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 - הישיבה נפתחה-

 1 דיווח ראש המועצה [ 1]

 2 פורים 

אני פותחת את מליאת המועצה ואני אתחיל בבקשה עם הדו''ח.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

לעבודה, אז אתם יכולים    החלקה חזר בחגגנו פורים, פורים בצל קורונה, אבל היות ומערכת החינוך   4 

יש כאן תמונה יפה של צוות חינוכי מצופית    .לראות כאן את הילדים שמחים ומחופשים בגני הילדים 5 

אנחנו רואים    .והיה באמת מאוד משמח ומאוד כיף  ,אחרי שהסתיימו מסיבות פורים בבית הספר 6 

תורמים להם בלונים ומשלוחי  ו  ,כאן את הצוות החינוכי הולך לבית חולים מאיר למחלקת הילדים 7 

באמת   .שהילדים מאהרונוביץ' אספו אתם יכולים לראות כאן משלוחי מנות .מנות שהילדים אספו 8 

כמובן   בצורה  המסגרות  בתוך  לחגוג  היה  שאפשר  כמה  פורים,  של  חברתיים  פרויקטים  של  יופי  9 

איפה שאי אפשר היה לחגוג, אז היו    ,ומצד שני  .שומרת על הבריאותו  מאפשרת לפי התקנותוחוקית   10 

- כמאה צעירים בערב סטנד  השתתפו  –  חגיגות זום. אתם יכולים לראות כאן פרסום של הצעירים 11 

אלה היו חגיגות פורים שלנו, אנחנו כבר עם הפנים קדימה לפסח.    ,אז ככה  .אפ וסדנת קוקטיילים 12 

 13 בפסח אנחנו מקווים לעשות יחד איתכם גם הרמת כוסית במפגש פנים מול פנים.  

 14 קורונה 

? אתם יכולים  אז מה מצבנו  .קורונההנעדכן אתכם קצת בנושא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

ירוקה מועצה  עדיין  שאנחנו  ברמת  ,  לראות  שלנו  המועצה  על  שלמה  שנה  בעצם  שומרים  אנחנו  16 

נמוכה מאוד  י   .תחלואה  יש  לפעמים  זאת  עם  ואנחנו  ייחד  עולה  קצת  התחלואה  שבהם  שובים  17 

יש לנו כאן מרכז בדיקות קורונה מועצתי שפועל כאן מאוד    .מתמודדים עם זה, הולכים לבדיקות 18 

אבל זה    ,נבדקים, לא כולם תושבים  900-ביום שישי האחרון היו כ   .מאוד יפה במתכונת דרייב אין 19 

מחוסנים בחיסון השני,   54%- מחוסנים בחיסון הראשון ו 65%-מאוד מאוד חשוב. ראיתם עכשיו ש 20 

- ומעלה, אנחנו מגיעים ל 16ים את זה רק מברי חיסון לגיל  אם אנחנו עוש.  זה מכלל התושבים שלנו 21 

כשאנחנו מסתכלים על צוותי החינוך שלנו, אנחנו מגיעים גם    .וזה כבר נתון באמת יוצא דופן  83% 22 

אז חשוב מאוד שאנחנו נמשיך ונגיע גם    .98%יש מוסדות חינוך של אפילו    .95%לאחוזים של מעל   23 

יותר בדר  ,לצעירים  גם  עשינו  השרוןולכן  אחד  ה מתחם  ב  .ום  יום  כאן,  שלנו  באמצעות  חיסונים  24 

שהבאנו אותם באמבולנסים עם    , מוגבלי תנועה,  פלוס  16הסעות הסענו לכאן ילדים צעירים בני   25 

באמת מגיע להם יישר כוח ענק, גם להם וגם למד"א שפתחו כאן את המתחם והביאו  .  איחוד הצלה 26 

ואנחנו ממשיכים בהסברה שלנו. שואלים אותי    ,מולכאן את מי שלא יכול היה להגיע בכוחות עצ 27 

והחוק    ,חוקה מבחינת מדיניות החיסון במוסדות החינוך, אז אני אגיד שאנחנו לא יכולים לעבור על   28 

וגם את    ,גם צוותי רפואה אנחנו לא מחייבים להתחסן  . לא מאפשר לנו לחייב אף אחד להתחסן 29 

לחסן לחייב  אפשר  אי  החינוך  גם  .צוותי  אפשר  שלא    אי  הילדים  של  ההורים  את  לחסן  לחייב  30 

גדולה,    .התחסנו מאוד  מאוד  ומחויבות  אחריות  כאן  רואים  אנחנו  זאת,  עם  התחסנו  יחד  רבים  31 

יש מקרים של אנשים שלא יכולים להתחסן    .באחוזים מאוד מאוד גבוהים בכל מוסדות החינוך שלנו 32 

מי    .ואנחנו לא יכולים להפיץ אותו  בגלל בעיות רפואיות כאלה ואחרות, אבל זה כמובן מידע חסוי 33 

שוב, גם בדיקות    . מגיע למוסדות החינוך שלנו כשהם עושים בדיקות  .עושה בדיקות  –   שלא יכול 34 

אנחנו לא יכולים לחייב, אבל בסך הכל יש כאן אחריות ומחויבות מאוד מאוד גבוהה והרוב המוחלט   35 

ובטח לא כל    , ל ההורים מחוסניםשהרוב המוחלט של כ  מחוסנים. לא הייתי יכולה להגיד לגמרי 36 
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ורואים    ,אנחנו עושים פענוחים  . התלמידים הבוגרים, אבל גם שם יש עבודה מאוד מאוד מורכבת 1 

.  ושם אנחנו באמת שמים את הדגש. זה לגבי הקורונה,  16-25שאפשר עוד למצות את החיסון בגילאי   2 

יחזרו לבתי    'י -'גם כיתות ז  .למתכונת מלאה  ,אנחנו חוזרים ביום ראשון למתכונת כמו בכל הארץ 3 

חלקם   ,חלקם מהבית ת.שלושה, בלמידה היברידי-חזרו לפני הסגר ליומיים   ןהספר, בדיוק כמו שה 4 

 5 מבית הספר במהלך השבוע, תוך דגש על מיקודי בגרויות ועל עבודה רגשית וחברתית.  

 6 ביטחון אישי במרחב הכפרי 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  כאן,    אושרת  רואים  שאתם  להפגנה  במה  יצאנו  האחרון  שישי  כדי  יום  7 

לבתים שלנו,    להחזיר את הביטחון האישי למרחב הכפרי. אנחנו חווים כאן הרבה מאוד פריצות 8 

שובים  יי   12שובים שלנו, יש  יאנחנו רואים שהי  .לשטחים החקלאיים שלנו, יש טרור חקלאי ממש 9 

מבלי שאף    .כשחודרים מהשטחים דרך הפרצות הענקיות שיש בגדר  הם קו ראשוןו לאורך קו התפר,   10 

כולים לחיות  ואנחנו אמרנו עד כאן, צריך לשים גבול, אנחנו לא י   ,אחד סוגר אותן או שם לזה גבול 11 

וביום שישי האחרון חסמנו    ,התאחדנו יחד כל המועצות האזוריות מכל הארץ  ,ולכן  .בהפקר הזה 12 

אני    .אתם יכולים לראות כאן את החקלאים מהמועצה שלנו עם טרקטורים במפגן מחאה  .צמתים 13 

יהיה בטלוויזיה.  .מקווה מאוד שגם תהיה לזה חשיפה בתקשורת גם  זה   14  זה בערוצי הרדיו, אבל 

אנחנו לא מפסיקים, ההפגנות האלה ימשיכו עד שאנחנו נקבל מענה. ביום שלישי הבא מגיע לכאן   15 

אנחנו ניקח אותם לסיור על קו    .אזרחיים ומגיע לכאן גם שר החקלאות מוניציפלייםהשר לעניינים   16 

שיראו על מה אנחנו מדברים, כי באמת פקעה סבלנותנו מכל ההסברים והדיבורים והבטחות    ,התפר 17 

לראות  .סרקה רוצים  אנחנו  למעשים,  מדיבורים  לעבור  מבקשים  אנחנו    .אנחנו  בשמיים,  לא  זה  18 

שמחזירים אלינו את    – השני  ו  ,שסוגרים את הפרצות בגדר  – הראשון  מבקשים לראות שני דברים.   19 

זה בסיסי,   .לה הבקשות שלנו, כי מה שאנחנו בסך הכל מבקשים זה לחיות בביטחוןא .כוחות מג"ב 20 

מי שעובד    .ושנוכל להתפרנס בכבוד  ,זה שהילדים שלנו לא יקומו באמצע הלילה ויראו פורץ בבית 21 

ואז קוטפים את הפרי הזה וגונבים    , להביא עד ליבול ולראות פרי  ,ומצליח ככה להשקות  , בחקלאות 22 

באמת נורא מתסכל. אז להתפרנס בכבוד ולחיות בביטחון אלה לא בקשות מאוד מאוד  לו את זה, זה   23 

לא בקשה זו דרישה שלנו. אנחנו מביאים לכאן חברי כנסת    וז   .גדולות, הן בסיסיות ואלה הדרישות 24 

הוא לא בשמיים,    , ושוב  ,פתרי ושרים ומתמודדים כאלה ואחרים שכולם התחייבו שהנושא הזה י 25 

בערכים לא  גם  שלישי    הוא  ביום  אתכם  מזמינה  אני  זה.  את  לעשות  אפשר  גבוהים,  כלכליים  26 

 27 .  שוסטר לביקורים של השר מיכאל ביטון והשר אלון

 28 שדרוג תשתיות ביישובים

שאנחנו הולכים  הוא  אחד הנושאים שדיברנו עליו בפגישה הקודמת,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 29 

בי תשתיות  שלנוילשדרג  תשתית    .שובים  היא  הזאת  בתקופה  נחוצות  שהכי  התשתיות  אחת  30 

יציב באינטרנט  להתנהל  הקושי  את  וחווים  רואים  אנחנו  יציב  .  האינטרנט.  לא  שלנו  האינטרנט  31 

כדי שנוכל לגלוש בצורה    ם אופטייואנחנו רוצים להטמין סיבים    ,משום שאין לנו תשתיות טובות 32 

ד שוב, הבית שלנו הפך להיות סניף של העבודה שלנו,  אני אגיודיברנו על זה גם בעבר    .יציבהו  בטוחה 33 

החינוכי המוסד  של  הספר,  בית  של  סניף  להיות  הוא    .הפך  ביותרהאינטרנט  בסיסי  עבודה   34  , כלי 

 35 .בם של התושביםיעדים להסב את תשומת ל ו ואנחנו מבקשים בשיתופי פעולה עם יושבי ראש הו

מה זה המיפוי הזה?    .בנושא של אינטרנט  פויכאן אתם יכולים לראות שאלון תושבים כדי לעשות מי 36 

האינטרנט הוא לא יציב,    :אנחנו רוצים לדעת אם באמת מה שאנחנו מתארים כרגע קורה ביישובים 37 

ככל שאנחנו נקבל יותר מידע בעניין אנחנו    .הוא לא חזק, הם מרוצים או לא מרוצים ממנו/הוא חזק  38 
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שובים  ייש לנו י  .ל בנושא של התשתיות האלהנוכל להיות ממוקדים ליישובים שבהם יש צורך לטפ 1 

אנחנו    .והיום האינטרנט בהם חזק וטוב  , יםישכבר טיפלו בזה ושהם הכניסו את הסיבים האופט  2 

שובים, אז אנחנו ממש מבקשים מכם שתהיו שגרירים של העניין  ירוצים לעשות את זה ביתר הי 3 

אנחנו נאסוף את כל    .יוכלו למלא אותוהזה, תעבירו את השאלון האינטרנטי הזה לתושבים שהם   4 

האלה אופט.  הנתונים  סיבים  של הטמנת  לנושא  מיוחד  אינטרנט  יועץ  לקחנו  אנחנו  יגם  ואיך  ים  5 

 6  ן מייצרים אינטרנט חזק וטוב במרחב הכפרי, כי לחברות כלכלית לא שווה לבוא למרחב הכפרי, ה

לא יבואו אלינו    ן, אז ככל הנראה הואם אנחנו נשים כאן כסף מועצתי  .לריכוזים עירוניים  ותהולכ 7 

שלה ןמרצונ ברשימה  אחרונים  נהיה  אנחנו  בתוך  ן,  שנה  כבר  אנחנו  לחכות.  יכולים  לא  אנחנו   , 8 

וגם אחרי הקורונה אני מניחה שלא    ,תקופה לא קטנה  בתוכההקורונה, ככל הנראה אנחנו נהיה עוד   9 

אנחנו רוצים שיהיו לנו    , לכן .םמעט מאיתנו ימשיכו להשתמש באינטרנט בצורה אינטנסיבית מבית 10 

אז שכרנו    .כאן אמצעי קצה טובים מאוד וגם אמצעי שטח וקרקע ומאחורי הקלעים שיהיו טובים 11 

ואני מזכירה לכם אנחנו    .שוב שרוצה להיכנס למיזם הזהיהוא יעבוד איתנו ועם כל י  ,מומחה לעניין 12 

נוכל    .שוב עבור שדרוג תשתיותימענק לכל יכשאנחנו נותנים    השקלים  600,000  נוכל להקדיש את  13 

 14 ם.  ישוב שירצה לעשות הסבה לשדרוג האינטרנט וסיבים אופטיילהעניק את זה לי 

 15 אמנת האקלים 

 16  היאמה    .אנחנו מצטרפים בשעה טובה ומוצלחת לאמנת האקלים  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ז האקלים?  ששותפ  יה ואמנת  י  יםאמנה  מדינות,  העולם  בכל  ורשויותילה  היא   ,שובים   17  ומטרתה 

גזי החממה, להיטיב עם שירותים בתחום איכות הסביבה, להעלות את רמת   לצמצם את פליטת  18 

החיים שלנו ולהתמודד בצורה מאורגנת, טובה ומתוכננת, עם האיומים העתידיים שבעצם נובעים   19 

 20  ת. נחנו רואים הרבה מאוד שיטפונות והצפואנחנו רואים את זה הרבה מאוד, א  .משינוי האקלים

עניין    וזה  .התחממות כדור הארץ יוצרת הרבה מאוד מפגעים סביבתיים ואנחנו רוצים לקחת חלק 21 

מקומי  ,גלובלי עניין  לא  המדינות    . זה  יתר  לכל  האירופי  האיחוד  עם  להצטרף  רוצים  אנחנו  לכן  22 

י   ,שהצטרפו כברמהעולם   ולהציב לעצמנו ארבעה  עדים מרכזיים. אחד, לצמצם את ולקחת חלק  23 

במאבקנו להכשיל כאן הקמת תחנות    ,ואנחנו נצליח  ,אם אנחנו מצליחים  ,אגב  .פליטת גזי החממה 24 

גזי   פליטת  לצמצום  מאוד  גדולה  תרומה  נתרום  אנחנו  סולאריים,  ללוחות  ולעבור  מזהמות  כוח  25 

ות מזהם והוא גם זול  לא רק שנפיק כאן חשמל סולארי שהוא טוב יותר לסביבה, הוא פח   .החממה 26 

גם כל הלוחות הסולאריים שאנחנו מתקינים והתקנו על  . וזה דבר אחד .יותר, נגיש יותר ונכון יותר 27 

הגגות שלנו כאן במועצה, בבתי הספר, אנחנו נמשיך עם אנרגיות מתחדשות ועם התקנת מערכות   28 

 29  ,ושבים באופן פרטיאני מזכירה לכם שגם עשינו מכרז שיכולים להשתמש בו הת.  פוטו וולטאיות

פוטו בתיהם מתקנים  על  גם  ש  . םיוולטאי-ולהתקין  גם את הפרויקט  לכם  מזכירה  אנחנו אני   30  בו 

כל זה קשור לאנרגיות המתחדשות וזה דבר אחד   .רוצים להסב גגות אסבסט ללוחות סולאריים 31 

תוך בתי  אנחנו נמשיך ונפעל ב  .הנושא של החינוך לקיימות קיים.  שאנחנו כבר ממילא נמצאים בו 32 

נמשיך לחנך לקיימות, לשמירה על הסביבה, לשימוש באנרגיה מושכלת    .ילדיםה הספר, בתוך גני   33 

והנגזרות    ,אלה כל מיני יעדים שאנחנו שמים לעצמנו.  אשפה  0%- ויעילה, למחזור, לאיפוס אנרגטי, ל 34 

 35  . י האקלים שלהם הן תוכניות עבודה שיוטמעו בתוך מערכת החינוך. אנחנו גם רוצים להיערך למשבר

יער נחשונים, יער צור נתן,    -למשל ,  יש לנו חורשות במועצה  .בין היתר, החום הגדול גורם לשריפות 36 

ה  .חורשים על  לשמור  כמובן  רוצים  שלנוי אנחנו  ולטיפול    , ערות  שריפות  למניעת  ערוכים  להיות  37 

האחרונות  .בשריפות בשנים  בנירית  שריפות  לנו  בשריפה    , היו  להשתפר  היה  חשוב  כמה  וראינו  38 

כבר היינו הרבה יותר אפקטיביים בזיהוי המוקד של השריפה ובטיפול בו. הדבר האחרון    .האחרונה 39 
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אנחנו   הפתוחים  החקלאיים  השטחים  בזכות  ההצפות.  פעמים,  מעט  לא  מדברים  עליו  שאנחנו  1 

וככל שבונים כאן בנייה מסיבית ולא נכונה, אנחנו    , לידינו חלק מההצפותשת  מצליחים למנוע ברשויו 2 

בזה שאנחנו נלחמים על    ,זה חלק מהטיפול שלנו כמובן  ,לכן  .רואים שההצפות בערים עולות ויעלו 3 

 4  . ם כי הם כל כך חשובים למניעת הצפות בכל האזורילהשאיר כאן את השטחים הפתוחים והחקלאי 

גם ביישובים שלנו ראינו    .ניקוזים נכונים וטוביםבואנחנו עושים את זה  ,  נקזאנחנו צריכים ל  ,וגם 5 

הצפות קשות כמו אלה שהיו בשנתיים האחרונות  ,  יותר מאשר בכל שנה אחרת  ,בשנים האחרונות 6 

ירקון,  ניקוזהת  יוואנחנו פועלים עם רשו  ,בעדנים כדי למפות ולטפל בהצפות. אני    ,גם שרוןו   גם  7 

ן כדי לקבל החלטה עם המליאה איך אנחנו מצטרפים ואיך ההצטרפות שלנו  רוצה את המליאה כא  8 

 9 תשפיע. 

]נחשונים[: כהן  ראו    אמנון  כמה אנשים  יודע  לא  אני  לומר,  רוצה  בעצם  הייתה  שאני  שבוע  לפני  10 

לקחה   .וכרגיל היא מייצגת אותנו בצורה יוצאת מן הכלל  ,תוכנית שולחן עגול שאושרת הופיעה בה 11 

והייתה הרצאה מאוד    , הרבה מאוד מהדוגמאות שבין ההתקשרות בין ישובים חקלאיים מול העיר 12 

 13 אושרת כל הכבוד.  .אני ממליץ לכולם לשמוע ולראות למרות שאנחנו מכירים את הנושא .מעניינת

נון, תודה. אז אנחנו למעשה מעבירים את זה להצבעה  תודה רבה אמ   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 14 

אם אין עוד שאלות, אם יש שאלות או התייחסויות אתם מוזמנים. ביום חמישי אנחנו מתכנסים   15 

כולנו הולכים ביחד לחתום על האמנה הזאת שכל אזור השרון  וכאן ראשי הרשויות של אזור השרון   16 

 17 קמת תחנות כוח, עוד מעט אני אתייחס גם לזה.זה חלק מהמאבק הגדול שלנו נגד ה אליה. מצטרף

 18 היה התייחסות נפרדת? תח ו נושא תחנות הכל : שירלי לופו חזן ]נווה ירק[

 19 את ביקשת, יש לנו שקף שמיועד לזה.  כן שירלי אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שההצטרפות הזו לאמנה  אני רק רוצה להגיד משהו, אני רוצה לבקש דבר אחד,  :  גילה פרין ]ירקונה[ 20 

לצדקנים מצודקים  אותנו  תהפוך  במועצה  .לא  פה  ולהתפרנס  לעבוד  להמשיך  צריכים   21  . אנחנו 

והם    ,המועצה הזו מהווה גם מקור פרנסה של חקלאים שעשרות שנים מעבדים את השדות שלהם 22 

חת  לק  , אזלפעמים עודף צדקנות עלול לפגוע גם בהם  .מחזיקים משקים חקלאיים של בעלי חיים 23 

 24 את זה בחשבון בבקשה. 

מה שהראיתי  היא  האמנה    .גילה קודם כל תודה שאת אומרת את זה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 25 

אף אחד מהיעדים    . את התוכניות אנחנו נגזור מאותם יעדים  . לכם, אין כאן עכשיו תוכניות מפורטות 26 

ם שאתם רואים הם ממילא  כל היעדי  .וזה גם לא ממקום של צדקנות  , לא אמור לפגוע חס וחלילה 27 

שלנו  העבודה  תוכנית  שלנו  ,בתוך  לאג'נדה  מתאימים  אז    .ומאוד  וחקלאות,  חקלאים  ואפרופו  28 

פתוחים כחלק  השטחים  השמירה על  החקלאים וחקלאות רק מקדמים את הנושאים של הירוק, של   29 

 30 משמירה על הסביבה ועל טבע ועל ייצור החמצן. 

ימין[: ]נווה  עטיה  בן  ש   אשר  רוח  הלך  יש  צודקת,  שגילה  בכל  אומר  זמננו  עבר  אנחנו החקלאים  31 

אנחנו צריכים לעמוד על זה ואנחנו לא רוצים להזיק  ,  גילה צודקת  .זה מחלחל גם ליישובים  .המדינה 32 

 33 הנות ממנה. יאפשר לחיות עם החקלאות ול   .לאף אחד, להיפך

ה על הסביבה וחלק משמירה על  להיפך, אמנת האקלים היא שמיר  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 34 

 35 שמירה על השטחים החקלאיים והפתוחים והירוקים שלנו, זה חלק מזה.הוא הסביבה  
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 1  .למשל רפתות הן לא כל כך באמנה שלהם  ,כנס לפרטיםיאני אומר אם נ  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 2 אבל אנחנו לא בפרטים האלה.

 3 שם, זה לא חלק מהאמנה. לא, אנחנו גם לא  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]נווה ירק[ ים, הרי הנושא הזה קצת י ראלו מבחינת הפרויקט של התקנת גגות ס:  שירלי לופו חזן  4 

 5 בהולד לאור התקרית שהייתה אז בציפורי אם אני לא טועה, מה הסטטוס של זה באמת?

הספר, את הפרויקט  כרגע אנחנו סיימנו את העבודות על גגות בתי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

אפילו יותר משלוש    ,הוא נבדק קונסטרוקטיבית, בטיחותית, נבדק לא פעם ולא פעמיים  .הזה סיימנו 7 

אנחנו בוחנים  .  לגבי המגרשים עצמם, אנחנו עשינו כרגע הולד על החברה הכלכלית כפר סבא  .פעמים 8 

 9  ,ו לא מתקדמיםאנחנ   ת.אם להמשיך או לא להמשיך איתם בהתאם לדו"ח שאנחנו אמורים לראו

 10 ומה שעשינו תקין וטוב.  ,את מה שעשינו עשינו

אז אני אעלה את נס    .אני רוצה להגיד שני משפטים בהמשך למה שגילה אמרה:  אלי כהן ]חורשים[ 11 

ואני אומר שאין שום ניגוד בתפיסת עולם של תעשיינים וחקלאים עם הנושא הזה    ,התעשיינים גם 12 

ש.  של הסביבה מבינים  וחקלאות  יתעשילהיפך, אנחנו  צריכה להיות    ,חלק מהסביבה  הםה  והיא  13 

אני רק מבקש ממך אושרת, שזה לא יהפוך להיות לבמה  .  קיום-סביבה מקיימת וצריך לחיות בדו 14 

 15  . של הארגונים הסביבתיים ולעוד סוג של ארגונים סביבתיים שמשתלטים על הרשויות המקומיות

שזה   .אני לא יודע מי יושב ומאזין לנו עכשיו, אבל תשימו לב לעניין הזה  ,אני אומר את זה בעדינות 16 

י ולמעננויבאמת  הרשויות  של  האזרחים  למען  שלנו  ביוזמה  למען    ,שאר  פוליטיים  ו ולא  ויכוחים  17 

 18 זה מה שיש לי להגיד.  . כאלה ואחרים וכבמות שישמשו כהתנגחות כלפינו

בלי העצומה הזאת לא שמרנו עד עכשיו על הסביבה ועל האקולוגיה? סליחה  :  גילה פרין ]ירקונה[ 19 

אז אנחנו מגיעים לפעמים למחוזות שאף אחד   ,כשזה מתחיל להיות לפעמים קצת יותר מדי רשמי 20 

 21 מאיתנו לא רוצה. 

גילה אני אגיד שהאמנה הזאת יכולה גם לאפשר להתמודד בקולות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 22 

ועוד פרויקטים    ,ולקבל משאבים יפים כדי לעשות כאן פרויקטים של התייעלות אנרגטית  ,קוראים 23 

וכל מה    ,אין בה מגבלות שפוגעות בחקלאות או בתעשייה  .יפים אחרים בתחום של חינוך וסביבה 24 

ס לתוך תוכנית עבודה שאנחנו נחליט עליה, אנחנו חותמים על היעדים שהצגתי  ינ כשאנחנו נחליט לה 25 

הכל בשליטה שלנו זה לא    .דה שאנחנו נאשר אותן כאןבותוכניות עהן  גזר מהם  י מה שי  וכל   ,לכם 26 

 27  .כי בהצהרה יש אמירה מאוד מאוד חשובה  ,אוד חשוב להצהיר הצהרותמ  לפעמים.  יוצא משליטה

זו הסיבה שאנחנו מצהירים את ההצהרה  .  גם חינוכית, גם חברתית, גם קהילתית, גם מנהיגותית 28 

זה חלק מהאמירה שלנו לשמור על הסביבה שלנו נקייה גם    .ראשי הרשויות בשרוןהזאת יחד כל   29 

הזיהומים הסביבתיים לא עוצרים בקו הכחול    . בנושא של המאבקים שלנו נגד הקמת תחנות כוח 30 

ולכן חשוב לנו לעשות מהלך שהוא רחב יותר מהמועצה שלנו, הוא גם    ,של רשות כזאת או אחרת 31 

זו הסיבה שאני מבקשת מכם לאשר לחתום על האמנה,    .לך בינלאומירחב יותר מהשרון, הוא מה  32 

מבקשת את אישור המליאה להצטרפות הרשות לברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים   33 

האמנה פי  על  של    . התיכון  החיים  איכות  את  להעלות  השירותים,  את  לשפר  היא  הרשות  מטרת  34 

ם העתידיים הנובעים משינויי האקלים. א', צמצום  התושבים ולהתמודד בצורה מיטבית עם האיומי 35 

פליטת גזי חממה, ב', הערכות להשפעות משבר האקלים, ג', הגברת הגישה לאנרגיות מתחדשות,   36 

 37 מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד, אז פה אחד.  תקדמות להשגת היעדים.הד', מעקב אחר ה
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 1 

 2 תחנת כח 

אני    .תחנת הכוח  ,שרון  ,הסעיף האחרון.  יופי, בשעה טובה ומוצלחת  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

שב לכם  במסגרת    2020באוקטובר    25תאריך  מזכירה  חשובה  מאוד  מאוד  החלטה  התקבלה  4 

אומרת שלא יקדמו יותר תחנות כוח מונעות גז וסולר חדשות, אלא רק ישדרגו  ההחלטה    . הממשלה 5 

ואם צריך הם יאשרו תחנות מונעות    ,לות על פחםועישחלפו אותן אם הן פ  ,את התחנות הקיימות 6 

ומבחינתנו זה    ,זו הייתה הקלה מאוד גדולה  .לא יקימו חדשות.  גז אך ורק בצמוד לתשתיות קיימות 7 

ניצחון אחרי שנ  שרו  יעל היזמים שניסו בעצם להקים את תחנת ריינדיר הגדולה כאן וא   ,יםהיה  8 

לפני חודש וחצי בערך התקיימה ישיבה    .לא שמענו כלום  למעשה  אזמו   ,למעשה בות"ל  כבר  התוא 9 

היא תחנת כוח אמנם  .  קסם  -בות"ל ובמסגרת ועדה אישרו לקדם את תחנת הכוח המיועדת לקום 10 

זה הפתיע אותנו משום שזה היה  .  אבל עדיין תחנת כוח מונעת על גז וסולר  ,קטנה יותר מריינדיר 11 

ות גז וסולר. ההחלטה של  שלא מקימים תחנות חדשות מונע   אמרהש,  בניגוד להחלטת הממשלה 12 

שיש החלטת ממשלה שנכון  בכך  נומקה  לא מקבלים החלטות במסגרת    , הות"ל  בות"ל  אבל הם  13 

הם רוצים שיהיה כדי שכל התחנות יגיעו    .ממשלה, הם מקבלים החלטות תכנוניות ומלאי תכנוני 14 

הם   , לכן .ותלקו הגמר, שגם תחנת קסם תגיע לקו הגמר וגם תחנות אחר הריינדיר הגיע . לקו הגמר 15 

יום, שבינתיים חלפו חלק מהם, עד    60היא שתוך    והמשמעות של זה  ,אישרו את התחנות האחרות  16 

להגיש התנגדות,  2021  באפריל  6-ה ככל שהתחנה הזאת תעבור את  ,  ולאחר מכן  .אנחנו צריכים  17 

שרד  ריינדיר ועוד תחנות אחרות שמ  –   היא תעמוד בקו הגמר יחד עם התחנות האחרות  ,ההתנגדויות 18 

מתנגד החשובה    .האנרגיה  ההחלטה  כי  אותן,  ליישם  מתנגד  אותן,  לקדם  בות"ל  התנגד  גם  הוא  19 

ב עד    ,2020באוקטובר    25-שהייתה  מתחדשות  אנרגיות  כאן  לקדם  רוצים  שבעצם   20  , 2030הייתה 

ל  ב  30%-ולהעלות  ישראל  במדינת  החשמל  אנרגיות  ש  2030- מהפקת  על  תתבסס  או  תעמוד  21 

תתייתרנ  .מתחדשות וסולרלכן  גז  המונעות  התחנות  תשתיות    . ה  לתכנון  הוועדה  זאת,  עם  יחד  22 

למקרה שהמדינה    כאופציה, כרשת ביטחון  98החליטה לתכנן גם את תחנת ריינדיר וגם את תת"ל   23 

 24  . אנרגיה מתחדשת. בכל מקרה, צריך להבין מה הסטטוס  30%- ל  2030- לא תעמוד ביעדיה להגיע ב

היא לא מאושרת אם היא לא    ,וברת ות"ל ואישור ות"לגם אם היא ע   ,הסטטוס הוא שאף תחנה 25 

האחרונה   החלטתה  על  נשענת  לאשר,  לא  או  לאשר  בבואה  הממשלה  ממשלה.  לאישור  מגיעה  26 

יחד עם זאת הממשלה אינה יציבה וכידוע לכם  .  , שהיא לא לקדם תחנות כאלה2020מאוקטובר   27 

להשתנות   יכולה  יכולה    ,התחלףול היא  הקודמותגם  והיא  החלטותיה  את  לעכשיו  .  לשנות  נכון  28 

שאין להביא לאישור ממשלה כרגע תחנות שאינן    בעינההיא עומדת  ההחלטה הקודמת לא השתנתה,   29 

 30 ובן אמשיך לעדכן אתכם.אני כמ .  ית רוחימייצרות אנרגיה מתחדשת, סולארית או מאנרג 

אושרת את יכולה רגע להתייחס למה המועצה עושה ואיך היא פועלת  :  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[ 31 

 32 כנגד ההחלטה הזאת? 

המועצה כותבת התנגדות, המועצה התנגדה בעבר, מתנגדת עכשיו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 33 

ההתנגדות    .של ההתנגדויות את ההתנגדותיום    60שולחת עכשיו במסגרת  . היא  ותתנגד גם בעתיד 34 

 החלטה
ברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה  –מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותה לאמנת האקלים 

 באזור הים התיכון
 אושר פה אחד
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וכו על היבטים משפטיים, תכנוניים, אקולוגיים, סביבתיים, בריאותיים  עוד שאלות?  'מבוססת   . 1 

 2 שירלי זה ענה לך? 

ישובים כדי  יגם ברמת ה   ,אני פשוט חושבת שגם אנחנו נצטרך לחבור  ,כן:  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[ 3 

ישובים, בוודאי מי שקרוב  י עו גם מטעם המועצה אבל גם מטעם הלפעול יחד. כדי שהתנגדויות יגי 4 

 5 לתחנה. 

ונסייע   ,אנחנו נאפשר לכם כאן לקבל את כל המידע, את כל החומר  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

 7 תמי תהיה איתך בקשר. .לכם

 8 אושרת, כל ראשי הערים מצטרפים להתנגדות?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 9 . ראשי רשויות 18 אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 10 אף אחד לא נסוג?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא, אף אחד לא נסוג. אנחנו ממש לפני בחירות, אני אספר לכם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

אזור תהיה אצלנו בהיכל התרבות ובאולם  שהקלפי המרכזית שבה מביאים את כל הקלפיות מכל ה  12 

 13 הכנסים, אז לידיעתכם ולעדכונכם.  

 14 שונות 

אני מסיימת באמת בצער עמוק מאוד מאוד מאוד על לכתו בטרם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

ובתאונה כואבת וטרגית    ,בנחל  50עת של יונתן גרנות זכרונו לברכה מקיבוץ עינת, ששירת בגדוד   16 

ואני רוצה מכאן למסור את תנחומינו העמוקים מאוד מאוד    ,הלוויה נערכה השבוע  .הלך לעולמו 17 

יונתן ילד    .אבדה גדולה מאוד מאוד  ,למשפחת גרנות, לטלי, לעילאי, לכל המשפחה ולקיבוץ עינת 18 

ומוכשר  ,מקסים יפה  הוא  כמה  לראות  יכולים  המורים    , אתם  שלו,  החברים  עליו  ומספרים  19 

הוא למד בבית הספר בעינת במעבר  .  יה ילד מוכשר, מוצלח ומנהיגוהמחנכים שלו כמה שהוא ה 20 

והיה מאוד מאוד    ,צילוםבאפק, הוא למד אחר כך בבית הספר ירקון, היה מאוד מוכשר באומנות ו 21 

היה במכינה הקדם צבאית והיה ממש לפני שחרור. תאונה קשה    .פעיל ומעורב כאן בחברת הצעירים 22 

נשבר, אי הלב  אז אני מבקשת למסור מכאן את תנחומינו הכנים  .  ן מיליםמאוד וטרגית, באמת  23 

 24 למשפחת גרנות. נורא קשה לעבור הלאה, אבל אנחנו נמשיך.

 25 2.2.21מיום  01/21[ אישור פרוטוקול מליאה מספר 2]
במעבר חד נמשיך לנושאים הבאים על סדר היום, הנושא הראשון    שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[: 26 

 27 , מי בעד לאשר? מישהו מתנגד? נמנעים? 2021זה אישור פרוטוקול מליאה מיום השני לפברואר  

 28 

 29 [ תב"רים 3]
הנושא הוא עניין התב"רים לאישור, אנחנו מתחילים    ,לבקשתכם:  המועצה[שרון סספורטס ]מנכ”ל   30 

- אני מניח שעברתם על הרשימה, בכל מקרה נעבור עליה סעיף  .הפעם בתב''ר כדי שזה לא יהיה בסוף 31 

של    .סעיף פיתוח  היטלי  תוספת  השבים,  רמות  במערב  ביוב  זה  הראשון   32  שקלים.   245,000הדבר 

היטלי   הוא  כמו שנאמר  להוד השרוןהמקור  רמות השבים מערב  חיבור  פרויקט  נאלצנו    .הביוב,  33 

 החלטה
 2.2.21 -מיום ה 01/21מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 

 פה אחדאושר 
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התושבים של  והתנגדות  התוואי  משינוי  שנבעו  שינויים  עקב  נוספות  פעמיים  ולתכנן   1  . לשלם 

והם כמו שנאמר מהיטלי הביוב. הסעיף הבא זה קו ביוב  שקלים,    245,000התשלומים האלה היו   2 

פרויקט חיבור ביוב של מתן, נירית וירחיב לקו    להיטלי הפיתוחקלים  ש   75,000גם פה    ת.נירי-מתן 3 

השרון דרום  חורשים  חדש  יצחק   .מאסף  צור  ביוב  צפויות.  בלתי  עלויות  עקב  נוסף  מימון   4  נדרש 

ויש פה עודף    , הפרויקט הסתיים, יתרת הפרויקט תבוצע במסגרת עבודות הפיתוח לשכונה החדשה 5 

וגני הילדים בציוד יסודי, מדברים  . אנחנו מדי שנה מצי קליםש  250,000של   ידים את בתי הספר  6 

 7  250,000אז לגני הילדים    . לגני ילדים ובתי הספר'  קיון וכוי אשפן ופחי אשפה, חומרי נ  –  בסיסיים

. תכנון גן ילדים בנווה ימין,  קליםש  120,000תקציב הצטיידות שנתי, לבתי הספר ציוד יסודי    קליםש 8 

אנחנו מתכננים לבנות בנווה ימין שני גנים,  קלים.  ש  150,000  סכום שהמליאה אישרה בעבר הואה 9 

 10  250,000סדר גודל של  הוא בהתכנון    .חינוך מיוחד במימון של משרד החינוךגן נוסף של  רגיל ואחד  גן  

יש שם קרקע שאנחנו מפקיעים בנווה ימין באישור או בהסכמה של וועד האגודה ורוצים    קלים.ש 11 

זה התקציב לתכנון. מחשוב נושא השירות  ו ם חדשים בנווה ימין בדרך  אז שני גני   .להתחיל בתכנון 12 

אבל אנחנו בהחלט עובדים במרץ בנושא    ,לא יודע אם שמתם לב.  לקרן הפיתוח  קליםש  258,000 13 

 14  , גם בגלל הקורונה וגם בגלל שנרצה שיותר ויותר שירותים יהיו שירותים דיגיטליים.  הדיגיטציה

למוע להגיע  יצטרכו  לא  לכאן  שתושבים  ולהגיע  מיני  כדי  צה  כל  ולשאול  דברים  מיני  כל  לשלם  15 

-, צ'אטםירטואלייוו הנגשה של תיק תושב ושירותים מוניציפליים דיגיטליים, זימון תורים    .שאלות 16 

אדם,  בוט בן  בדמות  שיענה  רובוט  בו  ,שזה  גם  לאנשים  יענה  זום באתר  ואבל  בשיחות  וגם  ידאו  17 

 18  .שדרוג מערכת טלפוניה שמקושרת בסיס נתונים לשיפור השירותהמועצה, מערכות תומכות שירות,  

ויודעים לטפל בפניות קודמות שלו    ,תושב מתקשר אז אנחנו מזהים מי המתקשרכזאת אומרת ש 19 

אנחנו נאפשר לתושבים לצלם מפגעים בטלפון הסלולרי ולהעביר    .והפנייה נרשמת בתוך המערכת 20 

את  עוד  וככה נרחיב    ,יקבל כשהוא יתקשר למוקדאותם ישירות למוקד באמצעות קישור שהתושב   21 

אחרי דיונים עם    . נושא השירותים הדיגיטליים לתושבים. בית ספר ''יחדיו'', בית ספר ברמת הכובש 22 

בית הספר הזה הוא מאוד מאוד ישן  .  משרד החינוך אנחנו מתחילים תכנון לבניית בית ספר חדש 23 

אנחנו בתהליך של תכנון והפקעת שטחים  .  קיבוץלמי שמכיר אותו, אנחנו נחזיר את המתחם חזרה ל  24 

אבל אנחנו מסוכמים עם    ,עדיין אין הרשאה  .שנמצאים מדרום לקיבוץ כדי לבנות בית ספר חדש 25 

בכל מקרה    .משרד החינוך להתחיל בתכנון ואת ההרשאה נקבל בהמשך, משהו כמו בעוד שנה מהיום 26 

בנות אותו. חצר לימודים בבית ספר בצור  קח מספר שנים לאשר אותו, לתכנן אותו וליזה תהליך שי 27 

מהמועצה.    קליםש  80,000-ו  ממשרד החינוך  קליםש  120,000  קלים,ש   200,000יצחק תקציב של   28 

במסגרת ההלוואה אנחנו מתכוונים לבנות מרכז    .בדיונים הקודמיםעליו  מרכז מייקרים שדיברנו   29 

שייתי לתלמידים בדרום השרון  בבית ברל באולם הספורט הישן, להסב אותו למרכז טכנולוגי תע 30 

וגם להיות    ,ים שיעבדו בבתי הספר י טיפוס למוצרים טכנולוג- שיוכלו להגיע לשם וגם לבנות אבות 31 

 32  . שם במסגרות אחרות שנפעיל בתוך המתחם הזה בשעות אחר הצהריים, בשעות שאחרי הלימודים

קפיצת דרך    י ה ווז  ,הלמדנו את המרכזים האל  . יש אותו ברשויות אחרות, ש זה מרכז מאוד מיוחד 33 

רכב התפעול, רכב הפיקוח ארבע על ארבע, לארז אמיר    ן ריענומשמעותית בעניין של החינוך אצלנו.   34 

בין מתן    רכב במקום זה שיש לנו כאן זה רכב דאצ׳יה ארבע על ארבע הכי פשוט שיש. מעון ירחיב 35 

עלות החניון   . אנחנו צריכים בהתאם להמלצה של מהנדס התנועה לבנות חניון צמוד למעון ,לירחיב 36 

אישור המליאה ונוכל לפתוח את המעון בשנת    לאחר   מיד  זאתאנחנו נעשה    שקלים.  100,000היא   37 

מעון מאוד מאוד יפה. תב"רים שלא עלו בהנהלה אבל הגיעו אלינו אחרי ישיבת    .הלימודים הבאה 38 

אלו    .תב"ר של אזור התעשייה בבנימין  הואהראשון  .  ואנחנו רוצים להעלות אותם כאן  ,ההנהלה 39 
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הכסף הזה    .יה ירבעת המגרשים באזור התעש כספים שאנחנו מקבלים מרמ"י כתוצאה משיווק של א 1 

 2  17,801,689כמו שכתוב, מקדמה על חשבון הפיתוח    ההולך לפיתוח עבודות הפיתוח בבנימין ובעצם ז

התעסוקה    תשמתקבל  קלים,ש באזור  הבנייה  זכויות  להגדלת  נוסף  תקציב  הממשלה.  ממשרדי  3 

הזכויות והגדלת  חדשה  תמ"א  תכנון  רוצי  .בבנימין,  בעצם  הבנייה  אנחנו  זכויות  את  להכפיל  ם  4 

אני אומר שזאת    קלים.ש  1,000,000הדבר הזה דורש מאיתנו סכום ראשוני של    .200%-בבנימין ל 5 

הערכה, אנחנו לא יודעים בשלבים האלה את העלות הכוללת, אבל העניין דרוש לכל מה שקשור   6 

שנצט אחרים  ויועצים  תחבורה  כבישים,  מהנדסי  מים,  מהנדסי  תנועה,  כדי  ביועצי  להעסיק  רך  7 

להגדיל את זכויות הבנייה באזור התעסוקה. התב"ר האחרון הוא החלפת רכב של רכז הביטחון   8 

 9 מנירית במימון של משרד הביטחון. אלו התב"רים שיש לאישור, שאלות? 

אני רואה שהתכנונים הם    ,יש לי שאלה עקרונית, כל התכנונים למיניהם  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 10 

הרי אנחנו    .למשל גני ילדים זה סכום שבערך צריך לעלות תכנון של כל הגן  .רציניים  בסכומים דיי 11 

? זה  את כל הסכום  שגומרים לבנות אותו, למה אנחנו צריכים להקציב עכשיו שנה לפניכמשלמים   12 

האם עשיתם מכרז על המתכננים? מפני שאני כבר פגשתי    ,עכשיו  ד.זה אח.  לוקח שנה לפחות לבנות 13 

ובניסיון שאני ערכתי    .לא מופקעים, אבל מאוד מאוד מוגזמים  רהייתי אומו  והמחירים הי  ,בעבר 14 

הספר בית  על  לבד  המכרז  את  ערכנו  אנחנו  עולה    , בסירקין  שהוא  מהתכנונים    50%והתגלה  15 

 16 האם אתם שמים לב לדבר הזה? .  שהמועצה עשתה עליו

שעלות התכנון   עברו, סיון שמצטבר פה בשניםיכן, קודם כל מהנ: שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[ 17 

 18  2,400,000הבנייה של שני הגנים בנווה ימין היא    .מהעלות הכוללת  10%שמקציבים בהתחלה היא  

זה גם הסטנדרט של משרד החינוך, ככה גם בנינו עכשיו את    .לגן  קליםש  1,200,000, בערך  קליםש 19 

וכמובן שכל המתכננים    ,זה מה שהשארנו פה בתכנון  קלים.ש  240,000מזה זה    10%-ן בנווה ירק והג 20 

וכו  בו   .נבחרים בהליכים מסודרים  'והיועצים  יועצים או במכרז או  בנוהל   21  . עדת התקשרויותואו 

 22 אנחנו לא עושים שום דבר שהוא לא בהתאם לפרוטוקולים שנדרשים לרשות מקומית.

[ גונן  יודע כמה אפשר להוריד    ראש המועצה[:אושרת גני  כחבר ועדת מכרזים אורי אתה בוודאי  23 

 24 . מחיר

 25 .עדת מכרזיםובגלל זה אני שואל בגלל שלא פגשתי את זה בו  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 26 .כי עד שלא מאשרים תב"ר אתה לא יכול לפגוש את זה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 27 . גם אחר כך לא נפגוש את זה סירקין[:אורי עצמון ]כפר 

אם זה יהיה בנוהל    .או שכן או שלא, תלוי באיזה נוהל זה יהיה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

 29 .בנוהל התקשרויותאו  יועצים

 30 . זה הרבה כסף אורי עצמון ]כפר סירקין[:

גונן ]ראש המועצה[: גני  יפלח את זה הוא  כשהמהנדס  .  נכון, אבל זה עניין מקצועי אורי  אושרת  31 

ל  ,יראה מפולח  שזה  להיות  יכול  שונים  הרבה כי  בתחומים  ויועצים  אחת    ,מהנדסים  חברה  ואין  32 

שלנו.  מתכללת המקצוע  לאיש  ניתן  אנחנו  חברה    ,המהנדס  ,אז  לקחת  נכון  אם  ולראות  לפלח  33 

 34 שמביאה את כל היועצים או לפרק את זה ליועצים בנפרד. 
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ימין[: ]נווה  בן עטיה  י  אשר  עוד שאלה חשובה בקשר לאושרת  לי  שאתם    קליםש  17,000,000-ש  1 

 2 מקבלים. מי מבצע את העבודה הזאת? החברה הכלכלית?

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  בנימין,    אושרת  התעסוקה  אזור  לביצוע  אמונה  היא  הכלכלית  החברה  3 

 4 . החברה הכלכלית עשתה מכרז, היא הביאה קבלן וחברה מנהלת מקצועית

רק הפחד מהעבר שלא נצא מזה בברוך,    . זה כבר מניח את דעתי יותר  ]נווה ימין[:אשר בן עטיה   5 

את   השעושמי   לאני מאמין בכ  ,אני לא אומר את זה חס וחלילה .היה ההקפדה שתהיה ביקורתתש 6 

 7 המלאכה הזאת, אבל זה מפחיד אותי שזה דברים שלא נעמוד בהם, שיקפידו. תודה. 

]מנכ”ל   לפעמים  :  המועצה[שרון סספורטס  לקחה    ,קודמותהבניגוד  מי שמכיר את  את  המועצה  8 

פיקוח של בנייה,  בהתחום, את חברת גדיש, שהיא חברה אחת מהגדולות במשק שעוסקת בניהול ו 9 

החברה    . היא עובדת עם רכבת ישראל, עם נתיבי ישראל, היא חברה מאוד גדולה  .של אזורי תעסוקה 10 

יקוח על הבנייה וחוץ מזה יש לנו חברה נוספת שעוסקת בפיקוח  הזו מלווה אותנו בכל מה שקשור לפ  11 

אנחנו  '  כל מה שקשור בחומרים וקבלנים וכובחוץ מזה גם  .  בקרה תקציבית על הכספים שיוצאיםבו 12 

גדול ש זה פרויקט  כי  לנו  רציניות שיסייעו  לל  בהחלט לקחנו חברות   13  קלים ש  250,000,000-קרוב 

וות אותנו חברות מאוד רציניות כדי שנראה שאנחנו עושים  ומל  .ה של אזור התעסוקה הזהיהבני  14 

 15 . את הכל בהתאם לתכנון ובהתאם לתקנים הכי מחמירים והכי מחייבים שיש

]חורשים[ כהן  הכסף  :  אלי  קבלת  בקצב  מותנה  יהיה  הביצוע  של  הקצב  האם  לזה,  בקשר  שרון  16 

 17 ממשרדי הממשלה, או שנזדקק למימון ביניים? 

היה דין ודברים ומשא ומתן מאוד מאוד מורכב ומאתגר    .לא נזדקק  ועצה[:אושרת גני גונן ]ראש המ  18 

והצלחנו להשיג באמת במהלך יוצא דופן קידום מימון כדי שאנחנו לא נצטרך לקחת לפני    ,מול רמ"י 19 

אנחנו בכל מקרה לא מתחייבים ולא לוקחים הלוואות כאן,    .שאנחנו מקבלים וזה יהיה לפי שלבים 20 

 21 הכל מגיע דרך רמ"י. אז חברים, אם אין שאלות נוספות לגבי התב"רים נעלה את זה להצבעה. 

לגבי שירות לתושב, יש שם  .  יש לי שאלה, סליחה שאני שואל ברגע האחרון:  לישמע[איתן יפתח ]א 22 

איך זה מסתדר    .בנושא של המחשוב או כל מיני דברים נוספים  קליםש   250,000הוצאה של איזה   23 

חלק מתוך איזה תב"ר    זה לא נראה  .כי זה תב"ר בפני עצמו  , שנתית לא ראיתי-עם התוכנית הרב 24 

איפ הבנתי  לא  הרבגדול,  התוכנית  עם  בא  זה  ואיך  משתלב  זה  של  -ה  השנתית  והתוכנית  שנתית  25 

 26 שירות לתושב, מאיפה זה בא?

]מנכ”ל המועצה[ זה בהחלט משתלב, אם תסתכל בחוברת שהוצאנו של תכנית  :  שרון סספורטס  27 

 28 .2021העבודה לשנת  

הנושא של  במה שמקושר תקציב יש שם יותר תפעול שוטף, לא ראיתי את  :  איתן יפתח ]אלישמע[ 29 

 30 . התב"ר

יש שם, אני לא יכול לפתוח עכשיו תוך כדי הישיבה, אני יכול  :  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[ 31 

אבל יש שם כל מה שקשור בשיפור השירות או שזה מופיע תחת הכותרת  ,  להסתכל איתך אחרי זה 32 

יש שם כל  'שיפור השירות לתושב'תסתכל לא במערכות מידע, אלא במה שנקרא  .של שיפור שירות 33 

 34 מה שקשור בדיגיטציה, אתה יכול למצוא את זה שם. 
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מי שירצה אני בטוחה גם שליטל תשמח לשתף בתוכנית העבודה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

ת מידע שמגבות שירות  הנושא הזה באמת מקבל ביטוי מאוד מאוד גדול גם במערכו  .של השירות 2 

כיושבת    ,הרבה יותר נגיש ויעיל לתושבים. אני גם רוצה להודות לך ליטל, לא אמרתי את זה קודם 3 

על עבודה מצוינת שאת עושה וחלק מהתהליך הזה לקידום התהליך של  ,  ראש ועדת איכות הסביבה 4 

 5 . באמת עבודה יפה שאת מובילה כאן, אז תודה רבהו חתימה על אמנת האקלים, ז 

כנית העבודה אתה יכול לראות  ובת  15אני רק אגיד איתן, בעמוד  :  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[ 6 

סעיפים   שירות  9-13את  מכשור  הדברים  ,תב"ר  את  שם  צ'אט:  יש  עמדת  -הטמעת  חיבור  בוט,  7 

 8 יש שם את כל הדברים שגם דיברתי עליהם פה והם מופיעים בדוחות העבודה.  .עובדים

 9 אושר פה אחד  אז מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? ש המועצה[:אושרת גני גונן ]רא

 10 

 11 2021[ סגירת תב"רים לשנת 4]
 12 . מצוין, סגירת תב"רים, הנה עכשיו תצמצם פערים בסגירת תב"רים  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני אלך רגע לשורה התחתונה, העבודה שנעשתה בגזברות זה  :  סספורטס ]מנכ”ל המועצה[שרון   13 

 14 . 2020- שעברו על כל התב''רים שאפשר לסגור ב

 15 שרון, אולי תסביר מה זה סגירת תב"רים, למה עושים את זה? רגע    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

המועצה[ ]מנכ”ל  סספורטס  תב''רים  :  שרון  התב''רים    תהליך  היאסגירת  על  עוברים  אנחנו  שבו  16 

לו    ושהתחילו איתם עבודה, נניח תב"ר רמות השבים, זה לא תהליך שלקח יום או יומיים, הוקצ 17 

, העברנו כשהתב"ר הזה בוצע כולו, בלי חריגות תקציביות ולכן הגיע הזמן  שקלים  650,000בעבר   18 

 19 לסגור אותו. כל המספרים שיש כאן הם תב''רים שהסתיימו.

 20 .איך יכול להיות? לא סיימנו את העבודה עדיין: טייבלום ]רמות השבים[ישראל 

יכול להיות שהעבודה לא הסתיימה, אבל מבחינת המועצה לא  :  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[ 21 

יהיו פה סכומים נוספים מעבר למה שהקצנו, אז התב''ר הזה מובא כרגע לסגירה כי אנחנו לא נוסיף   22 

יכול להיות שרמות השבים ממשיכים את העבודה ואני מניח שהיא    כסף לתב"ר ברמות השבים.  23 

, את זה אנחנו  'תיקח עוד זמן, אבל מבחינת התב"ר של המועצה מה שהמליאה אישרה, הסכום וכו 24 

לא  אולי  אז יש כאן רשימה שלמה ש  .רוצים לסגור ולצמצם את רשימת התב"רים הפתוחים אצלנו 25 

כולם,   על  לעבור  דבריםאלא  צריך  על  פה  רק  חריגים  אנחנו    .שהם  שבשורה התחתונה  אגיד  אני  26 

כמו שכתוב לכם בסוף אתם יכולים    ,חלק לתקציב הרגיל  קלים.ש  369,000מחזירים לקרן הפיתוח   27 

הרגיל  קליםש  48,000לראות   לתקציב  הפיתוח  קליםש  320,000ועוד    ,בערך  כסף    .מקרנות  וזה  28 

אפשר לעבור פה  ר. בחוס םהוערכו בעודף, חלק  םשחוזר, זאת אומרת שהתב''רים האלה בסוף חלק 29 

תכנון גני ילדים    ,נניח כאן  .הדברים ולהבין את המספרים, אולי נלך למספרים הגדוליםעל  כללי  ב 30 

של   יש החזר  אז  סירקין,  הפיתוחקלים  ש  54,000בכפר  מ  . לקרן  בג'לג'וליה  כבישים  זרח,  סלילת  31 

שחוזרים לקרן הפיתוח, אפשר לראות    קליםש  214,000הפרויקט שעשתה החברה הכלכלית יש פה   32 

 33 פה את כל המספרים. 

 החלטה
 את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה מליאת המועצה מאשרת 

 אושר פה אחד
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שרון כולם קיבלו את זה, אם יש למישהו שאלה אז אני חושבת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

ולי לראות את כולם  שאפשר לשאול, אבל אין צורך לעבור על זה, כולם ראו את זה. בוא נחזור רגע א 2 

 3 במסך הגדול, מישהו רוצה לשאול משהו? 

אני רוצה לשאול לגבי מצבים, אפילו שראיתי שהמספרים אולי לא מאוד  :  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[ 4 

מנצלים יותר מאשר התב"ר שאושר. השאלה היא האם אנחנו מאפשרים היתכנות  בהם  גבוהים, ש 5 

 6 שיש ניצול גבוה מהתקציב שאושר?

אם אנחנו חושבים שפרויקט לא יסתיים בתקציב שהגדרנו    ,ככלל  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

יש פרויקטים שמלכתחילה אנחנו אומרים זו הערכה  .  מביאים את זה למליאה לאישוראנחנו  לו,   8 

 9 אנחנו נחזור ונעדכן את התקציב. אז בואו נעלה את זה להצבעה, מי בעד? מי נמנע? מתנגד? 

 10 

 11 [ פתיחת וועדת גבולות עם מושב משמרת 5]
אנחנו עוברים לסעיף חמש, פתיחת ועדת גבולות עם מושב משמרת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

 13 הנושא.ואורי פדלון יציג לנו את 

קיבלנו בקשה ממועצה אזורית לב  :  אורי פדלון ]מ”מ מנהל האגף לוועדות גאוגרפיות וות”מלים[ 14 

להעביר אותם אליהם,    . בעקבות טעות תכנונית היסטוריתשנמצאים אצלנו  השרון להעביר שטחים   15 

שטחים ששייכים למושב משמרת. פנינו לרמ"י וקיבלנו אישור שהשטחים המדוברים הם באמת   16 

מולנושטחי   בתמונה  כאן  אותם  לראות  אפשר  משמרת,  מושב  של  זה    .משבצת  בסגול  השטחים  17 

אנחנו עלינו על זה ששטח מספר שלוש אמור להיות    .השטחים שמבקשים, שטחים אחד ושתיים 18 

יכולים לראות בסימון    212אצלנו. סך השטחים שאנחנו מבקשים להעביר למשמרת   דונם, אתם  19 

ל   . הסגול בחלק הימני למעלה וארבעה בתים פרטיים שנמצאים כרגע בשטחנו, התקבלו  יש  ולים  20 

לב השרון העבירו את זה אלינו,  .  פניות במחלקה המשפטית לגבי כל מיני הפרות שנמצאות בלולים 21 

בהסכמה   מנת להעביר  על  הנושא  כל  את  להסדיר  ולכן מבקשים  מושב בתחום אחריותנו  לא  זה  22 

כאן אפשר לראות את הסימונים ההיסטוריים,  בוועדת גבולות במשרד הפנים את השטח אליהם.   23 

המשמ   את  בעצם  פה  יש  משמרת,  מושב  השטחים  118זה  ואת  הלולים  את  פה  לראות  אפשר   , 24 

ורוד  והמסחריים שנמצאים אצלנו כרגע ואת התיקון גבול שאנחנו בעצם מבקשים לעשות, הגבול ה  25 

 26 יעבור אלינו והשטח בצהוב יעבור ללב השרון. 

 27 זה קרוב לשדה ורבורג המקום הזה?  מין[:אשר בן עטיה ]נווה י

 28 זה שטח של רמת הכובש? : שירלי לופו חזן ]נווה ירק[

וות”מלים[ גאוגרפיות  לוועדות  האגף  מנהל  ]מ”מ  פדלון  שצמודים  :  אורי  שטחים  זה  לא,  לא  29 

 30 שובי המועצה.ילמשמרת היום, הם לא קרובים לאף אחד מי 

 31 כזה דבר? איך קורה : ישראל טייבלום ]רמות השבים[

 החלטה
 כפי שהוצגה במליאת המועצה  2020סגירת התב"רים לשנת מליאת המועצה מאשרת 

 אושר ברוב קולות 
 נמנע אחד
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יש הרבה טעויות כאלה, זה לא מאוד יוצא דופן. אז אנחנו לא רואים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

 2 כאן שום מניעה, זה עניין טכני להעביר את זה. יש שאלות?

זה שטחים שגם ככה היום בשימוש של מושב משמרת? זה סתם עניין  :  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[ 3 

 4 טכני? 

 5 . כן, לגמרי ]ראש המועצה[: אושרת גני גונן

 6 . למועצה אין סכנה, הסכנה היא שזה הולך מהמועצה אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא, לפעמים בין מועצות יש גם קרבות אבל זה לא הסיפור הפעם.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

 8 לימור בבקשה הצעת החלטה.

]יועמ”ש[ י תחום שיפוט של רשות מקומית של  בהתאם לנוהל הגשת בקשה לשינו :  לימור ריבלין  9 

מיום   הפנים  העברת  3.2.2020משרד  לצורך  הפנים  לשר  פנייה  להגיש  המועצה  מליאת  מאשרת   , 10 

ו בפסים  המסומנים  ושתיים  אחד  שטח  תאי  כדלקמן:  מבוקשים    ,דונם  212-כ  ,רודיםושטחים  11 

צהובים בפסים  ללב השרון. תא שטח שלוש המסומן  דונם, מבוקש    6-כ  ,להעברה מדרום השרון  12 

 13 לב השרון לדרום השרון. מלהעברה  

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

 15 

 16 2021[ תקן כח אדם לשנת 6]
 17 .אנחנו עוברים לסעיף תקן כוח אדם אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

פעם בשנה אנחנו מביאים למליאה לאשר את מצבת כוח האדם  :  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[ 18 

רובם  ש  יש פה עובדים במועצה  ,אחד  .גיש שני דברים קצריםדבמועצה. אני כן רוצה בהקדמה לה 19 

קצת  ,  3%-מבחינת השכר במגזר הציבורי כ  '.באמת חברים בארגונים שונים, הסתדרויות שונות וכו 20 

ל תשלומי השכר במועצה.  עאבל זה גם כמובן משפיע    'פחות לפעמים קצת יותר, תלוי בארגון וכו 21 

חות במיקור חוץ בחלק  הדבר השני שאני רוצה לציין זה שהחלטנו בהחלטה עקרונית להשתמש פ 22 

והכנסנו פנימה לדוגמה את נושא מערכות המידע. למערכות    ,מהמקומות שמצאנו שזה יותר יעיל 23 

מידע הוספנו מנהלת אגף למועצה, אבל הסכום הכולל שאנחנו מוציאים על שכר במערכות מידע   24 

לחברת טרוץ' שהיא הייתה    קליםש  1,500,000-1,700,000נשאר זהה. אם בשנים קודמות שילמנו   25 

אנחנו לא    .החברה שנתנה פה את השירות שקשור במערכות מידע, החלטנו להוציא את החברה הזו 26 

שאנחנו   מנמ"רית  עם  בבית,  האלה  השירותים  את  עושים  ואנחנו  שירותים  יותר  ממנה  מקבלים  27 

עידן הקורונה,  ב  , אז יש לנו גם שירותים כאלה, כמובן שהיום בדיעבד  .מעסיקים ברמת מנהל אגף 28 

מזל גדול שעשינו את זה, כי אם היינו נעזרים בשירותי חברה חיצונית אז גם במערכת החינוך וגם   29 

אז מיקור חוץ במקום שזה נכון  .  במועצה הרבה דברים שעשינו כאן והתקדמו כאן לא היו קורים 30 

בחלק    י.זה שינו עשינו את זה, כמובן שיש לנו עוד לא מעט מיקור חוץ, אבל במצב הנוכחי עשינו ב 31 

מוסיפים שאנחנו  תקנים  יש  החינוך,  משרד  לפעמים  גם  או  הרווחה  אגף  כמו  אבל  ,  מהמקומות  32 

 החלטה
, 3.2.2020משרד הפנים מיום בהתאם לנוהל הגשת בקשה לשינוי תחום שיפוט של רשות מקומית של 

מאשרת מליאת המועצה להגיש פנייה לשר הפנים לצורך העברת שטחים כדלקמן: תאי שטח אחד 
דונם, מבוקשים להעברה מדרום השרון ללב השרון. תא   212-ושתיים המסומנים בפסים וורודים, כ

 ם השרון. דונם, מבוקש להעברה מלב השרון לדרו 6-שטח שלוש המסומן בפסים צהובים, כ
 אושר פה אחד
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טעות לא לקחת את ההזדמנות ולשפר את   ו מגיע ממשרדי הממשלה ולפעמים ז 75%מרבית המינון   1 

בשורה התחתונה אפשר לראות שעליית השכר  .  כמה עקרונות מקדימים  אלההשירות לתושבים. אז   2 

אני    .פחות מהזחילה המדוברת במשק  .2.12%בממוצע של המועצה היא עומדת על    2020-2021בין   3 

 4  2020-יכול לתאר בקצרה ממה זה נובע, אבל לגבי התקנים אתם יכולים לראות שבסך הכל, אם ב

 5  2,000,000-והעלות הכוללת עלתה בכ  ,עובדים  536.7- בעשרה עובדים ל  עלינו   ,עובדים  525.5היינו עם  

,  שזה גם תוספת של העובדים וגם תחילת השכר. בשקפים הבאים שאפשר להראות אותם  לים,קש 6 

נוספו ברווחה   .אז עדיף שנשאל שאלות, יש פירוט של עובדים שנוספו  אני מניח שהסתכלתם עליהם 7 

סייעות ומורים, לדעתי חמישה, מערכות מידע אמרתי לכם   שלושה עובדים, נוספו במערכת החינוך  8 

עובדים, הורדנו בלשכה, צמצמנו את תקן הסגן ברבע  הוספנו את   וגם הורדנו כאן  מנהלת האגף  9 

לא   במקומה,  אוישה  לא  לגמלאות  ויצאה  תפקידה  את  סיימה  בלשכה  שהייתה  עובדת  מהתקן,  10 

חדשה עובדת  במקומה  שכר    .הצטרפה  לעליות  מתכנסים  הדברים  ולכן  צמצומים  גם  פה  היו  אז  11 

ביחס למה שקורה במגזר הציבורי. אז זה לגבי הטבלה, אם יש יחסית מקובלות או לא משמעותיות   12 

. מי בעד? מי נגד? מי  2021-למישהו שאלות. אם אין אז אתם מתבקשים לאשר את תקן כח האדם ל 13 

 14 נמנע? 

 15 

 16 [ החלפת חברים בוועדות7]
סספורטס   המועצה[שרון  בוועדות:  ]מנכ”ל  חברים  סמים  ו  .החלפת  אלימות  מיגור  נוער  ועדת  17 

ונכנסת ענת גור    ,יוצאת קלרה נדיר שחזרה להיות מורה, היא עזבה את הנהלת המועצה  .ואלכוהול 18 

ועדת חינוך מאוחדת יוצאת    .המחליפה שלה, ענת גור היא מנהלת בתי הספר היום, במקום קלרה 19 

עדה  וו   .עדת תכנון אסטרטגי גבולות וותמ"לים אורי פדלון כמרכז הוועדהוו  .קלרה, נכנסת ענת גור 20 

זו מירב דוד ואני מניח    ,עדה הזווכנס לוילבחינת עובדים דוד כהן מחגור יוצא, נציג ציבור שצריך לה 21 

שבישיבות הבאות נביא לפחות תושב נוסף. העמותה לקידום החינוך, תרבות הנוער והספורט, אורי   22 

יושב רא ונכנסת אירית  וו.  ש העמותה מרגלית  יוצאת טלי חזן מהרווחה  חירום  עדת משק לשעת  23 

 24  , ת זלוטי מתווספת כחברה בוועדהאועדת חינוך ענבל חן ממתן לבקשתה של לי  .קרמל מהרווחה

לא נעבור על כל השמות, אבל יש את   .עדה לחינוךווכאן תוכלו לראות נוספים שיוצאים ונכנסים בו 25 

ו  אז  .  עדי ההורים למיניהםורשימת היוצאים ורשימת הנכנסים, מנהלי בתי הספר מנציגויות של  26 

 27 אלה ההחלפות של החברים בוועדות השונות. מי בעד? מי נגד? מישהו נמנע? 

 28 

 29 ברחוב הברושים רמות השבים –[ אישור השתתפות של חבר מועצה במכרז למכירת מקרקעין 8]
]ראש המועצה[: גונן  גני  במרכז למכירת מקרקעין ברחוב    אושרת  אישור השתתפות חבר מועצה  30 

 31 לימור בבקשה.הברושים רמות השבים, ישראל אנחנו נוציא אותך ונחזיר אותך, 

 32 ישראל טייבלום יוצא ממליאת המועצה 

 החלטה
 2021מליאת המועצה מאשרת את תקן כח האדם לשנת 

 אושר פה אחד

 החלטה
 כפי שהוצגו במליאה.  מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות

 אושר פה אחד
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]יועמ”ש[ ריבלין  שהמועצה  :  לימור  במכרז  להשתתף  לו  לאפשר  ביקש  טייבלום  ישראל  החבר  1 

הקרובים בשבועות  לפרסם  לחברים    ,משתדלת  השבים  ברמות  בינוי  ללא  ריק  מגרש  למכירת  2 

והיא מכרה שלושה מהם,  מדובר באחד מארבעת המגרשים שהיו בידי המועצה בעבר    . הוותיקים 3 

אני פירטתי בחוות הדעת שלי, שהיא נשלחה לכולכם, את הסיבה    .כעת נותר המגרש הרביעי האחרון 4 

וכו אשתו  של  הפיזי  מהמצב  כתוצאה  ביקש  פומבית  'שהחבר  בישיבה  נמצאים  שאנחנו  מכיוון   , 5 

ות הדעת, את  כאמור אני רק אסקור בקצרה את חו   .שמוקרנת אני לא רוצה להיכנס לתוכן הפרטים 6 

המשפטית דעתי  חוות  את  לקבוע  אותי  שהובילו  והעקרונות  לחבר  ,  מלאשר  מניעה  שאין  היא  7 

להשתתף במכרז הספציפי הזה, היות ומדובר בשילוב של כמה נסיבות. הראשונה, שמדובר במכרז   8 

שהוא חד פעמי, כלומר זה לא מכרז של התקשרות, של מתן שירותים מתמשכים, אלא בפעולה אחת   9 

השני חד   הסיבה  מגרש.  מכירת  של  המקומית  יפעמית  הוועדה  מול  שערכתי  מבדיקה  כי  היא  ה  10 

, האם יש שם מגרשים  שהו, האם נמכר ברמות השבים מגרש ריק כל2019-2020בשנתיים האחרונות   11 

ווחו על עסקאות בשנים האלה, אבל  יקיבלתי תשובה שלמעשה ד  .ווחו לנו על מכירתםיריקים שד 12 

וכאמור החבר ומשפחתו מעוניינים במגרש ריק על מנת    , מהעסקאות לא הייתה מגרש ריקאף אחת   13 

נוסף שמייחד את המכרז הזה ממכרזים אחרים,   נגיש. שיקול  מבנה  מדובר במכרז  הוא שלבנות  14 

שהאומדן שלו נקבע על ידי שמאות מקצועית, על ידי שמאי הוועדה, שקובע מה הערך של המגרש   15 

המועצה, אלא כמו שאמרתי על ידי שמאי מקצועי. הצעתי, על מנת למנוע    ולא באומדן של מנהלי 16 

לקבוע במכרז סכום מינימום שאם תוגש הצעה שתפחת ממנו אז    ,פרשנויות או התבלבלויות בעתיד 17 

שהיא תרצה לבחור בהצעה  כבעצם היא תיפסל וזה יקטין את שיקול הדעת של וועדת המכרזים   18 

והיא צריכה לאשר זאת ברוב של שני שלישים    ,עצה מאשרתכמובן הבהרתי שגם אם המו  .הזוכה 19 

את   יאשרו  מטעמו  מי  או  הפנים  ששר  וככל  הפנים  משרד  של  אישור  טעון  האישור  מחבריה,  20 

ואם לאחר מכן יחליט החבר אחרי    .ההשתתפות של החבר במכרז, אז היא גם תפורסם ברשומות 21 

יראה את המכרז   וא  ,בכלל להשתתףאם  שהוא  ביותר,  ואם הוא ישתתף  ף הצעתו תהיה הטובה  22 

יה טעונה פרסום של שר הפנים. הוספתי את העניין של מכרז זה ואישור  יהגבוהה ביותר, אז גם הזכ  23 

בנסיבות של  ובנסיבות של החבר    ,יחד עם זאת  .זירלחבר המועצה הוא מעכב מעט את ההליך המכ 24 

 25 המכרז, אין מניעה מלאשר לו להשתתף במכרז.

 26 לימור תודה. הערות, התייחסויות, שאלות? מועצה[:אושרת גני גונן ]ראש ה

אני    , בתפקידים האלהמתנדבים  אני רוצה לשאול שאלה, הרי כולנו פה    אשר בן עטיה ]נווה ימין[: 27 

הוא לא    .כזאת בגלל שבן אדם בא ומגלה שהוא רוצה לקנות את זההיא  לא מבין למה הפרוצדורה   28 

לפי דעתי אנחנו כולנו מתנדבים    .הדברים האלה  צריך לקבל עונש, לא צריך להסביר משפטית וכל 29 

זכות מלמעלה של כל תושב שהוא מודיע    ווגם ככה אנחנו מקבלים רק קללות וצעקות, אני חושב שז  30 

טוב שהיא העבירה את  ברבים, הוא לא משתתף לא אומר אפילו פרוטקציה, לא כלום, אני חושב ש 31 

 32 אבל זה מיותר.,  ההסבר שלה

מה שאשר אומר חשוב מאוד וטוב שאמרת את זה ויצא לך ככה    ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן   33 

מרגישה מחויבת לכל  אני  לגמרי מהלב ואנחנו מזדהים לגמרי. מוסרית, אני לגמרי מזדהה איתך,   34 

הם    .חבר וחברה כאן, שלא צריכים לסבול מזה שהם מתנדבים כאן למען הציבור ולמען הקהילה 35 

ולא למנוע    ,עה בגלל זה, צריך להיות כאן שוויון הזדמנויות לכל אחדלא צריכים להיות מופלים לר 36 

ממישהו שמתנדב להתמודד כאן. למה אנחנו בכל זאת מעלים את זה? אנחנו מעלים את זה משום  37 

אם החוק לא היה מחייב אותנו והיינו הולכים לפי צו מצפוננו, אז זה אומר    . שהחוק מחייב אותנו 38 
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ל יש גם צווים אחרים שהם לא צווי מצפון, הם חוקים משפטיים  בדיוק את מה שאמרת אשר, אב 1 

זה הולך    , ולאחר מכןועל פי התקנות המשפטיות אנחנו צריכים להביא את זה לאישור שלכם כאן 2 

השר של  המכרז  , לאישור  מגיע  השר  של  לאישור  הולך  שזה  עם    ,ואחרי  פעם  עוד  המכרז  ואחרי  3 

ושוב    ,שורות בו אז נצטרך שוב ללכת לאשר במליאהיהיו תוצאות שקשככל  ,  התוצאות צריך ללכת 4 

 5 ללכת לשר כי ככה התקנות מחייבות, אבל אני שמחה שאמרת את מה שאמרת. 

מודה ללימור שנתנה לזה את ההרגשה שזה חוקי וטוב שהיא  אוד  אני מ  אשר בן עטיה ]נווה ימין[: 6 

אומר אני נותן מה שאני  אתה  .עשתה את זה ואני מבין את הדברים האלה, אמרתי מה שיש לי בלב 7 

יותר    800יכול, כמה שאני יכול, אני צריך לקבל עוד סטירה? בסדר אבל אם זה נעשה חוקי זה פי   8 

 9 טוב.

אני מצטרף לאשר בכל מילה שהוא אמר, אבל אני כבר הולך קדימה, אם    אורי עצמון ]כפר סירקין[:  10 

שאנחנו   להיענש  חייבים  ואנחנו  ברירה  לנו  ואין  חובה  את  "הציבור  נבחרי" זה  נעשה  אנחנו  אז   , 11 

יקח לו שנה, לא נגיד אוקיי, לוקח הרבה זמן, השר לא חתם,  יגם אם זה    .תןי המכרז אחרי שהשר י 12 

ונחכה    סבלנייםאנחנו נלך לקראת החבר שלנו בזה שאנחנו נהיה  .  הממשלה, סיפורים מכל הכיוונים 13 

ואנחנו חיכינו למגרש  ,יזכה או לא יזכה זו כבר בעיה אחרת    .עד שתהיה חתימה שהוא יוכל להשתתף 14 

 15 הזה הרבה שנים, אז זה לא סוף העולם שאנחנו נעשה את זה.

תודה אורי, בהחלט דברי טעם ודברים נכונים וחשובים, אני שמחה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

כא יש  ההדדית,  התמיכה  ואת  כאן  החברתית  הסולידריות  את  לשמוע  הצדק  מאוד  מן  הרבה  ן  17 

 18 בדבריכם ואני אעלה את זה להצבעה. 

ב.ב. לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות התשי"ח    89בהתאם לסעיף  :  לימור ריבלין ]יועמ”ש[ 19 

ב, להשתתף    89(, המועצה מאשרת לחבר המועצה ישראל טייבלום ו/או קרובו כהגדרתו בסעיף  1958 20 

, ברחוב הברושים  6452בגוש    458כחלק א של חלקה  במכרז למכירת מגרש בבעלות המועצה הידוע   21 

 22 ברמות השבים. אישורנו זה כפוף לאישור שר הפנים ולפרסום ברשומות.  29

משרד הפנים מבקש לעשות את זה שמית ולכן אנחנו נעשה את זה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

 24 גיד. אני עכשיו בבעד. שמית, תרימו את הידיים, אם טעיתי אצל מישהו שיפתח את המיקרופון וי

 25 . שלמה נמרודי בעד: שלמה נמרודי ]רמות השבים[

אורי עצמון בעד, יעל דור בעד, שמוליק מריל בעד, שירלי לופו חזן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 26 

 27 ון?רבעד, אמנון כהן בעד, ליאת זולטי בעד, אורי מרגלית בעד, שלמה נמרודי בעד, אלה 

 28 .בעד: עמנואלה רון ]מגשימים[

 29 . אשר בן עטיה בעד אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

ליטל רהב בעד, אלי כהן בעד, רונן ברקאי בעד, גיא כהן בעד, מירב   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 30 

זילברבוים בעד, אשר בן עטיה בעד, איתן יפתח בעד, יורם דוקטורי בעד, שגית בן ארי בעד, צפריר   31 

 32 . רחמים זבידה בעד, אייל מילר בעד, דוד משה בעדשחם בעד, אלי בן גרא בעד,  

 33 . זה יום טוב, אני גם בעד: יום טוב אלקבץ ]חגור[
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גילה פרין בעד, דוד סיון בעד, דורון בעד, יום טוב אמרנו, פספסתי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

 2 מישהו? 

 3 . אושרת, גם אני בעד: אלי כהן ]חורשים[

אלי כהן בעד, אני אושרת גני גונן בעד, נדמה לי שכל חברי המליאה    המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש   4 

נמצאים כאן, תספרי שיש לנו את הרוב המוחלט שאנחנו צריכים כי זה צריך להיות רוב ממספר   5 

אבל  ,  חברי המליאה. זה בדיוק על הנקודה, פספסתי אולי מישהו כאן שזה לא יהיה על הנקודה? לא 6 

 7 .ב מוחלט זה מספיק לנו זה רו

 8 . זה שני שליש: לימור ריבלין ]יועמ”ש[

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  שהוא    אושרת  המליאה  חברי  ממספר  להיות  צריך  ממספר    42זה  ולא  9 

מהאנשים הנוכחים בעד, אבל אנחנו גם ברוב יחסית למספר החברים גם   100%.  האנשים שנוכחים 10 

 11 כשאינם נמצאים פה. אז ההחלטה הזאת עברה, תודה. אפשר להחזיר את ישראל.  

 12 ישראל טייבלום חוזר למליאת המועצה 

ישראל, זכית לתמיכה מלאה של כל החברים, כולנו חושבים שחברי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

אה שמתנדבים ותורמים מזמנם ומקדישים ממרצם לטובת הקהילה, לא צריכים לסבול ולהיות  מלי 14 

 15 מופלים לרעה ולכן כולם ברוב מוחלט הצביעו בעד. 

 16 

 17 . תודה רבה: ישראל טייבלום ]רמות השבים[

 18 בהצלחה.   המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש 

 19 [ האצלת סמכות לוועד המקומי רמות השבים להסדיר את ענייני הפעלת הבריכה ביישוב9]
האצלת סמכות לוועד המקומי רמות השבים  הוא  הנושא הבא  :  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[ 20 

 21 להסדיר את ימי הפעלת הבריכה בישוב. 

עדים המקומיים וביניהם  ו האצילה מגוון סמכויות לו  2010המועצה בשנת  :  לימור ריבלין ]יועמ”ש[ 22 

 23  כו'.בין היתר סמכויות לתת שירות לנוער, שירותי תרבות, תחזוקה של מתקנים ציבוריים וכולי ו

 24  עדים המקומיים שבתחומם יש מתקני ציבור שהם בבעלות המועצה כמו מתנ"סים, מרכזי יוםוהו

הוועד המקומי ברמות    .שלנו היא לא חדשה  את המתקנים הללו, לכן ההאצלה  מתפעלים  בריכות ו 25 

ועד  ו אלא שבין ה  ם.ישובים אחרים מפעילים את הבריכה בתחומי השבים מפעיל את הבריכה כמו ש 26 

, אם אפשר לכנות  החדש  הוועד המקומי.  המקומי לבין המפעיל הקיים של הבריכה קמות מחלוקות  27 

השבים  ,זאת רמות  בסוף    ,של  המפעיל2018שנכנס  שבעצם  גילה  את    ,  היום  מפעיל  הבריכה  של  28 

גם אני    .הבריכה ללא מכרז וללא חוזה והוא מנסה להסדיר את נושא הפעלת הבריכה באופן תקין 29 

ניסינו בשנה החולפת לסייע ל   ,וגם מבקר המועצה  ועד שהפעלת הבריכה צריכה  ווכמובן להעביר  30 

 החלטה
(, המועצה מאשרת  1958ב.ב. לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות התשי"ח  89בהתאם לסעיף 

ב, להשתתף במכרז למכירת מגרש  89דרתו בסעיף לחבר המועצה ישראל טייבלום ו/או קרובו כהג
ברמות השבים.  29, ברחוב הברושים 6452בגוש  458בבעלות המועצה הידוע כחלק א של חלקה 

 אישורנו זה כפוף לאישור שר הפנים ולפרסום ברשומות. 
 אושר פה אחד
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בריכה שרשומה    יה וזלהיות על פי כל דין, כי מדובר בבריכה שהיא בבעלותה המלאה של המועצה,   1 

 2 . בטאבו על שם המועצה

ירק[ ]נווה  חזן  לופו  ו :  שירלי  ווזה  לא  של המועצה  ועד מקומי?  בבעלות  בעצם  זה  אז  עד משקי?  3 

 4 ועד המקומי?ווהמפעיל הוא ה

]יועמ”ש[ נכון, כמו שמתן מפעילים את המתנ''ס, כמו שבצור יצחק מפעילים את  :  לימור ריבלין  5 

עד המקומי הגיש תביעה כנגד  וכן, לפני מספר ימים הו  . מפעילים את הבריכההמתנ''ס, כמו שמתן   6 

עד ביקש בצורה הצהרתית שאנחנו  ו הו  ה.העמותה שמפעילה את הבריכה כדי להסדיר את ההפעל  7 

את  גם  לו  מאצילים  ואנחנו  הבריכה  את  מפעיל  הוא  שכמובן  מפורש  באופן  ההאצלה  על  נחזור  8 

דרש כדי שהפעלת הבריכה תהיה באמת  יים ובכל מה שהוא יהסמכות לנקוט בכל ההליכים המשפטי  9 

 10 לפי החוק. זהו, אחרי השאלות שלכם אני אנסח הצעת החלטה. 

קיבלתם איזה מכתב מעורך דין של העמותה של המושב, אתם מתייחסים  :  אליהו בן גרא ]צופית[ 11 

 12 לזה עכשיו או מתעלמים? 

]יועמ”ש[ אני אשתף גם בקצרה, אני כתבתי לו    .איאני קודם כל התייחסתי, בווד :  לימור ריבלין  13 

שלושה דברים, אחד מהם הוא שהמרכז שלו לא אמור לשנות את סדר היום של מליאת המועצה,   14 

הבריכה היא בבעלותנו ושאם הוא רוצה    . שהמועצה תומכת בוועדה המקומית שהוא פועל מכוחה 15 

 16 אין שום מניעה שנפגש הוועד המקומי, המועצה ונציגי העמותה. 

אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, אני קראתי את החומר וגם שמעתי עכשיו  כהן ]נחשונים[:  אמנון  17 

אני חושב שהנושא הזה אמנם זה רכוש של המועצה, אבל אני חושב שהדבר צריך להיגמר    .את לימור 18 

בין הוועד המקומי לבין המפעיל. אני חושב שאנחנו נכנסים פה באיזה שהוא מקום לא נכון, משום   19 

 20 מה שהוא הסכים בסופו של דבר ואני חושב שזה צריך להיגמר בין הוועד המקומי לבין המפעיל. שזה  

אני בטוחה  .  אז אמנון, נמצאים כאן שני נציגים של רמות השבים   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 21 

שנים  שהם יוכלו לשפוך אור נוסף על הדברים וגם להסביר למה זה הגיע עכשיו שאחרי הרבה מאוד   22 

נעשו ניסיונות לפתור את זה ומאחר וזה לא צלח, אבל אולי שלמה או ישראל, מי מכם שמעוניין   23 

 24 באמת לתת רקע נוסף. 

ואני יודעת שמי שבנה ושיפר    ,אני זוכרת את הבריכה הזאת במבנה הקודם שלה:  גילה פרין ]ירקונה[ 25 

אני לא    .ובנה אותה עוד לפני שנולדתי, זה הרבה זמן, הייתה עמותה שמפעילה אותה או משהו אחר 26 

ועשו לפני כמה עשרות שנים שיפור רציני שאני לא יודעת    . יודעת אני כנראה לא מבינה בעניין הזה 27 

ם מבטון, מיושן כמו שוקת של פרות  מכיוון שהמבנה היה מבנה כזה של שוליי  ,מי הכניס למבנה הזה 28 

גם השקיעו שם כסף, מי השקיע את הכסף הזה? איך זה פתאום    .אז עשו בריכה קצת יותר חדישה 29 

 30 . אחרי כל כך הרבה עשרות שנים פתאום יש סכסוך, מה קרה? תסבירו לנו יותר טוב

]רמות השבים[ עו הרבה  השקיהם  שרמות שבים הייתה מועצה  היא שכה  י הבע:  ישראל טייבלום  31 

שנה נכנסנו לדרום השרון, הפסקנו להיות מועצה עצמאית ואז הקימו עמותה.    17כסף, אבל לפני   32 

כל ניסיון של הוועד להבין מה קורה   ,מאז  .שנה 17העמותה זאת הייתה כל חברי הוועד שהיה לפני  33 

ושבי  שם, לקבל דו"חות כספיים, להבין מה ההתנהלות הפיננסית, למנוע מאנשים שהם כבר לא ת 34 

כל    .רמות השבים להיות חברי העמותה הזאת או מנהלי הבריכה של רמות השבים, עולים בתוהו 35 

 36 הניסיונות לדבר איתם, נפגשנו מספר פעמים, עלו בתוהו, שלמה אתה יכול להרחיב הלאה?



 

21 

 נוצר על ידי 

אני חושב שהיטבת לתאר את זה, אני חושב שאני מסכים פה עם  :  שלמה נמרודי ]רמות השבים[ 1 

יו קודם כל זה לא נושא עסקי, זה נושא    .דע מי אמר את זה, שהנושא צריך להיפתרההערה, לא  2 

ציבורי, זה רכוש של המועצה והוא כרגע מתנהל בחוסר שקיפות. כספים מחולקים שם על סמך   3 

שוב. אני מסכים עם ההערה  יקריטריונים שלא ברורים לאף אחד, על ידי אנשים שלא כולם תושבי הי  4 

ועד לבין העמותה הזאת, זו הייתה גם הכוונה בשנה  ו ה חייב להיפתר בין השנאמרה כאן שהנושא הז 5 

וחצי האחרונות עם אינספור ניסיונות של הידברות ואנחנו מקווים שברגע שהמועצה תיתן אכן את   6 

הסמכות לוועד לנהל את הדבר הזה, אז יהיה להם ברור שאין ברירה אלא צריך לנהל דיאלוג ויתחיל   7 

 8  , ומי שמכיר את יורם קליינר, הוא איש של שלום הוא לא איש של מדון  .הכוונהאולי דיאלוג ובאמת  

שוב צריכים  יכי בסופו של דבר זה נכס שכל תושבי הי.  והכוונה היא לפתור את הדברים בצורה נעימה 9 

לנקודת שבירה על מנת    . ואמורים ליהנות ממנו אבל לדאבוני הרב, לפעמים צריך להביא את זה  10 

היו פה אינספור ניסיונות של בודדים, של תתי קבוצות,    .את זה בצורה מסודרתשאפשר יהיה לסדר   11 

 12 פשוט לא הייתה הידברות. 

אורי עצמון ואחר    .שלמה וישראל תודה רבה שהצגתם את הדברים  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

 14 ואת הפרק הזה אנחנו נסיים בשגית.  ,ית בסוףגכך דודל'ה וש

סירקין[: ]כפר  עצמון  לבע   אורי  הפתרון  שאת  מצטרף  אני  כל  בהידברות,  יקודם  צריך  הזאת  ה  15 

שקיבלנו את רמות השבים לתוך המועצה הוקמה עמותה שהייתה קיימת  . כמסיבות נורא פשוטות 16 

כספים ועשתה, אני  אבל הוקמה מחדש, עמותה שניהלה את הבריכה עד אתמול. היא גם השקיעה   17 

עכשיו אנחנו לא יכולים לבוא ולעשות כדי    .לא יודע אם בהסכמה לא בהסכמה, זו עובדה שקיימת 18 

אנחנו    אני חושב שאנחנו צריכים להגיד רבותיי.  שמישהו יבוא לשולחן הדיונים להחליט החלטות 19 

שלנו כדי    מנהלתית  נחליט החלטה כשאנחנו נראה שאין לנו שום ברירה אחרת, אלא רק בהחלטה 20 

לכפות הסדר שאף אחד לא רוצה להגיע. מי שאני מבין והכרתי בזמנו בנפשות הפועלות ושומע גם   21 

עכשיו, כולם יגיעו להסדר. אז אני מציע לא לקבל שום החלטה, אלא לקרוא אותם לסדר, לקבוע   22 

הזהוו הסיפור  של  שיגיעו איתם להסדר  איתם,  בכל המקומות    .עדה שתשב  בעיה שם  שיש  מפני  23 

עד האגודה, ברמות השבים לא היה דבר כזה, זה היה מועצה מקומית במקום  ו הרכוש הזה עבר לו 24 

היה ואז נהיה מועצה וועדת רכוש. רמות השבים הייתה  שנזה עבר תהליך ביניים בעסק וזה מה    ,ועדו 25 

אז אני חושב שלהחליט עכשיו    .כמושב שהיה לה לפחות גם אגודה לפני שהייתה מועצה מקומית 26 

כפות על מישהו לשבת לשולחן לא יהיה חכם, אני מציע לקרוא ולומר להם אנחנו נחליט אחרי  כדי ל 27 

 28 שנראה שהדברים יוכלו להסתדר.

 29  .אני לא יודע אם זה רשום היסטורית על שם המועצה אבל זה רכוש מועצה:  דוד משה ]נווה ירק[

המועצה הייתה צריכה לנהל אותו ולהופיע בתקציב, להופיע בבקר''ם, מבקר המועצה, כל המוסדות   30 

שנה, אז    17-המועצה לא התנהגה כבעלים של המקום הזה ב   .של המועצה, היא רכוש של המועצה 31 

אבל   נכון,  זה  היבש  החוק  שמבחינת  להיות  או    17יכול  של    12שנה  כרכוש  התנהל  לא  זה  שנה,  32 

מניסיון שלי ניהול    .המועצה לא הייתה מעורבת ואני גם מציע למועצה לא להיכנס לזה.  המועצה 33 

בריכות זה דבר מסובך, הרבה מאוד כסף, יש מיליונים בעניין הזה, זה סיפור לא פשוט להגיע לדבר   34 

אין ספק שצריך בוררות אולי בוררות חובה, אני לא מכיר את המונחים המקצועיים מה צריך   .הזה 35 

ה, אבל המועצה כמועצה אני לא מצליח להגיע לדחוף לכיוון שזה יהיה רכוש מלא שלנו כי  לעשות פ  36 

 37 התעסקות יום יומית של כל בעלי התפקידים במועצה. ואז ז
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נתן[ ]צור  בן ארי  זה  :  שגית  הזה בהקשר של מבקר המועצה. אם  לנושא  בדיוק מה שכיוונתי  זה  1 

בעלות יש  המועצה,  של  רכוש  שזה  אז    .באמת  לגבי  מעלה  ותמיהות  גדולות  מאוד  מאוד  אלות  2 

עורך   של  מהמכתב  הבנתי  הכספיים,  והעניינים  הכספית  חזרו  הההתנהלות  בעצם  שהכספים  דין  3 

בתור מועצה צריך להתערב לאלתר, אני תומכת בכם, אני אומרת שצריך  .  לתרבות ולצרכי ציבור 4 

 5 נס לעובי העניין. לקבל החלטה כאן ועכשיו וכמה שיותר מהר, להאציל את הסמכות ולהיכ

ולימור תמשיך מכאן גם    , שגית זאת הנקודה ותודה שהבהרת אותה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 6 

 7 . על מה נעשה בעניין

]יועמ”ש[ ריבלין  האחרונות:  לימור  בשנתיים  מעורבת  הייתה  שה   .המועצה  המקומי,  ו ברגע  ועד  8 

י יספר על כל  אתכף רו .פנה אלינו החדש, הגיע והבין שהבריכה מופעלת בצורה שהיא מופעלת, הוא 9 

גם אני כמובן הבהרתי לוועד שאי אפשר להפעיל    .המהלכים שהוא ניסה להגיע להידברות ולהסדר 10 

הם   כסף  כמה  שמבהיר  מנגנון  בלי  חוזה,  של  מנגנון  בלי  מרכז,  של  מנגנון  בלי  ציבורית  בריכה  11 

אני לא נכנסת לתוך זה כי הדיון פה  .  מקבלים, כמה הוצאות יש על הבריכה, כמה הכנסות, ביטוחים 12 

עד  ו עד המקומי שכמו כל ווהוא איך משיבים לוהוא לא איך נכון להפעיל בריכה, אלא הדיון פה   13 

ביישוב שהוא אחראי על הפעילות של הפנאי התרבות והקהילה, לקחת את המושכות לידיים ולגרום   14 

לזה שבאמת הבריכה תפעל לא רק על פי חוק, אלא גם בצורה שהיא טובה לו, יעילה לו לרווחת   15 

מקומי, נגד המפעיל, ככה שזה לא אנחנו  תושביו. עוד אני אומר שכבר הוגשה תביעה נגד הוועד ה 16 

רצוי ומה  הוא    . עכשיו נחשוב מה כדאי  וחצי הצדדים לא  כבר  ההליך  לשנה  אחרי שבמשך קרוב  17 

הצליחו להסדיר את הדברים, אז הוועד המקומי מוציא הוצאות, פועל והגיש תביעה. לפני שאני   18 

 19 י אם אתה רוצה להוסיף אז בבקשה.אאנסח הצעת החלטה, רו

עד  ושהו כאני רק אגיד שהנושא הזה התעורר בעצם בקדנציה הנוכחית  :  סורי ]מבקר המועצה[ רואי מ 20 

אני הייתי בקשר וגם שרון, העברתי לו את ההתכתבויות האלה, הייתי בקשר גם עם  .  הנוכחי נכנס 21 

ה  העמותהויו''ר  ויו''ר  המקומי  שלי    .ועד  מהקשר  שלי,  מהתרשמות  שלפחות  חושב  אני  הכל  סך  22 

יו עם  את  בעיקר  ולפתוח  לבוא  רצון  יש  הכל  שבסך  פתוח,  ערוץ  על  איתו  ששמרתי  העמותה  ''ר  23 

אני חושב כמו שחברים הזכירו פה שכדאי להגיע להידברות,  .  הדברים ולהתדיין ולהגיע לעמק השווה 24 

 25  , לדעתי כדאי לנסות שוב הידברות .שוב לא גדול וחבל על כל האינטריגות האלה בין התושביםיזה י

 26 רשמות שלי מקשר עם יו''ר העמותה בשנה האחרונה. לפחות זאת ההת

השבים[ ]רמות  נמרודי  הידברות:  שלמה  תהיה  המועצה  של  כוח  ייפוי  שיהיה  התביעה    .ברגע  27 

ברגע שתהיה הידברות אמיתית כמו שעד היום לא    .המשפטית אפשר יהיה להסיר אותה בכל רגע 28 

אבל כרגע, אנחנו שנה וחצי מנסים  .  הצלחנו לעשות אין לי ספק שלא נגיע לתביעה משפטית שתמומש 29 

להגיע להידברות, חברים, עם מכתב של המועצה, עם מכתב של היועצת המשפטית וראש המועצה,   30 

התעלמות מוחלטת, חוסר שקיפות, הוצאת כספים בלי דיווח, רצון שלנו לקבל דו"חות כספיים נענו   31 

 32 שהם בכלל לא תושבי הישוב. בשלילה, התנהגות פשוט שרלטנית ויש שם אנשים שמנהלים את זה 

תודה על כל ההבהרות, אני רוצה לימור שתסבירי לנו על מה אנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 33 

מצביעים. המועצה נפגשה עשרות פעמים עם כל החברים כאן, גם בעמותה, גם בוועד, עם ניסיונות   34 

 35 לחבר בין הדברים.

ורועי מבקר המועצה התנהל מול    ,עד המקומיובעיקר מול הו אני עבדתי  :  לימור ריבלין ]יועמ”ש[ 36 

 37 עד.ו העמותה ומול הו
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 1 אז עכשיו לימור תסבירי מה המהות של ההצבעה, מה זה אומר.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]יועמ”ש[ ריבלין  שהו:  לימור  משמעי  וחד  מפורש  באופן  אומרים  בעצם  שאנחנו  אומר  עד  ו זה  2 

השהוא  ,  המקומי על  ביאחראי  הפנאי  חיי  ועל  התרבותיים  הבריכה  .שוביחיים  על  אחראי   3  ,הוא 

על מנת    שהוא,ואחראי על הבריכה זה אומר שהוא גם רשאי לנקוט בכל הליך משפטי, בכל הליך   4 

הכל למען רווחת תושביו ועל    ה.להסדיר את הפעלת הבריכה בהתאם לכל דין בחוק שקיים במדינ  5 

 6 מנת שהדברים יתנהלו בצורה חוקית. 

האם זה בעצם סוגר את העמותה כישות מתפעלת? זאת אומרת,    שרת גני גונן ]ראש המועצה[:או 7 

 8 ועד פשוט בסוג של סמכות?ווה  ,העמותה יכולה אם הם מגיעים להסדר להמשיך לפעול

קודם כל יש כבר תביעה משפטית תלויה  .  אני אומר שני דברים בהקשר הזה:  לימור ריבלין ]יועמ”ש[ 9 

הדי ועורכי  משפטית  ן ועומדת  תביעה  שיש  גם  תביעה    .יודעים  שיש  זה  בזכות  לפעמים  ואולי  10 

זה שיש תביעה משפטית זה לא סותר    .משפטית, אז דברים נפתרים והם מצליחים להגיע להידברות 11 

וכפי שאמרתי לכם אני כתבתי לעורך הדין של העמותה שאין שום מניעה  ,  את הערוץ של ההידברות 12 

כמו שהמועצה לא יכולה לקנות או לקבל שירותים ללא   .שיש דין במדינהשניפגש. אני חייבת לומר  13 

אם הוא אדם טוב ואדם נחמד והוא פועל ללא מטרות    המכרז, ללא הליך התמחרות וזה לא משנ  14 

והוא גם כפוף לכללי החוקים    , עד מקומי הוא רשות ציבוריתוו   .יש חוקים ועל כולנו הם חלים.  רווח 15 

הרשו כל  על  שחלים  הציבוריותלמנהלים  ו  .יות  נותני  ו כמו  ובוחרת  יושבת  שלנו  המכרזים  עדת  16 

שירותים ובוחרת קבלנים, בוחרת מפעילים ובוחרת יועצים משפטיים. חשוב לי להגיד שהסמכות   17 

קיים שכבר  מה  את  מפורט  באופן  להם  ומאצילים  חוזרים  אנחנו  קיימת  הפעלת  ,  כבר  את  וזה  18 

בכל הליך על מנת להסדיר את הפעלת הבריכה בצורה    וכמובן מבהירים שהם יכולים לנקוט ,  הבריכה 19 

עד המקומי ברמות השבים להפעיל את הבריכה  וחוקית. אני מנסחת, המליאה חוזרת ומאצילה לו 20 

שוב, לרבות נקיטת הליכים משפטיים וכל הליך לצורך הפעלת הבריכה בהתאם לכל  יהציבורית בי 21 

 22 דין וחוק. 

הבתי את המשפט האחרון, למה אנחנו צריכים לכתוב  אני לא א  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

עד רמות השבים לטפל בניהול הבריכה.  ולרבות הליך משפטי? המועצה מאצילה את הסמכות לו 24 

ספרי  וה כל  את  להציג  מהעמותה  דרישה  כדי  תוך  העמותה  באמצעות  זה  את  לעשות  יכול  ועד  25 

אבל למה אנחנו צריכים להכניס  .  החשבונות ולדווח ולהחליט לאן הולכים התקציבים עבור הקהילה 26 

משפט   מה  שאומר  גם  את  לעשות  המקומי  לוועד  סמכות  מאצילים  משפטיים?  הליכים  לרבות  27 

 28 שזכותו לעשות. 

אושרת אני לא רואה בעיה מלבד שההחלטה תהיה שנותנים סמכות  : שלמה נמרודי ]רמות השבים[ 29 

 30 . ועד לעשות את כל מה שהוא יכול לעשות באופן חוקיול

 31 אז יש ניסוח, לימור את החלק הראשון בבקשה.  גני גונן ]ראש המועצה[:אושרת 

]יועמ”ש[ ריבלין  לו :  לימור  ומאצילה  חוזרת  הבריכה  והמליאה  את  להפעיל  השבים  רמות  עד  32 

בי רווחת    , שוביהציבורית  לצורך  דין  לכל  בהתאם  הבריכה  הפעלת  לצורך  הליך  בכל  לפעול  וכן  33 

 34 התושבים. 

מי בעד? מי נמנע? נמנעים להגיד בקול רם, אני פשוט לא רואה. מי    צה[:אושרת גני גונן ]ראש המוע 35 

 36 מתנגד? 



 

24 

 נוצר על ידי 

 1 

ו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: עד רמות השבים מקבל את הסמכות להסדיר את  וברוב קולות  2 

ב הבריכה  הפעלת  בהצלחהיענייני  לרשותכם  , ישוב.  עומדים  באמת    . ואנחנו  שזה  כדי  כאן  אנחנו  3 

 4 יסתיים בדרכים טובות ולא בבתי משפט. 

 5 [ אישור תקציבי יישובים10]
 6 . שובים יציג איתן יפתחי ישור תקציב הית אא: שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[

]אלישמע[ יפתח  ו :  איתן  לכולם,  פעמים  ושלום  מספר  נפגשה  יישובים  תקציבי  הצורך לעדת   7  פי 

תקציבי   הגשת  הישובים  2021בעקבות  כלל  ה.  של  כל  כבר  בעצם  זה  רואים  שאתם  ישובים  ימה  8 

יש גם נציגת ציבור    . אני אציין שהחברים זה אני, גלית אדם ודוד משה,  לפני כן  . תיקנוו  שהגישו  9 

עדים והרבה  ו ועדה שהייתה בקשר מאוד רציף מול הוו ודנה מרכזת ה ,שלצערי היא לא נמצאת כאן  10 

וציפי וקנין שריכזה את כל    ,ישובים עדיין חסריםי שני    .בזכותה שהגענו למצב כמו שאני אתאר תכף 11 

והייתה חברה פעילה יחד איתנו, עם כולם. מה שאנחנו    ,כל הנתונים  , אתהנושא של הצד החשבונאי 12 

י שני  לנו  שיש  זה  בעצם  תיקונים  ירואים  יש  עדיין  אבל  שהגישו  חמד,  ושדי  מעש  כפר  שובים,  13 

אבל חייבים את ההשלמה כדי שנוכל להגיש את זה    , םיחלקם זה בעיקר דברים טכני.  נדרשיםש 14 

י גם  בימים  ילאישור.  תיקון,  דורשים  ימים, שעדיין  כמה  לפני  אני חושב  קיבלתם  שובים שאתם  15 

הדו"חות   כל  את  שראינו  אחרי  טלפונית  זה  את  אישרנו  ואנחנו  תיקונים  עוד  היו  האחרונים  16 

הישובים למעט    27בעצם לאשר את כל    , נדרשאז בעצם בשורה התחתונה  . יםהמושלמים והמתוקנ 17 

עדה שהשתתפו  ו ובהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לכל חברי הו.  שדי חמד וכפר מעש  הןהשניים ש 18 

 19 בכל הישיבות ועמלו בשביל להגיע למצב הזה. 

ית אדם, לדוד משה  איתן תודה רבה לך ותודה לכל החברים לגל  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

ישובים  יאני שמחה לראות שכל הה.  ולדנה גל שריכזה את זה, לאגוזי ולציפי שמלווים את הוועד 21 

 22 נכנסו והכל הסתדר אז תודה רבה. אנחנו צריכים להעלות את זה להצבעה, לימור הצעת החלטה. 

 23 . 2021-לאשר את תקציבי הישובים ל: יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[

. מי  2021ישובים לשנת  י מליאת המועצה מאשרת את תקציבי ה  גונן ]ראש המועצה[:אושרת גני   24 

 25 בעד? מי נמנע? מי נגד? 

 26 

 27 איתן רצית להוסיף משהו? המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש 

שובים  יאחד אנחנו רואים ירידה מתמשכת בתקציבים של הי  . כן, שני דברים:  איתן יפתח ]אלישמע[ 28 

מתעשייה הכנסה  על  להיות    ,שמתבססים  כבר  מתחיל  זה  אבל  אותו  יודעים  שאנחנו  משהו  שזה  29 

 החלטה
וכן לפעול  ,שוביעד רמות השבים להפעיל את הבריכה הציבורית ביוחוזרת ומאצילה לומליאת המועצה 

 .בכל הליך לצורך הפעלת הבריכה בהתאם לכל דין לצורך רווחת התושבים
 ברוב קולות אושר 

 , כל השאר בעד נמנעים 4

 החלטה
על פי הרשימה שהוצגה במליאת   2021לשנת  יישובי המועצהמליאת המועצה מאשרת את תקציבי 

 . 02/03/2021המועצה בתאריך 
 אושר פה אחד
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בי ויש חלק מהישובים שממש קשה להם לאזןימשמעותי  נוסף  .אחד לפחותשוב  יי   .שובים   1  ,דבר 

הארנונה של  יותר    ,הנושא  או  פחות  הוא  הבאה  ויישבשנה  מראש  יוסדר  מהתקציב  כחלק  כנס  2 

זה אולי אגוזי ירחיב, אני חושב שגם זה .  ליישובים בהתאם לנוסחה שסוכמה, גם מבחינת התעריף 3 

ממש    המהם היחלק  לשובים שיצריך להיות מועלה באיזה שהוא שלב למועצה לדיון, אבל זה נכנס לי 4 

חשוב שהתקציב יחזור לצורה הקודמת שלו וזה באמת משמעותי אצלם. רק אם אגוזי יוכל להרחיב   5 

 6 .לגבי הנושא הזה של הביוב ואיך זה מוסדר, עכשיו או בהמשך

אבל אנחנו נקדיש לזה  לא, הביוב הוא לא על סדר היום שלנו עכשיו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

 8 ו זאת שאחריה. זמן בישיבה הבאה א

ישובים כפי שהוצגו  יתקציבי    אלהאושרת, צריך להוסיף להחלטה ש:  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[ 9 

 10 . ההנהלה מספר בתאריך זה וזה, שלא מישהו יחשוב על מספרים אחרים תבישיב

זה נמצא בתוך פרוטוקול ישיבת מליאה מהיום, אז אין שום בעיה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

עם זה    הבעי זה מופיע בתוך פרוטוקול עם תאריך. אם אגוזי או לימור אתם חושבים שיש    ,זהעם   12 

 13 אז אנחנו נעשה הצבעה חוזרת.

 14 .בעיה מצרפים את הרשימה לתוך הפרוטוקול אז אין אם : יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[

,  2.3.2021אז תצרפו את הרשימה לתוך הפרוטוקול, מיום שלישי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 15 

 16 . 2021ישיבת המליאה אישרה את תקציבי הישובים לשנת  

 17 [ אישור עובדים חדשים בוועדים המקומיים11]
 18 . אישור עובדים חדשים בוועדים המקומיים, שרון אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מליאת המועצה צריכה לאשר מדי תקופה את העובדים החדשים  :  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[ 19 

המקומייםושמ בוועדים  ו.  עסקים  עובדי  משרות  אישור  לפניכם,  מובאת  הרשימה  עדים  ואז  20 

הי .  2021מקומיים   שבכל  כאן  לראות  יכולים  הכל  יאתם  זה  השתנה,  לא  העובדים  מספר  שובים  21 

אין כאן תוספת    .רכזי תרבות, מדריכי נוערהחלפות של רכזי הנוער, של מזכירות, פקחים,  .  החלפות 22 

 23 של עובדים, יש כאן החלפות גם באותם אחוזי משרה, עד כאן.

 24 אוקיי, יש שאלות או הערות?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לצו קובע שהמועצה צריכה לאשר מינוי של    132לא, אני רק אוסיף שסעיף  : לימור ריבלין ]יועמ”ש[ 25 

 26 . ים ולכן הם מגישים לנו את הרשימהעובדים בוועדים המקומי 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לבין    אושרת  העובדים  בין  מעביד  עובד  יחסי  מתקיימים  שלא  אף  על  27 

היה  שאז את זוכרת    .המועצה, שזה כבר דיון שעשינו בעבר, גילה בטח זוכרת, אני לא רואה אותך 28 

 29 .י התקה אנחנו צריכים לאשראבל זו התקנה ולפ  ,לנו דיון מלא על זה ואין יחסי עובד מעביד

 30 . ועדים אבל כן נדרשים להעסיק בהתאם לתקנות מועצות אזוריותוה : שירלי לופו חזן ]נווה ירק[

 31  נכון מאוד, אז נעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נמנע? מי נגד?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 32 אושר פה אחד. 
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 1 

 2    .בהצלחה לכל העובדים החדשים ,יופי אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 3 [ קביעת שמות רחובות מתן, צור נתן, גבעת חן12]
קביעת שמות לרחובות, ליטל רהב יו"ר ועדת שמות, ודנה גל רכזת   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

ועדת שמות ובאותה הזדמנות אני רוצה להגיד לך דנה גם תודה שאת ריכזת את כל הנושא של אמנת   5 

 6 האקלים ושאת ממשיכה ללוות את זה, תודה. 

המועצה[: ראש  ]ס.  רהב  לנו    ליטל  שמ  –יישובים    2יש  לקבוע  שמבקשים  נתן  וצור  ואנו  מתן  ות  7 

צריכים לאשרר החלטה של ועדת שמות ומליאה, איזה שהוא תיקון שדנה תסביר עליו לגבי גבעת   8 

חן. במתן יש דרך שאין לה היום שם, הם מבקשים לקבוע אותה בשם "דרך הנוער" היא מובילה   9 

 10 לבית הנוער ביישוב, זה השם שהם מבקשים לדרך הזו. 

 11 יעים על הכל ביחד? אנחנו מצב אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 12  כן, נראה לי.  ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

 13 צור נתן אני רוצה לתת לשגית  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שנה ואין לנו שמות לרחובות ולא למבואות כמו שאתם    50צור נתן קיים מעל    שגית בן ארי ]צור נתן[: 14 

רואים, אני רוצה ככה לספר איזה שהוא קוריוז. יש ילד מאוד מיוחד במושב שלומד בחינוך מיוחד   15 

והוא יזם ודחף והעלה את זה לסדר היום והציק לו נורא שאין שמות לרחובות בצור נתן והוא עבר   16 

כל התושבים ופנה לוועד המקומי והוועד המקומי כמובן שאימץ את היוזמה שלו.    בית בית וגייס את 17 

התכנס הוועד המקומי והייתה איזו שהיא וועדה ובחרו בה שמות. כמובן שביקשנו שהדרך הראשית   18 

ביישוב של צור נתן כמו שאתם רואים היא נקראת "דרך השקד", שקד זה שם הילד, שקד דבש, זה  19 

 20 המקסימה שלו, של ילד מיוחד מאוד והנה דרך על שמו. על שמו, על היוזמה 

 21 סה"כ נכון?  11את צריכה גם להגיד שהוא ילד בן  שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

כן, הוא ילד צעיר, זה קרה גם עוד לפני כמה זמן, הוא היה עוד יותר צעיר,    שגית בן ארי ]צור נתן[: 22 

 23 לקח זמן עד שכל זה יצא לפועל.

אז אני לא יודעת אם שקד רואה אותנו, אבל אם לא תמסרי מכולנו    אש המועצה[:אושרת גני גונן ]ר 24 

את מלוא הערכתנו, יישר כוח ענק על היוזמה היפה, כל הכבוד גם לכם שפרגנתם לו בדרך ראשית   25 

 26 "דרך שקד".  –

 27 בהחלט מגיע לו.  שגית בן ארי ]צור נתן[:

לנו טעות סופר בפרוטוקול הקודם,    יש לנו לאשרר החלטה, הייתה   ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[: 28 

הקודמת   מבקשים    – בהחלטה  ואנחנו  חן  בגבעת  זמיר"  "סמטת  נכתב  חמוטל"  "סמטת  במקום  29 

לתקן, הוועד המקומי העביר לנו פרוטוקול מתוקן ואנחנו מבקשים לאשרר אותו. זה הכל. אם אפשר   30 

 31 להצביע על הכל יחד אז נשמח.

 החלטה
 כפי שהוצגה במליאה.  בוועדים המקומייםמליאת המועצה מאשרת עובדים חדשים 

 אושר פה אחד
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ים שלנו היום קשה מאוד לחיות במקום שאין שם לרחוב,  בחיים הדיגיטלי  יורם דוקטורי ]עדנים[: 1 

לנו בשני   זה, להכניס שם של רחוב, כאן בעדנים חסר  הרבה מאוד מערכות מחשב מחייבות את  2 

 3 רחובות שמות וזה פשוט מקשה על החיים של התושבים, כל קריאת שם רחוב מבורכת.

גונן ]ראש המועצה[: גני  או עם שמות אנחנו נשמח לחנוך  אני מחזירה את זה אליך, תבו  אושרת  4 

רחובות שאין להם שמות. מה שכן אתה מעלה כאן סוגייה שאני מבקשת ממך ליטל, כיו"ר ועדת   5 

שמות, לעשות מיפוי ולראות מול כל היישובים, אולי יחד עם אורי מול הוועדים, אם יש רחובות   6 

ם שם, כי באמת היום  ביישובים שאין להם שמות ואז לעודד אותם לתת שמות לרחובות שאין לה 7 

שכל כך הרבה דברים מגיעים בהזמנות דיגיטליות, שליחים, זה נורא חשוב. אז מליאת המועצה   8 

נתן, מתן וגבעת חן. מי בעד?  - מאשרת את המלצת וועדת השמות כפי שהוצגו בפנינו ביישובים צור 9 

 10 .מי נמנע? אושר פה אחד. מצוין, תודה רבה לליטל ולדנה ולכל חברי וועדת שמות

 11 

 12 [ אישור עבודה נוספת 13]
 13 . סעיף אחרון אישור עבודת עובדים במועצה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

המועצות קובע שעובד במועצה שמועסק במשרה מלאה של  לצו    60סעיף  :  לימור ריבלין ]יועמ”ש[ 14 

הסעיף קובע מספר    .אם הוא מבקש לעבוד בעבודה נוספת הוא צריך לקבל את אישור המליאה  100% 15 

שהעבודה הנוספת לא פוגעת בעבודה הרגילה, שהשכר בגין העבודה הנוספת לא יעלה    –  קריטריונים  16 

שוב    .פרטים שלהןקראתם את הדות אני מניחה שהתקבלו שתי בקשות, שתי עוב.  על השכר במועצה 17 

שתי בקשות, עובדת אחת בשם טלי כהן והשנייה  .  אני חוסכת בפרטים בגלל שהשידור הוא בפומבי 18 

המחלקה המשפטית נתנה חוות דעת לראש .  בשם סיגלית שלו, הן מבקשות היתר לעבודה נוספת 19 

על עבודה נוספת בהיקף כספי  בשני המקרים מדובר    .המועצה שאין מניעה מלאשר את הבקשות 20 

אז לא מדובר בעובדים עם    .שגם הוא אני חייבת להודות שכר נמוך,  קטן לעומת השכר במועצה 21 

 22  . חוזים בכירים, מדובר בעצם בשתי סייעות ועבודה נוספת נועדה כדי גם לשפר את ההכנסות שלהן

פעיל מטעם המועצה  וגם אפילו במקרה אחד לסייע ליישוב שבו יש מיעוט משתתפים בצהרון והמ  23 

ומוכנה  הסכימה  הזו  והעובדת  ילדים  מעט  כך  כל  כשיש  צהרון  להפעיל  מחויב  כאמור    .לא  אני  24 

קה המשפטית אנחנו חושבים שאין סיבה שלא לאשר את העבודה הנוספת  מחלבבדיקה שלנו של ה 25 

 26 ו. לצו המועצות לשתי העובדות טלי כהן וסיגלית של  60ומבוקש לאשר עבודת חוץ כאמור בסעיף 

 27 יש לי שאלה, האם הן מחוסנות? אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אורי, אתה יודע שזה לא מידע שאנחנו יכולים לתת. זה לא משנה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

חברים, רלוונטי או לא רלוונטי אפשר לנמק את זה לכאן או לכאן, יש עניין    א.אם זה רלוונטי או ל 29 

 30 חוקי, הוא לא חוקי, לא חוקי לתת לך שמות של אנשים שחוסנו. 

 31 .לא אל תתני לי, תבדקו בעצמכם אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 32 .זה בסדר, אנחנו בודקים אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלטה
מליאת המועצה מאשרת את קביעת ושינוי שמות הרחובות בישובים צור נתן, מתן וגבעת חן, כפי 

 שהוצגו במליאה. 
 אושר פה אחד
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אנשים שאנחנו לא יכולים לעשות    רמפני שאנחנו עומדים בבעיות עם מספ  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 1 

איתם שום דבר ואנחנו חוטפים הדבקות, אז תני לנו אמצעי להגיד אוקיי אנחנו בעד, אבל אנחנו   2 

 3 רוצים גם שתהיי בעדנו. 

אני  אורי  .  אז זה לא חוקי, לא מתנים את זה בזה כי זה גם לא חוקי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 4 

 5  60לא יודעת אם שמעת קודם כשנתתי סקירה על אחוז המתחסנים, אז לפעמים בתוך מערכת של  

מחוסן שלא  אחד  יש  בריאותיות  ,עובדים  סיבות  להם  יש  גם  שאחוז    .ולרוב  אורי  לך  אגיד  ואני  6 

יותר מאחוז ההורים המתחסנים גבוה מאוד מאוד הרבה  ולצערנו    ,המתחסנים במערכת החינוך  7 

אז העליהום שקצת ראינו    .לא מעט ילדים חולים ומדביקים והם נדבקו ממשפחתם  אנחנו רואים 8 

יש כאן מחויבות מאוד    .אותו בשבועות האחרונים על צוותים לא מתחסנים, הוא לא נכון באמת 9 

מתחסנים    83%-עמוקה של צוותי החינוך להתחסן. אנחנו עושים את המיטב ולכן במועצתנו אנחנו ב 10 

 11  95%-94%שגרים בדרום השרון והתושבים שלנו בדרום השרון ואנחנו מעל  מכלל הציבור העובדים

ואנחנו יכולים להיות גאים בזה    .מתחסנים בתוך מערכת החינוך שזה אחוזים מאוד מאוד גבוהים 12 

 13 כי באמת אחת המועצות הכי מתחסנות שיש בארץ. 

אן בגלל שהיא מוקרנת  וגם חשוב לנו להגיד חלילה שלא ישתמע מהשיחה כ:  לימור ריבלין ]יועמ”ש[ 14 

 15 . שאנחנו חושבים שאחת מהעובדות שביקשה לא חוסנה, אין לנו ידיעה ואנחנו לא שואלים

]מתן[: זולטי  הספר?    ליאת  בתי  בקרב  המתחסנים  צוות  חלוקת  את  לפרסם  אפשרות  יש  האם  16 

 17 הפילוח? 

 18 . לא, זה לא חוקי, אסור: לימור ריבלין ]יועמ”ש[

 19 . לא שמי, אני מדברת על בתי ספר, על צוותים ליאת זולטי ]מתן[:

אנחנו בבקרה    .ליאת, הנתונים האלה הם נתונים שנמצאים בידינו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 20 

אם מישהו מכם רוצה לשאול שאלה ספציפית לא על בן אדם ספציפי. אם את  .  ובפיקוח והכל בסדר 21 

אנחנו לא  . יג אותך את מוזמנת לפנות אליירוצה לשאול ספציפית על משהו שמטריד אותך או מדא 22 

כל  את  וגם  שלנו  הצוותים  כל  את  ומכבדים  הפרט  צנעת  על  שומרים  ואנחנו  שמות  מפרסמים  23 

אני עוברת להצבעה כאן שמזכירה לכם קשורה באישור עבודה נוספת לשתי עובדות    .התושבים שלנו 24 

 25 מועצה שלנו. מי בעד? מי מתנגד? 

 26 

 27 [ סיכום14]
אני חייבת לציין שאנחנו בדיוק ממש על הדקה,    .יופי בהצלחה רבה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

דקות אז ישר כוח לכולם, על שיתוף הפעולה ולך שרון    141דקות ואנחנו בול    141אמרנו שזה יהיה   29 

פעם הבאה זה יהיה עם שעון כאן ויחד עם זאת חשוב לנו מאוד מאוד שגם  .  שאתה מוביל את זה 30 

לכן אני חושבת שמצאנו היום  .  כם ותשפיעואתם תהיו בתוך המליאה משמעותיים, תביעו את דעת 31 

נגיע   לא  שאנחנו  כדי  בזמן,  מוקצבים  דיונים  לבין  ולהשפיע  לדבר  היכולת  בין  הנכון  המינון  את  32 

לחודש, יום ראשון, אנחנו    21-לדיונים של ארבע שעות בזום. אני עושה פרומו לפגישה הבאה שלנו ב 33 

 החלטה
לצו המועצות לשתי העובדות טלי כהן וסיגלית  60סעיף פי על מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת 

 שלו 
 אושר פה אחד
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אנחנו    ד. ת פנים מול פנים, לא בזום, תלת מימנעשה את זה בישיבה חגיגי .  נרים כוסית ביחד לפסח 1 

הזה והיפה  המקסים  הספר  בבית  סיור  לכם  נעשה  אסף,  עמי  ספר  בבית  נשב    . ניפגש  אנחנו  2 

ונראה גם חלקים מהצגה שמועלית עכשיו בנושא שהמחלקה לנוער מובילה, האגף   באודיטוריום  3 

אנח  איך  על  בנושא חברתי מאוד חשוב שמדבר  וצעירים  נוער  וחיזור  לתרבות  אלימות  מונעים  נו  4 

שיש    ,מי שכתב את ההצגה מופיע ומוביל אותה לבני נוער ואנחנו נראה טעימה ככה מהצגה.  אלים 5 

וחוץ מזה שיש לנו גם    .לה מסר חברתי מאוד מאוד חשוב למניעת אלימות ולחינוך לשוויון מגדרי 6 

פנים מול פנים, אני    נושאים אחרים על סדר היום אז אנחנו נעשה ישיבה אחרי הרבה מאוד זמן  7 

 8 .מצפה לראות את כולם. בריאות טובה לכולם ותודה רבה והמשך ערב נעים ולילה טוב

 9 - הישיבה ננעלה-

 

 בברכה,

 

 _____________  _____________  _____________ 

 אושרת גני גונן, 

 ראש המועצה 

 שרון סספורטס,

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 

 

 

 

 

 

 


