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.1

אישור כינוס המועצה באופן חזותי (מ"רחוק);

גב' אושרת גנ י גונן :

חברות חברים יקרים אנחנו נתחיל ,תשימו על

 muteאני רוצה לספר לכם שאנחנו בפייסבוק לייב  ,אז כולם שימו ככה...
שנראה אתכם ,מי שבלי מ סכים ,גיורא אתה ויעל מוזמנים לשים בו ו ידאו,
יופי שלום לכולם .אנחנו נשמח להתחיל בעדכונים ,אבל רגע לפני אני רוצה
לאשר אתכם את הנושא של הישיבה ,ישיבת המליאה שלא מן המניין בזום,
הישיבה מוקלטת מתומללת בפייסבוק לייב ,ישי בה שלא מן המניין ,ולימור
תגיד על זה כמה מ יל ים ,כי בימים אלה אפילו משרד הפנים מתאים את עצמו
למציאות המשתנה ,ואם לאפשר לנו לקיים את הישיבות במדיה הזו ,אז
לימור בבקשה חוות דעת ,ואחר כך אנחנו צריכים להצביע על זה.

עו"ד לימור ריבלין :

היי חברים ,אני שלחתי גם כח ומר רקע לישיבה

לנוכח תקנות שעת החירום והמ גב לות שחלות ,לפיהן אי אפשר להתכנס יותר
מ  10 -א יש ולצד זה המחויבות שלנו כרשות מקומית להמשיך ולעבוד ולתפקד,
ולאור צו המועצות האזוריות שמאפשר לכם כמועצה להחליט על סדרי הדיון
שלכם ,של המועצה ,לאור כל זאת אפשר לקיים את יש ית המועצה ואת
ישיבות הוועדה השונות ...חזו תי מקוון מרחוב ,ולשם כך מספיק פעם אחת
היום שת אשרו זאת ,ונוכל לאורך כל תקופת החירום שהלוואי שתהיה קצרה,
לנהל את הישיבות שלנו בדרך הזאת.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה רבה לימור ,ואני אבקש שאנחנו נעשה סבב

גם נוכחות לפרוטו קול ,כי אני מניחה שלא כולם רואים את כולם במ סך ,אז
אני מבקשת שנתחיל ,ככה אני אעשה סבב ו אם אני לא רואה מישהו שיגיד
שהוא נמצא כאן .דני ברכה צופית נמצא ,צפי פלד ,שרון סספורטס ,איל מילר,
לימור ,ורד ,אורי מרגלית ,מולי ,יעקב ,אגוזי ,עדי שחר ,שירלי ,צפריר ,שגית,
א לי כהן ,ליאת זולטי ,ליטל רהב ,דודו שוורץ ,ג ילה פרין ,יורם דוקטורי,
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ישראל טיי בלום לא רואים אותך ישראל ,המצלמה פחות תופסת אותך ,יופי.
גיורא ,תמי ויעל דור .יש עוד מישהו שאני לא רואה כאן?

גב' מירב זילברבוים :

כן ,אני מירב זילברבוים.

גב' אושרת גנ י גונן :

היי מירב ,אז את יכולה להיכנס לווידאו?

גב' ג ל י זמ יר :

גם אותי לדעתי לא אמרת ,גלי זמיר.

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון גלי ,נכון .אני לא ראיתי אותך ,על המסך אני

רואה פשוט באופן חלקי .יש עוד מישהו שנמצא כאן? יופי.

גב' רוני שטח :

רוני.

גב' אושרת גנ י גונן :

רוני נ כון ,גם רוני גם ,רוני הדוברת שלנו.

עו"ד ל י מור ריבלין :

אבל מה שחשוב אושרת זה שאם ספרתי נכון ,יש 22

חברי מועצה מתוך  , 43אז יש לנו רוב.

גב' אושרת גנ י גונן :

בסדר גמור יופי ,אז יש לנו קוורום.

עו"ד לימור ריבלין :

כן.

.2

דו"ח ראש מועצה;

גב' אושרת גנ י גונ ן :

אני מבקשת לפתוח בעדכונים .אנחנו עדכנו לפ ני

מספר ימים ,וחשוב לי לעדכן אתכם מה מצב נו .נתחיל במצב החולים
והמבודדים בדרום השרון .אנחנו כרגע מדברים על נתונים מעודכנים של 16
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חולים בפריסה של  12יישובים .אני אגיד כמה דברים על זה ,מה זה אומר.
קודם כל אנחנו רואים שמאז הפעם האחרונה שדיברנו זה גדל באופן
מ שמ עותי .אבל באופן יחסי למספר התושבים ,זה בסדר  ,אבל בעיקר מה
שחשוב שנדע זה שאין לנו איזה שהיא מגמה או צמיחה יוצאת דופן של פיזור
המחלה ביישוב אחד על פני יישובים אחרים ,יש פיזור על פני כל יישובי
המועצה .כשאנחנו מנתחים את זה אנחנו מבינים שרוב החולים במועצה
אזו רי ת דרום השרון הם הגיעו מחו"ל ,היו בבידוד ,כמ עט לא הסתובבו
בקהילה .מי שצריך לדעת כמובן שיודע ,כי משרד הבריאות את המסלול של
כל אחד מהחולים מפרסם ,אבל רוב החולים שלנו בדרום השרון זה לא
מהדבקות ,זה לא קשור בהדבקות בתוך דרום השרון ,זה קשור בעיקר ממי
שחזר מחו"ל  .וזה חשוב מאוד שאנשים אפילו שעוד לא הספיקו ל הגיע לבדוק
אותם הם גילו אחריות ,והם נכנסו מרצונם לבידוד וכך אנחנו רואים שאין
הדבקה גורפת ביישוב מסוים ,שדורשת מאיתנו היערכות אחרת של סגירה של
היישוב באופן הרמטי .כרגע היי שובים שיש בהם חולים הם שדה ורבורג ,צור
יצ חק  .בצור יצחק יש לנו גם חולה מונשם ומורדם ,וא נחנו מכאן שולחים לו
כולנו החלמה מהירה ורפואה שלמה ,וגם לכל יתר החולים .חלק מהחולים
נמצאים בבית במצב ממש קל .יש לנו במתן חולים ,בעינת כבר בריאים ,אבל
מסומנים כאן שהם ח לו ,גת רימון ,כפר מעש ,חגור ,ירחיב ,נווה ימין  ,רמות
השבים ,צופית וירקונה .אז כמו שאמרתי את ם רואים שיש פיזור ביישובים,
ואנשים היו מאוד מאוד אחראיים ומחויבים ונכנסו לבידוד .נגיד שמבחינת
המבודדים שמשרד הבריאות הגדיר כמבודדים ,יש לנו  , 257זה מדהים איך זה
יורד ,הנת ון הזה היה פי  , 4כמעט פי  4לפני שבוע ,וזה י רד דרמטית .אני
חושבת שבאמת אפשר להגיד מילה טובה כאן לקהילה שלנו בדרום השרון ,כי
הקהילה נשמעת לכללים ולהנחיות ,אנשים נשארים בבתים ,שומרים על בידוד
וזה נורא נורא נורא חשוב ,בהיעדר מספיק בדיקות זו הדרך היחידה למנוע
א ת התפשטות המגיפה ,והמשמעת הזאת היא חשובה .א ני יודעת שיש קושי
להגיע לבדיקות .אני יודעת את זה כי כששוחחתי עם כל אחד מהחולים ,אז
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שמעתי כמה היה קשה לשכנע לבוא לבדוק ,אני מקווה שאנחנו נראה בימים
הקרובים את השיפור כשיגיעו לכאן יותר ויותר בדיקות והיקף הבדיקות
יגד ל .אבל עד אז נורא חשוב להקפיד על בידוד .א נח נו גם יצאנו בקמפיין
בעניין הזה בהסברה גם בס רטונים ,גם בפוסטרים בפייסבוק ,באתר
האינטרנט וכמובן באמצעות נבחרי הציבור ,אתם ויו"ר הוועדים וחברי
הוועדים.
איך אנחנו נערכים במועצה? אז על העיקרון הזה שבידוד זה מניעה הכי
משמעותית וחשובה ,עבדנו עד כה ב  30% -מהיקף כו ח האדם ,מתכונת חירום.
יחד עם זאת ,הקפדנו שכ ל יחידה וכל תחום יהיה להם תורנים כאן במועצה,
שיתנו שירות מ  08:00 -בבוקר ועד  16:00אחר הצהריים .יש יחידות שנותנות
שירות מ  08:00 -עד  20:00למשל הקו החם של הפסיכולוגים והעובדי ם
הסוציאליים .ויש גם את המוקד המועצתי שהו א מאויש  . 24/7אז ההנחיות
האלה שנכונות לגבי כל המשק במגזר הציבורי של עבודה של  , 30%ככול
הנראה ישתנו הלילה ,כשיהיו הנחיות חדשות אז אנחנו נתאים את עצמנו,
אבל כבר אני יכולה להגיד שאנחנו נערכים לכך שעובדים חיוניים יעבדו
מהמועצה ,ועובדים חיוניים שיכולים לעבוד מה בי ת יעבדו מהבית .את
הנוכחות הפיזית אנחנו צריכ ים להקטין למקסימום ,ויחד עם זאת לא לפגוע
בשירותים .אני חוזרת ואומרת כל שירותי המועצה עובדים .אתמול למשל
הוועדה לתכנון ובנייה קיימה ישיבה בזום ,קיבלנו החלטות ,אישרנו תכניו ת.
כמובן שאגף החינוך ,אני שמחה שהחליטו שמ שר ד ראש הממשלה קיבל את
המכתב שלנו ראשי הרשויו ת ,שלחצנו להחזיר את הלמידה המקוונת .אני עוד
מעט אספר כל תחום בנפרד ,ואני אגיד על החינוך .מה שהתחלתי להגיד זה
שבעצם כל תחום כאן ממשיך לתת שירותים ,בוודאי איכות הסביבה הנוש א
של תברואה חשוב היום מאי פעם .גם יישוב י יכ נס לעוצר מסיבה כזאת או
אחרת ,אנחנו נמשיך לת ת שירותים שקשורים לתברואה  ,אבל כרגע כמו
שאמרתי כל השירותים כולם פועלים .אני רוצה לעבור תחום תחום ולהתייחס
לזה .אני אגיד משהו כללי ,אנחנו נמצאים כל הזמן בהחלטות ,אנחנו בתי אום
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עם משרדי הממשלה ,לא תמיד הם מתואמים ל גמ רי ביניהם ,אבל אנחנו מאוד
מתואמים עם כל המש רדים .נפתח במועצה חמ"ל של אנפה של פיקוד העורף
ועוד יחידות מהצבא ,שנערכים כאן להסלמת מצב או עליית מדרגה .ואנחנו
הקמנו כאן ,הם הקימו כאן ,יחידה בדרום השרון שתיתן שירותים לכ ל השרון
ואפילו לגוש דן בעת הצורך .נכון לע כש יו אנחנו עובדים בצורה מאוד יעילה
וטובה עם ה נהגות היישובים אתכם ,עם יו"ר הוועדים ,עם חברי הוועדים ,עם
מתנדבי צח"י ,כל יישוב עובד מאוד יפה במתן שירותים לתושבים .מאוד
מאוד חשוב להגיע לכל אחד ואחד .ככול הנראה תתקבל הח לטה בנוגע לבידוד
של גם בני  ,+ 65ואנחנו כב ר המלצנו לבני  + 65להישאר בבידוד .ומה שאנחנו
ר וצים זה להגיע לכולם גם טלפונית וגם למי שצריך פיזית .לכן ביקשנו מכל
יישוב לעדכן את הרשימות אל מול מה שמופיע אצלנו במרשם האוכלוסין
ולהרים טלפונים .אז באמת היישובים מרימים ט לפונים ,גם במועצה נפתח
חמ"ל ,מרימים טלפונ ים  ,אנחנו רוצים להגיע לכל ותיק וותיקה בדרום ה שרון,
ולראות מה הוא צריך ואיך אפשר לעזור .יש המון המון פעילויות יפות של
מתנדבים ,ההתנדבות נכנסת בצורה שיטתית ומאורגנת דרך אפליקציה
שתפורסם בימים הקרובים ,במקביל ברווחה וב חינוך מארגנים יחד את כל
נושא ההתנדבות אל מו ל היישובים ,וכמו שאמרתי יש כאן יוזמות מאוד יפות,
יש למשל את היוזמה של עדי שחר יחד עם גילה ושגית ,שנותנים שירות
בתחום של ייעוץ משפטי .יש יוזמה שלנו עם עמותת אחים ועם עמותת החבר
הוותיק ועם תושבים שתורמים תרומות של מ זון ותרומות של תלושים תווים
לחג או של כסף  .מי שתורם כסף גם יכול להזדכות במס ,בעמותה של החבר
הוותיק ניתן לקבל החזרי מס .ואנחנו מכאן מוציאים סלי מזון לתושבים.
לצערי הרב מעגל התושבים שנזקקים לסיוע כזה הולך וגדל ,מדובר במאות
מאות של תושבים שיקבלו את הסיוע הזה ,וככול שנצליח לרתום יותר
תושבים ליותר תרו מו ת ,אז נוכל להגדיל את זה ,גם אנחנו כמועצה הכ נסנו
 ₪ 100,000יחד עם מפעל הפיס במצ'ינג לקמחא דפסחא שיהיו תווי חג
לתושבים שזקוקים לזה .בנוסף אמרתי קודם מבחינת הרווחה ,אנחנו פתחנו
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קו חם ,כל תושב ותושבת יכולים מ  08:00 -בב וקר ועד  20:00בערב לפנות
לקבל סיוע ,ייעוץ  ,אם זה ילדים ,אם זה נוער ,אם זה הורים ותיקים  ,אנחנו
מבינים שזאת תקופה שיש לא מעט אנשים שנמצאים בבידוד ,אבל גם
בבדידות .זו תקופה לא פשוטה שהוותיקים לא יכולים להיפגש עם הילדים
ועם הנכדים ,ואנחנו כאן כדי לתמוך גם נפשי ת וגם תמיכה במזון כמו
שאמרתי תרופות .קמה יו זמה גם כן מאוד יפה של עמותת אחים ,יחד עם
קי בוץ איל עם היחידה ההנדסית ,ויש עוד מתנדבים ביישובים שונים
שמביאים מזון ,סליחה מסיעים תרופות לאנשים שזקוקים לתרופות ונמצאים
בבידוד .אז כל היוזמות היפות האלה בתוך הקהילה זה באמת אור,
סולידריות  ,עזרה הדדית מאוד מאו ד מאוד מבורכת ,זה החוזק ש ל הקהילה
שלנו החוסן ,זה נחשף בימים האלה יותר מכל ,ואני מכל הלב רוצה להגיד
תודה לכולכם.
הסיפור שלנו הוא לא רק לשמור על התפשטות נגיף הקורונה והוא לא רק
שמירה על בריאותנו ברמה האישית והציבורית  ,זה אחריות של כולנו ,אבל יש
גם את העניין ה כלכלי .והסיקור הכלכלי הוא לא פחות חשוב ,אנח נו מבינים
שלא מעט אנשים איבדו את עבודתם או נפגעו קשות בהכנסתם ,זה יכול
להיות עצמאיים ,זה יכול להיות שכירים שהוציאו אותם לחל"ת ,ולצערנו יש
גם קבוצה לא קטנה של אנשים מבוגרי ם ,שהם לכאורה בגיל פנסיה אבל הם
עבדו להשל מת הכנסה ,והיום הם גם לא זכאיים לקבל דמי אבטל ה ,והם לא
מקבלים את המשכורת ואני שומעת מקרים באמת ,שיש כאן צורך חזק מאוד
של תמיכה מבחינתנו .אגיד מה אנחנו עושים .ראשית אנחנו אפשרנו למי שיש
לו עסקים וקשה לו לשלם את הארנו נה עכשיו ,לדחות את התשלומים עד ה 1 -
במאי .הי ום בערב ככול הנראה יפורסם סל התמיכה שהממשלה תעניק .אנחנו
כמרכז שלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות ביקשנו שתהיה התחשבות
בכל מיני תשלומים ,גם בארנונה ,גם בתשלומי החשמל ,המים ,תשלומים
למדינה כאלה ואחרים לרבות רמ"י ,ר שות מינהל מקרקעי ישראל ,אנחנו ממש
ביקשנו שכ ל רשות ורשות ממשלתית תיתן את ההנחות ,שהמענק ים של
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הממשלה יאפשרו גם לרשות כמו רשות מקומית או מועצה אזורית לא לקרוס
תחת נטל כלכלי ,כי בהיעדר הכנסות של ארנונה אנחנו גם נהיה במצב קשה גם
תזרימית וגם תקציבית .אז אנחנו עו מדים על כך שיהיו הטבות וסלים כאלה
לסיוע ,וש אנחנו נוכל לקבל גם שיפוי .אני אומר שגם בימי ם אלה אנחנו
נעזרים בעמותת פעמונים לייעוץ כלכלי לתושבים שמעוניינים יכולים לפנות
ולקבל ייעוץ ללא תשלום .אנחנו מבקשים לעזור לבעלי עסקים בדרום השרון
באמצעות הפלטפורמות שיש לנ ו כאן לפרסום .למשל ,באתר האינטרנט שלנו
אנ חנ ו פתחנו מתחם קורונה ,שם אנחנו מפרסמים את כל הפעילויות את כל
השירותים ,וגם פתחנו שוק ,שוק שאפשר למכור בו תוצרת ,שאפשר לפרסם
את העסק .אנחנו גם עושים את זה עם המגזין שיחולק בימים הקרובים
הביתה .עסקים שביקשו להתפרסם נ דמה לי שהיו  300עסקים שפרסמו ללא
עלות בחו בר ת הזאת ,וזה יגיע לכל בית ולכל משפחה בדרום ה שרון .אנחנו
נשמח לסייע לעסקים בכל דרך שתתאפשר לנו מבחינת הסמכות שיש לנו ,כי
אנחנו לא יכולים לקבל החלטות בענייני הארנונה ,אלא אך ורק על פי
המדיניות שהמדינה מכתיבה .אבל אם יש רעיונות יצירתיים נוספים לאיך
אפשר לעזו ר לעסקים בדרום השרון ,אז אנחנו נשמח לשמוע.
מבחינת מערכת החינוך ,אז מערכת החינוך פועלת בלמידה מקוונת בכל
מוסדות החינוך .אנחנו שמחים שהצלחנו לגייס  60מחשבים לילדים שלא היו
להם מחשבים ,כדי שהם יוכלו להיות מחוברים למער כת החינוך ,לחברים,
למורים למורות ,זה מאוד מ אוד חשוב .וגם כאן תודה לעמותת אחים ולחברת
ו וסטון דיגיטל ולעמותת ליינוס לטינוס ,שעזרו לנו כדי לרכוש את המחשבים
האלה .וכמובן שאם נצליח לרתום ולתרום עוד מחשבים ,נוכל להגיע לעוד
משפחות ,ואני נשמח אם גם כאן אתם תהיו לנ ו לעזר ותהיו שגרירנו .אנחנו
מאפשרים שיעור ים פרטיים מקוונים ללא ת שלום לתושבי המועצה לכל
הגילאים .יש לנו הרי  40סטודנטים שמתנדבים בדרום השרון ,כיוון
שההתנדבות שלהם לא יכולה להיות התנדבות פיזית עכשיו ,אז אנחנו עשינו
הסבה לשיעורים פרטיים .שיעורים פרטיים מקווני ם לילדי דרום השרון ללא
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עלות מפורסמים באתר ה אינטרנט ,כל הפרטים למי שמעוניין ,כדי שנוכל
לחבר אתכם אליהם .אנחנו גם בחינוך הבלתי פורמלי עובדים ללא הפסקה,
אגף תרבות נוער וצעירים ,עם סדנאות ,סדנאות להורים ,סדנאות לילדים,
יובל המבולבל הופיע אצלנו בלייב בהתנדבות ,יש לנו תושבים כאן מוכשרים
שמתנדבים ומעביר ים סדנאות ,מעבירים פעילויות בספורט ,בתרבות ,ב כל
תחום הרצאות ,ואנחנו מזמינים אתכם שוב גם בעניין הזה ,אם אתם באופן
אישי רוצים להעביר סדנה ,אם אתם רוצים להמליץ לחברים שלכם ,אנחנו
בעצם מקימים סוג של אולפן שמשדר כאן פעיל ויות.
.1

אישור כינוס המועצה באופן חזותי ( מ"רחוק)  -המשך ;

גב' אושרת גנ י גונן :

לימור מבקשת להעיר שבעצם היינו צריכים לאשר

את הישיבה הזאת בזום בהצבעה ולא עשינו את זה .אז אני עושה רגע קאט,
של העדכונים ,כדי שנוכל להביא את זה להצבעה .אני מבקשת להעלות
להצבעה -

מר אלי כהן :

אני רק רוצה להבין לפני זה אם אפשר ,אם אפשר

אושרת להגיד א יזו מילה.

גב' אושרת גנ י גונן :

על הישיבה בזום?

מר אלי כהן :

כן.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי כן.

מר אלי כהן :

אני הייתי מציע שזה יהיה נוהל קבוע.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,תודה אלי .
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מר אלי כהן :

זה הדבר הכי נכון ,זה הל קח הכי גדול שלנו ,לפחות

אנח נו ציבור התעשיינים .אני אומר לך אנחנו הולכים להעביר את זה לכל
אורך הגזרה ,ישיבות רבות משתתפים הכול בזום.

גב' אושרת גנ י גונן :

גילינו את נפלאות הטכנולוגיה ואת הזום.

מר אלי כהן :

מה לעשו ת פחות בזבוז.

גב' אושרת גנ י גונן :

נהדר ,ז ה חוסך לנו המון המון זמן.

גב' אורן מולי :

אלי ,אתה לא רוצה לראות אותי אלי?

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,אבל זה מפספס את המפגש הבין אישי החם.

מר אלי כהן :

תשאירי את זה לי ולך מולי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז חברים אני מבקשת להעלות את זה להצבעה.

עו"ד לימ ור ריבל ין :

אושרת יש לי הצעת החלטה אם אני יכולה להקריא

אותה.

גב' אושרת גנ י גונן :

את יכולה להקריא אותה.

עו"ד לימור ריבלין :

לאור תקנות שעת חירום תקנות בריאות העם וצווי

בריאות העם ,שעודכנו בעניין מגפת הקורונה ,מאשרת מליאת המועצה לכנס
ולנהל את ישיבותיה באמצ עי ם חזותיים מרחוק .קיום דיונים כאמור ייעשה
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וב לבד שהמשתתפים יכולים להקשיב זה לזה בו בזמנית ,ויכולים להצביע בעד
נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול הצבעות נפרד .כמו כן הדיונים
יוקלטו ויתומללו כנהוג בישיבות מליאת המועצ ה .החלטנו זו הינה בהתאם
לסעיף  55לצו המוע צו ת המקומיות (מועצות אזוריות) הקובע כי המועצה
רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד שיצביע .אני

עוברת ,אני עוברת בין המסכים ,אני לא רואה את היד שלך גלי ,את בעד? גלי?
לא רואים .כל היתר אני רואה .שני יה אני עוברת מסך .פה אחד .ליתר ביטחון
אם פספס תי משהו ,יש מישהו שמתנגד או נמנע? אין .אוקיי ,אז אם כך אנחנו
נמשיך לקיים את הישיבות בזום עד שנחזור לשגרה.
החלטה  :לאור תקנות שעת חירום תקנות בריאות העם וצווי בריאות העם,
שעודכנו בעניין מגפת הקורונה ,מאשרת פה אחד מ ל יאת המועצה לכנס
ולנהל את ישיבותיה באמצעים חזותיים מרחוק .קיום דיונים כאמור ייעשה
ובלבד שהמשתתפים יכולים להקשיב זה לזה בו בזמנית ,ויכולים להצביע
בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול הצבעות נפרד .כמו כן הדיונים
יוקלטו ויתומללו כנהוג בישיבות מליאת המועצ ה .החלטנו זו הינה בהתאם
לסעיף  55לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) הקובע כי המועצה
רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

.2

דו"ח ראש מועצה  -המשך ;

גב' אושרת גנ י גונן :

אני ממשיכה לעדכן בנושא תפעול .יואב נמ צא

איתנו כאן? יואב לא ,אבל שרון יעדכן עוד מ עט .המועצה מקיימת  3פעמים
ביום ישיבות חיתוך מצב .ושרון עוד מעט יספר ויעדכן אותנו מהישיבה
האחרונה שהתקיימה היום .אגב הישיבות האלה גם כן הם בזום ואפשר
להצטרף אליהם ,כל אחד מהתושבים יכול להצטרף ולהיות שוטף להם .אני
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א גיד ברמת הנושאים שקשורים לתפעול ,אני אגיד  4דברים מרכזיים .אחד,
אנחנו רוצים כל הנושא ש ל חלוקת מזון עובר דרך היחידה של התפעול,
יחידות התפעול .כל הנושא של התברואה שמתוגבר ביחידה הזאת עובד מלא.
נושא של פיקוח ואכיפה מקבל סוג של הסבה .אין פיקוח בנושא של בינוי
ו תכנון ,כרגע לא תקיים .הפיקוח כולו עובד על א כיפה של בידוד ושל וידוא
שאנשים נשארים בבית .אנחנו עושים את זה כמובן ברמה של הסברה ובטוב,
לא עם קנסות ולא ברמת אכיפה אגרסיבית ,למרות שזה סופר סופר חשוב,
אבל אני חושבת שההסברה בטוב זה הדבר הכי נכון ואפקטיבי בטח אצלנ ו
בדרום השרון ,בטח אחרי מה שאמרתי שאני רו אה קהילה ממושמעת שעובדת
לפי הכללים .נגיד  2דב רים שקורים לאחרונה בתפעול .זה אחד מתייעצים
איתנו בנושא של סגירת שערים ביישובים ,כדי למנוע כניסה ויציאה ,כניסה
בעיקר של אנשים שאינם תושבים .אז יש יישובים שכבר התחילו ,עשינ ו
בדיקה ,מצאנו שיישוב שאינו שטח מעבר בין יי שובים וכביש הכניסה אליו,
כביש הגישה אליו הי א אליו בלבד ,יכול לסגור את שעריו ובתנאי שיש אנשים
שעומדים בשער ,מתנדבים או אנשים שכירים שמכניסים את התושבים או
שיש לכם דרך או אפליקציה שתושבים יכולים להיכנס ,דרך הזדהות א ישית
שלהם,

ובתאי

שאין

ביישוב

מתחם

שנותן

ש יר ותים

חיוניים

לכלל

האוכלוסייה .והיו יישובים שכבר עשו את זה .למשל סירקין כבר  3ימים כך,
ומי מכם רוצה להתייעץ גם יו"ר הוועדים יודעים ,יכולים להתייעץ ולשמוע
לקחים משלושת הימים האחרונים ביישובים שכבר נכנסו לסגר מעצמם
מ יוזמתם.
מסכות ,רכשנו  14,000מסכות בתקופה ש מאוד קשה להשיג מסכות .וגם
כשהמחירי ם שלהם עולים .אנחנו הצלחנו להשיג במחירי של  ₪ 10מסכה
טובה מאוד רב שימושית רב פעמית .אנחנו מחלקים אותה לוועדים ,הוועדים
הזמינו .חלקם נותנים את זה לתושבים ,חלקם מוכרים את זה במחיר ע לות
של  ₪ 10לתושבים .קודם כל לכל המתנדבים ש עובדים בצח"י או בוועד
שביום יום מביאים סלי מזון או תרופות או צריכים להסתובב מכוח תפקידם,
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אנחנו מעבירים להם קודם כל את כל הציוד הנדרש ,ולאחר מכן אנחנו
מחלקים לכל בני ה  + 75 -ויישארו עוד יתרה רבה שיוכלו לרכוש תושבים ב כל
יישוב ויישוב במחיר עלות של .₪ 10

מר יצ חק אג וזי :

אושרת זה  + ₪ 10מע"מ.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי ,תודה אגוזי ,תודה על התיקון .שרון בבקשה

עדכונים בנושא החירום ,ואחר כך נכנס לסדר היום שלנו השוטף.

מר שרון סספורטס :

אז לגעת בכל הדברים ,אני אוסיף אבל כמ ה דברים

קצרים .אחד ,אני רוצה בשנייה אחת ר גע לשתף אתכם באתר של המועצה .אני
אראה לכם א ותו במסכים ,אתם יכולים לראות פה עכשיו .כשאתם עושים
דרום השרון זה מה שאתם פוגשים .אפשר לדלג ישר לאתר ,ואפשר להיכנס
לעדכונים בנושא קורונה .בתוך הסיפור של העדכונים בנושא קורונ ה אתם
יכולים לראות שאנחנו מעדכנים מידי יו ם את מגוון הנושאים שיש פה ,כולל
טלפונים ניידי ם שאמרתי כבר כמה פעמים ,אני מקווה שהבנתם את זה ,אבל
צריך להודיע את זה גם לתושבים ,טלפונים ניידים שיש למחלקות השונות,
שתגברנו אותם .הטלפונים האלה זמינים ,אפשר גם להתכתב בו ואטסאפ ,גם
ברווחה ,גם בגבייה ,גם בוועדה ,גם באגף חינוך ,וכמובן במוקד .הוספנו עדכון
לגב י כמות החולים בקורונה באתר ,גם את זה אפשר להתעדכן ישירות
מהאתר שלנו .יש כאן טפסים למילוי של מתנדבים .כל הסיפור של קורונה
מרוכז כאן בצורה מאוד טובה ,כולל קישורים לפורטל הח ירום הלאומי .יש
כאן עדכונים שונים של המשר די ם השונים ,אנחנו יודעים כל דבר שהוא
רלוונטי ,אנחנו מעלים אותה לכאן לאתר .אז מה שנקרא שימושכם בעניין
הזה ,כדי שתוכלו גם להתעדכן וגם לדווח לתושבים ,אז זה לגבי האתר .מי
שרוצה ,רן עדכן אותי שיש קישור בפייסבוק שאפשר להי כנס ,לשידור חי
בפייסבוק ,אז מי שרוצה יכול ל היכנס .אנחנו נעדכן גם באתר את כמות
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החולים ,תוכלו לראות כל פעם את החולים שיש לנו -

דוב רת :

זה מעודכן שרון ,יש לנו ריבוע של עדכון יומי

מספרי מבודדים וחולים ,איפה שאתה נמצא.

מר שרון סספורטס :

איפה אני לא רואה? כן ,סליחה.

דובר :

הנה עוד אחד למטה ,עדכו ן יומי.

מר שרון סספורטס :

כן ,כן ,אני רואה .אז אפשר לראות את מה שקודם

אושרת עדכנה ,אנחנו מעדכנים את זה ברמה היומית .אנחנו לא יכולים לפרט
באיזה יישובים וכו' ,אבל יש פה את מספר החולים בסך הכול ,ומספר
המבודדים בסך הכו ל .מעבר לזה בגלל צנעת הפרט וכו' אנחנו לא יו דעים
להרחיב ,אבל ...הם שקופים ונמצאים לכם ב אתר.

דוב רת :

שרון ,שרון ,רק להוסיף ולחדד שבמתחם קורונה יש

גם תכנים ,תחת נשארים בבית יש תכנים לגיל הרך ,ליסודי ,תיכון.

מר שרון סספורטס :

אתם יכולים להשתמש באתר  ,זה עדכ ון אחד,

הראיתי לכם איך נכנסים .אנחנו מקיי מי ם  3פגישות ביום במועצה ,גם עכשיו
שעוברים לע בוד מהבית .רובנו ממחר עוברים לעבוד מהבית ,בגלל הגן ,בגלל
הנחיות וגם בגלל שיהיה אפשר להמשיך לתת שירות ולשמור על רציפות
תפקודית ,אנחנו לא רוצים שיהיה לנו פה מקרים של חולים .יש לנו כבר
עובדת אחת במועצה בשירותים הפס יכ ולוגיים שאנחנו יודעים שהיא חולה,
והדברים הא לה יכולים לתפוס גם נורא מהר .אם לראש הממשלה זה הגיע ,גם
לכאן זה יכול להגיע ,אנחנו לא רוצים להיות בבידוד .אבל אנחנו עושים 3
הערכות מצב ביום .היום שלחתי ליו"ר הוועדים המקומ יים זימון ,אנחנו
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מזמינים את הציבור במסגרת ה שקיפות להשתתף בפגישות שלנו מידי בוקר
למי שר וצה להתעדכן .זה פגישות של ההנהלה של המועצה ,שבמסגרתם אנחנו
מעדכנים את העובדים את המנהלים במידה חדש ,כמות החולים ,הנחיות
חדשות וכו' .אז מי שירצה לקחת בזה חלק מוזמן להשתתף בזה .שאר הדברים
אושרת עדכנה לגבי מבצעי חל וק ת מזון שאנחנו עושים בכל היישובים ,מעבר
לזה אין לי יותר מה לעדכן תודה.
.3

האצלת סמכויות לוועדים בנושא דרכים וכבישים;

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה שרון ,אז אני מבקשת לעבור לעדכונים לפי

סדר היום שנשלח אליכם .אני לא יו דעת אם שמתם לב אבל את הסעיף השישי
הלוואה לפ רויקט התקנת פאנלים סולריים ,אנחנו הורדנו מס דר היום .קודם
לכן אנחנו רוצים לקיים ישיבה בדירקטוריון של החברה הכלכלית ,למרות
שברמה העקרונית הדירקטוריון אישר הלוואה ,אבל לא מפורטת כפי שרגע יש
לנו ,אז אנחנו נדחה את זה ל ישיבה הבאה .כלומר יש לנו  7סעיפים סך הכול .
הסעיף הראשון היה אישור כינוס המליאה באופן ח זותי ואישרנו אותו ,הסעיף
השני היה דיווח ,בימים אלה הדיווח בעיקרו מתרכז בנושא קורונה ,אז עשינו
אותו .ואנחנו עכשיו בסעיף  3האצלת סמכויות לוועדים בנושא דרכים
וכבישים .אנחנו נחשפנו לבעייתיו ת הקיימת בהיעדר הסמכה של ה וו עדים
לביצוע עבודות פיתוח מה סוג הזה ,כשבעצם בכפר מעש אנחנו התמודדנו עם
הליך משפטי מול גני תקווה ,ואנחנו רוצים להסדיר את העניין ,ולכן לימור
תסביר לנו .אנחנו רוצים להסמיך את הוועדים שביקשו לקבל הסמכה לביצוע
עבודות פי תוח של כבישים ביישובים שלהם ,יש  3יישובים כ אלה ,לימור
בבקשה תציגי את זה.

מר שרון סספורטס :

אושרת מה שנחמד פה זה שאני יכול להשתיק כל

אחד ולתת לכל אחד לדבר ,אז זה ממש כלי מעולה בהמשך להמלצה של אלי
כהן ,זה פשוט כלי מצוין .כן לימור.
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עו"ד לימור ריבלין :

יש לנ ו  2ועדים מקומיים כפר סירקין ורמות

השבים ,ש מבקשים לבצע עבודות של סלילת כבישים ומדרכות ,ויש לנו ועד
מקומי אחד שהוא צופית ,שהוא מבקש לבצע עבודות של שיפוץ מתחם בית
ספר צופית לשעבר .אז כך ,שלושת הוועדים הללו מבקשים לבצע את העבודות
כפי שמפורט בהסבר ששלחתי אליכם במייל לקראת הישיבה .גם בכפר סירקין
וגם ב רמ ות השבים מבוצעות עבודות של סלילת כבישים ומדרכות בחלקים
מסוימים ביישוב .לשם כך גם כל ועד מקומי קיבל או הועמד לטובתו תב"ר,
מספרי התב"רים מפורטים בהצעת ההחלטה שאני עוד מעט אקריא .ההסמכה
שלהם נעשית על מנת למנוע כל ספק  ,האם העבודות האלה של ביצוע סלילת
הכבישים ו המדרכות כלולה בהסמכה העקרונית שמשנת  , 2010ש במסגרתה
הסמכנו את כל הוועדים המקומיים לבצע עבודות של תחזוקת כבישים
ומדרכות ,לכן היום אנחנו רוצים להאציל באופן מפורש את ההסמכה ל 2 -
הוועדים הללו .להשלמת התמונה אני רק אציין שבהליך המשפטי שהתקיים
בעניין של כפר מעש ,א ם אתם זוכרים אותו ,דיברנו עליו גם בדיוני הת קציב,
בסופו של דבר בית המשפט פסק כי הוועד היה מוסמך ,כי עצם שהועמד לוועד
תב"ר לביצוע עבודות ,בעצם זה שהנהלת המועצה ראתה בהם כרשאים לבצע
את העבודות ,הם היו רשאים לבצע את ה עבודות ,והעתירה שהגישה גני
תקווה נדחתה ,א ז אני שמחה לבשר על זה .ולגבי ועד מקומי צופית ,ועד
מקומי צופית משתמש בחלק ממבנה בית הספר שהיה צופית לטובת
השימושים הקהילתיים החבריים שלו ,בחלק ממבנה בית הספר יושב היום
בית ספר ,בית מיתר בית ספר אנתרופוסופי שלנו של המ ועצה ,ובחלק המערבי
זה מבנה שמשמש את הוועד ה מקומי ,והוא מבקש לשפץ אותו ,ולשם כך גם
הועמ ד לטובתו תב"ר ,ואנחנו רוצים להסמיך אותו לבצע ,הם עושים את זה
באמצעות מכרז ,הם בוחרים קבלן ,יש להם מפקח ,והם מבצעים את
העבודות .אם יש שאלות תשאלו ,ואם לא אני אנסח את הצעת ההחלטה.
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גב' אושרת גנ י גונן :

חברים ,אם י ש למישהו -

גב' אורן מולי :

לי יש שאלה.

גב' אושרת גנ י גונן :

שאלה רגע ,אז בואו נעשה את זה .מי שירצה

שיצביע ,אני רואה את כולם .אז נתחיל עם מולי ואחר כך איתן ונמשיך הלאה.

גב' אורן מולי :

אני מקווה שכל השיפוצים וכל הדברים לא נעשים

בעת הזאת.

עו"ד לימור רי בל ין :

לא ,אני אומר כך ,קודם כל חלק מעבודות סלילת

כבישים ומדרכות לפחות של רמות השבים היא כבר מבוצעות .ברמות השבים
למיטב ידיעתי הם עדיין לא התחילו כמובן ,וגם בצופית לא ,הם רק נערכים
לכתיבת המכרז ,הם בהליך של בחירת עור ך דין שיכין עבורם את המכרז .אז
ברור שעכשי ו לא מבצעים ,אבל צריך לעבוד עכשיו ,על מנת שאח רי שעת
החירום יהיה אפשר להמשיך לחזור לשגרה ולעבוד.

גב' אורן מולי :

אין בעיה ,ובתנאי שלא בתקופה הזאת בשעת

החירום ,לא ייכנסו פועלים זרים ולא יעמדו אנשים במרחקים לא נאותים  ,אז
זה בסדר.

גב' אושרת גנ י גונן :

חברים  ,יוצא מן הכלל בנושא הזה זה השיפוץ של

מוסדות החינוך שלנו ,אנחנו דווקא מנצלים את התקופה הזאת שבתי הספר
סגורים ,כדי לשפץ אותם ,משום שאנחנו סבורים שבקיץ ראוי שבתי הספר
יהיו פתוחים ,כדי שנוכל לחזור למשק ,כדי שהורים יוכל ו לחזור למעגל
העבודה ,יולי אוגוסט אי אפשר ל השבית אותו ,אנחנו נצטרך להפעיל מסגרות
חינוך פורמליות ובלתי פורמליות ,לכן אנחנו מנצלים כל רגע עכשיו ,כדי
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לקדם את השיפוצים במוסדות החינוך שלנו .איתן בבקשה.

מר איתן יפתח :

 ...והאם עצם זה שאנחנו נותנים להם את הסמכו ת,

אנחנו חייבים עכשיו צריכים גם לפקח עליה ם ,ולראות שבאמת הפרויקטים
מתנהלים בצורה נאותה ואם כן מי מפקח?

עו"ד לימור ריבלין :

אנחנו לא הופכים למפקחי העל של הפרויקטים,

עצם זה שהוועד צריך לממש את התב"ר הוא מגיש לגזבר הוכחות וחשבונות
שהוא שילם לקבלנים ,על מנת ש הוא יקבל בחזרה את התשלום .ולכל ועד
מקומי יש ועדת ביקורת ,וכל ועד מקומי רשאי גם לבקש מה מבקר שלנו
לבדוק אותו ,אנחנו לא הופכים להיות המפקחים העליונים של כל פרויקט של
ועד מקומי.

מר איתן יפתח :

אבל פה אנחנו ...אותם זה משהו חריג.

עו"ד לימור ריבלין :

כמו שמשרד הפנים דרך אגב לא בודק כל פרויקט

ופרויקט שא נחנו מבצעים ,זאת אומרת החוק נתן הסמכה ,נתן הסמכה לרשות
מקומית נתן הסמכה גם לוועד מקומי לבצע עבודות למען הציבור שלו ,וזה מה
שאנחנו עושים.

מר איל מילר:

דווקא בגלל שהוזכר פה הנושא כפר מעש ,ושאני

קמתי באחד הבקרים ו פתאום היה פה שלטים של אין כניסה ,ולאחר גם
ב דיקה וכשראיתי איך העבודה שם התנהלה ,אני חוש ב שזאת תהיה בעיה
גדולה לתת הסמכה לוועד .לוועד אין אנשי מקצוע ,לוועד אין מפקחים ,הוועד
זה חבר'ה נחמדים שרוצים לעשות דברים טובים ,אני בטוח ,אבל איפה שהוא
נראה לי פה ,זה לא שאנחנו מדברים עכשיו על איזה עבודות קטנות בכ בישים,
אנחנו מדברים על סלילת כבישים .ואם עו שים הסמכה לוועד ,צריך לעשות
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תנאים להסמכה .כי גם מבחינת החוק למשל ,קבלן צריך להיות קבלן רשום
כדי לעבוד בכבישים ,הוא לא יכול להיות סתם קבלן אני מניח .לכן לדעתי
ככה להסמיך ,יכול להיות שזה מאוד נוח ומאוד פרקטי ,ולפח ות אני יודע
שבכפר סירקין אמרו לי שזה מתנהל טו ב ,דיברתי שם עם אחד החברים ,אני
לא יודע לא הלכתי לבדוק ,אבל זה מה שאמרו לי ,אבל להסמיך ככה ועד של
אנשים ,לדעתי המועצה מעבירה את האחריות ממנה אליהם ,אני לא יודע מה
המטרה ו מה היתרון של זה ,אבל אני לא חושב שזאתי דר ך נכונה ,והיא יכולה
לגרום לבעיות בהמשך.

גב' אושרת גנ י גונן :

איל אני אקח רגע את מה שאתה אומר ,ואני אנסה

להעלות את זה ברמת הצעת החלטה .ראשית אנחנו לא מדברים על האצלת
סמכויות גורפת לכל הוועדים .אנחנו מקבלים אלינו את הבקשה הייחודית של
ועד שמבקש לקבל את ההסמכ ה הזאת ,שלא המועצה תעשה עבורו את
העבודות האלה  ,ואז אנחנו בוחנים על פי מספר קריטריונים את זה .אחד ,כאן
אתכם אם אנחנו מאשרים תב"ר או לא מאשרים תב"ר ,אם יש תקציב או אין
תקציב ,ועד לא יוכל לקבל הסמכה לבצע עבודות אם הוא לא יראה שיש לו
תקציב שיכול להספיק לו לכל הפ רויקט ,ואם הוא לא יראה שהוא עשה מכרז
כדת וכ דין לקחת בעלי הפונקציות הרלוונטיות כדי לבצע כשורה את העבודה.
אז אני לוקחת את מה שאמרת ואני מטמיעה בתוך הצעת ההחלטה ולימור
תוסיף את זה .לימור את רוצה להוסיף עוד משהו?

מר איל מילר:

אבל זה לא -

דוב רת :

אני רוצ ה לומר משהו אם אפשר -

מר איל מילר:

אבל זה לא התניה לגבי הבטיחות בעבודה ,אני לא

מסתכל על הנושא הכספי בכלל.
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גב' אושרת גנ י גונן :

הבנתי ...לימור תתייחס.

עו"ד לימור ריבלין :

אני רוצה להגיד לכם משהו ,הוועד המקומי הוא

גוף שהוקם על פי החוק ,הוועד המקומי גם הוג דר בחוק כרשות מקומית ,זוהי
ממש ההגדרה שלו .אם אנחנו נצר את הצעדים של הוועדים ,ואם אנחנו בעצם
כל דבר שהם ירצו לעשות נעשה איתם יד ביד או נעשה ביחד ,בעצם כל המהות
וכל התכלית של הוועד המקומי ,זה הייחוד של מועצה אזורית מ רשות
מקומית אחרת ,שיש בנוסף לה את הוועדים ה מקומיים שמוסמכים לעשות
דברים ,כמובן על פי ה חוק ,בתוך היישובים שלהם .וכמו שלנו ,אני בכוונה
אשתמש בביטוי הזה ,כמו שלנו כל הרשויות המקומיות משחררים את החבל
ומאפשרים לנו לעשות כל כך הרבה דברים ,ואנחנו רואים את זה אפיל ו עכשיו
בזמנים האלה כמה אנחנו משפיעים על הת ושבים שלנו ,אולי אפילו הרבה
יותר מהמדינה ,ג ם אנחנו צריכים לדעת שלא בכדי קיימים הוועדים
המקומיים ,הם ועדים נבחרים ,יש להם סמכויות ויש להם אחראיות ,וברגע
שוועד מקומי פונה ומבקש כמו במקרה של שלושת הוועדים הללו ,וברגע
שהעמדנו לו כבר תב"ר ואנחנו יודעים שיש לו מ קורות מימון ,אנחנו חייבים
לסמוך עליהם שהם י עשו את זה בדרך הנכונה ,כל הוועדים המקומיים עם
כניסת לתפקיד קיבלו כאן הדרכה גם ממני על איך מתקשרים ,על איך
מנהלים מכרז ,אז חזקה שהם יודעים ,כמובן שבנוסף יש עליהם את הביקור ת
הרגילה ,שכמו שאמרתי עושים כדרך שבשגרה.

מר איל מילר:

יש הבדל אבל בין ניירת לבין בטיחות בעבודה.

עובדתית המועצה כמה שנים היא קיימת אני לא יודע ,אבל הרבה ,עד היום
המועצה סללה את הכבישים ולא הוועדים המקומיים -

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,לא ,לא ,אני רוצה לתק ן -
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מר איל מילר:

גב' אושרת גנ י גונן :

הוועדים המקומיים תיקנו .

סליחה

איל,

נכון

שאתה

ותיק

אבל

נדייק,

היישובים ביצעו עבודות רבות ,רק שלא הייתה הסמכה לזה ,ואנחנו רק
מסדירים כאן משהו שכבר קיים.

מר איל מילר:

איזה יישוב סלל כביש שלם?

גב' אושרת גנ י גונן :

א גוזי בבקשה ,הוא יודע את זה לפי תב"רים.

דו בר :

חגור איל.

מר יצחק אגוזי :

עשו בחגור ועשו בכפר מעש -

מר איל מילר:

כפר מעש זה דוגמא לא טובה.

מר יצחק אגוזי :

לא ,לא ,לא ,לא כפר מעש עכשיו ,בעבר.

גב' אושרת גנ י גונן :

גם צפי אומר משהו כאן ,אבל אגוזי לא משנה את

הרשימה הארוכה אתה יכול אחר כך לתת א ייל ,זה קרה כאן ,זה קורה כאן,
ואנחנו רוצים להסדיר את זה ,זו הסיבה שאנחנו עושים את זה ,ואני לגמרי
לגמרי גם מסכימה עם מה שלימור אומרת ,תשמעו הוועדים עכשיו באמת יחד
אתכם מתגלים בגדולתם במנהיגות שלהם ביישובים ,אתם רוא ים באיזה
עצמאות מנהלים ,איך בעצם התושבים רו אים בהם את הכתובת ,אז אנחנו
חושבים שיש מקום לתת ליישוב שרוצה לקחת את הסמכות הזאת בצורה
מבוקרת יחד עם כל האמצעים של הבקרה כולל בטיחות ,לרבות בטיחות,
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הדבר הראשון זה בטיחות לפני הכול.

מר איל מילר:

אם היו מנחים אות ם בנושא של הבטיחות -

מר יצחק אגוזי :

אוש רת צריך להוסיף משהו ,כל מקרה כזה נבחן

לגופו ,אנחנו בכוונה לא מכניסים את זה להאצלת הסמכויות הגורפת לכל
היישובים.

גב' אושרת גנ י גונן :

אמרתי את זה אגוזי ,אני אמרתי את זה.

מר יצחק אגוזי :

אז כל מקרה כזה נבחן לגופו.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני פתחתי ואמרתי זה ל א הסמכה גורפת ,ההסמכה

היא נקודתית ל  3 -יישובים שביקשו ,שעד כה הם היו עושים את זה מבלי
לקבל את ההסמכה של המליאה ,ובעשור האחרון זה קרה מבלי לעשות את זה
רשמי ,ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת .חברים יש עוד מישהו
שרוצה לשאול או להעיר כאן? איתן רצה נכון?

מר איתן יפתח :

אני רוצה להזכיר קודם כל את המקרה של ירחיב,

אני לא יודע אם כולם מכירים ,הם התחילו פרויקט של ביוב ונתקעו איתו
באמצע ,והמועצה הייתה צריכה להיכנס ולהשלים .השאלה שלא ייווצר לנו
מצב ,בגלל זה שאלתי כמה הסכ ומים ,לא קיבלתי תשובה ,מה סדרי גודל של
הס כו מים של הפרויקטים ,והשאלה אם צריך להגביל את זה גם לפרויקט את
ההסמכה ,לא רק ליישוב אלא ספציפית לפרויקט דבר ראשון ,ושנדע את
מסגרת הסכום ולוודא שיש לו את כל האמצעים להשלים את הפרויקט ,ולא
מצב שאנחנו נמצא את עצמנו שהוא התחיל כבישים ,חפר אותם ,ואין לו
להשלים ,וא י אפשר להשאיר את היישוב ככה ונצטרך להיכנס ל נעליים שלו
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מכל סיבה שהיא יכול להיות שמה הבעיה.

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון,

הערה

חשובה

מאוד,

לימור

את

רוצה

להתייחס לזה?

עו"ד לימור ריבלין :

לכל יישוב יש תב"ר שהוא ספציפי לפרויקט ,אז

ההסמכה היא מאוד ספציפית .אגוז י ,תוך כדי שאני מקריאה את מספר
התב"ר אתה תגיד את הסכום שעומד בצדו .רמות השבים מדובר על תב"ר
מספר  , 1745כפר סירקין מדובר בתב"ר  , 1359וצופית מדובר בתב"ר . 1465

גב' אושרת גנ י גונן :

תב"רים שכבר אושרו יש לומר ,בסדר?

ע ו"ד לימור ריבלין :

כן ,כן.

גב' אושרת גנ י ג ונן :

אנחנו לא מדברים עכשיו על אישור התב"רים ,וגם

התב"רים האלה חלקם מגיעים ממקורות עצמאיים של היישובים שזה נגיד
היטלי סלילה .אורי עצמון הצטרף אלינו ,אמיר ודוד משה ,ואתם בלי וידאו
אז אני לא יכולה לראות אם אתם רוצים לדבר ,אני לא יכולה לתקשר אתכם,
אז תפתחו א ת הווידאו שלכם כדי שנוכל לראות אתכם.

מר רואי מסורי :

אושרת ,אם אפשר להתייחס בקצרה לנושא.

גב' אושרת גנ י גונן :

מי זה?

עו"ד לימור ריבלין :

זה רואי המבקר וגם צפריר שחם מבקש כבר הרבה

זמן לדבר.
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גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי בסדר ,אז רואי.

מר רואי מסורי :

קו דם כל אני בהחלט מסכים עם לימור ועם אגוזי,

שלא ניתן לפקח על כל פרויקט שמבוצע על ידי ועד מקומי ,מדובר בסדרי גודל
 30יישובים עם הרבה מאוד פרויקטים .אבל עם זאת הרי המועצה מממנת
בסופו של דבר את רוב הפרויקטים האלה ,ולכן ח שוב מאוד שברגע שמקבלות
חשבוניות לבדוק סבי רו ת לתשאל את חברי הוועד המקומי ,ולראות באמת
ש מדובר בעבודות שמבוצעות לפי התב"ר ,בהתאם להנחיות ולאישור התב"ר,
זה הכול.

מר אמיר כהן :

אושרת אני יכול להוסיף?

גב' אושרת גנ י גונן :

אני פשוט לא רואה אותך -

מר שרון סספו רטס :

צריך להזדהות מי זה ,תזדהו מי.

מר א מי ר כהן :

זה אמיר.

גב' אושרת גנ י גונן :

תזדהו ,מי שרוצה לדבר שיגיד מי .אמיר בבקשה

ואחר כך צפריר.

מר אמיר כהן :

אוקיי אז דבר ראשון אני רוצה לחזק את מה

שאמרה לימור ,בדיוק כמו שהמדינה מבצעת את הכביש וגם המועצה מבצעת
את הכביש ,הוועד המקומי יודע לבצע כביש .ז ה כמו מדרג ...אין שום בעיה
לוועד לעשות את הדב ר הזה .לגבי בטיחות ,מישהו אמר בטיחות ,גם על פי
החוק מי שבמצע את העבודה הוא אחראי על בטיחות .זאת אומרת לא יכול
להיות מצב שוועד מקומי מבצע עבודה ואני אחראי על הבטיחות ,אגף הנדסה
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או המועצה ,זה ...דבר שלישי ,בנוגע ל בק רה תקציבית ,כי זו הערה שהיא כן
נכונה ,אני מ ציע  ...ועד מקומי יוצא לביצוע ,שיעביר קודם כל אלינו לבקרה
תקציבית ,שנראה שזה יודע גם להתחיל וגם להסתיים.

מר שרון סספורטס :

תודה אמיר .מי רצה עכשיו לדבר?

מר צפריר שחם :

אני רוצה לומר  2דברים ,אחד ברגע שמאשרים

ת ב" ר אני מציע שגם לאשר את ההסמכה ,לא להעלות את זה עוד פעם ,אם
מאשרים תב"ר לעבודה כזאת גדולה מסודרת ,אז צריך לאשר את ההסמכה
באותה פעם ,כי לא לתת את התקציב ואז אחרי זה עוד פעם הוועד יחכה
לישיבה הבאה מתי שזה יעלה ,פשוט לעשות את זה יעיל .ושתיים הערה לגבי
מה שמו לי אמרה ,ככול שאני יודע ענף הבנייה הוא הוחרג ומותר לו לעבוד,
ואל לנו לקחת סמכויות של המדינה .אם המדינה מאשרת לענף הזה לעבוד ,אז
מותר לעבוד עכשיו בכבישים ,ואם המדינה תגיד שעכשיו זה מסוכן לעבוד,
צריך להישאר במסוכן ,לא שאנחנו נחליט ונחריג או נפריע עכשיו לעבוד ות
שהמדינה כן מאפשרת ,כי זה גם פרנסה של הרבה מאוד בעלי עסקים  ,שזאת
הנקודה הקריטית היום מעבר לקורונה.

מר שרון סספורטס :

תודה צפריר .אושרת?

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,אני א בקש להעלות את זה להצבעה אם אין -

מר שרון סספ ורטס :

רגע ,רגע ,לימור רוצה להגיד משהו ,כן ל ימור.

עו"ד לימור ריבלין :

אני מקריאה ,בהתאם לסעיף ( ) 12 ( 63ה) וסעיף 132

לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות ,מאצילה המועצה לוועד מקומי
רמות השבים לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר
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 1745שכבר אושר  ,וכן מאצילה לוועד מקומי כפר סירקין לבצע עב ודות סלילת
כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספ ר  1359שכבר אושר ,כמו כן מאצילה
המועצה לוועד מקומי צופית לשפץ את המבנה המערבי שבמתחם בית הספר
צופית לשעבר מושא תב"ר  1465שכבר אושר.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני מבקשת להעלות את זה להצבעה ,ואני אעבור

בין כל המסכים ו אנ י אראה שכולם מצביעים ,תצביעו שאני אראה אתכם  .איל
אתה לא מצביע? אני לא רואה.

מר איל מילר:

אמרתי שאני נמנע.

גב' אושרת גנ י גונן :

נמנע .איתן?

מר שרון סספורטס :

הוא הצביע.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי ,אוקיי ,אני לא רואה .יום טוב אני לא רואה

אותך ,כי אתה ל א בווידאו ,יום טוב אתה בעד? יום טוב אתה אית נו? תפתח
אותו שרון רגע ,הוא לא בווידאו.

מר שמוליק מריל :

אלי עסוק בדברים אחרים.

מר שרון סספורטס :

אני לא מצליח לדבר עם יום טוב.

גב' אושרת גנ י גונן :

יעקב ,צפריר ,דני ,יעל ,יעל אני לא רואה את היד

שלך למעלה .א לי אני רואה .יעל את בעד? שגית ,אני רואה את כו לם ,אלה כן,
אמנון ,אלי בן גרא ,יורם דוקטורי ,דודו שוורץ ,ליאת זולטי ,פספסתי מישהו?
גיורא בעד ,יעקב אמרתי ,אורי מרגלית בעד? דני .אוקיי אז אנחנו עם נמנע
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אחד ,ברוב קולות ההח לטה עברה.

גב' אורן מולי :

פספסת אותי.

ג ב ' אושרת גנ י גונן :

את מי פספסתי?

גב' אורן מולי :

אותי ,אותי ,מולי.

גב' אושרת גנ י גונן :

סליחה מולי ,אני עוברת בין המסכים ,סליחה

שפספסתי אותך ,בעד?

גב' אורן מולי :

כן.

גב' אושרת גנ י גונן :

יופי ,מירב? מירב בע ד .אוקיי אז ברוב קולות.

שמוליק אותך לא רא ית י ,בעד בסדר .מצוין עבר ברוב קולות עם נמנע א חד.
החלטה  :בהתאם לסעיף ( ) 12 ( 63ה) וסעיף  132לצו המועצות המקומיות
מועצות אזוריות ,ברוב קולות מאצילה המועצה לוועד מקומי רמות השבים
לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולו ת בתב"ר מספר  1745שכבר
אושר ,וכן ברוב קול ות מאצילה לוועד מקומי כפר סירקין לבצע עבודות
סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר  1359שכבר אושר ,כמו כן
ברוב קולות מאצילה המועצה לוועד מקומי צופית לשפץ את המבנה המערבי
שבמתחם בית הספר צופית לשעבר מושא תב"ר  1465שכבר אושר.

.5

דחיית מועד תשלום ארנונה ב ין חודשים מרץ  -אפריל לנכסים שאינם
למגורים;

גב' אושרת גנ י גונן :

ואנחנו עוברים לסעיף הבא .בהמשך למה שעדכנתי
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לגבי ההשלכות הכלכליות של הקורונה על המשק על בעלי העסקים העצמאיים
וגם על המועצה ,אני רוצה להגיד על זה כמה מי לים בסעיף הבא שלנו דחיית
מועד ארנונה בין הח ודשים מרץ אפריל לנכסים שאינם למגורים .אני ק ודם כל
אקדים ואומר שעל פניו נראה שבתקופה הזאת אפשר לחסוך במועצה כסף ,כי
ביטלנו את אירועי יום העצמאות ,ויום הזיכרון ,ואת מרוץ דרום השרון,
וצעדת דרום השרון ,הרבה מאוד אירוע ים ,מוסדות החינוך לא פועלים ,אנחנו
חוסכים ב חשמל במים ,אבל כל זה הוא חסכון מאוד מאוד קט ן לעומת
הגירעון הגדול שעלול להיווצר לנו ,כתוצאה מארנונה לא משולמת ,גם
בעסקים וגם במגורים .אני ביקשתי מאגוזי לעשות הערכת מצב יחד עם ציפי,
והיום הם ישבו איתי והראו לי איזה שהיא הערכה ראשונית עוד לפני שאנחנו
יודעים מ ה יהיו חבילות ההטבה והתמריצים והסיוע שהמדינ ה תיתן ,אבל
נניח בהיעדר תמריצים מהסוג הזה ,איך זה יבוא לידי ביטוי בתקציב
המועצה .אנחנו יודעים היום שזה יבוא לידי ביטוי בגירעון גם בתקציב
השוטף וגם במחסור גדול מאוד מאוד מ אוד בתקציב הפיתוח .אני מזכירה
לכם שביססנו א ת תקציב הפיתוח שלנו על אזורי התעסוקה המתקדמ ים,
בעיקר על השיווקים של אזור תעסוקה בנימין .ולצערנו כל התוכניות של
השיווק כרגע נעצרו ,כולל המכירה של השטח שאנחנו רצינו למכור ,שמדובר
ברמות השבים ,כולל השיווקים של רמ"י ב אזור תעשייה בנימין ,חצב ,הכול
הכול נעצר כ רג ע .אנחנו לא יודעים כמה זמן ,אנחנו מקווים של א לעוד הרבה
זמין ,אנחנו הרי ערוכים ,המכרז כבר מוכן .אנחנו את המכרז שלנו דחינו
פעמיים ,כי היזמים ביקשו שאנחנו לאור המצב נמתין מעט .אז אנחנו
ממתינים ,אבל לא יודעים כמה זה מ עט .בינתיים עשינו הערכה שאם
הסיטואציה הזא ת תמשיך עד יוני מה ההערכה שלנו להפסד ארנונה ע סקית
ומגורים ,סדר גודל של  50%בארנונה לעסקים ,וסדר גודל של  20%בארנונה
למגורים .בסך הכול כשמדברים בתקציב אנחנו צפויים ,עוד מעט אגוזי יגיד
בדיוק ,לא בדיוק הכול זה בערך ,את המספרים המוערכים ,ואף על פי אנחנו
חושבים ש בחודשיים הקרובים יש לתת את הארכה הזאת לבעלי עסקים
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שמבקשים לקבל דחייה של הארנונה ,ואנחנו נרצה להעלות את זה כאן
להצבעה .אבל לפני כן אני מבקשת לקבל מאגוזי סקירה.

מר יצחק אגוזי :

טוב ,אז כמו שאמרה אושרת אנחנו עשינו הערכה

על בעיית האי תשלום או העיכובים בתשל ום בארנונה עסקית ובארנונת
מגורים .הערכה היא ש לפי האחוזים שאושרת נקבה בהם ,בשובר של מרץ
ואפריל שצריך לשלם אותו ממש מחר ,מחר יורד הוראת הקבע ותוך ימים
צריך גם לשלם ,כל מי שלא משלם בהוראת קבע ,אנחנו צפויים להיפגע בכ 5 -
מיליון  ₪מאנשים שלא ישלמו ,זאת הערכה .וגם ב שובר הבא של מאי יוני
שצריך לשלם אות ו עד סוף מאי ,פחות או יותר אותם סכומים .מעבר לזה
אנחנו רואים כבר בעיה בגבייה של ארנונת הפיגורים .בסך הכול אנחנו
מדברים כרגע זה איזה שהיא הערכה מאוד גסה ,על בעיה שצפויה להיות
בסדר י גודל של  12-13מיליוני  ₪בגביית הארנונה .א ם הכול יחזור להיות
כרגיל והמשק יתחיל לפרוח בחודש יוני ,אז אולי חלק מזה יחזור ,אבל כמו
שנראה כרגע גם אם ישחררו את המשק ,יעשו את זה באופן הדרגתי לאט לאט,
שום דבר לא יחזור להיות כמו שהיה ,בטח לא בטווח הזמן המידי .זאת
הערכה ועל זה צריך לתת את הדעת בימים הקרו בי ם ,בתקופה מאוד קרובה
איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה .אז כמו שאמרתי זאת הערכה ,כי היום
הולכים לפרסם תכנית כלכלית ש חלקה כנראה תבוא על חשבוננו .זאת אומרת
המדינה תיתן סל הטבות ,חלק מזה על חשבון המדינה עצמה ,חלק פשוט
ישחררו אנשים מארנונה בלי לתת ,אני מקווה שכמה שפחות ,אבל בלי לתת
פיצוי לרשויות ,בטח לא לרשויות כאן במרכז הארץ או הרשויות החזקות
יותר .לגבי הסעיף שעל סדר היום ,השר והמנכ"ל התבטאו ,כתבו בעצם
שתתאפשר דחייה של ,בעצם כל רשות יכולה לקבל ,מתוקף החוק כל רשות
יכולה להחליט לעצמה את סדרי הגבייה ,וברגע שהיא מקבלת החלטה כזאת,
אז בתקופה הזאת או בפריסה הזאת שניתנת בהחלטת מליאה בעצם אין חיוב
בריבית אלא יש רק חיוב בהפרשי הצמדה .ולכן מה שאנחנו מציעים בהמשך
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ישיר לכך שאנחנו רוצים לעזור לעסקים בתחומנו ,וגם בהמשך ישיר שעולה
בקנה אחד עם מה שמומלץ על ידי מנכ"ל משרד הפנים ,זה לדחות את
התשלומים של הארנונה העסקית לעסקים מסוימים ,לעסקים קטנים עד
בינוניים עד ל  , 1.5.20 -זה אומר בעצם שמי שהיה צריך לשלם עכשיו וידחה את
זה ל  , 1.5.20 -בתקופה הזאת של ה  30 -יום או של ה  35 -ימים לא ישלם ריבית
פיגורים .כמובן שכל זה כמו שאמרתי מקודם ,הכול כפוף לכל מיני החלטות
אחרות שישלימו או שיסתרו את ההחלטה הזאת ,לדוגמא יכול להיות החלטה
על איזה פטור מארנונה לבעלי עסקים מ סוימים או משהו מעין זה ,שכמובן זה
בעצם יבטל את העניין הזה .אז אנחנו פרסמנו באתר האינטרנט של המועצה
בקשה מקוונת ,לבקש פטור ,לבקש דחייה סליחה ,לבקש דחייה של ארנונה
העסקית ,לגבי עסקים שחיוב הארנונה שלהם לא עולה על  ₪ 100,000בשנה,
שהם יוכלו לקבל את הדחייה הזאת עד ל  . 1.5.20 -עד כאן כרגע .מישהו רוצה
לשאול להגיד?

מר שרון סספורטס :

רגע אושרת לא שומעים אותך.

גב' אושרת גנ י גונן :

שנייה ,שנייה ,אני רואה אתכם ,אני עושה את זה

לפי הסדר ,קודם כל דני ,דני ברכה.

מר דני ברכה :

אגוזי ,אתה דיברת על  12 - 13מיליון  ,₪יש פה עני ין

של דחייה ,שזה בעיה תקציבית.

מר שרון סספורטס :

תזרימית.

מר דני ברכה :

תזרימית ,ויש פה בעיה תקציבית של מכירת

השטחים .מכירת השטחים ,אם בסוף הם יימכרו מאוחר יותר ,אולי זה לא
יפגע בנו תקציבית ,רק תזרימית יש לנו בעיה ,אתה יכול להגיד לנו מתוך ה -
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 12-13מיליון  ₪מה מפריע לך ,או כמה הסכום של התזרים שזה בעייתי ,כי
בסוף אם אנחנו דוחים ,בסוף אנחנו נגבה את זה ,בלי ריבית אבל נגבה את
הכסף .כמה מתוך ה  12-13 -מיליון  ₪זה תזרימי וכמה זה תקציבי ,שיהיה לנו
חור בתקציב.

גב' אושרת גנ י גונן :

דני תודה .חברים שנייה ,אגוזי אתה ת כתוב את כל

השאלות ותענה בסוף ,תשאלו בבקשה קצר ותמציתי ,כדי שנוכל לתת לכמה
שיותר חברים לשאול ,ואגוזי יענה לכולם בסוף .אחר כך ראיתי את אלי ואחר
כך את גילה.

מר אלי כהן :

אני רציתי להגיד ,יש כמה דברים שאגוזי אמר

וצריך לדייק ,חוזר מנכ"ל והוראת שר הפנים נכון להיום היא שלא עושים
שום הבדל ,אין הבדל בין עסק קטן לעסק גדול ,אז כדאי שתבדקו את זה .דבר
שני אני מקבל את הנחת העבודה שלכם כמועצה שגם אם תהיה דחייה
בארנונה ,עסקים יתקשו מאוד לשלם את זה בסוף ,וצריך להניח כאן שאנחנו
נהיה ב  . Default -דבר שלישי ,אני לא שמעתי על ד חייה בלי שיפוי ,כלומר גם
אתמול בוועדת הכספים ,אני השתתפתי אתמול בוועדת הכספים ,הנושא הזה
עלה מכל הכיוונים ,זה רק עם שיפוי ,כלומר דחייה היא תחת שיפוי של כרגע
גם בלי הפרסום שלנו בערב ,היא תחת שיפוי של משרד הפנים ,כך שלסכם אני
חושב אגוזי שאתה צריך להניח שהעסק ים גם אם יידחה ,הארנונה תידחה,
אתה יודע זה כמו אתה דוחה את הקץ ,אני כבר אומר לכם שעסקים נמצאים
במצב של  , Defaultהמצב רק ילך ויחמיר ,כך שצריך להניח שהם לא ישלמו.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה אלי ,גילה.

גב' גילה פרין :

אני רוצה לומר -
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מר יצחק אגוזי :

זה בדי וק מה שאמרתי.

גב' גילה פרין :

אומנם לא פתרון זה פלסטר ,אבל זה מה שיש

עכשיו .ולכן אני עוד שואלת האם כל הוראות הקבע ,את יודעת זה עוד יומיים
אמור לרדת ,איך יספיקו כל בתי העסק גם להגיש את הבקשה ,שאני מתארת
לעצמי שיהיה ים של בקשות או כבר הוגש והתחיל .צריך לדע ת לא להפעיל את
הוראות הקבע האלה בבקשה.

מר שרון סספורטס :

זה התחיל כבר לפני שבוע ,לא קיבלנו ים של

בקשות ,בקשות בודדות.

גב' גילה פרין :

בסדר ,כנראה שאנשים לא מספיק...

גב' אושרת גנ י גונן :

אנחנו נתייחס לזה בהרחבה ,אגוזי תרשום לך את

זה גם.

מר אלי כהן :

אפשר להגיד כמה סך הכול ,כמה -

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע שנייה ,שנייה אלי ,בואו נעשה את זה מסודר.

מר אורי עצמון :

המספר של  12מיליון  ₪נראה לי תמוה מאוד .כל

ארנונת עסקים שלנו והארנונה בכלל בסביבות  50מיליון  ₪בתוך התקציב,
כמה היא בתוך התקציב? אנחנו מדברים על  2תשלומים ,כלומר חודשיים זה
 1/6מתוך הסך הכול השנתי ,אנחנו מגיעים ל  12 -מיליון  ,₪אתה מדבר רק על
עסקי לא על ביתי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אורי תודה על השאלה ,גם על זה אגוזי יענה ,יש לו
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כאן ,הוא לא להלאות -

מר אורי עצמון :

תן את הפירוט איך הגעת ,לדעתי אנחנ ו ב - 8 -

גב' אושרת גנ י גונן :

כן ,הוא ייתן את הפירוט ,הוא ייתן את הפירוט.

בבקשה מי עוד רצה לדבר כאן ,יעקב אברהמי.

מר יעקב אברהמי :

אני בטוח שהמצב לא יהיה יותר טוב גם בחיוב

הבא .אני מציע ,מצד אחד צריך לשלם ארנונה ,כי אחרת המועצה לא תצליח
לעבוד ,מצד שני כולנ ו נמצאים באותה סירה שאנחנו נמצאים בה .אני מציע
שהמועצה תכין איזה שהיא תכנית מגירה לפריסת הדחייה הזאת של הארנונה
החל מינואר בשנה הבאה ,ובעלי העסקים הקטנים והעסקים הבינוניים
יתחילו להחזיר את זה רק משנה הבאה בצורה מדורגת ,כפי שאנחנו נביא את
זה לאישור המליאה .אני לא מציע לעשות את הדברים האלה ,כי כשאנחנו
נצא מהמשבר לאף אחד לא יהיה כסף להתחיל לשלם ארנונה ,ואני לא יודע
מה ,הוא לא יחזיר גם את השכירות שלו ואת כל הדברים האלה ,אחרת הוא
פשוט לא יפתח את העסק.

גב' אושרת גנ י גונן :

יעקב לא הבנתי מה ההצעה.

מר יעקב אברהמ י :

אני מציע שהמועצה תכין איזה שהיא תכנית

מגירה ,שבה כל מי שאנחנו דוחים לו השנה ארנונה יתחיל לשלם אותה,
בתקווה שאנחנו נצא מהמצוקה הכלכלית הזאת בתחילת יולי ,שהוא יתחיל
להחזיר אותה למועצה מינואר ,כיוון שכשאנחנו נחזור בחודש יולי לעבודה
ונפתח בחזרה את המפעלים ואת העסקים ,לא יהיה כסף לעסקים האלה לשלם
את הארנונה הזאת של  3חודשים או  4חודשים אחורה.
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גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי תודה.

עו"ד לימור ריבלין :

אבל יעקב על פי החוק אנחנו רשאים -

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע שנייה ,לימור את תכתבי את ההערות ,ואחר כך

אגוזי ואת תוכ לו להתייחס ,בסדר? תכתבו את ההערות .עכשיו רק הערות
והתייחסויות ,יש עוד מישהו מחברי המליאה מחברות המליאה? ישראל אתה
לא רוצה להגיד כלום?

מר ישראל טייבלום :

לפי הבנתי הוצאנו אנשים לחל"ת לא?

גב' אושרת גנ י גונן :

נכון.

מר ישראל טייבלום :

מה החיסכון בתחום הזה?

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אנחנו עוד מעט נגיד .אגוזי תכתוב לך גם את

ההערה הזאת .מי עוד?

גב' יעל דור :

אני רק רוצה לחדד ולהבין ,כדי שגם נוכל להנחות

את האנשים .במידה ויש עסק קטן ביישוב במועצה ,הוא יצטרך לבקש...

מר יצחק אגוזי :

לא שומעים כלום.

מר שרון סספורטס :

אני שמעתי ,יעל אם עסק שרוצה להגיש דחיית

ארנונה ,יש טופס מקוון באתר של המועצה ,הוא נכנס ממלא את הטופס,
אנחנו מקבלים אותו ומאשרים לו את הדחייה ,נורא פשוט.
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גב' יעל דור :

אוקיי תודה.

גב' אושרת גנ י גונן :

חברים ,עוד שאלות או הערות התייחסויות? כן  ,אני

רואה אלה.

גב' עמנואלה קון:

אנחנו מדברים כל הזמן על ארנונת עסקים ,אבל

אני רוצה לדעת איזה סנקציות יש ואם בכלל אם ארנונות לא משתלמות,
כאילו אם לא יגיעו תשלומים...

מר יצחק אגוזי :

תכף אני אדבר על זה.

גב' עמנואלה קון:

איך בעצם מתנהלים מול זה?

ההצ עה לחלק למי

שלא יכול או משהו כזה ,כדי שלא נגיע למצב שנצטרך ,לא יודעת לא לקבל
תשלומים ,או נצטרך להפעיל סנקציות שאני באמת רוצה לדעת מה יש לנו
בכלל לעשות ,כי כמו שלא לשלם דו"ח תנועה אני יודעת ,לא יפנו זבל למי
שלא שילם ארנונה?

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי ,השאל ה ברורה -

גב' עמנואלה קון:

לא ,הרי לא נעשה את זה ,אני אומרת מה אפשר

לעשות אם ...יפסיקו יום אחד לשלם ,אז אולי אנחנו צריכים לחשוב איך
אנחנו מקלים על אנשים כדי שהם יהיו מסוגלים לשלם את זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה אלה .יש עוד מישהו שרוצה לשאול?

מר דוד ש וורץ :

אני יכול לשאול שאלה?
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גב' אושרת גנ י גונן :

כן דודו.

מר דוד שוורץ :

 2דברים ,דבר אחד לגבי החיסכון ,כל מערך

ההיסעים כרגע של המועצה ,שזה אחד מהתקציבים הגדולים במערכת החינוך
שלנו ,כרגע לדעתי הוא מושבת .אז א' זה צריך להיות להערכתי חיסכון גדול
מאוד .ואנ י רוצה לדבר משהו לגבי העסקים שנסגרו .אני לא יודע כמה למשל
גני אירועים ותחנות דלק ,שמשלמים מיסים מאוד מאוד כבדים ברחבי
המועצה  ,תחנות דלק שההכנסות שלהם ירדו לאפסי ,האולמות שסגורים ,אני
כבעל עסק שאני לא עובד ,אני לא יודע אם רק הדחייה תעזור אם המדינה לא
תפטור אותנו מתשלום ,צריך לחכות ...תשלום.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה דודו .עדי חזר אלינו?

מר שחר עדי:

כן ,כן .אני פשוט בהפסקת חשמל ,אני מקווה שזה

יהיה רצוף .מה שאני אומר א' אני חושב שזה מחויב המציאות ללכת לקראת
מי שצריך את זה ,כי היום אנשים יש להם בעיה להביא א וכל הביתה ,ולא רק
לשלם את הארנונה .נכון שזה קשה ,אבל בשביל לעשות את המינימום שיבטיח
שאנחנו נקבל את זה חזרה ,במסגרת של הדחייה או הקלה שנותנים ,צריך
לחייב כל מי שזה חברה והוא מבקש דחייה שהבעלים יחתום על ערבות אישית
שהוא משלם את הארנונה ,שלא יהיה מצב שאנחנו מ חכים לימים טובים יותר,
ויגיעו ימים טובים יותר ואחר כך אין לנו מה לעשות עם זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי תודה עדי .חברים ,יש עוד מישהו שרוצה

להתייחס?

מר שמוליק מריל :

אני רוצה ,אני רוצה בנושא של ארנונת מגורים,

לדעת שאנשים היום איבדו פרנסה ולא להפעיל אוט ומטי את העיקולים ,אלא
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בשיקול דעת ,כי אנחנו יכולים לפגוע ולעצור להם גם את חשבון בנק את
הקצת שיש להם .אז להיזהר מאוד עם הנושא הזה.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה שמוליק .יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?

מר אורי מרגלית:

כן אושרת אורי.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן אורי מרגלית.

מר אורי מרגלית:

הזכירו פה גני אירועים ,יש  3קיבוצים שיש בהם

גני אירועים 2 ,מהם של הקיבוצים עצמם ,יכול להיות יש עוד גני אירועים
ביישובים אחרים שאני לא מכיר ,העסקים האלה מטבעם יכול להיות שהם
משלמים הרבה מאוד ארנונה ,נחשבים לעסקים גדולים לצורך ההגד רה ,אבל
הם מושבתים לחלוטין .בחודשים הקרובים אני מניח שחתונות המוניות לא
תהיינה כמו שזה נראה כרגע ,אני חושב שצריך לקחת בחשבון גם את המגזר
הזה ,ליישובים עצמם זה מקור הכנסה חשוב ,שאין לו עכשיו תזרים לשלם את
הארנונה הזאת.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה אורי .יש עו ד מישהו?

מר יעקב אברהמי :

כן אני ,בעקבות הדברים של אורי ,גן האירועים

שלנו נסגר בהוראה של משרד הבריאות .אני יכול להגיד מידיעה שזוגות לא
נרשמים השנה כמעט בכלל .זאת אומרת שהגן הזה גם כשאני מקווה שבחודש
יולי יפתחו את העסקים ,לא יהיו בו חתונות כמעט עד סוף השנ ה .הפגיעה היא
פגיעה פשוט מוחלטת .אנחנו הוצאות את כל האנשים לחל"ת בגן .אין לנו
הכנסות בכלל ,יש לנו עכשיו רק הוצאות תחזוקה ,ובהחלט כל מי שיש לו גן
אירועים ,זאת תהיה פגיעה ,לא פגיעה גדולה ,זאת תהיה פגיעה מוחלטת ,אין
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הכנסות.

גב' אושרת גנ י גונן :

תודה יעקב .אנ חנו שומעים כאן את הדברים שלכם

שמשקפים את הצרכים מהשטח .הצרכים הם של בעלי העסקים ,הצרכים הם
של תושבים שמשלמים או לא יכולים לשלם ארנונת מגורים ,ואיך מצד שני
מתוך אחריות כל אחת ואחד מאיתנו כחבר בתוך הדירקטוריון שצריך גם
להחזיר את הארגון הזה בצורה מאוזנת ,איך אנחנו מאפשרים את ההטבות
לצד היכולת שלנו לשמור על איתנות פיננסית .אז אגוזי רשמת לך את כל
הנקודות את כל ההערות ,בבקשה בוא תתייחס אליהם .שנייה לפני שאתה
מתחיל ,אני רק רוצה להגיד משהו .כשאני ביקשתי מאגוזי לפני שבועיים
בערך 'תן לי הערכת מצב' ,הוא אמר לי' :אי אפ שר יותר מידי נעלמים'.
אמרתי לו' :בכל זאת ,אני מבקשת הערכת מצב ,מה הצפי של הפגיעה
בארנונה ,בכל זאת תביא לי את מה שאנחנו כבר יודעים שאנחנו לא עושים.
הסעות ,אירועים ,חלק מהעובדים שיצאו לחל"ת .תן לי את זה מצד אחד מה
חסכנו ,מצד שני מה אנחנו צפויים .אני יודעת שי היו עוד הרבה הרבה משתנים
שישתנו לאורך הדרך ,אבל אני רוצה להבין סדר גודל ומגמות '.לכן אני
אומרת כבר מראש ומסייגת ,כל מה שנאמר כאן ,נאמר כאן בהערכה גסה,
אנחנו עוד לא יודעים לבוא לעדכון תקציב ,אנחנו נעשה את זה כשאנחנו נהיה
יותר חכמים ,עם יותר הנחיות מהמדינה מ הם ההטבות ,וכשאנחנו נראה איך
משלמים את הארנונה בחודש הקרוב ,ואז אנחנו נעדכן תקציב ,נשלח לכם את
כל המספרים בצורה מסודרת .היום זה הערכות גסות לגמרי .אגוזי בבקשה.

מר יצחק אגוזי :

טוב תראו ,כשאני דיברתי על  12 - 13מיליון ,₪

דיברתי ברמה תקציבית ולא ברמה תזרימית  .כמובן שתקציב תמיד משפיע גם
על תזרים ,אבל אם על תזרים אפשר עוד איך שהוא לגשר על פער כזה או
אחר ,אבל אני כן מדבר ברמה תקציבית ,כי ההנחה הבסיסית שלנו של
העבודה שהכנו לאושרת ,ועכשיו גם אני מדבר עליה פה ,כי שאלו שלא ישלמו
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במרץ אפריל ומאי יוני ,אותם  40%בעסקים ו  20% -במגורים ,זה גם עונה
לתשובה שאני אגע בה בהמשך ,כנראה שלא יוכלו לשלם את זה במהלך השנה
הזאת ,ואיך שהוא גם בלי פריסה שניתן להם או נאשר פה ,התשלומים שלהם
יידחו .ולכן הבעיה כמו שאנחנו רואים אותה כרגע ,היא בעיה תקציבית ולאו
דווקא רק בעיה תזרימית .החוזר של התקנות של שר הפנים כן קבע ,זו
תשובה לאלי ,הוא כן קבע שהמועצה רשאית להחליט על הסדרי תשלומים
לעסקים בפילוח כזה או אחר ,הוא במפורש לא קבע שיש חובה או שיש איזה
שהוא  ,מה שמחליטים אז זה חל לגבי כל העסקים ,האמירות בעל פה היו
שצריך לעזור לעסקים הקטנים והבינוניים ,הרבה מאוד עיריות ורשויות
מקומיות אחרות קבעו את המגבלה הזאת של  ₪ 100,000שנתי בארנונה,
כאיזה שהוא רף שעד אליו דוחים וממנו לא דוחים .אני מודע לזה שהדחייה
הזאת שאנחנו מציעים אותה כאן לקבל החלטה ,זה באמת באיזה שהוא כדור
אקמול לעסקים קטנים לדחות ,קצת להקל עליהם את התזרים .זה כנראה לא
יפתור את הבעיה של אותם עסקים ברמה התקציבית שלהם ,אבל כרגע לפחות
עד שרואים מה יילד יום ואיך הדברים האלה מסתדרים ,הדחייה המוצעת פה
היא כמו שבעצם כל הרשויות החליטו עליה ,זה גם מופיע בהמלצות של משרד
הפנים ,דחייה ל . 1.5.20 -

מר דני ברכה :

מה התחזית לשיפוי ממשרד הפנים?

מר יצחק אגוזי :

תראו ,על הדחייה אין שיפוי ,נתחיל מזה ככה ,זה

ברור .על הדחייה אין שיפוי .מדברים על זה שאם ייתנו פטור אז יהיה שיפוי,
אבל אני אומר לכם גם מניסיון וגם מהתבטאויות של הרבה גזברים ,כנראה
שהשיפוי לא יהיה מלא במיוחד לא לרשויות שנחשבות במשרד הפנים יותר
חזקות ,כי כנראה משרד הפנים רוצה ...את כל הרשויות ולהחליש את כולם,
או להביא את כולם לממוצע נמוך יותר ,או לא רוצה אבל זה מה שייגרם.
תראו אם יהיה פטורים ,במקום לשלוח את החיובים לעסקים נשלח את
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החיובים למשרד הפנים ,ומשרד הפנ ים ישלם אותם ,אז זה יותר טוב ,כן כי
אנחנו כנראה נקבל את הכסף ב  100% -והכול בסדר .אבל כנראה שזה לא
המצב .משרד הפנים לא ישלם במקום בעלי העסקים ,יהיה מנגנון כזה או אחר
של שיפוי ,שאנחנו כמובן לא יודעים ,אני מקווה שאולי היום או מחר יכריז
מי שיכריז על הצעדים הכלכ ליים ונדע יותר פרטים .לגבי מה ששאל אורי
עצמון ,כשאמרנו  12-13מיליון  ₪התכוונו ,והתחשיב גם מראה מדבר על זה,
על  3קטגוריות .א' העסקים ההנחה היא שאת  2התשלומים הקרובים,
התשלום שצריך להיות משולם ממש בימים הקרובים ואת התשלום הבא40% ,
מהעסקים בשלב הזה לא ישלמו א ותו .דבר שני ,באותה הנחה למרות שאין
דחייה או בוודאי אין פטור ,גם תהיה בעיה בארנונת המגורים .בארנונת
המגורים הערכנו ש  20% -בשלב הזה לא ישלמו ,יכול להיות שישלמו את זה
בהמשך ,אבל בשלב הזה הערכנו ש  20% -לא ישלמו .דבר שלישי שממנו מורכב
אותם  12-13מיליון  ,₪על פי הנתונים של שלושת החודשים הראשונים,
הגבייה מארנונת פיגורים של שנים קודמות ,הערכנו אותה השנה בתקציב
המועצה ב  8.5 -מיליון  ,₪אנחנו מעריכים שהיא לא תעלה את ה  6 -מיליון ,₪
אם להיות אופטימיים  6.5מיליון  ,₪זה אומר שיש פה בעיה או שתהיה בעיה,
אם זה באמת יתאמת התחזית הלא נחמדה הזאת ,אז זה בעיה רק בסעיף הזה
ב  2-2.5 -מיליון  .₪אז כך שה  12-13 -מיליון  ₪זה לא רק העסקים ,זה מכל
הארנונה שהמועצה גובה .כמו שלימור ניסתה להתפרץ ולהגיד ,החוק קובע
שהמועצה רשאית להחליט על פריסת תשלומים במהלך אותה שנת תקציב,
ולכן פריסות לשנה הבאה זה לא כרגע בסמכות שלנו לקבל החלטה ,אלא אם
שוב במסגרת התקנות לשעת חירום יחליטו כל מיני דברים אחרים ,ויתנו לזה
את ההסמכה שבחוק .תראו ,עובדים של המועצה לא יצאו לחל"ת .עובדים של
המועצה לא ניתן להוציא לחל"ת .חלק גדול מהעובדים מנצלים ימי חופשה,
הם יכולים לנצל ימי ח ופשה גם כשהם נמצאים במינוס של ימי חופשה ,גם
לצבור יתרות שליליות של ימי חופשה ,ולא ניתן להוציא אותם לחל"ת .אנחנו
הוצאנו לחל"ת את העובדים שבעמותה .ודווקא היום ממש לפני שעתיים,
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קיבלנו איזה שהיא הודעה מביטוח לאומי שלא מכירים להם בחל"ת ,ואנחנו
התחלנו להפעיל עור ך דין בעניין הזה ,ומסתבר שרוב רובם בסופו של דבר
כנראה כן יוכרו בחל"ת ,כי הם עובדים או עובדים שעתיים או עובדים
פרוייקטלים ו/או עובדים זמניים .זאת אומרת שלושת הקטגוריות האלה
ביטוח לאומי יהיה חייב מתוקף התקנות להכיר בהם כחל"ת ,כנראה שפשוט
כברירת מחדל אומר יו" ר העמותה העירונית לא מוכר .אנחנו מנסחים מכתב
לא יודע אם למנכ"ל או לביטוח לאומי לסניף פה ,ועוזר לנו בזה עורך דין חן
סומך ,ואנחנו מחר כנראה נוציא מכתב בעניין הזה ,לפחות לגבי רוב רובם של
העובדים אנחנו נבדוק אם יש באמת  5 , 3 , 2 , 1שאי אפשר להכיר בהם בחל"ת
אז נר אה מה לעשות איתם ,אבל כנראה שכל זאת כן כולם יוכרו בחל"ת ,כל
עובדי העמותה שהוצאנו לחל"ת .מדובר פה על סדר גודל שבחודש מלא ,בסדר
גודל של  ₪ 900,000 ,₪ 900,000משכורת עלות בחודש מלא של אותם עובדים
שהוצאנו לחל"ת ,בהנחה שבאמת החל"ת שלהם יוכר .תראו ,מערך ההיסעים
ש אל דודו ,מערך ההיסעים באמת לא עובד ,אבל מצד שני מדינת ישראל
הודיעה שהיא לא תשלם את ההשתתפות שלה עבור ההיסעים .ומצד שני
הנהגים שהם נהגי המועצה ממשיכים לקבל שכר .זאת אומרת שלא זה שאין
חיסכון פה ,לדעתי או שאנחנו מאוזנים או שאפילו יש פה גירעון מסוים .כי
אומנם האוטובוסים לא צורכים סולר ,אבל את הביטוחים משלמים עליהם,
ואת העובדים משלמים ,ומאידך מדינת ישראל את ה  85% -שהיא משתתפת
בהסעות הודיעה כבר שהיא תשלם רק עד ה  , 15.3.20 -וכל עוד לא ייפתחו
מוסדות החינוך כמובן לא יהיה את השיפוי או את ההשתתפות של הממשלה.
תראו התבטאו מספר חברי מליאה בקשר למה שקרוב לליבם ,אולמות
אירועים ,תחנות דלק ,אני מודה כשאתה חושב על זה ,זה באמת נכון .ואני
מאוד מאוד רוצה לקוות ולהאמין שהערכה שלנו של אותם  40%איננה הערכת
חסר שאז המצב שלנו יהיה הרבה יותר קשה ,גם ככה הוא מאוד קשה .נצטרך
באמת לראות ,אני מכיר את זה כי הבן שלי צריך להתחתן בחודש מאי ,כמובן
הגן שהוא מתחתן לא במועצה ,הוא לא פותח את שעריו .זהו ,זה מה שיש לי
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לומר לשאלות שנשאלו.

גב' גילה פרין :

קודם כל אני מברכת אותך במזל טוב אגוזי.

מר יצחק אגוזי :

תודה.

גב' גילה פרין :

ואני

רציתי

לשמוע

גם

את

התשובה

לגבי

ההתנהלות ,כלומר ההיערכות המעשית .הרי אנחנו את הוראות הקבע צריכים
לגבות עוד יום יומיים ,לפי מה שהבנתי ממך ,על מנת שלא יהיה את הסיפור
כמו עם הדחייה שנתנו לעצמאיים ,ב  16 -הודיעו שיופי נותנים דחייה של כל
התשלומים ,כאשר כולם כבר שילמו ,שלא יהיה א ת המצב הזה פה ,אני
מבקשת שתהיה היערכות לנושא הזה ,ולא יופעלו הוראות הקבע .מי שצריך
לשלם...

מר יצחק אגוזי :

לא ,אי אפשר לא להפעיל את הוראות הקבע ,כי -

גב' גילה פרין :

אז מה אפשר כן לעשות?

מר יצחק אגוזי :

א' יש עסקים שכנראה לא רוצים לדחות.

גב' גילה פר ין :

אף אחד לא רוצה...

מר יצחק אגוזי :

כן ,אבל אנחנו לא יכולים להתחיל לשאול עסקים

אם הוא רוצה לשלם או לא .מי שנתן הוראת קבע ולא עושה איזה שהיא
פעולה אקטיבית או שמודיע לנו לעצור את זה ,או שהוא עצמו יבטל את
הוראת הקבע בבנק ,ואנחנו נדע את זה עוד יומיים שלוש ה ,אז אנחנו לא
יכולים לא לגבות את הוראות הקבע .הוראות הקבע ייצאו מחר כמתוכנן ב 31 -
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לחודש -

גב' גילה פרין :

מחר כבר? מחר או ב ? 1.4.20 -

מר יצחק אגוזי :

 31לחודש 31 ,לחודש יוצאות הוראות הקבע כן.

למעט מי שכבר ביקש ואנחנו מוציאים אותו מתוך הרשימה.

דוב רת :

ח שוב לציין שאנחנו הוצאנו פרסום על הדחייה הזו,

ופתחנו את הטופס באתר בשביל למלא פרטים ולהגיש בקשה לדחייה כבר לפני
כמעט שבועיים ,ב  15 -או ב  16 -לחודש .וזה פורסם דרככם ודרך הוועדים בכל
היישוב ,וכן יש הרבה בקשות שכבר הוגשו.

מר דני ברכה :

אגוזי שאלה ,למה אי אפשר להוציא לחל"ת את

הנהגים א'? ב' לגבי הביטוחים ,כסוכן ביטוח אני אומר לך שרכבים שלא
נוסעים אפשר לבטל את הביטוח רק להשאיר כיסוי לגניבה חס וחלילה או
נזקי טבע .אם האוטו לא נוסע אפשר לבטל את הביטוח ,להשבית אותו לחודש
חודשיים ,אוטובוסים עולה הרבה כסף.

גב' אושרת ג נ י גונן :

טוב ,דני תודה על ההערה הזו -

מר יצחק אגוזי :

אנחנו נבדוק את זה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אגוזי תבדוק את זה ,אם זה חוסך לנו אז כמובן

שנשמח ,ולגבי שאלתך בעניין החל"ת ,משום שהעובדים עובדים תחת הסכם
קיבוצי שמגן עליהם ,והם לא ייצאו לחל"ת ,זה ההסכם הקיבוצ י שמגן
עליהם ,שהם יוצאים לחופשה בתשלום .אני מדברת על אלה שעובדי מועצה,
אלה שעובדי עמותה אמר אגוזי קודם ,הנושא הזה נבדק ,אם חל"ת יוכר
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בביטוח לאומי הם יקבלו ,ואם לא המדינה אז מחייבת אותנו לשלם.

מר דני ברכה :

כל הנהגים שלנו הם עובדי מועצה?

גב' אושרת גנ י ג ונן :

לא ,אני כרגע אמרתי -

דובר :

רובם עובדי העמותה.

גב' אושרת גנ י גונן :

לעובדים שעובדים -

מר דני ברכה :

אני אומר הנהגים.

גב' אושרת גנ י גונן :

מה?

מר דני ברכה :

הנהגים אני שואל.

גב' אושרת גנ י גונן :

אז אני אומרת הנהגים חלקם עובדי מועצה וחלקם

עובדי העמותה שלנו ,ויש גם את החברה שנותנת את השירות שלה רן שי,
וחברה שלא נותנת שירות גם לא מקבלת את התשלום עבור השירות .לימור
את רוצה בבקשה להוסיף?

גב' שירלי לופו חזן :

אני רוצה רגע לשאול אושרת.

גב' אושרת גנ י גונן :

כן שירלי.

גב' שירלי לופו חזן :

לעובדים של המועצה אני מבינה שיש ועד ויש

הסכם קיבוצי ,השאלה אם ניתנה להם אפשרות לבחור ,כי חל"ת לתקופה של
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פחות מ  30 -יום לא כדאי לצאת לחל"ת גם ככה ,ואז אפשר לתת לעובדים
לבחור האם הם מעדיפים לצאת לחל"ת ,שזה אומר מינימום  30יום או באמת
לבחור בניצול ימי חופשה.

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,העובדים שנמצאים בהסכם קיבוצי ,ההנחיה

של ההסתדרות הייתה שהם יוצאים לחופשה ,גם אם יצברו חופשה שלילית.
לגבי העובדים שאין להם הסכם קיבוצי ,הם יוצאים לחל"ת ,אין כאן אופציה
לבחירה.

עו"ד לימור ריבלין :

אבל רק לדייק אושרת ,מותר גם לעובדי מועצה ,זה

ג ם כתוב כך בהסכם הקיבוצי ,אם הם רוצים לצאת לחל"ת הם יכולים ,אין
איסור על יציאה לחל"ת ,אבל את מבינה...

מר יצחק אגוזי :

אבל אף אחד...

עו"ד לימור ריבלין :

 ...לנצל את ימי החופשה.

גב' אושרת גנ י גונן :

למיטב ידיעתי אף עובד שיש לו הסכם קיבוצי שמגן

עליו לא יוצ א לחל"ת ,לא יצא לחל"ת.

מר יצחק אגוזי :

לא יצא ולא רוצה לצאת.

מר אליהו בן גרא :

אפשר להעיר הערה אושרת?

גב' אושרת גנ י גונן :

כן אלי.

מר אליהו בן גרא :

אני מציע שכל ההערכות המוקדמות האלה לחכות
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לפרסום של התוכנית הכלכלית של הממשלה ,שהרי היא הולכת לשפות ח לק
גדול ממה שדיברנו היום ,ואז אפשר ללכת צמוד לתוכנית של הממשלה,
ולעשות את התקציב של המועצה שיתאים למה שהממשלה הולכת לשפות,
אחרת אנחנו זורקים מספרים בלי שום בסיס.

גב' אושרת גנ י גונן :

אלי תודה על ההערה שלך ,ואני אסכם בזה .אנחנו

רצינו בשקיפות גמורה בזמן אמת לעדכן אתכם בנתונים שאנחנו מעודכנים
בהם ,או בהערכות המצב שלנו .אנחנו עושים הערכות מצב ,כמובן שאתה
צודק ,אנחנו לא בדיון תקציב עכשיו ,אין לנו מספיק נתונים כדי לבצע דיון
תקציב .אנחנו רוצים שתבינו את רוח הדברים ואת המגמות ,לא ברמת
המספרים ,אלא ברמת המגמות .והה חלטה שלנו כאן היא החלטה מאוד
נקודתית ,אנחנו מבקשים להביא להצבעה את דחיית הארנונה למי שביקש
והגיש בקשה מקוונת או לא מקוונת לדחיית הארנונה ל  , 1.5.20 -זו הצעת
ההחלטה ,אני מרכזת את זה ,בעצם ממקדת אותנו אחרי שעשינו איזה שהוא
דיון רקע ,הוא היה בעיקר דיון אווירה ,הוא לא דיון מספרים ,אי אפשר גם
לבצע אותו ככזה .אז תודה אלי ,ואני אבקש להעלות את זה להצעת החלטה,
לימור את רוצה לנסח את הצעת ההחלטה?

עו"ד לימור ריבלין :

רגע ,בצ'ט שלח לי אלי שאלה ,ואני רק רוצה ,אלי

חוזר על השאלה מדוע אנחנו מחליטים לתת את הדחייה רק לגבי עסקי ם
מסוימים? אז אלי אני רק מפנה בחומר שאני שלחתי למליאה את המכתב
מאת מנכ"ל משרד הפנים ,מכתבו מתאריך  , 17.3.20ובפסקה השלישית הוא
קובע שהרשות המקומית צריכה להחליט בנוגע לבעלי עסקים בתחומה בין
לגבי כלל העסקים ובין לגבי סיווגים שייקבעו על ידה .כלומר הוא לא נתן
ה נחיה גורפת ,וההמלצה שלנו כאן במועצה היא לתת את הדחייה הזו לעסקים
קטנים שהגזבר הגדיר אותה עסקים שחיוב הארנונה השנתי שלהם ,רק
הארנונה לא אגרת שמירה לא ביוב לא מים ,רק הארנונה אינו עולה על
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 ₪ 100,000בשנה .בסדר אלי עניתי לך?

מר אלי כהן :

ענית לי ,ולכן אני ח וזר על שאלתי בעקבות מה

שנאמר על ידי קודמיי ,התייחסו דווקא לעסקים הגדולים ,ואני שואל אם ככה
כמה בקשות שהוגשו? כדי לדעת מה הסכום ועל מה אנחנו מדברים .כי כנראה
שעיקר הבעיה עם הארנונה עם העסקים הגדולים .ולכן גם אם אני הייתי גזבר
והייתי יושב בכיסא של אגוזי ,היי תי עושה אותו דבר .הייתי מסתכל אולי על
אלה שפחות ,אולי פחות פוגעים בתזרים כרגע של המועצה ,אבל אם תיקחו
את סך הכול הארנונה ואת הפיזור שלה ,תבינו שהעסקים הגדולים הם אלה
שנפגעים ,ולכן אני בטוח שמנכ"ל משרד הפנים לא התכוון להגיד שלא תשקלו
גם את העניין הזה ,הוא ה תכוון לומר שיש לכם את השיקול באמת לעשות את
ההבחנה אולי ,אני דווקא מחזיק משהו של ה  15.3.20 -שבו הוא קבע שאין
הבחנה ,שזה לכל בעלי העסקים ,אבל את מחזיקה כנראה משהו יותר מעודכן,
אבל אנחנו צריכים לשמוע מה הסכומים  ,כי כמו שאמר אורי בעלי העסקים
הגדולים הם הנפגעים העיקריים .אז צריך לעשות פה איזה שהוא דיון על זה,
ולא להחליט עכשיו שזה רק לעסקים הקטנים.

גב' אושרת גנ י גונן :

אוקיי ,אגוזי אתה רוצה להתייחס בבקשה לדברים

של אלי?

מר יצחק אגוזי :

תראו ,אני אמרתי הרציונל גם בהתבטאויות של

השר ,שאני שמעתי כמה וכמה פעמים וגם ש ל המנכ"ל ,שהמגמה היא לעזור
לעסקים קטנים ובינוניים ,אני מבין ,אני שותף לדעתו של אלי בעניין של
העסקים הגדולים האלה גני האירועים תחנות דלק ,לא תחנות דלק אבל
עסקים גדולים מפעלים גדולים ,אבל שוב אצלם לעניות דעתי ,אפשר לסתור
אותי ,אצלם הבעיה היא יותר תקציבית היא לא דווקא הבעיה התזרימית,
האם הם ישלמו באפריל או ישלמו במאי .לעסקים הקטנים שזה נושא דיונינו,
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מבחינה תזרימית להקל עליו שלא יצטרך לשלם באפריל אלא יצטרך לשלם
במאי ,זה לדעתי הבעיה של העסקים הקטנים .גן אירועים אני מבין שיש
בעיה ,אבל הבעיה היא בעיה תקציבית היא ב עיה אקוטית ,היא בעיה הרבה
יותר חמורה מאשר לדחות את התשלום מאפריל למאי ...ותו לא ,ולכן הנושא
הזה הוא נושא תזרימי.

גב' אושרת גנ י גונן :

אגוזי ,האם גם אנחנו נקלע לבעיה תזרימית אם

אנחנו נחליט גורף לתת אפשרות לדחות עד ה  1.5.20 -לכל העסקים בכל סדר
שהוא? או שאנחנ ו יכולים לעמוד בהחלטה כזאת.

מר יצחק אגוזי :

אני לא ,אם לא משלמים בכלל מחר  15מיליון ₪

ארנונה בכלל ,כי כולם דוחים ,בהחלט עשויה להיות בעיה.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני חוזרת על השאלה שלי -

מר יצחק אגוזי :

כבר במהלך חודש אפריל.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני חוזר ת שוב על השאלה שלי ,אם אנחנו

מחליטים שעסקים שיבקשו דחיה על ה  , 1.5.20 -גורף כל העסקים שיבקשו
יוכלו לקבל דחיה עד ה  , 1.5.20 -האם אנחנו נהיה בבעיה תזרימית?

מר יצחק אגוזי :

תראי אושרת אני לא יודע כמה יבקשו ,אם יבקשו

כולם ,אז בהחלט יכולה להיות תזרימית .אם יהיה ע וד מיליון  ₪בסך הכול
שמישהו יבקש ,שהוא עסק גדול  2עסקים גדולים ,אז עוד חודש אנחנו נגשר,
זה לא -

גב' אושרת גנ י גונן :

יש לי הצעת החלטה.
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מר אלי כהן :

ולכן שאלתי כמה הגישו ,שאלתי -

מר אורי עצמון :

מחר הדד ליין ,על מה אתם מדברים? מחר הדד

ליין.

מר אלי כהן :

אבל כמה הגישו ,כמה יש -

מר יצחק אגוזי :

אבל חבר'ה מחר הדד ליין להוראות קבע ,הוראות

קבע מהוות כשליש מהתשלומים ,העסקים הגדולים לא בהכרח כולם משלמים
בהוראות קבע.

מר אלי כהן :

כמה הגישו?

מר יצחק אגוזי :

לא הייתי מקיים את הדיון הזה אתכם ,כאילו

הייתי מ קיים את הדיון ,לא הייתי נותן את הנתונים כמו שנתתי אותם ,אילו
הייתי לא מחר אלא בעוד יומיים יכול לדעת מדויק כמה מי שילם ומי לא
שילם .בעוד יומיים אני אוכל לדעת בסך הכול לגבי  35%מההיקף של מי
שמשלם בהוראות קבע.

גב' אושרת גנ י גונן :

אגוזי תודה -

גב' אורן מולי :

אבל אגוזי -

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע שנייה חברים -

גב' אורן מולי :

אנשים לא מבקשים לפני? אנשים יכולים לא לשלם
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הם הרי ...לפני כן בקשה.

מר יצחק אגוזי :

אם הם לא ישלמו בלי בקשה -

גב' אורן מולי :

הם צריכים לבקש ממך קודם בקשה ,הם צריכים

לבקש...

מר שרון סספורטס :

אני רוצה רגע להסביר ,אלי לשאלתך יש בקשות

בסדר גודל של  ,₪ 120,000-140,000זה כרגע המספר ,בסדר?

מר אלי כהן :

. I rest my case

מר שרון סספורטס :

מצוין ,אז זה הסדר גודל של הבקשות ,אז זה אחד.

שתיים ,אני חושב וגם זה דיונים מקדימים שעשינו פה בפנים ,א נחנו פרסמנו
דרך הוועדים ,המקומיים דרך הפייסבוק ,דרך גם דרככם לפחות פעם אחת,
זה הגיע לתושבים ,זה נמצא באתר ,הגיעו בקשות ,אז כנראה שאנשים
מבינים .אני לא חושב שעכשיו צריך להתערב לעסק או לעודד אותו לא לשלם
ארנונה .אני מניח שמי שרוצה לא לשלם פנה אלינו ,ומי שלא פנה אלינו כי לא
הגיעה אליו הידיעה לא ישלם אנחנו נפנה אליו ,כמו שאמרנו קודם לא נשלח
לאף אחד עיקול של בנק למי שלא ישלם ,אנחנו נברר את הדברים למי שלא
יממש את הוראות הקבע בין אם זה מגורים ובין אם זה ארנונת עסקים ,אבל
אנחנו לא צריכים לעודד את זה .מי שיכול לשלם ,יש שיקולים אחרים לכל
העסקים פה ,אולי יש עסק מסוים שיש לו קופת מזומנים והוא יכול לשלם,
למה שנציע לו לא לשלם? אנחנו גם צריכים את הכסף ,אנחנו לא רוצים
להביא את המועצה לפשיטת רגל תזרימית .לכן אנחנו עושים את זה בזהירות,
ואני חושב שכרגע התמונה שמתבהרת לנו היא ב סך הכול שאנחנו נמצאים גם
ככה בגירעון ,לכן מה שעשינו לדעתי זה מספק ,פנינו ואנחנו לא נלך לאכוף
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עכשיו אחרי אנשים לרדוף אחריהם ,אבל מצד שני לא צריך לעודד אותם לא
לשלם .מי שתהיה לו בעיה ,אנחנו בטוח שנפתור אותה ,ובמליאה הבאה אפשר
להביא אם יש נתונים אחרים ,נביא ו נעדכן ,כרגע אלה המספרים.

גב' אושרת גנ י גונן :

שרון תודה ,רק חסר לי כאן משפט אחד ,זה

ההתייחסות במקרים שיפנו אלינו שלא עומדים בכלל שעליו אנחנו הולכים
להצביע ,אנחנו נעשה הערכת מצב וגם אם כאן ,הרי בלאו הכי אנחנו כאן
מקבלים החלטה על מי שהגיש בקשה נניח עד  .₪ 100,000אם יבואו עכשיו
ויצביעו גם כאלה שהם מעל  ,₪ 100,000ואנחנו נעריך שיש כאן סיבה טובה,
הרי אנחנו נעשה את זה גם בלי ,אין צורך לכנס שוב את המליאה כדי לקבל
החלטה על מקרים יוצאי דופן ,ושגית תודה לך על ההערה ,זו הערה חשובה
מאוד .אז אני מבקשת להעלות את זה -

מר יעקב אברהמי :

אפשר להעיר הערה כללית? אני חושב שבמסגרת

הדיונים שלכם עם משרד הפנים ,זה ברור שלא הגיוני שאנשים שהם מפוטרים
מעבודה ועסקים שנסגרים ישלמו ארנונה ,אלה אנשים שעובדים תחת הסכם
קיבוצי ,ואז יוצא שהעובדים בהסכם הקיבוצי מקבלים שכר רגיל ,האחרים
פוטרו או יצאו לחל"ת והם צריכים לשלם ארנונה כדי לעזור לתקציב
המועצה ,כדי לקיים בין היתר את תשלומי השכר ,צריך לפנות למשרד הפנים
שבמסגרת התוכנית הכלכלית הזאת עובדי המועצה ,המועצה תשופה עבור
המשכורות שהיא משלמת לעובדי המועצה ,שנמצאים בהסכם קיבוצי.

גב' אושרת גנ י גונן :

יעקב

תודה,

אנחנו

בעשרות

מכתבים

בימים

האחרונים למשרדי הממשלה על שיפויים ,כי יש כאן עוד היבט שלא התייחסנו
אליו קודם ,דיברנו רק על הארנונות ,אבל המועצה הרי יש לה  2רגליים ,אחת
זה הארנונות העסקית והמגורים ,והדבר השני זה הכנסות ממשרד ממשלה,
שגם שם אין לנו בטח ונות שאנחנו נקבל .אז אנחנו באמת במכתבים כאלה
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ואחרים מבקשים כדי לקבל שיפויים ,כדי לא להגיע למצב שרשות מקומית או
מועצה אזורית ייכנסו לגירעון בלתי אפשרי ,ושהמדינה לא תגלגל לרשויות
את הגירעונות הקשים ואת המצב הכלכלי ,אתה צודק .אני מעלה את זה
להצבעה -

מר דני בר כה :

למה אנחנו לא מקבלים עכשיו מהמדינה? היא

יצאה לחל"ת המדינה?

גב' אושרת גנ י גונן :

המדינה לא יצאה לחל"ת ,אנחנו כאן עובדים.

מר דני ברכה :

לא ,למה מהמדינה לא נקבל?

עו"ד לימור ריבלין :

יש לי הצעת החלטה.

גב' אושרת גנ י גונן :

הצעת החלטה בבקשה.

עו"ד לימו ר ריבלין :

המועצה מאשרת בזאת כי תשלומי הארנונה לשנת

 2020יידחו עד ליום  , 1.5.2020וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים
בהתאם לסעיף  4לחוק הרשויות המקומית ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי
חובה .דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית פיגורים,
והיא תחול על נכסים שאינם למגורים שחיובי הארנונה שלהם אינם עולים על
 ₪ 100,000בשנה ,ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה או בקשה בכתב.

גב' אושרת גנ י גונן :

אני מבקשת להעלות את זה להצבעה ,אם יש

למישהו הצעה נגדית -

מר שמוליק מריל :

אושרת שנייה -
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גב' אושרת גנ י גונן :

רגע ש נייה ,אם יש למישהו כאן הצבעה נגדית -

דוב רת :

הייתי רוצה להציע משהו.

מר שמוליק מריל :

יש שאלה ,שאלה -

גב' אושרת גנ י גונן :

רגע ,רגע ,אם יש למישהו הצעה נגדית להצבעה של

לימור שיגיד אותה עכשיו אני אעלה  2הצעות .אלי.

מר אליהו בן גרא :

לגבי התאריך ,אתם מדב רים על ה  , 1.5.20 -זאת

אומרת אתם דוחים רק בחודש אתם לא דוחים בחודשיים.

גב' אושרת גנ י גונן :

זה תשלומי מרץ אפריל.

מר שמוליק מריל :

מרץ אפריל דוחים בחודש ,לא בחודשיים.

מר שרון סספורטס :

לא ,את מרץ משלמים ,זה דו חודשי.

מר שמוליק מריל :

דו חודשי נכון.

מר שרון סספורטס :

נו?

מר יצחק אגוזי :

בחודש דוחים.

מר שמוליק מריל :

נו אז צריך ל . 30.5.20 -
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גב' אושרת גנ י גונן :

צודק.

מר שמוליק מריל :

. 30.5.20

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,ה . 1.5.20 -

מר יצחק אגוזי :

ל . 1.5.20 -

מר שמוליק מריל :

לא. 30.5.20 ,

גב' אושרת ג נ י גונן :

זו הייתה ההרשאה -

מר שמוליק מריל :

מאי יוני משלמים.

גב' אושרת גנ י גונן :

שמוליק ההרשאה שמשרד הפנים אפשר לרשויות,

הרי אין לנו סמכות לעשות דחיות ,אלא רק על פי מה שנותנים לנו הרשאה
במשרד הפנים .משרד הפנים אפשר לרשויות דחייה עד ל  , 1.5.20 -אנחנו לא
יכ ולים ,זה לא סמכות שלנו לקבל החלטה אחרת.

מר שמוליק מריל :

אוקיי בסדר ,רק תדעו שזה חודש ימים זה לא

יותר.

גב' אושרת גנ י גונן :

אתה צודק ,אתה צודק.

מר שמוליק מריל :

גם לא ייקרה כלום בחודש הזה.

מר אלי כהן :

אני בעד ההצעה ,מלבד המשפט שמגביל את ה -

56

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 30.3.20

 ₪ 100,000בשנה ,וזה לאור המספר ששמענו כרגע משרון ,אני מתאר לעצמי
שהמספר זה מספר שאפשר לעמוד בו ,ואפשר ללכת גם לקראת עסקים גדולים
ככול שיהיו במועצה שהגישו גם בקשה .לא ביקשתי לקבל את הפילוח ,אבל
אני בטוח -

גב' אושרת גנ י גונן :

אלי ,אלי סליחה שאני מקצרת אותך ,ההצעה של ך

ברורה ,אנחנו נעלה את  2ההצעות להצבעה .נתחיל עם ההצעה שלימור העלתה
ואחר כך עם ההצעה שלך .לימור בבקשה אני לא אחזור שוב על ההצעה ,מי
שבעד ההצעה שירים את היד .אני עוברת אחד אחד -

גב' ליאת זולטי:

רגע אושרת ,האם אפשר להוסיף סעיף שמדבר שכל

מקרה יישקל לגופו ,ב מידה ויש עסק שהוא מעל  ₪ 100,000עם חוב ,ופשוט
פתרנו את זה עם הצעה אחת?

עו"ד לימור ריבלין :

אולי אפשר לקבוע בהחלטה שעסקים גדולים יותר

יוכלו להגיש בקשה שתידון בוועדת ההנחות של המועצה.

גב' אושרת גנ י גונן :

סבבה.

גב' ליאת זולטי:

אוקיי מעולה.

גב' אושרת ג נ י גונן :

הצעה מצוינת .אלי מקובל עליך או שאתה רוצה

הצעה נגדית?

מר אלי כהן :

מקובל עליי.

גב' אושרת גנ י גונן :

יופי מעולה ,תודה רבה ליאת .אז יש לנו הצעה אחת
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שלוקחת בחשבון דחיית הארנונה לבעלי עסקים של עד  ₪ 100,000בשנה,
שיגישו הצעה לדחייה מקוונת או בכתב .ו הצעה של עסקים מעל ₪ 100,000
שירצו להגיש בקשה ,היא תידון בוועדת ההנחות של המועצה .מי שבעד
שיצביע ,אני עוברת אחד אחד .אמנון כהן בעד ,אלה בעד ,מולי ,איל ,שגית,
שירלי ,שמוליק ,אלי ,ליטל ,ישראל ,דוד משה ,יעקב אברהמי ,צפריר ,דני,
יעל דור לא רואה את היד .יעל? אלי בן גרא ,גילה פרין ,אורי עצמון ,דודו,
אורי מרגלית ,ליאת זולטי .בואו נראה את מי פספסתי ,אני עוברת שורה,
גיורא כהן ,צפי ,גילה אמרתי? גילה ,איתן ,יום טוב ,מי כאן בגלקסי  ? 9הא זו
ורד .גלי זמיר ,עדי שחר ,יורם דוקטורי ומירב זילברבוים ורחמים זבידה.
פספסתי מישהו? אז פה אחד .אם פספסתי מישהו ,יש מתנגד או נמנע? אין .אז
אנחנו העברנו את ההצעה הזאת פה אחד.
החלטה  :המועצה פה אחד מאשרת בזאת כי תשלומי הארנונה לשנת 2020
יידחו עד ליום  , 1.5.2020וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים
בהתאם לסעיף  4לחוק הרשויות המקומית ריבית והפר שי הצמדה על
תשלומי חובה .דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית
פיגורים ,והיא תחול על נכסים שאינם למגורים שחיובי הארנונה שלהם
אינם עולים על  ₪ 100,000בשנה ,ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה או

בקשה בכתב  .ו כן עסקים שעולים על  ₪ 100,000שירצו להגיש בקשה,
היא תידון בוועדת ההנחות של המועצה.

.4

תב"רים;

גב' אושרת גנ י גונן :

ואני מגיעה לנושא האחרון שלנו תב"רים .אנחנו

הקפאנו את כל התב"רים עכשיו ,אנחנו רק מדברים על תב"רים שאנחנו
מקבלים כספים ממשרדי הממשלה או שהם ענייני הקורונה .אז אגוזי תעבור
על התב"רים ב בקשה.
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מר יצחק אגוזי :

שרון אתה רוצה להציג את זה?

מר שרון סספורטס :

כן.

מר יצחק אגוזי :

התב"ר הראשון זה תב"ר קורונה אנחנו קוראים לו,

הסכום הוא  ,₪ 250,000רובו זה העניין של המסכות ₪ 150,000 ,מתוך
הסכום הזה זה על חשבון התושבים היישובים ,שהזמינו כבר ונתנו התחייבות
כספית ,והיתרה המסכות שאנחנו מחלקים לאזרחים הוותיקים ועוד כל מיני
הוצאות נוספות שקשורות עם המצב .רכישות כאלה ואחרות שקשורות עם
המצב .התב"ר השני בית ספר עמיאסף הצטיידות שלב ו' זה ההצטיידות של
השלב האחרון ,תקציב של מפעל הפיס  .₪ 190,000התב"ר הנוסף ה וא תב"ר
של  4.3מיליון  ,₪פשוט העברה של כסף מהתב"ר של עמיאסף לתב"ר
הצטיידות עמיאסף ,לשם הנוחיות אנחנו ניהלנו את כל נושא ההצטיידות
בתב"ר נפרד ,ואנחנו פשוט צריכים לנייד את אותו כסף שכבר אושר בתב"ר
הראשון לתב"ר השני ,אתם רואים שבעצם אין פה כסף שהוא על חשבון מש הו
אחר ,שהוא לא על חשבון קרן פיתוח או תקציב רגיל או ממשלה ,אלא זה
פשוט ניוד של כספים מתב"ר לתב"ר .סלי מזון לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות
בקבוצת סיכון ,כפי שגם אושרת אמרה בהתחלה ,אנחנו נערכנו פה לחלק
קמחא דפסחא בסדר גודל של  ₪ 100,000עכשיו ,כ  ₪ 50,000 -זה בתקציב
הרגיל שתקצבנו את זה מראש את הקמחא דפסחא הזה ,ועוד כ ₪ 48,000 -
 ₪ 46,500מתקציב שקיבלנו ממפעל הפיס לנושא הזה .התב"ר האחרון שאנחנו
מבקשים לאשר ,זה תעלת ניקוז בגני עם ,זה תקציב שגויס מרשות ניקוז
ירקון  ₪ 180,000לטובת בעיית ניקוז של תעלת ניקוז בגני עם ,יתרת הסכ ום
על חשבון התב"ר של גני עם ,תב"ר פיתוח של גני עם  ₪ 70,000מתוכו הם
מקצים לעניין הזה ,זהו.

גב' אושרת גנ י גונן :

טוב ,תודה אגוזי .שרון אפשר להוריד רגע ,יופי
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אנחנו חוזרים כולנו .יש כאן שאלות או שאני יכולה להעלות את זה להצבעה?
אז אני מעלה את זה להצבעה .מי בע ד?

מר יעקב אברהמי :

אושרת רגע ,רגע ,אפשר להעיר משהו? אני שלחתי

לפני שבוע או שבוע וחצי הערה לוואטסאפ הכללי ,בקשר לנושא הזה של
חלוקת מסכות ,שהם בתשלום שזה בסדר גמור .שאלתי את רכזת הבריאות
שלנו אם יש הנחיות חוץ מעל גיל  , 75שזה חינם זה באמת לא משמעותי ,כי 10
 ₪מסכה .אבל יש אוכלוסיות נוספות במועצה ,יש די הרבה תושבים לצערי
שהם חולים במחלות קשות כרוניות שנאלצים לנסוע לבתי חולים ,כדי לקבל
את הטיפולים שלהם פעם בשבוע או פעם בחודש ,וצריכה להינתן להם עדיפות
בחלוקה בתשלום ,אבל ביישובים ,זאת אומרת כשהמועצה מנחה את הייש וב,
אומרים להם :חבר'ה צריך חוץ מהתושבים שהם בני  , 75אתם צריכים גם
לתת עדיפות לאנשים שהם נוסעים לבתי חולים באופן קבוע.

מר יצחק אגוזי :

לא הגבלנו את הבקשות מהיישובים.

גב' אושרת גנ י גונן :

לא ,מה שיעקב אומר זה לא עניין של הגבלה ,זה

אומר בואו תעבירו את המסר שבחלוקת המסכות בתשלום ,תנו עדיפות
לאנשים שיש להם -

מר יעקב אברהמי :

נכון.

גב' אושרת גנ י גונן :

בעיות בריאותיות והם זקוקים לזה יותר משאר

האוכלוסייה .ההערה שלך תועבר במסר ליו"רים .חברים ,אם אין הערות
נוספות אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד? שוב אני עוברת סבב על כולם -

מר יצחק אגוזי :

את כל התב"רים כן.
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גב' אושרת גנ י גונן :

תרימו את היד ,אמנון אתה לא מרים את היד ,אתה

בעד? אמנון כהן ,כן .מי לא מרים את היד? דוד משה בעד? בעד .אוקיי כל
היתר מרימים כאן ,אני עוברת לדף השני ,מי כאן? גם פה אחד .יופי ,אז פה
אחד עברו ה תב"רים .אנחנו נסיים כאן את הישיבה שלנו ,אני אעשה פרומו
לישיבה הבאה .אנחנו מדלגים כאן על  2סעיפים ,כי הנושא של המינויים
בדירקטוריונים עוד לא סגור ,והשאילתה מתאימה לישיבה הבאה ,כי הישיבה
הבאה ,ואני עושה לה פרומו עכשיו ,תהיה בנושא חינוך .אני עכשיו בימים
אלה מ קיימת פגישות אישיות עם כל אחד מכם בזום ושומעת פידבק ,ואחד
הפידבקים שקיבלתי מאורי עצמון זה שהישיבות שלנו מאוד ארוכות ,ויכול
להיות ששווה לעשות פחות נושאים להתעמק בכל נושא יותר .אחד הנושאים
המשמעותיים והחשובים לנו הוא נושא החינוך ,וכשאנחנו בונים את תכנית
החינ וך שלנו ,אנחנו מתייחסים לצפי בגידול הדמוגרפי בשנים הקרובות
ובטווח הקצר ,הבינוני והארוך ,ומתוך זה נגזרת גם תכנית הבינוי .אנחנו
רוצים להציג לכם פרזנטציה שקשורה בחינוך ,הנדסה ותקציב ,בכל ההיבטים
האלה אנחנו בעצם נתמקד בישיבה הבאה ונקדיש לזה את רוב הזמן .יש כאן 2
סעיפים שלא עברו עכשיו ,הם יעברו בפעם הבאה ,העניין של הלוחות
הסולריים ,שכבר דיברנו על זה רבות ,זה עניין טכני לאשר הלוואה אחרי
שהדירקטוריון של החכ"ל יאשר אותה ,והשאילתה של יעל דור ,אז 2
הנושאים האלה יעברו לישיבה הבאה ,ורוב הישיבה כמו שאמרתי תוקדש
לנושא חי נוך .אני מודה לכולם ושיהיה לנו ערב טוב.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תב"ר קורונה
מימון  :קרן פיתוח
ועדי יישובים

₪ 250,000

₪ 100,000
₪ 150,000

 .2תב"ר  1734בי"ס עמיאסף הצטיידות שלב ו'
מימון :מפעל הפיס

₪ 190,534

 .3תב"ר  1734הצטיידות עמיאסף – העברת תקציב מתב"ר  1562ל1734-

₪ 4,300,000

 .4סלי מזון לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות בקבוצות סיכון
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מימון :תקציב רגיל
מפעל הפיס

₪ 1,773
₪ 46,527

 .5תעלת ניקוז בגני עם
מימון :רשות ניקוז ירקון
ע"ח תב"ר שנת  2020שהוקצה ליישוב

________________
אושרת גני גונן
ראש המועצה

₪ 180,000
₪ 70,000

________________
שרון סספורטס
מנכ"ל המועצה
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________________
יצ חק אגוזי
גזבר המועצה
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ריכוז החלטות
.1

אישור כינוס המועצה באופן חזותי (מ"רחוק);

החלטה  :לאור תקנות שעת חירום תקנות בריאות העם וצווי בריאות העם,
שעודכנו בעניין מגפת הקורונה ,מאשרת פה אחד מליאת המועצה לכנס
ולנהל את ישיבותיה באמצעים חזותיים מרחוק .קיום די ונים כאמור ייעשה
ובלבד שהמשתתפים יכולים להקשיב זה לזה בו בזמנית ,ויכולים להצביע
בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול הצבעות נפרד .כמו כן הדיונים
יוקלטו ויתומללו כנהוג בישיבות מליאת המועצה .החלטנו זו הינה בהתאם
לסעיף  55לצו המועצות המקומיות (מועצות אזורי ות) הקובע כי המועצה
רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

.3

האצלת סמכויות לוועדים בנושא דרכים וכבישים;

החלטה  :בהתאם לסעיף ( ) 12 ( 63ה) וסעיף  132לצו המועצות המקומיות
מועצות אזוריות ,ברוב קולות מאצילה המועצה לוועד מקומי רמות השבים
לבצע עבודות סלילת כ בישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר  1745שכבר
אושר ,וכן ברוב קולות מאצילה לוועד מקומי כפר סירקין לבצע עבודות
סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר  1359שכבר אושר ,כמו כן
ברוב קולות מאצילה המועצה לוועד מקומי צופית לשפץ את המבנה המערבי
שבמתחם בית הספר צופית ל שעבר מושא תב"ר  1465שכבר אושר.

.5

דחיית מועד תשלום ארנונה בין חודשים מרץ  -אפריל לנכסים שאינם
למגורים;
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החלטה  :המועצה פה אחד מאשרת בזאת כי תשלומי הארנונה לשנת 2020
יידחו עד ליום  , 1.5.2020וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים
בהתאם לסעיף  4לחוק הרשויות המקומית ריבית והפרשי הצמדה על
תשלומי חובה .דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית
פיגורים ,והיא תחול על נכסים שאינם למגורים שחיובי הארנונה שלהם
אינם עולים על  ₪ 100,000בשנה ,ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה או

בקשה בכתב  .ו כן עסקים שעולים על  ₪ 100,000שירצו להגיש בקשה,
היא תידון בוועדת ההנחות של המועצה.

.4

תב"רים;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תב"ר קורונה
מימון  :קרן פיתוח
ועדי יישובים

₪ 250,000

₪ 100,000
₪ 150,000

 .2תב"ר  1734בי"ס עמיאסף הצטיידות שלב ו'
מימון :מפעל הפיס

₪ 190,534

 .3תב"ר  1734הצטיידות עמיאסף – העברת תקציב מתב"ר  1562ל1734-

₪ 4,300,000

 .4סלי מזון לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות בקבוצות סיכון
₪ 1,773
מימון :תקציב רגיל
₪ 46,527
מפעל הפיס
 .5תעלת ניקוז בגני עם
מימון :רשות ניקוז ירקון
ע"ח תב"ר שנת  2020שהוקצה ליישוב
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₪ 180,000
₪ 70,000

48,300

₪

₪ 250,000

