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 -הישיבה נפתחה-

 המועצה ראש ח"דו -1

ערב טוב לכולם, אני מתנצלת שפתחנו את המליאה בעיכוב, הסיור    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 שיצאנו אליו בשעה ארבע התארך. מי שהגיע אני מניחה ששמח מאוד למראה העשייה. 

 סיור במועצה 

אני רוצה למי שלא הצליח להגיע וחיכה לנו בזום שנשתף אתכם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בכמה תמונות מהסיור ונספר לכם מה ראינו. התחלנו בגני הילדים, אלה שאישרתם תב"ר מיוחד  

עבורם, התחלנו באלישמע ובנווה ירק, תראו כמה יפים גני הילדים אחרי שהם עברו עיצוב מתקדם  

הצוו  הגננות, הסייעות ואת  בגנים האלה.  ושמענו את  זה לעבוד  על איך  תים החינוכיים מספרים 

גנים. אנחנו מתכננים להגיע לגנים האחרים במועצה, עשינו שליש ויש לנו עוד שני שליש    23במועצה  

גני הילדים יקבלו חזות חדשה, כולם מחוברים לרשת, לאינטרנט עם   לשנתיים הקרובות וכך כל 

שחק בקהילה, עוד לא    -כאן זה את מגרשי השחב"ק  ומחשבים. מה שאתם עוד רואים  תטלוויזיו

את   לראות  המליאה  וחברות  חברי  עם  הראשונה  בפעם  נכנסנו  היום  בקרוב.  נחנוך  אבל  חנכנו 

המגרשים האלה, הם מגרשי דשא סינטטי מאוד יפים ומוארים. יש שני מגרשים כאלה במועצה ועוד  

הם מרכזי חינוך וקהילה, בבוקר הם  מגרש כזה בעמי אסף, המגרשים מוקמו בכוונה במרכזים ש

עמותות   של  חוגית  ופעילות  בחוגים  הצהריים  אחר  הספר,  בתי  ותלמידות  תלמידי  את  ישרתו 

שעובדות בדרום השרון ובערב הם יהיו פתוחים לפעילות שרשות הספורט תשכיר את המגרשים  

במתחם החדש שלהם.  עבורן, יהיו גם הכנסות. בתמונה כאן אתם רואים ביקור בבית הספר ירקון, 

אגף חדש שנבנה בתקופה קצרה, כולל אודיטוריום יפה, מעבדות חדשניות, פגשנו את מנהלת בית  

רפואה, מגמות  -טכנולוגיה, ביו-הספר עליזה ואת הצוות החינוכי שאחראי על המעבדות, יש שם ביו

שגים יוצאים מן  רושם, בית הספר הוא מדהים עם הי רייווצשיש בבית הספר. חשוב לי להגיד שלא  

הכלל, אמרתי את זה הוא מאוד מגוון, לא הכל טכנולוגי בבית הספר, יש בבית הספר גם מגמת  

מוזיקה מצוינת, מגמת אומנות, פתחנו לפני שנה/שנתיים מגמת ספורט מצוינת, יש שם עוד מגמות  

בן שיש בו עוד  רבות וטובות. מה שאנחנו ראינו היום זה את הצד הטכנולוגי של בית הספר, אבל כמו 

 .היבטים והמגוון גדול ורחב. נפתח את הישיבה לפי סדר היום

אני אוסיף ואומר שבאמת הכל נראה מדהים ואני בטוחה שהרבה מועצות    רחל רבר ]אלישמע[:

 .ובתי ספר היו מקנאים בנו

 תודה רוחל'ה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 נובמבר הירוק 

אנחנו פתחנו היום את נובמבר הירוק, חודש שמוקדש כולו לנושא    :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[

של קיימות וסביבה ושמירת הסביבה. יש לנו במועצה מדור קיימות שבראשו עומדת איילה והוא  

בתוך אגף איכות הסביבה שמנהל אותו יואב סבן וליאור. יופי של פעילות נבנתה לחודש הזה, חודש  

בדרכים ה על הסביבה  חווה  שכולו שמירה  הילדים,  וגני  הספר  בבתי  יצירתיות שיש. סדנאות  כי 

הרבה   מושכלת.  צריכה  לעודד  רוצים  אנחנו  פריידי,  בלאק  במקום  שזה  פריידי  גרין  חקלאית, 
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פעילויות יפות שנפתחו בטיול כיתות א' בנחל הדס וימשיכו אל תוך החודש הזה. אני לא יכולה לפרט  

סבוק ובאינטרנט, כל הפעילויות נמצאות שם, תעבירו את  כאן את הכל אבל כולם יראו את זה בפיי

כל   את  לראות  נשמח  אנחנו  הישובים.  לכל  זה  את  ותעבירו  ושגרירות  שגרירים  תהיו  הלאה,  זה 

הקהילה שלנו משתתפת, אם זה בישובים או בחווה החקלאית, או בכל מקום אחר שזה מתקיים.  

ביבה שליטל עומדת בראשה. אני מזמינה אתכם  איכות הס  ת לוועדאני רוצה להודות לכל הצוות וגם  

לקחת חלק, ואם אתם יורדים למטה ולא הספקתם לעבור בתערוכה אז תראו שיש שם מיצג מאוד  

על כל הפעולות שאנחנו עושים כאן בתכנית העבודה שלנו שקשורות למחזור, חינוך   יפה שמדבר 

 ולכל יתר הדברים שפירטנו בסיור ולא נחזור עליהם עכשיו.  

 סיור עם רמ"י במושב צופית 

אנחנו רוצים לעדכן שאנחנו אירחנו כאן את הנהלת רמ"י מחוז    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מרכז וסיירנו איתם בצופית כדי להראות להם את הירוק היפה הזה שמתוכנן לעבור לבניה מאוד  

יון הכפרי והחקלאי ועל  רוויה ואינטנסיבית, וכמה שחשוב לשמור על צופית כמושב חקלאי, על הצב

מהקרקע הזו היא קרקע מעובדת. רצינו שהם    98%-97%כל השטחים המעובדים האלה, בצופית  

ולאפשר   עם התכניות כמה חשוב לשמור על החיץ  ויבינו כשהם מתקדמים  בעיניים  זה  יראו את 

 .למושב להמשיך להתקיים כמו שהוא כמושב חקלאי

ראה עיניים היה מאוד, הייתה לו השפעה חזקה מאוד הגענו  מ  ]מדבר ללא מיקרופון[,  חבר מועצה:

כמה חקלאים שבאו באמת, שאכפת להם ממה שקורה בשדות שלנו. אנחנו מקווים שמשהו הזיז  

את   יש  בכלל,  תבנו  אל  אומרים  לא  אנחנו  התכנית.  את  לצמצם  זה  מבקשים  שאנחנו  מה  להם, 

כפר סבא, יש מרחב אדיר לתקוע שם  המוביל הארצי, רוב השטחים ממזרח לו שייכים בחלקם ל

כל   לחרב את  חייבים  לא  דירות,  ומשהו  לוקחים בחשבון    האזוראלף  לא  בעצם הם  הזה.  הירוק 

מ'    400-500שעושים מתחם מגורים זה לא קו הבניין ושם מתחילה החקלאות, בדרך כלל זה איזה  

בו שנים עד שסגרו אותו צופית שנלחמו  לול בתוך  לנו  יש  כי שכונת האוניברסיטה  מקו הבניין.   ,

ותשלוז כל הזמן התלוננו ושלחו פקחים, עד שהחקלאי התייאש וסגר את הלול. אז אותו הדבר,  

כשרואים קו בניין אתם תראו שכל מה שקרוב אליו הופך לשממה, הופך למזבלה של פסולת בניין  

ה מפסיק להיות  וכל מיני דברים אחרים. הם רואים את קו הבניין אבל לא רואים מעבר לזה שז

חקלאי, ולא רק זה, יש להם תכניות להרחיב את ניר אליהו בית ברל בצורה מאוד רצינית, שזה גם  

ישמיד עוד שטחים חקלאיים. בעצם, אם התכנית תצא במלואה, צופית תהפוך לשכונה בתוך כפר  

 .סבא

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  הכ  אושרת  בכל  בזה  נילחם  גם  ואנחנו  גם  ח,  ציבורית,  גם  משפטית, 

זו  ופוליטית, מקצועית, בכל הכ  גב מלא למלחמה הזאת,  ח אנחנו שם עם צופית. המועצה נותנת 

המלחמה של כולנו ואם דיברנו קודם על חודש הקיימות אז הקיימות אצלנו היא כל הזמן, כל השנה,  

אם חס וחלילה תהיה  כל השנים. ברור שזה חלק מזה לשמור על השטחים הירוקים וכשהכל יהיה,  

בטון אחת על כל השרון, אז יהיו כאן הצפות קשות יותר ממה שאנחנו רואים היום ועוד   הנחתכאן 

הרבה דברים רעים אחרים יקרו כאן וזה ברור לחלוטין שכשכל העולם מדבר על קיימות בין היתר  

. כל מה שאנחנו  זה גם לשמור על חקלאות וגם לשמור על שטחים שיודעים לנקז את הגשמים אחרת

חלק   זה  בגדול.  יהיה  בקטנה  עכשיו  שרואים  מה  כל  קיצון,  באירועי  האוויר  במזג  כאן  רואים 

 .מהתרומה שלנו לשמירה על כדור הארץ ירוק
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אני מבקשת שכשאנחנו מדברים על שמירה על שטחים ירוקים, על שמירה על   גילה פרין ]ירקונה[:

גם שמירה על פרנסה של אנשים. אנחנו לא מדברים    הצומח, אנחנו נדגיש כמועצה חקלאית, שזה

רק על פארקים, פארקים יש גם בעיר. אנחנו פה מדברים על שמירה על מקור פרנסה של אנשים  

שעבדו עשרות שנים, מאב לבנו, ולכן להגיד רק קיימות וירוק בנשימה אחת צריך להגיד גם קיימות,  

זה. אם אתם חושבים שזה באמת השפיע על  ירוק ופרנסה לחקלאים, שלא מאתמול התחילו עם  

שמתנהלות   אחרות  תכניות  לגבי  אחרים  גורמים  עוד  להזמין  למועצה  מכאן  קוראת  אני  המנהל, 

 .אחרים במועצה ואולי באמת יהיה לזה אותו אפקט באזורים

 ביקורי שרים במועצה 

בנוסף לרמ"י נפגשנו  גילה, דברי טעם אמרת ואכן הדגש הוא חשוב.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שאנחנו   השרים  כל  את  תראו  המצגת  בסוף  רשימה.  לנו  יש  החקלאות,  שר  עם  השיכון,  שר  עם 

מביאים לכאן, לכולם אנחנו מעבירים אותו מסר ונכון שהדגשת כאן את מה שאנחנו תמיד מדגישים  

 .יםבפניהם שזה גם פרנסה וכלכלה, אבל זה גם תרומה למדינת ישראל ששוכחים אותה לפעמ

אולי בנוסף צריך במקומות שבהם אין ותמ"ל אבל יהיה ותמ"ל יום    ]כפר מעש[:  זילברבויםמירב  

 .אחד, לנסות לעשות פעולות מנע שביום שיגיע הותמ"ל יהיה לנו מה להגיד

אותך ולשמוע על פעולות מנע    להזמיןהתכנון    תבוועדאני אשמח    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

. דברי  *האסטרטגיה החדש שלנו בונה את זהשאת רוצה להציע, אנחנו בהחלט חושבים על זה, אגף  

בשמחה עם אורי פדלון, אנחנו בונים את זה עכשיו ונשמח לשמוע כל פידבק שיש לכם. נמשיך הלאה  

עם העדכונים. ביקור שר התיירות. שר התיירות היה כאן, הנה, גילה לשאלתך, לא משנה איזה שר  

ות שזה הכי קשור. מה שאתם רואים כאן  מגיע לכאן אנחנו תמיד מדברים על זה, בטח שר החקלא 

במועצה   לנו  כרמים שיש  מבין מספר  כרם אחד  מומו שמילוביץ'.  של  ירק, הכרם  בנווה  כרם  זה 

האזורית שאנחנו רוצים לקדם ולטפח, לצד הכרם אנחנו רוצים לפתח גם תיירות כפרית, שיהיה  

התכנ  מנהל  נחסמים.  אנחנו  הרב  ולצערנו  יקב  שיהיה  מבקרים,  המתאר  מרכז  בתכנית  הגדיר  ון 

שאנחנו הגשנו שאת הפרק על תיירות כפרית אנחנו צריכים להוריד, למה? בדרום השרון ובמרכז  

הארץ לא צריכה להיות תיירות כפרית. חוסר הבנה בסיסי, טוטאלי, של מה זה תיירות כפרית ואיך  

רון מוקפת ערים היא  דרום השרון דווקא צריכה להיות עם תיירות כפרית, דווקא בגלל שדרום הש

לצאת   לבוא,  אפשר  הירוק שאליו  שביל    ולהנות המקום  הליכה,  כפרי, משביל  קפה  מיקב, מבית 

של   מורשת  עם  כאן  לתת  יודעים  שאנחנו  מה  בדיוק  זה  כמובן    100אופניים.  השר  ויותר.  שנים 

ברנו על  השתכנע לחלוטין והמסרים יעברו הלאה גם למנהל התכנון ולמשרדים האחרים. כמובן שדי

ח לא  וכל הועדות הגאוגרפיות ועל הותמ"ל, כמה שחשוב לשמור על הירוק הזה. מאבק בתחנות כ 

ח שנקראת ראש העין גבעת השלושה, היא במרחק ממס'  ו , תחנת הכ98יורד מסדר היום שלנו. תת"ל  

נו  כמו  בוישובים  לייצג  ממשיכים  אנחנו  עם.  גני  עדנים,  ירק,  למרות  ו ה  וזאת  התכנון  ועדות 

כ תחנות  יותר  יהיו  שלא  קיבלה החלטה  מנהל התכנון ממשיך  ו שהממשלה  חדשות.  גז  מונעות  ח 

בתכנון ואנחנו הבאנו לכאן את השרה להגנת הסביבה שאמרה לא יהיה, ואנחנו מביאים לכאן את  

שרת האנרגיה שגם היא צריכה להגיד לא יהיה, והממשלה צריכה לכבד את הרציפות בהחלטות של  

ת שקיבלה החלטה שלא יהיו תחנות חדשות. אנחנו ממשיכים לייצג, ממשיכים  הממשלה הקודמ

להגיע, יש דיונים על זה. כאן אתם רואים דיון אצל ראש עיריית ראש העין עם ראשי רשויות נוספים  

שאנחנו פועלים בעניין הזה. היום בתב"רים אתם תתבקשו להצביע על עוד תקציב לנושא של לובינג  
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ך טיפול משפטי עד שזה לא יקבר סופית. עשינו כברת דרך מטורפת, היום ברור  שיש בעניין והמש

לחלוטין בממשלה שאין יותר צורך בתחנות. עדיין משום מה מנהל התכנון ממשיך לתכנן והפער  

 הזה צריך פשוט לגמור אותו סופית.  

 חלוקת מחשבים לגננות 

חלוקת מחשבים לגננות. היינו בגנים, ראינו את הגנים    - נושא הבא  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

המשודרגים והיפים והמרוהטים להפליא, וגם שדרגנו אותם מבחינת אינטרנט ומבחינה דיגיטלית.  

לצד זה אנחנו משלימים את המשימה עם מחשב לכל גננת ועכשיו בעצם במערכת החינוך יש לכל  

לצד המחשב שהם מקבלים הם מקבלים גם הכשרות לעבודה    צוותי החינוך שלנו מחשבים ניידים.

עם המחשב בכיתות, אם זה גני ילדים ואם זה כיתות בבתי הספר. אירוע ההוקרה לקהילת החינוך.  

אנחנו מאוד שמחנו לראות את חלקכם, חבל שלא את כולכם. היה אירוע מאוד מכובד, מרגש וכיפי.  

זה פעם בחודש והוקרה    כל מי שהיה אומר שנעשה את  ובעיקר באמת מחווה  כיף,  כי היה ממש 

וחשוב להגיד תודה. תודה לכל הנשים והאנשים שתומכים במערכת החינוך שלנו. תודה לקהילת  

ואלה   שבחזית  לאלה  פורמלי,  והבלתי  הפורמלי  בחינוך  הבוגרים  ועד  הרך  מהגיל  כולה,  החינוך 

ל השותפים והשותפות, וכמובן שרצינו  שבמסייעת, לכולם רצינו להגיד תודה. לקהילת ההורים ולכ

תקציבים   קובעים  אתם  המדיניות,  מתווה  אתם  המליאה.  וחברי  חברות  לכם  גם  תודה  להגיד 

ניכר שהחינוך נמצא בראש סדר העדיפויות. תודה שוב,   שמשפיעים על סדר העדיפויות ולחלוטין 

סיימנו ויש לנו עוד הרבה   התוצאות הן באמת יוצאות מן הכלל, אבל יש לנו עוד הרבה אתגרים, לא

 היומיומי בעשייה.   במרוץמה לעשות, אבל חשוב לעצור להגיד תודה ולהמשיך יחד  

 טקס בהיכל התרבות ע"ש אברהם לזר ז"ל 

שבוע שעבר היה כאן טקס מרגש ברחבת היכל התרבות, קראנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הראשון שלנו אברהם לזר ז"ל שנפטר לפני  להיכל על שמו של ראש המועצה האזורית המאוחדת  

כשנה. אנחנו הזמנו את המשפחה, חברים, חברות, עובדים ועובדות וגם פנסיונרים שעבדו איתו,  

חלק מחברי המליאה היו, אני חושבת שהיה אירוע מאוד מרגש וחשוב. אדם שתרם רבות לעיצוב  

מצוינות   תשתיות  הניח  שלנו,  המועצה  את  לבסס  שלנו,  נפלא  הקהילה  כאן  עובדות  היום  שעד 

 .בקהילה וזו הדרך שלנו להוקיר ולהנציח, היה טקס מרגש

  30אני לא יודע כמה אנשים פה "שירתו" תחתיו, אבל אני אחד מהם לפני    אמנון כהן ]נחשונים[:

שנה, בשבילי זו הייתה הפעם הראשונה. הוא קיבל אותי כילד צעיר ובאמת מאוד תרם לגיבוש של  

אותן  כל המערכות   ולנווט  המערכות  כל  לרכז תחתיו את  הראשון שהצליח  היה  הוא  ביחד.  כאן 

בצורה מאוד רצינית. היו כמה מועצות ועד שהן התחברו, הוא איחד אותן וזה היה תהליך מאוד  

 .מבורך למועצה האזורית דרום השרון

פן סמלי והמעט  תודה אמנון על הדברים שאמרת, אני חושבת שבאו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 שיכולנו לעשות כדי להנציח ולהוקיר ולהכיר את מה שהוא עשה.  

 חדשנות בשלטון המקומי  – Expo-uniMכנס 
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אקספו, זה כנס של חדשנות  -רציתי לשתף אתכם שהיה כנס מוני  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הרשויות   שנקרא  בו  שהשתתפתי  מושב  היה  היתר  בין  המקומי.  העסקים  בשלטון  את  לוקחות 

נכון שגם משרדי  לידיים. הכוונה הייתה שרשויות מבחינתי, מה שאני אמרתי, ואני חושבת שזה 

הממשלה יסתכלו על זה ככה, אנחנו רוצים להיות עצמאים. אנחנו רוצים כלכלית להיות עצמאים  

שהם    ולא להיות סמוכים על שולחנם של משרדים, כמובן שמשרדי ממשלה צריכים לתת את מה

לתת   שמסוגלת  איתנה  רשות  להיות  רוצים  אנחנו  אבל  הממלכתיים,  לשירותים  לתת  צריכים 

ולהעניק שירותים מצוינים לתושבים שלנו ולשם כך אנחנו צריכים אזורי תעסוקה, עוגנים כלכליים,  

שיהיו יזמויות עסקיות בישובים שלנו, במועצה שלנו, כדי שאנחנו נוכל בעצם להמשיך לשפר ולתת  

ת השירות הכי טוב שיש. כל מה שאנחנו מבקשים זה שהם יאפשרו לנו לעשות את זה. זה יצא א

שנה של תב"ע מאושרת ואז    21למדינה הרבה יותר כלכלי פשוט להקל ברגולציה, שלא נבוא אחרי  

שנים מהרגע שתב"ע מאושרת של אזור תעסוקה    21נתחיל לפתח אזור תעסוקה. למה צריך לקחת  

נרא עכשיו  החסמים,  ורק  כל  את  להסיר  צריכים  אנחנו  למה?  הארנונה?  את  שנים  כמה  בעוד  ה 

המדינה צריכה להסיר את החסמים הרגולטורים האלה כדי לאפשר לרשויות שיש להן את הכח  

להיות יזמיות, להיות יזמים. עשינו כאן במליאה הקודמת דיון מאוד מעניין על המתקן האקולוגי,  

י מסתכלת עכשיו על גבעת השלושה, במקום תחנת כח מונעת גז, יופי  יש כאן יזמויות נפלאות. אנ

של יוזמה הייתה אם זו הייתה תחנת כח סולארית. היינו כולנו תומכים בזה, יופי של יוזמה. אגב,  

יכול להיות שזה בדרך לשם בחשיבה, אני שומעת קולות כאלה ואני מברכת על כך. יזמויות של  

 , צריכות להיות על סדר היום הלאומי בחיזוק של הרשויות, ככה זההישובים, יזמויות של המועצה

WIN-WIN,   רשויות שיודעות לעמוד על הרגליים ולעשות את זה, שלא ישימו לנו רגליים. זה מה

שאנחנו העלנו, אבל היו שם עוד הרבה דברים מעניינים. טכנולוגיות מתקדמות שאת חלקן אנחנו  

בפחים   למשל,  כאן,  לאמץ  להסיע  צריכים  לא  קיימות,  גם  זה  צ'יפים,  נכניס  אנחנו  המוטמנים 

נהיה שם כבר    60%- משאיות סתם לאסוף אשפה אם הפח לא מלא, אבל מצד שני אם הפח מגיע ל

ונפנה, והוא לא יעלה על גדותיו. זאת טכנולוגיה שאנחנו הולכים להכניס כאן על הפחים, על משאיות  

ות נוכל לדעת איפה וכמה הם אספו, משקלים דיגיטליים,  האשפה שלנו יהיו מצלמות וגם עם המשאי

האפליקציות   לתושב,  הדיגיטציה  על  שקשורים  נושאים  למשל,  שם.  שראינו  יפים  דברים  ועוד 

 .שאפשר להכניס

 במועצה  הדיגיטצי 

חוץ מהסיפור של אשפה שהכנסנו במכרז האחרון הרבה שכל לסיפור של    שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

ו כסף, אני מקווה שזה יקרה. אבל אנחנו בדרך לשם כמו שאושרת תיארה לעקוב  האשפה שיחסוך לנ

וגם ברמת האופן שבו המשאית מתפקדת במרחב וגם לשקול   אחרי כל משאית גם ברמת הפינוי 

בכניסה, ביציאה וכולי, זו מערכת שלמה, עשינו שם קפיצת מדרגה. לגבי עניינים דיגיטליים, אני  

מ  מספיק  לא  שאנחנו  פה  חושב  יש  כי  הדיגיטלי  בעניין  פה  שקורה  מה  כל  את  לתושבים  דווחים 

, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, המון דברים שהיו פעם בטפסים,  הבוועדמהפכה, גם במה שקורה  

להגיע לכאן וכולי, עובדים היום באופן מקוון. אנחנו לפני שינוי גדול גם בעניין רישוי עסקים שרובו  

ככולו יהיה מקוון, כל מי שיגיש בקשת רישוי עסקים יוכל לעקוב אחריה כמו שעוקבים אחרי פיצה,  

ובאיזה שלב בתהליך אתה עד הסיום. אנחנו נשיק את זה ממש בקרוב. דבר   איפה זה נמצא בתחנה

המקומיים בשנה הבאה זה אפליקציה שאורי מרגלית והצוות   םהוועדימשמעותי נוסף שנעשה מול  

אפליקציה   היא  מועצתית,  לא  היא  הקהילה,  את  לשרת  שאמורה  אפליקציה  מובילים,  שלו 
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הראשונה מהמועצה אפשרות לאפליקציה הזו שהיא בעצם  קהילתית. כל מושב או גוף יקבלו בשנה 

מאפשרת המון דברים, לבחור מה שאתם רוצים לקבל בתור תושבים, לשלם, מאפשרת לקבל מידע  

להופעות    דמהוועעדכני   לשלם  דרכה  שנוכל  פשוטה  אפליקציה  שונים,  נושאים  לגבי  המקומי 

ו רוצים שזה ישרת את כל הקהילות שלנו  ואירועים, אנחנו נציג את זה בהמשך. בסופו של דבר אנחנ 

 .ואנחנו נתחבר לזה ברמת המועצה אחרי שנפזר אותה בקהילות השונות

אנחנו מציגים פה את המערכת וגם את ההצעה של    22.11.2021-ב  אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

כולל  מפורטת  בצורה  זה  את  נציג  להצטרף,  שירצה  למי  הראשונה  השנה  של  לתב"ר    המועצה 

 .היכולות, העלויות וכולי

 תחבורה במועצה 

]ראש המועצה[: גונן  גני  יכולה להתעלם. מה    אושרת  היום שלנו אבל אני לא  זה לא היה בסדר 

שאתם רואים כאן זה היציאה בגוש חורשים. זה לא המקום היחיד במועצה שאנחנו סובלים בו,  

רה קשות מאוד. היות ואין תחבורה  אבל הסבל שם הוא גדול מאוד וזו דוגמה. יש לנו בעיות תחבו

ציבורית יעילה במרחב הכפרי, אנשים נוסעים עם רכבים פרטיים והכבישים שלנו לא בנויים לזה.  

וזה    35-40אתם יכולים לראות כאן נסיעה שבזמן רגיל עורכת חמש דקות, עורכת כאן גם   דקות 

כל הכבישים בכל המדינה, אתם  ואנחנו יודעים ומכירים את זה.    444באמת מאוד קשה ומתסכל. גם  

בקבוצות   זה  על  מקבלת  אני  כי  משהו  זה  על  להגיד  ורציתי  מהבוקר  דוגמה  זו  אבל  צודקים, 

הוואטסאפ של הישובים השונים וכולם חושבים שזה רק אצלם בבית, אז זה לא רק בבית שלהם  

מאוד זה  את  מרגישים  ואנחנו  פקוקה  המדינה  כל  שם,  שלכם  בבית  או  ספציפית  אחרי    כאן  חד 

הקורונה, אנחנו לא יושבים בחיבוק ידיים אבל מצד שני צריך להגיד שהתקציבים והסמכויות הם  

במשרד ממשלתי אחד, זה משרד התחבורה. אנחנו מנסים לייצר כאן פתרונות יצירתיים כמו לפרוץ  

רט כאן  דרך חקלאית, או דרך ביטחון, או לעבוד מול נתיבי ישראל על תזמון רמזורים. אני לא אפ

מעמיקה   יסודית,  מאוד  בצורה  שנעשית  עבודה  כאן  שיש  שתדעו  אבל  שנעשית,  העבודה  כל  את 

ורחבה. בחלק מהמקומות יש תקווה כי אנחנו יודעים שכבר יש תקציב ועובדים וסוללים את הכביש,  

צפויים לפתוח את    2022. אנחנו יודעים שבספטמבר  444ואפילו יש תאריך יעד כמו למשל בהרחבת  

כביש ותהיה הקלה, אבל בחלק מהמקומות אין לנו את הצפי הזה ושם אני אומרת כאן החלטנו  ה

להקדיש הרבה מאוד משאבים שלנו, של זמן, עבודה, כל מה שנדרש, תכנון, כדי להגיע למשרדי  

הממשלה, לדפוק להם חזק בדלת ולהגיד להם אתם לא שוכחים אותנו, אנחנו כאן, ואנחנו סובלים  

עד שלא תמצאו לנו פתרונות. אני אראה לכם מכאן את הפגישות שצפויות לנו ואז תראו  ולא נוותר  

כמה אנחנו סביב העניין הזה. פגישה עם שרת התחבורה בסוף החודש, פגישה עם מנכל נתיבי ישראל,  

אלה שתי פגישות מאוד משמעותיות שאנחנו תולים בהן הרבה תקוות ששם אנחנו הולכים לדבר על  

ת המוצעים, כי כבר יש פתרונות וכבר יש תקציבים שהיו בעבר לחלק מהתכניות שגנזו  כל הפתרונו

אותן ואנחנו דורשים להפשיר אותן ולהוציא אותן שוב מחדש, אנחנו רותמים את כל מי שאפשר  

כאן ואם יש לכם רעיונות ואם אתם רוצים, אנחנו הקמנו מטה מאבק, כרגע יש מטה מאבק אחד  

אבל חורשים,  גוש  התחבורה    של  רשת  לכל  שמתייחס  מועצתי  מטה  שהוא  מאבק  מטה  לנו  יש 

במועצה. יש בקשות לשבילי אופניים, בקשות לפתיחת ופריצת שבילים, שתדעו שכל דבר כזה צריך  

, הדברים האלה הם לא רק בסמכות מקומית אלא בעיקר לא בסמכות  םסטטוטורייגם אישורים  

שאנחנו בסיפור של תחבורה נקדיש לזה הרבה מאוד  מקומית. אבל זה לא משנה, אנחנו החלטנו  
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מאמצים אבל צריך לדעת, וגם תעבירו את זה הלאה. לא שוכחת אף אחד, לא את צופית, לא את גן  

חיים, לא שדה ורבורג, ולא את כפר מע"ש, גת רימון, ירקונה, גני עם, אני מסתכלת על כולכם ועל  

אנחנו יודעים בכל מקום במועצה שלנו יש בעיות  כל מי שמגיע לכאן ובטח לא את גוש חורשים,  

בחלקם רואים אופק לפתרון בכבישים שכבר עובדים עליהם,    -קשות של תחבורה, אני אומרת שוב

 .בחלקם עדיין לא. רק שתדעו שאנחנו על זה

לכן  הכל בסדר, אין פקק.    444- הבעיה היא שאיך שיוצאים ל  ]מדברת ללא מיקרופון[  ליאת זלוטי ]מתן[:

אני מאוד מבקשת לא לשמוע את הדבר הזה של בכל מקום בארץ, אושרת יודעת מזה שהבעיה פה  

היא הרבה יותר חמורה, יש פה יער, עוברים דרכנו דרך היער, זה לא משהו שתוכנן אי פעם, תושבי  

 .אורנית עוברים, משאיות, תושבי כפר קאסם, להגיד שזה כמו בכל מקום זה ממש לא

ליאת תודה על ההערה שלך, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה.    נן ]ראש המועצה[:אושרת גני גו

יש   שלנו  במועצה  אזור  לכל  משהו,  להגיד  רגע  לך  לעזור  רוצה  שבגוש    תהייחודיו.  תייחודיואני 

שיש באזור צור יצחק, צור נתן. זה שיש ישובים שלנו שיש להם רק כביש    תייחודיוחורשים היא גם 

עוד ישובים שלנו, אבל כאן זה גושי ישובים שיש להם כביש מוצא אחד, שאנחנו  מוצא אחד. יש  

יודעים שהבעיה היא לא רק הבעיה של העומסים והגודש בכבישים, אלא היא גם בעיה בטיחותית,  

בעיה   גם  יש  גושים.  של  דוגמאות  נתתי  כאלה,  ישובים  עוד  לנו  יש  אחד.  מוצא  כביש  רק  שיש 

מה חודשים כשהיו שריפות, כשהיו הפגנות בכבישים או שיידו אבנים,  בטיחותית, ראינו שלפני כ

הייתה רק דרך מוצא אחת ולכן אנחנו עובדים על זה עם משרד הביטחון וסגן שר הביטחון אמור  

להיות כאן בביקור, היה אמור להיות השבוע אבל הוא דחה את זה ויגיע בשבועות הקרובים, אז  

האלה שיש להם רק כביש גישה אחד ולדבר על העניין הבטחוני כדי  אנחנו רוצים להגיע גם לישובים  

 .שיהיה כביש גישה נוסף

אושרת, ישנה בעיה שהיא לא בעיה כמו של התנועה, שהמושב, אני מדבר    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

בשם נווה ימין, הופך בשעות הבוקר לכביש ראשי של כל העולם, כולם נוסעים בתוך הרחוב וחוסמים  

תו, אי אפשר לצאת מהבתים מכיוון שהוויז או שאנשים יודעים שאפשר לעבור לאזור התעשיה  או

בכפר סבא או לכל מקום אחר, אי אפשר לנסוע בתוך נווה ימין, זו בעיה ספציפית בנווה ימין, לכל  

 .אחד יש בעיה

נו נעשה דיון  נכון, לכל אחד יש בעיה ואתה הצגת היבט נוסף. אנח  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בפעם אחרת שמתמקד בנושא תחבורה ומי שירצה יוכל להצטרף לזה, אנחנו נעשה דיון על ההיבטים  

 .השונים של הבעיות בתחבורה או על אתגרי התחבורה ועל הפעולות השונות שננקטות וינקטו

ור  אני רציתי להגיד שלפחות ממה שאני מכיר רוב הבעיות הן באמת משהו שקש  עדי שחר ]מתן[:

ובין   בתקציבים שהם מעל לכוחה של המועצה. יש דברים ששיתוף פעולה ורצון טוב של ישובים 

לגבי היציאה מירחיב. היציאה מירחיב   יורם פה,  זה  זרק את  להקל, למשל  יכול מאוד  הישובים 

אמנם לא תפתור את הבעיה, וזה לא שירחיב תהפוך למעבר כמו לכפר סבא, כי בסך הכל מדובר פה  

שובים, גם לא כולם יוצאים לכיוון הזה, אבל זה יכול להקל במשהו על היציאה מהגוש, עצם  בכמה י

הפתיחה של השער וגם יצירה של איזה שהיא דרך חקלאית או דרך שאפשר לסלול אותה לא עם  

 .אספלט, דרך עפר, שיהיה אפשר לייצר עוד יציאה. זה משהו שכן יכול להיות בידינו
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תודה עדי. זה נכון, אנחנו בהרבה דברים תלויים במשרדי הממשלה    ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן  

יש דברים   ובהחלט אפשר    ם שתלוייואנחנו נעשה הכל כדי שנהיה שם, אבל  בינינו ובין הישובים 

לפתוח את זה כשהועדה תתכנס ותדון בזה. אנחנו מכירים בזה וכמו שאמרתי יש צוות שעובד על  

ורואה את הכל, את כל הישובים של המועצה על כל התשתיות שנמצאות כאן.    הדברים, מכיר ויודע

 רק זה היה ברמת עדכון, לא דיון, אז נשאיר את זה לפעם אחת.  

 פגישות בחודש הקרוב 

]ראש המועצה[: גונן  גני  להיות כאן בחודש הקרוב? ח"כ רם שפע ממפלגת    אושרת  אז מי הולך 

ומרחב כפרי מאוד קרוב לליבו ולכן אנחנו נשתף    חקלאות,  העבודה, שהוא ח"כ שהנושא של כפריות

אותו בכל מיני דברים שאנחנו מתמודדים איתם שיסייע לנו משם. מנכ"ל רמ"י, יש לי פגישה איתו  

על דברים אחרים שדיברנו עליהם כאן   נדבר  גם  והיטלי השבחה ושם אנחנו  בנושא הסכמי חלף 

ימה ענקית של דברים, אפרופו הדברים שדיברנו עליהם  עכשיו. ניסים פרץ מנכ"ל נת"י, יש לנו רש

ועם   זה כתוצאה מהפגישה שהייתה עם שר השיכון  קודם. מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן, 

הצוות בנושאים שדיברנו עליהם בתחילת הפגישה. קארין אלהרר שרת האנרגיה, נושא של תחנות  

ם שלנו ושרת הפנים איילת שקד, היא תגיע  ח. שרת התחבורה, נושא התחבורה חזק על סדר היווהכ

בסוף החודש להניח אבן פינה באזור התעסוקה שלנו, מרכז תעסוקה ועסקים דרום השרון. כולכם  

פינה  אבן  הנחת  עכשיו,  שאמרתי  מה  יהיה  אחד  חלק  לשניים,  יתחלק  המפגש  טקסי,    -מוזמנים, 

במנהל שקשורים  הנושאים  כל  על  עבודה  פגישת  הוא  הראשון  במשרד    החלק  שיושבים  התכנון 

היום   סדר  על  הנושאים  אלה  במועצות,  שיש  גדולים  לישובים  תמריצים  איתנה,  רשות  הפנים, 

ראש   יושבי  גם את  והזמנו  פגישה  איתכם  יש  וגם  םהוועדיבפגישה שתהיה. באמצע  אגודות  גם   ,

ים שיעלו  מוניציפלי, נקיים למטה באולם שיח עם שרת הפנים. אז אם יש לכם נושאים שאתם רוצ

בסדר היום שהייתם רוצים שהיא תתייחס אליהם, בבקשה תעבירו את הנושאים לאורי מרגלית,  

 .*הוא מרכז ומנהל את הביקור הזה

  ך להיערישלחו מחר מיילים עם הרשמה מקוונת, אנחנו צריכים    אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

 .לכמה יבואו פיזית או לא פיזית, זה יהיה מתישהו באמצע היום

 רמות השבים  –הצהרת אמונים אריק כספי  -2

אני רוצה לקבל בברכה את אריק כספי מרמות השבים. תציג את    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .עצמך למליאה ואחר כך אתה נשבע אמונים והופך להיות חבר רשמי במליאת המועצה

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא    ]מדבר ללא מיקרופון[  כספי ]רמות השבים[:  אריק

 .באמונה את שירותי במועצה, זאת ההתחייבות

אנחנו שוב נודה לישראל טייבלום  ,  מצוין, אז בהצלחה ותודה רבה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 על השירות שלו כאן במליאת המועצה.  
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 12/10/2021מיום  9/21אישור פרוטוקול מליאה מס'  -3

מיום    21/9אני עוברת לנושא הבא, אישור פרוטוקול מליאה מס'    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ., מי בעד? פה אחד12.10.2021

 

 אישור תב"רים  -4

 .תב"רים ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן 

אלף ש"ח,    200תב"ר ראשון שיש כאן הצטיידות במועצה, אישרנו בעבר    שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

אלף ש"ח נוספים. בין היתר להחלפת ציוד שיש כאן, כסאות, שולחנות, בלאי    100אנחנו צריכים  

להוסיף  ושיש במשרדים. מאבק תחנות הכ בגז,  סוף    53ח המונעות  עד  השנה, להמשך  אלף ש"ח 

ח. תוספת תחבורה בעמי אסף,  והעסקת חברה שנקראת קבינט, היא עושה את הלובינג לתחנות הכ

שתכף   אחרים  תב"רים  לשני  אותה  ומעבירים  לפרויקט  שנלקחה  ההלוואה  את  מקפיאים  אנחנו 

אולם   משחשבנו.  פחות  עלתה  התחבורה  בסוף  השחב"ק.  ומגרשי  הספורט  אולם  עליהם,  נעבור 

אלף ש"ח, אנחנו מסבים את ההלוואה לבניית אולם    250מי אסף נדרשת תוספת של  הספורט בע

לקרן הפיתוח, אותו הדבר במגרשי השחב"ק. האחרון, ציוד יסודי לגני ילדים, אנחנו  ]..[  הספורט  

אלף ש"ח לטובת העניין    22התקנו בנווה ימין דשא סינטטי כנגד התחייבות של המושב לתשלום, אז  

אלף ש"ח    60ת העניין של מרכזיות בישובים, מרכזיות חשמל בישובים, תב"ר שהוא  הזה. יש לנו א

כדי שהמועצה תבדוק את כל המרכזיות לקראת החורף כדי לעשות פעילות מונעת מתקלות בנושא  

 .חשמל בישובים. המרכזיות האלה הן קצת ישנות, צריך לבדוק אותן ולטפל בהן

 .עבודה על מרכזיות חדשות, זה רק מיפוי ובדיקת תקינות  זה לא אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]ס. ראש המועצה[: למתן    אורי מרגלית  ישיבה או שתיים אישרנו  לפני  זוכרים, אבל  אולי אתם 

כל   על  עשינו  ב   8בדיקה שאנחנו  ב  8,000-המרכזיות  להחלפתן  ועבודה  שזה    102-ש"ח  אלף ש"ח 

פה. באותה ישיבה אמרנו שנביא תב"ר כדי לעשות   הישוב עושה על חשבון תב"ר עתידי שאישרנו לו

וצריך   פסולות  השמונה  שכל  גילינו  במתן  כי  במועצה  החשמל  מרכזיות  כל  של  מקבילה  בדיקה 

להחליף אותן, אז מן הסתם יש עוד כמה כאלה. כיוון שמדובר בעניין בטיחותי, לא חיכינו לתקציב  

 .. כל ועד יצטרך לשאת במה שימצא אצלואלף ש"ח זה עלות של בדיקת כל המרכזיות 60-ו  2022

שני דברים. אחד, מעבירים מקרן פיתוח להלוואות? זה מה שאני    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 .מבין לפי המספרים

 החלטה
רשמה בפניה את הצהרת האמונים של חבר המועצה הנכנס, מר אריק כספי,   המועצה  מליאת

 שיחליף את חבר המועצה היוצא מר ישראל טייבלום. 
 פה אחדאושר 

 החלטה
 12/10/2021מיום  9/21מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה הקודמת מס'  המועצה  מליאת

 פה אחדאושר 
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]גזבר[: גם    יצחק אגוזי  הלוואות  זה בישיבה הקודמת מפרויקט אחר, לקחנו בזמנו  לנו את  היה 

התח למסוף  וגם  אסף  עמי  ספר  בית  שני  לבניית  את  לסיים  הצלחנו  אסף.  עמי  ספר  בבית  בורה 

רק   ציפינו,  מאשר  החינוך  ממשרד  כסף  יותר  קיבלנו  אחרים,  תקציבים  ע"י  האלה  הפרויקטים 

מיליון ש"ח בגין תשתיות על שהגשנו ולשמחתנו קיבלנו, זה שחרר לנו    2.9לאחרונה התקבלו שם  

חזיר את ההלוואה, אני מעביר אותה  כסף שתקצבנו מקרן הפיתוח וגם לקחנו הלוואה. אני לא מ

 .לשני פרויקטים אחרים שחסר לנו כסף בקרן פיתוח. ההלוואה כבר נמצאת פה מזמן, היא לא חדשה

 .לפי מה שאתה כותב בנייר לקחת הלוואות חדשות שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 .500, פלוס 500אתה רואה מינוס מיליון ש"ח, פלוס   יצחק אגוזי ]גזבר[:

 .אני רואה שזה יורד מקרן הפיתוח ועובר להלוואות ליק מריל ]גבעת השלושה[:שמו

אני אסביר. עמי אסף הסתיים עם כספי משרד החינוך ובעצם חסך   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אחר.   למשהו  אותו  מסבים  אנחנו  אסף,  עמי  את  לסיים  כדי  להלוואה  שלקחנו  הכסף  כסף.  לנו 

נכנסה, הכס כבר  לו מקור אחר,  ההלוואה  היה  בסוף  כי  עמי אסף  לא שימש את  של ההלוואה  ף 

המקור לעמי אסף לא היה מההלוואה הזאת, אז ההלוואה נשארה וכספי ההלוואה הולכים למשהו  

אחר, זו לא הלוואה חדשה. זו הסבה של הלוואה ממשהו אחד למשהו אחר. מיליון ש"ח שנחסכו  

 .אולם הספורט. זה מתקזז, אין הלוואה חדשהמעמי אסף הולכים לשני דברים, לשחב"ק ול

בתחנת הגז, אחרי שיש עכשיו  המטמנה  הדבר השני, הנושא של    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

ירידה, יש החלטה של הממשלה, אני לא מציע להמשיך להשקיע או לשים את זה בהולד, לחכות  

 .שתהיה החלטה. כי הכיוון הוא די ברור בהחלטות האלה

ואף על פי כן, לצערנו הרב, מוסדות התכנון ממשיכים לתכנן וזו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הסיבה שאנחנו מבינים שכדאי להציע אפילו הצעת חוק נוספת ולכן אנחנו ממשיכים עם חברות 

 .לובינג, אבל זה בסדר, אני מבינה אותך ולכן נעשה הפרדה בהצבעה

בות המליאה דיברנו על התאורה בחנייה של עמי אסף, הייתי שם  באחת מישי  מולי אורן ]נירית[:

בשבוע שעבר ולא ראיתי שנעשה דבר. זה מאוד מסוכן, תלמידים הולכים שם בלילה, נוסעים בלילה,  

 .אני כמעט מעדתי שם, זה מאוד מסוכן

זה,    ולעשות את  סלהיכנאת צודקת, הערה נכונה. אנחנו צריכים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .נבקש אישור לתב"ר כשתהיה לנו הערכת תקציב

שמוליק, אם עכשיו זה כל כך ברור שהכיוון הוא לבטל, אז למה אתם לא יורדים    מולי אורן ]נירית[:

 ?מזה? למה הקיבוץ לא מבטל את ההסכם

 .אנחנו לא נדון בזה כאן. שאלות על התב"רים בלבד אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לגבי המרכזיות, אם כבר עושים את הבדיקה ומביאים לתקן בטיחותי את    לישמע[:איתן יפתח ]א

כל המרכזיות, אני חושב שבסוף צריכה להיות בדיקה נוספת שתתן אישור לכל יישוב וישוב שמערכת  

בחלק   מטפלת  לא  שהמועצה  הסיבות  אחת  זו  הסטנדרטים,  בכל  ועומדת  תקינה  שלו  החשמל 



 2/11/2021מיום  10/21פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 26מתוך  13עמוד 
 נוצר על ידי  

יות לא תקינות והם פוחדים לפגוע וזה עלול לגרום, אז אולי זה  מהישובים, כי אומרים שהמרכז

והכל, אז   יעזור אחר כך שנוכל לקבל את השירות הזה שיש את האישור הבטיחותי של החשמל 

 .להוסיף עוד בדיקה שתאשר שיש אישור לישוב שידע שכל המרכזיות שלו תקינות ועומדות בתקן

בדיקת המרכזיות אני מבין שזה משהו שהולך להיות עכשיו בכל הישובים, הייתי    עדי שחר ]מתן[:

 .מצפה שישוב שחייבתם אותו לעשות את הבדיקה על חשבונו, שזה לא יקוזז לו מהתב"ר העתידי

לא, זה יהיה שווה לכולם. אף ישוב לא יממן את הבדיקה, המועצה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .ם את הבדיקהמממנת לכל הישובי

 ?אלף ש"ח כמה ישובים יש 60רק רציתי לשאול, בתוך  ליטל רהב ]צור יצחק[:

 .אלף ש"ח מכסה את כל הישובים 60 אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

כל לגבי האולם, זה תוספת של ישיבת המליאה האחרונה? ועל איזה    גיא כהן ]בית ברל[: קודם 

 ?אולם מדובר

 .אולם הספורט שצמוד לבית הספר עמי אסף ]מנכ"ל[:שרון סספורטס 

 ?אלף ש"ח זה תוספת למה שאושר 250 גיא כהן ]בית ברל[:

כן. אני מעלה להצבעה את התב"רים ללא תחנות הכח, מי בעד? מי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ?נמנע? נמנע אחד, מי נגד

 

אלף ש"ח.    56עכשיו אני רוצה להעלות את התב"ר של תחנות הכח,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אחד נגד. עבר ברוב קולות

 

]אלישמע[: רבר  את    רחל  למנוע  כדי  לעשות  צריך  כי באמת  בעד  להגיד שאני הצבעתי  רוצה  אני 

התחנות, אבל יחד עם זאת אני חושבת שכן צריך לקחת בחשבון את מה ששמוליק אמר, בעניין הזה  

 .של להיות קשובים להחלטות הממשלה כי אולי נחסוך את הכסף הזה

 תודה על ההערה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלטה
המסמך המצו"ב, למעט התב"רים של תחנות  מאשרת את התב"רים על פי  המועצה  מליאת
 הכוח. 

 אושר ברוב קולות 
 , כל השאר בעד 1-נמנע 

 החלטה
 תחנות הכוח. מאשרת את תב"ר  המועצה  מליאת

 אושר ברוב קולות 
 , כל השאר בעד1-נגד 
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 בקשה לאישור שמות רחובות -5

]ראש המועצה[: גונן  גני  אני רוצה לקפוץ איתכם לסעיף האחרון, בקשה לאישור שמות    אושרת 

 .רחובות

הרחוב הראשון שאני מעלה פה לאישור כמובן אחרי ועדת    דנה גל ]מנהלת מחלקה מוניציפלית[: 

הפקאן, זה רחוב שקיים באלישמע כבר הרבה  השמות שהתכנסה והמליצה לאשר, זה רחוב סמטת  

שנים ויצא שאחד התושבים ניסה לרשום את הכתובת, כנראה הייתה שם תחלופה, לא קיים מספר  

זה   ואנחנו עפ"י הערכת משרד הפנים צריכים לאשר את  פנה  היישוב  ולכן  או סמל רחוב מסודר 

 .בישוב, ועדת השמות ובמליאת המועצה

 ?אבל ממה נובע סמטת הפקאן מולי אורן ]נירית[:

 מדברים ביחד 

אנחנו מאשרים את ההמלצה של ועדת השמות לסמטת הפקאן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .באלישמע, מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד

 

הרחוב השני זה בירקונה. הישוב פנה כי יש שם מספר משקים    דנה גל ]מנהלת מחלקה מוניציפלית[:

כביש   שרת,   402על  בצומת  ומסתיים  שרונים  בקניון  שמתחיל  רמתיים  דרך  היום  נקרא  שבעצם 

שבו עם  למשקים האלה אין כתובת בכלל, לא רחוב, לא מספר, גם לא דרך רמתיים. ירקונה חשבו, י

 .בעלי הנחלות האלה ואישרו את השם "דרך החקלאים", אני מעלה את זה לאישור פה 

 .אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 השמות.    תלוועדדנה תודה רבה, ותודה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 2022יני תמיכות לשנת חאישור תב  -6

אותם    -. אגוזי, נעשה את זה קל2022אישורי תבחיני תמיכות לשנת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .תבחינים של לפני שנה, רק מה ששינית תגיד

הם אותם נושאים שנתנו    2022ארבעת הנושאים שאנחנו ניתן תמיכות בשנת    ]גזבר[:יצחק אגוזי  

בשנת   גם  לאזרחים  2021תמיכות  שירותים  במצוקה,  לתושבים  סיוע  הספורט,  נושא  זה  אחד   .

בצה משמעותי  לגיוס  בהכנה  שעוסקות  ועמותות  ברוב  "ותיקים  התבחינים  או  הקריטריונים  ל. 

 החלטה
מאשרת את המלצת ועדת השמות למתן השם סמטת הפקאן לרחוב ביישוב   המועצה  מליאת

 אלישמע. 
 אושר פה אחד

 החלטה
 מאשרת את המלצת ועדת השמות למתן השם דרך החקלאים ביישוב ירקונה  המועצה  מליאת

 אושר פה אחד
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ו רק סעיף בכל אחד מסוגי התבחינים שהעמותות האלה שיקבלו  המקרים נשארו כמו שהם, הוספנ 

בסופו של דבר כספים יצטרכו לפעול בתיאום עם האגף המתאים במועצה ולא לעשות רק מה שהן  

רוצות. דבר שני, בנושא הרביעי של עמותות שעוסקות בהכנה לגיוס משמעותי בצהל, שינינו חלק  

ולא לחלון צר של עמותות שעוסקות רק בנוער בסיכון,    מהתבחינים כדי לפתוח את זה לעוד עמותות

 .אלא עמותות נוספות שאולי מוגדרות כמכינות קדם צבאיות, אבל לא עוסקות רק בנוער בסיכון

עמותות שמוכרות ע"י משרד החינוך הן מכינות קדם צבאיות. אלה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .השינויים, יש שאלות? בואו נעלה להצבעה. מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד

 

 מערכות איתות להגנה מפני שכחת ילדים ברכב / יעל דור  –הצעה לסדר היום  -7

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  אנחנו    אושרת  מתן,  מהישוב  פעוטה  לעולמה  הלכה  שבועיים  לפני 

מיני   כל  על  כאן  דנו  אנחנו  הטרגי  המוות  בעקבות  המשפחה.  של  בצערה  הלב  מעומק  משתתפים 

ולמנוע אסון שכזה. חברת המליאה יעל דור העלתה כאן הצעה    דרכים שאפשר לייצר בעצם התראות

 .לסדר היום והיא תציג את ההצעה שלה ואחר כך נתייחס אליה

העליתי את זה כסוג של שאילתה אבל שיתפתי את כולכם, יש אפליקציה שאני    יעל דור ]צור יצחק[:

מתקינים אפליקציה    0-3מכירה ואני מבינה שיש כמה אפליקציות שמדברות על זה שהגן בגילאי  

שההורים חייבים לדווח אם הילד הגיע לגן באותו היום או לא מגיע מאיזה שהיא סיבה ומה הסיבה,  

עד   מקבלת  הגננת  בעצם  כל    9ואז  קודם  אז  מגיע,  לא  מישהו  ואם  ההורים  מכל  דיווח  בבוקר 

ח ילד ברכב  האפליקציה עצמה שולחת אסמאס ואחר כך המוקד שלה מתקשר, לא יכול להיות שישכ

או בבית, או לא משנה איפה, ולא ידעו על זה וזה לא יצוף באיזה שהיא דרך. זו מערכת שמנדנדת,  

 .אוטומטית

 ?האם ילדים נשכחים רק בדרך לגן  איתן יפתח ]אלישמע[:

אי אפשר לכסות את כל הדברים, אבל מהדברים שאנחנו רואים לאחרונים,    יעל דור ]צור יצחק[:

תחיל דיון שלם בוואטסאפ ובטח נדבר על זה, על כל מיני דברים שהמועצה יכולה  מלבד המערכות, ה

אולי לספק או להשתתף, יש מערכות חכמות ששמים אותם על הכיסא וכל מיני מערכות ברכב. אני  

חשבתי על משהו שהוא בסדר גודל שאפשר לעשות בתור חברי מליאה בגנים שלנו, גם אם הם לא 

זה אחר כך גם בישוב ואחת התושבות שאלה למה לא להעלות את זה גם של המועצה. פרסמתי את 

, זה גם משהו שאפשר. אני חושבת שאני בתור אמא הייתי שמחה אם הייתה מערכת  3-6לגילאי הגן  

 .ש"ח בחודש כולל הכל לגן 200ש"ח בחודש כי זו מערכת שעולה  10כזאת, הייתי שמחה גם לשלם 

יעל, קודם כל נושא חשוב מאין כמוהו. אני רוצה להתייחס לזה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

רגע ואני אגיד שזה מאוד מורכב כמועצה לקחת כאן אחריות על רכישה של משהו שהוא מותקן  

באופן פרטי, אין רגולציה, תהיה, אתם יודעים שהייתה אמורה להיות מפברואר השנה והיא תידחה  

ורכבויות. יחד עם זאת, יש כנראה דברים שאפשר לעשות כמו  ליולי כי סביב העניין הזה יש המון מ

 החלטה
 כפי שהוצגו על ידי גזבר המועצה.  2022מאשרת את תבחיני התמיכות לשנת   המועצה  מליאת

 אושר פה אחד
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מה שאמרת רק לא בהכרח באפליקציה, אלא מתוך רצון טוב כי אי אפשר גם לחייב את הגננות, לא  

בפרטיים וגם לא בממלכתי, והסתדרות המורים כבר קמה ואמרה זה לא אחריות שלנו וכולי, אנחנו  

לעשות ולכן מה שאני מבקשת זה להקים כאן צוות עם אגף    כן יכולים לחשוב יחד על דברים שאפשר

החינוך, אם את רוצה להיות נציגה ולהיות שם עם הצוות באגף החינוך שיבחנו את האפשרויות  

שלנו לסייע בכל היבט. יש היבטים משפטיים, ביטוחיים וכאלה, אנחנו נתייחס להכל ובעיקר נחפש  

 .באת הדרך לעזור, כי זה ללא ספק נושא חשו

אני חושב שאפשר לבקש, לא לחייב. אני יודע שבגן שאשתי עובדת בשדה    דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

הילדים לא מגיעים, יוצרים קשר עם ההורים באופן טבעי הגננות    9ורבורג זה קיים שנים, אם השעה  

 .והסייעות עושות את זה, אפשר לבקש

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לצוות    אושרת  כדוגמה  אומר  שאתה  מה  את  ניקח  בהחלט  אנחנו  דודו 

שיחשוב איך אפשר להעביר את זה הלאה כבקשות. יעל תודה רבה שהעלית את זה לסדר היום שלנו,  

 .  *אנחנו נזמין אותך לצוות החשיבה באגף החינוך

 אישור חוקי עזר  -8

]ראש המועצה[: גונן  גני  זה חוקי  הנושא האחרון שלנו חברים, במע  אושרת  היום,  בר חד לסדר 

העזר. אני רוצה לברך את הצוות שעבד על חוקי העזר, לימור, אגוזי, ליאור וכמובן שרון, שמקדמים  

את נושא חוקי העזר כדי לעדכן אותם. יש לנו חוקים ישנים מאוד וחוקים פחות, אבל לעדכן אותם  

לימור   המשתנה.  ולמציאות  המשתנים  שאנחנו    ןתית לצרכים  העזר  חוקי  שלושת  על  סקירה  לנו 

צריכים לאשר אותם כאן, אחרי שנאשר אותם כאן אנחנו צריכים לשלוח אותם למשרד הפנים כי  

 .מי שמאשר חוקים זה משרד הפנים

במליאות הקרובות אנחנו נדבר עוד הרבה על חוקי עזר, יש לנו עוד    עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

שהכנו   עזר  חוקי  מה  הרבה  שבעצם  שניים  בשלושה.  היום  נתחיל  לתיקון.  אותם  מכינים  ואנחנו 

 שמתבקש מהם זה המשך הגביה בהתאם לחוק העזר.  

 חוק עזר שמירההארכת גבייה  

חוק עזר שמירה. לפני שנתיים בדיוק אישרנו המשך תביעה    - הראשון  עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

ו מכיוון שמשרד הפנים הרשה לכל הרשויות לגבות  של התעריפים שקבועים בחוק עזר השמירה שלנ

מכיוון   זה  השמירה  בחוק  מגבלה  שיש  הסיבה  מגבלה.  סעיף  העזר  בחוק  יש  שנתיים,  למשך  רק 

שהחוק הראשי שמסמיך את המועצה לתת שירותי שמירה הוא חוקק בדרך של הוראת שעה, הוא  

הכנסת בפני  ועומד  שתלוי  חוק  תזכיר  יש  הזו,  השנה  בסוף  חוק    יפקע  עם  שביחד  מניחה  ואני 

ההסדרים הוא יעלה להצעה ככה שיהיה אפשר להמשיך ולתת שירותי שמירה, ורק אם הוא יאושר  

לחוק העזר    10יהיה אפשר להמשיך ולגבות את התעריפים שקבועים בחוק העזר. בהתאם לסעיף  

את המועצה  , הטלת היטל שמירה טעונה אישור של מלי2017של המועצה שירותי שמירה התשע"ז  

ניתן למועצה אישור ע"י משרד הפנים אשר יפוג ביום   2020ושל שר הפנים או של מי מטעמו. בשנת 

. לצורך המשך הטלת היטל השמירה ואספקת שירותי השמירה לישובים, על המליאה  31.12.2021

לאשר את המשך הגביה ולאחר מכן לבקש את אישור שר הפנים. מבוקש לאשר את המשך הטלת  

עד  היט דהיינו  נוספות,  שנתיים  למשך  הקיים  העזר  לחוק  בהתאם  השמירה  וזאת    31.12.2023ל 
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את   הקובעת  העיריות  בפקודת  הקבועה  השעה  הוראת  את  להאריך  תאשר  שהכנסת  לכך  בכפוף 

ציבורי   וסדר  אבטחה  שמירה,  של  עניינים  בתחומה  ולהסדיר  לפעול  מקומית  רשות  של  סמכותה 

ולאורך השנים תוקף הוראת השעה מוארך    2011-קבעה לראשונה בבנושא. תקופת הוראת השעה נ

 .31.12.2021- מעת לעת כאשר בעדכון האחרון הוא הוארך עד ה

לפי דעתי, כל הנושא של אגף השמירה הוא בזבוז מוחלט, הוא לא יעיל ויעידו    דוד משה ]נווה ירק[: 

שאני משלם לה הרבה מאוד    המושבים שביטלו את זה, השבוע גנבו לי רכב מהחצר וחברת השמירה

אמרה ''אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים לשמור על כל בית", אז בשביל מה אתם לוקחים כסף?  

(, יש אמצעים כאלה ואחרים, השמירה הזאת השלמה,  1:14:35הקטע הזה של השמירה הוא ]...[ )

 .הגבייה של הכסף היא בזבוז מוחלט

המקומי שלך לבטל. אני אזכיר לכם שלפני שנתיים    ד מהוועתבקש  אז    עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 .אישרנו פה לגבעת ח"ן לבטל, כל אישור מחליט לעצמו וקובע לעצמו את שירותי השמירה

 מדברים ביחד

אני רק אומר ככה, ללא הקשר להחלטה היום להמשיך ולהאריך את    עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

המשך הגבייה לשנתיים נוספות, כל ישוב רשאי לשנות את היקף השירותים, מגדיל/מקטין או מבטל  

כפוף לשירותים שהועד המקומי רוצה   בידיכם, הכל  זה  כפי שנעשה בשנים האחרונות.  לחלוטין, 

 .ר, זה לא במסגרת הבקשה היוםלתת. כשירצה יגיש בקשה, נדון ונאש

אם במילא חוק העזר כפוף להארכת התוקף, למה אנחנו צריכים להגביל את זה    עדי שחר ]מתן[:

 ?לשנתיים

כי ככה מחייב אותנו משרד הפנים, זו לא המצאה שלנו. גם הוראת    עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 .השעה מוגבלת לשנתיים

 .מוגבלת לשנתיים זה בסדר, אבל אנחנו יכולים להחליטזה שהוראת השעה  עדי שחר ]מתן[:

אנחנו לא יכולים, יש חוזר מנכל הוא רק שנתיים. יש דברים שאני    עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 .לא מנסה להתחכם בהם. כל שנתיים נדבר על זה מחדש

ם זאת אני  אני מבינה שכל הכסף שהמועצה גובה היא מעבירה לישוב, יחד ע  רחל רבר ]אלישמע[:

גובה ובפרט לאור הפריצות ומה שקורה עכשיו, המועצה צריכה לפחות   והמועצה  חושבת שהיות 

 .לפקח על זה אולי אפשר לעשות איזה שהוא מכרז משותף לפי אשכולות

ה קלעת בדיוק. נושא השמירה הוא בהחלט בנפשנו, אנחנו  ' רוחל  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יטחון, תחושת הביטחון בחלק מהישובים שלנו היא נמוכה למרות חברות  חווים פריצות ובעיית ב

השמירה. חברות השמירה מתקשות לגייס שומרים, זה אחד התחומים שמאוד קשה לאייש ובהחלט  

זה נכון לחשוב על איזה שהוא מכרז, כי הרוב המוחלט של הישובים משתמשים בשירותי שמירה,  

נעשה איזה שהוא מכרז משותף וישובים יוכלו להשתמש    יש כאלה שלא, אבל הרוב המוחלט כן.

במכרז של המועצה, יהיה יותר קל, יכול להיות שנשיג תעריפים יותר טובים, נעשה בקרה, נעשה  

 .פיקוח על השמירה. בדיוק דיברנו על זה השבוע ואנחנו על זה
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שדה ורבורג, גן חיים    אני הייתי מייעץ לכם לחסוך את זה דווקא, בזמנו  דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

וצופית עשו משולש ארגון שמירה ביחד, זה לא עובד. חברות השמירה כאילו נתנו לנו שתי ניידות,  

 .היה הרבה פחות ביטחון מאשר כל ישוב בפני עצמו

ביקשנו מיואב לעשות בדיוק מה שאתה אומר, בדיקה מדגמית    אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

 .ש בזה ערך מוסף או אין בזה, הדוגמה שלכם יכולה להיות גם תשתיתבכמה ישובים לראות אם י

ירק[: ]נווה  אצלנו חברת    דוד משה  גם אחריות, אם  יש  כסף  הרבה  גובה  הזה שהמועצה  העניין 

לא נתנו כי לא הספיק הכסף, ידעתי מהיום הראשון    7-ימי שמירה בחודש ו  23השמירה נתנה רק  

את מנהל מחלקת הביטחון וכל אנשי המועצה, זה לא הזיז לאף אחד, שבוע בחודש במשך שנתיים  

שעל   היה הסכם  הייתה שמירה.  הרצינות, אם  לא  על  רק מראה  זה  גובים, אבל  לא  הזה  השבוע 

המועצה מעורבת המועצה צריכה לקחת אחריות או לפחות לפקח. אם ישוב מקבל כסף לתושבים  

מהחודש שמירה, ועל יתר מהחודש אומר אין לי מספיק כסף    3/4ונותן לו רק שני שליש מהחודש או  

שר, גובה את הכסף ותשברו את הראש, או שאתם  לפתור את העניין. המועצה, החלק שלה, אני מא

 .בתוך העניין או שלא

, זו  םהוועדידוד, השאלה שאתה שואל היא בכלל על פיקוח עבודת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

סוגיה, שמירה זה רק היבט אחד. אבל אנחנו כרגע לא נדון בזה כי זה לא הנושא שלנו, זה רק חוק  

 .העזר

יש ויכוח שכל התקציב הולך לטובת השמירה, אם בוחר ועד ללכת עם    נווה ירק[:שירלי לופו חזן ]

שמיועד   הכסף  שכל  מפקחת  המועצה  בסדר,  זה  שעות  יותר  או  פחות  של  להסכם  אחרת  חברה 

 .לשמירה הולך לשמירה

 .נכון, אני מעלה את זה להצבעה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ההחלטה היא: המליאה מאשרת להמשיך ולהטיל את היטל  הצעת    עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 .31.12.2023וזאת עד ליום    2017השמירה בהתאם לחוק העזר של המועצה שירותי שמירה התשע"ז  

מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? אחד. ברוב קולות הארכת חוק עזר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .שמירה עבר

 

 חוק עזר סלילההארכת גבייה  

 .אנחנו עוברים עכשיו להארכת גביה חוק עזר סלילה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]יועמ"ש[: חוק העזר היטל סלילת רחובות הוא חוק שתוקן לאחרונה בשנת    עו"ד לימור ריבלין 

לסוף השנה  שנים, עד    5. התעריפים שקבועים שם אושרו לנו ע"י משרד הפנים לגביה למשך  2001

 החלטה
להמשיך ולהטיל את היטל השמירה בהתאם לחוק העזר של המועצה  מאשרת  המועצה  מליאת

 . 31.12.2023וזאת עד ליום  2017שירותי שמירה התשע"ז  
 אושר ברוב קולות 

 , כל השאר בעד1 –נגד 



 2/11/2021מיום  10/21פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 26מתוך  19עמוד 
 נוצר על ידי  

הנוכחית. משרד הפנים רוצה שנכין תחשיב חדש לתעריפים, הנוהג היום של משרד הפנים הוא לאשר  

כל רשות על התעריפים   כדי שכל חמש שנים תעשה בדיקה של  יותר,  ולא  תעריפים לחמש שנים 

שהיא גובה. הגזברות החלה בהליך של הערכת תחשיב חדש להיטלי הסלילה אבל מכיוון שאנחנו  

, אנחנו מבקשים להאריך  1.1.2022ודעים נכון להיום להגיד שאין מצב ששר הפנים יאשר אותם עד  י

לחצי שנה או עד שיאושרו התעריפים החדשים,   היום בהיטלי הסלילה  את התעריפים הקבועים 

מכמבניהםהמוקדם   סעיפים  ו.  לפי  סמכותה  התקינה    22-26ח  המקומיות  המועצות  לפקודת 

את חוק העזר לדרום השרון סלילת רחובות. חוק העזר מורה על הטלת    2001המועצה עוד בשנת  

היתר למימוש סלילתם ושדרוגם של רחובות. שיעורי ההיטל בחוק העזר נקובים על פי התעריפים  

המועצה   ידי  על  שנערך  כלכלי  תחשיב  על  מבוססים  האלה  התעריפים  בניין,  ומ"ר  קרקע  למ"ר 

נוכח הע ובדה כי הרכב ונתוני עלות הנחת התשתיות וכן שטחי קרקע  ומאושר ע"י משרד הפנים. 

ובניין עליהם מבוסס התחשיב הכלכלי הינם דינמיים מטבעם ועתידים להשתנות בחלוף הזמן, חייב  

בכדי   שנים.  חמש  מדי  התעריפים  של  חישוב  פרה  לערוך  המקומיות  הרשויות  את  הפנים  משרד 

בחוק העזר עצמו המטיל מגבלה של זמן. יש לנו   להבטיח זאת הורה המשרד על שילובן של הוראות

ממש סעיף בחוק העזר שהסעיף שלו היא הטלת גבייה. המועד הנקוב בחוק העזר הזה לעניין מגבלת  

הוא   לתעריפי  31.12.2021הגבייה  מחודשים  תחשיבים  לעריכת  אלה  בימים  נערכת  המועצה   .

( ולנוכח רצונה של המועצה לדייק  1:22:14תחשוב מעצם טבעו ]...[ )-ההיטלים הנ"ל, הליך זה של רה

בתחשיבים ולשפר את טיבם ורמתם. למצב דברים זה מתבקשת הארכת תוקף של תעריפי ההיטל  

או עד לאישורו וכניסתו לתוקף של התיקון לחוק    2022בחוק העזר לפרק זמן של שנה עד תום שנת  

ולא כן, עלולה להקלע המועצה  העזר עם התעריפים העדכניים, המוקדם מבין שני המועדים. איל

 ?. שאלות1.1.2022-למצב שלא תוכל להטיל חיובים החל מ

 ?איפה זה מעשי? איפה אתם סוללים כבישים ולוקחים היטל סלילה אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

יש שלושה ישובים במועצה שעושים את זה, גני עם, כפר סירקין    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .ורמות השבים

 .אז זה לא קשור למושבים האחרים אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

לזה, הם צריכים להביא את    ס להיכנאם ישובים רוצים הם יכולים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .זה למליאה והמליאה מאשרת את זה

 חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון, לא נשמע 

לא, המועצה גובה היטלי סלילה ואז לישוב יש תקציב, ואז הועד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .יכול לבצע סלילה של רחובות. אם הועד ירצה ויביא לכאן, נוכל לאשר

]יועמ"ש[: ריבלין  לימור  הארכת   עו"ד  את  מאשרת  המועצה  מליאת  כזו:  היא  ההחלטה  הצעת 

עפ"י התעריפים    2001ת  סמכות המועצה להמשיך ולראות את ההיטל שבחוק העזר סלילת רחובו

או עד למועד פרסומו של התיקון לחוק העזר וכניסתם    31.12.2022הקבועים היום וזאת עד ליום  

 .לתוקף של תעריפי ההיטל העדכניים, המוקדם מביניהם

 .מי בעד? מי נמנע? מתנגד? פה אחד אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 העמדת רכב בחנייתוחוק עזר  

]יועמ"ש[:עו"ד ל ריבלין  זה כבר לא שינוי    ימור  יותר מקיף.  העזר האחרון, הוא כבר קצת  חוק 

תעריפים אלא למעשה התקנת חוק עזר חדש ועדכני לדרום השרון בנושא העמדת רכב בחנייתו. חוק  

ואפילו סעיפי ההגדרות בו כבר לא מעודכנים לסעיפים ההגדרות    1995העזר הקודם שלנו הוא משנת  

ת שמתוכה חוקקנו אותו. בעקבות פניות של ישובים לאגף  שבפקודת התחבורה ובחקיקה הראשי

וכולי, רואה   התפעול, לפקחים, להסדיר עבירות חניה, חניית רכבים כבדים, אוטובוסים, מוניות 

נתמך במשטרת   יותר  והוא  לאכיפה  נותן את מלוא האפשרויות  לא  הקיים  אגף התפעול שהחוק 

וק עזר חדש לדרום השרון. אני אגיד מה עיקרי  ישראל, ולכן, בחצי השנה האחרונה ישבנו לגבש ח 

המונחים   את  מבהיר  הוא  שאמרתי,  כמו  אחד,  הקיים.  לעומת  החדש  בחוק  שניתנים  הנושאים 

וההגדרות כך שלמועצה תהיה סמכות לאכוף. שתיים, נותן פלטפורמה בלבד לאפשר למועצה בעתיד  

התעשיה, לדוגמה אזור התעשיה  להחליט האם היא גובה חניה באזורים מסוימים, למשל באזורי  

בנימין שמתחיל לרקום עור וגידים. שוב, אם היא תרצה כמה שנים אחרי שהוא קיים לגבות שם  

חניה כפי שנהוג בהרבה מקומות, בכל מקום שנרצה, בתחנות הרכבת וכולי. זה נותן פלטפורמה פעם  

ה אחר כך שאנחנו קובעים  אחת לקבל החלטה, שוב, זה לא החוק מיד קובע את זה, אלא לקבל החלט

מקומות מסוימים שבהם תהיה התראה בתשלום וגם לקבוע שתושבים לא ישלמו אגרה. דבר נוסף  

שעושה החוק זה נותן הוראות ספציפיות לרכבים כמו מוניות או רכבים כבדים. אורי עצמון אתמול  

הראשית כמו למשל  שאל אותי מה לגבי חניית נכים וכולי, אני הבהרתי שכל מה שמעוגן בחקיקה  

חניית נכים, היא חקיקה שמחייבת אותנו, אנחנו לא צריכים את חוק העזר להכניס את כל הסעיפים  

לנו   יהיו  אז  כי  הראשיים  החקיקה  חוקי  ואנחנו    800מכל  מקרה  בכל  אותנו  מחייב  זה  סעיפים. 

 .פועלים לפי זה

 ?יישם את זהאיך אנחנו יכולים ל אם אנחנו ]...[ דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

]יועמ"ש[: ריבלין  לימור  אפשרות    עו"ד  שנותנות  חברות  כמה  עם  לשוחח  התחיל  התפעול  אגף 

לאכיפה באמצעות מצלמות, החקיקה הראשית היום מאפשרת לרשות מקומית לאכוף עבירות דרך  

מצלמות שמותקנות ואגף התפעול למשל זיהה כל מיני מקומות, נניח ליד מוסדות חינוך יש המון  

ירות חניה, אפשר להתקין אמצעים אלקטרונים. אנחנו מדברים על הדברים היותר בטיחותיים  עב

כרגע, לאחרונה היו פניות על נושא של נגררים וגרורים, כרגע חוק העזר שלנו לא מאפשר אכיפה של  

הפקחים שלנו, כל הזמן מפנים את התושבים למשטרה והם חושבים שזה שירות לא טוב, האמת  

 .מה איתם, אבל בהיעדר סמכות אי אפשר לאכוףשאני מסכי

 לא נשמע[]שואל שאלה ללא מיקרופון ו דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

 החלטה
את ההיטל שבחוק העזר    גבות סמכות המועצה להמשיך ול מליאת המועצה מאשרת את הארכת  

או עד למועד    31.12.2022עפ"י התעריפים הקבועים היום וזאת עד ליום    2001סלילת רחובות  
המוקדם   העדכניים,  ההיטל  תעריפי  של  לתוקף  וכניסתם  העזר  לחוק  התיקון  של  פרסומו 

 מביניהם. 
 אושר פה אחד
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יש כאן שאלה טובה, כי יש היעדר סמכות, אבל כשתהיה סמכות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .צריך שלא תהיה היעדר אכיפה

 .לבן גם נחשוב על איךכשנחליט לעשות כחול  עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 .טרקטורונים חשמליים ]מדבר ללא מיקרופון[ דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

 .טרקטורונים חשמליים דיברנו על זה עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

ואנחנו צריכים גם לקחת בחשבון את הנושא של הסלקטיביות,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

המועצה אנחנו נניח    י ביישובכשיהיה לנו חוק כזה ונגיע לאזור תעסוקה ונרצה לממש את זה, אבל  

 .לא ממש אותו, אנחנו נהיה בחשיפה

  לא בהכרח, כי אזור תעסוקה וישוב מגורים הם לא דברים דומים.  עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

החשיפה היא כשאתה עושה אפליה בין שני מקומות. למה בנווה ירק לא ובנווה ימין כן, הם שני  

מושבים ולכאורה אין שום סיבה לשנות את הנושא של החניה שם. אבל אם אתה עושה הבדל בין  

 .אזור תעשיה למוסדות חינוך, לאזור מגורים, אז כן, יש סיבה, להיפך, זה מוצדק לעשות את זה

 מדברים ביחד 

 .אמרתי שהחוק מבחינת אם אתם רגע נכנסים רק לעניין הכחול לבן  עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

רק חניה מורשית היא בסמכותנו, חניה מסוכנת היא לא בסמכותנו, היא    דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

 .עבירת תנועה שבסמכות המשטרה

שהן מסוכנות וכן באפשרותנו. ההגדרה בחוק היא    יש מנעד של חניות   עו"ד לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

לא מסוכן או לא מסוכן, יש מנעד של עבירות. למשל, האם לנגרר מותר להחנות ללא הגורר שלו. אז  

היום אין לנו את זה בחוק העזר, ולכן כל פעם כשתושבים מתקשרים ואומרים שתופסים חניות  

יה, אז אנחנו אומרים בחוק העזר שלנו לא  ועומדים במקומות בעייתיים שחוסמים את שדה הראי

הסמכנו את פקחי המועצה לטפל בזה, זה רק המשטרה. אנחנו לא באנו לשנות את הכל, אנחנו לא  

, אבל דברים שאגף התפעול בא ואמר אלה הפניות שאני מקבל מהתושבים, אלה  100%יכולים לתת  

 .סינו לעשותהנושאים הבוערים לתושבים, בואו נתייחס אליהם, זה מה שני

אני מבינה שזה נושא מורכב מאוד ואני רואה שיש פה לא מעט    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .דקות וזה הנושא האחרון שלנו. נתחיל מהזום עם אשר 10שרוצים לדבר, בואו נקציב לזה 

אני שואל שאלה, לי יש משאית, עם גורר, בלי גורר, ואומרים לי שאני    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

האם המושב חייב למצוא לי מקום תחליפי או לא? זה חשוב  לא יכול להחנות לדוגמה בתוך המושב.  

, ובלי גרור. חייבים  100מאוד איך פותרים את הבעיה הזאת, אני בכוונה אומר משאית אחת שלי, לא  

למצוא לזה מקום חלופי, להגיד לו תצא החוצה תחנה ליד בית הקברות או משהו כזה, אני סתם  

 .אומר

 .הנקודה ברורה, רשמנו את זה, נרשום את הכל ואז נתייחס אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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אני חושב שמאוד קל להסתכל רק על היבט ההכנסות מתוך כוונה לגבות כסף,    דוד משה ]נווה ירק[:

זה לא בדיוק התפקיד שלנו. צריך להשקיע יותר עבודה במיפוי של הישובים, קביעת מקומות חניה  

לא יכול להיות שבתוך שכונה, סתם לדוגמה בהרחבה שאין    אמיתיים. אולי צריך להכשיר מגרשים,

מקומות אחרים, הוא לא יכול להחנות במקומות אחרים, אז בלילה הוא מחנה באדום לבן, מי קבע  

את האדום לבן? כל הנושא של התמרור אני לא בטוח שהוא ממש לפי החוק והתושבים צריכים  

כן להחנות? צריך לעשות עבודה שהיא לא רק    להחנות. אתה אומר להם לא להחנות פה, אז איפה

 .לתת קנס

אוקיי, תכנית תנועה לכל ישוב, סדר ציבורי, מיפוי. אלה הדברים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .שאמרת ואתה צודק

אני חושב דווקא שהבעיה היא לאו דווקא חניה שחסרה בישובים, לא    דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

חסר מקומות חניה, חסרה תרבות חניה. בכל הישובים שיש משקים, שיחנו בפנים ולא יחנו בחוץ,  

לכולם יש מספיק מקום. הדבר האחרון שאנחנו היינו רוצים לראות זה מדרכות אדום לבן וכחול  

ות את זה בישובים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו אוכפים את  לבן אצלנו, אנחנו לא רוצים לרא

זה. הבעיות הן אלה שחונים בצמתים, במקומות המסוכנים, ולבדוק אם יש לנו את הסמכות לאכוף  

 .את הדברים האלה

]ראש המועצה[: גונן  גני  עיר, אצלנו הבטיחות  דודו,    אושרת  ולא  אומר אנחנו מרחב כפרי  אתה 

 אלא באמת מקומות שמסכנים את הציבור.   .רוצים לראות אדום לבן או כחול לבןחשובה, אנחנו לא  

יש    םקהילתיילדוגמה בישובים  יש בעיה של חניה.  יש מקומות שבהם יש ]...[,    גיורא כהן ]נירית[:

 .כן בעיה בחניה, לא כמו בישובים החקלאים

 .נינואוקי, נושא בעיית החניה רשמנו בפ אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

נושא בעיית החניה הוא אצלנו מאוד גדול ורציני, ברגע שיש חניה אחת לבית אז    ליאת זלוטי ]מתן[:

יש פה מצוקה אמיתית. אני חושבת שלא ניתן להעלות חוק עזר מבלי לבצע חשיבה יותר מעמיקה  

 .. בעיני זה מאוד בעייתיםהוועדיביחד עם  

 .מענה למצוקת החניה נרשם אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

האם זה יחייב את כל הישובים או כל ישוב יחליט איך הוא מסמן    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

לעצמו? כי אני לא רוצה לראות את הפקחים מסתובבים בקיבוץ. קיבוץ או כל ישוב שמכין תב"ע  

 .צריך להכין גם מקומות חניה

? ניתן ליישום בישוב שרוצה  יוולונטר שלך היא האם זה    אז השאלה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .על כולם מוחל או שברגע שיש חוק הוא צריך להיות

אני גם חושבת שבמושבים יש בעיית חניה כי גם אם יש לנו חניה אחת, אני    רחל רבר ]אלישמע[:

יודעת שזו ממש סכנת נפשות לצאת מתוך הבית כי לא רואים וזה   נורא  לפחות בתוך הבית שלי 

מפחיד כשיש ילדים ובמרחב הכפרי אנחנו יודעים מה ילדים עושים עם אופניים וטרקטורונים, זו  
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סכנה. וגם, אני נגד קנסות לפני שבוחנים את העניין הזה, כי גם אני לא הייתי רוצה לראות פקחים  

 .כל היום, זה מנוגד לצורת החיים שלנו

]עדנים[: דוקטורי  ק  יורם  לא  אני  קצרה,  לכלים  שאלה  החרגה  יש  האם  ההצעה,  את  ראתי 

חקלאיים? אני לא רוצה לומר לעודד טרקטורים, אבל שלא תהיה אכיפה על כלים חקלאיים או  

 .גרורים חקלאיים

]נווה ירק[:  אני חוזרת לשאלה ששאלתי בהתחלה, מי היה שותף בתוך התהליך    שירלי לופו חזן 

, אולי אפילו נציגים  םהוועדיהזה, כי זה תהליך מאוד משמעותי שצריכים להיות שותפים בו בוודאי  

מהישובים. זה מהלך מאוד גדול בעיניי. דבר שני, לישובים יש בדרך כלל תכניות תמרור, אני לא  

יודעת להגיד שבנווה ירק יש, יש כמה תופעות שקורות במשק או גם    יודעת לגבי כל הישובים, אני 

בבית בהרחבה יש בדרך כלל יותר מרכב אחד, יש מספר רכבים וזה מן הסתם מייצר את הבעיה  

רק מתארת לעצמי בישובים הקהילתיים, זה משהו    י בהרחבות, אנהאם זה במושב הפרטי ואם זה  

ו גם בתכניות קדימה  לראות אולי לייצר פתרונות חלופיים כי בסוף יש יותר  שצריך לפתור אותו 

ויותר רכבים על הכבישים, אנחנו רואים את זה אחרי זה גם בפקקים. זו נקודה שצריך לשים לב  

אליה, וגם אגב, בבתים החדשים בחלק מהתכניות יש מקומות חניה, לא תמיד זה משמש לחניה  

שזה בהכרח יפתור את כל הבעיה, כי ההשפעה  בהכרח ואז הרכבים מחנים בחוץ, לא שאני חושבת  

של כמות כלי הרכב שיש ומספר הנהגים שיש בכל בית זה משהו שהולך וגדל ואנחנו פוגשים את זה  

אחרי זה בכביש. אני באמת חושבת שזה נושא משמעותי, אני מצטרפת לקודמיי, אני לא יודעת אם  

 .זה נכון לקבל על זה החלטה עכשיו בצורה הזו

יכולים    ב אלקבץ ]חגור[:יום טו ישוב  ולא  כל הנושא של התמרור, כל הדברים האלה, לא מושב 

לעשות את זה לבד, זה חייב לבוא ע"י מהנדס תנועה. יש תהליך ומהנדס תנועה חייב לעבור ועדה  

פה במועצה שהחלטה על התמרור שמה שנקרא שאני מקבל דוח, אני יכול להגיד לכם שאני בחיים  

עד שלא קיבלתי אישור, מה שנקרא תעודת עובד ציבור לאותו תמרור. ולא תמיד    לא שילמתי דוח

זה קיבל את האישור של הרשות המקומית או מע"צ. לכן זה חייב לעבור תהליך מאוד מסודר, אמיר  

כשאתה נכנסת לתפקיד ביקשתי את העניין הזה לראות שבאמת בכל הישובים כל נושא התמרור  

 .י עד היום לא קיבלתי את זהמסודר ע"י המועצה, לצער

אמיר, לישיבת תמרור הבאה תביא את מה שיום טוב ביקש. שורה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 .תחתונה, אתה אומר שזה מורכב וועדת תמרור צריכה להתייחס לזה

ועדת תמרור חייבת להתייחס לזה, ולגבי השארת נגררים, יש חוק, רשום    יום טוב אלקבץ ]חגור[:

 .וק מה מוגדר ומה אסורבח

יצחק[: ]צור  רהב  לא    ליטל  כי  וביחידה שפספסתי  אחת  הנהלה  ישיבת  לא פספסתי  שנים  שלוש 

יכולתי ודווקא בה עבר החוק הזה, אחרת הייתי מגיבה כבר שם. אני רוצה להתייחס לזה מההיבט  

חדש שהמועצה    של שירות, יש כאן כמה דברים בעייתיים. ראינו בשנה האחרונה בעיקר שכל שירות

השיקה לתושבים זה שירות שהיו לו אחוזי הצלחה מאוד גבוהים. החוק הזה הוא שירות וברגע  

שהוא יצא צריך לתת לו מענה, אנשים יבקשו את השירות הזה, הם יבואו להתלונן במוקד בואו  

או  תבצעו בבקשה אכיפה פה פה ופה, לא רק איפה שאגף תפעול ראה לנכון לבצע, ליד בתי הספר  
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דברים מהסוג הזה. אין לנו את היכולת, אם החוק הזה לא מגיע עם שלושה פקחים שעובדים גם  

בלילה, כי יש פה התייחסות לאיסור חניית משאיות בלילה, אם החוק הזה לא מגיע עם שלושה  

פקחים חדשים הוא לא אפקטיבי. אין לנו שום יכולת לבצע אכיפה. אצלנו הכל כחול לבן, יש גם  

 .בן, אבל אין חוקאדום ל

 מדברים ביחד 

תנו לי לסיים. אני רק אמרתי מה הבעייתיות בשירות הזה, ברגע שיש חוק    ליטל רהב ]צור יצחק[:

כזה הוא צריך לבוא גם עם יכולת לספק אותו וכרגע הוא לא עונה על הצרכים לדעתי. שתיים, גם 

הלילה   בשעות  להחנות  יכולה  לא  שמשאית  שאומרת  בחוק  התייחסות  פה  שיש  המשאיות  נושא 

ם מקום לתת למשאיות היכן להחנות. מנגד, הסדרה צריכה להיות  וכולי, צריך לוודא שבישוב יש ג

וככל רשות אחרת גם לנו צריך להיות חוק עזר לעניין החניה, אין ספק. אבל, צריכה להיעשות פה  

 .המקומיים להחליט  םלוועדיחשיבה ולשקול ביתר שאת את האפשרות לתת  

תי לומר, אין ספק שצריכה להיעשות  האמת שליטל אמרה בדיוק מה שרצי שגית בן ארי ]צור נתן[:

חשיבה בנושא האכיפה, אבל אין ספק שעולה צורך לאכוף את הדברים ולסייע לכוחות המשטרה.  

במיוחד שזה   הנושא הזה,  ולאכוף את  למועצה לבוא  יש אחריות  גם אנחנו,  זה  זו לא המשטרה, 

ומקומות   גרורים, מעברי החניה  וחניית  הספר  בתי  ליד  לבטיחות  אני חושבת  מתקשר  מסוכנים. 

שהחוק הזה כן הייתי בעד להעביר אותו, יחד עם הסתייגות של כל הנושא של האכיפה והחשיבה  

 .בהמשך להסדיר את זה

 .בעניינים, אחרת אין עם מי לדבר םשהוועדירק לוודא  אריק כספי ]רמות השבים[: 

אני רוצה רק להתייחס ולומר שלחוק הזה יש גם צדדים חיוביים, נאמר פה    צפריר שחם ]גני עם[:

נגד כחול לבן ליד הבית וכדומה, אבל אדום לבן, אצלנו יש אדום לבן על פינות הרחובות כי אוטובוס  

, הוא לא יכל לפנות בתוך הרחובות הצרים במושב ולאסוף ילדים, עד  ס להיכנבית ספר לא הסכים  

תן פינות שאנשים חנו בהן, ילדים לא היו נאספים לבית הספר או שנדרשו ללכת  שלא הגיע פקח לאו

שני רחובות לרחוב הראשי שהוא פי שניים מסוכן יותר. צריך להסתכל עליו ברמה מידתית. אני נגד  

רק   ולא  יתרונות  לו  יש  כי  בישובים  חכמה  בצורה  להסדיר  צריך  עדיין  אבל  בישובים,  לבן  כחול 

 .חסרונות

בישובים שלנו לפחות בקיבוצים התנועה פנימה והחוצה, גם שלנו וגם    רהמי ]ניר אליהו[:יעקב אב

רכבים פרטיים וחונים בכל   100של האורחים זה רק ברכב פרטי. כשיש איזה שהוא אירוע ומגיעים 

מקום ליד חדר האוכל ובכל המקומות, אם יהיו כל מיני סימונים אז בכל ישוב כזה יהיה את האדם  

אליכם טלפון ויגיד תשלחו פקח כי זה מפריע לי לפה ולשם. בתי התרבות שלנו, הכלבו, וכל  שירים  

, להתחיל  תקולנועיוהדברים האלה שאנשים מגיעים במכוניות, נכים מגיעים במכוניות, מגיעים עם  

ולסמן את המקומות האלה זה לא לעניין ואני בטוח שאם אנחנו לא נסייג את החוק הזה רק לאזורי  

יה ולמקומות שהמועצה נמצאת בהם וצריכה את המקומות האלה, זה מהר מאוד יזלוג, כמובן  תעש

 .שגם נגדיל את אגף האכיפה בעקבות זה וזה ממש לא לעניין, כי אם יש חוק מתחילים לאכוף אותו

אבל    ,אני אגיד לכם כבר עכשיו, החוק הזה לא יעלה להצבעה היום  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ר תתייחס בקצרה כי אנחנו נדבר על זה בהרחבה, ניקח את כל ההתייחסויות, נטמיע אותה  לימו
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זה   את  נעשה  הראש,  את  שישברו  נציגים  עם  מיקוד  כל    תבוועדבקבוצת  את  נלמד  התמרור, 

ואמרתי לה שאני מבקשת שלא  יש התייחסויות לזה  עכשיו, ללימור  המשמעויות שהעליתם כאן 

ו נדבר על זה אחרי שביקשתם את מה שביקשתם שנעשה כאן, נעשה  תאריך בהתייחסות כי אנחנ 

את זה בקצרה והיא תסכם את מה שהיא פתחה. בסוף המטרה היא סדר, איכות החיים שלנו. אסור  

 .לנו לשכוח

]יועמ"ש[: אני חייבת להגיד שכנראה לא הסברתי את עצמי טוב, אני למדה    עו"ד לימור ריבלין 

אין בחוק ולו משפט אחד שאומר איפה מותר להחנות בכחול לבן,  שאף מכם לא קרא את החוק.  

איפה אסור למשאית לחנות בלילה. לכן הנה הנון שלי, החוק הוא לא על רשות התמרור, החוק הוא  

אני   הכלי,  אני  הנה  אומר  החוק  אסור,  או  מותר  איפה  אומר  לא  החוק  התנועה,  תכנית  לא 

כל   בכיף  חוק  לכם  שיהיה  ברגע  רשות  הפלטפורמה,  עם  ישב  ישוב  כל  תמרור,  לרשות  לכו  ישוב, 

ויגיד מה הוא רוצה בישוב עצמו, החוק הזה לא אומר דברים ספציפיים, הוא בכלל לא   התמרור 

מתייחס לישוב ישוב. ההפך, העבודה הרבה שאתם עכשיו כיוונתם עליה תיעשה רק אחרי שהחוק  

ה עם המהנדס שיש לו יועץ תנועה ברשות  יאושר כי תהיה סמכות לעשות את זה. כל ישוב יעשה את ז 

תמרור, הם נפגשים אחת לחודש אם אני לא טועה, כל ישוב בא עם הדרישות שלו, נראה לכם שרשות  

תמרור שיש בה גם נציג משטרה יאשר לכלי רכב כבדים בנווה ימין לא להחנות במדרכות מבלי לתת  

יורד לרזולוציות, ואם הייתם קוראים  פתרון אחר במושב? החוק הוא חוק הצהרתי, הוא לא חוק ש

 .אותו הייתם רואים, הוא לא בא ואומר נו נו נו בנווה ירק, אסור להחנות כחול לבן. זה לא החוק

]ראש המועצה[: גונן  גני  ונגיע    אושרת  אותו  ונקרא  עכשיו  החוק  לקחנו את  אנחנו  לימור,  תודה 

לישיבה הבאה אחרי שקראנו אותו ואחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו כאן עכשיו ונעשה את זה  

במקביל ואז נוכל להצביע עליו בלב שלם. אז תודה רבה לכולם, תודה שנשארתם כאן מארבע כל מי  

 , מקווה שנהניתם.שהגיע לסיור
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