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 - הישיבה נפתחה-

 1 [ דיווח ראש המועצה 1]
 2 פתיחה 

]ראש המועצה[: גונן  גני  יולי. אנחנו    אושרת  ישיבת המליאה שלנו לחודש  אני שמחה לפתוח את  3 

, רגע לפני שצריך לאשר כאן את צו המיסים וזו הסיבה שהזזנו  29.6.21-עושים את הישיבה שלנו ב  4 

את זה, זו הסיבה שגם לצערי אני אצטרך לצאת כי זה לא תוזמן עם מסיבות הסיום ויש לנו מסיבות   5 

אותי. אז אני פותחת את הישיבה וכשאצטרך לצאת אורי ימשיך  סיום, אבל אורי מרגלית ימשיך   6 

 7 אותי. אני אשמח להציג לכם עדכונים של החודש האחרון, נפגשנו בתחילת יוני.  

 8 ממשלה חדשה 

בשורה לכולנו, יש לנו ממשלה. זאת בשורה מכיוון שבלי קשר לדעות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 9 

נמ או  כאן  שנמצא  מי  של  שיש  הפוליטיות  שלטונית,  יציבות  זה  שחשוב  מה  בכלל,  או  בזום,  צא  10 

ממשלה, שאנחנו כולנו מקווים שעוד מעט גם יהיה תקציב כי כמעט שנתיים אין תקציב, זה כמובן   11 

מאוד השפיע על העבודה שלנו, נדמה שהממשלה הזאת כבר מראה שהיא קשובה ונגישה. הייתה   12 

וד אחת, היה אתמול מפגש של רוה"מ, שרת  כבר פגישה אחת עם שרת התחבורה ותהיה בקרוב ע 13 

הפנים ושר הבריאות עם ראשי הרשויות, השתתפתי במפגש הזה. אני חייבת להגיד שבאמת יש כאן   14 

אבק על  יהכרה ברשויות המקומיות כגוף שבעצם מאוד משמעותי בניהול המדינה. היינו צריכים לה 15 

ת בהבנה ובהכרה של הצרכים של  זה, שנת הקורונה המחישה כמה משמעותיות הרשויות המקומיו 16 

 17 התושבים, אנחנו יכולים להיות בשטח, להרגיש ולהבין מה צריך.  

 18 קורונה ומרכז חיסונים לבני נוער 

אני חושבת שאולי אחת הדוגמאות הכי טובות הן מעולם הקורונה,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 19 

ני נוער יגיעו ויתחסנו, שיש לפתוח  ממש מוחשית מאתמול, אתמול רוה"מ דיבר על הצורך החשוב שב 20 

ברשויות המקומיות מרכזי חיסון לבני נוער. אז אנחנו לא היינו צריכים להגיע לאותה פגישה כדי   21 

ה בארץ או השלישית, שפתחה מרכז חיסונים לבני ובנות  י לעשות את זה, באמת היינו הרשות השני 22 

בכאן   הופענו  לראות,  יכולים  אתם  אתמול  בער11נוער,  גם  לילדים    13וץ  ,  החיסונים  מרכז  עם  23 

התחסנו רק    186ולילדות, לבני נוער ולבנות נוער, וראינו אתמול היענות יפה מאוד. במועצה שלנו   24 

משרד   עם  הקשר  ועל  הקורונה  של  הנושא  על  אחראית  ורד  כזה.  מוקד  גם  נפתח  ואנחנו  אתמול  25 

כי אנחנו מבינים ש וזה חשוב  יכולים להגיע  הבריאות, אז באמת מיד כבר התארגנו  היום אנחנו  26 

אחרי   זה  את  יודעים  גם  ואנחנו  נוער  בני  של  חיסון  באמצעות  עדר  נוער    2.5לחיסון  בני  מיליון  27 

שהתחסנו בארה"ב, שאין לזה תופעות לוואי מסוכנות, החיסון לא מסוכן, אתמול נאמר ע"י מנכ"ל   28 

מסוכן, לא  החיסון  שם,  שהיה  הצוות  וע"י  והיוצא  הנכנס  הבריאות  לחלות    משרד  זאת,  לעומת  29 

לבוא    12בקורונה יותר מסוכן, לכן הם ממליצים בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, ילדים מגיל   30 

נגיע ל ונוכל להשתחרר מכל    70%- ולהתחסן וכשזה יקרה אנחנו  ואז יהיה כאן חיסון עדר  חיסון  31 

ל שרון שמתכלל  המגבלות ולהיות כאן עצמאים. בנוסף לזה, יאמר כאן גם לזכותו של יואב וכמובן ש 32 

וודע שיש התפרצות באזורנו, היה בכוכב  יאת זה, מיד, היערכות, עם מרכז בדיקות במועצה, אם י  33 

יאיר ויש בכפר סבא, נדמה לי ששתיהן הוגדרו כרשויות אדומות, אז זה סביבנו והיה לנו מאוד חשוב   34 

נוער, הורים, הגיעו להיב דק במרכז הבדיקות  להפעיל כאן מיד מרכז חיסונים, מאות ילדים, בני  35 

זה חשוב,    ., ממש מאוד אינטנסיבי1,000נבדקים, ביום אחר כמעט    900לנו ביום אחד    ושלנו. הי  36 
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ואנחנו מנגישים את זה לתושבים שלנו, כי ברור שככל שאנחנו נקטע את זה מהר יותר, כך אנחנו   1 

מהמיפוי, הילדים  נמנע התפשטות של זה, זה מאוד משפיע שבאזורנו, בתי הספר שלנו לפעמים חלק   2 

שתי הערים  ושלנו לומדים גם בבתי ספר בכוכב יאיר, צור יגאל, יש ילדים שגם לומדים בכפר סבא,   3 

האלה שהוגדרו אדומות, גם נוקטות בהרבה מאוד אמצעים ופעולות. אני מקווה מאוד שגם הן ישובו   4 

חולים    3שוב נירית יש  יי שובים, ביחולים, ממוקד בשני י  7להיות ירוקות. אנחנו במועצה כרגע על   5 

חולים. הרוב המוחלט הם ילדים, בני נוער, ולכן אני חוזרת שוב ואומרת    4ישוב צור יצחק יש עוד  יוב 6 

כמה זה חשוב מי ששומע אותנו עכשיו בפייסבוק, הורים לילדים, הורים, בני נוער, להגיע ולהתחסן.   7 

שלנו, אירועי הקיץ, טיולים, משפחות    אנחנו לפני מחנות הקיץ, אנחנו לפני אירועי התרבות הגדולים 8 

זהו, הנה, אתם רואים פה את    .רוצות לצאת לנופש, זה יקנה את העצמאות שלנו, את הבריאות שלנו 9 

 10 הילדים שבאו להתחסן עם ההורים שלהם, נאחל לכולנו הרבה בריאות.  

 11 צהרונים 

הצבעתם כאן במליאה  התחלנו את הרישום לצהרונים, כזכור לכם   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

בדירקטוריון של החכ"ל הצביעו שהחכ"ל תעסוק גם בצהרונים, הבאנו את זה גם למליאה. יצאנו   13 

בפרסומים לצהרונים, כבר יש רישום יפה מאוד ואנחנו מצפים שיהיה רישום טוב יותר כשהצהרונים   14 

מתייחס והתיישבותית,  קהילתית  מאוד  אוריינטציה  עם  החכ"ל  ע"י  שינוהלו  ומותאמת  שלנו  ת  15 

ידרש בבתי הספר האזוריים שלנו אנחנו גם נפעיל הסעות כדי שהילדים יוכלו  יככל ש  .למרחב הכפרי 16 

גני   ליום לימודים ארוך, עשיר, עם חוגים והפעלות. כמובן שגם הצהרונים הרגילים של  להמשיך  17 

 18 הילדים, אבל אנחנו רוצים להעלות את זה כמה שאפשר גם לגילאים בוגרים יותר.  

 19 פעילויות החופש הגדול 

ג גני  המועצה[:אושרת  ]ראש  הסיום    ונן  מסיבות  היום  אוטוטו,  הגדול  לחופש  יוצאים  אנחנו  20 

האחרונות שיש לפרידות וטקסי פרידה ומיד יוצאים לאחר מכן לבי"ס של החופש הגדול, לפעילויות   21 

מהילדים    80%-של החופש הגדול, גם בגני הילדים, גם בבתי הספר, יש רישום יוצא דופן, למעלה מ 22 

של בי"ס של החופש הגדול, וגם כמעט ברוב בתי הספר שלנו, שני שליש מהצוות    נרשמו לפעילויות 23 

מפעילים את בתי הספר של החופש הגדול, כך שיש סוג של רציפות שנותנת ביטחון גם לילדים וגם   24 

להורים, שהילדים בידיים טובות, עם צוות מוכר ועם הפעלות. גם הפעלה, גם העשרה, גם למידה,   25 

פר היסודיים והקדם יסודי, אבל גם בעל יסודי יש מכינות, לא קוראים לזה בי"ס  זה בנוגע לבתי הס 26 

של החופש הגדול, זה מכינות. יש ילדים שנרשמו ויגיעו והמורים והמורות ילמדו ויחזקו, ונצליח   27 

 28   .להדביק פערים שאולי נוצרו במהלך הקורונה

 29 נתוני זכאות לבגרות וגיוס 

גונן ]ראש המועצה[: גני  י חייבת להגיד שכשמסתכלים על התוצאות ומודדים את זה, אנ  אושרת  30 

באמת גאווה נורא גדולה ואתם יכולים להיות מאוד גאים כאן, היינו במסיבות סיום גם של בוגרי   31 

ו' וגם בוגרי י"ב ותראו, כשמסיימים את מערכת החינוך כאן, אנחנו עומדים על תוצאות יוצאות   32 

ספר שלנו, זה לא בתי ספר סלקטיביים, בתי ספר משלבים,  זכאות לבגרות בבתי ה  99%דופן. כמעט   33 

יש לנו כיתות שילוב, אבל יש לנו אחוז זכאות מאוד מאוד גבוה, אפילו בתקופה הזאת של הקורונה.   34 

לתפקידים   לצה"ל  גם  הגיוס,  נתוני  זה  כאן  שמדהים  מה  בנתונים,  ועולים  משמרים  אנחנו  35 

בארץ, הגבוהים פי כמה. יוצאים לשנות שירות בבית  משמעותיים וגם לשנות שירות. מהגבוהים שיש   36 

, באמת, שאפו  6%, זה יוצא דופן כשהממוצע הארצי הוא  50%, בית ספר אחר כמעט  35%ספר אחד   37 
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לכל עובדי מערכת החינוך, לכל הילדים והילדות, הבוגרים והבוגרות שלנו, כיף גדול. נאחל לכולם   1 

ביתה בשלום מהשירות, מי שהולך לשנת שירות,  הצלחה רבה, מי שהולך לשירות צבאי שיחזור ה 2 

למכינה, שיעשה שנה משמעותית וחשובה וכל המעברים, מי שעולה לכיתה א', מי שעולה לגן, מי   3 

 4 שעולה לכיתה ז', לי', לכל מי שנמצא במעברים האלה שיהיו לו מעברים מוצלחים.  

 5 מסיבות סיום ואירועי תרבות

אתם יכולים לראות כאן חלק מהתמונות, עד הרגע האחרון לא ידעו    המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש   6 

כן יהיה, לא יהיה, לשמחתנו הרבה, כל בתי הספר שלנו חוגגים את מסיבות הסיום ומסיימים אותן   7 

לילדים   פעילויות  נראה את אירועי התרבות שאנחנו מתכננים כאן, הרבה מאוד  גם  מחר. אנחנו  8 

שובים שלנו, פורס  יות תנועות הנוער, מחנות קיץ, אוטובוס לילה שמגיע ליונוער, אתם יכולים לרא 9 

כיף   ממש  לפעילויות,  ומתקבצים  מגיעים  נוער,  בני  ילדים,  גלידה,  מוזיקה,  משחקים,  מחצלות,  10 

ביום חמישי   לנו  יש  נחום,  דנקר, אליעד  רן  לראות כאן אירועים מרוכזים,  יכולים  לראות. אתם  11 

מוזמנים כולם. אנחנו הוצאנו את האירועים האלה מהאולם, למרות  הקרוב את קרן פלס, אתם   12 

שהוא אולם מקסים וחשבנו לחנוך אותו, זה מצער אותנו שנצטרך לדחות את האירוע באולם, אבל   13 

האירוע לא נדחה, האירוע מתקיים פשוט תחת כיפת השמיים, כי חשבנו שהכי נכון בתקופה הזאת   14 

לצכ באזורנו  התפרצות  איזו  יש  אנחנו  ששוב  האירועים  את  וככה  הפתוח  לאוויר  החוצה  את  15 

מתאימים לאירועי חוץ. אנחנו מתארגנים בכל מה שזה כרוך כדי שנעשה את זה הכי בטוח, אנשים   16 

באמת צמאים לחזור כבר לפעילויות תרבות וזה היה נורא חסר. אחרי חצי שעה שפתחנו כאן את   17 

טיסים תוך חצי שעה. פתחנו מופע נוסף, המופע  כר  650המופע של קרן פלס כבר לא נותרו כרטיסים,   18 

הראשון זה בשיתוף מפעל הפיס, השני זה לגמרי לגמרי על חשבוננו, אבל פתחנו מופע נוסף וגם הוא   19 

 20 אחרי שעה כבר נסגר. אנחנו נמשיך לעשות כאן אירועים ככל שמצבנו יהיה טוב מבחינת הקורונה.  

 21 תעריפי אגרות ביוב 

אתם זוכרים שדיברנו כאן רבות במליאה וגם במליאה הקודמת,    ועצה[:אושרת גני גונן ]ראש המ  22 

תיקים כאן זוכרים, בנושא של החזרים על אגרות הביוב, על תעריפי אגרות הביוב, על הצוות  והו 23 

שעבד כאן יפה ואני רוצה להודות לצוות הזה שהשתתפו בו איתן יפתח ומולי אורן ואפילו היו בו   24 

רית לאה פורת, אלה קון ובצוות הזה כמובן אגוזי ואורי מרגלית נכנס  מהמליאה הקודמת, נציגת ני  25 

שהתקבלה   ההחלטה  לאור  שלהם,  וההחזרים  האגרות  תעריפי  את  בדקנו  האחרונים.  בחודשים  26 

הי ומבחינת  האגרות  את  להפחית  שנתיים  בערך  לפני  מאוד  יבמליאה  פידבקים  קיבלנו  שובים  27 

אפשר להפחית תעריפים מבלי לתת מענה מלא בתחום  מורכבים סביב זה שהתקציב לא מספיק ואי   28 

מבחינת   התעריפים  את  רגולטיבית  שינתה  המים  רשות  וגם  והתחזוקה,  התשתיות  הביוב,  של  29 

הי לייצר כאן מצב שבו  רצינו  שובים מקבלים מקסימום  יהחלוקה שלהם, מה הולך למה, אנחנו  30 

יוכלו לעשות מקסימום  נתמ ל  מהאגרות שמגיעות מהתושבים ע עבודות תשתית מותאמות    שהם  31 

 32 לצרכים, אז אורי אתה יכול לעדכן בבקשה על ההחלטה של רשות המים. 

באפריל פרסמה רשות המים בעצם את התוצאות של החישובים שהיא    אורי מרגלית ]רמת הכובש[: 33 

, מצד שמאל של הטבלה אתם יכולים לראות את ההצעה שהיועץ שלה  2019-2020עשתה בשנים   34 

פרסמה רשות המים שהיא הרגולטור שאחראי לקבוע את התעריפים, היא    27.5-העביר לפרסום. ב 35 

פרסמה את התעריפים המוצעים, החדשים, שמופיעים בצד שמאל של הטבלה. זה בעצם התעריפים   36 

, מתוך זה במרכיבים  4.24- ל  4.57- החדשים של רשות המים, הגבייה לקו"ב הייתה אמורה לרדת מ 37 

המשמעותי ביותר הוא דווקא בהחזר של הביב הציבורי. שזה בעצם  הפנימיים אתם רואים שהשינוי   38 



 

6 
 נוצר על ידי 

ישובים שלנו מנהלים לעצמם את הביב המקומי, זאת אומרת  י ה  30מתוך    20ועדים מנהלים.  ומה שה 1 

שהמרכיב הזה חוזר אליהם לצורך מימון הפעילות העצמית שלהם, הטיפול בביב המקומי. זה אמור   2 

מ לרדת  ה  1.44-היה  לפי  לקו"ב  לש"ח  היום,  עד  שקיים  ירידה    0.91-תעריף  כמובן  שזו  אג',  3 

במאי    27-ועדים. רשות המים פרסמה את זה בובתעריף או בהחזר לכל אחד מה   37%משמעותית של   4 

שלחו מכתב   13עדים שלנו שזה רלוונטי להם,  והו  20ונתנה שבועיים לכל מי שמעוניין להגיב. מתוך  5 

ביב המקומי הוא לא נכון והוא בחסר, כח אדם, כל  לרשות המים ואלינו, שלטעמם החישוב של ה 6 

מיני הוצאות רב שנתיות שלא נכללות ולמעשה צריך לקחת אותן בחשבון. הם פנו לרשות המים כדי   7 

להקפיא את הפרסום של התעריף החדש עד לבדיקה נוספת. לפני מספר ימים קיבלנו מרשות המים   8 

ת שהתעריף הקודם נשאר בעינו. אתמול  את החלטתה להקפיא בשלב זה את הפרסום, זאת אומר  9 

ישובים מכתב מאיתנו, מאגוזי וממני, שלמעשה התעריף בשנה זו נשאר כמו שהוא וההחזר  יקיבלו ה  10 

ועוד    1.44יהיה   שהו  0.37ש"ח  הראשון  הרבעון  בגין  ההפרשים  יישובי.  שיקום  לקרן  זרו  חאג'  11 

ן הרבעון השני, יועבר להם גם ההפרש  אג', עכשיו ביולי כשיועבר להם זיכוי בגי  0.91ישובים רק  יל 12 

אג' שהם קיבלו. נמשיך הלאה את    0.91-ש"ח שהם צריכים לקבל ל  1.44בגין הרבעון הראשון, בין   13 

 14 התהליך.

ש"ח על כל    1.88אחד, מכון טיהור השפכים, האם איגוד הערים מקבל    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 15 

איפה הולך היתר? שתיים, בשיקום, ערכתם את  קו"ב? מעניין אותי מפני שיש לי רושם שלא, אז ל  16 

לי שישנם  הקווים  לעומת  יערך  במועצה?  שלוש  פי  הוא  ההפרש  האם  בהולכה,  ולמועצה  שובים  17 

שובים? אני חושב שטעיתם פה בחלוקה, מפני שאצלנו אנחנו צריכים לשקם, זה שיקום, לכל  יהי 18 

 19 מערכת הביוב הקיימת, ככה אני מבין. 

 20 אורי, תודה על השאלה. אגוזי, בקצרה.  ועצה[:אושרת גני גונן ]ראש המ

קודם כל, מכון טיהור השפכים זה כמה מכוני טיהור שיש, שהמועצה    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 21 

שבה, בפועל נשארנו  יש"ח, זה מה שרשות המים ח 2.06עובדת איתם. התעריף הממוצע הוא דווקא  22 

ש"ח, אני לא זוכר    1.44ם, בשביל לעמוד על  ישוביי ש"ח בשביל להחזיר יותר כסף ל  1.88- עכשיו ב 23 

ש"ח פלוס   1.49את כל התעריפים, אבל טיהור שפכים של איגוד ערים בדרום השרון המזרחי, גובה  24 

גם   מטהרים  אנחנו  שמטהרים,  המכונים  שאר  עם  הממוצע  זה  הזה.  הסכום  כמעט  זה  מע"מ,  25 

ן המזרחי. לגבי השיקום, השיקום  בהרצליה, גם בכפר סבא, גם בשפדן, גם באיגוד ערים דרום השרו 26 

צריך  שם  גם  שפכים,  טיהור  ומכון  מאסף  ביב  ציבורי,  ביב  שמעליו,  המרכיבים  לשלושת  מחולק  27 

-ש"ח בסך הכל, תקבל בדיוק את ה   1.44לשמור כסף לקרן שיקום ולכן כל התעריפים, אם תחלק   28 

37. 29 

קו"ב, שלום, איזה שיקום יש    ש"ח לא צריך שיקום. אתה משלם על  1.88  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 30 

 31 שם?

 32 לא נכון, מדי פעם צריך שיקום, אלה הכללים.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

ישובים, סה"כ כמה יש ביוב וההולכה  יאני אנסח את השאלה שלי שוב. ב  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 33 

 34 כמה יש ביוב? לא הטיהור, האם היחס הוא אחד לשלוש? לא נראה לי. 

 35 אני אמרתי, הטיהור מתחלק באותו יחס שמתחלקות האגרות.  ]גזבר המועצה[:יצחק אגוזי 
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אוקיי, ומי שעשה את התחשיב הזה ואת החלוקה הזאת זה מומחה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

ההוצאות   את  וניתחה  בדקה  המים  שרשות  אומרת  זאת  המים.  ברשות  אישור  שעבר  לתחום  2 

זה, ואז אי על  שרה את זה. לגבי ההצעה שהוקפאה, כרגע היא בהקפאה  והעלויות, עשתה בקרה  3 

 4 ועושים בדיקה מחדש של הכל. אם נגלה שיש איזשהם פערים אז בהצעה שהוקפאה נתאים אותם. 

טיהור מכון שפכים שמשלמים אגרת טיהור, לא צריך שיקום עליה, אז    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 5 

 6 סך הכל ואז תחלק. התמחק אותה מ

רשות המים. לרשות המים    ומי שמגדיר את הנוסחה מה צריך לאן ז  ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן   7 

יש הגדרות קבועות מה הולך למה. אם אנחנו הולכים להשיג על רשות המים אנחנו רוצים להסביר   8 

המים   שרשות  ממה  אחרת  מראים  לא  הנתונים  לנו  שידוע  ככל  נתונים.  על  זה  את  ולבסס  למה  9 

את ההכנסות  הגדירה, אבל הקפאנו את המהלך ונבחן את זה. עכשיו אנחנו מנסים למקסם דווקא   10 

היילי לחזק את  רוצים  אנחנו  שלנו,  זו המטרה  הפרשות שאנחנו  י שובים.  גם  יש  זה,  לצד  שובים.  11 

נציגים מקצועיים, אנשי מקצוע בתחום הלכו ובחנו את זה, ניתחו את    נדרשים להן למכוני הטיהור.  12 

רב תודה  כפידבק.  אלינו  זה  את  והחזירו  המים  ברשות  זה  את  אישרו  זה,  את  הביאו  לכל  זה,  ה  13 

הזה   בשלב  ושהגענו  זה,  את  והובלת  זה  את  לקחת  שאתה  לך  תודה  ואורי  במלאכה  העוסקים  14 

 15 ישובים שלנו.  ילמקסימום שאפשר להעביר ל

 16 טיפול במקלטים 

גונן ]ראש המועצה[: גני  יו"ר    אושרת  נפגשנו עם  בהמשך לישיבת המליאה הקודמת שלנו, אנחנו  17 

טים ובמתקני המשחקים, שני נושאים, אחד שקשור  עדים, שוחחנו על הנושאים שקשורים במקלוהו 18 

בביטחון והשני לבטיחות. הנושא של סקר הטיפול במקלטים הסתיים, עשו את זה יואב והאגף שלו,   19 

מיפינו את כל המקלטים במועצה, בדקנו איזה מקלטים יוצאים מכלל שימוש ומה צריך לשדרג או   20 

שובים שלנו. עכשיו לצד  ילכל היו"רים בכל הילשפץ, איזה שופצו ומה עוד נדרש. הסקר הזה שוקף   21 

שוב  יאלף ש"ח שאנחנו מצפים שקל מול שקל, י   500אלף ש"ח אל מול    500זה העמדנו תקציב של   22 

ייש וקיבלו  ייקח לשדרג מקלטים, היו  עשרות אלפי שקלים  שובים שהרימו את הכפפה והשקיעו  23 

ישובים שלא  י ים מאוד, יש גם  עשרות אלפי שקלים מהמועצה ויש להם מקלטים מתוקתקים וטוב 24 

ניצלו  י ניצלו את זה, עומדים לרשות אותם   אלף ש"ח בחלוקה עפ"י פרמטרים    500ישובים שלא  25 

שנקבעו מראש, הם רק צריכים לבוא, לבקש ולעשות התאמה כדי שאנחנו נוכל לסדר את העניין של   26 

ממ במקלוט  לסייע  גם  רוצים  שאנחנו  זה  על  שדיברנו  זוכרים  אתם  ביהמקלוט.  שובים  י"דים  27 

ותיקים שלנו? אז נפגשנו עם פיקוד העורף, נפגשתי גם עם אלוף הפיקוד, יחד עם ראשי רשויות  וה 28 

להפקת לקחים בנושא הזה של המבצע האחרון שהיה ושני דברים הובטחו לנו. אחד, בפיקוד העורף   29 

ום לא מתאים  סקר של מיגוניות וממ"דים שיתאימו למחוז מרכז, כי מה שמתאים לדר  שהויעשו איז 30 

שובים ולתושבים שירצו לרכוש בצורה מרוכזת. אנחנו  ילנו. כשנקבל את זה נעשה מכרז ונציע לי  31 

אחרי מבצעים כאלה נוטים לשכוח ואנחנו לא רוצים לשכוח, אנחנו רוצים להיערך לעשות את זה   32 

נחנו כבר  הכי טוב. הדבר השני, מסלולים ירוקים. אלה שתלויים בנו במסלול ירוק לממ"ד ביתי, א 33 

יה הארצית והכנסנו את זה, פיקוד  י עדה לתכנון ובנומריצים. מסלול ירוק למקלט ציבורי לא היה בו  34 

צא לפועל ויהיו  יהעורף עובדים על זה יחד עם דלית זילבר מנכ"לית מנהל התכנון הארצי, וגם זה י  35 

 36 כאן מסלולים ירוקים גם לזה וגם לזה.  

 37 טיפול במתקני משחקים 
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טיפול במתקני משחקים אישרנו כאן, שמוליק אתה יכול להיות    ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן   1 

רגוע, כל היו"רים יודעים, מכירים, מעריכים, ומתחילים לעבוד בתיאום איתם. הצגנו ליו"רים גם   2 

שובים, גם לכם הצגנו, סקר שמראה שיש כאן שביעות רצון טובה  יאת תוצאות סקר שביעות רצון בי  3 

 4 שובים מתפקודי המועצה, גם וגם.  יאת זה לפי פילוח של י  ישובים ועשינוימה

 5 תב"רים 

י  600דבר אחרון, התב"רים שאישרנו כאן,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: שוב,  יאלף ש"ח לכל  6 

הי רוב  לעבודה,  כבר  לדרך  י יצאו  שיוצאים  מרוכזים  כאן מכרזים  יש  בקשות.  הגישו  כבר  שובים  7 

ישובים עדיין לא הגישו, רוב הבקשות סביב נושא שדרוג כבישים  י ומתחילים לעבוד על זה. מעט מה 8 

 9 ומדרכות. 

שובים שאין להם לעשות את ההתאמה  יאני שואלת, מהכסף שנצבר, אולי קיימים י  מועצה:ת  חבר 10 

 11 ואין להם את האפשרות לתת.

 12  600שוב קיבל עכשיו  יישוב שאין לו כסף לעשות התאמה. כל י י אין  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ש התאמה  לעשות  רוצה  הוא  אם  ש"ח.  מקבלים  יאלף  משם,  י  30יקח  לכל  ש"ח,  יש  יאלף  שוב  13 

שובים ידעו לתעדף את זה, המקלטים שלהם במצב יעדוף, הרבה מאוד יי תב"רים. זה עניין של ת 14 

 15 זה עניין של תיעדוף.  - שובים שלא תיעדפו את זה, זה לא עניין של כסףימצוין. י

 16 והתייחסויות כללי  

שני דברים. אחד, אנחנו נמצאים כבר באמצע השנה ואני צופה שחלק    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 17 

 18 שובים לא יגישו עבודות על מקלוטים. ימהי

ומרים  שישובים שי זה תב"ר, זה לא תקציב שנתי, הוא עובר ברוב ה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 19 

קציב שוטף שנגמר בסוף שנה. יש להם את זה והם  לעצמם אקסטרות של תב"רים, אז זה לא ת 20 

 21 יכולים לנצל את זה גם משנה, שנתיים ושלוש אחורה. זה תב"רים, לא משוטף. 

זה חבל, אני אגיד לך למה. אנחנו רוצים שיעשו מקלוט, אנחנו רוצים    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 22 

שנה תהיה לנו מלחמה, עכשיו,  לזרז את הסיפור, אנחנו לא יודעים אם מחר או מחרתיים או בעוד   23 

 24 ישובים אחרים, לא סוף העולם. ישובים שלא עושים, אז בואו ניקח את התקציב הזה ונתגבר יי

אם התקציב הזה לא ינוצל ואנחנו נשים כאן לוחות זמנים, הוא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 25 

 26 שובים שינצלו את זה. הכסף לא ילך לאיבוד. ייחולק לי 

]כ ב  פר סירקין[:אורי עצמון  ועדת הביטחון במחסני החירום שלנו, אני  ו דבר נוסף, אתמול היינו  27 

רוצה לציין שהתרשמנו מאוד לטובה מאיך שהם ערוכים, מסודרים ומתוחזקים. מה שיש שימושי   28 

 29 וזה הכי חשוב בסיפור, מוכן להפעלה וקל לראות ולעשות הכל וצריך לציין את זה. 

 30 יואב, כל הכבוד לך ולצוות שלך. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

סירקין[: ]כפר  עצמון  יהיו    אורי  שלא  המקלטים  לגבי  חוזר  להוציא  הולכים  אנחנו  שלישי,  דבר  31 

צמודים לבית. זה מבושל עד הסוף, פיקוד העורף השתכנע וסיכמנו שאם פקע"ר ימליץ על המקלוט   32 

 33 ר את זה בהליך הירוק. עדה תקלוט את זה כמו שזה ותאשוהזה שהוא יהיה לא צמוד לבית, הו 
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מעולה, אז אני אגיד כי לא בטוח שכולם יודעים במה מדובר. הבתים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 1 

הישנים שלנו, שאי אפשר לעשות להם ממ"דים, אנחנו השגנו אישור מיוחד שאפשר יהיה לעשות   2 

מהבית חלק  ולהיות  הבית  של  לקיר  צמוד  להיות  חייב  לא  הוא  חיצוני,  להיות  ממ"ד  יכול  הוא   , 3 

בכניסה מסביב. אני רוצה להגיד עוד משהו, אין השבחה, לא צריך אישורים של רמ"י, אנחנו לא   4 

באים לבדוק שימושים חורגים או חריגות במשק. זה חשוב להגיד את זה כדי שאנשים לא יהססו   5 

בפנים, מיגו  כל דרך לעזור. בחוץ,  נמצא  לעשות ממ"דים, אנחנו  יפחדו, שילכו  נית, מה שלא  ולא  6 

ושכנענו את פקע"ר שילכו איתנו עם זה וימצאו את הדרך לאשר לנו,    יהיה, שלא נופתע בפעם הבאה. 7 

כל מיני פרמטרים, אבל הם   יש  בלי המבואה,  יש מגבלה של כמה מטרים, תשעה מטרים  כמובן  8 

למצוא  מגלים גמישות כי הם מבינים שבאמת במרחב הכפרי יש מקרים יוצאי דופן. אנחנו צריכים   9 

 10 את הדרך לפתור את זה. 

 11 לגבי המקלטים, אני לא חושבת שאפשר בכלל לשקם את המקלטים הישנים.  רחל רבר ]אלישמע[:

כנס לזה עכשיו, אבל  ייש מקלטים שכן ויש כאלה שלא. אנחנו לא נ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 12 

ויש   יש מקלטים שיצאו מכלל שימוש  מיפוי,  יש  גם לאלישמע  לשדרג  יש מיפוי,  כאלה שצריכים  13 

 14 אותם ואפשר לעשות את זה. 

 15 ספורטאים מצטיינים 

אנחנו שמחנו בשבוע שעבר לציין את הספורטאים המצטיינים שלנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

מי   גם בספורט. אבל  גם חברתית,  גם בלימודים,  יש הרבה מאוד מצטיינים בדרום השרון,  כאן,  17 

שאתם רואים כאן בתמונה אלה האלופים. או אלופי עולם או אלופי הארץ, כולם אלופים בתחומם,   18 

, חלק מענפי הספורט הם אישיים וחלק קבוצתיים. שמחנו  מייצגים את המדינה בכל מיני תחומים 19 

 20 לתת להם מלגות.  

 21 חניכת חווה חקלאית 

אנחנו רואים כאן תמונות מהטקס שבו חנכנו את החווה החקלאית    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 22 

, אתם כולכם מוזמנים  1960-1980שלנו ע"ש יוסף זמוסטיאנו ראש המועצה האזורית הירקון בשנים   23 

וא ולראות את הפעילות בעקבות הערכים שיוסף ז"ל הנהיג על פיהם, אותם ערכים של אהבת  לב 24 

הארץ וציונות, תרומה לקהילה, התנדבות, חקלאות, שמירה על הסביבה, יש ממש מסע ערכים בתוך   25 

 26 החווה החקלאית עם פעילות מודרכת, כולם מוזמנים.  

 27 חודש הגאווה 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  את  חודש    אושרת  מעלים  אנחנו  שבו  חודש  זה  הגאווה,  חודש  הוא  יוני  28 

המודעות לנושא של סובלנות, קבלת השונה, מיצוי זכויות ושוויון זכויות לכל אחד ואחת ולא משנה   29 

הרצאות   פעילויות,  סדנאות,  מעבירים  אנחנו  שבו  החודש  זה  המינית,  הנטייה  או  המגדר  מה  30 

וה ואנחנו בהחלט חושבים שזה ראוי וחשוב להעלות  ומפגשים ומדברים על זה, הנפנו את דגל הגאו  31 

 32  . את זה, לדבר על זה, לתת לזה מקום, וגם במסגרת המועצה לא לייצר אפליה, לייצר שוויון זכויות

זה לא ברור מאליו, יש דברים שקונבנציונלית בכל מיני טפסים ממלכתיים כתוב אבא ואמא, כל  33 

י לייצר שוויון זכויות, זה יכול להיות אמא ואבא, או  מיני דברים שאנחנו שינינו אותם והתאמנו כד 34 

הרשויות שחתמו    20אמא ואמא, או אבא ואבא, צריך לתת לכולם זכויות מלאות, אז אנחנו כאן בין   35 
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על הסכם שמחייב אותנו להיות מודעים לזה ולתת את הזכויות המלאות ולהתאים את עצמנו לכל   1 

 2 הסוגים של המשפחות הקיימות במועצה.  

 3 אישור פרוטוקול קודם  [2]
פה    , מי בעד? מי מתנגד? נמנע?1.6.21-מה  5/21ונעבור לסדר היום. נאשר את פרוטוקול המליאה   4 

 5 אחד בעד. 

 6 

 7 [ קיום ישיבות מליאת המועצה באופן היברידי3]
קיום ישיבות מליאה באופן היברידי. כמו שאנחנו מקיימים אותן    גונן ]ראש המועצה[:אושרת גני   8 

מאז פרוץ הקורונה, קיימנו אותן בהתחלה רק בזום ואחר כך כשיכולנו לחזור, חזרנו, היום אנחנו   9 

מקיימים אותן באופן היברידי, כמחצית מהחברים משתתפים איתנו בזום, מי שנמצא כאן. יש כאן   10 

חנו צריכים לקבל בעניין הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך לאפשר לקיים את ישיבות  החלטה שאנ 11 

המליאה באופן הזה, או שאנחנו ככל שהתנאים יאפשרו לנו נקיים את זה רק בנוכחות מלאה פיזית.   12 

 13 אז לימור תציג את זה ונעלה את זה לדיון והצבעה. 

נה וחצי האחרונות אנחנו ראינו שאפשר  סיון שנכפה עלינו בשיבעקבות הנ   לימור ריבלין ]יועמ”ש[: 14 

חברי   יעילה, טובה, שמאפשרת השתתפות של מירב  וועדות שונות בצורה  ישיבות מליאה  לקיים  15 

המליאה, חשבנו שנוכל לאפשר להמשיך ולממש את קיום הישיבות בצורה משולבת, מי שירצה ויוכל   16 

אשר מאז שהעלנו את הנושא ומאז  כ  .יגיע, מי שאינו יכול ורוצה להצטרף מרחוק יעשה זאת  -להגיע 17 

שהתקיימה ישיבת ההנהלה, הממשלה האריכה את תקופת החירום, כך שממילא ההחלטה שלנו על   18 

תקופת הקורונה תמשיך לחול גם עד שיסתיים מצב החירום, אבל ההחלטה היום באה לומר שגם   19 

וזא חזותית  בהיוועדות  ישיבות  ולקיים  להמשיך  נוכל  החירום  תקופת  בתנאי  כשתסתיים  ת  20 

המועצה   ועובדי  המליאה  חברי  שכל  לוודא  יש  בהחלטה:  פה  מפרטת  שאני  התנאים  שיתקיימו  21 

שמשתתפים בדיון מרחוק יהיו מחוברים וזמינים ויכולים לשמוע אחד את השני בו זמנית, חברי   22 

המליאה יוכלו להצביע בעד, נגד או נמנע, הצבעתם תירשם בפרוטוקול, יש לערוך פרוטוקול כדין   23 

רט את כלל המשתתפים, סדר הדיון וההחלטות גם בישיבות שהן פרונטליות, יש להקליט את  המפ 24 

עדות השונות של המועצה אלא אם כן הם  ו הישיבה, כמובן שההחלטה הזאת תחול גם על ישיבות הו 25 

 26 עדת המכרזים.ו קיבלו החלטה ספציפית אחרת, כמו למשל ו

יש    חת בעד ותגובה אחת נגד ואז נעלה להצבעה.אני אבקש תגובה א  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 27 

לנו הנחיות ברורות מהיועמ"ש לממשלה, אנחנו יודעים, הקריאה את זה לימור ואמרה מה צריך   28 

ואנחנו   היברידיות  ישיבות  לקיים  יכולים  אנחנו  האלה  בתנאים  עומדים  אנחנו  אם  רק  להיות,  29 

 30 עומדים בתנאים האלה. אז אם יש מישהו שמתנגד לזה. 

אני חושבת שזה לא נכון, אני לא מדברת על המצב חירום, אחרי שנחזור למצב    רחל רבר ]אלישמע[: 31 

בבית, עושים   גם מהעבודה  זה מעצמי,  יודעת את  אני  רגיל, אני חושבת שיש המון הסחות דעת,  32 

 33 דברים, הדיונים לא רציניים, לא שומעים טוב, אני חושבת שזה לא נכון, אני אצביע נגד.

 החלטה
 1.6.21 -מיום ה 05/21מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 

 פה אחדאושר 
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אם זה מוגבל בזמן, אז זה בסדר, אם זה לא מוגבל בזמן, אני חושב שמי   ון ]כפר סירקין[:אורי עצמ 1 

שלקח על עצמו חובה של חמש שנים להיות חבר מועצה שיופיע, יתכבד, נראה אותו, נשמע אותו.   2 

 3 הרבה יותר בריא, הרבה יותר טוב, אם לא תגבילו בזמן אני אצביע נגד.

 4 אם זאת הופכת להיות שיטה? ה שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 5 בכלל? במדינה? אצלנו במליאה?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 6 אם אנחנו עכשיו מחליטים, מה זה אומר. שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

איך שנצביע, הצעת ההחלטה היא קודם כל שכל עוד מצב חירום    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

משיך להיות היברידי. אבל ככל שמצב החירום יסתיים אז אנחנו  מוגדר במדינה זו ההנחיה וזה י 8 

יכולים להצביע כאן להגדיר את זה כקבוע, או להצביע לתקופה מסוימת מוגדרת, ואפשר גם להצביע   9 

נגד ולהגיד רק בתקופת חירום אנחנו יכולים ורוצים לעסוק במודל הזה ובתקופת שגרה אנחנו רוצים   10 

 11 חן אחד, זכותכם. כולנו לחזור לדיון סביב שול 

משך באופן היברידי למרות שאני לוקחת  יאני חושבת שהייתי רוצה שזה י   עמנואלה רון ]מגשימים[: 12 

על עצמי אחריות וחושבת שהשאיפה צריכה להיות בנוכחות מלאה כי אין ספק שיש לזה אפקט   13 

מאשר שלא יקחו חלק  י מסכימה שצריך להגביל את זה בזמן, אבל עדיין רצוי שאנשים יהיו ו  .אחר 14 

 15 יגיעו בכלל, אז אני חושבת שיש לזה משמעות לאפשר את זה בכל זאת. 

האמת שאלה אמרה את הדברים שאני רציתי לומר, אני נורא מצטער    שלמה נמרודי ]רמות השבים[: 16 

אבל יש לי עבודה פול טיים במקום אחר ובשבילי, אני כמובן אנסה להגיע בעדיפות ראשונה לכל   17 

י הרבה בחו''ל ולא פעם התחברתי גם מחו"ל, אני ממש חושב שאנחנו במאה  ישיבה שאני יכול, אנ 18 

, אני גם לפני הקורונה ביקשתי מאושרת שתהיה האפשרות הזאת, אני מברך על זה וכפי שאתם  21-ה 19 

כשאני    17:00רואים אני משתתף ברוב הישיבות כי זה מתאפשר לי. אם אני צריך לבוא פיזית, בשעה   20 

, את הפקקים בארץ כולכם מכירים. מצטער, אבל זה המצב  15:00-ך לצאת במגיע מיבנה, אני צרי 21 

 22 אצלי ואני מניח שאני לא מדבר רק בשם עצמי. 

תודה רבה, אז אנחנו מעלים את זה להצבעה, שמענו דעות מכאן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 23 

 24 ולשם. הצעת ההחלטה תוקרא ע"י לימור. 

]יועמ”ש[: כי    55יף  בהתאם לסע  לימור ריבלין  לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות הקובע  25 

וועדותיה רשאיות לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן, אנו קובעים כי הן בתקופת   המועצה  26 

החירום במדינה בעקבות מגיפת הקורונה והן לאחר תקופת החירום במצב שגרה, מליאת המועצה   27 

ם באופן מלא ובין אם באופן היברידי. יובהר כי על  עדות חזותית בין או תקיים את ישיבותיה בהיו 28 

ם לאפשר לחברי המועצה להשתתף מרחוק בדיון ובכך לקחת חלק בישיבות  יהאמצעים הטכנולוגי  29 

דא כי כל חברי המליאה ועובדי המועצה שמשתתפים בדיון מרחוק יהיו  והמועצה ובכלל זה יש לו  30 

ז  בו  השני  את  אחד  לשמוע  ויכולים  וזמינים  חברי  מחוברים  שנבחר.  הטכנולוגי  באמצעי  מנית  31 

המליאה יוכלו להצביע בעד, נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול. יש לערוך פרוטוקול כדין   32 

תקבלו. יש להקליט את הישיבה כמתבקש  ההמפרט את כלל המשתתפים, סדר דיון וההחלטות ש 33 

ת השונות אלא אם כן הן החלטתנו זו תחול גם על החלטות הועדו  .לצו ולתמלל אותה  54מסעיף   34 

קיבלו החלטות ספציפיות אחרות, ואפשר להוסיף, החלטנו זו תהא תקפה למשך שנה מהיום, או   35 

 36 איזה תקופה שאתם תגידו לי, ולאחר מכן נשוב ונבחן את החלטתנו. מקובל? 
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אני מציע לחלק את ההחלטה לשתיים. כל זמן שיש מצב חירום    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: 1 

 2 . ולאחריו

זה לא נתון לשיקולנו, כל עוד זה מצב חירום, המדינה נתנה הנחיה,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

 4 יש הנחיה לאפשר היברידי. 

]יועמ”ש[: ריבלין  התכנון,    לימור  למוסדות  הנחיה  נתנה  המדינה  לדייק.  רוצה  אני  אושרת,  רגע,  5 

רשות א של  סוג  לכל  יש  זה  לגבי  נתנה,  לא  היא  לפקודת  לישיבות מליאה  אליה  הצו הרלוונטי  ת  6 

כבר   אנחנו  שלנו.  הצו  את  יש  האזוריות  ולמועצות  משלה  המקומיות  למועצות  משלה,  העיריות  7 

קיבלנו החלטה שכל עוד יש תקופת חירום אנחנו עושים את זה היברידי, יש לנו החלטה תקפה כזו.   8 

היברידיו  ישיבות  קיום  המשך  היום  לסדר  להכניס  שהצורך  ואמרתי  לפני  הזכרתי  עד  כי  נולד  ת  9 

 10 ארבעה ימים לא היה יותר מצב חירום. 

אין ספק שאנחנו טכנולוגית היום לא עשר ויש מה לשפר כאן ואנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 11 

חירום   בתקופת  אנחנו  להצבעה.  ונעלה  אחד  משפט  אגיד  אני  בסדר.  והכל  פתיר  הכל  נשפר.  עוד  12 

אפשר את הישיבות שלנו היברידית. עכשיו כיוון שעד לפני  קיבלנו החלטה כאן קודם לכן שאנחנו נ  13 

ארבעה ימים לא היה מצב חירום, עכשיו שוב הגדירו אותו כמצב חירום, רצינו לתת לזה תוקף גם   14 

מעבר לתקופת החירום. אני מציעה שאנחנו נצביע עכשיו שגם מעבר לתקופת החירום, בחצי שנה   15 

נו נחליט אם מתאים או לא מתאים. אני מעלה להחלטה  הקרובה אנחנו נאפשר את זה ואחרי זה אנח 16 

אישור חברי וחברות המליאה לקיים ישיבות מליאה באופן היברידי גם אם תקופת החירום תצא   17 

עד   ונעלה לישיבת מליאה בעוד חצי שנה,  נבחן את זה שוב  מתוקפה במשך חצי שנה, לאחר מכן  18 

 19 אושר ברוב קולות. . מי בעד? מי מתנגד? מי נמנע?31.12.21

 20 

 21 2022[ צו מיסים לשנת  4]
 22 , גזבר המועצה. 2022צו מיסים לשנת   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

. נשלח אליכם הצו בוורד עם  2022חברים, יש לנו את צו המיסים לשנת    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 23 

דברי הסבר. אני אעבור על דברי ההסבר שמסבירים את כל השינויים ככל שחלו בצו. צו המיסים   24 

לפי החלטת הנוסחה הקבועה שיש במדינה. אנחנו מציעים שלא לשנות את    1.92%-מתעדכן השנה ב 25 

ם בהתאם לשיעור שנקבע. בוצעו שם שני תיקונים טכניים בצו  צו המיסים למעט עדכון התעריפי 26 

 החלטה
מועצות אזוריות הקובע כי המועצה   – לצו המועצות המקומיות    55מליאת המועצה מאשרת בהתאם סעיף  

בעקבות  במדינה  החירום  בתקופת  הן  כי  ודיוניהן,  עבודתן  סדרי  את  לעצמן  לקבוע  רשאיות  וועדותיה 
מגיפת הקורונה והן לאחר תקופת החירום במצב שגרה, מליאת המועצה תקיים את ישיבותיה בהיוועדות 

 חזותית בין אם באופן מלא ובין אם באופן היברידי. 
ובהר כי על האמצעים הטכנולוגיים לאפשר לחברי המועצה להשתתף מרחוק בדיון ובכך לקחת  י •

ועובדי המועצה שמשתתפים  כי כל חברי המליאה  לוודא  יש  זה  חלק בישיבות המועצה בכלל 
הטכנולוגי  באמצעי  זמנית  בו  השני  את  אחד  לשמוע  ויכולים  וזמינים  מחוברים  יהיו  מרחוק 

 שנבחר. 

 וכלו להצביע בעד, נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול. חברי המליאה י •
 יש לערוך פרוטוקול כדין המפרט את כלל המשתתפים, סדר דיון וההחלטות שהתקבלו.   •

 לצו ולתמלל אותה.  54יש להקליט את הישיבה כמתבקש מסעיף  •
ספציפ • החלטות  קיבלו  הו  כן  אם  אלא  השונות,  הוועדות  החלטות  על  גם  חלה  זו  יות  החלטה 

 אחרות. 
 החלטה זו תקפה למשך חצי שנה, ולאחר מכן תשוב ותבחן. •

 ת ברוב קולו אושר 
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של נכסי העסקים. התברר ששני סעיפים חורגים מתעריף    7.5%-בעקבות ההעלאה לפני שנתיים ב 1 

תעריף   על  האלה  התעריפים  את  ומעמידים  זה  את  מתקנים  אנחנו  ולכן  שמותר  המקסימום  2 

ומקסימ מינימום  יש תעריפי  שנה  כל  אנחנו  המקסימום שמותר.  ביניהם, אם  להיות  צריכים  ום,  3 

חורגים אנחנו צריכים להעמיד את התעריפים. שני התעריפים אחד זה תחנת דלק והשני זה משרדים   4 

ה. על מנת שיתאימו לתעריפי המקסימום שקבועים בחוק, זה בעצם השינוי. חוץ מזה, שינוי  יבתעשי 5 

 6 עברה. התעריף והשינויים האלה הכל נשאר אותו הדבר כמו בשנה ש

חברים, בואו נעשה את זה מסודר. קראתם את זה, צו המיסים הגיע    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 7 

אליכם לפני עשרה ימים, עברתם על זה, קראתם את זה, למי שיש שאלות או הערות נעשה את זה   8 

 9 בהצבעה, אני רוצה לראות גם את החברים שנמצאים בזום.

אם יש המלצה לתוספת במיסים אנחנו צריכים להתנגד לזה,   אני חושבת שגם רחל רבר ]אלישמע[: 10 

המיסים הם גבוהים מאוד במועצה שלנו. אני לא חושבת שצריך לתת לזה יד, אנחנו יכולים לחשוב   11 

 12 על דרך אחרת להגדיל את ההכנסות. אני חושבת שזה ממש מוגזם. 

בסעיף של ההגדרות אנחנו רק גובים את מה שצמוד לבית ומאחר וכרגע    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 13 

דיברנו שהממ"דים יהיו לא צמודים לבית, אז אם זה שווה את העבודה הזאת, צריך לתקן את זה   14 

 15 כי אי אפשר יהיה לגבות ארנונה. 

עיקר  אנחנו נוותר על הארנונה של הממ"דים שלא צמודים לבית, ה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 16 

 17 שיהיו לאנשים ממ"דים. המועצה תתקיים גם בלי לגבות ארנונה על ממ"דים צמודים. 

בעניין שהעלתה רחל, אני חושב שההעלאה המבוקשת היא לא העלאה גבוהה ובסך    עדי שחר ]מתן[: 18 

התקציב   את  להשוות  כדי  למעשה  זה  הפנים,  משרד  ע"י  שמאושרת  אוטומטית  העלאה  זו  הכל  19 

כמו שנה שעברה. אני חושב שההעלאה הזאת היא לא מאוד משמעותית גם    מבחינה ריאלית שיהיה 20 

מבחינת רוב התושבים במועצה, אני חושב שבמועצה יחסית למקומות אחרים לא משלמים ארנונה   21 

גבוהה מאוד, אני לא חושב שהנתון הזה הוא נכון. אני סבור שאם יש בעיות ספציפיות לאנשים אז   22 

ומתן יותר מה  יש טיפול של אגף הרווחה  וזה הרבה  למי שמתקשה  או הקלות בארנונה  - הנחות  23 

שאנחנו מתבקשים להוסיף. אנחנו עם הסכום הזה צריכים בסך הכל לתת את השירותים    1.25% 24 

לתושבי המועצה, זה לא כסף שהולך פה למישהו ואנחנו רואים, לכל מיני דברים שרואים שחסר,   25 

ב שבעניין הזה זה חשוב שאנחנו לא נרד ממה  הסכום הזה אמנם לא יושיע אותנו, אבל אני חוש 26 

 27 שנתנו בשנה שעברה. 

קודם כל עדי, אתה נתת כאן תשובה מקיפה ומלאה, אני לא חושבת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 28 

שיש מה להוסיף. כדי לא לשחוק את סל השירותים לתושבים שלנו, כדי לשמר, ואנחנו תמיד רוצים   29 

 30 לתת יותר, אבל הוא נשחק כל שנה אז צריך לשמר, זה בעצם מצמיד את זה לשחיקה שיש במשק.

, המועצה לא גובה מיסים לבעלי עסקים. זה לא נכון שאנחנו  רק תשובה לרחל  מולי אורן ]נירית[: 31 

גובים הרבה. אנחנו פחות מהרבה רשויות סביבנו. המועצה גובה משהו כמו שני שליש מהרשויות   32 

 33 מסביב. רק לידיעתך.

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  גם    אושרת  אומרת,  שמולי  מה  את  רגע  אמשיך  אני  רבה.  תודה  מולי,  34 

למגורים אצל  לנמוכה  הארנונה  יותר מאשר חברינו ברשויות מסביב, אפילו נחשבת  גבוהה  לא  נו  35 

 36 . ןמביניה
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אני חולק על הדברים שאמר חברי, אנחנו בין הרשויות שגובות הרבה יותר    דויד סיון ]שדי חמד[: 1 

 2 מרובן. לא מהרשויות, מהמועצות האזוריות, גם בעסקים וגם בארנונה הביתית. 

חברים, זה לא הדיון אם יותר או פחות, יש כאן מצגת, במקרה הכנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 3 

 4 מראש.

אני לא חושב שאנחנו יכולים היום בזמן הזה, במצב הזה שהמושבים נמצאים    דויד סיון ]שדי חמד[: 5 

 6 להעלות את הארנונה ואני בדעה אחת עם רחל בנושא הזה.

י זו העלאה של המדינה, הרשויות רובן  אני רוצה לומר דבר לגבי ההעלאה, הר  גילה פרין ]ירקונה[: 7 

ככולן מעלות את התעריף הזה, אני שואלת ביני לבינכם, גם ככה המועצה האזורית שלנו נחשבת   8 

ראה אם אנחנו נגיד  ילמועצה איתנה שמחכים רק איך לחתוך ולהוציא ממנה. תחשבו על איך זה י 9 

ו, איזה השלכות יהיו לכך לגבי כספים  ''לא, אנחנו יכולים לספוג את זה'' ולא נעלה את האחוז ומשה 10 

 11 שאנחנו אמורים לקבל מגורמי המדינה? תחשבו על זה. 

 12 לגמרי היבט נוסף וחשוב, נכון ומדויק.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

עדה ובדקנו. אנחנו אכן משלמים הרבה  ואיתן ואני בדקנו את זה, היינו יחד בו   מולי אורן ]נירית[: 13 

זה בדוק. אני מדבר על העסקים. עסקים, תחנות דלק, מכל רשות עירונית  פחות מכל רשות אחרת,   14 

 15 שסובבת אותנו ובכלל. 

אני רוצה להגיד משהו, קודם כל, אני לא נגד ההעלאה ואני חושב שאם משרד    דני ברכה ]צופית[: 16 

הפנים החליט על ההעלאה וכל הזמן היינו צמודים לזה, העניין הוא הבסיס, כי אנחנו את הבסיס   17 

שבארנונה  בע נכון  משהו,  לכם  להגיד  רוצה  אני  מסביבנו.  לרשויות  פה  משווים  עכשיו  בר קבענו.  18 

בפירוש כתוב אין קשר בין השירותים הניתנים לארנונה הנגבית, אבל אני זוכר שהרשויות התמודדו   19 

הי כי  ימולנו,  חצי מחיר  לוקחים  ואמרו אתם  עיריות  ראשי  והקיבוצים, שבאו  שובים, המושבים  20 

כולים להתמודד, כי אתם לא נותנים את השירותים, ויש בזה משהו. אנחנו לא עושים תאורה  אתם י 21 

לכל מיני מחסנים, לא עושים כבישים, לא אוספים אשפה, לא נותנים שירותים. בעירייה, נותנים   22 

שירותים, עושים כביש למחסן, עושים תאורה, עושים מדרכה ואוספים את פחי האשפה. אנחנו לא   23 

 24 ום. עושים כל 

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  שחלק    יצחק  להיות  יכול  אוספים,  עסקית  אשפה  או  תעשייתית  אשפה  25 

מהעיריות אוספות בתשלום נוסף. צריך לאסוף אשפה ביתית בלבד מהתושבים ואת זה גם אנחנו   26 

עושים. תסתכלו בבקשה על הטבלה, תראו בשקף העליון, יש שם הרבה מועצות אזוריות בארץ.   27 

הבא אחרינו    34.8עד מקומי, אנחנו הכי נמוכים.  ו וריות דומות מאוד לנו? ללא מיסי וכמה מועצות אז 28 

משהו וכל השאר יותר. אם אנחנו מסתכלים על הערים סביבנו, וכאן כן כבר הוספנו    35מנשה עם   29 

, אני מדבר על  50משהו, כפר סבא    47עד מקומי, בשביל להשוות את זה נכון, דרום השרון  ומס ו  30 

 31 , אנחנו הכי נמוכים. 49-48, רעננה ושוהם גם 50, ראש העין 51צעים למגורים, יהוד  תעריפים ממו

]ראש המועצה[: גונן  גני  ורחל, שניכם העליתם כאן אמרה שהיא לא מבוססת    אושרת  דויד סיון  32 

אל מול גזר, חבל    .במציאות ולכן אנחנו רוצים לשקף לכם, דרום השרון אל מול מועצות אזוריות 33 

הכי נמוכה בארנונה למגורים. תעריף    -הכרמל, חוף השרון, לב השרון, מנשה ועמק חפרמודיעין, חוף   34 

,  ח תקווהממוצע ארנונה מגורים אל מול ערים, דרום השרון הכי נמוכה לעומת כפר סבא, יהוד, פת 35 

, רעננה, שוהם, אז בואו, לפני שאנחנו אומרים אנחנו הכי יקרים, בואו תראו  רוןשת הראש העין, רמ 36 
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ובדות. לכן, אין שום כוונה, אנחנו תכף נצביע על זה אבל אני אומרת שאני חושבת שזה לא הנה ע  1 

אחראי לוותר על עדכון הארנונה האוטומטי שאומר שאנחנו לא מתכוונים לשחוק את השירותים   2 

גם   יכולים  והיינו  הלוואי  השירותים.  של  האיכות  את  לשמר  רוצים  אנחנו  שלנו,  לתושבים  שלנו  3 

היינו יכולים להגדיל את השירותים באמצעות עוד הכנסות, בוודאי היינו שמחים, בטח  להגדיל. אם   4 

לא לגבות יותר ארנונה. אין לנו שום כוונה להגדיל את גובה הארנונה, אלא לעדכן אותה עפ"י העדכון   5 

כל   ונראה את  זה להצבעה  אני אעלה את  הגדירה כעדכון אוטומטי. עכשיו  האוטומטי שהמדינה  6 

 7 . 2022ום שיצביעו. אני מבקשת לאשר את היטל המיסים לשנת החברים בז 

כולל העדכון    2022מליאת המועצה מאשרת את היטל המיסים לשנת    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  8 

 9 כפי שהובא ע"י משרד הפנים.  1.92%האוטומטי, 

 10 אושר ברוב קולות.  מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 11 

 12 2022[ הנחות בארנונה לשנת  5]
תשלומי  באישרנו את היטל המיסים ואנחנו עוברים עכשיו להנחות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 13 

 14 .2022ארנונה לשנת המס  

ארנונה גם נשלחו לכם, הן דומות להנחות משנים קודמות. יש  בהנחות   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 15 

היה   ומשפחותיהם,  ושוטרים  מלחמה  נפגעי  לחיילים  האוטומטית  בהנחה  קטנטן  אחד  שינוי  פה  16 

, את זה עדכנו וכמובן מעדכנים  66%-, החוק מחייב שני שליש שזה קצת יותר מ66%  רשום אצלנו  17 

 18 לכולם. 

לי יש רק בקשה אחת, מי שמקבל הנחה יטרחו ויבדקו וימשיכו לו את    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 19 

ההנחה לשנה הבאה והוא לא יצטרך לבוא ולהגיד לא קיבלתי את ההנחה, מכיוון שאף אחד לא   20 

 21 ותר. נהיה בריא י

במקומות שבהם יש הנחה קבועה, אז לעשות מאמץ לעשות את מה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: 22 

שאורי אומר. תעשו מיפוי כדי שתוכלו לעשות את זה מבלי לבקש מהם שוב ושוב. חברים, אנחנו   23 

נותנים את ההנחות המקסימליות בכל אחד מהפרמטרים. אני מבקשת להעלות את זה להצבעה. מי   24 

 25 אושר ברוב קולות.  מי נמנע? מי מתנגד? בעד?

 26 

 27 .  2022נתנו את ההנחות המקסימליות לתשלומי ארנונה לשנת המס    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 28 מאגר אייל   -[ פארק אקולוגי למחזור6]
 29 פארק אקולוגי.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלטה
, כפי שהובא 1.92%העדכון האוטומטי , כולל  2022מליאת המועצה מאשרת את היטל המיסים לשנת 

 על ידי משרד הפנים, כפי שהוצג במליאה
 ברוב קולות אושר 

 החלטה
 במליאה  ה, כפי שהוצג2022ההנחות בארנונה לשנת מדיניות מליאת המועצה מאשרת את 

 ברוב קולות אושר 
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נושא של מחזור פסולת ואשפה במועצה, ולא רק שלנו, הוא נושא    שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[: 1 

כבד מאוד. הוא גם שירות מרכזי שאנחנו נותנים לתושבים וגם העלויות שלו הן מאוד גבוהות כמו   2 

מיליון ש"ח, הפינוי של הפסולת המוצקה ועוד אחרי    20שאתם יודעים, סדר גודל של אשפה ביתית  3 

הבקבוק של  מחזור  של  העניין  לה זה  שוקלים  אנחנו  וכו'.  והפלסטיקים  אשכול  יים  עם  יחד  כנס  4 

פארק   להקים  מתכוונים  אנחנו  שבמסגרתו  משותף  למיזם  אייל  קיבוץ  עם  יחד  השרון  רשויות  5 

נצליח   אנחנו  בשורה התחתונה אם  הגופים האלה.  של שלושת  שותפות  אקולוגי למחזור שתהיה  6 

אנחנו לא עושים את זה מחר בבוקר, אנחנו רק  לקיים את זה ויהיו פה עוד הרבה דיונים על זה כי   7 

נכנסים לבדיקת היתכנות של הדבר הזה מבחינה עסקית, בשורה התחתונה אני מקווה שנגיע למצב   8 

שבו אנחנו משלמים הרבה פחות על פינוי האשפה הביתית שלנו, כי האתר הזה הוא שלנו ואז אנחנו   9 

ם אחרים שאנחנו שולחים את האשפה היום  לא משלמים כל מיני דברים שגוזרים לנו בדרך לאתרי 10 

באופן משמעותי בכמה מיליוני שקלים    דר ילכל מיני מקומות בארץ. התקציב השוטף של האשפה   11 

הנות מרווחים עסקיים כי המתקן  יונוכל לפנות את זה לדברים אחרים. הדבר השני, אנחנו אמורים ל  12 

פר סבא, רעננה וכו' לתוך המתקן  הזה יהיה מתקן אזורי שבמסגרתו האשכול יביא את האשפה מכ 13 

הזה, שיהיה מתקן מתקדם מאוד וכולי. עניתי גם במיילים למספר שאלות. אנחנו עוד לא נמצאים   14 

בפרטי הפרטים של הכמויות והמספרים וכולי, השלב הראשון הוא בדיקת היתכנות שבה אנחנו   15 

ים להתקשר עם קיבוץ,  רוצים לראות אם הדבר הזה הוא אפשרי מבחינה חוקית. האם אנחנו יכול  16 

האם זה מותר לנו כרשות מקומית, הם גוף עסקי, עם אשכול רשויות השרון, את הדברים האלה   17 

אנחנו צריכים לבדוק לעומק ורק אחרי שנבדוק אותם נוכל להתקדם למדרגות הבאות. בינתיים, יש   18 

כס להוציא  והתחיל  אנשים  מיני  כל  עם  חתם  כבר  הקיבוץ  הקיבוץ,  של  מלאה  גם  הסכמה  פים,  19 

האשכול התחייב לסכומים גדולים של כסף, יותר מאוחר תראו בתב"רים, אנחנו רוצים להתחיל עם   20 

אלף ש"ח ויכול להיות שבמליאה הבאה אם נתקדם בתהליך אנחנו נצליח    200תב"ר יחסית קטן של   21 

עוד   לזה  ושמאים,    500להוסיף  עו"ד  עם  בלבד,  היתכנות  בדיקת  היא  עכשיו  ש"ח, הבדיקה  אלף  22 

 23 במידה ונבין שהיא חיובית נציג לכם את זה ונוכל להתקדם. עכשיו ניתן לליאור להציג.

]רמת הכובש[:  ה לפני שליאור מציג, אושרת מתנצלת, יש היום מסיבות סיום  ישני  אורי מרגלית  24 

לשלושה בתי ספר, חלקם נדחו בגלל הקורונה, אז היא נאלצה לצאת כדי להספיק לשניים מהם,   25 

 26 . 19:30שעה  , עכשיו הלייצג אותה היא ביקשה ממני

תפעול[: אגף  מנהל  ]סגן  גפן  אחד   ליאור  שזה  חושב  אני  ואיכותי.  מהר  לאט,  לדבר  אנסה  אני  27 

מהפרויקטים היותר מרגשים שאתם הולכים להחליט עליהם בתקופה הקרובה ואני רוצה להסביר   28 

ות בין שלושה גופים  לכם למה, אז בואו נתקדם. בעצם, כמו ששרון אמר אנחנו מדברים על שותפ 29 

אשכול שמאחד, כמו איגוד    -  שכמובן אנחנו נצטרך לבדוק איך אנחנו עושים את זה, אשכול השרון 30 

ה, דרך איגוד הערים הזה אפשר לעשות פעולות משותפות ואנחנו חברים  יערים שקשורות אחת בשני  31 

 32  ה ים שבעצם יהיירגל באשכול הזה, קיבוץ אייל וכמובן דרום השרון. בעצם אנחנו מדברים על מספר  

, למצוא פתרונות כלכליים בשביל להוריד עלויות ו/או לייצר כל מיני פעילויות  תרווח כלכלי לכל אח 33 

מהסוג הזה. אנחנו מדברים על רווח כלכלי, אנחנו מדברים על אקולוגיה מאוד מאוד חדשנית שתכף   34 

על משהו שהוא מאוד מא ואנחנו מדברים  לעומק  יותר  זה  על  נדבר  על  אנחנו  נדבר  אופטימי,  וד  35 

קיימות בהמשך. אנחנו מדברים על מאגר המים שנמצא בקיבוץ אייל, ממש ליד המחלף בכביש שש,  36 

שם   השייח'  מקבר  רחוק  לא  המחלף,  ליד  ממש  זה  הנדסי,  מתקן  בעצם  הוא  המתקן  של  הייעוד  37 

זה מעל מכון הטיהור. בין מכו  1,000למעלה, מאוד רחוק מכל בית, זה   ן הטיהור  מ' מקלקיליה,  38 



 

17 
 נוצר על ידי 

לצומת. מבחינת המיקום, המיקום הוא מושלם, הוא רחוק מכל הבתים, קיבלנו בינתיים אישורים   1 

ועדה תומכת בזה, וגם משרד הפנים אפילו  ולביצוע של הדברים האלה מהמשרד להגנת הסביבה, ה  2 

ו  הקצה לנו יועצים להתחיל לעבוד על הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? על מה אנחנו מדברים? אנחנ  3 

 4  600מדברים על מתקן שאליו תגיע פסולת מכל המרחב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מדברים על בין  

טון שיגיעו כל יום למרחב הזה, כמובן שהכל יהיה מסודר עם תכניות תנועה ועם דברים    1,000-ל 5 

מאוד מסודרים, המשאית נכנסת, נשקלת, והמפעל יפריד את האשפה שאתם זורקים אצלכם בבית   6 

ה חלק  בפח  טיפול,  להם  נעשה  אנחנו  מהזרמים  חלק  שונים,  לזרמים  תפריד  היא  שלכם,  רגיל  7 

היום   יודעים,  אתם  אם  יודע  לא  אני  יוטמנו.  מהזרמים  וחלק  נמחזר  מהפסולת    80%מהזרמים  8 

שאנחנו זורקים פה, אנחנו טומנים באדמה, אז תחשבו שאנחנו גם זורקים את החומר הזה שהוא   9 

ממש זורקים כסף לאדמה, אז המתקן הזה המטרה שלו היא למנוע את    בזבוז כסף נוראי ואנחנו 10 

בתחילת   ממש  אנחנו  כי  אליהן  אכנס  לא  שאני  השלכות  המון  עוד  לנו  יש  זה  אחרי  הזה.  הדבר  11 

התהליך, אבל זה באמת מאוד מרגש מבחינה אקולוגית וכמובן שאנחנו נעשה מזה הרבה כסף. אני   12 

לי  היא  הכוונה  בפרטים,  אתכם  אלאה  בין  לא  האלה,  הצדדים  שלושת  בין  שותפות  של  סוג  יצר  13 

הקיבוץ, בין האשכול ובין המועצה. אנחנו ניגשים לקול קורא שהמשרד להגנת הסביבה מקצה, עם   14 

הקול הקורא הזה אנחנו רוצים להביא מהם הרבה מאוד כסף להקמה של המתקן הזה, הכוונה   15 

זה אנחנו מתחלקים עפ"י הרמה של    בעצם היא שכל אחד מהצדדים מכניס את אותו סכום ואחרי 16 

ההשקעה שכל אחד מהצדדים הכניס בהתחלה, הבאתי לכם פה רק בשביל שתבינו, אם אנחנו נקים   17 

שליש, אנחנו תוך שלוש שנים מחזירים את ההשקעה ומוסיפים  -שליש- את זה ובאמת נחלק שליש 18 

וד מיליון ש"ח ארנונה  לתקציב השוטף, מעבר לזה שאנחנו חוסכים בעלויות, אנחנו מוסיפים גם ע 19 

על המתקן הזה, מבחינה כלכלית זה היסטרי. זה לא כמו חירייה, כי בחירייה מה שהם עושים, הם  20 

שורפים את הפסולת וזה מייצר כל מיני מפגעים אקולוגים. מה שאנחנו עושים, מדובר במתקן שהוא   21 

י  לא  אחד  אף  מקורה,  תגיע  ייהיה  כשהיא  פסולת,  בכלל  לשם  שמגיעה  מיני  דע  בכל  תעבור  היא  22 

מסועים שבעזרת רוח, באמצעים רובוטים וכל מיני קרני לייזר מחלקים את הדברים, ואז בעצם  23 

מתחילים למחזר את החומר. היום מה שקורה, בגלל שזורקים את הכל במכה אחת, לא יודעים מה   24 

סתכלו פה  לעשות איתו ואי אפשר לעבוד איתו. מה שאנחנו נעשה זה להפריד את החומרים, אם ת 25 

מהחומר הזה אנחנו ננצל    40%על מה שנמצא לכם על השולחנות, רוב החומר פה הוא חומר אורגני,   26 

אותו ואנחנו לא נטמין אותו, אנחנו נעשה ממנו חשמל בהמשך. הדבר הזה הוא באמת, יש בו המון   27 

הזבל   פוטנציאל, אנחנו בעצם לוקחים אחריות מחדש על הזבל שלנו. היום אנחנו שולחים את כל 28 

שלנו לרמלה, אני לא יודע אם ידעתם את זה, כל מה שאתם זורקים בפח שלכם בבוקר, הפח הזה   29 

זה   על  ואנחנו משלמים  איתו  קורה  מושג מה  לנו  ואין  לרמלה  מגיע  בשבוע,  פעמיים  היום,  בסוף  30 

ביוקר. אנחנו בעצם עושים פה שיתוף פעולה עם האנשים, מעגנים משאבים, מייצרים פה לעצמנו   31 

 32 וחים כלכליים כי אנחנו נהיה הבעלים של המתחם הזה. רו

 33 ליאור, תודה. אנחנו מאוחר יותר נדבר על התב"ר.  שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[:

עדה  וו  וקודם כל יש לי שאלה אני אשמח לקבל תשובה ואחרי זה להמשיך. איז  ליאת זולטי ]מתן[: 34 

 35 אמונה על כל המיזם הזה? 

המועצה ]מנכ”ל  סספורטס  בבדיקת    [:שרון  כרגע  אנחנו  הקשבת.  לא  אולי  בהתחלה,  אמרתי  36 

 37 - היתכנות בכלל אם זה אפשרי, ברגע שנחליט שכן
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שרון אני הקשבתי, גם כשמועלים דברים כאלה בבדיקת היתכנות ומועבר כאן    ליאת זולטי ]מתן[: 1 

 2 עדה כזה דבר אמור להיבדק. וו  והרבה חומר, אז אני שואלת תחת איז 

 3 ועדה לאיכות הסביבה של המועצה.וידון ב יאמרתי, זה   המועצה[:  שרון סספורטס ]מנכ”ל

אוקיי, אני מאוד אשמח שהדברים האלה יעברו שם ושנדע עליהם לפני שהם    ליאת זולטי ]מתן[: 4 

מגיעים למליאה, אני חושבת שחשוב שגם נהיה מעורבים. אנחנו עכשיו אמורים לאשר תב"ר של   5 

עדה הזאת ואני לא בטוחה שזו  ועדה. לא עבר אף נציג שנבחר להיות בוו אלף ש"ח שלא עבר בו  200 6 

 7 הדרך.

אלף    700אלף ש"ח בקופה. קיבוץ אייל    700כל גוף צריך לשים    המועצה[:  שרון סספורטס ]מנכ”ל 8 

כי    700אלף ש"ח, הם כבר אישרו את הכספים האלה. אנחנו לא מביאים עכשיו    700ש"ח, אשכול   9 

הוא   שלנו  הראשוני  התב"ר  לכן  אפשרי,  באמת  שזה  לראות  רוצים  שנציג    200אנחנו  ש"ח  אלף  10 

אחד מאיתנו לקח על עצמו  כל    הבאה נביא את יתרת הסכום.בהמשך, ואם זה יתקדם אז במליאה   11 

ועו"ד.   שמאי  על  לשלם  צריכים  לדוגמה  אנחנו  מול חלק מהקבלנים.  עובד  והוא  חלק מההוצאה  12 

הקיבוץ צריך לשלם על יועץ נוף, על אדריכל תב"ע, על יועץ ניקוז. אשכול צריך לשלם על פרויקטור,   13 

ובסוף בוודאי שאנחנו מוודאים שני דברים. אחד, אנחנו  כל אחד לקח על עצמו חלק בסיפור הזה,   14 

גם חברים באשכול, אז שנראה שאנחנו לא משלמים פעמיים כמו כל הרשויות האחרות. ומעבר לזה,   15 

 16 כל הוצאה שלנו תהיה מקבילה להוצאות של הגופים האחרים. זה חייב להיות עניין שווה. 

 17 ת[ התפרצויו]

אלף ש"ח.    700נורא פשוט, בינתיים קיבוץ אייל מתכוון לשים    תפעול[:ליאור גפן ]סגן מנהל אגף   18 

- להתחיל להפעיל יועצים בשביל הדבר הזה, אותו דבר גם האשכול התחיל להפעיל יועצים בצריך   19 

אלף ש"ח או יש לו מה שנקרא אשראי במוסדות הציבוריים שלו בשביל להפעיל את היועצים    600 20 

אלף ש"ח בשביל לראות קודם כל    200-אשראי להתחיל לבקש בהאלה. אנחנו בעצם מבקשים כמו   21 

 22 אם יש היתכנות. 

כנס עכשיו לפרויקט הזה,  יכמה עולה הפרויקט הזה? אנחנו רוצים לה  אורי עצמון ]כפר סירקין[: 23 

 24 כמה עולה הפרויקט? כמה שנים אתה צופה החזר? 

מיליון ש"ח.    100-מיליון ל  65הפרויקט עולה להקים אותו בין    ליאור גפן ]סגן מנהל אגף תפעול[: 25 

שנים    3של הפרויקט הזה הוא בין    כספיאנחנו מבינים עפ"י החלוקה הזאת של הדברים, ההחזר ה 26 

 27 שנים, תלוי כמה כסף נשקיע בו.  5-ל

 28 א', האם זה לא נכון להביא פרויקט כזה דרך חכ"ל?  מולי אורן ]נירית[:

 29 ודע.יכול להיות, אני לא י שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[:

אוקיי, דבר שני. נניח היה ולא, אני ממש משתתפת בדבריה של ליאת, כי אם לא,    מולי אורן ]נירית[: 30 

עדה לאיכות הסביבה, בודקים את כל הנתונים ואז היינו מגיעים למליאה  ו היינו צריכים לשבת בו 31 

ועדה.  ו דרך היותר מגובשים, עם ידע יותר גדול ועם הבנה יותר גדולה, לכן באמת חבל שזה לא עבר  32 

אני מצטרפת למה שליאת אמרה. דבר שלישי, רק לסבר את האוזן, אתה צודק, עלויות השינוע נכון   33 

העלות   השינוע,  של  נתונים  טבלת  לקבל  גם  מבקשת  הייתי  אז  עתק,  הון  עולה  הזבל  של  להיום  34 

 35 הכספית, כי זה באמת יחסוך הרבה כסף. היה והפרויקט הזה יצא לפועל. 
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רהב   יצחק[:ליטל  ו   ]צור  כיו"ר  כל  קודם  דברים,  ולא  וכמה  מסכימה  אני  הסביבה  איכות  עדת  1 

מסכימה עם חברותיי. חשוב לי לומר שכמו שאני מבינה ותקנו אותי אם אני טועה, אנחנו מדברים   2 

לנו איז ובעצם התב"ר שאנחנו מאשרים פה אמור לתת  שהי בדיקת  ופה על משהו מאוד ראשוני  3 

אינפורמציה על מנת שיהיה לנו גם במה לדון. אבל כן היה ראוי שזה היה  היתכנות כלכלית ויותר   4 

עדה. אני כן מבקשת שבעבודה שאנחנו נכנסים אליה כרגע, הייתי רוצה שהיא תכלול  ו עובר קודם בו 5 

גם תסקירים סביבתיים כדי שיהיה על מה לדון, התייחסויות לזיהומי רעש אוויר, משטר רוחות   6 

ת המט"ש ליד, אני מניחה שביועצים נוספים מה שהיה כתוב במצגת זאת  באזור הזה, יש לנו גם א 7 

אז ההתייחסות של   וכולי,  לנמל היבשתי  יש איזשהו תכנון מאוד ראשוני  בנוסף, באזור  הכוונה.  8 

התנועה, היבטים תנועתיים של משאיות וכולי, צריכה לקחת גם את התרחיש הזה בחשבון, גם צופה   9 

תי באזור ולא רק למה שיש שם היום כרגע. הייתי רוצה לדעת בתכנית  פני עתיד לכל הנושא התחבור 10 

הכלכלית קודם כל מה החיסכון הצפוי בצורה שהיא מדויקת, מבחינת שאמרתם שהפרויקט הזה   11 

כן יחסוך לנו עלויות, והייתי רוצה שנביא גם להחלטת מליאה את הכספים שאותם אנחנו חוסכים,   12 

שרון,   אותם.  מפנים  אנחנו  לאן  מובאז  להיות  צריך  חושב שהנושא   13  די יל  ע  לאתה אמרת שאתה 

שהוא  והו בפרויקט  מדובר  אם  כי  לדיון,  להיפתח  צריך  שזה  חושבת  אני  הסביבה,  לאיכות  עדה  14 

עדה  ובשיתוף פעולה ביחד עם אשכול וקול קורא שמגישים למשרד להגנת הסביבה וכולי, ברור שהו  15 

זה עובר דרך כלכלית או לא עובר, זה משפיע  צריכה להיות חלק מזה, רק צריך לקבל החלטה אם   16 

 17 על ההתנהלות בהמשך, אבל צריך לקבוע מי האבא והאמא של הפרויקט הזה. 

אני אענה ואולי זה יפתור את השאלות האחרות. יש לנו שעון חול    שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[: 18 

המדינה  אז  נזכה  אנחנו  אם  קורא.  קול  הגשת  והוא  הזה  הפרויקט  של  פה    בסיפור  משתתפת  19 

במספרים מאוד מאוד גדולים. משרד הפנים כבר אמר לאשכול שהפרויקט הזה מבחינת המדינה   20 

יקבל תיעדוף גבוה, מכל מיני שיקולים, והוא פרויקט חשוב לאשכול רשויות השרון. אנחנו יכולים   21 

סוך  לא לקחת בו חלק. אפשר לשבת על הספסל, להגיד חברים אנחנו נקבל ארנונה ותודה רבה ונח 22 

קצת בעלויות אשפה שלנו ובזה זה נגמר. אנחנו לא רוצים להיות על הספסל, אנחנו רוצים לבדוק   23 

אפשרות להרוויח מזה כסף כל חודש ולהיות שותפים בעסק הזה, ולכן, זה דבר שיכול להכניס לנו   24 

של   היתכנות  בדיקת  שנעשה  אחרי  רק  לקרות  יכול  הזה  הדבר  כל  בעתיד.  משמעותיות  הכנסות  25 

שמאי שאנחנו רוצים לעשות אותה מהר, אני מקווה שהיא תהיה מהר. זה יכול לקחת יותר  /עו"ד 26 

מחודש, לבדוק, להגיד לנו חברים, מועצה אזורית מותר לעשות עסק כזה עם קיבוץ ועם אשכול   27 

זה מכל   כל העניינים, נטחן את  כל הכמויות,  יום שלם כל המספרים,  נשב פה  ואז  כן,  לנו  ויגידו  28 

כרגע אנחנו רותמים את העגלה לפני הסוס זה נורא מוקדם. אנחנו החלטנו ללכת על זה  הכיוונים.   29 

נראה לנו שאנחנו לא רוצים להסתכל מהצד.   ויש בו היתכנות טובה,  נראה פרויקט כלכלי  כי זה  30 

הקיבוץ והאשכול אמרו לנו חבר'ה, אם אתם בפנים, תגידו. אם אתם לא רוצים זה בסדר גמור,   31 

יוצאים לד בעוד שלושהאנחנו  להגיש  כי את הקול הקורא צריך  ים של  -רך.  וזה  ארבעה חודשים  32 

עבודה, זה תב"ע, זה תכנונים, מסמכים, המון עבודה ואין לנו זמן לחכות. נצטרך לרוץ על זה הכי   33 

רוצים   בינתיים  זה בלעדינו, אנחנו  יעשו את  לנו, הם  יחכו  והקיבוץ לא  מהר שאפשר, אז אשכול  34 

גם בהמשך, להתקדם, לכן התב"ר   נביא את הכספים  נכון אז  נראה שהוא  מובא לכאן ואם  הזה  35 

אלף ש"ח. כל ההשלכות האחרות של כיווני רוחות, זיהום    700חלקנו כמו כל החלקים האחרים הוא   36 

סביבתי, מאגרים, תכנון, תב"ע, יוצגו בפירוט רב כשנתקדם בפרויקט, כרגע זה מאוד מאוד מוקדם.   37 

ועדה אחרת. אני מקווה מאוד שבחודש הזה נקבל תשובה,  ועדה הזו או  ו ואני אדון עם ליטל לגבי ה 38 

אלף ש"ח, עו"ד יכול לקחת לבדיקה הזאת גם חודש וחצי וגם חודשיים או   200-אנחנו מתחייבים ל  39 
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שלושה, וגם שמאי. אבל אני צריך להתחייב עם סכום להתקשרות איתו, אז היה כתוב שעו"ד זה   1 

יכול לקחת גם ארבעה חודשים, אבל אני מאמין שתוך חודש הוא    ומשהו אלף ש"ח, זה  100בערך   2 

יגיד לי תשמע, יש לי עוד בדיקות לעשות אבל זה אפשרי. יש פה סיכון, יכול להיות שנשלם לו והוא   3 

יגיד לי בעוד כמה חודשים זה לא אפשרי והכסף הזה הלך לפח. יכול להיות מצב כזה, אני לא מאמין   4 

 5 ון שלוקחים. אבל יכול להיות. זה הסיכ

]אלישמע[: יפתח  כחלק    איתן  וגם  כמועצה  גם  מבין.  אני  אופנים  בשני  מושקעים  בעצם  אנחנו  6 

יותר   בהשקעה  נהיה  שאנחנו  אומר  זה  אבל  באשכול,  שלנו  המשקל  מה  יודע  לא  אני  מהאשכול.  7 

 8 משליש, אבל גם מן הסתם בהחזרים אנחנו אמורים לקבל גם חלק מהאשכול. 

מועצה אזורית דרום השרון היא חלק קטן באשכול. כפר סבא,    מועצה[:שרון סספורטס ]מנכ”ל ה 9 

ברגע   אבל  קטנים,  יחסית  אנחנו  התושבים.  כמות  בגלל  באשכול,  גדולות  השרון  והוד  רעננה  10 

 11 שהאשכול יהנה מאיזשהו כסף אז גם אנחנו נהנה מזה באופן יחסי לחברותנו באשכול.

]נירית[: אורן  שקשור    מולי  מה  שכל  חושבת  שווה  אני  ולהתייעלות  הסביבה  ולאיכות  בחדשנות  12 

 13 לנסות. אין מה להפסיד. 

]מתן[: זולטי  לו    ליאת  יש  אבל  כלכלי,  מאוד  להיות  יכול  והוא  חשוב  הוא  הזה  הפרויקט  תראו,  14 

היבטים וכשאנחנו הולכים ומחליטים על כסף, זה כמו שליטל דיברה, צריך להחליט מה בודקים   15 

שמא ואומרת  שוב  חושבת  אני  ה ואיך,  של  לשולחנה  יבוא  הזה  שהנושא  חשוב  לאיכות  ווד  ועדה  16 

הסביבה, ששם מחליטים איזה בדיקות הולכים לעשות ואני חושבת שיש לזה חשיבות מאוד מאוד   17 

קבלת   בעת  לשולחן  להביא  הולכים  אנחנו  מה  של  בחשיבה  חלק  ונהיה  נחליט  שאנחנו  גדולה  18 

אלף ש"ח,    700אלף ש"ח ובהמשך    200לכן שוב אני אומרת, אנחנו מחליטים להעביר    .ההחלטות 19 

 20 ועדה לאיכות הסביבה. ואבל עדיין לא סגרנו כלום מבחינתי בתור אחת שנמצאת שם כחלק מה 

 21 ועדה לאיכות הסביבה. ומקובל לחלוטין וזה יעבור דרך ה  מרגלית ]רמת הכובש[:אורי 

]יועמ”ש[: ריבלין  אנחנו    לימור  אם  היועצים,  של  הבדיקה  אחרי  למליאה,  חזרה  עולה  שזה  לפני  22 

 23 עדה לאיכות הסביבה להמשך הפעולה.ומעוניינים להמשיך עם זה, זה עובר להמלצות הו

 24 [ תב"רים 7]
נתחיל בתב"רים. תב"ר ראשון הוא תכנית תקשוב הממשלתית    שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[: 25 

אלף ש"ח    60שאה לצרף את החווה החקלאית לתכנית, אושרו  הלאומית, משרד החינוך העניק הר 26 

נוספים, בהתאמה של המועצה, זה במסגרת שכבר דיברנו עליה בעבר, שדרך אגב הציוד שלה התחיל   27 

אלף ש"ח,    60להגיע השבוע לבתי הספר, כל מה שקשור תשתיות מחשוב וכולי. יש פה תוספת של   28 

ינוך. לגבי תיירות, קיימנו לפני שבועיים דיון פה  ש"ח ממשרד הח  52,800- ש"ח מהמועצה ו  7,200 29 

וגם במטה   בגזר  גם  תיירות כפרית, ראינו במועצות אזוריות אחרות,  בנושא  עם קבוצת תושבים  30 

יהודה, שנושא התיירות הכפרית הוא עשייה ליבתית באזורים האלה. יש המון פעילויות, מארגנים   31 

ועושים יין ודברים כאלה, ומאפשרים להם לייצר  קבוצות של חקלאים, של אנשים שעושים שמן זית   32 

פוטנציאל   יש  שלנו  באזור  תיירים,  מטיילים,  שלהם  לעסקים  להביא  להם  שעוזר  מנגנון  איזשהו  33 

מאוד גדול, יש לנו פה את נחל הירקון עם מסלולים מדהימים לאופניים, יש המון דברים במושבים   34 

כוניות בכפר מלל או יינות שעושים פה בהמון  עצמם שקיימים כבר, אם זה שמן זית ואם זה אוסף מ 35 

מקומות ועבודות יד, אומנויות וכולי, אנחנו רוצים להביא יועץ שהתפקיד שלו יהיה לעשות מיפוי   36 
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של מה יש בדרום השרון, יעבור מושב מושב, קיבוץ קיבוץ ויראה איזה עסקים יש שנכון לכוון אותם   1 

ה נכון לעשות בהקשר של תיירות כפרית בדרום השרון,  לתיירות כפרית, יגישו לנו אחרי זה תכנית מ 2 

מיני   כל  לכאן  להביא  של  פעילויות  זה  אם  אצלנו,  כאן  התיירות  ואת  העסקים  את  לעודד  כדי  3 

פסטיבלים וכולי, ואם זה לפרסם את זה בכל מיני דרכים, אנחנו צריכים לרכז את הנושא הזה,   4 

 5 .לעשות מיפוי בכל מקום, יראה מה יש ויגיש תוכנית

 6 אבל התכנית הכוללנית למשל לא מאפשרת את הדברים האלה.  חבר מועצה:

]מנכ”ל המועצה[: נכון, התכנית הכוללנית לא מאפשרת, אבל עדיין יש פה המון    שרון סספורטס  7 

דברים שיש וצריך למפות אותם ולראות איך אנחנו מרימים אותם ועוזרים למועצה למתג את עצמה   8 

לעשות בו המון דברים מאוד מעניינים, יש לנו פעילויות כאלה בכל  כמקום יותר תיירותי שאפשר   9 

מקום וזה מה שיהיה התפקיד של היועץ לעשות. לקחת מישהו שיעשה עבודה שיראה לנו ולכם כדי   10 

אלף ש"ח. העניין הבא   50לגבש תכנית לתיירות כפרית במועצה. אנחנו מעריכים את זה בסכום של  11 

במסגרת הבדיקות שעשה יואב גם במקלטים, החלטנו שצריך לתגבר    שובים, אנחנויזה ציוד צח"י לי  12 

שובים, צוותי החירום, זאת ערכה מסודרת שיש בה ציוד חילוץ, ווסטים, קסדות,  יאת הציוד שיש בי 13 

פנסים, סוללות, זה ארון שכל קיבוץ/מושב יקבל, ארון מסודר עם כל הדברים בפנים וישים את זה   14 

אלף ש"ח. בכלל במסגרת הסתגלות ביטחונית    150ר, זה סדר גודל של  אצלו בחדר ביטחון כזה או אח 15 

גם הרענון שלנו של מרכז הביטחון,   גם הציוד,  דיברנו עליהם קודם,  גם במקלטים,  יותר רחבה,  16 

אנחנו מסתכלים על נושא הביטחון והשנה אנחנו לוקחים אותו בתור פרויקט, לקדם את המוכנות   17 

חונית שלנו למערכה כמו שראינו עכשיו ואולי יותר חזקה. שדרוג  הביטחונית שלנו וההיערכות הביט 18 

החווה החקלאית. החווה החקלאית שלנו פורחת ומתפתחת, משרד החינוך אישר לנו באופן עקרוני   19 

כמו   משהו  של  בעלויות  היום  שהיא  למה  מעבר  החווה  את  את    5להרחיב  להרחיב  ש"ח,  מיליון  20 

ל ויותר משמעותי, חווה בסדר גודל בינוני והיא צריכה  המבנים שם ולהפוך אותם למשהו יותר גדו 21 

להמשיך להתפתח, צריך לקנות שם חממה הידרופונית, ברזיות, ציוד לחממות, לחבר חשמל כדי   22 

אלף ש"ח.    279שיהיה אפשר לעשות שם יריד איכרים ודברים מהסוג הזה, אז התב"ר הזה הוא   23 

להקמת מתקן אשפה אזורי בשותפות קיבוץ  ר נוסף, מה שדיברנו קודם על בדיקת ההיתכנות  "תב 24 

 25 אלף ש"ח נוספים.  200אייל והאשכול, 

תודה, אנחנו נאשר עכשיו את בקשות התב"רים. נעלה להצבעה את    אורי מרגלית ]רמת הכובש[: 26 

 27 הכל ביחד.

שאלה על החווה החקלאית, החווה החקלאית זה מוסד מוכר, אנחנו לא אמורים לקבל    חבר מליאה: 28 

 29 ממשרד החינוך? כספים 

המועצה[: ]מנכ”ל  סספורטס  רק    שרון  בתהליך,  אנחנו  החינוך,  ממשרד  כספים  נקבל  אנחנו  30 

 31 שהתהליך הזה לוקח לנו זמן, בינתיים החווה הזאת מתפתחת והיא צריכה לחיות. 

ממשרד החינוך זה לבינוי. חממות זה לא בינוי, בינוי זה מבנה שבסופו של דבר  כספים    חבר מליאה: 32 

השוטפים, את השעות, את המנהל, את  בי"ס ישב בו. דבר שני, משרד החינוך מממן את הדברים   33 

 34 המזכירה, כמו כל בית ספר. 
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אלף ש"ח זה ההוצאות של העו"ד    200אני שוב מעלה את הקטע של המחזור,    מולי אורן ]נירית[: 1 

והבדיקה. ברגע שתיעשה בדיקה אם היה ונניח מסיבות כאלה ואחרות יגידו לא כדאי, לא משתלם,   2 

 3 האם זה חל עלינו בכל מקרה?

אלף ש"ח האלה, תקן אותי אם אני טועה שרון, חלים עלינו בכל    200  רגלית ]רמת הכובש[:אורי מ 4 

 5 מקרה.

מולי, הם עושים משהו אחר. כל אחד לקח על עצמו לבדוק משהו    שרון סספורטס ]מנכ”ל המועצה[: 6 

 7  אחר, אנחנו לקחנו עו"ד, הם לקחו יועץ תב"ע, האשכול לקח יועץ אחר, כל אחד לקח יועץ ומתחילים 

 8 להתקדם כי אין לנו זמן. 

מערכת הבדיקות התחלקה בין כולם. מי בעד אישור בקשות התב"רים?    אורי מרגלית ]רמת הכובש[: 9 

 10 פה אחד בעד.  מי נגד? מי נמנע?

 11 

 12 [ מענה לשאילתות 8]
ראשונה הייתה של איתן    שאילתהנעבור לנושא הבא, מענה לשאילתות.    הכובש[:אורי מרגלית ]רמת   13 

 14 יפתח ואני לא אקרא את ההקדמה, אבל השאילתה הייתה 

הי זכות  לגבי  מדיניות  נקבעה  האם  לדעת,  ומדוע  י''אבקש  ומהי?  במנוף  לשימוש  שובים  15 

 16 שובי המועצה?"  יהשימוש במנוף אינו פתוח ללא עלות לכלל י 

 17 המועצה.   ל ידיזה בהתייחס לרכישת מנוף ע   אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

, אחרי שהמנוף  2019-ערב טוב, אנחנו קנינו מנוף ב  יואב סבן ]מנהל אגף תפעול וקב”ט המועצה[: 18 

שנים והשקענו בו הרבה מאוד כסף. אנחנו כרגע משתמשים וגם אמרנו שהשימוש    16הישן היה בן   19 

שובים, אין פה שום הגבלה, אם יש לך תאורת לד או אין לך  ילטובת הרחובות בכל הי   במנוף הוא 20 

לד, או כל דבר אחר, אם אתה הקמת או אנחנו הקמנו, אנחנו משתמשים במנוף לטובת   תאורת  21 

שובים  ישובים. אני הצעתי הצעה בערך שבועיים לפני יום העצמאות האחרון, לסייע לייהתאורה בי 22 

בתליי ליאחר הצהריים  דגלים,  שרצוית  איזיקפצו שבעה    .שובים  עשינו  על ההצעה,   23  שהו ישובים 

חישוב במהירות של העלות בשעות הנוספות של שני העובדים שזה נהג ועובד על המנוף, עלות הסולר   24 

ש"ח, ועוד    1,000ישוב סדר גודל של  ישעות עבודה ב  4-5ש"ח, זאת אומרת    1,000והאחזקה, יצא לנו   25 

שוב שרצה. עשינו את זה בנווה ירק, במתן ובעוד  יש"ח לי  2,000הדגלים, סך הכל    ש"ח לקיפול  1,000 26 

י שהיכמה  גם  בדיקה  עשיתי  יום  י שובים.  לפני  הדגלים  תליית  עלות  מרביתם,  האלה,  ישובים  27 

ש"ח. זאת אומרת, אנחנו לקחנו עלינו כי זה חלק מהתקציב שלי.    8,000-ל  5,000העצמאות זה בין   28 

ישובים, איתן פה העלה  ימאוד מסודר וכל מה שהוא מעבר לתקציב חייבנו את ה התקציב שלי הוא  29 

ישוב. זה ההסבר שלי. אם אתם רוצים לא לחייב, זה אומר  י ש"ח ל  2,000למה חייבנו    השאילתהאת   30 

השוטף   התקציב  את  להגדיל  צריכים  אנחנו  השאנחנו  השימוש,  לגבי  תאורה.  מחלקת  של  קבוע  31 

שוב. כל  י, לכל העבודות של המועצה. אין הבדל מבחינתי בין אף י משתמשים במנוף במחלקת חשמל 32 

איפה שזו עבודה של המועצה נביא    ישוב שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו מגיעים עפ"י תכנית עבודה.י 33 

תאורת לד שלו, או על אלישמע שהוא שם    וחשמלאי, אבל אם לדוגמה אני אלך על מגשימים, שז 34 

 החלטה
 מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה 

 פה אחדאושר 
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וף, כי אני לא מכיר את מערכת החשמל, היא לא מאושרת ע"י  תאורת לד, אז אני שם רק את המנ 1 

המועצה. יש פה עניין בטיחותי, אין לי את התכניות, אין לי חלקי חילוף. אני אתן דוגמה להיום   2 

ספציפית, במקרה זה קרה, פנו אליי מאלישמע להחליף ארבעה פנסים באולם ספורט. פנתה אליי   3 

מנוף עם מפעיל, אתם מביאים את החשמלאי, כי אנחנו לא  ברכה, אמרתי לה בכיף, אנחנו מביאים   4 

ורק עושים את הנורה   אנחנו לא מטפלים בדברים האלה, אנחנו אך  מחליפים. בכתב הסמכויות  5 

בדגם הקודם ועכשיו מטפלים בפנס לד איפה שעשינו, איפה שעדיין נשארה הנורה, כמו חגור שלא   6 

שובים שלא עברו ללד, אז אנחנו מטפלים  י מישה י ח- שובים כמו גני עם, יש ארבעהישמו או מספר י  7 

 8 . 2010-ברמה של צו העברת הסמכויות מ

אני ארצה להתייחס. כשעלה נושא רכישת המנוף לדיון, יכול להיות שהוא    איתן יפתח ]אלישמע[:  9 

כחלק   דבר  של  בסופו  לתת  צריכה  והייתה  אותו  ריכזה  שהמועצה  הלד  פרויקט  של  מהצורך  בא  10 

ש המענה  את  למההסכם  השירות  נרכש  י ל  הוא  שהמנוף  פעמים  כמה  נאמר  אבל  האלה,  ישובים  11 

סיטואציה שהדברים   לי  מתאר  יואב  כרגע  היו קשיים,  כל המועצה.  וישמש את  מכספי המועצה  12 

 13 יסתדרו והם יקבלו מענה לכל בעיית חשמל, אני מדגיש, שצריך את המנוף. 

אמרתי שאנחנו היום מסייעים, במקרה יצא שהיום    יואב סבן ]מנהל אגף תפעול וקב”ט המועצה[: 14 

ז לדייק,  מבקש  אני  מאלישמע,  אליי  שלך.    ופנו  בדברים  הדיוק  על  מעיר  שאני  ראשונה  פעם  לא  15 

 16 סליחה שאני אומר את זה. 

ישובים בנושא תאורת רחוב,  ימה שאני אומר, המנוף נותן כרגע שירותים ל   איתן יפתח ]אלישמע[: 17 

ה ביחד עם שירות של חשמלאי, חלק הוא נותן בלי, מי שהשתתף בפרויקט  לחלק מהם הוא נותן את ז 18 

יכוח אחר. אבל יש שירות. לפי הבנתי זה לא היה בעבר ואני שמח שזה התיישר  ו ומי שלא, זה נושא לו 19 

וזה ככה היום. עדיין אני חושב שגם כשעלה הנושא של רכישת המנוף ציינו שהמנוף חלק מהזמן לא   20 

ש"ח.    2,000שוב צריך לעלות לגובה הוא צריך לשלם  ייקונים, על כל פעם שיתקין או במוסכים ות 21 

אז לא הגיוני שבסופו של דבר מי שיגבה מהם, גם אם זה לא על שירות של תאורת רחוב, אבל זה   22 

י  המודל שהוא  למצוא את  בטוח שאפשר  אני  בשימוש,  לא  והוא  קיים  מנוף שהוא  תן את  יעדיין  23 

גובה שקיימת במועצה, ואם באמת הלוח מלא, זה משהו אחר. אבל כל עוד  השירות גם לכל עבודת   24 

אפשר אני חושב שצריך לתת את השירות הזה בכל נושא בעבודת גובה. אני אומר שאני חושב שצריך   25 

להיות סל של שירותים גם בנושא הזה, כמו שיש גזם, כשאתה מזמין משאית גזם יש לך סל שאתה   26 

 27 מקבל שירות.

]מנה סבן  המועצה[:יואב  וקב”ט  תפעול  אגף  שלך    ל  בנתונים  תדייק  תוספת,  משלם  אתה  אבל  28 

 29 בבקשה.

שוב שיקבל איזה שתיים,  ימה שאני חושב זה שצריך להיות סל בסיסי לכל י איתן יפתח ]אלישמע[: 30 

שלוש או ארבע, כמה שאפשרי מבחינת יכולת הזמן, שהוא יכול לנצל אותו. אם זה לדגלים או להניף   31 

הרים, או כל פרויקט אחר שיש לו, יש לו סל שכלול כחלק מהשירות לתושב שהוא  עמוד שצריך ל 32 

מקבל אותו מהמועצה עבור שירותי מנוף. מעבר לזה, אפשר לקחת מחיר, כמו שלוקחים על עוד   33 

 34 משאית גזם שהיא מעבר. 

הנושא הובהר, יש פה שתי אפשרויות שיצטרכו להיבדק. אחת, תכולת    אורי מרגלית ]רמת הכובש[: 35 

ם ניתן לדחוף בשעות העבודה הרגילות  אהזמן של המנוף הזה, כמה הוא עסוק באיזשהן עבודות וה 36 

שנ בדיקה  אחת.  בדיקה  זו  מציין,  שאתה  כמו  כאלה  דברים  גם  בשעות  י שלו  וזה  לא  זה  אם  יה,  37 
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נוספות, כמה העלות של זה ואיך מתקצבים את זה מראש, כי כרגע אין תקציב לשעות הנוספות   1 

 2 לא להשנה. יכול להיות שבשנה הבאה יהיה. האלה, לפחות

עוד פעם, אחר כך זו תהיה החלטה של כולם אם לתת את השירות הזה או    איתן יפתח ]אלישמע[: 3 

לא. אני חושב שצריך לתת את השירות הזה, עדיף כמובן במסגרת הזמן. אני לא חושב, תקן אותי   4 

 5 אם אני טועה, שכל היום המנוף הזה בנסיעות.

[ סבן  המועצה[:יואב  וקב”ט  תפעול  אגף  לפני    מנהל  במליאה  שזוכר  מי  עלה,  הנושא  יפתח,  אבל  6 

שובים. אם אני נותן לתלות  ישנתיים, לפני יום העצמאות הראנו לכם, רציתם לתלות דגלים בכל הי 7 

הי בכל  בין  ידגלים  של  גודל  סדר  המנוף  את  משבית  אני  יום    25-ל   20שובים  לפני  עבודה  ימי  8 

כול להשבית את המנוף כי כשאני צריך לבוא לתת שירות על תאורה, לא משנה  העצמאות. אני לא י 9 

יום מגיע אלייך,    22אם זה לד או כל תאורה אחרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד תשמע, במתן אני בעוד   10 

כי אז במתן יתפוצצו עליי, או בגני עם, או במגשימים או כל מקום אחר. אני מבין את מה שאתה   11 

, אנחנו נבחן את זה, אני אעשה עבודה, אני אוכל להקצות בין יום ליומיים בשנה  אומר על השירות 12 

לסיוע אחר הצהריים, כי כרגע אנחנו לא יכולים בשעות היום. זה שיש תאורה זה לא אומר שאין   13 

שוב שלו ארבע פעמים, כי יש לו תקלות, ואם אני לא אשים שם את המנוף  יתקלות, היום היינו רק בי 14 

 15 תאורה. אז לא תהיה 

 16 יואב, אני חושב שזה ברור מספיק.   אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

רק לחדד פה משהו אחד, בבדיקה שיואב מתבקש לעשות, מחשבון הכי פשוט    צפריר שחם ]גני עם[: 17 

שוב צריך לקבל כמעט יום מלא פעם בחודש לתקלות  יימי עבודה בחודש זה אומר שכל י  25בעולם   18 

אוזן. הדגלים ברור שבשבוע לפני יום העצמאות זה לא מעשי, אבל  חשמל או אחרות, רק לסבר את ה 19 

איתן שאל אם צריך להחליף במגרש הספורט מנורה או לא יודע מה, אז ההערכה שלי בלי שאני יודע   20 

שוב הוא לא מגיע פעם בחודש ליום עבודה, או לשלושת רבעי יום עבודה,  י לעומק זה שלפחות אצלי בי 21 

ה באמת עובד חמישה ימים בשבוע או שהחשמלאים עובדים גם בלי  אז בואו נראה אם המנוף הז  22 

 23 מנוף ואז צריך בדיקה האם אפשר להפעיל אותו.

 24 זה לא סיבוב קבוע כמו משאית זבל, זה לפי קריאות.  ליטל רהב ]צור יצחק[:

חברים, אנחנו כבר הגענו לתובנה הזאת שאחד, צריך לבדוק את עומס   אורי מרגלית ]רמת הכובש[: 25 

שובים במסגרת המחויבויות הקבועות שלו  י העבודה של המנוף, האם ניתן לדחוף בו עוד שירות לי  26 

 27 או שצריך לתקצב שעות נוספות מראש. ביום הרגיל, 

ה, כגון נהגים כי  או שאנחנו נקצה עוד עובדים למחלקה הטכנית באישור של המליא  חבר מועצה: 28 

 29 יש בסך הכל רק נהג אחד שבא ועובד. 

אז אנחנו נתקצב עוד עובדים למחלקה הטכנית ואני    יואב סבן ]מנהל אגף תפעול וקב”ט המועצה[: 30 

 31 אתן ארבעה ימים בחודש. 

 32  שאילתה חברים, אני מבין שהנושא מעורר, אבל בסך הכל זו הייתה    אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

 33 . תהלשאילותשובה אחת 

 34 אבל אורי, משאילתא צריך לצאת משהו אופרטיבי. גילה פרין ]ירקונה[:
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אני אמרתי מה האופרטיבי, אחד, צריך לבדוק איך נכנס בתוך לוח    אורי מרגלית ]רמת הכובש[:  1 

ישובים ואם נאשר את זה  י איך מתקצבים שעות נוספות לכל ה  ,העבודה הרגיל של המנוף ואם לא 2 

 3  הולך או לא, זה מה שנקרא משימה לאגף תפעול. בקשה להעלאת נושא לדיון בישיבת המליאה וזה 

במק  :ככה לטיפול  תכנית  ישנה  מי  ''האם  לתכנית,  משוער  תקציב  התכנית,  הצגת  כן  אם  לטים?  4 

 5 אחראי לנושא ולביצוע, תקצוב המועצה עד כה ועדכון על הנעשה".

שובים למעט  י ביצענו סקר מקלטים, כמעט בכל הי  יואב סבן ]מנהל אגף תפעול וקב”ט המועצה[: 6 

לא ניתן לגשת  אחד שאנחנו בשלבי סיום. איפה שזה בצהוב זה בעצם מקלטים שהם מוצפים או ש  7 

הוא לא בתוקף,    1967אליהם, יש מחסות שאנחנו בעבודה למול פקע"ר, מחסה מי שמכיר משנת   8 

בדקנו   כרגע  מוצפים.  לנו  יש  נתן  בצור  בעינת,  או  סירקין,  בכפר  מקלטים, מרביתם    170לדוגמה  9 

סף  ולקח כ  2019תקינים ואני יכול להגיד לכם שמי שבא והשתמש בתב"ר של המועצה שהוא משנת   10 

י בעיות,  היו  ובמבצע האחרון לא  וכסף מהמועצה הצליח להרים את עצמו  שובים שבאו  י מעצמו  11 

כנס ולא טחב, לא היו בעיות.  ישהי אווירה להושצבעו, ניקו, אטמו, שמו חשמל חדש ומיזוג, ונתנו איז  12 

ים.  ישובים שיש לנו כרגע עם ריבוי מקלטים לא תקינים זה אלישמע, צור נתן ורמות השביעכשיו,   13 

מחר זה מגשימים, אנחנו בהשלמה. אני רוצה להראות  - הסקר האחרון שאנחנו מסיימים אותו היום 14 

בסדר, נחשונים, נווה ימין בכוונה אני    ידוגמה של מקלטים תקינים בנחשונים, שסך הכל הם די  לכם 15 

ות,  מראה מקלטים לפני שיפוץ והיום, זה תמונות מהיום, אלה מקלטים שהתחילו לפני שלושה שבוע  16 

להם מקלטים, הם קיבלו כסף, יחד איתם בהתאמה וככה נראה    ואחרי מבצע שומר חומות שלא הי  17 

ישובים נכון להיום,    31כנס למקלט הזה. מתוך יהמקלט אחרי השיפוץ. זו אווירה נעימה ואפשר לה 18 

אני    , זאת אומרת שמי שלא פנה אליי עדיין יכול לפנות אליי,סיועישובים שפנו אליי לקבלת ה  17יש   19 

מאשר תכנית, הוא עושה את העבודה ואנחנו עושים חצי חצי בהתאמה עפ"י ההחלטה של ראש   20 

 21 המועצה. 

 22  .לשאילתהחברים, זה היה מענה   אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

 23 2019[ הצגת דו"ח כספי ודו"ח ביקורת לשנת התקציב 9]
דו"ח כספי ודו"ח ביקורת לשנת  אנחנו מתקדמים בסדר היום, הצגת    אורי מרגלית ]רמת הכובש[:  24 

 25 . 2019התקציב לשנת 

אני אשתדל לעשות את זה בזריזות למרות שאני נמצא מרחוק ואני    רואי מסורי ]מבקר המועצה[: 26 

ערב טוב לכולם, לפני שאני אסתכל פה במצגת, נשלחו אליכם דו"ח כספי    .צריך לדבר יותר לאט 27 

משנת   מפורט  פרוטוקול    2019ודו"ח  וגם  הדו"חות  ומו במיילים,  בממצאים.  שדנה  ביקורת  עדת  28 

את   כולל  בו,  אתמקד  אני  המפורט,  הדו"ח  הפנים,  משרד  מטעם  רו"ח  ע"י  נערכים  כידוע  האלה  29 

בדו"ח מי שפתח וראה, אנחנו מביאים את    8-9פרקים ב' וג' שזה סיכום ממצאי הביקורת, בעמודים   30 

ו  הממצאים  את  להביא  הפנים  משרד  של  דרישה  יש  כי  למליאה  למליאת  זה  לדיווח  ההמלצות  31 

עדת ביקורת, אבל צריך להביא את זה לדיווח במליאה. פרק ב' לשמחתנו בשנת  והמועצה. זה נדון בו  32 

זה מעקב אחר טיפול ליקויים שמול ביקורת    9בעצם לא היו ממצאים השנה, פרק ג' בעמוד    2019 33 

ב תוקנו  לא  או  חלקית,  תוקנו  או  שתוקנו  ממצאים  כולל  קודמות,  על  2019- לשנים  אעבור  אני   . 34 

,  2019הממצאים בפרק ג' שהם משנים קודמות, שתוקנו חלקית או לא תוקנו. הממצא הראשון, סוף   35 

אלף ש"ח, ההסבר, כלומר, התב"רים    260המועצה חרגה בהוצאות של שישה תב"רים בהיקף של   36 

יבי,  עם העברת התקציבים וקרנות הפיתוח כל התב"רים נמצאים באיזון תקצ   2020האלה בשנת   37 
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כלומר   החתך,  למועד  בתב"רים סמוך  מגירעון תקציבי  להימנע  יש  וגם    31.12ההמלצה,  שנה  כל  1 

להימנע מהוצאות טרם פתיחת תב"ר, אמנם זה קשה כי יש יום חתך והוא מגיע כל שנה בכל מקרה,   2 

אבל על מנת שממצא כזה לא יופיע, התב"רים האלה ביום החתך אמורים להיות מאוזנים למרות   3 

ן מדובר בתב"רים חיים שפעם הם בהכנסה ופעם בהוצאה, אבל בעיקרון הם אמורים להיות  שכמוב 4 

מיליון ש"ח שנובע    4כל הזמן באיזון תקציבי. לגבי סעיף שתיים, נמצאו ארבעה תב"רים בגירעון של   5 

ההסבר לתב"רים,  המועצה  של  הפיתוח  מקרנות  שתוקצבו  סכומים  הבאת  גירעון  במדובר    -מאי  6 

הג  הנובע מהפרשי נסגרו בשנים  יעיתוי,  הפיתוח.    2020-2021רעונות  וקרנות  עם העברת הכספים  7 

ההמלצה, ככל הניתן יש לסגור הפרשי עיתוי סמוך ליום החתך. שוב, מדובר פה על תזרים מזומנים,  8 

לשלוט   אפשר  החתך  ליום  תמיד  לא  זורם,  תזרים,  נזיל,  מאוד  משהו  זה  מזומנים  תזרים  כידוע  9 

ימוני, אבל על מנת שממצא כזה לא יופיע בדו"ח הביקורת של משרד הפנים,  ולהימנע מגירעון מ  10 

.  5תוקנו, אז אני קופץ לסעיף    3-4צריך להשתדל שהתב"רים יהיו מאוזנים גם מימונית. סעיפים   11 

ו  , כמחויב בהוראות החוק.  2019עדים מקומיים לא הגישו דו"חות כספיים מבוקרים לשנת  ושני  12 

נכון, זאת עובדה  ניתן    אמנם זה  נכונה, לא הגישו דוחות כספיים וזה לא תקין, אבל עם זאת לא  13 

עדים שלא הגישו דוחות כספיים במועד, כלומר, אין סנקציות בצו המועצות  ו להטיל עיצומים על ו 14 

ו על  משהו  להטיל  שאפשר  שאומר  בזמן.  ו האזוריות  כספיים  דוחות  הגישו  שלא  מקומיים  עדים  15 

עדים מקומיים  וגבש מנגנון פיקוח להגשת דוחות כספיים בו עדת ביקורת זה לו ההמלצה שלנו כו 16 

, בניגוד  6הכולל מכתבי התראה ועוד אמצעים עד כמה שזה יכול להיות אפקטיבי. אני עובר לסעיף   17 

שמירה,   אגרות  כספי  להפקדת  מיוחדים  בנק  חשבונות  פתחה  לא  המועצה  העירוני,  העזר  לחוק  18 

עדים המקומיים ובהתאם  וכספי אגרות השמירה לוהמועצה גובה ומעבירה מדי חודש את   -ההסבר 19 

י עודי, שכן בידי המועצה אין כספי אגרות שמירה. בעצם מדובר פה  ילכך אין צורך בחשבון בנק  20 

בכספים שהם באק טו באק, כלומר, המועצה גובה ומעבירה. אבל יש סעיף בחוק העזר העירוני שלנו   21 

מלצה שלנו כמובן מכיוון שמדובר בסעיף  שאומר שהמועצה בעצם צריכה לפתוח חשבון בנק, הה  22 

רוצים  ומעבירים אותם, אם  בו את הכספים  בנק אחד שמפקידים  לפתוח חשבון  זה  בחוק העזר  23 

לעשות שינוי אז כמובן צריך לשנות את חוק העזר, אם באמת הגזברות מגיעה לידי מסקנה שאין   24 

 25 שהכסף מגיע.  צורך כי בעצם הכספים האלה לא נאגרים בחשבון אלא מועברים ברגע

הזאת למבקר שלנו ולמבקר    השאילתהרואי, אני רק אגיד שפניתי עם   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 26 

הקודם שכתב את הממצא הזה, הם בעצם הבטיחו לי שהם מעלים את הנושא הזה לדיון אצל אגף   27 

 28 הביקורת במשרד הפנים ובהתאם לתשובה נפעל. 

, תוקף הסכם המועצה עם משרד  8נחנו עוברים לסעיף  בסדר גמור. א   רואי מסורי ]מבקר המועצה[: 29 

, ההתקשרות נמשכה ללא הסכם תקף גם בשנים  2017עו"ד לקבלת שירותים משפטיים פג בנובמבר   30 

ההסבר 2018-2019 כמובן.  נכונה  עובדה  זו  טעות    -,  עקב  נמשכה  תקף  הסכם  ללא  ההתקשרות  31 

חרונה נערך מכרז לקבלת שירותים  במעקב, היה צריך לעשות מעקב ולראות שההסכם פג תוקף, לא 32 

משפטיים, מי שזכה זה המשרד שהיה עד עכשיו, משרד עו"ד דרור אפשטיין ובוצע מעקב בגזברות   33 

ג', כאשר זאת ההמלצה, לגבש מנגנון פיקוח יעיל לביצוע מעקב אחר   אחר חידושים של חוזי צד  34 

שירותים ומשלמת עם  תוקפם של חוזי התקשרות על מנת לא להגיע למצב שבו המועצה מקבלת   35 

 36 חוזה שפג תוקפו. 

 37 רואי, תודה רבה.    אורי מרגלית ]רמת הכובש[:
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אני מציע שירשם שמליאת המועצה שמעה את דו"ח מבקר המועצה    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  1 

 2 . 2019וועדת הביקורת, על הדו"ח הכספי והמפורט לשנת 

 3 

 4 [ דו"ח וועדת השקעות10]
 5 עדת השקעות.וו  ]רמת הכובש[:אורי מרגלית 

עדת השקעות. היה לנו דיון על ההשקעות  ו אנחנו בסעיף הבא, דו"ח ו  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:  6 

מנכ חוזר  אז  פורסם  שעברה,  בשנה  נובמבר  או  אוקטובר  בחודש  המועצה  שמאפשר " של  חדש  ל  7 

במניות לרשות איתנה.    10%במניות לרשות רגילה ועד    5%- באג"ח קונצרניות ו  40%השקעה עד   8 

בלבד במניות והמליאה ביקשה מאיתנו   5%אנחנו אז ביקשנו וקיבלנו את אישור המליאה להשקיע  9 

חודשים,    7-8לחזור ולדווח מה קרה או האם יש מקום להגדיל את זה כעבור חצי שנה. אז עברו   10 

נו הולכים להוסיף  מיליון ש"ח בתיקי השקעות, אני כבר אומר שכנראה אנח  16-אנחנו נכון להיום ב 11 

 12  5%-נכון לחמישה חודשים. התרומה של ה  1.5%- 1%לשם קצת כסף. התשואה השנה היא סביב  

בלפחות   כנראה שהיינו  ללא המניות  גדולה,  היא תרומה  לכן    0.3%-0.2%מניות  פחות בתשואה,  13 

 14  10%. יש לזכור שזה לא אומר שבהכרח משקיעים  10%-ההמלצה של היועץ שלנו היא להעלות ל

,  10%ניות, בתי ההשקעות יכולים להחליט בכל רגע נתון מה תהיה מידת החשיפה עד מגבלה של  במ 15 

די יום של כל התיקים, אם יש חריגה אנחנו  ידי יום. יש ניתור מיכמובן שאנחנו בודקים את זה מ 16 

 17 . 10%מתריעים, לשמחתי אין. אנחנו מבקשים לאפשר השקעה במניות עד 

מהיקף התיק,    10%חנו מעלים להצבעה, לאפשר השקעה במניות עד  אנ  אורי מרגלית ]רמת הכובש[: 18 

 19 . מי בעד? 125מניות הנסחרות במדד תל אביב 

רק שאלה, הכסף הזה, למתי צריכים אותו? או שזה השקעות לטווח ארוך או    יעל דור ]צור יצחק[: 20 

 21 משהו כזה? 

ושים פרויקטים ובגלל  ההשקעות האלה, מה זה לטווח ארוך? אנחנו ע   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 22 

 23 מיליון ש"ח.  50מיליון ש"ח, בתקופות מסוימות היינו גם   7- ול 5- זה ברמות מסוימות ירדנו ל

 24 בטווח הקרוב?  יעל דור ]צור יצחק[:

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  בתיקי    יצחק  משקיעים  לא  אנחנו  הקרוב  בטווח  הקרוב,  לטווח  לא  זה  25 

ם לתקופה של שנה ומעלה לפי הערכה לפחות,  ייהשקעות לתקופות של חודשים, כספים שהם פנו 26 

 27 אנחנו שמים אותם בתיקי השקעות. 

 28 פה אחד בעד.  הצבענו בעד, מי נגד? מי נמנע?  אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

 29 

 החלטה
דו"ח הכספי והמפורט העל    ועדת הביקורתודו"ח מבקר המועצה  מליאת המועצה רשמה בפניה את  

 . 2019לשנת 
 ללא הצבעה

 החלטה
, 125מהיקף התיק, מניות הנסחרות במדד תל אביב    10%מליאת המועצה מאשרת השקעה במניות עד  

 . כפי שהוצג במליאהבהתאם להמלצת וועדת ההשקעות, 
 פה אחדאושר 
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 1 כפר מלל  –[ אישור המלצה לשינוי שם רחוב 11]
 2 נושא הבא, אישור המלצה לשינוי שם רחוב בכפר מלל.   אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

[ גל  מוניציפאלי[:דנה  שמקביל    מנהלת  רואים  שאתם  כמו  רחוב  הוא  מלל,  בכפר  ההדרים  רחוב  3 

גילו את הקושי    2018לרחוב ההדרים בהוד השרון שקם ונקרא שמו הרבה אחרי. כפר מלל בשנת   4 

בזה שזה רחוב מקביל, כי הרבה אנשים טעו בכתובת וביקשו לשנות את שם הרחוב לדרך השדות.   5 

ועד המקומי התבקש  ו, אושר, עלה למשרד הפנים וה 2018עדת שמות ובמליאה בשנת  ו הנושא עלה בו 6 

ועד המקומי ביקש שוב  ו עדים, השנה הולעשות פרסומים כחוק, הנושא נעצר שם בשל התחלפות ו 7 

להניע את הנושא, פרסם כחוק, הנושא עבר למשרד הפנים ומשרד הפנים ביקש שמליאת המועצה   8 

ל לדרך השדות. יש פרוטוקול של  תאשר שוב מחדש את אישור שינוי שם רחוב ההדרים בכפר מל 9 

ו  מיום  והחלטת  המליאה  להחלטת  בהמשך  שמות.  שבה    2.9.2018עדת  הפנים  משרד  ולבקשת  10 

מאשרת מליאת המועצה את בקשת היישוב כפר מלל לשינוי שם רחוב ההדרים בכפר מלל לרחוב  ו 11 

 12 דרך השדות. 

 13 פה אחד בעד.  מי בעד? מי נגד? נמנעים?  אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

 14 

 15 [ אישור תקציבי יישובים12]
 16 שובים.יאישור תקציבי י   הכובש[:אורי מרגלית ]רמת 

ישוב כפר מע"ש, י , ה2021שובים אחרונים לשנת  ייש לנו שני תקציבי י   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 17 

הוא   שלו  ארנונת    1.79התקציב  עם  ש"ח  של  ומיליון  מקומי  שמאושרת  12.59ועד  ארנונה  זה   , 18 

, כאמור לאחר  12.59ועד מקומי של  וש"ח, גם עם ארנונת   1,557,000במועצה. שדי חמד, תקציב של   19 

 20 שובים הוגשו תקינים ומאושרים.י האישור הזה כל תקציבי הי 

 21 פה אחד בעד.  מי בעד לאשר? מי נגד? נמנעים?  אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

 22 

 23 [ עדכון מורשי חתימה בית ספר צור יצחק ובית ספר מיתר13]
עדכון מורשי חתימה בית ספר צור יצחק ובית ספר מיתר. אני אקריא    אורי מרגלית ]רמת הכובש[: 24 

. עדכון מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בית חינוך צור  1את מורשי החתימה. הצעת החלטה:   25 

יצחק, מאשרים כי מורשה החתימה של חשבון בית הספר צור יצחק יהיו ענבל כהן, מנהלת בית   26 

בית הספר היוצאת, וכן הדר שריג מנהלנית בית הספר.  הספר החדשה, במקום מורן שחם מנהלת   27 

כל משיכת כספים בחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובתוספת חותמת בית הספר.   28 

. מאשרים כי מורשי החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר צוק יצחק יהיו מנהלת בית  2 29 

צאת, וכן הדר שריג מנהלנית בית הספר,  הספר החדשה במקום מורן שחם מנהלת בית הספר היו  30 

נציגת הנהגת הורים הגברת שני נקש. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות   31 

 החלטה
, ולבקשת משרד הפנים לבצע אישור 2.9.2018מליאת המועצה מאשרת בהמשך להחלטת המליאה מיום  

, כפי שהוצג  'דרך השדות'בכפר מלל לרחוב    'ההדרים'חוזר, את בקשת היישוב כפר מלל לשינוי שם רחוב  
 .במליאה

 פה אחדאושר 

 החלטה
 . ת המועצה מאשרת את תקציבי היישובים כפר מע"ש ושדי חמד, כפי שהוצגו במליאהמליא

 פה אחדאושר 
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. עדכון מורשי  3החתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר.   1 

תימה של חשבון בית הספר  חתימה בחשבונות הבנק של בית חינוך מיתר, מאשרים כי מורשי הח 2 

מיתר יהיו מנהלת בית הספר יפעת בורנשטיין וכן קרן פרץ המנהלנית החדשה במקום טליה צור   3 

המנהלנית היוצאת. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובתוספת   4 

הספר מיתר    . מאשרים כי מורשי החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית 4חותמת בית הספר.   5 

יהיו מנהלת בית הספר יפעת בורנשטיין וכן קרן פרץ המנהלנית החדשה במקום טליה צור המנהלנית   6 

היוצאת ונציג הנהגת הורים מר עמית חסדי. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי   7 

ד?  מורשות החתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר. מי בע 8 

 9 פה אחד בעד. מי נגד? נמנעים?

 10 

 11 [ משכון הכנסות המועצה לטובת הלוואה 14]
 12  30הסעיף האחרון משכון ההכנסות של המועצה לטובת ההלוואה של    אגוזי ]גזבר המועצה[:יצחק  

מיליון ש"ח לטובת פיתוח    30אישרה המועצה ליטול הלוואה של    2.2.21מיליון ש"ח, במליאה מיום   13 

ה ברחבי  את  י תשתיות  לוקחים  אנחנו  שמהם  הבנקים  שני  החינוך.  מוסדות  ושדרוג  ישובים  14 

מיליון ש"ח כל הלוואה, מבקשים בהחלטת מועצה    15מרכנתיל ובנק הפועלים,  ההלוואות הם בנק   15 

הרשות, כי הרשות תחתום במפורש על הנוסח הבא לצורך נטילת ההלוואות. אישור למשכן לטובת   16 

על   ולחתום  ההלוואה  סכום  לפי  מארנונה  לרבות  המועצה  של  העצמיות  ההכנסות  את  הבנקים  17 

בנקים. אני רק אציין שכך מקובל בכל ההלוואות, אין לנו מי  ידרשו ע"י הימסמכי המשכון כפי ש  18 

שערב להלוואות האלה, גם משרד הפנים לא נדרש לאשר הלוואות כי אנחנו רשות איתנה, אז אנחנו   19 

ממשכנים בכל ההלוואות שלנו את ההכנסות העצמיות ומשם אנחנו באמת מחזירים ולכן הצעת   20 

למשכן   מאשרת  המועצה  מליאת  היא:  של  ההחלטה  העצמיות  ההכנסות  את  הבנקים  לטובת  21 

 22 ידרשו בידי הבנקים. י המועצה לרבות מארנונה, בסכום ההלוואה ולחתום על מסמכי המשכון כפי ש

 23 פה אחד בעד.  מי בעד? מי נגד? נמנעים?  אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

 24 

 החלטה
 בבתי הספר צור יצחק ומיתר, כדלקמן:מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה 

מורשה החתימה של חשבון בית הספר צור יצחק יהיו ענבל כהן, מנהלת בית הספר החדשה,  .1
מנהלנית בית הספר. כל משיכת  במקום מורן שחם מנהלת בית הספר היוצאת, וכן הדר שריג  

 כספים בחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובתוספת חותמת בית הספר.
מורשי החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר צוק יצחק יהיו מנהלת בית הספר   .2

בית הספר,  וכן הדר שריג מנהלנית  היוצאת,  בית הספר  החדשה במקום מורן שחם מנהלת 
ה שתי  נציגת  בחתימת  תחויב  זה  מחשבון  כספים  משיכת  כל  נקש.  שני  הגברת  הורים  נהגת 

 .מורשות החתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר
עדכון מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בית חינוך מיתר, מאשרים כי מורשי החתימה של  .3

ר יפעת בורנשטיין וכן קרן פרץ המנהלנית החדשה חשבון בית הספר מיתר יהיו מנהלת בית הספ
שתי  בחתימת  תחויב  זה  מחשבון  כספים  משיכת  כל  היוצאת.  המנהלנית  צור  טליה  במקום 

 מורשות החתימה ובתוספת חותמת בית הספר.
מורשי החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר מיתר יהיו מנהלת בית הספר יפעת   .4

מנהלנית החדשה במקום טליה צור המנהלנית היוצאת ונציג הנהגת בורנשטיין וכן קרן פרץ ה
י. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה קהורים מר עמית חס

 ובלבד שאחת מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר.
 אושר פה אחד

 החלטה
הבנקים, לרבות מארנונה, משכון ההכנסות העצמיות של המועצה לטובת  מליאת המועצה מאשרת את  

 .כפי שהוצגו במליאה בסכום ההלוואה, ולחתום על מסמכי המשכון כפי שיידרשו בידי הבנקים,
 פה אחדאושר 
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 1 תודה רבה לכולם, הסתיימה הישיבה.  אורי מרגלית ]רמת הכובש[:

 2 - הישיבה ננעלה-

 

 בברכה,

 

 _____________  _____________  _____________ 

 גונן, אושרת גני 

 ראש המועצה 

 שרון סספורטס,

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 
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 תב"רים  –נספח א' 

 


