'לג'וליה לדיון הזה לאישור המליאה...,
אחר הצהריים .מה שנעשה עכשיו אנחנו צריכים לבקש שוב מהוועדה
הגיאוגרפית דחייה לגבי התגובה שלנו ל המלצות ,אנחנו צריכים עד ה 15 -
לחודש לתת להם תשובה לגבי מה עמדתנו בנושא ההמלצות של הוועדה.
כתוצאה מזה אנחנו נבקש שמה הארכה במספר שבועות כדי לגבש המלצות
חדשות ,ואם כן נביא את זה לדיון נוסף במליאה ,אחרי שנפגש עם הוועדים.
נעשה תיקון אחד שהפעם אנחנו נזמין את ועד מקומי וועד אגודה ,נזמין גם
את נציג המליאה בפעם אחת ,כי נציגי המליאה הבנתי לא היו שותפים ,אז
נזמין את כולם בפעם אחת .זהו ,אין להם -

מר אליהו בן גרא :

מה ההחלטה של הוועדה הגיאוגרפית?

מר שרון סספורטס :

אפשר להציג אותה ממש בקצרה ,יש -

גב' אושרת גנ י גונן :

ל א ,לא כדאי...

מר אורי עצמון :

רק בגדול.

גב' אושרת גנ י גונן :

זה ועדה גיאוגרפית ישנה שכבר עברתם עליה בעבר,

זה דברים -

מר אורי עצמון :

לא ,מה ההחלטה שלה?

מר שרון סספורטס :

יש כמה החלטות ,אין איזה דברים דרמטיים.
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גב' אושרת גנ י גונן :

יש כל מיני ,זה חוברת כזאת ,לא עכשיו .אלי אתה

רוצה להגיד משהו? כן.

מר אלי כהן :

לא שמנו לב יש טעות סופר לגבי סעיף  8ב' 8 ,ב'

אם תעלה אותו -

גב' אושרת גנ י גונן :

ייבדק.

מר אלי כהן :

צריך להישאר במסגרת שטח צבוע במפה בסגול ולא

בצהוב ,הוא מופיע בצהוב תשימו לב לזה .זה טעות שה וועדה פרסמה -

גב' אושרת גנ י גונן :

תרשמו את הסעיף ותבדקו את זה  8ב'.

מר אלי כהן :

תחזרי ל  8 -ב' ותבדקי את מפה - 5

גב' אושרת גנ י גונן :

. 100%

מר אלי כהן :

אני שמתי לב שהצבע הוא לא הצבע.

גב' אושרת גנ י גונן :

בסדר ,ברשותכם כיוון שאנחנו לא מעלים את זה -

מר אלי כהן :

ואורי לא עלה על זה .

מר אורי עצמון :

לא ראיתי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו מורידים את הסעיף מסדר היום ,ולכן אנחנו
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לא נרחיב כאן ,ונעשה את זה כמו שצריך אחרי שנגיע לסיכומים עם היישובים
ועם ג'לג'וליה לאור השינויים שראינו שיש.
.8

אישור לביצוע פ עולות טכניות – ביה"ס צופית;

גב' אושרת גנ י גונן :

סעיף  7אגוזי 7 ,ו  8 -ביחד תאחד.

מר יצחק אגוזי :

טוב סעיף  7זה אישור נקרא לזה טכני ,בית ספר

צופית ביצע עד היום הפקדת שיקים בחשבונות שלו בבנק שהוא עובד איתו,
כידוע זה חשבון בנק של המועצה .לקח את כל השיקים והפ קיד אותם במכה
אחת .על פי ההוראות או על פי הנוהלים של בנק הפועלים שהם עובדים איתו,
צריכים לאשר שימוש בממסרון ,שירות שמאפשר הפקדת שיקים כמקשה
אחת .הבנק דורש את אישור המליאה כפי שמפורט במסמך ,ואישור דומה
אושר כבר בשנה שעברה עבור החשבון השני של בית הספר ,אנחנו מבקשים
שהמליאה תאשר ,הרי לבית ספר יש  2חשבונות ,אחד של כספי המועצה ואחד
של כספי הורים .מבקשים מהמליאה לאשר שימוש בממסרון לבית ספר צופית
בבנק הפועלים על פי בקשתם.

גב' אושרת גנ י גונן :

בסדר ,מי בעד? פה אחד.

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת שימוש במסרון לב ית ספר צופית
בבנק הפועלים על פי בקשתם ;

.9

שינוי מורשי חתימה ביה"ס צופית;

מר יצחק אגוזי :

הדבר השני זה סעיף  , 8סעיף  8כפי שגם אושרת

דיווחה מנהלת בית ספר צופית ,נכנסה מנהלת חדשה במקום גיל שריג,
קוראים לה -
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גב' אושרת גנ י גונן :

אורית לנדאו.

מר יצחק אגוזי :

אורית לנדאו ,אנחנו מבקשים לשנות את זכות

החתימה ב  2 -חשבונות הבנק של בית ספר צופית .אורית לנדאו רק לצורך
הפרוטוקול מספר הזהות  032296709במקום גיל שריג...

גב' אושרת גנ י גונן :

מי בעד? פה אחד ,בהצלחה לאורית.

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת שינוי מורשי חתי מה בבית ספר
צופית ,כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה ;

. 11

תב"רים;

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו עוברים לסעיף האחרון תב"רים ,וכל הכבוד

לכם שנשארתם עד עכשיו .אנחנו בתב"רים.

(מדברים יחד)

מר יצחק אגוזי :

ראיתם את התב"רים? להקריא אותם? להסביר

אותם?

דובר :

תקרי א אותם.

מר יצחק אגוזי :

הגדלת תב"ר הצטיידות מגמות חדשות ,זה תב"ר

שממומן כולו ממשרד החינוך .קיבלנו הגדלה של  ,₪ 55,000מתבקשים גם
אנחנו להגדיל .עבודות פיתוח בכפר סירקין ,אנחנו גובים שם היטלי סלילה
מתושבי המגרשים שיש להם זכות לפרצלציה ,כל חצי שנה אנחנו מגדי לים את
התב"ר בסכום הגבייה בפועל שהייתה באותה חצי שנה .ובמקרה גם הפעם יש
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תוספת של  ₪ 850,000לטובתם מהסכם פשרה שעשינו עם הקבלן שעבד שם,
והוא שילם לנו  ,₪ 550,000המועצה חייבת לפרויקט עוד  ,₪ 300,000ולכן
מתבקשים אשר  ₪ 2,340,000שרובו נובע מגבייה ,וכפי שאמרתי ג ם מהסכם
פשרה עם הקבלן .תוספת לתב"ר  1622עבודות פיתוח ביישובים  ₪ 216,000על
חשבון תב"ר הבא של מעון עדנים .עדנים ביקשו בהתחלה לעשות מעון הם
התחרטו ,ולכן התב"ר חוזר לפול הכללי לטובתם כמובן.

מר צפי פלד :

לא מעון מועדון.

מר יצחק אגוזי :

מועדון סליחה .הנג דת  4כיתות לימוד ליקויי

שמיעה בעמיאסף  ,₪ 120,000זה תקציב של משרד החינוך .כיתת ליקויי
שמיעה ביצחק נבון  ,₪ 30,000וגם רמות השבים ,ובבית ספר יחדיו  2כיתות
של ליקויי שמיעה ,כל התקציבים האלה של משרד החינוך .עדכון תב"ר הקמת
מועדון בצופית -

דובר :

תן לנו הסבר.

מר אורי עצמון :

זה במינוס.

מר יצחק אגוזי :

אני יודע ,אני יודע שזה במינוס.

מר אורי עצמון :

זה במינוס.

מר יצחק אגוזי :

צופית החליטו לעשות רק שלב א' של הקמת -

דוב רת :

השיפוץ.
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מר יצחק אגוזי :

השיפוץ הזה של בית הספר הישן לטובת המועצה

רק שלב א' .ולה שתמש רק בתקציבים של המועצה לצורך הדבר הזה .התקציב
שהם היו אמורים לקבל כהלוואה וגם להביא מהבית שניהם מתבטלים ,כי
עושים רק את שלב א' ,אז זה פשוט ההקטנה של התב"ר להקים אותו
למציאות החדשה.

מר אורי עצמון :

אבל זה כתוב ללא הלוואות ,אתה אומר הפוך.

מר יצחק אגו זי :

נכון ,היה לטובתם  ,₪ 400,000הם מוותרים על

ההלוואה הם לא רוצים לקחת אותה ,אז זה יורד -

דובר :

אז מה נשאר?

מר יצחק אגוזי :

מה נשאר ₪ 1,400,000 ,או  ₪ 1,300,000אני לא

זוכר בדיוק כרגע.

דובר :

 2מינוסים אז מה נשאר ,אם נוריד - ₪ 900,000

מר יצחק אג וזי :

אנחנו נוריד  ,₪ 900,000היה  ₪ 2,200,000נדמה לי

ונשאר  ₪ 1,300,000בערך .עדכון תב"ר הקמת אגף תשושי נפש ,אתם יודעים
שהמועצה נכנסה לבנות אגף תשושי נפש ליד מרכז היום בנווה ימין ,רוב
הכסף  60%ומשהו מהכסף הוא ממקורות חוץ מביטוח לאומי ומוועידת
התביעות ,החלק של המועצה הוא  ₪ 400,000שאושר מזמן ועוד ,₪ 400,000
בזה להערכתי מסיימים את הפרויקט .רכישת  2אוטובוסים בהיקף של
.₪ 280,000

המועצה קיבלה זכות לקבל 2

האוטובוסים יהיה אחרי שנקבל את זה -
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דובר :

מה זה מקדמה?

מר יצחק אגוזי :

 18אוטובוסים .ההשתתפות של המועצה היא

 ₪ 140,000לכל אוטובוס ,על אוטובוס שעולה כמדומני  ₪ 650,000או
.₪ 700,000

מר אורי עצמון :

 ₪ 760,000כתוב.

מר יצחק אגוזי :

נכון אני כתבתי .תוספת לתב"ר בניית בית ספר

עמיאסף ,קיבלנו תוספות לשלב הסופי של משרד החינוך עוד ,₪ 1,000,000
אנ חנו מתבקשים לאשר את התוספת הזאת ובזה מסתיימים התב"רים.

מר אורי עצמון :

יש לי רק שאלה דובר על  80מיליון  ₪למה אומרים

מספר כזה? איפה ברחו היתר?

מר יצחק אגוזי :

לא ,זה רק תקציב משרד החינוך .ה ₪ 46,000,000 -

זה רק תקציב -

מר אורי עצמון :

סכום שאושר בעבר ,לא כתוב מאיזה ...למה לא כל

התב"ר של עמיאסף בפנים? לא מסתדר לי החיבורים.

(מדברים יחד)

מר יצחק אגוזי :

לדעתי יש פה איזו טעות.

מר דוד שוורץ :

כל פעם זה מספרים אחרים?
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מר יצחק אגוזי :

איפה מספרים אחרים?

מר אורי עצמון :

רגע הוא ...לענות.

מר דוד שוורץ :

 ...השתתפות משרד החינוך היה  65מיליון - ₪

מר יצחק אגוזי :

לא  65מיליון  ₪בוודאי שלא.

מר דוד שוורץ :

מתוך  81מיליון - ₪

מר יצחק אגוזי :

לדעתי הסכום הזה הוא טעות בעבר ,התקציב

הנוסף הוא  ₪ 1,000,000שזה בוודאות.

מר אורי עצמון :

זה אני בטוח ,אבל המספר ,פ ה אנחנו מקבלים

תחושה כמה באמת כסף יש בתב"ר.

מר יצחק אגוזי :

נכון ,נכון.

מר אורי עצמון :

זה לא מתאים...

מר יצחק אגוזי :

סליחה ,כשאנחנו מדברים על  80מיליון  ₪זה בכמה

תב"רים ,אולם הספורט בתב"ר אחר ,והמסוף בתב"ר אחר ,זה לא רחוק
מהמציאות ,יכול להיות שיש פ ה איזו טעות -

מר אורי עצמון :

 46מיליון  ₪על  48כיתות בטוח...

מר שחר עדי:

יש לי שאלה -
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מר אורי עצמון :

זה עוד  10מיליון .₪

מר שחר עדי:

לגבי התב"ר של תשושי נפש .ממה נובע הצורך בעוד

?₪ 700,000

מר יצחק אגוזי :

מלכתחילה היה ברור שיצטרכו עוד כסף.

מר שחר עדי:

שנצטרך עוד -

מר יצחק אגוזי :

כן ,מלכתחילה היה ברור.

מר שחר עדי:

למה לא אישרנו מהתחלה?

מר יצחק אגוזי :

כי היה מי שהחליט פה להשאיר את זה ככה.

להשאיר את זה ככה עם  ,₪ 400,000בגלל זה לא יצאנו לעבודה עד היום.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני רוצה לספר לכם משהו ,לפני שבועיים בערך

אנחנו הנחנו את אבן הפינה והתחילו לבנות את מרכז יום לוותיק.

מר אורי עצמון :

את האבן למה הנחנו?

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,כבר ממש בנו את השלד.

מר אורי עצמון :

אני יודע.

גב' אושרת גנ י גונן :

כבר זה בניית
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תעודת כבוד למועצה אזורית שבונה בית לוותיקים תשושי הנפש במועצה,
במקום להסיע אותם עד פתח תקווה או כפר סבא על בסיס מקום פנוי.

מר דוד משה :

יש לאן לשאוף.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז לנו יש משלנו וזה חשוב.

מר אשר בן עטיה :

קרוב לבית.

גב' אושרת גנ י גונ ן :

דיברו שם ממשרד הרווחה מביטוח לאומי מקרן

התביעות ,השותפים שהם משלמים  65%-66%מהעלות של הבנייה ,והם אמרו
שזה היה פסע ,ממש פסע בין לבטל לנו את ההקצאה ,שאגב ההקצאה הייתה
גדולה יותר -

מר אורי עצמון :

לא ,הם ביטלו כבר פעם.

גב' אושרת גנ י גונן :

הם ביטלו ,לא ,הם ביטלו את הקומה השנייה.

מר אורי עצמון :

לא ,לא ,הם ביטלו את הכול ,מפני שאנחנו

התעכבנו עם התשובה לפני שנה וחצי.

גב' אושרת גנ י גונן :

והם לא רצו להעביר את הכספים ורצו לבטל את

הפרויקט הזה ,ותאמינו לי יש ביקוש למרכזי היום לתשושי נפש ובכל הארץ,
אם תגידו ל הם יש מצ'ינג של  66%ירוצו על זה ,ולא רצינו שיבטלו לנו ,ולכן
הבאנו את זה לכאן בדקה ה  , 90 -אולי אחרי הדקה ה  , 90 -כי כמו שאורי אומר
ביטלו לנו וביקשנו מהם ואמרנו הפעם אנחנו הולכים לבנות ולעשות את זה.
אז אנחנו באים להשלים את התקציב ,כי אני אומרת שהתקציב היה חסר ל א
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יצאו לדרך 3 .שנים לא יצאו לדרך התקציב היה מתבטל ,אז יצאנו ועכשיו
אנחנו באים להשלים את זה.

מר דני ברכה :

אושרת אני רוצה לשאול משהו ,יש בכל מיני

מקומות שכתוב התקציב שאושר ויש שינוי .במקרה הזה יש פה שינוי גדול,
אני לא בדיוק מעורה פה ,אני פשוט יודע די חפיף מה שקורה שם בבית ספר,
שהוועד המקומי מטפל בזה ,אני רוצה להבין היה תקציב קודם ,למה לא כתוב
כמה אושר קודם ,עכשיו מפחיתים ,שאני יודע להגיד לוועד המקומי מה מגיע
להם.

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון.

מר יצחק אגוזי :

הם יודעים .הוועד יודע בדיוק.

גב' אושרת גנ י גונ ן :

רגע שנייה אני רוצה לענות על השאלה שלך ,למרות

שלא שאלת אותה ,למרות שהתשובה שאני אתן לך היא לא רק לשאלה
ששאלת ,אלא גם למה שלא שאלת .היום ראינו את זה בכמה יישובים ,ועלו כל
מיני נושאים שהיו צריכים להגיע היום להכרעה כאן ולהצבעה ,כי בסופו של
יום מי שמצביע ומת ווה מדיניות זה אנחנו חברי המליאה ,ולצד העבודה שלנו
כאן כחברי מליאה יש גם עבודה של ועד .וועדים מקומיים נפגשים עם עובדי
המועצה עם מנהלים במועצה ,מגיעים מציגים תכניות ,מציגים להם תכניות
ולא תמיד יש חיבור באינפורמציה וסנכרון מלא בין חברי המליאה לחברי
הוועד או להנהגת היישוב .ומאוד חשוב לנו שזה כן ייקרה .אנחנו נעשה כל
מאמץ שישיבות שמתקיימות כאן והיישוב מגיע לכאן ,אם זה בוועד מקומי או
בוועד אגודה ,אנחנו נעדכן אתכם שאתם תגיעו .כי במקרה הספציפי למשל
בצופית הוועד בא עם הבקשה הזאת .הוועד הציג תכנית הציג מצגת וביקש
להע לות את זה ,ואנחנו נעשה מבחינתנו כל מאמץ לראות שכל יוזמה שמגיעה
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או בקשה לפגישה מטעם הוועדים ,אתם תקבלו זימון לזה ,תוכלו תגיעו ,לא
תוכלו תתעדכנו -

מר דני ברכה :

עכשיו נתת לי פתרון על החוסר ...אבל אני שאלתי -

גב' אושרת גנ י גונן :

שנייה ,אמרתי שני דברים ,דני אני אענה לך גם

לשאלה שלך ,אמרתי אני אענה לך גם על מה שלא שאלת וגם על מה ששאלת.
ולגבי השאלה שלך ,אנחנו בהחלט צריכים להביא טבלה מלאה ,ובפעם הבאה
אגוזי ישים לב שהוא לא רק מראה את מה שצריך כאן לאשר ,אלא שיהיה כאן
גם את הרקע מה היה מלכתחילה.

מר דני ברכה :

אני רק רוצה להגיד לך שלפני שבאתי לפה נשאלתי

על ידי הוועד המקומי ,אמרו' :אתה הנציג שלנו ,תשאל בבקשה' -

גב' אושרת גנ י גונן :

צודק.

מר דני ברכה :

אומרים פה -

גב' אושרת גנ י גונן :

אבל דני אתה צודק.

מר דני ברכה :

אנחנו לא משלמים את ההשתתפות שלנו ,אנחנו

שילמנו כבר - ₪ 300,000

גב' אושרת גנ י גונן :

דני -

מר דני ברכה :

לתוכניות.
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גב' אושרת גנ י גונן :

אתה שאלת ועניתי לך ,אתה צודק שהתמונה

המלאה תהיה כאן .אני מוכנה להחריג את הסעיף הזה -

דובר :

לא ,לא.

גב' אושרת גנ י גונן :

אם הוא רוצה אני אחריג את זה ,נעלה את זה ב פעם

הבאה.

מר דני ברכה :

אני רוצה לקבל הסבר.

מר צפי פלד :

אל תחריגי...

(מדברים יחד)

גב' אושרת גנ י גונן :

אני אמרתי שאתה צודק  ,בסעיף הזה אין את

התמונה המלאה ,אני מוכנה להוריד אותו מהצבעה ותקבל תמונה מלאה
בישיבה הבאה.

מר דני ברכה :

אני אומר אני לא רוצה להוריד ,אני רק רוצה לקבל

הסבר ,אז תסבירו לי ,בהמשך יסבירו לי ואני לא רוצה להאריך יותר כי נגמרו
הסנדוויצ'י ם .

מר יצחק אגוזי :

אני אעביר לך תמונה מלאה מחר.

מר דוד שוורץ :

אני רוצה לחזור על מה שאמרת שבפעם הבאה

אגוזי יראה ,אבל בפעם שעברה דיברנו שלא נדו ן בתב"רים עד שלא נראה את
התמונה השלמה ,בכמה כסף השתמשנו ,אנחנו מאשרים תב"רים בלי לדעת
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כמה יש בקופה ,ואמרנו שבפעם הבאה נראה את זה ,אז היום זה הפעם הבאה
ואנחנו לא רואים את זה.

מר אורי עצמון :

לא הגיעה פעם הבאה.

מר דוד שוורץ :

היום זה הפעם הבאה.

גב' אוש רת גנ י גונן :

לא שנייה ,רגע סליחה חברים ,תנו לי שנייה לסכם,

הנושא של התב"רים כאן בעיקרו מגיע מקרנות ,ואם יש כאן קרן ממשרד
החינוך לעשות כיתות שמע ,אז אנחנו נעשה אותם .ואם יש כאן כל מה
שראיתם כאן הצטיידות למגמות החדשות שמגיעות ופותחים שנה ומשרד
החינוך נותן כס ף אנחנו לא נחכה ,אנחנו נביא את כל אלה לאישור -

מר דוד שוורץ :

יש פה חצי מיליון  ₪מקרן פיתוח.

גב' אושרת גנ י גונן :

שהרוב הרוב המוחלט של התב"רים שהובאו לכאן

היום הם תב"רים מהסוג שהמקורות שלהם הם ממשרדי ממשלה וכסף שמגיע
לנו .מה שלא הוא כרוך במשהו שכבר התקבל בעבר ,אם את מרכז יום לקשיש
אישרנו ובונים אותו וחסר כאן כסף ,אנחנו מביאים אותו לכאן .זה
המינימום ,לא מעלים כאן שום דבר אחר ,רק את המינימאליים ואת אלה שיש
לנו מקורות להם שאו צבענו לזה מקור או שהמקור הוא משרדי ממשלה .ביום
שלישי הבא נדמה לי ה  8 -לחודש ,איזה יו ם זה יוצא? ראשון .ביום ראשון הבא
תתקיים כאן ישיבת הנהלה והיא תהיה ישיבת הנהלה מורחבת ,אני מזמינה
את כל חברי המליאה להגיע ,כי זו ישיבה קריטית ,אני הבטחתי לכם שאנחנו
נשים כאן את כל הכסף את כל מה שיש ומה שאין בתקציב בביצוע ,במה שהיה
בשנים קודמות ומה שנשאר לנו עכשיו ,כדי שלפני שאנחנו נתחיל לשבת על
דיוני תקציב ולפני שאנחנו נביא לכאן תב"רים חדשים ,לא כאלה שיש להם
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מקורות מימון שנדע איפה אנחנו עומדים.

מר אורי עצמון :

באיזה יום אמרת?

גב' אושרת גנ י גונן :

זה מה שהולך להיות -

מר צפי פלד :

ב  8 -לחודש.

גב' אושרת גנ י גונן :

יום ראשון ה  8 -לחודש ,אני מרחיבה את ישיבת

ההנהל ה -

מר צפי פלד :

ב . 17:00 -

גב' אושרת גנ י גונן :

לא רק חברי ההנהלה יוזמנו ,כל חברי המליאה כי

חשוב לי שאתם תבואו ,ואתם תשמעו בדיוק מה המצב הפיננסי של המועצה.
מדובר כאן גם על תקציב -

דובר :

באיזו שעה?

מר צפי פלד :

ב  , 17:00 -יום ראשון ב . 17:00 -

גב' אושרת גנ י גונן :

גם על התקציב ,גם על תזרים המזומנים וגם על

התכנון העתידי שלנו ,כל זה ביום ראשון הבא ,ולכן חשוב לי מאוד שתבואו,
כי זה בדיוק דודו מה שכיוונת אליו ,כדי שנוכל להתקדם זה מה שצריך
לעשות .חב רים אני מודה לכם מאוד,

מר אורי עצמון :

לא ,לא...
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גב' אושרת גנ י גונן :

חשבתי שהצבענו ,מי בעד תכנית התב"רים שכרגע

אגוזי תיאר אותה? פה אחד ,תודה רבה לכם .נפגש ביום ראשון.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
₪

 .1תוספת ל-תב"ר -1716הצטיידות מגמות חדשות ()245,000
מימון  :משרד החינוך

55,000

 .2תוספת ל-תב"ר -1359עבודות פיתוח כפר סירקין
מימון :היטלי פיתוח

₪ 2,340,000

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1622עבודות פיתוח ביישובים 2017
מימון :קרן פיתוח

₪ 216,000

 .4הפחתה ל-תב"ר  1631מעון עדנים
מימון :קרן פיתוח

₪ - 216,000

 .5הנגשת  4כיתות ליקויי שמיעה בעמיאסף
מימון :משרד החינוך

₪ 120,000

 .6הנגשת כיתת ליקויי שמיעה ביצחק נבון
מימון :משרד החינוך

30,000

₪

 .7הנגשת כיתת ליקויי שמיעה בגן רמות השבים
מימון :משרד החינוך

30,000

₪

 .8הנגשת  2כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר יחדיו
מימון :משרד החינוך

₪ 60,000

 .9עדכון תב"ר  1465הקמת מועדון בצופית
-400,000
מימון :קרן פיתוח
השתתפות בעלים -500,000

₪ – 900,000

 .10עדכון תב"ר  1485הקמת אגף תשושי נפש ()2,122,310
615,000
מימון :קרן פיתוח
85,000
היטלי פיתוח

₪ 700,000

 .11רכישת  2אוטובוסים
מימון :קרן פיתוח

₪ 280,000

 .12תוספת לתב"ר בניית בי"ס עמיאסף ()46,181,499
מימון :משרד החינוך

₪ 1,000,683

________________
אושרת גני גונן
ראש המועצה

________________
שרון סספורטס
מנכ"ל המועצה
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ריכוז החלטות

.4

עדכון תקציב ; 2018

הח לטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת לבצע פעולות בספרי המועצה
לצורך עדכון תקציב  , 2018העברה של  ₪ 1,409,000מסעיף עודפים מצטברים
משנים קודמות לסעיף קרנות שיקום ,ורישום הכנסות מגביית אגרת שמירה
בסך  ₪ 7,632,000ברישום הוצאות בסכום זהה לוועדים.

.5

אישור קריטריונים לחלוקת מלגות;

החלטה  :מליאת המועצה ברוב קולות מאשר ת מלגות לימודים לסטודנטים,
אזרחי מדינת ישראל תושבי דרום השרון ב  5 -שנים האחרונות  ,שביצעו
שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא .סטודנטים לתואר ראשון בגילאי 18
עד  , 35הלומדים במוסד המוכר על ידי המל"ג .המלגה תהיה בכפוף
להתחייבות ועמידה במתן  130שעות התנדבות כתרומה לקהילה ולציבור
בדרום

השרון

וסיום

השעות

בהצלחה.

וכן

כל

התנאים

המפורטים

בקריטריונים של ועדת המלגות ,כאשר  60%מהמלגות יינתנו על רקע
סוציואקונומי שעדיין מחויבים בשירות של  130שעות התנדבות ,ו 40% -
מתוכן לכלל ה ציבור.

.6

התקשרות בפטור ממכרז לגבי שירותי הסעות לתלמידים;

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת התקשרות בפטור ממכרז לגבי
שירותי הסעות לתלמידים;
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.8

אישור לביצוע פעולות טכניות – ביה"ס צופית;

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת שימוש במ מ סרון לבית ספר צופית
בבנק הפועלים על פי בקשתם ;

.9

שינוי מורשי חתימה ביה"ס צופית;

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מאשר ת שינוי מורשי חתימה בבית ספר
צופית ,כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה ;

. 11

תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
₪

 .1תוספת ל-תב"ר -1716הצטיידות מגמות חדשות ()245,000
מימון  :משרד החינוך

55,000

 .2תוספת ל-תב"ר -1359עבודות פיתוח כפר סירקין
מימון :היטלי פיתוח

₪ 2,340,000

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1622עבודות פיתוח ביישובים 2017
מימון :קרן פיתוח

₪ 216,000

 .4הפחתה ל-תב"ר  1631מעון עדנים
מימון :קרן פיתוח

₪ - 216,000

 .5הנגשת  4כיתות ליקויי שמיעה בעמיאסף
מימון :משרד החינוך

₪ 120,000

 .6הנגשת כיתת ליקויי שמיעה ביצחק נבון
מימון :משרד החינוך

30,000

₪

 .7הנגשת כיתת ליקויי שמיעה בגן רמות השבים
מימון :משרד החינוך

30,000

₪

 .8הנגשת  2כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר יחדיו
מימון :משרד החינוך

₪ 60,000
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 .9עדכון תב"ר  1465הקמת מועדון בצופית
-400,000
מימון :קרן פיתוח
השתתפות בעלים -500,000

₪ – 900,000

 .10עדכון תב"ר  1485הקמת אגף תשושי נפש ()2,122,310
615,000
מימון :קרן פיתוח
85,000
היטלי פיתוח

₪ 700,000

 .11רכישת  2אוטובוסים
מימון :קרן פיתוח

₪ 280,000

 .12תוספת לתב"ר בניית בי"ס עמיאסף ()46,181,499
מימון :משרד החינוך

₪ 1,000,683
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