פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 12/2021
מיום חמישי 21 ,בדצמבר  ,2021י"ז בטבת תשפ"ב  /אולם הישיבות

משתתפים:
 .1חברי מליאה:
יישוב

נוכחות

מ

שם הנציג

מ

שם הנציג

יישוב

נוכחות

לא נכח/ה
V

אלי פיטרו

כפר סירקין

מירב זילברבוים

כפר מעש

1

אושרת גני גונן

ראש המועצה

V

32

2

איתן יפתח

אלישמע

ZOOM

42

מגשימים

לא נכח/ה

3

רחל רבר

אלישמע

V

52

עמנואלה רון

V

4

גיא כהן

בית ברל

V

62

שחר עדי

מתן

5

שמוליק מריל

גבעת השלושה

V

72

ליאת זולטי

מתן

ZOOM

6

רונן ברקאי

גבעת חן

V

82

אשר בן עטיה

נווה ימין

ZOOM

7

נפתלי מלכיאל

גן חיים

ZOOM

92

גלי זמיר

נווה ימין

ZOOM

8

צפריר שחם

גני עם

V

30

שירלי לופו חזן

נווה ירק

V

9

איל מילר

גת רימון

ZOOM

31

דוד משה

נווה ירק

לא נכח/ה

10

יום טוב אלקבץ

חגור

לא נכח/ה

32

אמנון כהן

נחשונים

ZOOM

11

אלי כהן

חורשים

ZOOM

33

יעקב אברהמי

ניר אליהו

לא נכח/ה

12

גלית אדם

ירחיב

V

34

מולי אורן

נירית

V

13

יהורם גולי

ירחיב

לא נכח/ה

35

גיורא כהן

נירית

V

14

גילה פרין

ירקונה

V

36

יורם דוקטורי

עדנים

V

15

רחמים זבידה

כפר מלל

ZOOM

37

חגי כהן

עינת

לא נכח/ה

16

אורי מרגלית

רמת הכובש

V

38

דני ברכה

צופית

V

17

שלמה נמרודי

רמות השבים

לא נכח/ה

39

אליהו בן גרא

צופית

V

18

ישראל טייבלום

רמות השבים

לא נכח/ה

40

ליטל רהב

צור –יצחק

לא נכח/ה

19

דוד שוורץ

שדה ורבורג

V

41

יעל דור

צור -יצחק

ZOOM

20

דויד סיון

שדי חמד

V

24

שגית בן ארי

צור נתן

לא נכח/ה

21

אורי עצמון

כפר סירקין

V

34

אמנון קדמן

קיבוץ אייל

לא נכח/ה

22

אריק כספי

רמות השבים

V

44

אלה קון

מגשימים

ZOOM

 .2סגל מועצה נוכחים:
מר שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]
גב' אושרת גני גונן [יו"ר המועצה]
מר אורי מרגלית [סגן ראש המועצה]
מר יצחק אגוזי [גזבר המועצה]
גב' לימור ריבלין (עו"ד) [יועמ"ש]
גב' ורד שני [עוזרת ראש המועצה]
מר רואי מסורי [מבקר פנים]
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מר אמיר כהן [מהנדס]
מר אורי פדלון [מנהל אגף תכנון ושינוי גבולות]
מר ליאור גפן [מנהל מחלקת תברואה]

 .3סגל מועצה בזום:
גב' מאיה עוז [סגנית גזבר]
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הישיבה נפתחה-שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני אשים מסגרת לדיון הזה על רקע הדיון הבא .אנחנו ביום
שני הבא ,ב 27.12-מאשרים במליאה חגיגית את תקציב המועצה ל 2022-וגם את תכנית העבודה.
אנחנו עובדים על החומרים האלה ובישיבה שתהיה שבוע הבא יהיו פה כל החומרים המודפסים של
תכנית העבודה של המועצה ,מן חוברת כזאת שיש בה את כל המשימות של כל האגפים והמחלקות
לפי האישורים התקציביים שדיברנו עליהם ,את התקציב השוטף ואת התב"רים .אושרת ביקשה
לקיים ישיבה אחת לפני כי אנחנו רוצים בישיבה הזו לקיים את כל הדיונים והוויכוחים ולא בשבוע
הבא ,היא אמורה להיות ישיבה יותר חגיגית ורשמית שמשודרת ,גם שם יהיה מה להגיד ,אבל אני
מציע שנושאים של עבודה שוטפת נסגור היום כדי שנוכל בשבוע הבא לעשות ישיבה חגיגית לאישור
התקציב .אתמול קיימנו ישיבת הנהלה על הישיבה שיש היום ומה אנחנו מציגים היום .על רקע
הסופ"ש שעשינו בחיפה וההחלטות שהתקבלו בסופ''ש בחיפה עשינו את הדברים הבאים .אחד,
עדכנו בחצי מיליון ש"ח את התקציב השוטף כלפי מעלה ,תכף נראה ונסביר על מה ולמה .החלק
הראשון יהיה לאשר את התקציב השוטף לשנת  ,2022אם לא יהיו לכם הערות או שאלות נעבור
לתכנית התב"רים שלנו .הדבר הבא שנעשה הוא שנצלול לתוך תכנית התב"רים ,בתכנית התב"רים
שלנו אגוזי יציג קודם כל את המקורות למימון לשנה הבאה בשלושה תרחישים ,אחד פסימי שבו
אין כלום וכלום לא קורה ,תרחיש אחד שבעינינו הוא סביר ותרחיש אופטימלי .בכל אחד מהם נראה
לכם את האפשרויו ת שאנחנו רואים נכון איך לממן את תכנית התב"רים שאנחנו מביאים היום.
בתוך התב"רים אנחנו עושים שני דברים ,אנחנו מציגים תכנית כללית של תב"רים ,אבל מתוכה
אנחנו מאשרים באופן עקרוני את כל התכנית ,אם יש לכם הערות על הדברים נשמע אותם ,אבל
בתוך התכנית העקרונית הגדולה אנחנו מאשרים רק חלק קטן ממנה ,סדר גודל של  17מיליון ש"ח,
 12מיליון ש"ח זה מתכנית הפיתוח והשאר מגופים שונים .אנחנו מאשרים רק את החלק הזה כדי
שאת הסכום הזה נוכל באישור שיהיה היום ובשבוע הבא איזה דברים צריכים מידיים שאנחנו
רוצים מיד להתחיל לעבוד איתם ,לדוגמה  6מיליון ש"ח לישובים 1.4 ,מיליון ש"ח לאלעד ,כל מיני
סכומים שאנחנו חייבים אותם כבר ב 1-בינואר והסתות מסוימות שעשינו מתקציב שוטף לתב"ר
כדי שהתקציב השוטף יהיה מאוזן .נניח חצי מיליון ש"ח פעולות שעושים בחינוך כמו תיקונים בבתי
ספר ,ציוד בבתי ספר ,העברנו את זה לתב"ר ,זה צריך להיות מיד ב 1-בינואר אחרת לא יהיה לנו
איך לטפל בזה .אתם תראו את החלוקה ואת הקבוצות האלה ,זה הקבצים שראיתם כבר מפעמים
קודמות ,אין שם שום דבר חדש ויש שם תיעדוף שאנחנו נסביר אותו עוד מעט .זה יהיה החלק של
אישור התב"רים ,אנחנו גם נצטרך לאשר היום ולהציג את הסגירה של תב"רים ל 2021-כדי לסגור
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את השנה הזו .יש שם כמה עדכונים ,אין דברים דרמטיים ,גם את זה צריך לאשר ולהצביע .אנחנו
צריכים להראות תקן כוח אדם לשנת  ,2022איזה שינויים עשינו בכוח אדם כדי שתכירו ,וגם על זה
צריך להצביע ואחרי זה עוד דברים קטנים שיש לעשות ,חברים בוועדות וכאלה.

שיח ללא מיקרופון
[ ]-אישור אורי מרגלית למ"מ ראש המועצה עד להגעתה
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אנחנו מתחילים בזה שאנחנו צריכים לאשר את אורי מרגלית
כממלא המקום של אושרת לניהול הישיבה ,עד שהיא תצטרף?

לימור ריבלין [יועמ"ש][:מדברת ללא מיקרופון]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :ישיבת מליאה שלא מן המניין .21.12.21 ,אושרת מאחרת .אנחנו
ממנים את אורי מרגלית להיות ממלא מקומה של אושרת עד שהיא תגיע ,נושאים שעל סדר היום-
אישור תקציב שוטף ל ,2022-אישור תכנית תב"רים ל ,2022-אישור תקן כח אדם ל ,2022-החלפת
חברים בוועדות ,אישור תב"רים ל .2021-אלה הנושאים .מי בעד שאורי יחליף את אושרת?
אורי מרגלית [סגן ראש המועצה] :אושר? תודה רבה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מינוי אורי מרגלית לתפקיד מ"מ אושרת גני גונן במליאה
הנוכחית.
אושר פה אחד

אורי מרגלית [סגן ראש המועצה] :אגוזי ,אתה רוצה להוסיף?
[ ]-תוספת סעיף לסדר היום – אישור מסגרת הלוואה לשנת 2022
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :תוספת סעיף לסדר היום ,אישור מסגרת הלוואה לשנת  ,2022כמובן
נציג את זה בהמשך.
לימור ריבלין [יועמ"ש]:מי בעד להוסיף את זה לסדר היום? מי נגד? מי נמנע? פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הוספת סעיף "מסגרת הלוואה לשנת  "2022לסדר היום
אושר פה אחד

עמוד  5מתוך 48
נוצר על ידי

[ ]2אישור פרוטוקול מליאה מספר  10/21מיום  ,2.11.21אישור פרוטוקול מליאה מספר 11/21
מיום 10.12.21
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :הסעיף הראשון הוא אישור פרוטוקול המליאה מיום ,2.11.21
מי בעד? נגד? נמנעים? התקבל פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את אישור פרוטוקול המליאה מיום 2.11.21
אושר פה אחד

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אישור פרוטוקול המליאה מיום  ,10.12.21מי בעד? מתנגדים?
פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה מיום 10.12.21
אושר פה אחד

[ ]3עדכון תב"רים לשנת 2021
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אנחנו עוברים עכשיו לעדכון תב"רים לשנת  ,2021נסגור את
 2021ואז נכנס ל .2022-אגוזי יציג את התב"רים.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :זה לא סגירת הפרויקטים ,אלא אלה התב"רים האחרונים לשנת 2021
שאנחנו מבקשים לאשר ללא קשר לתכנית של שנה הבאה .שתי השורות הראשונות זה העברה
מתב"ר לתב"ר של  2מיליון ש"ח ,אנחנו מבחינה טכנית רוצים לנהל את התב"ר של מרכז החדשנות
תחת תב"ר אחד ולא בכמה תב"רים ,אז אנחנו מורידים מתב"ר אחד  2מיליון ש"ח ,מוסיפים לתב"ר
השני  2מיליון ש"ח ,פעולה טכנית לגמרי .הצפת בניין המועצה ,הייתה פה הצפה לפני שנה וחצי
בערך ,בחורף הקודם ,היו הרבה נזקים ,הביטוח כיסה את רובם אבל אנחנו הוספנו כל מיני רכישות
מחשבים שחשבנו שהביטוח יכסה אותן ,חלק מהמחשבים הצלחנו להעביר בביטוח וחלק לא ,מה
שלא הצלחנו אנחנו מבקשים לאשר-
אורי עצמון [כפר סירקין] :כמה כיסה הביטוח?
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :הביטוח כיסה  39,739ש"ח רק מחשבים ,אנחנו  72אלף וכל השאר זה
הביטוח.
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אשר בן עטיה [חבר מליאה] :כמה זה כל השאר?
אורי עצמון [כפר סירקין] :זה תקרת הביטוח?
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :לא ,מה שהם הכירו בנזקים .חוץ מזה ,הביטוח מימן על חשבונו את
כל ייבוש הרצפה וכל מיני דברים נוספים שלא אנחנו קנינו אותם ,אלא הביטוח התקשר עם קבלן
ועשה את התיקונים .מחשבים חינוך זה פרויקט של  354אלף ש"ח שאנחנו מבקשים לאשר עוד
 8,360ש"ח לסגירת הפרויקט ,עוד מחשב או שניים שהיה צריך לקנות .השלמת תשלום לקרן אתנה
מעבר לתשלום של מפעל הפיס .סלילת כבישים לרמות השבים  1.2מיליון ש"ח ,זה היטלי פיתוח
וסלילה שגובים מהתושבים ברמות השבים ואנחנו מעבירים אותם לתב"ר לצורך ביצוע העבודות.
תב"עות ותצ"רים ,יש פרויקט כזה במסגרת התכנית הכללית שעוד מעט נציג לשנה הבאה ,אבל
אנחנו מבקשים לאשר כבר עכשיו  50אלף ש"ח בשביל להתחיל לעבוד-
אורי עצמון [כפר סירקין] :איזה תב"עות ותצ"רים? בדרך כלל הישובים עושים לבד .מה המועצה
יזמה ועשתה? תצ"רים ותב"עות עושים בישובים.
לימור ריבלין [יועמ"ש]:יש כאן תצ"ר אם אני לא טועה של בית העלמין בנימין ,צריך להפריד-
אורי עצמון [כפר סירקין] :בית עלמין בנימין? אוקיי רק רוצים לדעת ,לא לשמוע מספר בלי תוספת.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :חינוך בנושא סביבה זה פרויקט שאנחנו מבקשים להוסיף לו 2,900
ש"ח בשביל לקיים את הפרויקט .הקמת מתחם נינג'ה תוספת של  22אלף ש"ח ,הוצאות בלתי
צפויות שהיו לנו כאן ,זה בוצע כבר ,תוך כדי ביצוע הצללה הסתבר שצריך לעשות הצללה גדולה
יותר אחרת אי אפשר יהיה להביא ילדים לשם בגלל השמש והיה סיפור של מחסן וציוד ,תוספת של
 22אלף ש"ח .עבודות פיתוח כפר סירקין ,גם פה זה כספים שנגבו מתושבי כפר סירקין ואנחנו
מעבירים את זה לתב"ר לצורך המשך ביצוע עבודות בכפר סירקין .יתרה בקרן הפיתוח עומדת עכשיו
על  1,350,000ש"ח.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :יופי ,תודה .צריך להצביע על זה לימור?
אורי עצמון [כפר סירקין] :בטח.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אז תכנית התב"רים ל 2021-סגירה של  ,2021מי בעד?
אורי עצמון [כפר סירקין] :רגע ,יש שאלות? הערות? אחר כך הצבעה.
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שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :יש שאלות על התב"רים?
אשר בן עטיה [חבר מליאה] :כן ,רציתי לשאול שאלה לגבי הביטוח .קיבלתם ,לא קיבלתם ,הביטוח
עשה את זה לבד? יש מישהו שמדריך את המועצה לעבוד מול הביטוח? לעבוד מול ביטוח זה כמו
שאתה עובד מול מנהל מקרקעי ישראל ,הוא טוב כשאתה משלם וגרוע כשהוא צריך לשלם בחזרה.
השאלה מי עשה את זה ואיך עשו את זה.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :היינו מלווים ע"י יועץ ביטוח ,יש לנו יועץ ביטוח באופן קבוע אבל הוא
גם ליווה אותנו בפרויקט הזה .ניסינו כמיטב יכולתנו כמה שיותר להוציא מהביטוח כמובן ,בגלל זה
גם לקח שנה ,היו הרבה מאוד ויכוחים ,גם אנחנו ניסינו ,זה מה שאישרו בסוף ,בהתחלה בכלל לא
אישרו את זה.
אורי עצמון [כפר סירקין] :התשובה היא כן ,יש יועץ ביטוח.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :עוד שאלות לגבי תב"רים ?2021

חבר מליאה שואל שאלה ללא מיקרופון
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :הכסף מקרן פיתוח ,ממשרדי ממשלה אחרים וכולי .מי בעד
ההצעה לתב"רים  ?2021מי נגד? נמנעים? פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את עדכון התב"רים לשנת  2021על פי המסמך המצורף
אושר פה אחד

[ ]4דיון בתוכנית פיתוח לשנת  2022ובתב"רים המיועדים לאישור ביצוע
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תודה .נעבור לנושא הבא .אנחנו מציגים עכשיו את תכנית
התב"רים ל . 2022-נעשה רגע את השוטף קודם .יש לנו את התוצרים של השולחנות העגולים שהיו
לנו בדיוני המליאה ,אני אעשה עדכון קצר לגבי מה הוחלט בעקבות הדיונים שהיו בסוף השבוע.
בשולחנות העגולים שקיימנו החלטנו את הדברים הבאים .אחד ,לגבי תחבורה ,אתם תראו את זה
בתב"רים ,אנחנו נבקש לאשר  50אלף ש"ח למתכנן שיעשה תכנית לשבילי אופניים ודרכים נוספות,
חוץ מ 50-אלף ש"ח האלה אנחנו נשים תב"ר עקרוני של מיליון ש"ח כדי לטפל בנושא התחבורה
בשנה הבאה ,אנחנו לא מבקשים לאשר מיליון ש"ח לתחבורה ,אנחנו מבקשים  50אלף ש"ח למתכנן,
זה התוצאות של השולחן העגול וכשתעשה תכנית וכולי נצטרך לאשר גם כסף לביצוע.
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[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :כן ,כן ,תכף אנחנו מאשרים גם את הועדה הזאת ,תכף נציג
אותה .זאת החלטה ראשונה .לגבי תברואה ,בנושא תברואה עלה הסיפור של פינוי גזם ואשפה וכאן
נגיד שני דברים ,שינינו את החברה שמפנה גזם ואשפה במועצה ,אתם מכירים את זה ,אנחנו
מכניסים בשנה הבאה ,החל מינואר ,אנחנו משאירים את אותה החברה ומשנים שיטה ,אנחנו
משנים את השיטה באופן שבו אנחנו עוברים למדידה ומשקלים ,משאיות הגזם והאשפה ישקלו
לפני ואחרי ביצוע הפינויים .חוץ מזה אנחנו מתקינים על כל משאיות האשפה שלנו מצלמות כך
שנוכל לראות שהפינויים בוצעו כמו שצריך ,נוכל לראות גם על כל משאית איפה היא נמצאת ואיפה
היא הייתה או לא הייתה .חוץ מזה ,בפחים הטמונים אנחנו מתקינים סנסורים ,חיישנים ,שכשהפח
מגיע ל 3/4-מתכולתו המשאית צריכה להגיע ולרוקן אותו ,כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו
כתובים בהסכם .אנחנו משנים את הסיפור הזה וממשיכים גם לשנה הבאה עם שטיפה פעמיים
בחודש או כל שבועיים כמו שעשינו בשנה האחרונה .בנושא הזה בשולחן העגול עלה פינוי הכתומים
והמחזור ,אז אנחנו כבר מראש שריינו לזה  450אלף ש"ח כדי לפנות יותר פחים כתומים של מחזור
בישובים וחוץ מזה ,הוספנו בעקבות הדיון בשולחן העגול  550אלף ש"ח לפינוי הגזם במועצה בשנה
הקרובה שזה לא מעט כסף .אבל ,היינו פה בדיונים עם הקבוצה שהייתה בשולחן העגול בשבוע
שעבר וקיימנו גם דיונים אחרי זה-

[מדברים ללא מיקרופונים]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :היו כל מיני מודלים ,לאור העובדה שאנחנו משנים את מודל
פינוי הגזם בישובים ובקיבוצים ,אנחנו החלטנו לקחת את הכסף הזה 550 ,אלף ש"ח האלה ,לשים
אותם בקרן סגורה ואחרי  3חודשים ,אחרי רבעון אחד או רבעון וקצת בגלל החורף וכולי ,נראה
איך מתנהג ההסכם החדש ,האם המשקלים כתוצאה מזה שהקבלן פינוי מתחייב עכשיו לשקול את
המשאית ולא למלא אותה ,יגרום לזה שיהיו יותר משאיות שיפנו יותר גזם וגרוטאות מהישובים,
הכסף הזה אנחנו נבוא בעוד מס' חודשים ונציג אותו למליאה ונבקש אישור לשנות את שיטת פינוי
הגזם שלנו .זאת אומרת ,שמנו על זה כסף בתקציב השוטף שזה לא פשוט ,הוא כרגע מוקפא לטובת
גזם ואנחנו נבחן את זה בעוד מס' חודשים אחרי שנראה איך עובד החוזה החדש.
אמנון כהן [נחשונים] :שרון ,אני רוצה לדעת על הנושא הזה של הגזם של המשאיות ,מי מפקח? עם
כל הכבוד למצלמות ,מי מפקח על זה? איך מפקחים על זה? איך בודקים?
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שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני אגיד ,יש לנו פה גם את ליאור שיכול להרחיב .קודם כל,
אנחנו לא יכולים ולא מתכוונים להחליף את החצרנים בישובים ,את האנשים שצריכים לעשות את
זה בישוב .מגיעה המשאית ,צריך לראות שהיא הגיעה ,לחתום שהיא הגיעה ,לחתום שהיא יוצאת,
את זה לא שינינו ,לנו יש על זה עכשיו עוד בקרה .המשאית לפני שהיא נכנסת לישוב היא נשקלת
במשקל שאנחנו יודעים שהיא נשקלה בו ,יש מספר ,יש משקל ,אנחנו נותנים את כל הנתונים האלה,
וכשהיא יוצאת מהישוב בדרכה למתקן הגזם או הגרוטאות ,היא נשקלת פעם נוספת ואנחנו יודעים
מה היה המשקל .אנחנו משלמים לפי המשקל ,לטון ,לא משלמים לפי המשאיות שהוא מוציא ,זאת
שיטת הבקרה שלנו .עניתי?
אמנון כהן [נחשונים] :אני מקווה שנעמוד בזה ,נראה איך זה יהיה ,אבל טוב שאתה אומר שזו
תקופת ניסיון ואז נבחן את זה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :בסדר גמור ,עוד שאלות.
ליאת זולטי [מתן] :שרון ,לא אמרנו שידונו על זה גם עם ועדת איכות הסביבה בנוסף למי שהיה
בשולחן העגול?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא ,אמרנו שדנים על זה בשולחן עגול.
ליאת זולטי [מתן] :זכור לי שדיברנו שגם עם אנשי הועדה לאיכות הסביבה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אי אפשר גם וגם ,היה שולחן עגול ייעודי בנושא הזה וסיכמנו
שהדיון יהיה בשולחן עגול ,אם מישהו שלא הוזמן רוצה להתעמק ,יש לנו שבוע שאפשר לשבת עם
ליטל ,אין מה לכנס את כולם ,ולעבור יחד על הנתונים.
ליאת זולטי [מתן] :אני חושבת שחשוב להעלות את זה גם בוועדה לאיכות הסביבה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני חושב שאת צודקת ליאת ,אבל אולי כדאי שממילא שכרגע
אנחנו לא מתכוונים לפעול עם הכסף הזה ,אמרנו שאנחנו עכשיו שלושה ארבעה חודשים בודקים
איך מתקדם ההסכם החדש ואז בוודאי שאיכות הסביבה צריכה להתכנס ולראות את המודלים
השונים ולהחליט מה עושים עם פינוי הגזם.

חבר מליאה שואל שאלה ללא מיקרופון
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא ,ליאור אתה רוצה להסביר?
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ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :זה עובד ככה ,מה שקורה מבחינת הכתומים ,אנחנו מקבלים לכל
ישוב עפ"י כמות האנשים שגרים שם פח כתום ,לדוגמה במתן זה  1,000אנשים ,בתי אב ,הוא מקבל
 500פחים ,זה לא המספרים ,אני סתם אומר .מבחינת תאגיד תמיר הם מממנים פינוי של פעם ב-
 21יום ,הפינוי הזה לא מספיק לנו ,הפחים מפוצצים ,אנשים מתלוננים על הדבר הזה ואנחנו לא
יכולים לעמוד ,מבחינתנו המועצה דוגלת במועצה ירוקה ואנחנו רוצים לתת לתושבים שלנו
אקסטרה .יש מקומות שמוכנים לעשות אקסטרה ויש כאלה שלא .אנחנו רוצים לתת אקסטרה
והאקסטרה הוא על הפינוי ,לא על האשפה .מה שקורה זה שאנחנו נפנה את הכתומים כל עשרה
ימים ודרך הדבר הזה ,בדרך כלל מה שקורה ,השינוי הוא שאתה בדרך כלל משלם גם על הפינוי וגם
על ההטמנה ,אנחנו לא נשלם על ההטמנה כי אנחנו מפנים כתומים למרכז של תאגיד תמיר
בראשל"צ ,אנחנו נשלם רק על הפינוי שזה בעצם ייתן לנו כל עשרה ימים לעשות את סבב הפינוי
ואנחנו מקווים שנחסל את הבעיה הזו שאנשים מתלוננים שלא מפנים את הכתומים מספיק בזמן.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תודה ,קודם הייתה שאלה לגבי המשקלים .למועצה יש שלושה
אזורים של משקלים ,המשאיות יודעות איפה המשקלים נמצאים וזו שיטה שאנחנו טיפלנו בה ,הן
נכנסות ,נשקלות לפני ואחרי ,עושים התקשרויות עם המשקלים האלה ,חלק רכשנו ,חלק עם רשויות
שכנות.
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :סתם בשביל הידע הכללי ,אחד יש בכוכב יאיר ,יש בהוד השרון
ואחד בקיבוץ עינת.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תודה .כן ,שמוליק.
אשר בן עטייה [נווה ימין] :בקשר למשקל ,כל פעם כשהוא יוצא ליואב או למישהו אחר יש את
הנתון כמה הנטו וכמה הטרה שלה?
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :כן ,חלק מהעניין הוא שרכשנו תוכנה שבעצם מסנכרנת בין שלושת
המשקלים וכל המידע הזה מגיע אליי למשרד ,אני יודע אונליין כמה יצא משדה ורבורג ,כמה יצא
מחורשים ,כמה יצא מגני עם.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :שמוליק ,כן.
שמוליק מריל [גבעת השלושה] :הייתה שם בעיה קצת יותר עקרונית מאשר להעביר  50אלף מפה
או לשם ,מה קורה אם איזה מחלקה חוסכת? האם זה נשאר אצלה או חוזר חזרה למועצה? אני
חושב שבדבר הזה צריך לשים לב כי תקציב המדינה למשל לקראת סוף השנה ממהרים להוסיף את
עמוד  11מתוך 48
נוצר על ידי

התקציב כי אחרת יקצצו אותו ,דווקא פה אני חושב שאם מחלקה חוסכת וזה נשאר אצלה זה
מעודד את המחלקות האחרות לחסוך .אני חושב שבאופן עקרוני לא צריך לעשות את זה בקרן כזאת
או אחרת אלא להשאיר את זה במחלקה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני אגיד ,קודם כל אגף התפעול בדבר הזה זה מכרז .זה לא
שהאגף התייעל באופן עצמאי ,זו המועצה שהתייעלה .יש פה מקרים שמנהלים מצליחים להתייעל
ולחסוך כסף והכסף נשאר אצלם לגמרי ,גם אם מייצרים ,אמרתי את זה בדיוני המליאה ,אם הם
מייצרים גורם שמייצר הכנסות ,נגיד בספורט לדוגמה עם הנינג'ה ,כל ההכנסות הולכות לששי
וחוזרות בחזרה לספורט .במקרה הזה רוב הכסף שנחסך אנחנו מכניסים פה מיליון ש"ח לתוך
התקציב של התפעול ,המכרז החדש באמת הוזיל לנו עלויות אבל החזרנו כאן מיליון ש"ח ,גם מפנים
יותר טונים וגם יהיה פינוי מוגבר של גזם בשנה הבאה ,אנחנו צוללים עוד בתוך ההסכם הזה כי נניח
נשלים שנה הבאה ,הישובים לא רואים את זה ,אבל אנחנו משלמים הרבה יותר על פינוי הגזם
מבחינת המכרז ,ככה יצא במכרז היוצא .פחות על האשפה הביתית והרבה יותר על הגזם,
מבחינתכם זה שקוף ,אנחנו לא משנים את המחירים ,אבל גם זה חלק מהסיפור שנשאר בתוך האגף,
לא הולכים עם הכסף הזה למקומות אחרים ,אבל העיקרון הוא סגור והמנהלים מכירים אותו.
מנהל שבא עם רעיון והוא חוסך כסף או מתייעל ,עושה יותר שירות באותו סכום או מחזיר לקופה,
רוב הכסף נשאר אצלו.

חבר מליאה שואל שאלה ללא מיקרופון
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :במכרז שלנו החדש המחירים השתנו בגזם לרעתנו אבל בדחס
לטובתנו ,בסך הכל אנחנו משלמים פחות .אם בשנה שעברה שילמנו  21ומשהו מיליון ש"ח על כל
החבילה הזו של גזם ואשפה ביתית 20 ,מיליון ש"ח ,אז השנה אנחנו משלמים-
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :הפוך 21.5 ,מיליון ש"ח היום 20 ,מיליון ש"ח בשנה הבאה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אם במכרז הקודם ,מה שאנחנו משלמים עד היום ,שילמנו 21
וקצת מיליון ש"ח ,עכשיו אנחנו משלמים פחות מ 20-מיליון ש"ח ,כל החבילה עולה לנו פחות בגלל
המכרז.
חברת מועצה :בדיוני תקציב ליאור הסביר שהמשרד חסך משהו כמו  2.5מיליון .₪
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נכון ,לא .2.1 ,2.5
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חברת מועצה :אוקיי ,אבל רק מיליון ש"ח חוזר לאותה מחלקה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נכון.
גיא כהן [גני עם] :אני רוצה לחדד ,יש קצת הבדל בין מחלקה שנחסכת לבין מחלקה שיש לה השלמה
על ידי הוועדים ,זאת אומרת ,כשנחסך בתוך המחלקה מתקציב המועצה הכולל שזה יחזור לקופת
המועצה זה מצוין ,אבל כשיש פה השלמה לצורך העניין ,אני לא יודע מה ההמלצה כרגע אבל זה
עמד על  3מיליון ש"ח אם אני לא טועה ,כמה זה עומד עכשיו?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא שינינו את הסיפור של הוועדים.
גיא כהן [גני עם] :לא שיניתם? זאת אומרת אתם אומרים אנחנו נותנים יותר תוספת אבל כרגע
המושבים עדיין ישתתפו באותו דבר מה-
לימור ריבלין [יועמ"ש][:מדברת ללא מיקרופון]
גיא כהן [גני עם] :אז למה התוספת היא לא בתוך התקציב?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני אומר ,אנחנו ברבעון הראשון-
גיא כהן [גני עם] :האקסטרה נשאר אותו הדבר.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :ברבעון הראשון אנחנו משאירים את השיטה הקיימת ,אנחנו
לא משנים שום דבר.
גיא כהן [גני עם] :זה בסדר ,השיטה היא בסדר.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אתה מדבר על החצי מיליון ש"ח הנוספים?
גיא כהן [גני עם] :אם נעמוד בתחזיות.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :כן ,אז אנחנו רוצים לראות בסוף הרבעון הראשון איך מתנהג
נושא הפינוי ואז לחלק חצי מיליון ש"ח שיהיו יותר פינויים-
גיא כהן [גני עם] :אבל יש יותר פינויים.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני לא יודע ,אנחנו נראה.
גיא כהן [גני עם] :איך אתה לא יודע? מעבר ליותר?
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אורי עצמון [כפר סירקין] :אתם מדברים על הגזם? בגזם יש פינוי של הישובים בשליש .מה
שהמועצה נותנת כל ישוב מוסיף עוד שליש פינוי ,אז אני לא יודע למה אתם לא מוסיפים משהו ,איך
תדעו איך זה עובד? משהו בטח תצטרכו להוסיף גם אם המשקל עוד יורידו לנו ,זה אחד .שתיים,
בנושא הזה אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות הרבה שנים ,את קבלני האשפה ,האם יש לכם
תכנית מסודרת לבקרה לא מה שסיפרת לנו שאתם יודעים שנשקל ולא נשקל ,האם לוקחים את
המכונית מדי פעם לשקילה מיוחדת לראות מה שקילתה? אנחנו מכירים את הסיפור ,המכונית
נשקלת ,אפס היא שוקלת ,מורידים והיא נשקלת ואחר כך זה המשקל שלה יהיה ,צריך לשים לב,
אם אנחנו עושים את הביקורת הזאת ואחר כך כל הזמן אתה תשלם על הדבר שיוסיפו.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :התשובה הקצרה היא כן .יש לנו פקחים שמסתובבים ,אולי
אנחנו פה אבל אנחנו לא פראיירים.
גיא כהן [גני עם] :הייתה לי עוד שאלה רק ,נקבע איזה שהוא מפתח לתשלום האקסטרות?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :הדיונים שהיו כאן-
לימור ריבלין [יועמ"ש][:מדברת ללא מיקרופון]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אריק אתה רוצה לענות על זה?
אריק כספי [רמות השבים][ :מדבר ללא מיקרופון]

[מדברים ללא מיקרופונים]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נכון ,אבל עוד פעם-
אריק כספי [רמות השבים][ :מדבר ללא מיקרופון]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :מחר אתה עושה את זה שוב ולכן החלטנו שאנחנו משאירים את
כל ההחלטה הזאת-
אריק כספי [רמות השבים][ :מדבר ללא מיקרופון]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לפני יומיים בדיון פנימי .מכיוון שאנחנו רוצים לראות ,אמרתי
את זה גם פה כשאתה היית ,איך מתנהג ההסכם החדש ,ואת הכסף הזה נשים בצד ונתכנס עם ועדת
איכות הסביבה ,עם ליאת ואחרים ,ואחרי שנראה יותר נתונים נחליט מה עושים עם הכסף ,אם נכון

עמוד  14מתוך 48
נוצר על ידי

לחלק את זה במשאיות כאלה או אחרות ,אבל בשורה התחתונה אני חושב שאנחנו הולכים להיות
בשנה הבאה עם יותר פינויים מכל הישובים.
אריק כספי [רמות השבים][ :מדבר ללא מיקרופון]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :זה מה שעשינו ,זה עם המחלקה.
אריק כספי [רמות השבים][ :מדבר ללא מיקרופון]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :זה לגמרי עם המחלקה ,אבל יש פה כל מיני שיטות ,מי שהיה
פה בדיון מכיר את זה ,זה כל מיני אפשרויות.
אריק כספי [רמות השבים] :אבל זה לא נשאר במחלקה ,גייסתם  2מיליון ש"ח מהמחלקה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נשאר במחלקה ,תראו ,זה שהמועצה עשתה מכרז וחסכה 2
מיליון ש"ח זה לא אומר שצריך להשאיר את זה במחלקה ,את המכרז המועצה עשתה לא האגף.

[מדברים ללא מיקרופונים]
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נחסכו כמעט  2מיליון ש"ח והחזרנו לשם מיליון ,מיליון אחר
כנראה נמצא ברווחה ,בחינוך או בדברים אחרים.
אייל מילר [גת רימון] :שרון אפשר לשאול מכאן שאלה?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :כן.
אייל מילר [גת רימון] :רציתי לשאול מה קורה אם נניח ביום סופה כזה מגיעה המשאית ,רק חצי
מהתושבים הוציאו גזם ,יש לו הובלה בחסר גם? נגיד הוא מילא רק חצי משאית ,שני טון.
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :אנחנו התחייבנו מול הקבלן לכמות טונאז' מסוימת ,אם אנחנו לא
עומדים בכמות הזו יש השלמה מצד המועצה ,הסיכוי שזה יקרה הוא אפסי.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :עוד שאלות בנושא הגזם? שולחן עגול שעסק בנושא תברואה?
הוחלט להכריז עליו בעוד שלושה ארבעה חודשים כשיהיו יותר נתונים.

[מדברים ללא מיקרופונים]
חברת מועצה :מה התמריץ שיש לקבלן לנקות את הישוב?
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שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :משקל.
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :ככל שיש לו יותר משקל ככה הוא מרוויח יותר כסף.
חברת מועצה :כן ,אבל אתה אומר שיש התחייבות של טונאז' של המועצה.
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :מה זאת אומרת?
חברת מועצה :זאת אומרת גם אם הוא-
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :לא ,את מתבלבלת עם מה שהוא שאל .מה שהוא שאל זה אם אין
מספיק טונאז' מה קורה אז? אז מה שאמרתי זה שאם יש מספיק טונאז' המועצה משלימה לו .בגלל
שבדרום השרון אנחנו מוציאים  17אלף טון של גזם בשנה ,אנחנו בעצם מתחילים לשלם אקסטרה
רק מ 12-אלף טון .הסיכוי שנאבד  5אלף טון של פסולת נקי ומעורב הוא אפסי.
אריק כספי [רמות השבים] :ליאור ,בגלל שמדובר במשקל ,צריך לוודא שבין הישוב למשקל ,נניח
בכוכב יאיר ,הקבלן לא עושה עבודות פרטיות ואז הוא מעלה לנו את הטונאז' ,כי הרי השקילה היא
לא ביציאה מהישוב ,היא בנקודות משקל ,אתם הזכרתם שיש משקל בכוכב יאיר נכון? אז נניח
שהוא יוצא מגוש חורשים ונוסע לכיוון כוכב יאיר ובדרך הוא עושה איזו עבודה פרטית ,זה מעלה
את הטונאז' של המשאית .איזה מנגנון פיקוח יש לנו על זה?
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :יש על כל אחת מהמשאיות דבר שנקרא איתוראן ,האיתוראן נותן
דוחות אוטומטיים על איפה הבן אדם יצא ונכנס.
אריק כספי [רמות השבים] :ומי עושה מעקב אחרי זה?
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :אני.
אריק כספי [רמות השבים] :אחרי כל משאית?
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :כן.
יעל דור [צור יצחק] :אבל מה הסיכוי שבאיתוראן ,רואים שהוא היה באיתוראן ,לא יודעים אם
הוא העמיס עוד משהו על המשאית.

מדברים ביחד ,לא ברור
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ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :עד חודש מרץ אנחנו נתקין את כל המצלמות ,אנחנו בשאיפה שעד
מרץ יהיו מצלמות על המשאיות ואז בעצם השילוב בין המצלמות לאיתוראן ייתן לנו תמונה מלאה
של מה הבן אדם עושה.
חבר מועצה :אני חייב לציין שלא פעם ולא פעמיים הם מגיעים חצי מלאים.
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :ברור ,אבל עכשיו כשאתה בא להישקל אתה חייב לבוא להישקל
נקי ,אתה בא בשקילת אפס ,אתה הולך לעבוד וחוזר להישקל לפני שאתה הולך לשפוך את האשפה.
מה שהוא שואל זה מה שקורה בדרך ,איך אתה יודע ,אז התשובה לזה זה לא הרמטי ,תמיד יש
שקרנים וגנבים ,שלא תבינו לא נכון ,אבל בשביל למנוע את הדבר הזה אנחנו יודעים ,יש איתוראן
שהוא מוציא לנו דוחות כל יום האם הבן אדם סטה מהנתיב ,עצר באיזה שהוא מקום ,לא לשתות
קפה ,אתה רואה אם הוא עצר בכמה נקודות יותר מכמות מסוימת של זמן ,מקבלים על זה התראה
ואז אתה שואל למה ככה או אחרת ובעצם הוא נותן את ההסבר.

חבר מליאה שואל שאלה ללא מיקרופון
ליאור גפן [מנהל מח' תברואה] :אין משקל .אם המועצה רוצה להשקיע  31מיליון ש"ח במשקלים
אז-
יעל דור [צור יצחק] :אנחנו נראה גם אם הוא ישן באיזה שהוא פרדס ולא עובד בכלל.
אלי כהן [חורשים] :חבר'ה ,ברצינות ,אנחנו לא הולכים לנהל את העסק הזה ,יש מנהלים היום,
אתם צריכים לסמוך עליהם ,אנחנו לא ממציאים פה גלגלים ,כל השאלות האלה מעכבות פה דיון
שהוא מקצועי לגבי עתיד העסק הזה ואני מאמין שמי שינהל אותו ינהל אותו כמו שצריך .אנחנו
צריכים גם לסמוך על האנשים שמביאים לנו את התכניות האלה ,לא מדובר בלמכים ,מדובר
במנהלים שלנו שיצטרכו לנהל את זה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :חברים ,יש לנו עוד שולחנות עגולים ,אז אני רוצה לסכם את
השולחן של התברואה .רק כדי להיות סגורים על המספרים ,אנחנו מוסיפים כסף על נושא
התברואה ,בדיון שהתקיים כאן הוצגו גם עם אריק ואחרים מס' חלופות בדיון הזה לסכום של 550
אלף ש"ח האלה ,בחלופות שהוצגו אחת מהן הייתה גם להוזיל את מחיר המשאיות ,הייתה חלופה
אחרת להוסיף את כמות הפינויים ,הייתה חלופה נוספת שנלמד את הנתונים .בסופו של דבר יותר
נכון להמתין עם ההחלטה הזו לגבי מה עושים עם הכסף הזה עד שנלמד את הנתונים מהפינויים
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החדשים ,ככה אני חושב שיהיה נכון לעשות את זה .ליאור ,אתה רוצה להגיד משהו אחר בהקשר
הזה? זהו ,אפשר לעבור לביטחון.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אני רוצה להגיד שלשולחנות העגולים האלה היה ערך ולרגע היה
נדמה לי שיש כאן תחושה שלא .אני רוצה להגיד כי שמעתי אותך אריק ,נכון שנכנסתי באמצע ,זה
נכון שאתם באתם עם המלצה מסוימת ,זה גם נכון שהצוות המקצועי התכנס אחרי ההמלצה וגילה
שחלק מהנתונים שהוצגו היו בפערים ממה שהם חשבו שהם ,ולכן העיקרון נשמר וזה חשוב שתדעו
שאנחנו מכבדים את העיקרון של שמירת הכסף לטובת פעילות בתחום איכות הסביבה ובפינוי
אשפה וגזם .זה נשמר ,איך הוא ייושם? באיזה מודל מהמודלים שאתם הצגתם ובחרתם? מה
שאומר כאן שרון זה בעצם בואו נמתין לרבעון הראשון ונראה איך המשמעות של המכרז החדש
משפיעה על זה ואז את הכסף ששמרנו נתחיל להשקיע במודלים שאתם בחרתם .בהתאם כמובן לכך
שלא יהיה פער לנתונים שיוצגו.

[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אתה צודק לגמרי במאה אחוז ושמת לב שדיברתי קודם עם שרון,
אמרתי לו צודק ,אתם באתם במיוחד ,אחרי השולחן העגול שישבתם בכנס ותרמתם תרומה מאוד
משמעותית ,עובדה שהנושא הזה עלה ונכנס ומוטמע בתוך התקציב ובהחלט היה ראוי לעדכן אתכם
לפני שמגיעים לכאן ומקבלת את ההערה שלך .חשוב שתדעו שהעיקרון נשמר והכסף נשמר והיישום
יבוצע ב 2022-במחצית הראשונה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :הנושא הבא הוא נושא הביטחון שגם הוא עלה ממספר ישובים
והוא בהחלט אתגר שנתמודד איתו ב .2022-בשולחן עלו מס' נושאים .נושא אחד הוא נושא שהצגנו
אותו ואנחנו נסכם אותו השבוע ,אנחנו נבחר איש מקצוע בתחום הביטחון ,עם רקע ביטחוני
שמשימתו תהיה לעבור בכל אחד ואחד מיישובי המועצה ,לשבת עם הוועד המקומי עם קצין
הביטחון של הישוב ,לאחר מכן עם משטרת ישראל ,כמובן עם יואב ולגבש לכל ישוב תכנית
ביטחונית מעודכנת וכמובן גם בראייה של המועצה ,האם נכון לחבר אשכולות ,האם נכון לחבר
שומרים ודברים מהסוג הזה ,אני מניח שתוך שלושה-ארבעה חודשים-

חבר מליאה מעיר הערה ללא מיקרופון
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא לא ,תפיסת ביטחון לישובים .התוצר של התכנית הזאת
תהיה בסופו של דבר תכנית אב שלנו שאנחנו נתקצב אותה פה באופן עקרוני במיליון ש"ח ,אבל לא
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נאשר אותה מיד ,אלא רק  100אלף ש"ח ליועץ שאנחנו ניקח את שירותיו ואני מניח שברבעון
הראשון הוא יסיים את העבודה ונבוא להציג אותה כאן .תוצרי העבודה יכולים להיות תוספות של
מצלמות ,גדרות ,שבילים ,תאורה ,גדרות ,דברים מהסוג הזה .נמתין לתוצאות של הדיון ,נציג את
זה במליאה ,הוא יציג את התוצרים שלו ובדרך הזו אני מקווה שנשפר את רמת הביטחון בישובים
וננצל יותר טוב את המשאבים ,אז זה לגבי תב"ר הביטחון .היה עוד נושא אחד שעלה בשולחן ,נושא
של אבטחה ושמירה בגני הילדים ,כרגע אנחנו לא משנים את זה ,אנחנו משאירים את זה כמו שזה
עד שנקיים דיון נוסף עם מי שצריך ונסגור את שיטת האבטחה בגני הילדים.
אמנון כהן [נחשונים] :שרון אני מבקש ,בנושא הביטחון ,אני מבין שהבן אדם יעבור בכל הישובים
ובכל ישוב הוא יתכנן את התכנית המתאימה לו והראויה ,השאלה מה קורה עם התקצוב של
התכנית הזו ,האם זה על הישוב ,האם זה בתב"ר מיוחד? איך זה מתקיים?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אז אמרתי ,אנחנו נאשר היום באופן עקרוני תב"ר של מיליון
ש"ח לטובת הסיפור הזה של הצטיידות בציוד ביטחון לישובים .יגיש את התכנית ,נראה במה
מדובר ,יכול להיות שזה יהיה פחות ,יכול להיות שזה יהיה יותר ,נשב ביחד ונראה מה עושים ,נשב
ביחד ועדת הביטחון ונגבש איזה שהיא המלצה למליאה .אם הסכומים יהיו מאוד גבוהים אז נצטרך
לחשוב מה עושים ,כרגע אנחנו חושבים שנסתפק במיליון ש"ח תב"ר עקרוני ,עדיין לא לביצוע ,מתוך
מיליון ש"ח אנחנו מאשרים היום רק  100אלף ש"ח כדי לקחת את שירותיו של היועץ .קיבלנו כבר
הצעות ,זה לדעתי יהיה פחות מ 100-אלף ש"ח ,אבל אנחנו בתהליך התקשרות .יכינו תכנית ,נשב
עליה גם יואב וגם אני ,זה לא יהיה סתם כסף.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :שרון ,איך אנחנו יודעים להגדיר מסגרת תקציב של מיליון ש"ח
כשאנחנו לא באמת יודעים ,אנחנו עוד טרום תכנית .אני מנסה להבין.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נכון ,אני מסכים ,זאת אמירה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :שירלי ,אני דרשתי שיהיה תקציב בתב"ר הזה ,דיברנו על זה גם
בהנהלה אתמול וגם בשולחן העגול ,כדי להביא לכאן אמירה שאומרת קודם כל אנחנו עושים תכנית
וחוץ מזה שמים שם תקציב ,כי ברור שנצטרך ,יכול להיות שנצטרך  10מיליון ש"ח ,לא בטוח שיש
לנו את זה עכשיו ,אבל אנחנו שמים כסף כי ברור לנו שיהיו נגזרות לאותה תכנית אסטרטגית .תכנית
אסטרטגית לשאלתך רוחל'ה ,היא תכנית מקצועית שעושה אותה יועץ מקצועי ,אלה העלויות בכל
הארץ ,בכל רשות שעושים תכנית כזאת זה סדר הגודל ,ואז התכנית הזו אחר כך בצורה מאוד
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אופרטיבית גוזרת את מה שאנחנו מביאים מהשטח כצורך .חלק מהדברים יהיו קשורים לדיגיטציה
וגדר חכמה ,חלק מהדברים יהיו קשורים למוקד ביטחון רואה ושומע ,חלק מהדברים יהיו קשורים
אולי בשערים ,באבטחה יישובית .אנחנו מפרידים בין שני דברים ,יש את אגרת השמירה שהיא
הביטחון שהישוב קובע איך הוא יראה ,לבין משהו שהמועצה רוצה להביא כתכנית אסטרטגית
ומתייחסת לכל המועצה ואתמול ,התחלנו גם לעדכן את המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ,היה
כאן ביקור של סגן שר הביטחון אלון שוסטר ,הוא נפגש עם יו"ר ועדת הביטחון ,עם חברי מליאה
ונציגים מאזור גוש חורשים ושמע את הצרכים שלנו ,את הפערים שלנו ,מן הסתם הנושא של
הביטחון הוא הרבה מעבר למועצה אזורית ,הוא ברמה לאומית ,אם זה פרצות בגדר שההשפעה
שלהן היא אחר כך עלינו ,אם דברים שקשורים גם למשרד הביטחון וגם למשרד לביטחון פנים ,אז
יש הרבה מאוד דברים שקשורים גם רגולטורית וגם תקציבית למשרדי ממשלה ,אבל כשיש תכנית
סדורה אפשר לבוא איתה למשרדי הממשלה ולהגיד עשינו תכנית ועכשיו אנחנו רוצים ,זה יותר נכון
ויותר מדייק למה שאנחנו נצטרך ותהיה התאמה ,אז אנחנו שמים בצד מיליון ש"ח שיהיה לנו גם
להתאמה וזו אמירה ,אם אמרנו שהביטחון הוא חשוב אז הנה הוא גם בא לידי ביטוי בתקציב אפילו
שהוא לא מפורט .יכול להיות שנצטרך להגדיל את זה בהמשך.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :אבל זה לא שעכשיו אנחנו ,אלא אם לא הבנתי נכון ,מאשרים את
התב"רים לכל .2022
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא ,אמרתי בהתחלה ,אנחנו כרגע נאשר מתוך הרעיון של מיליון
ש"ח מה שאושרת אמרה בנושא הביטחון ,נאשר  100אלף ש"ח ליועץ ,מי ששאל פה מקודם ,רחל,
זה לא יהיה  100אלף ש"ח ,זה יהיה הרבה פחות ,אני מניח שזה יהיה באזור ה 50-אלף ש"ח ,אני לא
יודע ,אבל אנחנו בתהליך של התקשרות ,את הכסף הזה נשאיר בתב"ר ,לא ניקח אותו למקום אחר.
זה יישאר בתב"ר של הביטחון .כן ,שמוליק.
שמוליק מריל [גבעת השלושה] :אני לא יודע אם האיש הזה הוא כחול או ירוק-
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :ירוק.
שמוליק מריל [גבעת השלושה] :אבל הבעיה היא שלמשל בגבעת השלושה אני לא צריך אותו ,אם
הוא יבוא להסביר לגבעת השלושה איך היא תשתנה בתכנית המערכתית של המועצה .דבר שני
שצריך לזכור הוא שכל הישובים מערבה לכביש  444כבר כמה שנים לא מקבלים שקל מהמועצה
בתקציב הביטחון .הם עושים את הכל או שלא עושים את הכל ,אז יכול להיות שצריך לראות איך
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עושים את העבודה שלו בשביל לשלב הכל במערכת אחת ,אם אתה רוצה ,אם זאת הכוונה ,אם הוא
יסביר לי איך לעשות בישוב שלי-
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא לא ,הוא יבוא לשמוע ממך איך אתה חושב שצריך להתנהל
בישוב שלך.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :התכנית הזאת אמורה לבוא לפתור את הפערים .אם בגבעת
השלושה הכל עובד מעולה ואתם לא צריכים אז הכל טוב.
איל מילר [גת רימון] :רציתי רק לבקש עוד משהו ,שאותו יועץ ,זה טוב שסומכים על המועצה ,אבל
בסופו של דבר גם תושב צריך להגן על הבית שלו ,אני מציע שאותו יועץ יעשה משהו כללי ,המלצה
על כל בתי המועצה ,לא לעבור בית בית כמובן ,איך מגנים על בית היום בצורה מודרנית.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תודה.
אורי עצמון [כפר סירקין] :יש נושא אחד שהזכרתם אותו שהוא לא תקציבי ,הנושא של אבטחת גני
הילדים .זה לא תקציבי ,אין בו שום תקציב ,להפך ,יכול להיות שיש חיסכון ,אתה אומר שלא נדון
בזה ,למתי נדחה אותו ולמה מחכים?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :יש לזה השגות ,כי יש ישובים שהם יישובי גדר ,ההורים שם
יותר מוטרדים למרות שהשומר לא בדיוק ,אבל עדיין קיבלנו מייל ארוך השבוע ,אנחנו רוצים
שוועדת ביטחון תדון בזה שוב ותקבל החלטה ,נביא את זה למליאה.
אורי עצמון [כפר סירקין] :מחכים לוועדת ביטחון.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :כן.
אורי עצמון [כפר סירקין] :אז אני יודע שמחכים לי כרגע .בסדר.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :כן.
דוד שוורץ [שדה ורבורג] :אני חושב שקודם כל ,כל ישוב יודע בדיוק מה הוא צריך בשביל לאבטח
את הישוב שלו ,יותר טוב מכל יועץ חיצוני שיבוא וייעץ אחרי שיסבירו לו בישוב מה הם צריכים.
יש לנו ועדת ביטחון ,אולי צריך לפני שממהרים להוציא כספים על יועץ חיצוני ,ליזום בכלל את
התהליך הזה ,שיגיע מישהו שחושב שהוא מרכז ביטחון בכל ישוב ,יגיע למועצה וירכזו איך אנחנו
מוציאים איזה שהוא תקציב או לא מוצאים תקציב .בתחושה שלי אנחנו לוקחים כל הזמן מלא
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יועצים למלא מלא דברים ,אם נרכז כמה אנחנו מוציאים בשנה על יועצים בכלל ,נגלה שזה הרבה
מאוד כסף.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני יכול להגיד לך ,תראה ,היועץ הזה קודם כל יש לו שתי רמות
שבהן הוא פועל .אחד ,אמרתם את זה קודם ,הרבה רעיון שלכם ,ישב עם כל אחד מהאנשים ,ליואב
אין זמן עכשיו לשבת עם כל אחד מהקב"טים ,זה פשוט דורש המון זמן שאין לו כרגע .היועץ הזה
ישב עם כל אחד מה ישובים חצי יום או כמה שיותר ,יעשה סיור בכל ישוב ,גם ישב וגם יתעד ,זה
עניין אחד .החלק השני שלו זה להסתכל רגע על המועצה כמכלול ,גם בהיבט של משאבים ,מה
מקבלים ממשטרת ישראל ,מה מקבלים במשרד הביטחון ,לאיפה הכספים הולכים וכולי .גם יסתכל
על נושא המכרזים המשותפים שלנו ,אולי נעשה מכרז אחד ,אלה דברים שיועץ יגיד אותם ,האם
אפשר לעשות מכרז אחד בנושא ביטחון לכל הישובים כדי להוזיל מחירים? האם נכון שתהיה חברה
אחת שתבטח את גוש חורשים עם שומר אחד שיהיה נייד ושומר אחד שיהיה בתנועה? האם נכון
שמצלמה שתעשה זיהוי תנועה יהיה צוות נייד שיכול לנסוע אליה? אלה דברים שאנחנו צריכים יועץ
שמבין את זה ,הוא ישב ויכתוב תכנית ונביא אותה לכאן .אני חושב שזה יותר נכון מאם נשמע מכל
קב"ט מה הוא חושב לעשות .יועץ ישמע את הקב"טים ,יבין את הבעיות שיש בכל ישוב ,יבין מכם
מה אתם צריכים או מה נכון מבחינתכם לעשות ואחרי זה נבנה תכנית של המועצה .האם לחבר את
כל הישובים ,את המצלמות ,לחמ''ל במועצה? כן? לא? האם לחבר אותן לחמ"ל של מודיעין שראינו,
חברה שראינו במודיעין שקולטת את כל המצלמות מכל הישובים ויש מישהו שיושב שם.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:זה יכול לעזור לנו לקבל תקצובים בסופו של דבר?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :גם יכול להיות שכן.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :תראה ,דודו ,אני לא חושבת שהמועצה מרבה בלקיחת יועצים,
אבל העולם הופך להיות כזה שיש בו דרישה למומחיות .גם כשאנחנו מגישים קולות קוראים ואורי
מרכז קולות קוראים מול משרדי ממשלה ,יש הרבה פעמים שאנחנו צריכים לקחת איש מקצוע,
לכתוב קול קורא כי אנחנו מתחרים מול רשויות אחרות וכשאנחנו מביאים קול קורא מסודר ,כמו
הקול הקורא שאנחנו עובדים על המרכז האקולוגי למיון אשפה ,זה סופר מקצועי ,אם אנחנו לא
נגיש את זה הכי מקצועי שיש ,לא נקבל ,אז כן ,הכוונה היא לקבל משאבים אם זה מהמשרד
לביטחון פנים ,אם זה משרד הביטחון ,מגופי ממשלה ,אנחנו חייבים לבוא מאוד בשפה שלהם
מקצוענים .זו מומחיות לכתוב תכנית ביטחון ואני בטוחה שהרב"ש של שדה ורבורג או של ירקונה
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או נירית עושים עבודה נפלאה ,אבל זה משהו מערכתי ובמאקרו ,זה לא ברמת הישוב ,זה משהו
שהוא ברמה שהיא מאקרו ,בסוף הנגזרות שלה זה שכולם יקבלו משאבים ונהנה מהם בישובים.
שמוליק מריל [גבעת השלושה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נכון ,זה מה שאמרתי.
אורי עצמון [כפר סירקין] :אז הם הולכים מהרגליים ,רואים את הישובים ואיך זה בתוך המכלול
של המועצה ומה צריך.
שמוליק מריל [גבעת השלושה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נכון .זה נכון ,הנגזרות של זה יהיו שם.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :חברים ,אנחנו עוברים לנושא החינוך .שולחן עגול חינוך ,תראו
גם את זה בתב"רים ,עסק בנושא פיתוח של החווה החקלאית ,פיתוח עתידי ופיתוח של המרכז
הזואולוגי או 'כפר חי' כמו שאנחנו קוראים לו .יש שני דברים ,אחד ,תקציב שתראו אותו בתב"רים,
 465אלף ש"ח להרחבה של החווה החקלאית בעיקר בהיבט תשתיות ולפעילות של נוער ,עמותות
וכולי לשעות אחר הצהריים ,זה נדון בשולחן עגול של החינוך .הוצגה תכנית עסקית בהקשר הזה,
איך המקום הזה יודע לייצר משהו כמו  100-120אלף ש"ח כל שנה רווחים מאנשים שיבואו מבחוץ,
משיתופי הפעולה של החווה הזו כבר בתכנית הזו קורים גם עם חברות כמו אינטל ,השומר החדש
וגופים אחרים שבאים ועושים פעילות בחווה החקלאית הזו .החלק השני זה הקמה של מרכז
זואולוגי צמוד לחווה ה חקלאית .כאן לא שמנו עדיין סכום סופי למרות שתראו בתב"רים מיליון
ש"ח ,אבל אנחנו כרגע במו"מ עם מישהי שמבקשת להנציח את הבת שלה שהייתה חוקרת בתחום
הזואולוגי וקיבלה איזה שהיא מחלה ,זו עמותה שמבקשת להנציח את הבת שלה ורוצה לשתף איתנו
פעולה ולהביא שקל מול שקל בהתאמה ,זאת אומרת אם אנחנו נביא חצי מיליון ש"ח ,העמותה
תביא חצי מיליון ש"ח ויקימו אתנו ביחד חווה כאן בדרום השרון ,חווה זואולוגית ,יש כבר תכנית
ועניינים ,היא הייתה אצלי כבר בפגישה אחת וכרגע זה בדיונים מול לימור איך עושים את העניין
הזה מבחינה משפטית וחוקית .אם זה יצליח החווה תיקרא ע"ש הבת שלה ותהיה פה חווה
שתאפשר גם לילדים לעשות טיפולים עם בע"ח וגם חווה של חיות שאפשר עם בתי הספר להגיע
כחלק מהתכנית של החווה החקלאית .שאלות על זה?
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יש בינתיים בשורה מאוד טובה ,רק דיברנו על קולות קוראים
וכמה חשוב להגיש את זה מקצועי .קיבלנו מכתב ממשרד התיירות אחרי שאף פעם לא קיבלנו כאן
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הקצאות ממשרד התיירות ,קיבלנו כאן הקצאה של  122אלף ש"ח למימוש מידי וזו רק ההתחלה,
כמה חשוב לשלב בין קולות קוראים מקצועיים לבין פוליטיקה ,גם שר התיירות שבא לכאן ונפגשנו
איתו ,זה בטח לא הזיק לנו לעניין הזה ,אז כמה חשוב לשלב בין המקצוענות לפוליטיקה.

מדברים ביחד ,לא ברור
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :שאלות לגבי נושא החינוך?
יעל דור [צור יצחק] :יש לי הערה לגבי השולחן שכלול את התרבות בתוכו ,אבל זה לא קשור
ספציפית לזה ,אז אני אעלה ותגיד אם זה מתאים לכאן? כי כמובן שלנושא התב"ר אני בפה מלא
בעד ועוד יותר מזה .הנושא הוא אחר מבחינת התפעול היום יומי כרגע עם מה שקיים ,אם זה
במתחם הנינג'ה ובמרכז הצעירים והנושא של השירותים שלא קיים כרגע.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :זה עולה בתב"ר .יש תב"ר שירותים במתחם נינג'ה.
יעל דור [צור יצחק] :ונכון לעכשיו השימוש שיהיה אפשרי או לא אפשרי?
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לא ,הקמת שירותים ,מקימים שירותים ,אישרתם  60אלף ש"ח
להקמת שירותים למתחם נינג'ה ומתחם הצעירים.
יעל דור [צור יצחק] :נכון ,אבל עד אז יהיה אפשר לקבל את האישור לשימוש בשירותי היכל
התרבות?
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :שרון ,זה תיאום שצריך לתאם מול היכל התרבות *.נפתור את זה.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :רציתי לשאול ,התב"ר של ה 70-אלף ש"ח ,עבור מגרש מועצתי בירחיב,
זה חלק מה 465-אלף ש"ח או שזה נפרד?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא ,נפרד.
אריק כספי [רמות השבים] :אם יש הערות לגבי התקציב לחינוך באופן כללי ,זה המקום?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :עוד שניה ,זה שולחנות עגולים ,אם יש שאלות לגבי השוטף
נשמח.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אנחנו בעצם מחלקים את זה לשניים ,אריק ,אתה בתקציב ראשון.
אני אעשה סדר ואני ארענן זיכרון לחברים כאן ,יש את התקציב השוטף שאם יש עליו הערות אתם
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יכולים להעיר ,ויש את התב"רים .מה שאתם רואים עכשיו זה תוצר השולחנות העגולים עם
ההשפעה על התב"רים .נצביע על התב"רים עוד מעט ואם יש הערות עליהם תוכלו להעיר ואחר כך
נלך לשוטף ותוכל להעיר על התקציב השוטף.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :גם אנחנו ,זה מחולק לשני סוגים של תקציב .תקציב בלתי רגיל,
זה תב"ר והוא הולך לפיתוח ,השקעה מהסוג שאתה רואה כאן עכשיו ,ויש את התקציב השוטף
שהוא התקציב של המועצה 340 ,מיליון ש"ח.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :השולחן הבא היה בנושא דיגיטציה .היו שם שתי החלטות ,תב"ר
של  285אלף ש"ח החלטה אחת זה להתעסק במערכת ניהול קהילות שנקראת קוין ,היא מערכת
טובה ,בשנה הראשונה המועצה תממן עד  15ישובים את השימוש במערכת הזו ואחרי זה ישוב
שירצה ימשיך באופן עצמאי .כרגע אני חושב שנרשמו חמישה ,יתרת הכסף היא לשדרוג האתר שלנו
במועצה כדי שיהיה אתר שמדבר עם התושב דרך המסע שלו עם הלקוח ולא לפי אגפים ומחלקות,
זאת אומרת אם אתה צריך משהו אתה מקבל שירות באתר שלוקח אותך מנקודה לנקודה וגם זה
עלה בשולחן העגול הזה .זה נושא של דיגיטציה והקשר עם התושבים .השולחן האחרון היה מועצה
מקיימת שבעצם עוד לא סיימנו את העבודה ואת הדרישות ,שכשתסתיים העבודה של אורי והצוות
אנחנו נביא את זה לדיון המליאה הבא .עד כאן שולחנות עגולים ועכשיו אפשר לדבר על התקציב
השוטף או הערות על השולחנות העגולים באופן כללי.
דני ברכה [צופית] :הנושא של פעילות נוער ,איפה זה נכנס?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :פעילות נוער נכנסת בתרבות נוער וצעירים ,תקציב שוטף של
תרבות נוער וצעירים.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נוער נכנס גם בשוטף וגם בתב"ר ,בתב"ר ראית את החווה
האקולוגית חווה זואולוגית ,היה בנוער תיירות ,יש תיירות  465אלף ש"ח של הנוער ,הם עושים פה
מרכז קמפינג ,זה השולחן העגול שישבת בו ,עוד מעט תאשרו אותו במסגרת התב"ר ,ויש את השוטף,
השוטף זה שכר של המדריכים והפעולות של התרבות ,נוער וספורט.
דני ברכה [צופית] :אני רוצה להתייחס לשוטף ,לא במספרים ,אלא באופן עקרוני.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אין בעיה ,אנחנו עכשיו נעבור לשוטף.
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שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אנחנו מצביעים על השוטף בשבוע הבא ,אבל זה המקום לשאול
או להגיד דברים על מה שנשלח אליכם בתקציב השוטף ואחרי זה נעבור לתב"רים .האם יש שאלות
לגבי התקציבים השוטפים שלנו מתוך מה שראיתם?
דני ברכה [צופית] :בנושא של נוער ,ראיתי שהקציבו לכל ישוב בנושא הנוער מדריך.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :מדריך נוער.
דני ברכה [צופית] :אצלנו שני מושבים התאחדו יחד ,יש כפול ילדים ומתייחסים אלינו כישוב אחד,
גנ''צ זה נקרא ,זה גן חיים וצופית ,למה לא מממנים את זה כפול?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא היו מספיק ילדים כדי לפתוח קבוצה אחת והמועצה מסיעה
שם ילדים ממקום למקום ,במקום לשים מדריך יש הסעות .אפשר לבטל את ההסעות ולשים מדריך.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :התשובה לשאלה שלך היא בתוך ועדת הנוער שעשו עבודה מצוינת
בראשותה של גלי ,גם עדי ,שגית וצפריר חברים שם ,הם עשו עבודה מצוינת ועשו מיפוי ,אמרנו בואו
נפתח ונראה מפתחות ,מה המפתח למד"ב בישוב ,כי עד היום גם היסטורית יצא שלישובים
מסוימים הייתה חצי משרה ,רבע משרה ,משרה מלאה ,אז אמרו שפותחים את הכל ועושים ניתוח
של היקף הפעילות בישוב ,מספר החניכים אל מול מה המפתח שצריך להיות למד"ב בישוב .האיכות
היא תמיד משובחת .גלי תגיד על זה עוד מעט כמה דברים ,יש מפתח ,לפי המפתח עבדנו ,זה היה
קשה מאוד כי זה לא מסונכרן לשנת עבודה ,שנת הפעילות נפתחת בספטמבר והתקצוב קורה עכשיו,
ובכל זאת במהלך השנה הגדלנו היקף משרה של ישובים מסוימים שבהם מספר החניכים עלו ,אגב,
לא קרה שהורדנו .ירדו חניכים ולא קיצצנו במשרות ,זה גם משהו שצריך לחשוב ולדבר עליו .השנה
באו בבקשה שנממש את המדיניות הזו ואני חושבת שהשנה הזו היה לנו קושי מול התקציב להמשיך
לממש את ההגדלות האלה ,בטח מול זה שאין קיצוצים ,זאת אומרת אם ישוב קטן אז לא הורדנו.
כרגע התקציב הוא התקציב שאתם רואים כאן עכשיו ,לגבי גנ"צ אני בכלל לא בטוחה שהוא עמד
בקריטריון.
גלי זמיר [נווה ימין] :העניין הוא בנוסף למה שגם אמרת ,יש עוד שיקול שיש בו בעייתיות כי בעצם
ברגע שנכנס בני הוא ראה שמבחינת התקנות ,מבחינת שעות העבודה של רכזים ,היינו בעודף של
שעות וצריך לקצץ בפועל מהשעות היישוביות שלהם ,הם צריכים לעבוד באותו שכר אבל בפחות
שעות והישובים מקבלים אותם פחות .זה עוד נדבך שנוסף על העניין של להשוות את כל התקנים
והתקנונים שלזה עדיין לא לגמרי נמצא פתרון .יש רכזים שאמנם נותנים את נשמתם ולא מסתכלים
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על השעות ,אבל מבחינת חוק הם לא יכולים לעבוד בשעות האלה ,אז צריך גם על תוספת של שעות
נוספות לחשוב על איך אנחנו נותנים תקצוב נוסף .העבודה הזאת באמת נעשתה כבר בשנתיים
האחרונות על העניין של פר כמות חניכים לכל ישוב וגם עם החשיבה של ישובים שהם מרכזים
בתוכם כמה וכמה ,כמו נגי''ע וגנ''צ לדוגמה שעוברים גם בין ישוב לישוב ,גם באמירה שרכז הוא
לא רק רכז תנועה אלא הוא גם רכז קהילה ואז גם לא להתייחס רק לחניכים שבתוך התנועה אלא
באמת למשוך פנימה חניכים שלא מצויים כחניכים ,תלמידים בפעילויות קהילתיות אחרות.
אורי עצמון [כפר סירקין] :מה המפתח?
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אנחנו נשלח את המפתח במייל לכל חברי המליאה ותוכלו לראות*.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :עוד לגבי התקציב השוטף ,אריק ,רצית לדבר על חינוך.
אריק כספי [רמות השבים] :אני רוצה לדבר על גודל תקציב החינוך .תקציב החינוך מהווה כמעט
שני שליש 216 ,מיליון ש"ח לפי מה שספרתי-
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא ,הוא שליש.
אריק כספי [רמות השבים] :חבר'ה ,אם אני לוקח את המשרות ,את השכר בתרבות ,משרות
החינוך ,אגף-
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תרבות זה לא ,אם אתה לוקח את אגף תרבות נוער וצעירים,
ספורט וחינוך.
אריק כספי [רמות השבים] :כל מה שקשור לחינוך ,נוער ,לצעירים ,אנחנו מגיעים לשני שליש.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :לא בדקתי אבל יכול להיות .החינוך הוא  100ומשהו.
אריק כספי [רמות השבים] :זו הטבלה שלכם .דרך אגב ,הוצאתי את זה מהחומר שנתתם בחיפה.
במועצה ,תתקנו אותי אם אני טועה ,יש  8,511תלמידים ,נעגל את זה ל.9,000-
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :זה יותר ,אני אסביר לך למה .אתה לא רואה כי לא סופרים
תלמידים של המועצה שלומדים בחוץ.
אריק כספי [רמות השבים] :אני מנסה להסביר שאנחנו בעצם מעבירים שני שליש מתקציב
המועצה לחינוך ,לתרבות ,לצעירים .אני חושב שבאיזה שהוא מקום היינו צריכים לתת את הדעת
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על זה ,מה שאנחנו עושים ,אנחנו עם התב"רים שהיו מאחוריי הגעתי לשלושה מיליון ש"ח ,כל מה
שחסר בשביל שלא נדון עליהם זה להוריד מתקציב החינוך איזה שהוא סכום והוא לא גבוה לדעתי,
אני לא מבין יותר מדי ,ואת כל הנושא הזה של הוצאות מיוחדות או דברים מיוחדים ויש כל כך
הרבה ,הגזם הזה ,אנחנו מדברים על חצי מיליון ש"ח ,אנחנו מדברים על זה שיש פקק תנועה בנירית,
בירחיב-

[מדברים ללא מיקרופונים]
אריק כספי [רמות השבים] :אני מחפש-
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :זה נכון ,אבל בוא תמשיך להציג את זה.
אריק כספי [רמות השבים] :אני מחפש להבין איך אנחנו דנים בתקציב שכפי שהוצג לי שזה שני
שליש מתקציב המועצה בזמן שיש לנו קושי לממן את הדברים השוטפים ,בכבישים ,בגזם גינה ,הם
הנראות שלנו לגבי כל המועצה ,המועצה נראית אחרת כי היא לא משקיעה בתושבים ,היא משקיעה
פחות בגלל הבעיות שיש לנו.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :תראו ,יש כאן שתי אפשרויות לראות את זה .אחת ,זה הכי קל
בתוך העוגה הזאת זה הכי נוח ואתם יכולים לראות את זה גם בתוך הטבלה המצטברת של התקציב
השוטף .החינוך ,אתם רואים ,הוא כמעט  40%מכלל התקציב ,בתוך החינוך נדמה לי שכמעט 90%
זה תקציב שכר שבא ממשרד החינוך על תקנים .הקבלניות של אגף החינוך הן ממש קטנות ,כמעט
אין לנו שפילים שם ,הרוב המוחלט מגיע ממשרד ממשלתי צבוע ברובו לשכר .לכן ,קודם כל מבחינת
המספרים זה  40%ולא  60%ומבחינת היכולת ,הרוב המוחלט של הכסף מגיע ממשרד החינוך.
הלוואי והיינו יכולים להביא ממשרדים ממשלתיים עבור תשתיות ,עבור ותיקים ,כל הנושא של
תברואה ,לצערי הרב לא נמצאים במשרדים הממשלתיים האלה כספים כפי שמשרד החינוך מעביר
כי יש כאן את חוק חינוך חובה וממלכתית הם חייבים להעביר את הכסף .כל רשות פחות או יותר
זה ההיקף של החינוך מכלל התקציב ,ההוצאה באמת נכבדה ,אמנם לא  60%אבל .40%
אריק כספי [רמות השבים] :הבנתי שהתקציב הזה הוא גביה של כספים פה במועצה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :ממש לא ,אבל זה בסדר ,אנחנו עוד מעט נראה איך התקציב בנוי,
מה המקורות שלו ומה ההוצאות שלו ותוכלו לראות שיש שני משרדים ממשלתיים שעיקר התקציב
מגיע מהם .אחד ,משרד החינוך והשני זה משרד הרווחה .אלה שני המשרדים הממשלתיים שעיקר
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התקציב מגיע מהם ,לא עיקר התקציב של המועצה ,עיקר התקציב ממשרדים ממשלתיים .התקציב
האחר מגיע מארנונה .אתם תראו עוד מעט את העוגה הזו של הכנסות ומקורות.

מדברים ביחד ,לא ברור
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :זה לא כולל את ההכנסות ,כי את ההכנסות הכנסת לתפעול.

מדברים ביחד ,לא ברור
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :הפער בין הכנסות חינוך שהכנסות החינוך זה לרוב ממשלה ,המיעוט
זה גבייה עצמית מחינוך ,שכר לימוד ודברים כאלה ,לבין ההוצאות ,הפער הוא  23מיליון ש"ח
שמהווה  20%מסך הכל הפערים שאותם צריך להשלים מתוך כספי הארנונה ,לדוגמה ,אם כספי
הארנונה  110מיליון ש"ח הכנסות שלא משויכות ,אנחנו משייכים  27%לטיפול 20% ,לחינוך17% ,
מנהל וכולי ,בסדר? מהפערים ,הפער שבין הכנסות לבין הוצאות-
אריק כספי [רמות השבים] :בפעם הבאה תמסרו הכל ,לא חלק.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :למי שמגיע מהמגזר הפרטי ,תקציב של רשות מקומית ,תקציב
מוניציפלי הוא באמת מאוד מורכב .בגלל שיש פה מקורות שונים ,מקורות של משרדי ממשלה ,יש
פה חובת הוצאה על תחומים מסוימים והחלק שהמועצה גמישה בלקבל בו החלטות הוא לא גדול
במיוחד ,הלוואי והוא היה יותר .ככל ויהיו לנו יותר הכנסות עצמיות ובבוא העת יהיו לנו מאזורי
התעסוקה ,תהיה לנו יותר אפשרות לבחור בהשקעה שהיא לא השקעה שהיא גב אל גב מול משרד
ממשלתי והיא חובה.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :זה באמת גם מה שנני הציגה ,היא דיברה על זה לא מעט על העניין הזה
שבסוף בחינוך המשחק שלנו בתוך העוגה הוא סדר גודל של  3%-2%ולא מעבר ,אין הרבה משחק
בתקציב החינוך.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נכון מאוד .יש אוכלוסייה שאנחנו לא התייחסנו אליה מספיק
בדיונים ולא עשינו שולחן עגול עליה ,אבל נדמה לי שכן אמרנו עליה מילה ,לפחות אני במצגת שלי
דיברתי על כך שאוכלוסיית הוותיקים במועצה שהולכת וגדלה ושיש מקום אפילו שהמדינה לא
משקיעה שם ,להשקיע .אני מאוד מקווה שיום אחד המדינה תקבל שכל להשקיע באוכלוסיית
הוותיקים כי ככל שתהיה השקעה באוכלוסיית הוותיקים יותר תהיה השקעה בטיפול בפנאי,
ברווחה ,בעבודה ,בעולם התעסוקה ,בתרומה לכלכלה ,ויש לזה הרבה מאוד ערכים .אנחנו שמנו
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בתב"ר מיליון ש"ח שהיו אפס בכל שנה אחרת ,כאמירה שאנחנו הולכים להשקיע השנה גם בקבוצת
אוכלוסיית הוותיקים .זה יהיה שיפוץ של מועדונים בישובים ,שיפוץ של מועדון אחד מרכז של כל
המועצה שיש לנו מרכז יום לוותיק ,תכנית מיוחדת שנקראת מכינה ,דיברנו על זה ,לוותיקי
המועצה ,ועוד תכניות שאנחנו מחליטים להשקיע בהם השנה וכמובן שזה פרט לשוטף וכמובן גם
כאן אנחנו על קולות קוראים עם המשרד לשוויון חברתי לקבל תקציבים.
אורי עצמון [כפר סירקין] :לגבי זה אני אתן לכם יותר פרטים ,לגבי החבר הוותיק ,יש עמותה של
המועצה ,היא פרטית ,היא בדרך להיות עמותה של המועצה ,זה לא משנה כרגע כי היא תפעל אותו
הדבר .יש לה תקציב מסוים ,היא הגישה אותו ,אנחנו בתת תקצוב בתקציב של המועצה עם סיכום
של מנכ''ל המועצה שאנחנו נשתדל להצטמצם עד כמה שאפשר מבלי להוריד פעולות ואחרי חצי
שנה נשב ,אם אנחנו נצטרך את כל התקציב ימצאו אותו ולא -יורידו פעולות של מרכזי יום לקשיש,
דברים מהסוג הזה ,אבל כרגע זה לא על הפרק ,זה פשוט שתדעו לכם שאנחנו בתת תקצוב בנושא
הזה ,גם שנה שעברה התחלנו ככה וגמרנו בסדר ,ואני מקווה שגם עכשיו ,היות ואני גזבר העמותה
לחבר הוותיק אני בקיא במספרים לפני ולפנים.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יש כאן גזבר וחברי הנהלה ,שירלי וגילה ,אנחנו מודים לכם על
הפעילות הנהדרת שאתם עושים ,אתם ממנפים כל שקל שם .הפעילות גדלה והנפח גדל ,אתם
מדברים על תקצוב חסר ואני מסכימה שהיינו רוצים לראות יותר ,רק שלהבין שאנחנו במגמת עליה
בתקצוב ,בסדר? הוא חסר למה שאנחנו צריכים אבל הוא יותר כל שנה ממה שהייתה שנה קודמת
וגם נוספים שירותים חדשים ,בגלל זה זה גם יותר.
גלי זמיר [נווה ימין] :אני אומרת שגם בחשיבה שצריך לקחת בחשבון גם סבסוד פעילויות עבורם
כמו שמסבסדים לנוער ,אז גם להמשיך בסבסוד הפעילויות הגופניות והתרבות ,ולא לקחת את זה
כמובן מאליו שהם צריכים לשלם תשלום מלא או להגדיל עבורם את התשלום.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לחלוטין זה נכון ,ולמשל המכינה הזו שאנחנו פותחים ,היא מכינה
שתעלה לוותיק במועצה למשך שנה  1,500ש"ח ,מי שיודע ויש לו ילד במכינה ,יודע שזה עולה 1,500
ש"ח בחודש .זה מסובסד מאוד.
דוד שוורץ [שדה ורבורג][:מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :בהשתתפות לעמותה .אנחנו משלמים לעמותה  1.4מיליון ש"ח,
בתוך זה.
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דוד שוורץ [שדה ורבורג]:עשינו דבר מאוד מבורך כמו המרכז לתשושי נפש ,אבל בכל תב"ר כזה
שאנחנו עושים גם ציינתי את זה ביום של השולחנות העגולים ,זה אומר שבשנה הבאה יש לנו עוד
פעם תוספת תקציב לדברים האלה ,זה חייב לבוא מאיזה שהוא מקום אחר ,אי אפשר תמיד
להישאר באותו תקציב בכל פעולה כזאת שאנחנו עושים ,אלא אם כן זה תב"ר שאמור להיות כלכלי,
אולי צריך לחשוב על תב"רים שיהיו רווחיים.

מדברים ביחד ,לא ברור
אורי עצמון [כפר סירקין] :דודי ,בשנה שעברה  1,050,000ש"ח היה התקציב לעמותה לחבר הוותיק
עם כל הקורונה והסיפורים ,הצלחנו להתאזן ע"י תשלומי ביטוח לאומי .הם הכפילו את התשלומים.
השנה התקציב הוא כבר  1.4מיליון ש"ח ,אנחנו דרשנו  1.6-1.7מיליון ש"ח ,הפער או ייסגר בתב"ר
שתאשרו ,או שנקצוץ פעולות והמליאה תחליט.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אתה יודע להגיד כמה עולה ההפעלה של המרכז יום?
אורי עצמון [כפר סירקין] :בטח 350 ,אלף ש"ח.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אז לפי זה נבנה התקציב.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :ברור ,אתם אישרתם כאן ,הצגנו תכנית כלכלית מאיפה המקורות
שלה ,אנחנו מבינים את זה ואנחנו גם יודעים שהשירותים לוותיקים הם שירותים מסובסדים ,זה
יעלה למועצה כסף ,השירותים האלה לא מכוסים ב.100%-
אורי עצמון [כפר סירקין] :יש בעיה שאתם לא מודעים אליה ,אנחנו מקבלים כסף מהרווחה
ומביטוח לאומי והם קובעים תקנים וכללים איך להפעיל ,אסור לנו לסטות מהם אם אנחנו רוצים
תמיכה שלהם .אנחנו שטים בתוך העגלים האלה ומנסים להסתדר ,עד עכשיו ,אני  5-7שנים גזבר,
הסתדרנו.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תודה ,אנחנו רוצים להתקדם.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :שרון אני רק רוצה להוסיף בהמשך לדברים של גלי מקודם ,שיתוף
הפעולה עם האגפים והמחלקות במועצה מאוד מאוד חשוב להמשיך ולשמר אותו ,גם עם רשות
הספורט ,גם עם אגף התרבות ,זה חלק בלתי נפרד וזה חשוב מאוד להמשיך עם זה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תודה .אנחנו סוגרים את הסיפור של השוטף ועוברים לתב"רים.
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שמוליק מריל [גבעת השלושה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :שמוליק שאל אם זה מיליון שהוא נוסף למיליון של העמותה,
התשובה היא כן ,זה מיליון ש"ח ששמנו בתב"ר מעבר ל 1.4-מיליון ש"ח שאנחנו מעבירים לעמותה,
מעבר לתקציב שיש גם בתוך הרווחה ורק צריך לצמוח ולגדול כל הזמן ,כמו שאמרתי זו אוכלוסייה
שהולכת וגדלה.
שמוליק מריל [גבעת השלושה][ :שואל שאלה ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לא ,לא ,בנפרד .יש לנו  3מקורות נפרדים ,לרווחה יש שם תקציב,
לעמותה יש תקציב ,ולנו עכשיו בתב"רים יש עוד תקציב.
רחל רבר [אלישמע] :אני שואלת שאלה מתוך הפה של התושבים .הרבה פעמים פנו אליי אנשים,
אני ממש באמת לא יודעת לענות .בנושא של שכר עובדים במועצה ,כמות העובדים עלתה בשנים
האחרונות ,בשנה האחרונה ,אני כל הזמן עונה שכמות התושבים עלתה ,השאלה אם זה באותו יחס,
השאלה אם בקדנציה הקודמת נאמר-
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תכף נסביר.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :תהיה לכם תשובה מפורטת במצגת כוח אדם .בואו רגע נמשיך עם
התקציב השוטף ,יש שאלות?
חבר מועצה :בשוטף ,אני רוצה להדגיש את הנושא של הסייבר ,לקחת את זה בשיא הרצינות כי-
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :הכנסנו את זה אחרי השולחן העגול ויש לכם פירוט של זה כאן
עכשיו.
חבר מועצה :רק להדגיש את זה עוד פעם ,כי זה ישתק את המועצה וזה אסון.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :הכנסנו בפעם הראשונה תקציב לעניין סייבר ,זה מאות אלפי
שקלים ,אתם תראו מה שהכנסנו.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אם סיימנו את השוטף ,נעבור לתב"רים.
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אושרת גני גונן [ראש המועצה] :עברתם על התקציב ,יש לכם פירוט של זה ,היום זה ריענון ,בשבוע
הבא זו ההצבעה .אם יש שאלות זה הזמן לשאול ,אם לא ,אנחנו עוברים לתקציב שכר וכוח אדם
שהוא גם חלק מהשוטף.
[ ]5עדכונים בהצעת תקציב לשנת 2022
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :יש לנו משרות כוח אדם של עובדי המועצה ,יש לכם פה את כמות
המשרות במשרות מלאות בתקציב האחרון שעשינו לשנת  ,2021מס' משרות בכסף וכמה משרות
בתקציב החדש של  2022ואת הפערים .נעבור על הפערים ,בחינוך יש גידול של  6.8משרות עם 3
מיליון ש"ח גידול בשכר החינוך ,יש הסבר לגידול הזה ,הסכמי שכר  1.4מיליון ש"ח ,סייעות שילוב
מיליון ש"ח ,שעות תוספתיות עוד חצי מיליון ש"ח ועמי אסף לפי ביצוע בפועל  3.154תוספת לשכר.
מבחינת התקן כמו שאמרתי זה  6.8משרות זה הכל מחויב עפ"י מספר הגנים ,מספר בתי הספר,
המורים וכולי ,בערך כחצי מזה ממומן ע"י משרד החינוך .אנחנו משלמים את זה כשכר ,אבל יש
תוספת של תקבולים ממשרד החינוך בתקציב כי משרד החינוך עובד לפי כיתות ,אז מקבלים את
זה.
אורי עצמון [כפר סירקין] :המרכז החדש של בית ברל כבר בפנים?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :הוא בתב"ר.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :בגזברות יש תוספת של -1.6
אשר בן עטיה [חבר מליאה] :אגוזי.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :רגע אשר ,תנו לו לסיים.

[מדברים ללא מיקרופונים]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :חברים ,אנחנו ממשיכים .אגוזי ,בבקשה.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :גזברות ,תוספת של  1.6משרה ,השלמה של איוש ותוספת מנהל
מחלקת גביה .מנהלת מחלקת גביה חדשה שגייסנו ,ממומנת בשני שליש ע"י חברת הגביה .יעוץ
משפטי ,התוספת פה היא טכנית ,בשנה שעברה עובדת אחת ,סיון ,הייתה בחופשת לידה בחלק גדול
מהשנה ,עבדנו עם עבודה קבלנית במקומה ,אז בעצם בשנה שעברה היו פחות משרות אבל יותר
עבודה קבלנית ,בחודשים האחרונים היא חזרה מחופשת לידה .אותו הדבר בדוברות וניו מדיה,
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הדוברת הייתה רוב השנה בחופשת לידה ועכשיו היא חזרה .הנהלה ומועצה ,יש פה הצרחה בין
הנדסה לבין לשכת מנכ''ל ,הנהלה ,יש קיצוץ של מזכירה אחת בהנדסה/ועדה ,לטובת הנהלה,
ובוועדה תראו כמה שורות למטה יש גיוס מידען ,זה תפקיד שאחראי על מסירת המידע לפונים עפ"י
חוק התכנון והבניה ,על תיקון לחוק התכנון והבניה ועצם היותנו ועדה עצמאית .אלה השינויים
העיקריים בתקן כוח אדם ,בסך הכל מדובר על תוספת של  11.5משרות עם  4,440,000ש"ח תוספת
בשכר ,חלקו הגדול ,חצי ממנו לפחות-
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אגוזי רגע ,שאלה מה זה הצרחה ,זה אומר שיש עובדת שעובדת
היום בהנדסה ,היא עוברת למשרד אחר והם מקבלים על המשרה שלהם מידענית.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :בסך הכל נוסף עובד ,נכון.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :אבל יש פה תקן שנוסף ,זה לא בדיוק הצרחה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :כאן מה שאתם רואים ,התוספות בכוח אדם ,דודו שאל לגבי
מגע"ר ,מרכז גביה עירוני ,זו חברה שזכתה במכרז והיא שנים רבות עושה למועצה את מחלקת
הגביה .זה מופיע כאן בתקציב משום שיצאה תקנה שאומרת שמי שמנהל את הגביה צריך להיות
פונקציה מועצתית .גזרנו מהקבלן את הסכום והסכום הזה 3/4 ,ממנו נכנס לתוך הגזברות.
ליאת זולטי [מתן][ :בעיות סאונד] אגב אושרת ,לגבי המגע"ר ,אני חייבת לציין שיש על זה לא מעט
תלונות ,כשמגיעים לשירות שם ,הרבה תושבים מתלוננים שהשירות שם הוא לא מי יודע מה ,אז
אולי שווה לבחון העברה של כל הנושא הזה-
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :ליאת שמענו אותך כפול ,אבל שמענו טוב את מה שאמרת ,את
צודקת ,השירות בגביה לא מספיק טוב ,אנחנו רוצים לשפר אותו וזה חלק מהתהליך של שיפור
השירות.
ליאת זולטי [מתן] :מצוין ,אז יש הרבה בעיות שם כנראה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :מסכימה איתך ,לכן אנחנו עושים גם את המהלך הזה באופן שכזה.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :אין פה באמת חיסכון של תקן בהנדסה לטובת ההנהלה ,אין קיטון
בתקנים שם.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נכון.
עמוד  34מתוך 48
נוצר על ידי

יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :נכון ,כי גייסנו שם מידען.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :נכון-
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :יש פה תוספת של עובד מקצועי ,הייתה הסכמה-
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :שירלי צודקת ,קוראים לזה ניוד ולא הצרחה ,בשפה המקצועית
קוראים לזה ניוד.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :כן ,כי לא חסכתי פה תקן.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :את צודקת .מה ששירלי אמרה זה שבסך הכל במערך התקנים
נוסף כאן תקן ,נכון שבהנדסה לא נוסף תקן ,בהנדסה הם נשארו עם אותו מספר תקנים אבל בסך
הכל למועצה נוסף תקן.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נכון.

[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :מה זה מנהלת מערכת משימות אגב? מה זה אומר?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אני אסביר.

[מדברים ללא מיקרופונים]
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :בכל אופן 4.4 ,מיליון ש"ח תוספת מוטמע בתוך תקציב המועצה ,זה
לא אקסטרה פה ,זה נמצא בתקציב המועצה .חציו בערך זה עדכוני שכר לעובדים קיימים 2% ,על
השכר בערך וחציו השני זה תוספת התקנים.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אני רק אומר שכשאנחנו משווים את המועצה ואת כוח האדם
במועצה ביחס בין התקציב לכוח האדם ,אנחנו נמצאים במקום די נמוך ,מטה מאוד מצומצם גם
בביקורת שמשרד הפנים עשה הוא מצא שיש לנו בסך הכל כוח אדם מאוד מצומצם ביחס למס'
התושבים והמשימות ,אני יכולה להגיד לכם שזה מורגש ברמת הנטל על העובדים הקיימים
והרשימות של התקנים הגיעו ל 25-תקנים תוספת ואנחנו לא אישרנו אותם .חלק ניכר ממנהלי
האגפים יצאו בלי שום תוספת ,כמו שראיתם רוב התוספת היא של הסכמי שכר ושל החינוך ,זה
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הרוב המוחלט של התוספת .כל יתר הבקשות לצערנו הרב לא יכולנו להיענות להן ,התקציב לא
מאפשר להגדיל את כח האדם.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :שירלי שאלה מה זה מערכת ניהול משימות ,אנחנו בחרנו
בחודשים האחרונים כל מיני מערכות איך אנחנו עושים בקרה ושליטה יותר טובים על המשימות
שיש לנו כאן במועצה ,בחרנו במערכת שנקראת ' 'Mondayלמי שמכיר ,זו מערכת שעובדים בה
הרבה מאוד גופים פרטיים וציבוריים ,אנחנו נתחיל לעבור עם המערכת הזו בקרוב וזו מערכת
שתשקף גם לוועדים מקומיים שירצו לקחת בזה חלק בהמשך ,מערכת מאוד מתקדמת ,זו חברה
ישראלית דרך אגב שהונפקה לא מזמן בארה"ב.
אלי כהן [חורשים] :שרון ,למי זה כפוף? למי המשרה הזו כפופה?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :אליי.
שירלי לופו חזן [נווה ירק] :כבר טוב.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אם סיימנו עם כח אדם ושכר וסיימנו עם התקציב השוטף ,בואו
נעבור לתב"רים.
אורי עצמון [כפר סירקין] :יש לי שאלה .אני ראיתי את זה וקראתי גם בבית ,חסר לי בהסברים,
כשאתה מסביר לנו כמו כאלה שלא ישבו על התקציב חודש ,מי שראה בחיפה ראה ,אבל תעמיק
יותר ,אם אתה אומר לי אנחנו לקחנו מישהו בגביה ומאחר והחוק מחייב שיהיה חלק עובד מועצה,
אז החלק צריך להיות חלקי עובד ויש לנו פה יותר מחלקי עובד ,אז תגיד הוספנו עוד אחד לתקן
נוסף ,תדבר ברחל בתך הקטנה שנבין אותך נכון ,אם אתה לוקח למחלקת הגזברות בודק חשבונות
טכני שיבדוק כמו שצריך לפני ולפנים ומחבר אותו יחד עם הנדסה ,אז תגיד אנחנו לוקחים עכשיו
אלמנט כזה שיבדוק את החשבונות לפני ולפנים כדי שנדע ולא נשלם כפול כמו שהראה לנו בביקורת
המבקר ששילמו חשבון אחד פעמיים בחכ"ל .תתייחס אלינו כמו כאלה שלא ישבו חודש על
התקציב ,אתה לא מתייחס ככה מפני שאני רואה פערים בין ההסבר שלך למספר .אני מנחש אותו
וחלק אני מבין ,אבל לא כולם מחברים את הדברים.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אורי עצמון [כפר סירקין] :משרה נקודה שש ,אז אנחנו היינו צריכים להוסיף חלק משרה על
חשבוננו.
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יצחק אגוזי [גזבר המועצה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אורי עצמון [כפר סירקין] :איזה השלמת ציוד ,אנחנו מדברים על תקני אדם.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אוקיי ,ההערה של אורי נכונה וברורה ,אגוזי הוא צודק ,מה זו
השלמת איוש?
יצחק אגוזי [גזבר המועצה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לא ,זה רק על שכר כאן והוא צודק ,השלמת איוש הוא לא מבין
מה זה ,השלמת איוש זה כלכלן ,מה זה? איזו משרה? הוא צודק ,צריך לפרט את זה ,לא בקודים של
הגזברות אלא בשפה שכל אחד יכול לקרוא אותה.

[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
אמנון כהן [נחשונים] :אושרת ,אני ביקשתי לשאול בנושא חינוך .התוספת שאמרתם ,האם
התוספת כולה ממומנת ע"י משרד החינוך? זה דבר אחד .דבר שני ,כיוון שהזכרת כח אדם ,נדמה לי
שהיום או אתמול פרסמו בוואטסאפ של המועצה על שני עובדים שיצאו ביום גשם לתקן כמה דברים
בגנים ,אני חושב שזו הזדמנות שלנו להגיד להם שאפו ותודה רבה לעובדי המועצה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :תודה אמנון ,תמיד מאוד כיף לקבל ממך את הפידבקים האלה
ואנחנו נמסור את זה לאנשי הצוות הטכני שיצאו לשטח ביום גשום כדי לתקן את הגן .לגבי חינוך,
 50%ממשרד החינוך מקורות ההכנסה לאיוש.
אמנון כהן [נחשונים] :אוקיי ,תודה.
ליאת זולטי [מתן] :לגבי חינוך ,האם עדיין יש מחסור בסייעות? איך אנחנו עומדים שם?
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יש מחסור בסייעות גם אצלנו כמו בכל הארץ.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :אני אעבור על תקציב הפיתוח .חלק מהדברים הצגתי גם בחיפה וחלק
זה תוספת .זו תחזית למקורות ההכנסה בשנת  ,2022אנחנו צופים לקבל היטלי השבחה ,חלף היטלי
השבחה לשווק מגרשים בבנימין ,תכף אני אגע בזה ביתר פירוט ,באזור התעשייה חצב צופים לשווק
חצי מהמגרשים או לפחות לקבל חלק מהתקבולים על המגרשים שישווקו ועוד כל מיני דברים
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קטנים ,למכור את הנכס שיש ברמות השבים והלוואה חדשה כמו שאמרתי בחיפה ,אנחנו רוצים
לבנות על תקציב הפיתוח על הלוואה נוספת בסך  15מיליון ש"ח ,הלוואה נוספת לשנת  .2022זה
מביא אותנו לסך הכל הכנסות צפויות של  53מיליון ש"ח בתרחיש סביר .תכף אני אגע בתרחישים
נוספים .יש מאידך לפני שהשקענו בשום דבר חדש ,יש לנו  30מיליון ש"ח הוצאות ,זה מורכב ממימון
של הפער בוועדה ובהנדסה ,החזר הלוואות ועוד כ 11-מיליון ש"ח תב"רים שביצענו השנה ולא נמצא
להם מקור מימון בגלל שלא שיווקנו מספיק מגרשים בבנימין .זה משאיר לנו יתרה להשקעות
חדשות של  22.4מיליון ש"ח .בשקף הבא יש פה שלושה תרחישים למקורות ההכנסה ,זה בדיוק
אותם סעיפים כמו שראיתם מקודם ,כאשר הטור האמצעי שאנחנו קוראים לו תרחיש סביר זה מה
שהצגתי מקודם שמביא בסופו של דבר ל 22-מיליון ש"ח .בתרחיש האופטימי אנחנו נקבל יותר
היטל השבחה ,חלף היטל השבחה גם  6.5מיליון ש"ח ,נשווק  10מגרשים ולא חמישה מגרשים
בבנימין ,קצת יותר רווחים בתיקי השקעות ,נקבל קצת יותר על המגרש ברמות השבים ואז בתרחיש
האופטימי יהיה לנו להשקיע  39מיליון ש"ח .מאידך ,בתרחיש הכי פסימי שאני מקווה לא להעלות
אותו על דעתי בכלל ,יש לנו מקורות א' לא נוכל להסתפק ב 15-מיליון ש"ח הלוואה אלא נצטרך
להגדיל ל 20-מיליון ש"ח ,ב' ,אחרי שנגדיל ל 20-מיליון ש"ח ,יהיו לנו רק כ 14-מיליון ש"ח יתרה
פנויה להשקעות חדשות שזה בעצם כמעט מהתב"רים הכי הכרחיים שאנחנו צריכים לאשר כרגע
ולא יאפשר לנו שום דבר נוסף .אני מאוד מאוד מקווה שתרחיש כזה לא יהיה ,אבל שאלו את זה גם
בהנהלה אתמול אז אני מציג את התרחיש ,כל מספר בין הטווחים האלה יכול לקרות .אפשר לקבל
יותר היטל השבחה ,פחות מגרשים ,ניסיתי להציג פה את התרחיש הכי פסימי שאני יכול להעלות
על דעתי ואת התרחיש הכי אופטימי .מצבת ההלוואות של המועצה ,בהנחה ולוקחים  15מיליון ש"ח
נוספים-

[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :לא .תכף תראו ,גם האישור יהיה מדורג.

[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :בהנחה שלוקחים הלוואה של  15מיליון ש"ח בשנה הבאה שזה מה
שאנחנו מבקשים לאשר פה ,אנחנו נגיע בסוף השנה למצבת חוב של  108.8מיליון ש"ח ,שזה עדיין
מהווה כ 34%-מהיקף התקציב .בסוף השנה הזו נהיה כמעט  106מיליון ש"ח שזה גם כן פחות או
יותר סדר גודל של  34%-33%מהיקף התקציב.

עמוד  38מתוך 48
נוצר על ידי

אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אז מה שאתה אומר אגוזי ,זה שאחרי שניקח הלוואה של  15מיליון
ש"ח בשנה נהיה באותו עומס מלוות שהיינו ב ,2021-כי פחות או יותר החזרנו את אותו סכום ב-
.2021
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :החזרנו כ 12.5-מיליון ש"ח בשנה וגם היקף התקציב קצת גדל משנה
לשנה ,אז אנחנו נשארים בסביבות  34%מהיקף התקציב.
דוד שוורץ [שדה ורבורג][:מדבר ללא מיקרופון]
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :נכון ,כי בשנה שעברה לא הצגנו  15מיליון ש"ח של השנה.
דוד שוורץ [שדה ורבורג][:מדבר ללא מיקרופון]
אורי מרגלית [סגן ראש המועצה] :דודו ,זה ההתנהגות הטבעית .אנחנו רואים כל שנה כמה יש לנו
גאפ שאפשר להשתמש בו ,אתה תראה את זה כל שנה את השיא הזה.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אני זוכר את הוויכוח שהיה כשנכנסתי ,אנחנו  3שנים כבר?  57מיליון ש"ח
קיבלנו ירושה ממוטי דלג'ו שנזכה לעוד שנים רבות במליאה פה כולנו ונצטרך להסביר למה אנחנו
ב 130-מיליון ש"ח ליורשים .השנה החלטנו החלטה אסטרטגית ,נכון ,השאלה איפה הגבול של
האסטרטגיה הזו.
אורי מרגלית [סגן ראש המועצה] :דודו ,ההחלטה האסטרטגית היא להישאר על רמת רוב של -33%
 34%כדי להיות מספיק רחוקים מהאיום של רשות איתנה ולנצל מספיק תקציבים כדי שלא יגידו
לנו בוועדות הגאוגרפיות בואו ניקח מכם כי במילא יש לכם חובות נמוכים .בינתיים נשקיע בתושבים
שלנו ,זו ההחלטה האסטרטגית ולכן כל שנה אתה תראה את העמודה הזו ממשיכה ללוות אותנו,
כי כל שנה יהיה את הגאפ הזה ונגיד אוקיי ,בזה אפשר להשתמש השנה.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אבל בסוף נגמור לשווק את המגרשים ונישאר עם-
אורי מרגלית [סגן ראש המועצה] :בגלל זה לוקחים כל שנה החלטה מחודשת לאן אתה רוצה את
העמודה הזאת ואתה לא מגדיל אותה מעל זה.
דני ברכה [צופית][ :מדבר ללא מיקרופון]
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אבל יכולת ההחזר שלך-

עמוד  39מתוך 48
נוצר על ידי

אושרת גני גונן [ראש המועצה] :דווקא יכולת ההחזר שלנו-

[מדברים ביחד ,לא ברור]
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :ככל שנשווק יותר מגרשים ונגמור לשווק את בנימין ובעזרת השם
נשווק עוד מגרשים בחצב ,נגמור את זה או תוך כדי זה נשווק מגרשים בנחשונים ,אני מקווה שמתוך
שיווקי המגרשים ושיהיה הרבה כסף אז יהיה כסף להחזיר את ההלוואות ,עכשיו זה באמת מעמיס
עלינו.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :האופק שלנו הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר ,אנחנו רואים את
האור בקצה המנהרה.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :בואו נמשיך.
שמוליק מריל [גבעת השלושה][ :מדבר ללא מיקרופון]
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :זאת שאלה ,או שנוכל לא לקחת הלוואה ,או שנוכל להשקיע יותר ,לא
יודע.
אורי עצמון [כפר סירקין] :הם יוכלו לעזור לישובים לגמור את הפיתוח.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אם נהיה במצב האופטימלי הזה נביא את זה לכאן ונקבל החלטת
מדיניות.
אורי עצמון [כפר סירקין] :שמוליק ,הם יעזרו לישובים לגמור את הפיתוח שלהם ,אבל חסר לי
בהכנסות הכנסות מביוב ,אני רואה רק הלוואות ביוב ,קרן ביוב ,ואם אתה הראית הכנסות של
פיתוח ,אני לוקח במקרה שלנו של סירקין 1,750,000 ,ש"ח בשנה-

[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
אורי עצמון [כפר סירקין] :מפני ששם הכסף שוחה בקופה מועצתית .אני מדבר על  15מיליון ש"ח,
אני לא רואה צפי של הכנסות מהביוב ,לא הראית בגרף הזה ,הראית הכנסות מסלילות או דברים
כאלה-
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :לא הראיתי סלילה ,אבל בסדר .אנחנו בגדול מדברים רק על קרנות
פיתוח פה ,על השקעות מקרנות פיתוח .כשאנחנו מאשרים השקעות מתקציב ממשלתי או מהיטלי
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ביוב או סלילה ,או ממפעל הפיס ,זה אמנם בתב"רים אבל כל דיון שלנו פה על יכולת של השקעה
מתוך מקורות של קרן פיתוח שמקורו בהיטלי השבחה .זה לא מהיטלי ביוב ולא היטלי סלילה-
אורי עצמון [כפר סירקין] :אבל לא צבעת אותם מה נעשה בכסף שלהם.

[מדברים ללא מיקרופונים]
אורי עצמון [כפר סירקין] :אם תקבל מיליון וחצי ש"ח מהיטלי ביוב ,מה אתה הולך לעשות איתם?
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :צריך להשקיע אותם בביוב ,כשיצטרכו להשקיע בביוב המועצה תשקיע
בביוב.
אשר בן עטיה [חבר מליאה] :ואם לא יצטרכו?
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :אם יהיו מקורות כספיים אז המועצה תוכל להשקיע כשיהיו תקלות
כאלה או אחרות או כשיצטרכו להחליף קווים כאלה ואחרים .תראו ,אני אתן רקע .אנחנו בדיונים
עם כל מנהלי האגפים והמחלקות ביקשנו את הצרכים שיש בכל אגף ,בכל מחלקה מבחינת השקעות.
קיבלנו רשימה ארוכה מאוד של תב"רים ,נדמה לי כ 60-ומשהו מיליון ש"ח ,לא רק מקרן הפיתוח,
הכל 60 .או  70מיליון ש"ח .מתוך זה ,קרן הפיתוח כמדומני משהו כמו  30מיליון ש"ח .ביחד עם
מנהלי האגפים והמחלקות תיעדפנו את כל הפרויקטים לארבע רמות .רמה ראשונה זה בעצם
תיעדוף מידי ,פרויקטים שאנחנו בטוחים שצריך לאשר אותם ולעשות אותם מידית .רמה שניה זה
קצת פחות מזה ,רמה שלישית זה כל סיפור ההתאמה ,זאת אומרת פרויקטים שימומשו אך ורק
אם תהיה התאמה ממשרדי ממשלה ,זאת אומרת צריך לקחת בחשבון שחלק מההתאמות שאנחנו
מדברים עליהן כן יהיו ,ואז נצטרך להוסיף כסף לתב"רים משל עצמנו ותעדוף רביעי שרק אם באמת
יהיה תרחיש אופטימי כזה או אחר ,נוכל להשקיע אותו ,או שפתאום משום מה דבר שלא צפוי כרגע,
השקעה שהיא מתועדפת ארבע באיזה שהיא סיטואציה תצטרך להתקדם ולהיות מתועדפת ברמה
יותר גבוהה .מה שאנחנו בעצם מבקשים לאשר במליאה זה שמתוך תיעדוף מס' אחד שעומד על
 34.5מיליון ש"ח ,שמתוכו  18.6מיליון ש"ח מקרן הפיתוח ,מתוך זה ,זה כל התב"רים שהם בעדיפות
שבטוח נצטרך לבצע אותם במשך השנה בטוח .מתוך כל זה אנחנו מבקשים לאשר היום או ב27-
בחודש ,תב"רים בסדר גודל של  18מיליון ש"ח שמתוכם כ 12.5-מיליון ש"ח מקרן הפיתוח ועוד 2.6
מיליון ש"ח הלוואה מתוך ה 13-מיליון ש"ח ,כי  2הם בתיעדוף יותר נמוך .זהו ,זאת השורה
האחרונה .את השורה האחרונה הזאת ,תב"רים של  17.9מיליון ש"ח שמתוכם  12.5מיליון ש"ח
מקרן הפיתוח ,את זה אנחנו נבקש לאשר היום .אפשר לראות בפירוט התב"רים-
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[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :נניח יש תב"ר שיודעים שיעלה  4מיליון ש"ח ,אבל כרגע בגלל שאנחנו
לא רוצים להיות ,נניח הוותיקים ,מיליון ש"ח של הוותיקים ,כרגע אנחנו רוצים לאשר  100אלף
ש"ח בשביל להכין תכנית ,אבל יש  900אלף ש"ח משוריינים בתוך הפער הזה אחרי שהתכנית
תתממש ,שוב ,הכל יהיה תלוי בסופו של דבר במקורות .אם יהיה תרחיש יותר מאשר הפסימי
לתרחיש הסביר ,אז נוכל לאשר אותו באחת המליאות הקרובות .יש לכם כאן רשימה-
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יש שלושה דברים שאנחנו נרצה לעשות עכשיו .אחד ,לאשר מסגרת
הלוואה של  15מיליון ש"ח שמתוכה נרצה לאשר היום הלוואה תכלס של  2.6מיליון ש"ח .שתיים,
לאשר תב"רים על סכום של  17,942שהם תב"רים להתחלת עבודה כבר עכשיו על כל המשימות
המפורטות שנשלחו אליכם ונמצאים בפירוט שיש לכם של התב"רים ,זה להתחיל לעבוד כבר .שבוע
הבא בישיבה אנחנו נאשר את המסגרת של התב"רים ,לא מפורטת ,ונביא לכל ישיבת מליאה
תב"רים לאישור מפורט .קיבלנו את הבקשה שלכם ואת המכתב שלכם ,שבמסגרתו ביקשתם
לעשות בקרה ולא לאשר מסגרות כלליות אלא כל תב"ר להביא לאישור לפי קצב ההכנסות ומקורות
התקציב .חילקנו את זה לשניים ,בואו נתחיל לעבוד ,תנו לנו רבעון ראשון לעבוד 17,942 ,זה לפי
הפירוט ,את זה בואו נאשר עכשיו ואת כל היתר ,מתוכם  6מיליון ש"ח זה לישובים לפי המודל שלנו
ולפי חובות קודמים שהיו כאן.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:שאלה לאגוזי ,איך אנחנו הולכים לאשר מסגרת תב"ר של  17מיליון ש"ח
ובקרן הפיתוח אין יתרה של  12מיליון או כמה ש? כרגע אין את הכסף הזה ,הוא לא קיים.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :אני אמרתי שבתרחיש הכי פסימי-
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אבל אנחנו מאשרים תב"ר ,זאת אומרת אם לא יהיה שם את הכסף אנחנו
נצטרך לכסות את זה .אנחנו לא יכולים לקחת קבלנים ולא לשלם להם ,אם לא היה כסף בקרן
הפיתוח מאיפה הוא יבוא?
אשר בן עטיה [חבר מליאה] :בהלוואה.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:נצטרך לקחת עוד הלוואה ,זאת אומרת שמראש אנחנו בונים על הלוואה
שהמסגרת שלה היא  17מיליון ש"ח.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :קודם כל ,מקרן הפיתוח זה -12
עמוד  42מתוך 48
נוצר על ידי

דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אבל הכסף לא קיים.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :רגע ,נכון שהכסף לא קיים ,הוא בנוי על זה שבמהלך השנה בתרחיש
הכי פסימי ,אני מתקשה לראות כזה תרחיש פסימי .בתרחיש הכי פסימי עם הלוואה לא של ,15
אלא של  20מיליון ש"ח שיגדיל לנו את מצבת החוב ל ,35.5%-35%-אני מתקשה לראות את זה,
נוכל לעמוד בזה ,אבל אלה דברים שיקרו במהלך השנה .אנחנו לא מוציאים את כל ה 12-מיליון
ש"ח מחר בבוקר לקבלנים .כמו שיש פה ישובים שמקבלים  6מיליון ש"ח-
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אנחנו עומדים בהתחייבויות ,מה שאנחנו מבקשים היום אנחנו
יכולים לעמוד בו בתרחיש הכי פסימי ואז לא לעשות דברים אחרים ולעצור את הכל ,או לעצור חלק
מהעבודות האלה .אגוזי אומר שהתרחיש הכי פסימי הוא באמת רק כי הכרחנו אותו לעשות הכי
פסימי ,הוא לא חושב שהוא יהיה ,הסביר יאפשר לנו להמשיך לעשות .כרגע ,הלוואה של  2.4תאפשר
לנו לעשות את זה עם מה שנקרא הכי פסימי השנה .אחר כך אם נרצה להמשיך הלאה נביא את זה
לכאן ואז נראה מה מצב ההכנסות אל מול ההוצאות ,לא נוכל להמשיך-
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :בתרחיש הכי פסימי נצטרך לקחת את כל  15מיליון ש"ח ,אולי טיפה
יותר ,או להוריד חלק מהמשימות ,או לקחת  15מיליון ש"ח אפילו למה שכבר אישרנו פה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אפשר להוריד חלק מהמשימות האלה.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אנחנו צריכים לדאוג לא לקחת התחייבויות יותר גדולות מהמסגרת
שאנחנו קובעים מראש.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :תבינו 30 ,מיליון ש"ח ,תזכרו את החלק התחתון של השורה של
המקורות 30 ,מיליון ש"ח אנחנו חייבים ,החזר הלוואות ,מימון של הועדה ,תב"רים ישנים.
דוד שוורץ [שדה ורבורג]:אנחנו צריכים להיות מודעים כל הזמן שאנחנו גם ערבים לכסף בקרן
הפיתוח.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :נכון ,בהחלט.
שמוליק מריל [גבעת השלושה][ :מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :הלוואה .אנחנו צריכים לאשר כאן הלוואה עכשיו.
שמוליק מריל [גבעת השלושה][ :מדבר ללא מיקרופון]
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אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אנחנו נאשר רק מסגרת .אנחנו רוצים להיות מדויקים ,גם בפעם
הבאה אם נצטרך לקחת מתוך ה 17-עוד שלושה נביא את זה לכאן כל פעם מחדש ,כדי שכל פעם
מחדש נוכל לבחון אם אנחנו רוצים או לא רוצים לקחת ,זו הדרך שלנו לעשות בקרה .יכול להיות
שזה אולי מייצר יותר בירוקרטיה ,אבל זו הבקרה שאנחנו רוצים לעשות ביחד.
עדי שחר [מתן] :ה 17,900-שאנחנו מאשרים היום זה לא יבוא עוד פעם לאישור ,זהו ,אנחנו
מאשרים .ה 34-זה אולי מסגרת.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לא ,רגע ,ה 17-זו מסגרת ,מה שנביא בפעם הבאה אם נרצה עוד 4
מיליון ש"ח נבוא לכאן ונגיד ,אנחנו לוקחים מתוך ה 17-לממש עוד .4
עדי שחר [מתן] :לא ,אושרת ,לא .סך הכל המסגרת היא  ,34,562מתוכם היום אנחנו אמורים לאשר
.17,942
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נכון.
עדי שחר [מתן] :ה 17,900-לא יבואו עוד פעם.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לא ,הם לא הלוואה ה .17-הם תב"רים .אנחנו מדברים על שני
דברים נפרדים .אנחנו מערבבים ,אני אעשה סדר .היום אנחנו רוצים להביא לאישור תב"רים
מפורטים שיש לכם כאן ,להתחיל ביצוע שלהם של  .17,942מתוך זה נרצה לאשר הלוואה של ,2.6
זה מה שאנחנו מביאים היום לאישור .מתוך ה 17-הוצאה ,בסדר?

[מדברים ללא מיקרופונים]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :עכשיו ,אנחנו נרצה היום גם לאשר את מסגרת ההלוואות לשנת
 2022שעומדת על  15מיליון ש"ח שמתוכם נרצה לממש  2.6עכשיו ,בסדר? כל מימון נוסף מתוך 15
מיליון ש"ח הלוואה שאנחנו מאשרים מסגרת שלה נביא לכאן לאישור ספציפי.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :ההלוואות משויכות לתב"רים ספציפיים ,לשלושה או ארבעה תב"רים
ספציפיים ,בכלל בכל הצרכים .שמונה מיליון ש"ח הולך להיות תב"ר מסגרת ,במסגרת  8מיליון
ש"ח על הלבשת גנים נוספת כמו שעשינו השנה .כרגע זה אמור להיות ממומן כולו מהלוואה ,ככה
תכננתי את זה .עכשיו מתוך התב"ר הזה אנחנו מאשרים כרגע ברשימה של  17מיליון ש"ח ,רק
מיליון ש"ח לתכנון ,לכן נגזר מ 8-מיליון ש"ח האלה ,מיליון וחצי ש"ח שהוא חלק מתוך  2.6מיליון
ש"ח ,כל פעם שנאשר תוספת לתב"ר הזה ,נניח שנגמר התכנון בעוד חודשיים-שלושה ,ורוצים לצאת
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לביצוע .נצטרך לאשר את כל  8מיליון ש"ח בבת אחת תתבקשו לאשר את יתרת ההלוואה ,דהיינו
עוד  6.5מיליון ש"ח .ההלוואות משויכות לתב"רים ספציפיים .אני אגיד ככה ,אתה מאשר מסגרת,
אף אחד לא ייקח ,במקרה הכי גרוע נקרא לזה ככה ,ניקח מחר בבוקר  2.6מיליון ש"ח.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אגוזי ,בואו נתכנס להצעת החלטה .אנחנו מבקשים את אישורכם
לאשר במליאה הזאת תב"רים בסכום של  17,942,000ש"ח עבור הפירוט של תיעדוף גבוה אחד
שנמצא כאן לפניכם וגם הובא אליכם ,מה שאתם רואים כאן זה רק הכותרות של פירוט שיש לכם,
את זה אנחנו מבקשים לאשר כולל  17.942הלוואה של  2.6מיליון ש"ח .יש כאן שתי הצבעות
נפרדות ,אחת זה על התב"רים ,על המסגרת תב"רים של  17.942מיליון ש"ח .מי בעד? מי נמנע? מי
מתנגד? ברוב קולות אישרנו תב"רים לביצוע מידי של  17.9מיליון ש"ח.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הצעת התב"רים לשנת  2022על פי המסמך המצו"ב.
אושר ברוב קולות
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התב"רים על סך  17.942מיליון  ₪לביצוע מידי.
אושר ברוב קולות
[ ]6אישור מסגרת הלוואה לשנת 2022
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :עכשיו אנחנו מבקשים להעלות להצבעה מסגרת הלוואה של 15
מיליון ש"ח לשנת  2022שמימושה כפוף להבאת תב"ר ספציפי לאישור במליאה כאן ובכפוף
להכנסות .מי בעד? מי נמנע? מתנגד? פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת מסגרת הלוואה של  15מיליון ש"ח לשנת  2022שמימושה כפוף
להבאת תב"ר ספציפי לאישור במליאה כאן ובכפוף להכנסות.
אושר בפה אחד
[ ]7אישור הלוואה ספציפית של  2.6מלש"ח מתוך מסגרת ההלוואה על סך  15מלש"ח
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :עכשיו אני מבקשת להעלות להצבעה הלוואה ספציפית של 2.6
מיליון ש"ח מתוך  17.9מיליון ש"ח לתב"ר שאישרנו .מתוך המסגרת של  15מיליון ש"ח .מי בעד?
מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד .תודה רבה.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת הלוואה ספציפית של  2.6מיליון ש"ח מתוך  17.9מיליון ש"ח לתב"ר
שאישרה ,מתוך המסגרת של  15מיליון ש"ח.
אושר בפה אחד
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אישרנו את הביצוע של התב"רים לעבודות לרבעון הראשון ואנחנו
שבוע הבא במסגרת התקציב נאשר את כלל התב"רים שהיא  34מיליון ש"ח שהיא כפופה למימושי
ההלוואות ולהכנסות .אתם קיבלתם רשימה בכנס בחיפה.
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :יש שינויים קטנים כתוצאה מאתמול מישיבת ההנהלה ,נעביר לכם את
זה מחר*.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :התוספות שראיתם לביטחון ,לוותיקים ,כל מה שהראינו במעגלים
האלה.

[חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון]
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :כן ,הם נכנסו להכל .עכשיו אחרי שדיברנו הרבה על תקציב ,נעבור
לסעיפים אחרים.
[ ]8בחירת צוות ועדת תחבורה
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :בהמשך לשולחן עגול שהיה בנושא תחבורה ,אנחנו מבקשים
להעלות להצבעה בחירת צוות ועדת תחבורה שיעסוק בנושא תחבורה במועצה .כמו שאמרתי
מתוקצב מתוך התב"רים ויעבוד מול משרדי ממשלה ,בראש הצוות בחרנו ואישרנו את אורי מרגלית
ועכשיו אורי יגיד כמה דברים ואז נעלה להצבעה את החברים.
אורי מרגלית [סגן ראש המועצה] :יש שתי מסגרות שיתחילו לפעול .הראשונה מחר זה הצוות
המקצועי שיתחיל להתכנס אחת לחודש פה פנימית במועצה ,הוא יכלול מהנדסה את אמיר יועץ
התחבורה ואת תאיר ,אותי ,את דנה ואת אורי פדלון .זה יהיה הצוות שישב פה בעבודה היום יומית
וגם ייפגש קבוע אחת לחודש ,וזאת ועדת תחבורה שמורכבת מחברי מליאה פלוס הצוות המקצועי
הזה .כל השולחן שישבנו בשולחן התחבורה ביקשו להיות ואחר כך ניגשו עוד שניים שזה עדי וגיא,
שביקשו באופן יזום להיות חברים ,אז יש פה שבעה חברי מליאה שבעצם אנחנו אמורים לאשר
אותם ,סך הכל זו ועדה גדולה אבל זה נושא מספיק גדול .חלק מהנושאים זה יותר עניין של עבודה
מול הרשויות ,הכביש של גוש מתן-חורשים שאנחנו עוסקים בו השכם וערב ,עד שבסוף יצא עשן
לבן ,וחלק מזה זה גם נושאים תקציביים כמו תב"ר לתכנון שבילי אופניים שאושר במסגרת השלב
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הראשון ,עוד יהיו דברים נוספים כי מתוכנן פה תב"ר גדול להמשך השנה לדברים שאחרי שנגמור
לתכנן ,נרצה בטח גם לבצע חוץ מהכל .זהו .חברי הועדה -אורי מרגלית ,אורי פדלון ,אמיר כהן יילן
דהרי ,תאיר אמהד ,דנה גל ,עדי שחר ,גיא כהן ,גילה פרין ,דני ברכה ,אמנון כהן ויום טוב אלקבץ.
מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד .תודה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת חברי ועדת תחבורה חדשים -אורי מרגלית ,אורי פדלון ,אמיר כהן
יילן דהרי ,תאיר אמהד ,דנה גל ,עדי שחר ,גיא כהן ,גילה פרין ,דני ברכה ,אמנון כהן ויום טוב
אלקבץ .
אושר בפה אחד

שירלי לופו חזן [נווה ירק] :בהצלחה.
[ ]9בחירת צוות מלווה לתיקון חוק עזר האשפה
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :נושא אחרון ,בחירת צוות מלווה לתיקון חוק עזר אשפה .אנחנו
מתקנים את חוק העזר של המועצה בנושא אשפה .חברים בצוות ליטל רהב ,לימור ריבלין ,יצחק
אגוזי ,ליאור גפן ,אריק כספי והדר שושני .מי בעד? נגד? נמנעים? יפה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת צוות מלווה לתיקון חוק עזר אשפה -ליטל רהב ,לימור ריבלין ,יצחק
אגוזי ,ליאור גפן ,אריק כספי והדר שושני.
אושר בפה אחד
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אנחנו צריכים להעלות להצבעה גם את דודו שוורץ להצטרף לצוות
לתיקון חוק עזר אשפה .מי בעד? פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותו של דודו שוורץ לצוות תיקון חוק עזר אשפה
אושר בפה אחד
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :דודו צורפת .לוועדת התחבורה במקום אלי ,מולי מצטרפת .מי
בעד? פה אחד ,מעולה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותה של מולי אורן לוועדת התחבורה ,במקום אלי כהן.
אושר בפה אחד
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :קודם כל ,אני רוצה להגיד לכם תודה ,זה לא ברור מאליו בכלל
ההשקעה והמעורבות שלכם לרבות זה שבאמת בחודש האחרון זה היה מאוד אינטנסיבי והועדות
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והשולחנות העגולים התכנסו ,בעיניי יש לזה ערך מוסף ענק לעבודה המקצועית של הצוות שעושה
עבודתו נאמנה ובמסירות רבה ,אבל אין כמו החיבור לשטח ולאימפוטים הטובים שאתם מביאים
אתכם ,כמו שאתם רואים יש לאמירות שלכם ולמעורבות שלכם השפעה מידית וישירה על התקציב.
תודה רבה ואת הברכות אנחנו נעשה בישיבה החגיגית בשבוע הבא.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :למרות שסיימנו את הדיון והצבענו וכולי ,אם יש לכם שאלות
על התב"רים שנשלחו אחר הצהריים ,משהו לא ברור ,רוצים לראות ולברר משהו נוסף ,אנחנו
זמינים לשאלות כל השבוע ,פשוט תשלחו במייל ואנחנו עונים בדיון או נענה לכם ישירות .תסתכלו
בדברים ואם תעזרו לנו למצוא טעויות נשמח ואם לא אז בשבוע הבא לא נדון בזה יותר ,זה פשוט
עולה להצבעה ונגמר.
יעל דור [צור יצחק] :אני מבקשת להצטרף גם לוועדת תחבורה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יעל דור מבקשת להצטרף לוועדת תחבורה ,ועדה מאוד פופולרית.
מי בעד?
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותה של יעל דור לוועדת התחבורה
אושר בפה אחד
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יעל ,צורפת .אני סוגרת את ישיבת המליאה ומאחלת לכם המשך
ערב נעים ותודה רבה.

הישיבה ננעלה-בברכה,
_____________
אושרת גני גונן,
ראש המועצה

_____________
שרון סספורטס,
מנכ"ל המועצה

_____________
יצחק אגוזי
גזבר המועצה

עמוד  48מתוך 48
נוצר על ידי

