
 

 1/22מן המניין מס'   פרוטוקול מליאה

 ZOOM /ח' בשבט תשפ"ב , 2022בינואר   10ם חמישי, מיו

 משתתפים:

   :מליאהחברי  .1

 נוכחות יישוב שם הנציג  מ נוכחות יישוב שם הנציג  מ

 לא נכח/ה  כפר סירקין  אלי פיטרו  V 22 ראש המועצה  אושרת גני גונן  1

 V כפר מעש  מירב זילברבוים  23 לא נכח/ה  אלישמע  איתן יפתח  2

 לא נכח/ה  מגשימים  ון ק עמנואלה  V 24 אלישמע  רחל רבר  3

 V מתן  שחר עדי  V 25 בית ברל  גיא כהן  4

 V מתן  ליאת זולטי  V 26 גבעת השלושה  שמוליק מריל  5

 V נווה ימין  אשר בן עטיה  V 27 גבעת חן  רונן ברקאי  6

 V נווה ימין  גלי זמיר  V 28 חיים גן  נפתלי מלכיאל  7

 V נווה ירק  שירלי לופו חזן  V 29 גני עם צפריר שחם 8

 V נווה ירק  דוד משה V 30 גת רימון  איל מילר  9

 V נחשונים  אמנון כהן  V 31 חגור יום טוב אלקבץ  10

 V ניר אליהו  יעקב אברהמי  V 32 חורשים כהן  אלי 11

 V נירית  אורן   מולי V 33 ירחיב  ם גלית אד 12

 לא נכח/ה  נירית  כהן   גיורא V 34 ירחיב  יהורם גולי  13

 V עדנים  יורם דוקטורי  35 לא נכח/ה  ירקונה  גילה פרין  14

 לא נכח/ה  עינת  חגי כהן  V 36 כפר מלל  רחמים זבידה  15

 V צופית  דני ברכה  V 37 רמת הכובש  מרגלית  אורי  16

 V צופית  אליהו בן גרא  38 נכח/ה לא  רמות השבים  שלמה נמרודי  17

 V יצחק – צור  ליטל רהב  39 לא נכח/ה  רמות השבים  אריק כספי  18

 V יצחק - צור  יעל דור  V 40 שדה ורבורג דוד שוורץ  19

 V צור נתן  שגית בן ארי  V 41 שדי חמד  סיון  דויד  20

 V אייל  קיבוץ  דורון צייזל  V 42 כפר סירקין  עצמון  אורי  21

 

 מועצה נוכחים:סגל  .2

 [ מנכ"ל המועצה]מר שרון סספורטס 
 [גזבר המועצה]מר יצחק אגוזי 

 "ש[יועמ] (עו"ד)גב' לימור ריבלין 
 צה[עוזרת ראש המוע]גב' ורד שני 

 מר ערן אבידור ]ניו מדיה[ 
 ים[ מבקר פנ]מר רואי מסורי 

 גב' מאיה עוז ]סגנית גזבר[ 
 מר אמיר כהן ]מהנדס[ 

 ]אדריכלות הוועדה[גב' תמי גלס 
 גב' ורדה לוי ]יו"ר העמותה לחבר הוותיק[ 

 מר אמיל עזרן ]מנכ"ל העמותה לחבר הוותיק[ 
 גב' רונית גטניו ]מנהלת עמותת "אחים"[ 
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 - פ ר ו ט ו ק ו ל  -

 דוח ראש המועצה [ 1]

ערב טוב לכולם, אני שמחה לפתוח את ישיבת המליאה שלנו. לאור מצב    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הקורונה אנחנו נזהרים ועושים אותה בזום. נתחיל עם עדכונים.  

 עדכון קורונה 

עדכון קורונה, גם אנחנו כמו כל המדינה בעלייה. מספר החולים עכשיו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ביום. שימו לב, אין מתוכם חולים קשים לשמחתנו.    60ולה בקצב של  חולים, זה ע  528בדרום השרון הוא  

מספר המבודדים, כל פעם הוא היה פי כמה ממספר החולים, אנחנו יכולים לראות שהמאפיינים של הגל  

שבגלל   כאלה  הם  שאנחנו    סשהווירוהחמישי  בגלל  או  יותר,  חלשים  הם  שהסימפטומים  או  יותר  חלש 

ולא רואים    טשהווריאנ מחוסנים או בגלל   הזה פחות עוצמתי, אנחנו אמנם רואים עליה רבה אבל כמעט 

הבידודים   גם  והמעודכנות,  החדשות  הממשלה  הנחיות  עם  זה,  לצד  ככה.  ימשיך  רק  ושזה  קשים  חולים 

פוחתים. בדרך כלל ראינו על כל חולה פי כמה מבודדים, אז כאן אתם רואים שזה דומה מאוד מה שאומר  

בוד לצד הקורונה, לא סוגרים מוסדות חינוך ולומדים או מהזום, או משולב היברידי, או  שאנחנו חוזרים לע

בבתי הספר בהתאם להתפרצות במוסדות החינוך, אבל כל מוסדות המועצה נותנים שירות וממשיכים רגיל,  

ים  של הגל הזה. אנחנו רוא   ם הייחודייהמשק כמו שאתם רואים לא נסגר וממשיך לעבוד לאור המאפיינים  

שלישית,   במנה  התחסנו  שלנו  מהתושבים  מאוד  הרבה  מאוד,  גבוהה  התחסנות  השרון  אלף    20בדרום 

  87%  16-19תושבים. אנחנו לא רואים נתונים על התחסנות ילדים ונוער אז אני אגיד לכם שיש לנו בגילאי  

סנים, לא הספיקו  מחו  28%-אנחנו עם חיסון ראשון ב  5-11התחסנו ובגילאי    82%  12-15מחוסנים, בגילאי  

אבל זה הגיוני כי התחילו לא מזמן. ברור שככל ונראה כאן יותר    19%-כל כך את החיסון השני, אנחנו רק ב

נראה פחות השפעה של   כל    סהווירומחוסנים  על  זהו, אנחנו מבקשים להמשיך להקפיד  ופחות הדבקות. 

התגייסנו כאן במועצה יחד עם הנהגות  ההנחיות, מסכות, ריחוק וכל מה שעד היום חזרנו ואמרנו. אנחנו  

וגם לחברי המליאה, לכל מי שלקח על עצמו כאן    ם לוועדיהישובים ואני מודה כאן לכל הנהגות הישובים,  

לסייע בבדיקות האנטיגן. אנחנו רכשנו במועצה בדיקות אנטיגן, כאן אתם יכולים לראות לפני שעה קלה  

והערכות  11,092כבר   באינטרנט  נרכשו  בשוק    ערכות  שיש  הגדול  המחסור  לאור  ידנו  על  שהוזמנו  האלה 

המקצועי   הצוות  לכל  כאן  מודה  אני  אותם.  ורכשו  שנרשמו  לתושבים  הישובים  של  במזכירויות  יחולקו 

מאוד   חשוב  היה  זה  הישובים,  מזכירויות  מול  העבודה  על  לדנה  מידע,  מערכות  מנהלת  לעינת  ולמנכל, 
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המערכת רישום וגם ליואב על רכישת ההצטיידות הזו מעכשיו לעכשיו  להתארגן מעכשיו לעכשיו, אז גם על  

על אף המחסור בשוק. ככל שנראה שיש לזה ביקוש אנחנו נעשה רכישות נוספות ונוכל להמשיך לייצר כאן  

למי שמאומת    סהווירוזמינות של בדיקות כי הבדיקות מאוד חשובות, הן אמצעי חשוב לזהות בזמן את  

ים הנדרשים. גם למוסדות החינוך אנחנו נחלק בימים הקרובים את ערכות האנטיגן.  ולנקוט בהתאם בצעד 

 אני רוצה לעדכן אתכם מה קרה מאז ששוחחנו בישיבה הקודמת. 

 מה זה מספר המחלימים? שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 מספר המחלימים שנמצאו מאומתים לקורונה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ממתי?  בעת השלושה[:שמוליק מריל ]ג

 מצטבר מתחילת הקורונה. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 עוד אין לנו נתונים על חיסון רביעי במערכת.  שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

 אני מניחה שמשרד הבריאות יזין את זה בקרוב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 תחום הביטחון 

יטחון שנמצא על סדר היום שלנו כאמור ואתם זוכרים, הצבעתם  נושא הב    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בישיבה הקודמת על תקציב מיוחד לתגבור נושאי הביטחון. אנחנו פועלים בכל המישורים ועכשיו הייתה  

בישובים, חברי מליאה שהשתתפו וצוות    םהוועדיפגישה בזום של כל רכזי הביטחון, ועדות הביטחון, יו"ר  

יחד עם ממ"ר מג"ב שזה מפקד המרחב והצוות שלו, בהתייחס למה אנחנו יכולים  הביטחון של המועצה  

לעשות כאן בדרום השרון. כמובן שיש הרבה מאוד פערים, אנחנו הקמנו צוות מיוחד יחד עם הממ"ר כדי  

ח, אנחנו התבשרנו שנקבל גדוד שירד לאזור שלנו לסגירת  ושביחד נוכל לצמצם פערים גם באמצעים, גם בכ

פרדה ויש עוד הרבה מאוד דברים, אני לא אפרט אותם כאן, אבל אומר שנושא הביטחון בהחלט מקבל  גדר ה

עכשיו תאוצה ועבודה מאומצת של כולנו כדי לצמצם את הפערים הגדולים שיש בתחום הזה. ככל שזה תלוי  

והחלטות צה" גדר הביטחון  הגדר הפרוצה,  כמו  לאומית  ברמה  שהם  דברים  יש הרבה מאוד  בדבר  בנו  ל 

יכולים לעשות בחלקת האלוהים הקטנה שלנו אנחנו נעשה את   גדודים שיורדים לגבול, אבל מה שאנחנו 

 המיטב ונמשיך לפעול גם מול הגורמים הלאומיים ללא הרף. 
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 ספורט 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  במתחם    אושרת  הספורט  בתחום  השקעה  של  שנים  מספר  אחרי  חנכנו  אתמול 

החינוכי, קמפוס עמי אסף, חנכנו את אולם הפיס הזה, זה אולם ספורט גדול רב שימושי, אחת ההשקעות  

השוות בקהילה עבור הילדים והבוגרים שהפעילות שם היא מהבוקר בבית הספר ואחר הצהריים בקהילה,  

חנו לא רואים את יתר התמונות אבל חנכנו מתחם ספורט עם מגרשי כדורגל,  יופי של מתחם ספורט, אנ

 שחב"ק, מגרשי כדורסל, אולם מחול ועוד עבור התלמידים בקמפוס ועבור הקהילה אחר הצהריים.  

 ביקורים במועצה 

אתם יכולים לראות כאן ביקור מאתמול של ח"כ רם שפע, יו"ר מפלגת     אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מאוד  ה בהרבה  בכנסת  החקלאי  הלובי  עבור  עבורנו  עבודה  עושה  הוא  החקלאים,  את  מייצג  רם  עבודה. 

דברים, גם בנושא הרפורמה בחקלאות וגם בנושא ותמ"לים וועדות גאוגרפיות. מה שאתם רואים כאן זה  

את    נקודות במועצה. מה שאתם רואים כאן זה תצפית על המיקום שהות"ל רוצה למקם  3-סיור שהיה ב

הדיפו שאנחנו כמובן מתנגדים בצורה נחרצת והצענו חלופה אחרת בצומת אייל, כאן אנחנו מציגים את זה  

רלוונטיות עם חברי כנסת    תבוועדו לרם ורם מעביר את זה הלאה לכל מי שצריך. יהיו בכנסת ישיבות שונות  

רשויות מכל האזור יהודים,    ראשי   13על המיקום שאנחנו מציעים שהוא יוצא דופן בקונצנזוס שיש לגביו  

ערבים, חילוניים ודתיים, ימנים ושמאלנים, זה לא משנה פוליטית, לא משנה כלום, הסכמה שכמוה באמת  

ואנחנו מקווים שיהיה שם את    הבוועד הם לא ראו   לתשתיות לאומיות שהמיקום של הדיפו צריך לעבור 

בצופית והצגנו לרם את ותמ"ל צופית שלמעשה    הבריא ללכת עם התכנית שאנחנו מציעים. היינו גם  ןההיגיו 

נמצא בהפקדה בימים אלה ואנחנו מתנגדים נחרצות לותמ"ל כפי שהוא, כי כפי שהוא מתקרב למושב צופית  

ואנחנו לא מוכנים שידרסו ככה קרקע חקלאית מניבה בשעה שלעיר יש פתרונות דיור בתוך כפר סבא שעוד  

ביקשנו את עזרתו כמו שאנחנו מבקשים את עזרתם של חברי הכנסת    לא מיצו אותם, גם בעניין הזה אנחנו 

ושרים. אנחנו בתקופת ההתנגדויות עכשיו. המיקום השלישי שהיינו יחד עם רם זה בצומת חורשים, להראות  

, כיו"ר תנועת העבודה שבראש משרד התחבורה עומדת מירב מיכאלי,  5233לו את הבעיה שיש לנו עם כביש  

  5233הבהיר מסרים גם למירב כשהייתה כאן באופן ישיר וגם דרך רם שהנושא של כביש  היה לנו חשוב ל 

אבל   במועצה,  בעייתיים  נוספים  במקומות  כמו  חורשים,  בגוש  התחבורה  פתרונות  כמו  להיפתר  צריך 

ספציפית בסיור אלה הנקודות שהצגנו לחבר הכנסת. ביום ראשון שעבר יו"ר ועדת החינוך, ח"כ שרן השכל  

ה לביקור, עשינו איתה סיור, כאן זה בנינג'ה, היא ראתה את הפרומו של ההצגה חזקה מהרוח והזמינה  הגיע 

מהרוח   חזקה  של  הזו  החשובה  ההצגה  עם  הכנסת  של  החינוך  ועדת  בפני  להופיע  השרון  דרום  נוער  את 
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ן היתר במפגש  שעובדת על מניעת אלימות בקרב בני נוער, אלימות מגדרית. היא התרשמה מאוד בביקורה. בי

היו צוותים חינוכיים מבתי הספר, מנהלות בתי הספר וצוות של החינוך הבלתי פורמלי ובני נוער, דיברנו על  

כל   על  ולהקל  תפקודית  רציפות  ולשמור  לייצר  חשוב  וכמה  החינוך  מערכת  על  משפיעה  הקורונה  איך 

שכאן שיש לו ילדים חווה את זה  הרגולציה של הבדיקות, הבידודים והעמידה בתור שאני בטוחה שכל מי  

בשבועיים האחרונים, את העמידה בתורים המשתרכים רק כדי לעשות בדיקת אנטיגן של מד"א, בדיקה  

מוסדית, בשעה שכל אחד יכול לעשות בביתו את הבדיקה הזאת. אפשר לסמוך על הציבור ולהביא אחריות  

ארוכים ולהפסיד שעות עבודה ולהשאיר את  הורית לבדיקה כזאת בבית במקום להעמיד את כולנו בתורים  

הכנסת, העבירה מסרים מהשטח וראיתם שיום    תלוועד הילדים בבית, מיותר לגמרי. באותו יום היא חזרה  

יומיים אחרי אנחנו מתבשרים שיהיה אפשר לעשות בדיקות מהבתים וזה מחזיר שפיות קצת באופן מסוים  

 וחלקי. היה ביקור מוצלח מאוד.  

 עצה שקיפות במו

חלק מתהליך השקיפות שאנחנו מקדמים כאן ביחד זה הפייסבוק לייב של     אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ישיבות המליאה כפי שעכשיו אנחנו מצולמים בלייב, בין היתר החלטנו שלקראת סוף השנה אנחנו מעלים  

הם היו רוצים לשמר  לתושבים ושואלים אותם ממה הם מרוצים בתום השנה, מה  שאילתהבפייסבוק שלנו 

ומה הם חושבים שצריך לשפר. קיבלנו עשרות פניות של תושבים שהתייחסו ברצינות רבה לשאלה שלנו  

וכתבו לנו, כתבו ממה הם מרוצים, כתבו מה הם היו רוצים לשפר, מאוד חשוב ומחבר אותנו לצרכים בשטח,  

ו חלק וענו לפניה שלנו ובעקבות זה  אני באמת מודה לכל התושבים והתושבות האכפתיים והמעורבים שלקח 

פייסבוק לייב עם צוות המנהלים במועצה    20:00בחודש בשעה    12-אנחנו הולכים לקיים השבוע ביום רביעי ב

ואנחנו נענה לכל התושבים שטרחו וכתבו לנו, אנחנו נשמח כמובן גם לפניות חדשות וספונטניות תוך כדי  

לכל עדיפות  ניתן  אנחנו  לייב,  גם    הפייסבוק  אתכם  מזמינה  אני  אז  לכולם,  ונענה  כתבו  שכבר  התושבים 

להצטרף אלינו. חרטנו על דגלנו שקיפות ושיתוף ציבור, חשוב לנו מאוד ונמשיך לקיים את זה אחת לתקופה  

 מסוימת כדי להיות מעודכנים במה שהציבור רואה ומבקש לראות כאן שיקרה במועצה. 

 דיונים בכנסת על המרחב הכפרי 

אני אעדכן אתכם שבימים הקרובים מתקיימים דיונים חשובים בכנסת על     גני גונן ]ראש המועצה[:אושרת  

המרחב הכפרי. מחר אני משתתפת בשני דיונים שבעיניי מאוד חשובים ואני אשמח אם יש לכם הערות או  

שר לייצר  בקשות תכתבו לי בוואטסאפ. דיון אחד מתייחס למשבר הדיור במרחב הכפרי ואיזה פתרונות אפ
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לקידום דיור במרחב הכפרי. הנושא השני מתייחס לשטחים החקלאיים, הפתוחים, ושמירה על השטחים  

הגנה גבוהה מאוד על שטחים    ההיררכיה הפתוחים. בהיררכיה הסטטוטורית של מוסדות התכנון יש בראש  

נה סטטוטורית עם  שהם פארקים לאומיים, גנים לאומיים, אתרי טבע מוכרים ורשמיים. אבל אין שום הג

בסיס שבאמת אפשר לעבוד איתו בנוגע לשטחים חקלאיים. אין שום סיבה שבעולם ששטחים חקלאיים לא  

המסדרונות   על  שומרים  ואנחנו  אקולוגים  ממסדרונות  חשובים  פחות  לא  הם  סטטוטורית,  הגנה  יקבלו 

יים, אבל כשמדובר על  האקולוגים וגם יש חפיפה מסוימת בין המסדרונות האקולוגים והשטחים החקלא

אנחנו   ודיור.  פיתוח  לטובת  נחטפים  הם  רבה  בקלות  עליהם,  שומר  לא  אחד  אף  נטו,  חקלאיים  שטחים 

כך    תבוועדמבקשים   על  לדבר  על השטחים    תבוועדהכנסת  שיגנו  שיהיו תקנות  ובאיכות הסביבה  הפנים 

על שכנינו  עם  קשים  בקונפליקטים  פחות  עצמנו  את  נמצא  שלנו.  שטחים    החקלאיים  על  אורבני  פיתוח 

חקלאיים אם תהיה להם הגנה סטטוטורית תכנונית. זה הולך לקרות ביומיים הקרובים וביום רביעי אנחנו  

בדיון חשוב על ועדות גאוגרפיות, על המשמעויות וההשלכות של הועדות הגאוגרפיות. אנחנו כמובן הולכים  

ו  מבחינתנו הועדות הגאוגרפיות צריכות להיות עם  לייצג את מרכז השלטון האזורי, המועצות האזוריות 

תנאי סף מאוד קשוחים, יכול להיות שכל ראש רשות יכול לפתוח ועדה גאוגרפית על כל מועצה אזורית כמה  

שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה ולהכניס אותנו ללופ מטורף של ועדת גבולות וחלוקת הכנסות  

  2020זה סוף וגבולות ולהעמיד את הדברים בצורה ברורה עם נתונים. בשנת  ושטחים, ולכן חייבים לשים ל

על   החלטות  קיבלו  הם  אחת  שבשנה  בזה  קדנציה,  סיים  דרעי  שבה  בתקופה  התגאה  הפנים    60%משרד 

כלפי    תלוועדומהבקשות   המשמעות  את  מבינים  אתם  שנים.  מאוד  הרבה  שלהם  בקנה  שהיו  גאוגרפיות 

ת הייתה  לא  בהמרחב הכפרי,  הזאת  בתקופה  כפי שהיה  כך הרבה אדמות  כל  ממנה    2020-קופה שלקחו 

הכפרי   המרחב  של  הזה  לעניין  קשבת  אוזן  הפנים  במשרד  יש  היום  הגאוגרפיות.  הועדות  של  בתקופה 

והשמירה עליו, אנחנו מקווים שנצליח להעביר שם תקנות שיהפכו את הועדות הגאוגרפיות לדבר מידתי  

 פוגעני כפי שהוא היום כלפי המרחב הכפרי. יותר, סביר יותר, ולא 

ברשותך רגע, אני רוצה להבין. אם אישרנו את התב"ע של המועצה, זה לא איזו רשת    אמנון כהן ]נחשונים[:

 ביטחון לנושא הזה? 

לא, זו שאלה טובה אמנון, גם אני נורא הופתעתי ששמעתי שיש לנו תכנית   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שלנו    מתאר שנמצאת  לתכנית המתאר  להיות שלא מתייחסים  יכול  איך  בשלבי הפקדה מתקדמים.  כבר 

ודורסים אותה בכל מיני תכניות ותמ"ליות, ות"ליות וכולי. אז נאמר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שיש  

היררכיה במוסדות התכנון. אנחנו ועדה מקומית וגם אם המחוזית תאשר לנו את תכנית המתאר מעל יש  
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הועדות הארציות ומעל הועדות הארציות או לצידן פועלות הועדות של המתחמים לקידום דיור, הותמ"ל  את  

הועדה לתשתיות לאומיות, יש להן עדיפות והן מעל. אז נכון שכשיש תכנית מתאר אפשר לפחות    - והות"ל

זאת. לצד זה אני  לבוא עם החזון ולהגיד עשינו ואנחנו רוצים לשמור את המועצה ככזאת או לפתח אותה ככ

אומרת שיש ועדות שיש להן זכות וטו, הן מעל והן יכולות לרמוס את התכניות של הרשויות המקומיות כי  

כנית  והתכניות הן בהיררכיה הכי נמוכה, שהיא מקומית בלבד. לא שאין לזה חשיבות, אני רוצה להדגיש שלת 

ום אני לא אפרט כאן עכשיו, אבל יכול להיות  מתאר כוללנית יש חשיבות אדירה, כיוון שזה לא חלק מסדר הי

 שנמצא לנכון להציג את זה באחת הישיבות הקרובות.*  

 תחנת הכוח בקסם

ח בקסם, אם את יכולה להגיד על זה  ואושרת, הייתה פה שאלה לגבי תחנת הכ   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

 איזו מילה. 

נכון. חשוב מאוד להגיד על זה גם יותר ממילה. בשבוע שעבר הות"ל אישרה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כנית ברמה התכנונית. התחנות  וח מונעות גז, אחת מהן היא קסם. אישרה את התכנית כתו שלוש תחנות כ

אמרה    2020האלה לא יאושרו לביצוע אלא רק אם ממשלת ישראל תצביע בעד. החלטת הממשלה מאוקטובר  

ר תחנות מונעות גז שאינן חלק מתשתית קיימת של תחנה קיימת, של שדרוגה או שדרוגה  שאין לאשר יות

ממזוט לגז. השאלה למה מוסדות התכנון ימשיכו לתכנן בשעה שממשלת ישראל מקבלת החלטה אחרת  

התשובות   מכל  השתכנעתי  לא  אני  כי  רצון  משביעת  שהיא  תשובה  לכם  לענות  יודעת  לא  אני  מנוגדת. 

מהשרים שפניתי אליהם, לרבות פגישה עם שרת האנרגיה שעשינו פורום ראשי הרשויות של  שקיבלתי, גם  

השרון והשומרון. שרת האנרגיה אומרת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, לא צריך את התחנות האלה  

ואנחנו צריכים לקדם אנרגיות מתחדשות, והנה יושבת ועדה שהיא לא נבחרת ציבור, היא ועדה שמורכבת  

י מקצוע ומאשרת בניגוד להחלטת ממשלה של נבחרי הציבור, בניגוד למדיניות שהממשלה מובילה  מאנש

ומוכנים לדיון   ויכול להיות שזה הליך פרוצדורלי בלבד שהיה צריך להסתיים, בכל מקרה אנחנו דרוכים 

שהתחייבו לנו    םהרלוונטייבממשלה ככל שיהיה על הצבעה על התכניות האלה ואנחנו עובדים מול השרים  

שלא יקומו יותר תחנות חדשות מונעות גז, לא אצלנו. זו הייתה התחייבות, יש לנו התחייבות של כל השרים  

וראשי המפלגות ואנחנו ממשיכים לעבוד ונמצאים כאן ראשי מטה מאבק ציבורי, במועצה הצוות המקצועי,  

ון עד שאנחנו לא ננוח, עד שלא נראה את  שממשיכים לעבוד על זה יחד עם כל ראשי הרשויות בשרון ובשומר 

מאוקטובר   להחלטה  בהמשך  האלה  התחנות  את  מבטלת  הממשלה  היום  2020הצבעת  כאן  תראו  אתם   .

ח כי אנחנו נמצאים במאני טיים  ובישיבת המליאה בקשה בתב"ר להמשיך לתקצב את המאבק בתחנות הכ
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ן ועכשיו כשזה יגיע לממשלה אנחנו צריכים  במוסדות התכנו   םהפרוצדורלייעכשיו, עברו את כל התהליכים  

 לוודא שהתחנות האלה ירדו לגמרי.  

 קיום ישיבות מליאה והנהלה היברידיות [ 2]

או בהיוועדות חזותית כדי    תהיברידיואנחנו קודם צריכים לקבל החלטה לישיבות    לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 שיהיה תוקף להחלטות. 

אחוז, אז אני עוברת לסעיף הרביעי, קיום ישיבות מליאה והנהלה    מאה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

להמשיך   רוצים  אנחנו  לתפקד,  ממשיכים  אנחנו  ולצידה  אותנו  עזבה  שלא  לקורונה  בהמשך  היברידיות. 

תוקף   את  להאריך  צריכים  ואנחנו  עושים  שאנחנו  כפי  היברידיות  ישיבות  של  האופציה  עם  גם  לתפקד 

החלטה לפני חצי שנה המצב היה נראה הרבה יותר טוב ואמרנו בואו נחליט    ההחלטה כי כאמור כשקיבלנו

רק עד דצמבר שאנחנו מאשרים ישיבות היברידיות ובינואר נקבל החלטה מחדש האם אנחנו ממשיכים או  

 לא ממשיכים באופציה הזאת.

קובע כי המועצה  לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ה  55בהתאם לסעיף    לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

וועדותיה רשאית לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן, אנו קובעים כי בתקופת זו של התמודדות עם  

מגפת הקורונה, מליאת המועצה תקיים את ישיבותיה בהיוועדות חזותית, בין אם באופן מלא ובין אם באופן  

עצה להשתתף מרחוק בדיון ובך ליטול חלק  היברידי. יובהר, כי על האמצעים הטכנולוגים לאפשר לחברי המו

 בישיבות המועצה ובכלל זה: 

יש לוודא כי כל חברי המליאה ועובדי המועצה המשתתפים בדיון יהיו מחוברים וזמינים ויכולים   .1

 . חד את השני בו זמנית באמצעי הטכנולוגי שנבחרא לשמוע 

 .פרוטוקולחברי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם ב .2

   .חברי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול .3

 . יש לערוך פרוטוקול כדין המפרט את כלל המשתתפים, סדר הדיון וההחלטות שיתקבלו .4

 לצו ולתמלל אותה  54יש להקליט את הישיבה כמתחייב בסעיף   .5

 טה אחרת או עד שנקבל החל 30.6.2022-החלטתנו זו תהיה בתוקף עד ה .6

 החלטתנו זו תחול גם על ישיבות הועדות השונות אלא אם כן הן קיבלו החלטות ספציפיות אחרות. .7
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תודה לימור. אני מבקשת להעלות את זה להצבעה. מי בעד? נוסח ההחלטה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 כפי שהוקרא עכשיו ע"י היועמ"ש. מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד. 

רונה  המכרזים האח  תשבוועד על אותו הדבר מפני    ת בוועדואני מבקש שיקפידו    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 

 לא הצלחתי להתחבר, לא מסיבות שלי. 

אנחנו צריכים לדאוג טכנית שכל ישיבה תאפשר את האופציה של חיבור    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בזום, אני אומרת את זה כאן עכשיו וזה יעבור לכל הועדות.*

 - שים לפחות שנייםהמכרזים בפתיחה אנחנו הגדרנו שכן נדר ת שבוועדרק   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

ולכן ההחלטה שירלי כאן סייגה ואמרה אלא אם הועדות קיבלו החלטות ספציפיות    לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 אחרות, בסדר? זה לא סותר. 

 

 אני עוברת לסעיף הבא.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 צופית, ביטול הפקעת צרכנייה [ 3]

 החלטה 

לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( הקובע כי המועצה וועדותיה רשאית    55בהתאם לסעיף  

לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן, אנו קובעים כי בתקופת זו של התמודדות עם מגפת הקורונה,  

ברידי.  מליאת המועצה תקיים את ישיבותיה בהיוועדות חזותית, בין אם באופן מלא ובין אם באופן הי

יובהר, כי על האמצעים הטכנולוגים לאפשר לחברי המועצה להשתתף מרחוק בדיון ובך ליטול חלק  

 בישיבות המועצה ובכלל זה: 

יש לוודא כי כל חברי המליאה ועובדי המועצה המשתתפים בדיון יהיו מחוברים וזמינים  .1

 ויכולים לשמוע אחד את השני בו זמנית באמצעי הטכנולוגי שנבחר.  

 רי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול.חב .2

 חברי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול.   .3

 יש לערוך פרוטוקול כדין המפרט את כלל המשתתפים, סדר הדיון וההחלטות שיתקבלו. .4

 ולתמלל אותה לצו  54יש להקליט את הישיבה כמתחייב בסעיף   .5

 או עד שנקבל החלטה אחרת  30.6.2022-החלטתנו זו תהיה בתוקף עד ה .6

החלטתנו זו תחול גם על ישיבות הועדות השונות אלא אם כן הן קיבלו החלטות ספציפיות   .7

 אחרות. 

 אושר פה אחד 
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צופית, ביטול הפקעת צרכנייה. אנחנו צריכים לעבור לישיבת מליאה הועדה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לתכנון ובניה? 

]יועמ"ש[: ריבלין  המועצה    לימור  ועכשיו  החלטה  קיבלה  כבר  המשנה  ועדת  המועצה.  של  ישיבה  זו  לא, 

 נדרשת לדון בפניה כי מדובר בעשייה במקרקעין. 

נו תמי גלס מהנדסת הועדה לתכנון ובניה, תמי בבקשה  מצוין. נמצאת אית אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 תציגי את הנושא. 

ע"י הועדה המקומית במתחם    2002שבוצעה בשנת   114/4זו הפקעה  תמי גלס ]מהנדסת הוועדה לתכנו"ב[:

בילקוט הפרסומים, בעצם הופקע כל השטח שאתם    2002-בית ספר צופית הישן. ההפקעה הזו פורסמה ב

המקומית יש זכות להפקיע את השטחים אם הם בייעוד ציבורי, או בדרך,    ה שלוועדדגיש  רואים פה. חשוב לה

לחוק. התכנית במקרה הזה של צופית מייעדת אותו לשטח ציבורי,    188או כל השימושים המפורטים בסעיף  

לפני שנה וחצי פנו אלינו מצופית וביקשו מאיתנו לבטל חלק מההפקעה שבשטח הזה שמסומן פה בריבוע  

לבן מקווקו, נמצאת הצרכנייה ומבנה של ארכיון שלהם, זה לא שייך לשטח בית הספר. התהליך קצת התעכב  

המשנה ואנחנו עכשיו מבקשים גם להעביר אותה פה במועצה על    תלוועדואנחנו העברנו את ההחלטה הזו  

 מנת לסיים את התהליך. 

ות הדעת שלי שמתחייבת במקרה הזה וגם  אני רוצה רגע להציג לחברים את חו  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

, כל עשיה במקרקעין של רשות  םליבכתעשה שכל ותענה על שאלות אולי שיש. אני רוצה להפנות לתשומת  

מקומית טעונה אישור של שר הפנים למעט אם הרשות היא רשות איתנה כמו המקרה שלנו ואז מספיקה  

ת משפטית שתומכת בעשיה. בחוות הדעת הזאת  החלטת מליאה, ההחלטה צריכה להיות מלווה בחוות דע

הפקיעה שטח של    2002, הועדה בשנת  הבוועדשאני מניחה שאתם רואים אני מסבירה את התהליך שנעשה  

דונם, שטח שמוגדר בתכנית שחלה על מושב צופית כאזור ציבורי. בטעות או בהיסח דעת או בלבול,    5כמעט  

שימו הוא  שלהם  שהשימוש  שטחים  גם  מדובר  הופקעו  משרדים.  הארכיון,  הצרכנייה,  באגודה,  טהור  ש 

דונם מתוך כלל השטח. אחת הסיבות שיכול להיות שגרמו לטעות הזו היא שהשימושים    1.15בשטח של  

לא   לשימושים  שגולשים  גדול  מאוד  מנעד  בעלי  שימושים  הם  צופית  במושב  ציבורי  באזור  שמותרים 

ת. יש המון שימושים מותרים ואז נוצר מגרש אחד גדול שהיו בו  ציבוריים, כמו צרכנייה, מחסנים, בתי אבו

גם שימושים מובהקים ציבוריים של בי"ס צופית שהיה המקור להפקעה ולעומת זאת שימושים שהם לא פר  

אקסלנס ציבוריים של האגודה. לכן בא ועד האגודה ואמר שצריך לתקן את ההפקעה, לא הייתם צריכים  
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י. אני בניתי את הצרכנייה, אני מתחזק אותה, אני מפעיל אותה, אני אחראי  להפקיע את השטח שהוא של

האגודה   את  משמש  אלא  כבי"ס  משמש  שלא  השטח  שאת  ההחלטה  את  לקבל  הצורך  נוצר  מכאן  לה. 

לשימושים של צרכנייה, ארכיון ומשרדים, נבטל את ההפקעה לגביו כדי שהוא יהיה שייך לאגודה כפי שהיה  

 שמבחינה משפטית אני לא רואה מניעה אלא להיפך.  צריך להיות. כמובן

 לפני הצעת ההחלטה, האם יש שאלות?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בן גרא ]צופית[: אני רוצה רק להזכיר לכל החברים במליאה ששטח בית הספר כולו היה של צופית    אלי 

ובזמנו ראש המועצה לפני מוטי רצה להוסיף אגף לבית הספר, האגודה הסכימה שהמועצה תיקח את כל  

השטח של בית הספר ובטעות סיפחו לעצמם גם את הצרכנייה. מתקנים עוול, זה הכל. אנחנו תרמנו את  

 הספר למועצה האזורית.  השטח של בית

 תיקון עוול צדק יעשה כאן היום.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 יש לזה עלות מבחינתנו?  עדי שחר ]מתן[:

 להפקעות יש עלות, זה אלפי שקלים.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא, לכל הסיבוב הזה.  עדי שחר ]מתן[:

 ל אלפי שקלים בודדים. יש לזה עלות ש אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אלף ש"ח.  50ברמות השבים זה בתקציב  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 זה לא המקרה כאן. תמי כמה עלות הביטול?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ש"ח.  2,000- אני חושבת שהמדידה עלתה כ תמי גלס ]מהנדסת הוועדה לתכנו"ב[:

 ש"ח גג נניח. 3,000בסדר,  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא לזה התכוונתי.  עדי שחר ]מתן[:

 הוא לא התכוון לזה. עדי, התשובה היא לא.  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:
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אתה שואל אם המועצה הרוויחה והיו כאן רווחים מהשטח? האם הוא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הניב למועצה משהו? 

 שילמנו פיצויים בגין ההפקעה ולכן אנחנו לא מחזירים.  אנחנו לא לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

אני ראיתי את הצעת ההחלטה ויש בלבול עם השטחים. כתוב שאנחנו מבטלים    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 וכמה מטרים. 4,900הפקעה של 

 . אני אקריא את הצעת ההחלטה.  5,000אנחנו מבטלים דונם מתוך  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

 לחדר ההמתנה למען התקינות.  יוצאים רא ודני ברכה אלי בן ג

המועצה מאשרת לבטל הפקעה של שטחי צרכנייה, ארכיב ומשרדים במושב צופית    לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

דונם בהתאם לתשריט שהוצג    5-דונם מתוך כ   1.015עקב שימושים לא ציבוריים. המדובר בביטול הפקעה של  

. יתרת  09.04.2002מיום    5065ופורסמה בילקוט הפרסומים    111/1נית שד  בפנינו. ההפקעה בוצעה מכח תכ

ביום   זה  בעניין  המשנה  ועדת  שקיבלה  החלטה  לאחר  הינה  זו  החלטה  שינוי.  ללא    28.11.2021ההפקעה 

 לפקודת העיריות הנוגעת לעשייה במקרקעין ברשות איתנה.  1 1ב 188והחלטה זו בהתאם לסעיף  

 מצוין, מי בעד? מי נמנע? מתנגדים? פה אחד.  עצה[:אושרת גני גונן ]ראש המו

אושרת תרשי לי להגיד תודה רבה לכל הצוות שלך שעבדו יפה מאוד על העניין, זה היה    : אלי בן גרא ]צופית[

מסע ארוך בזכותו של דני ברכה שיזם את זה ובאמת, אין לי מילים איך להודות שלא תקעו אותנו פה בכל  

כון  אלף ש"ח כדי לתת שירות נ  300מיני בירוקרטיות אלא קידמו את זה. השקענו בצרכנייה הזאת כמעט  

 וטוב לכל התושבים. תודה רבה.

 תודה, נעביר את זה גם לצוות.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלטה 

המועצה מאשרת לבטל הפקעה של שטחי צרכנייה, ארכיב ומשרדים במושב צופית עקב שימושים לא  

דונם בהתאם לתשריט שהוצג בפנינו.    5-דונם מתוך כ  1.015ציבוריים. המדובר בביטול הפקעה של  

. יתרת  09.04.2002מיום    5065ופורסמה בילקוט הפרסומים    111/1ח תכנית שד  ו ההפקעה בוצעה מכ

  28.11.2021ההפקעה ללא שינוי. החלטה זו הינה לאחר החלטה שקיבלה ועדת המשנה בעניין זה ביום  

 לפקודת העיריות הנוגעת לעשייה במקרקעין ברשות איתנה.  1 1ב 188והחלטה זו בהתאם לסעיף  

 אושר פה אחד 
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 12/21[ אישור פרוטוקול מליאה מס' 4]

, מי בעד? יש מתנגד או  21.12.21מיום   12/21אישור פרוטוקול מליאה מס'  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 נמנע? לא. 

 

 13/21[ אישור פרוטוקול מליאה מס' 5]

, מי בעד? נמנע? מתנגד?  27.12.21מיום    13/21אישור פרוטוקול מליאה מס'    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 פה אחד. 

 

 / ס. ראש המועצה   2022[ עיקרי עשייה ויעדים מרכזיים לשנת 6]

גונן ]ראש המועצה[: גני  ע"י מס' חברי מליאה על תפקידם של    אושרת  עוברת לסעיף הבא, נשאלתי  אני 

הועדות   בכל  נמצאים  כולם  לא  הרי  כולל.  שלהם  התפקיד  מה  עושים,  המועצה  ראש  סגני  מה  הסגנים, 

ומכירים את כל העשייה. החלטנו גם בישיבה הזאת וגם בישיבה הבאה לאפשר לסגני ראש המועצה להציג  

ליטל תציג את עיקרי העשייה שהיא אמונה עליה ומובילה, בישיבת המליאה הבאה  את העשייה שלהם. היום  

ואת תחומי האחריות שלו. אני רוצה להגיד    ההעשייאורי מרגלית שבדיוק עכשיו חוגג שנה במועצה, יציג את  

משהו לפני שליטל מתחילה, בשונה מהרבה מאוד רשויות שאני מכירה תפקיד הסגנים כאן הוא תפקיד מאוד  

אופרטיבי, הם מנהלים בצורה אופרטיבית, זה לא משהו סמלי, זה לא תפקיד שהוא סמל, הוא תפקיד מאוד  

רואים ראשי אגפים עושים   היינו  ניהוליים שבחלק מהמקומות  עושים כאן תפקידים  אופרטיבי. הסגנים 

מחויבו מתוך  שנמצאים  ציבור  נבחרי  של  מאוד,  גדולה  היא  העשייה  של  המוסף  הערך  עמוקה  אותם.  ת 

ומקצועית לנהל ולקדם את המועצה. אני מודה לשניכם והיום אנחנו נבקש מליטל להציג, כמו שאמרתי  

 בישיבה הבאה אורי יציג. 

 החלטה 

 . 21.12.21מיום   12/21פרוטוקול מליאה מס' ת את מאשרהמועצה מליאת 

 אושר פה אחד 

 החלטה 

 . 27.12.21מיום   13/21פרוטוקול מליאה מס' מאשרת את המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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תודה אושרת. במסגרת התפקיד יש את תחומי הליבה שאני עוסקת בהם ויש    ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

אסביר בהקדמה את תחומי הליבה. בגדול צוות  תחומים נוספים. בהמשך המצגת פירטתי קצת יותר ואני  

הנהלה בכירה, הכוונה כמובן שותפות וקבלת החלטות ברמת מדיניות לכלל המועצה ביחד עם ראש המועצה,  

מנכ"ל והסגן אורי מרגלית. נוכחות ושותפות וחלק מצוות הנהלה בכירה של הארגון, צוות המנהלים. בשירות  

רשויות אחרות, פה זה לא רק תיק שאני מתווה ברמת המדיניות, אלא  לתושב כמו שאושרת ציינה בשונה מ

מנהלי   לראות  אפשר  אחרות  ברשויות  העניין,  לצורך  אגף  של  בפועל  תפקיד  ומבצעת  אותו  מבצעת  אני 

מחלקות ומנהלי אגפים שעושים את העבודה הזאת וכאן זה נטו אצלי, אין פה גורם או מנהל מקצועי שמבצע  

כל הארגון למעט מנהל המוקד שמתרכז באופן המקצועי אך ורק במוקד. איכות הסביבה,  את המדיניות הזו ב

אני יו"ר הועדה ואני תכף גם אפרט. תהליכים ארגוניים, בשנה האחרונה לפני שנכנס אלינו מ"מ מנהלת אגף  

גם בגלל  , הכוונה היא  2021משאבי אנוש ליוויתי יותר, הייתי יותר פעילה בתהליכים ארגוניים במהלך כל  

הנסיון המקצועי הקודם שלי עשיתי שתי עבודות גדולות של דו"ח של ייעוץ ארגוני גם באגף הגזברות וגם  

באגף ההנדסה, אתם תראו את זה בדו"ח המבקר הקרוב. הייתי שותפה גם בתהליכי גיוס של משרות בכירות  

אפרט עליהן. מבחינת תחומי אחריות  לארגון. בנוסף, יש לי פעילות פרלמנטרית וייצוג בשלטון האזורי שאני  

השירותים   תיק  מחזיקת  התרבות,  תיק  מחזיקת  המועצה.  ראש  ע"י  לי  הואצלו  שכולם  כמובן  נוספים, 

כל מה שאני עושה בדברים האלה אלה דברים שאני    -החברתיים, אני אתן דגש מה זה אומר מחזיקת תיק

יות מסוימות שמצריכות טיפול, אני עובדת  שותפה ברמת המדיניות, ברמת קבלת ההחלטות, הצפה של סוג 

, זה אומר פ"ע שוטף, השתתפות בדיוני ועדות, השתתפות בדיונים עם  םהרלוונטייבצמוד עם מנהל/ת האגף 

גורמי חוץ, למשל בתיק השירותים החברתיים הייתי שותפה בחלק מצוות הקמה של מרכז שי"ל, אני שותפה  

במרחב הכפרי, מעגל הבנות, אני חלק מצוות היתמרות בעבודה    בכל ועדות להבה שעוסקות בנוער בסיכון 

וזה   זה  את  שעושות  בארץ  הראשונות  מהרשויות  אחת  אנחנו  במועצה,  פה  מקימים  שאנחנו  משהו  שזה 

בשיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים. הייתי שותפה להקמת המרכז למשפחות עם צרכים מיוחדים, אם  

ים לפ"ע ואומרת לי שיש איזה שהיא מגמה בנתונים של עליה במקרים  מגיעה מנהלת האגף לשירותים חברתי 

של אלימות במשפחה בזמן קורונה, אנחנו נבחן יחד ונרכיב יחד תכנית למניעה ואז נוכל לראות הקמה של  

ויו"ר הועדה במסגרת.   מרכז למניעת אלימות, מרכז לטיפול בבעיות במשפחה וכולי. תיק שימור אתרים 

ת עסקנו בהרבה ישובים שקידמו תכניות שימור ואישרנו אותן, גבעת השלושה, גבעת חן,  בשנתיים האחרונו

גני עם, גן חיים, חורשים, ירקונה, כפר מלל, כפר מעש, נחשונים, צופית, עינת, רמת הכובש. עסקנו בישיבה  

ם, אנחנו  מאוד גדולה עם רכבת ישראל על מבנה המסילאים וכרגע אחד הפרויקטים הגדולים שאנחנו מקדמי

באזור התעשייה. זה כמובן במסגרת תיק שימור. יו"ר ועדת  סבא  כבר עובדים עליו לא מעט, אבל זה חוות  
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זוכרים   אתם  אם  איגוד  מועצת  כחברת  חדשה.  ועדה  זו  חוץ  וקשרי  מהעיסוקים  לוקח  פחות  זה  שמות 

בישיבות, זה יכול    שאושרתי להחליף את צפי באיגוד הערים, זה בעצם בא לידי ביטוי מעבר להשתתפות

להיות מקרים שמצריכים קבלת החלטות ממש באמצע הלילה אם יש איזה שהיא בעיה עם קבלן שעובד ליד  

ניהלתי את   שם,  גם  שותפה  הייתי  מידי.  באופן  לקבל החלטות ממש  וצריך  הצינורות  וקרה משהו לאחד 

ל, גלי היא יו"ר הועדה, הם עסקו  למיגור אלימות, סמים ואלכוהו  הבוועדתהליך הגיוס של מהנדס האיגוד.  

בין   שת"פ  הנוער,  מול  ואכיפה  הסברה  של  עניין  חשמליים,  טרקטורונים  בנושא  לדיונים  שותפה  והייתי 

דת שלא ציינתי, כרגע    ת בוועדהחינוך הפורמלי לבלתי פורמלי, צמצום התנהגויות סיכוניות. אני חברה גם  

גלית, אנחנו עובדים על זה במשותף, הנושא של הסדרת  אחד מהדברים שנמצאים על הפרק יחד עם אורי מר

כל נושא הרבנים ובמסגרת זה אני אחראית על הסדרת כל נושא רישום הנישואין ותהליך השירות בהקשר  

הזה במועצה. ועדה חדשה שתקום וגם לא מצוינת פה זו ועדת נגישות, זה הסעיף הבא אצלנו היום, אז אדבר  

ח אני  בהמשך.  בהרחבה  זה  ת"א  על  עיריית  ראש  סגנית  של  פורום  זה  בתנועה,  מטרופולין  בפורום  ברה 

שמקדם את כל נושא התחבורה הציבורית במטרופולין של גוש דן וככה מייצרים שיתופי פעולה, מגיעים  

ח מול חברי כנסת ושרים כדי לקדם תכניות ותקציבים עבור המועצה. בתיק הישוב גדול במועצה  ויותר ככ 

ור יצחק, כמו כל המועצות האחרות שיש בהן ישוב גדול, יש סגן שמגיע מהישוב הגדול והוא  אזורית כפרית צ

מחזיק התיק, המשמעות של זה בפועל זה ניהול הקשר של המועצה עם התושבים, איגוד משאבים לטובת  

נה  התייעלות של המועצה וצמצום עלויות תפעול שכרוכות בניהול של ישוב גדול. מבחינת עשיה בולטת בש

האחרונה, על השירות לתושב אתם שמעתם הרבה, אני אוסיף פה נושא של פתרון בעיות פרטניות שכל תושב  

שפונה ומגיע, אם זה בקבלת קהל ואם זה דברים שתקועים בתוך המערכת וצריך לפתור אותם ולראות איך  

יניות שלנו או שצריך  מקדמים ואם מתוך זה עולים וצפים כל מיני צרכים שאנחנו מזהים אותם כבעיה במד

זימון   אז שם אני נמצאת. ראיתם את הנושא של  נהלי עבודה חדשים,  לייצר  לפעמים חקיקה חדשה, או 

תורים, תהליך אישור הטאבו, אתר המועצה החדש, המוקד וכן הלאה, דיברנו על זה הרבה בדיוני התקציב.  

בית של הקמינים שהעברנו, כל נושא  באיכות הסביבה יש כמובן דברים שלא הכנסתי, אם זו התקנה המרח

אמנת האקלים זה היה תהליך מאוד ארוך שהייתי שותפה לו ביחד עם עוד מנהלים בארגון כמובן. יחד עם  

היחידה האזורית על מנת להגיע לדברים שבהם המועצה האזורית שלנו לוקחת עליהם אחריות בנושא אמנת  

, קירוי סולארי בבתים פרטיים.  םסולאריייקט של גגות  אנרגיות מתחדשות, כל הפרונגר,  האקלים, ניהול  

,  ןהניקיובימים אלה אני עובדת על חוק העזר להסדרת האשפה לעסקים, הנושא של הגזם, הסדרה של קרן  

דברים שדיברנו עליהם גם בדיוני המליאה. במסגרת הקיימות ראיתם את חודש נובמבר הירוק, היה לנו  

סיפרתי    -מסגרת קול קורא של היחידה האזורית. התהליכים הארגונייםמענקים גם לצופית וגם לעינת ב
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קודם. בנוסף, יש לי פעילות פרלמנטרית וייצוג בשלטון האזורים, מה זה אומר? בעיקר גם פעילות שהיא  

בכנסת, גם אם זה להגיע למזנון החלבי ולתפוס ח"כים, ללוות את אושרת בדיונים בהם היא צריכה עוד יד,  

ביחד עם ראשי מועצות וסגנים נוספים מהמועצות האזוריות בהקשר של הרפורמה בחקלאות    אם זה היה

שהופעתי, אם זה ביקור שרת החינוך חודש וחצי אחרי הקמת הממשלה שהייתה, סגן ראש הממשלה ושר  

שקשורים   דברים  קידמנו  שמולו  אלקין  זאב  השכל,  שרן  המועצה    תלוועדוהמשפטים,  ייצוג  גאוגרפיות. 

, כנס הסגנים השנתי של השלטון המקומי וכיו"ר פורום הסגנים אני מקדמת  םפוליטייים ואירועים  בכנס

שותפות עם המפא"ם ואירוח של הסגנים במועצה. במסגרת מיתוג המועצה כפורצת דרך בתחום השירות  

וף עם  , אתם תקבלו על כך הודעה, נקים פה יוזמה שלי, כנס בשית2022-לתושב שזה חלק מהיעדים שלי ל 

תחום   ומובילי  הסגנים  האזוריות,  המועצות  לכל  המפא"ם  בשיתוף  הפנים  שרת  ובנוכחות  הפנים  משרד 

שירות. עוד שלושה יעדים מרכזיים זה נושא הנגישות של מבני הציבור והחינוך, זו ועדה שתקום ונדבר עליה  

ך במועצה. פרויקט נוסף זה  ואנחנו מתחילים בתכנית עבודה רב שנתית להנגשה של כל מבני הציבור והחינו

הקמת מרכז גיוס לצוותים בחינוך המיוחד והשותפות שלי בצוות מובילים דיגיטליים שאני אשמח ששרון  

ישמח לספר עליו בהרחבה באיזה שהיא הזדמנות ומי שירצה אני גם אשמח לשתף. זה בנגיעה, אם יש שאלות  

 אשמח לענות. 

דם כל תודה רבה אני חושבת שהעשייה בולטת בכל מה שהראית  ליטל, קו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 כאן, הדברים מדברים בעד עצמם ואנחנו נשמח לשמוע שאלות והתייחסויות.

שני דברים. אחד, האם יש איזה שהוא דף, מעין שולחן ערוך של זמני תגובות?    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

כמה זמן לוקח לתושב, כמה צריך לקחת לתושב לקבל אישור טאבו, כמה זמן לוקח לתושב לקבל תשובה  

מה קורה שלא פינו את הזבל שבועיים. האם יש דבר כזה ואם יש צריך להפיץ אותו, אני חושב שזה מפוזר.  

מנים זה מסודר. הנושא השני של נגישות, אנחנו כבר חמש שנים בנגישות ועשינו נגישות לכל מבני  כשיש ז

אותם   שבונים  לפני  החינוך  במוסדות  לעשות  צריכים  הנגישות  שנים,  ארבע  לפני  עשינו  אצלנו  הציבור, 

נגיש? כדאי לשים  בתכנית, אנחנו עושים טלאים עכשיו? כשבונים חייבים לעשות נגיש, איך זה בכלל נבנה לא  

 לב, יכול להיות שלא שמנו מספיק לב בהתחלה ולא להשקיע כסף כשזה כבר עשוי. 

 אני.  ההשניי על השאלה הראשונה ליטל תענה ועל  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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, מוגדר לכל שירות שיש במועצה, זמני התקן מתעדכנים  SLAיש זמני תקן    ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

ון בערך, אנחנו מבצעים עליהם בקרה והם מוטמעים ברגע שתושב פותח קריאה במערכת/מוקד,  אחת לחצי

 אוטומטית מוזן זמן התקן ואם יש חריגה בזמן המענה זה עולה בדוחות הבקרה ומטופל. 

 מותר לחברי המליאה לקבל דף כזה ושידעו?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 נעביר הכל.* בשמחה רבה,   ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

 מצוין, אם אני לא טועה נדמה לי שזה מופיע גם באתר המועצה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כן, אני חייבת לציין שהייתה פה גם ביקורת של איזו שאנחנו מחכים לדו"ח    ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

יקורת, הם בודקים בדיוק את  הסופי שלה, אני חייבת לומר שהמוקד קיבל ברמה של ציון לשבח מנציגות הב

 הדברים האלה. 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  צודק    ההשניי השאלה    אושרת  אתה  כאמור  החינוך.  מוסדות  לגבי  אורי,  שלך 

שמוסדות חינוך וציבור חדשים נבנים בתקן נגישות מהגבוהים והקשוחים שיש, אבל במועצה שלנו יש הרבה  

נים והם לא נגישים ולא נבנו בקריטריונים כפי שיש לנו היום  מאוד מבני ציבור וחינוך שהם בני עשרות ש

 לנגישות, הסטנדרט הזה מחייב אותנו להגיע גם אליהם ולהנגיש גם אותם.

 - זה לאט מאוד מפני שאנחנו כבר לפני ארבע חמש שנים  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

משלתי לזה ואם אנחנו היינו רוצים  ברור שזה לאט מאוד, כי אין תקצוב מ אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

להנגיש את המועצה שלנו לרבות המרחב הציבורי, כנראה שכמעט שליש מהתקציב השוטף היה צריך ללכת  

של   תיעדוף  גם  בזה  שיש  וכמובן  באופן הדרגתי  קורה  זה  לכן  לעשות.  לא מסוגלת  רשות  לשם, מה שאף 

ו גבוהה  הכי  ברמה  ונגישות  בטיחותי  עניין  מה  המבנים  ההנדסה,  אבל  קצת,  לחכות  יכולה  נגישות  איזו 

הציבוריים הם קודם כל והמרחב הפתוח הוא אחר כך. אין ספק שזה אחד הדברים שלוקח זמן לטפל בהם  

 ולכן האריכו גם את התקנות שהמדינה נתנה בעניין. 

 סוימים. נכון, חוק ההסדרים האריך בעוד ארבע שנים מהיום בכפוף לתנאים מ  לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

ליטל, תודה רבה. אם אין עוד הערות או התייחסויות אני עוברת לסעיף    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הבא.



 10.1.2022מיום   1/22 מליאה מן המניין מס'

 38מתוך   19עמוד 
 נוצר על ידי 

ח עזר  ואני רוצה להוסיף על מה שליטל אמרה וחייב להגיד לכם שליטל היא כ   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

ירות. היא ציינה פה את האיזו,  מאוד משמעותי ומנוע מאוד רציני בהמון תחומים שעושים פה, בראשם הש

אבל אנחנו מלויים ע"י איזו כבר כמה שנים והשנה קיבלנו חוות דעת יוצאת דופן בנושא של הטמעת השירות  

בתוך המועצה עם מערכות מתקדמות, עם זמנים ומענה מקצועי, כל העבודה הזו היא עבודה שליטל מייצרת.  

ינה וחכמה את הממשק בין המועצה לבין צור יצחק ואני  אני חושב ורואה שליטל מובילה בצורה מאוד עד

 חושב שזו משימה לא פשוטה, היא עושה את זה בצורה מאוד טובה. 

 תודה שרון.  ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

 . תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הקמת ועדת נגישות [ 7]

באמת כמו שאת הסברת קודם, אנחנו מקימים ועדת נגישות, זו ועדה  אז    ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

שתעסוק בכל נושא מבני הציבור של המועצה ומבני החינוך של המועצה, אנחנו נתחיל במיפוי של המבנים  

אחרי שנעשה את זה ותפקיד הועדה יהיה גם    םלוועדיהללו, מיפוי הצרכים, נייצר קובץ הנחיות והמלצות  

נגישות.   עבודות  ונבצע  נשקיע  בהם  הפרויקטים  את  לתעדף  שנה  ובכל  שנתית  רב  תכנית  ולבנות  לתעדף 

גיל קנלי, גיל הוא מנהל הפרויקטים    -, יו"ר הועדה אני, ליטל רהב. מרכז הועדההבוועדמבחינת החברים  

ה להיות רכז נגישות. נציגי המליאה מירב זילברבוים ואריק  והבינוי בהנדסה והוא עבר את קורס ההכשר 

ת מנהלת אגף החינוך, ששי דניאל  יעודד לובוביץ מהרכש, צליל בכר היא סגנ   -כספי. מבחינת עובדי הרשות 

מרשות הספורט, מירית כץ תרבות נוער וצעירים, שלומי חן מחלקה טכנית, ליאור גפן תברואה, עו"ס קרן  

ודנ  מהרווחה  מלווה  שוורץ  לשמחתי  לנו  יש  ציבור  נציגי  מבחינת  מוניציפאלית.  מחלקה  מנהלת  גל  ה 

בהתנדבות שהוא אדריכל ויועץ נגישות מתו"ס, נתי זיו. בהמלצת עו"ס קרן שוורץ שמובילה את כל התחום  

הזה יש לנו שתי תושבות מצור יצחק, מורג לוי ונופר צעירי. מורג היא אמא לילדה עם תסמונת מאוד נדירה  

שדורשת הרבה הנגשות במבנה הציבור שבו היא לומדת ומשם אנחנו יכולים ללמוד הרבה על התהליכים  

הללו ונופר צעירי שהיא כבדת שמיעה ותושבת נוספת מאלישמע חגית אורגל שהיא נכה בכיסא גלגלים וגם  

 היא יכולה לתרום לנו תרומה משמעותית ורבה. 

נחנו מעלים את זה להצבעה. מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה  אוקיי, א   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אחד.



 10.1.2022מיום   1/22 מליאה מן המניין מס'

 38מתוך   20עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 מה התפקידים של הועדה?  איתן יפרח ]אלישמע[:

ראשית נעסוק במיפוי של המבנים במועצה וכתיבת הנחיות, כתיבת תכניות    ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

ואילו   נתעדף  אנחנו  הועדה מה  של  התקציב  עשייה מבחינת  דבר  לגבי  וקבלת החלטות  שנתית  רב  עבודה 

 פרויקטים נבצע כבר בשנה הזו.

ם זלגו לסוף הישיבה,  יופי, תודה רבה ליטל. אני רואה עכשיו ששוב התב"רי   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אז אני מבקשת להעלות אותם עכשיו לפני הנושאים האחרים.

 [ אישור תב"רים 8]

]גזבר[: אגוזי  ל  יצחק  משלימה  התחייבות  קיבלנו  יצחק,  בצור  שנתי  שש  ובינוי  מלאות    24-תכנון  כיתות 

ת סביבות לימודיות  מיליון ש"ח, אנחנו מבקשים להוסיף את זה לתב"ר הבניה. הקמ  7.2ממשרד החינוך, עוד  

זה פרויקט של משרד החינוך לשדרג כיתות בבתי ספר להתאים    M21בבית ספר במתן, גם זו הרשאה חדשה,  

, עשינו כבר כמה כאלה בבתי ספר אחרים ועכשיו הגיע התור של מתן. החלפת  21-את המערכות למאה ה

 רצפת אולם ספורט ישן בתיכון ירקון. 

אלף ש"ח זה לא בנו בסדר וזה    250מתי בנו אותו? בנו את האולם בסוף, מה זה    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 עובר ככה בשקט? 

אנחנו כבר נגיד לך מתי בנו אותו, אבל מה שחשוב כרגע זה שיש רצפה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 כזאת שאם היא מתקפלת היא עלולה להיות סכנה בטיחותית וזהו.  PVCמסוכנת, זו רצפה 

 אין לי ויכוח שזה בטיחותי, יש לי רק שאלה איך זה קורה לנו.  י עצמון ]כפר סירקין[:אור

רצפה באולמות ספורט היא משהו שנשחק ואחת לכמה שנים צריך לשדרג   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

במהלך היום וגם אחר הצהריים ובערב ממשיכים    1,600או לשפר, זה מה שקורה באולמות שעוברים בהם  

 לעבוד בהם עם הקהילה. 

 החלטה 

 מאשרת את הקמת ועדת נגישות על פי פירוט החברים שהוצג במליאה.המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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 - שווה לבדוק אם זה בלאי טבעי  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 נעשה בדיקה עם ששי להבין את זה.*  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]גזבר[: אגוזי  מקרה    יצחק  בכל  מערכת    50%זה  שדרוג  הספורט.  משרד  של  תב"ר  GISתקציב  לנו  יש   ,

אלף ש"ח לצורך צילום    17לקו מקרן הפיתוח, אנחנו מבקשים עוד  שבמקורו היה מהמשרד לשוויון חברתי, ח

אלכסוני של המועצה. בית כנסת באלישמע קיבלנו הרשאה כספית מהמשרד לשירותי דת. תב"ר יישובים  

מיליון ש"ח כאשר בפועל הסתבר לנו לאחר קבלת כל התקבולים    6רגיל, אנחנו אישרנו בישיבה הקודמת  

  333שהיה חסר לנו מדצמבר, לא ידענו בזמן התקציב שאנחנו זקוקים לעוד  מהמנהל והיטל ההשבחה מה  

של   התב"ר  בגובה  לישובים  המכתבים  את  שלחנו  כבר  אנחנו  לישובים.  חלוקה  לצורך  זה  כל  ש"ח,  אלף 

מתקבולי היטל ההשבחה הם יהיו הבסיס    24%-ש"ח כי רצינו לשמור על הנוסחה שאומרת ש   6,333,000

 כן. לחלוקה בשנה שלאחר מ

מיליון ש"ח, איך    6אגוזי, אם אני זוכר נכון אנחנו לקחנו הלוואה לצורך הנושא של    אמנון כהן ]נחשונים[:

 . ןמיליופתאום יש חוסר? לקחנו יותר משישה 

בדיוק הפוך, נכנס יותר כסף ממה שציפינו לקבל ולכן נכנס כסף ואנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ספת. ואני לא יודעת איך שכחתי להגיד לכם בעדכון בתחילת דבריי, אבל אתמול  רוצים לחלק אותו, זו תו

התבשרנו בשורה גדולה מאוד, פתחו את המכרז של אזור התעסוקה שלנו, האגרוטק שלנו, היה מכרז יוצא  

המועצה   לדונם,  ש"ח  מיליון  שישה  שיצאו,  מגרשים  שני  לדונם,  ש"ח  מיליון  שישה  כמעט  היו  הכלל,  מן 

ממה שהיה קודם. זה בטוח בגלל החזון הירוק, הבניה הירוקה    3ם חמישה מיליון ש"ח, זה כמעט פי  תישאר ע

 וכל היתר. 

 זה היה מכרז לשניים או לארבעה?   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

דונם, מי שזכה, אם רמ"י    10היה מכרז לשני מגרשים שביחד הם כמעט    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 , אני רק אומר שזה מתאים לאג'נדה שלנו עם משהו שמתחבר להתיישבות הכפרית. יפרסמו את זה

 האם זה נותן רמת הכנסה מכל דונם? אמנון כהן ]נחשונים[:

בינגו. ככה בדיוק, ככה זה נבנה. עכשיו יש סטנדרט מסוים, יש סטנדרט    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ז הזה, מה שאומר שיש ביקוש מטורף למקום, מה שאומר  מתמודדים למכר  30וכל מי שיגיש, הגישו מעל  
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שבפעם הבאה שיגישו ידעו שזה איזה שהוא רף. אנחנו במקום ממש ושנמשיך ככה אז נוכל להגשים את  

 החלומות שלנו. 

 ח, מה שאושרת דיברה עליו קודם. והתב"ר הבא זה מאבק בתחנות הכ שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

אלף בדיקות    12יקות אנטיגן, מה שאושרת אמרה, רכשנו בדיקות אנטיגן,  רכישת בד  יצחק אגוזי ]גזבר[:

 שכמעט כולן כבר נמכרו. זהו.

 מהלך מבורך.   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

אני לא מכיר הרבה רשויות שלקחו על עצמן את המסע הזה, זה בהחלט עול כבד וכל   אמנון כהן ]נחשונים[:

האנשים   כל  של  החיוביות  התגובות  את  רואה  אני  גדול.  שאפו  וביצע,  ההחלטה  את  שקיבל  למי  הכבוד 

 לכל הקשיים שיש מסביב.   ומסייעבוואטסאפ ואני מאמין שזה עוזר, תורם  

 גדול לשרון.  שאפו אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אפרופו שרון והשאפו הגדול, תגיד, אני לא רואה פה כזה תב"ר בעייתי שהייתם צריכים    עדי שחר ]מתן[:

 לדלג על ההנהלה בגללו. 

לא, הסיבה שלא הייתה הנהלה זה כי לא ראינו לנכון בצפיפות כל כך גדולה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

להכניס הנהלה, אני מזכירה לכם שהיו מספר ישיבות רב במהלך חודש דצמבר ולא ראינו שיש כאן איזה  

שהוא נושא שנוי במחלוקת שלשמו יש לכנס הנהלה, זה בעיקר דיווחים כמו שראיתם. זו הסיבה שלא הייתה  

 הנהלה. 

 חברי ההנהלה משתתפים פה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

ברור, אבל יש הנהלות שאנחנו דנים בהן גם לגבי נושאים שצריכים או לא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

צריכים להיות בסדר היום, שום דבר לא היה קונפליקטואלי וגם זה בעיקר דיווחים ולכן דילגנו על זה כדי  

 להקל עליכם. 

 ? 140אם הערכות נמכרו, למה צריך תב"ר של  שחם ]גני עם[:צפריר 

 עבור התב"ר הזה יש הכנסות באותו שווי. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 זאת אומרת שיהיה תב"ר במינוס במליאה הבאה או אחת אחריה?  צפריר שחם ]גני עם[:

אות שלו זה התשלום לספק וכמו  יש תב"ר, המקור שלו זה ההכנסות מהתושבים וההוצ  יצחק אגוזי ]גזבר[:

 - שהוא נפתח, אחרי שבוע הוא נגמר אלא אם נמצא עוד

אגוזי, זה לא ההסבר. לכל כסף שהמועצה מוציאה צריך להיות תקציב, מאחר    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 והיא מוציאה כסף היא צריכה לעשות תקציב. 

 ת אחרות ולא בקרן פיתוח.אוקיי, אז הוא צריך להרשם בהכנסו צפריר שחם ]גני עם[:

 זה לא בקרן פיתוח.  יצחק אגוזי ]גזבר[:

 מדברים ביחד / לא ברור 

אורי, בדרך כלל אני מסכים איתך, אבל אני חושב שבעניין הזה לא היה צריך להכין    אמנון כהן ]נחשונים[: 

 איזה תקציב מכיוון שזה משהו מהיום להיום כי טוב שזה נעשה ככה.

המקור של זה זה השתתפות בעלים. אנחנו נצביע על הכל אלא אם למישהו    ש המועצה[:אושרת גני גונן ]רא

 יש בעיה.

באופן פרוצדורלי, צריך לדווח למליאה על דברים שהם לא עלו בהנהלה    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 ועולים ישירות למליאה. 

ם דילגנו על הנהלה אז אנחנו, לא  אני לא מכירה את הפרוצדורה הזאת שא אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הבנתי את השאלה שלך. לימור את איתנו? לא הבנתי את האמירה, תחזור שוב. 

אני אומר שצריך לדווח למליאה על סעיפים שמגיעים לדיון שלא עברו    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 בהנהלה ואז המליאה צריכה להסכים לדון בהם. 

בסדר. הוא אומר שאם עלה משהו להנהלה אבל ההנהלה לא רוצה להעביר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 את זה למליאה, אבל המליאה צריכה לדעת שזה עלה בהנהלה? בואו ננסה להבין שוב.
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כי    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[: אני חוזר, אם יש סעיפים שעברו במליאה ולא עברו קודם בהנהלה, 

ל המליאה. צריך לדווח למליאה שעולים פה סעיפים שלא עלו  ההנהלה היא זו שקובעת את סדר היום ש

 בהנהלה וצריך להצביע שהם יכנסו לדיון. 

 אוקיי. לימור, בבקשה התייחסותך.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אכן, ישיבות המועצה מתנהלות קודם בפני ההנהלה ואחר כך עוברות למליאה,    לימור ריבלין ]יועמ"ש[:

בעצם   זאת  עם  את  יחד  לקיים  ההנהלה  של  כהסכמה  בזה  ראינו  והנושאים,  היום  וסדר  הזימון  שליחת 

הישיבה על הנושאים המפורטים עכשיו במליאה. זה נראה לנו מספיק, אם אתה חושב שלא, ניקח את זה  

 לתשומת ליבנו בפעם הבאה. 

להצביע בנפרד. כי אני חושב שהמועצה    7דבר שני, אני מבקש על סעיף    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 צריכה להפסיק לבזבז כסף, זו ההחלטה של הממשלה וזה הכיוון. 

בסדר. אז בואו נעשה הצבעה על כל יתר הסעיפים חוץ מסעיף תחנות הכח,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד.

 

ח. מי בעד? מי נמנע? יש לנו נמנע אחד, מי נגד?  ו, מאבק בתחנות הכ7סעיף  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אוקיי, ברוב קולות. 

 

יש לי הערה טכנית. כמו שהוצאתם את צופית החוצה, מה פתאום השארתם את    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 ח שהיא היוזמת שלו? וגבעת השלושה בפנים כשדנים בתחנת הכ 

 החלטה 

מאבק    1725מס'  למעט תב"ר  )נספח א'(  מאשרת את התב"רים על פי הרשימה המצו"ב  המועצה  מליאת  

 בתחנות מונעות גז. 

 פה אחד אושר 

 החלטה 

 מאבק בתחנות הכוח מונעות גז.  1725תב"ר מאשרת את צה המועמליאת 

 ברוב קולותאושר 

 נמנע, כל השאר בעד  1
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 נכון מאוד.  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 שאלה מעניינת, לימור תחשבי בינתיים על תשובה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 חבר הוותיק" [ הצגת פעילות "העמותה ל9]

אנחנו עוברים לאורחות שלנו. נמצאות איתנו כאן ורדה לוי יו"ר העמותה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שחלקם הם גם חברי מליאה ויש איתנו כאן גם את   קהוותי , נמצאים ונמצאות הנהלת החברי  קהוותילחבר 

לי והנהגת העמותות להגיע לכאן  ואת מנכ"לית עמותת אחים. ביקשנו ממובי  ק הוותימנכ"ל עמותת החבר  

. בסוף נצטרך לתקן איזה  2022ומה מתוכנן לנו לשנת    2021ולהציג בפנינו את עיקרי העשייה שלהם לשנת  

ח אדם כי אישרנו את זה, אבל נפלה טעות סופר ואגוזי יתייחס לזה בסוף. אבל  ו שהיא טעות טכנית בנושא כ 

 דה לוי. לא נעכב יותר את האורחים שלנו ונתחיל עם ור

ויקירי, תרשו לי להציג    מכובדיערב טוב לך גברתי ראש המועצה ולכל    ורדה לוי ]העמותה לחבר הוותיק[:

את כל חברי הנהלת העמותה כי אנחנו תמיד לא מציגים אותם. אורי עצמון הוא גזבר העמותה, יו"ר ועדת  

"ר ועדת הרווחה והתרבות שלנו,  כספים, אברהמסון ישראל ממושב צופית, ברשיר עלית מרמת הכובש היא יו

יו"ר    ה בוועדבן שמואל נחמה גם   ואני, ורדה לוי,  שלה, דורית קוברסקי מגני עם, שירלי לופו מנווה ירק 

שלנו, לשפר את איכות חייהם,    םהוותיקיהעמותה. החזון של העמותה הוא לשאוף לפתח שירותים לכלל  

לה הפוטנציאל  ומיצוי  התרבותיים  לצרכים  מענה  להכוונה  לתת  ואחת  אחד  לכל  לסייע  האישית,  עצמה 

בחברה והנגשת פעילות העמותה בישובים, אנחנו    קהוותי ולטיפול בהתאם למצבו, לשפר את דימוי החבר  

עושים את זה גם עם הקורונה בשנתיים האחרונות, ממש הרחבנו את הנושא הזה, והרחבת טווח גילאי קהל  

לפעילות שלנו של העמותה והיא ממש    סלהיכנכבר יכולים    60יל  היעד, הכנסנו גם אנשים צעירים יותר מג

רחבה. תחומי האחריות של העמותה, מרכז היום בנווה ימין ומרכז אופק שהשנה נפתח, הייתי רוצה לשמוע  

אם אתם רוצים לשאול שאלות אז תשאלו אותי כדי שאוכל גם לענות לכם. אחרי, אמיל מנכ"ל העמותה  

ר העמותה שלנו גם לומר כמה דברים. הקהילה התומכת שלנו פועלת הרבה מאוד  ידבר ואחריו ניתן לגזב

כ בית,  ומרותקי  שואה  ניצולי  גם  כוללת  לחבר    550- שנים,  יום  במרכז  וחברות.  ובמרכז    קהוותיחברים 

חברות וחברים שמגיעים לשם. מכללות יום, הדרים בשדה ורבורג ודורות בכפר מעש,    120- לתשושי נפש יש כ

משתתפים. חוגי ספורט    350-ברים וחברות. מגוון פעילויות תרבות והעשרה לקהילה ולמתנדבים, כ ח  90-כ

שמגיעים    םהוותיקימשתתפים, פתחנו את זה השנה. מתנדבות ומתנדבים בבתי    300,  םלוותיקיבישובים  

כ היום,  ולמרכזי  למכללות  בית,  למרותקי  שזקוקים,  האנשים  של  לבתים  עצמאי  ם  מתנדבי  49- באופן 
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ומתנדבות. עיתון 'כיוון חדש' שפועל. מועדון לניצולי שואה בשדה ורבורג שיש שם מפגשים, אנחנו רוצים  

לפתוח עכשיו במושב נווה ירק מועדון לניצולי שואה, עשינו סקר וראינו שיש שם הרבה ניצולי שואה. מי  

חבר שהיא  זמיר  גלי  זו  האחרונה  בשנה  שלנו  והתרבות  הספורט  כל  את  המועצה  שמפעילה  של  הנהלה  ת 

כ יש  אנשים מאוד מרוצים.  עם הקורונה  גם  האחרונה,  בשנה  נהדרים  דברים  עשתה  היא    2-3- ובמליאה, 

הייתה שנה קשה מאוד עקב הפסקת   2021סדנאות בכל ישוב ואנחנו שמחים מאוד לפתח את זה יותר. שנת  

ולא התאוששה מאז. הגרעון    הצמיחה במרכזי היום שחלקם נסגרו. כמות המשתתפים ירדה עקב הקורונה

גדל עקב השתתפות הדלה של החברים. בעקבות הקורונה הרבה חברים לא מגיעים למרות שהם רשומים,  

הם לא מגיעים וזה חסר לנו. התקציב שאנחנו מקבלים    הבטלוויזיבאותו יום אם הם שומעים ברדיו או  

אדיר עם רשות הספורט של המועצה שלנו    מהמוסדות כמו ביטוח לאומי וכולי. סיוע בתקציב, שיתוף פעולה

שעוזרת מאוד בכל חוגי הספורט. התושבים משלמים גם, המועצה קבעה תקציב לפעילויות משותפות, היא  

מקציבה לנו תרבות ותיקים, העשרת אירועים, הרצאות ומפגשים בתיאום ובמימון מחלקת התרבות, הם  

ת מקומית בכל התחומים. גלי מעבירה את זה יחד עם  עושים עבודה נהדרת גם במסגרת אזורית וגם במסגר

האנשים   לכל  גדולה  ותודה  ענפה  פעילות  שיש  לומר  רוצה  אני  בישובים.  המועדונים  ורכזות  המתנדבות 

ענינו    ילוועד בישובים,   ולכולם שהם בשיתוף פעולה מלא, אני מתפעלת בכל פעם מחדש. אנחנו  הישובים 

ח לשוויון  המשרד  של  קוראים  היום.  לקולות  ובמרכזי  במכללות  בישובים  הפעילות  וגיוון  להרחבה  ברתי 

 תקציב המתקבל הרבה לאחר מימוש הפעילות. 

]ראש המועצה[: גונן  גני  לא    אושרת  המועצה  יתכן שהשתתפות  איך  לנו  בוא תסביר  הגזבר.  אורי, אתה 

ש יודעים  אנחנו  בעקבות    1.4- השתנתה,  התקציב  את  והגדילה  כספים  עוד  הכניסה  שהמועצה  אחרי  זה 

 הרחבת הפעילות. אז תסביר למה המשפט הזה קצת סותר את מה שאני מכירה. 

אני לא הספקתי לעבור על זה, אחרת זה לא היה מה שכתוב. בשנה שעברה היו    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 - מיליון וחמישים

 אלף ש"ח, אז המשפט הזה לא נכון.  350-זה אומר שרק השנה זה גדל ב אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הכל נכון.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 עות בהקלדה. אורי, תעביר את זה אתה. אושרת זה כנראה ט ורדה לוי ]העמותה לחבר הוותיק[:
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המועצה[: ]ראש  גונן  גני  באמת    אושרת  נפלאה  עבודה  עושים  אתם  ורדה  זה,  על  מתעכבת  בכוונה  אני 

מדהימה, אבל חשוב לי לתקן כאן שלא יווצר רושם כי כתוב משפט שמבהיר שהתקציב לא השתנה וזה לא  

 נכון. זה פשוט לא נכון בכלל. צריך להדגיש. 

שהיא    קהוותילחברים שלא אוהבים להסתכל על טבלאות, אנחנו בעמותה לחבר    צמון ]כפר סירקין[:אורי ע

עמותה פרטית כביכול והיא בתהליך ארוך ומייגע להפוך לעמותה של המועצה, עשינו אנחנו את כל הפעולות  

ו עובדים כאילו  כדי להעביר את הממלכה למועצה, כשזה יגמר זה יגמר. אין שום בעיה, אנחנו מהבחינה הז 

אין ויש ואין לנו בעיה עם הנושא הזה. אנחנו נותנים שירות למחלקת הרווחה, בין השאר גם לנכים או דברים  

מהסוג הזה שהרווחה רוצה להפעיל, זה לא מופיע בפעילות שלנו אבל זה מופיע בנווה ימין. אנחנו נותנים את  

הרוו  אם  אז  נכים,  פשוט  זה  בכלל,  לא קשישים  וזה  להם את העמותה  זה  יש  להפעיל משהו  צריכים  חה 

והעמותה מסייעת לה בכל דבר כולל עמותת אחים, כשהייתה לה בעיה אנחנו ומעבירים את המשכורת של  

נותנים את אותם שירותים הנדרשים מעמותה שקיימת כדי להקל על הדברים ולא   הרכזת אנחנו. אנחנו 

ות וסיפורים מהסוג הזה, חבל על הכספים האלה. אנחנו  אלף ש"ח הנהלת חשבונ   200להעמיס על עמותה של  

  65נותנים שירות למעל מאלף תושבים, בסך הכל מחולק לפי מה שורדה הזכירה. יש עוד תוספות של עוד  

אנשים בשכר, השכר    50- אנשים פעילים לכל מיני דברים נוספים כולל העיתון 'כיוון חדש'. אנחנו מעסיקים כ

ש"ח, זה מה שהאנשים מקבלים בנטו שלהם. העלות החודשית שלנו למשכורת    9,000-ש"ח ל   1,000-נע מ 

  1.7מיליון ש"ח, מהם חסר לנו    5.4אלף ש"ח כל חודש. התקציב שלנו הוא מה שפרסמנו,    240-250היא בערך  

מיליון ש"ח שזה יותר משנה שעברה, אבל גם בשנה שעברה היינו בפער    1.4מיליון ש"ח. המועצה הקציבה  

צבת מועצה ולא נדרשנו למלא את זה כי הצלחנו לחסוך, ביטוח לאומי תגבר את התשלומים ואז לא  של הק

, אבל ברור לי שבעוד חצי שנה אנחנו נראה איפה אנחנו עומדים ואם יצטרכו תקציב נוסף  ןלגירעו נכנסנו  

את זה. יש לנו    היא לסגור פעילויות ואני מניח שאף אחד מאיתנו לא רוצה  ההשניייהיה מבפני שהאופציה  

מיליון ש"ח, בחצי השנה נשב בישיבה עם המנכל ועם אגוזי, בעוד    1.4סיכום כזה שאנחנו יוצאים לדרך עם  

חצי שנה נבדוק את עצמנו, נראה איפה אנחנו עומדים ונתקף מה עושים אז. אני מעריך שיצטרכו להוסיף  

אנחנו מתקצבים מהכסף הציבורי של    משהו, אבל אני לא מוטרד מזה מפני שמוצאים אם צריך. בסך הכל

לא פעולה    1,200-המועצה כ וזו  מבוגר  זה  זה פחות מתלמיד אבל  לנפש שפועלת במסגרת העמותה,  ש"ח 

אינטנסיבית של שישה ימים. בגדול ובתמצות מירבי, פעילות העמותה, איך היא מסתדרת עם הכספים, וכל  

י השואה וכל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו מחפשים  יתר הכספים זה מגבייה עצמית, ביטוח לאומי, ניצול 

כל דרך וכל אפשרות איפה אפשר לקבל הכנסות כדי לא להעמיס על המועצה יותר מדי, אלא את המינימום  

 ההכרחי. אנחנו מקווים לעבוד הלאה באותו המצב ושהקורונה תתן לנו גם לעבוד. האם יש שאלות? 
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אורי, אני חושבת שאתם החברים ובראשות ורדה שעושה עבודה    אני רוצה להתייחס  רחל רבר ]אלישמע[:

צריך לתמוך בכל מה   נפלאה,  וכל העמותה עושה עבודה  נהדרת  עבודה  עושה  נפלאה. רציתי להגיד שאת 

שדרוש כי מדובר פה במייסדים של הישובים שלנו, אנשים שבזכותם אנחנו פה ופשוט לא לוותר. אני סומכת  

בעיניים עצומות ש זה  עליכם  לא סתם אתם אומרים,  זה  וכל הצרכים שלכם  נהדרת  אתם עושים עבודה 

 באמת מתוך בדיקה וצורך. שיהיה בהצלחה. 

אני רוצה להגיד גם משפט, אני רוצה להגיד קודם כל שזה מדהים ואני גאה על    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

ופלוס והם    80-כבר חגגו את ה הזכות שיש לי להיות שותפה בנבחרת המופלאה הזאת של אנשים שחלקם  

של המועצה. זה מדהים, מרגש ומחמם את הלב. אני כל בוקר כשאני    ם הוותיקיעושים כל כך הרבה למען  

רואה את השכן שלי, ריקה, ממתין להסעה והולך עם כל כך הרבה שמחה ורצון בלב לפעילות במרכז היום,  

הביקורת, אני    ת בוועדילה פרין וניצה לזר מגני עם,  זה מדהים ושנזכה לעשות את הטוב הזה. איתנו גם אגב ג 

 לא זוכרת אם הן צוינו קודם.

שירלי תודה, אני רשמתי לי שאני רוצה לציין אותן ואת מיכל שיקרזי    ורדה לוי ]העמותה לחבר הוותיק[:

ושא  ביקורת. אמיל ביקש ממני לתקן כמה דברים לומר, אבל מכיוון שאני לא רוצה לעכב את כל הנ  תבוועד

 הזה אנחנו נמשיך הלאה. תודה רבה לכם לחברי ההנהלה של העמותה. 

]עדנים[: דוקטורי  של    יורם  הפעילות  על  שומע  אני  במליאה,  ששומעים  למה  מעבר  להתייחס.  רוצה  אני 

העמותה גם מכיוונים אחרים, זה מרגש, אתם מבצעים עבודת קודש, כל הכבוד ואין לי מילים. רציתי להביע  

 לי. את התמיכה ש

אני לא רוצה לחזור, אבל אני ממש מסירה את הכובע בפני כל העוסקים בעשייה הזו,    מולי אורן ]נירית[:

 פשוט נפלא. תודה לכם. 

תודה לכם. תודה לראש המועצה ולמנכל המועצה. שרון אני ממש מודה    ורדה לוי ]העמותה לחבר הוותיק[:

 לך ואני גאה בך. 

יתי להגיד קודם כל בתור שכן, חבר, אפשר להגיד בן מאומץ, שאני גאה  אני רצ  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

בכל מה שנעשה בתחום שאתם עוסקים בו, תמשיכי להיות פעילה. ברור שכל אלה שעוזרים ועובדים איתך  

 ואני ממש גאה בכם, אני עוד מעט מצטרף אליכם למועדון.
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לא הרבה, יש לנו עוד הרבה שנים של פעילות    שנים, זה  55ורדהל'ה, אנחנו מכירים    דוד משה ]נווה ירק[:

שלך, אני מאוד מעריך ואני עוקב ובני המשפחה שלי משתתפים בפעילויות שלכם, אני שומע על הפעילות  

 המיוחדת שלכם ואני מאוד מאוד מעריך את זה. 

שנים,    55אני רוצה לומר שדוד היה יו"ר ועדת התרבות הראשון לפני    ורדה לוי ]העמותה לחבר הוותיק[:

עובדים נפלאים ונהדרים שעושים   51מאז אני מכירה אותו. אני רוצה להודות קודם כל לכל העובדים שלנו, 

עבודת קודש, אתם לא יודעים איזו עבודה הם עושים. אני אשמח מאוד אם תתארגנו מספר אנשים, תגיעו  

רבה לך אושרת, תודה רבה לשרון,  לעשות סיור, אני אשמח מאוד לצאת איתכם לסיור בפעילויות שלנו. תודה  

לגזבר שלנו, לאורי, לסגנית שלך ולכל עובדי המועצה. במיוחד לדניאלה, העבודה שהיא עושה לנו ועוזרת  

 לנו, זה רק מחמם את הלב לכולנו. אם שכחתי מישהו זה כי אני מתרגשת מאוד. תודה רבה לכולכם.

ורדהל'ה, את מעוררת השראה, אם אשר מרגיש שהוא הבן המאומץ אז יש    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לרגע   מפסיקה  לא  שאת  חושבת  ואני  לאורך  באמת  גדלנו  ילדייך.  מרגישים  כולנו  דופן,  יוצאת  יכולת  לך 

עבור   והפעם  שלנו  הקהילה  עבור  פעילות  ומרגשת  השראה  מעוררת  בצורה  להוביל  וממשיכה  להפתיע 

מקרי שגם את וגם אורי נבחרתם ע"י צוות אובייקטיבי להיות יקירי המועצה כי    , שזה אולי לאםהוותיקי

העשייה שלכם רבת שנים, רבת השפעה, מכל הלב והנשמה וזכינו בדרום השרון. אשרינו שאתם כאן אצלנו  

של   החברים  כל  את  כאן  לציין  רוצה  אני  לך.  הלב  מכל  תודה  אישית.  בדוגמה  עושים  שאתם  מה  עושים 

ירלי לופו, אורי עצמון, הילית ברשיר, אמיל עזרן, דורית קוברסקי, ישראל אברמסון, נחמה בן  ההנהלה, ש

לבוא   נשמח  באמת  אנחנו  ומיכל.  לזר  ניצה  פרין,  גילה  קודם,  שהזכרתם  הביקורת  ועדת  ולחברי  שמואל 

ת שקצת  אחרי  ישיבה  נקיים  אנחנו  נפש,  לתשושי  המועדון  את  כשפתחנו  שנה  לפני  היינו  ירגע  ולסייר, 

הקורונה, נצא מהזום ונבוא לקיים את ישיבת המליאה במועדון לחבר החדש לתשושי נפש בנווה ימין. שוב  

עמותת אחים    תמנכ"לירונית. רונית    -תודה. אנחנו עוברים עכשיו לעמותת אחים ולעומדת בראש העמותה

עילות בצורה יוצאת דופן,  שנים, עושה עבודה יוצאת מן הכלל. בקורונה העמותה ממש הרחיבה את הפ  7כבר  

הורגשה בקהילה בכל מקום ומקום. אז לרונית ולכל חברי העמותה, אני רוצה לציין את החברים בהנהלה,  

שמוליק מריל, זאביק לנדאו שהוא יו"ר ההנהלה של העמותה    -גם כאן יש לנו חבר מליאה שהוא בהנהלה

ן, תודה רבה. כמובן זה ברור לכם שכל ההנהלה גם  , יעל אליאסי, עדי שחר, גיל שגיא ויריב דגקהוותילחברי  

 זה כולם מתנדבים ומתנדבות.   קהוותיפה וגם בהנהלה של העמותה לחבר 

 [ הצגת פעילות עמותת "אחים" 10]
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 . 2022-ומה מתוכנן ל  2021-אני מבקשת רונית שתציגי את הסיכום ל אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

רבה. אז עדי שחר חבר המליאה ממתן הוא היועמ"ש שמלווה אותנו ממש    תודה  רונית גטניו ]עמותת אחים[:

מיום ההקמה. תודה רבה אושרת על הדברים החמים. אני אפתח ואגיד שהעמותה הוקמה במטרה לצמצם  

פערים ולתת הזדמנויות לאנשים בעיקר על רקע סוציו אקונומי, אנחנו לאורך השנים בונים כל פעם עוד ועוד  

מענה פרטני לאנשים בסטטוס שונה במטרה לסייע להם להתפרנס בכבוד, להצליח בלימודים, תכניות ונתנו 

להשתלב מבחינה חברתית ובסוף להתקיים בכבוד בתוך המרחב הכפרי שרובו מאוד פוטוגני אבל יש פה ושם  

גם את האוכלוסיות שזקוקות לעזרה. השנה האחרונה הייתה פוסט קורונה מבחינה חברתית, שמענו את  

אבל גם על מרכז היום שנסגר לעיתים    םלוותיקיורדה שמדברת על הפעילות המעניינת והמרתקת שהייתה  

אחד   היה  וזה  הבדידות  הפגת  לצורך  פניות  ועוד  עוד  קיבלנו  כעמותה  אנחנו  ההנחיות,  היו  שאלו  בגלל 

אני אסכם עם    האתגרים הגדולים והמרכזיים שלנו בעמותה. מכיוונים שונים מצאנו פתרונות לנושא הזה.

. נתחיל. העמותה שלנו ממש על קצה המזלג, כמו שאמרתי אנחנו פועלים במטרה  2022- מיזמים חדשים ל

לעזור לאנשים להתקיים בכבוד והרבה פעמים זה דרך רכישת מקצוע שהוא לא אקדמי. זה לא תואר אקדמי  

או להחליף את ההכנסה  אבל זו רכישת מקצוע שמאפשרת להתקיים בכבוד, אם זה להגדיל את ההכנסה  

שנים מחלקים   כמה  כבר  אנחנו  ארוך.  ולטווח  יותר  יציבה  בהכנסה  פעמים ארעית  הקיימת שהיא הרבה 

מוצאים שהתחומים   אנחנו  העו"ס  עם  ובהתייעצות  שונים שאותו אדם מבקש  לתחומים  למקצוע  מלגות 

אפשר להפיק מהלימודים    האלה מתאימים לאותו אדם. בהתייעצות עם אנשים אחרים אנחנו מוצאים שאכן

יחד עם מרכז הצעירים ומקבלים   עובדים  אנחנו  זו המטרה המרכזית. במקביל  כי  האלה תועלת כלכלית 

כל   ביטוי את שעות ההתנדבות הרבות שלהם אצלנו בעמותה בעבודה עם  לידי  הרבה מלגאים שמביאים 

ונפרט    הקהילות, צעירים במרכז למידה, ותיקים בבית בהפגת בדידות, יש המון עזרות שאנחנו מעניקים 

שעות אנחנו    3-4שעות של מלגאים שהם לא בבחינת שגר ושכח, אלא כל    2210אותן מיד. בגדול מדובר על  

חיונית   ומאוד  מבחינתם  מגוונת  מאוד  שהיא  שנה  עוברים  וככה  חיונית  שהיא  אחרת  במשבצת  משבצים 

שמקבלים דרך מפעל הפיס וזה כיף גדול    מבחינתנו. המלגאים שלנו הם גם סטודנטים של המועצה, אלה

זכות הם   לנקודות  או בבר אילן ובתמורה  וגם סטודנטים תושבי מועצה שלומדים באריאל  לעבוד איתם 

בוחרים להתנדב אצלנו. במהלך השנה הזו זכינו ללוות את הנהגת ההורים המיוחדים שהוקמה בצור יצחק,  

צר עם  לילדים  הורים  מופלאים,  של אנשים  במהלך השנה  קבוצה  קודם.  שנתיים  מיוחדים שהוקמה  כים 

ליווינו אותם בבניית תכנית עבודה שנתית, אנחנו בנינו איתם תכנית להרחבת ההנהגה באופן שיהיו נציגים  

נציגים מכל ישוב. בנינו איתם גם תכניות עבודה שאת חלקן   מכל אשכול במועצה בשאיפה בעתיד שיהיו 

קווה שיצאו לפועל בהמשך והן גם התקשרויות עם חברות עסקיות, גם  הוצאנו לפועל השנה וחלקן אני מ 
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שמנהל   גילינו  פיצה  דומינוס  למשל  כיבוד,  ערבים,  מימון.  לצורך  וגם  היעד  אוכלוסיית  הרחבת  לצורך 

המכירות מאוד בקיא בעולם הזה של חינוך מיוחד והייתה פה דלת שנפתחה לשיתוף פעולה ארוך טווח, גם  

, לאפשר לילדים להכיר את העובדים המיוחדים ובסוף המטרה של כולנו היא לייצר  בלהכיר את הילדים

שינוי חברתי שאני מקווה שיבוא לידי ביטוי מתוך הפגת הסטיגמות החברתיות ופתיחת דלת לעוד הרבה  

ילדים מוכשרים עם צרכים מיוחדים שיכולים להביא המון תועלת לחברה. יצרנו קשר עם גופים שונים גם  

ה לממן מתקני משחקים במרכז למשפחות מיוחדות בצור יצחק ואפשר להרחיב על זה עוד הרבה, אני  במטר

בטוחה שההנהגה הזאת תפרוש כנפיים ותמשיך להוביל את התחום הזה ולהשפיע על הרבה הורים אחרים.  

התומכת  שיתופי פעולה יש לנו עם גופים עסקיים, חברת קארטס בקיבוץ אייל, חברה שאימצה את הקהילה  

מדהימים   אנשים  להם  יש  פיזית,  או  נפשית  אחרת,  או  כזו  מוגבלות  עם  אנשים  המבוגרים,  האנשים  של 

שתומכים בהם ומלווים אותם לאורך כל השנה, עם מפגשים חודשיים, אבל החברה שתומכת בהם נותנת  

אש השנה, סיור  להם ערך מוסף כמתנדבים, כאנשים שלא חייבים. הדלקת נרות משותפת בחנוכה, מתנות בר

ומרגש.   הלב  טוב שמאוד מחמם את  רצון  בסיס  על  כאן קשר ממש  ויש  אייל  ובקיבוץ  בחברה  שהתקיים 

שנים. בשנת הקורונה לא יכולנו להיות בקשר מכיוון שהנוער לא   6פנורמיק פאוור, אנחנו איתם בקשר מעל  

צריך ובתהליך חשיבה מאוד  היה מחוסן, אבל מדובר בחברה עסקית שהחליטה לתת מעצמה לחברה, למי ש

ט שמקבלים שיעורים פרטיים בחברה  -ארוך הגענו לפורמט של אימוץ נוער בסיכון, נערים ונערות בגילאי ז

ודרך השיעורים הפרטיים הם ממש נפתחים ונחשפים לעולם העבודה שהוא לא העולם שהם מכירים וגם  

ותו אדם שנולד עם כפית כסף בפה, האם  הם מנפצים פה סטיגמות של מי באמת עובד ההייטק, האם זה א

אותו איש מכונה? או אדם רגיל שעשה דרך, הגיע למסלול אקדמי ובסופו של דבר הגיע לקרקע יציבה של  

והיא   הנדסאים  לימודי  סיימה  כבר  בתכנית הזאת  שלנו  הבוגרות  להגיד שאחת  יכולה  אני  עבודה.  מקום 

כדלת   החיים  על  להסתכל  אפשר  שאם  מדהימה  בלהתקבל  בחורה  לה  שהייתה  ההזדמנות  מסתובבת, 

לפרויקט הזה שינתה מכאן ואילך את המסלול שהיא התקדמה בו, גם בצבא וגם בחיים המקצועיים. תנועת  

מפגשים בזום על בסיס יומי, מפגשים   30המושבים, זה נראה רחוק, אבל עד חודש מאי אנחנו קיימנו כמעט 

זה תרבות, אמנים, שירה כל    שהם חוויתיים אם  גדול, העשרה, היסטוריה,  בציבור שהייתה להיט מאוד 

שלנו של המועצה סביב אותה מדורת שבט של יום חמישי בשעה חמש   ם הוותיקיתחום שהוא כדי לרכז את 

, בזום אנחנו יכולים להיות הרבה יותר  המטלוויזי עם חברותא בחמש ולראות פרצופים מוכרים כי בשונה  

א  םקומוניקטיביי זה,  מול  זירה  זה  היה  הזה  והמפגש  זמן  מאוד  הרבה  ראו  לא  שהם  אנשים  ראו  נשים 

חברתית לאותם אנשים שנמנעו מלצאת מהבית או יצאו מהבית בצמצום. היינו בקשר עם תנועת המושבים  

, אני יכולה להגיד לכם בסיפוק רב  םלוותיקיוכמובן שזה היה חלק ממיזם ענק של הקניית מיומנויות זום  
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ד שלא הצליח להתחבר לזום ואני מדברת על עשרות רבות של ותיקים שהצליחו להתגבר  שלא היה ותיק אח

על המחסור הטכני והדיגיטלי ולגלות דרך העולם הזה גם עולמות אחרים של מיצוי זכויות, חיבור לקופ"ח  

סיבה  שנים. יש גיוס כספים שנעשה במ  6-ועוד. שיתוף פעולה עם הליונס, גם הוא שיתוף פעולה של למעלה מ

מעל   ומגייסים  אלף ש"ח שהולכים לטובת רכישת עמדות    10נהדרת כמו שהם עושים, דרום אמריקאים 

ערכות, השנה    50. אנחנו התחלנו את המיזם עם  120לימוד מתכלות בכניסה לבית הספר, השנה הם רכשו  

אוד כיף לחלק  . קלסרים, ספרים, מחברות ספירלה, טושים צבעוניים, מסוג הדברים שהיה לנו מ120היו  

למשפחות נזקקות, מסוג הדברים שמשפחות נזקקות לא כל כך יכלו להרשות לעצמם והם יצאו מהמועצה  

עם ידיים מלאות ועם חיוך רחב. הם מובילים את המיזם של עין עצלה שמזהה את הלקות ראייה הזו בגיל  

ואני יכולה להגיד לכם שהמיזם הזה  צעיר, מה שילדים לא יודעים לדווח עליו, מבוגרים לא יודעים על קיומו  

הציל לאורך השנים עשרות רבות של ילדים מתקיעות ראייה עד למצב של עיוורון. יש גם את מיזם השלום  

שהוא מקסים בפני עצמו, ממש בשישי האחרון עמדנו לקיים אירוע התרמה בנווה ירק, אבל הקורונה לא  

למען קהילת הנכים או לנתיבים להורות, יש כבר יעד ומה  הייתה בעדנו אז הוא נדחה וההכנסות כמובן יהיו  

  Cלעשות עם הכסף, רק צריך את התשתית שתאפשר לנו להתכנס. ממש על קצה המזלג, תרומות. סטודיו  

נסגר השנה, עבר בעלות, ואנחנו זכינו לטלפון שאפשר לנו לקחת המון ציוד ספורט ששווה אלפי שקלים, ציוד  

למרכזי   שהגיע  כיף  םתיקיהווספורט  מאוד  היה  כדורים,  משקולות,  מזרנים,  בנוסף,  אחרים  למקומות   ,

הציבור. קיבלנו מחברה שעקרה   להשביח את האמצעים שעומדים לרשות המקומות האלה שהם לטובת 

ריהוט   המון  קיבלנו  קודם,  אותם  שציינתי  פאוור  בפנורמיק  קשורה  שלה  שההנהלה  חברה  אחר,  למקום 

שה את המקום ליותר יפה. תרומות קיבלנו גם מבני ובנות מצווה עם איסוף רחב  למרכז נתיבים להורות שע

משפחות עם שקיות מלאות בכל טוב. אנחנו    30-היקף של מצרכי מזון, ביום אחד הצליחו להגיע ללמעלה מ

פעם   כל  לגייס  רצון טוב מצליח  והמון  ידיים  יצחק, עם עבודת  בצור  ילדים מקסים  מקבלים תרומה מגן 

מרגשת, פחות בכסף אבל יותר בערך ובחיבוק שהיא נותנת, השנה זה הגיע ליולדת ששמחה לקבל  תרומה  

חיתולים, אוכל לתינוקות ועוד הרבה דברים שהיא ביקשה. המתנדבים שלנו מגיעים לבתי ותיקים עד הבית,  

או   בזום  לחיבור  ראשוני  או  חוזר  להסבר  היום,  ענייני  על  לשיחה  אם  בדידות,  הפגת  עולם  לשיחות  כל 

הדיגיטל, עשינו הדרכות השנה גם על טלפון חכם ואני מקווה שיותר ותיקים מצליחים לשלוח ולקבל תמונות  

המון   הבית  עד  למשפחות  חילקנו  אייל,  מקיבוץ  תרומה  קיבלנו  רדיאטורים  החכם.  הטלפון  באמצעות 

דה בנווה ימין וחוץ מזה  שמיכות, מפגשי זום של חברותא בחמש כבר ציינתי. המתנדבים שלנו במרכז הלמי

יש לנו מתנדבים שעל בסיס פרטני מלווים ילדים ונוער בצמצום פערים בנושא הלימודי, אם אני אקבל כאן  

אישור אני אגיד במי מדובר, אבל אני יכולה להגיד שמדובר בבת משפחה של בכיר במועצה שלנו שמתנדבת  
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זרה גם במתמטיקה וגם באנגלית, התחילה עם  על בסיס שבועי, עושה עבודה מדהימה עם ילדה שמקבלת ע

ציון מאוד נמוך והיא מתקדמת עכשיו במעלה סולם הציונים, אבל זה לא העניין, העניין הוא שאותה תלמידה  

מגיעה למישהי הביתה שעושה הכל כדי שהיא תצליח וככל שזה לא תמורת כסף אלא מתוך רצון טוב, אין  

. יש לנו המון מקרים פרטניים שביחס לאותם מיזמים שאנחנו  דרך לאמוד את התפוקות של המפגש הזה

כדי לתת מענים לכל אחד/ת עם המקרים הכי   זמן אבל אנחנו כאן  יותר  לוקחים לפעמים הרבה  עושים, 

סבוכים, לא משנה מה הם, דרך המתנדבים הקיימים, דרך איתור מתנדבים חדשים ולא להשאיר אף אחד  

נה שלישית שתלמידים מבית חינוך סירקין אורזים מדי חודש כחלק מהמסר  לבד. קיבלנו ארגזי מזון כבר ש

, ארגזי מזון שכל שנה מגיעים לאותם אנשים ואנחנו קצת משנים,  םהייעודיילנתינה לקהילה וחלק מהערכים  

אבל גם כאן יש רוח התנדבות מדהימה, דיברנו על הערכות. אני רוצה שתראו קצת מהתמונה, פה תראו את  

ומכת נכים כמובן עם נציגי הרווחה וגם עם החברה המאמצת, חברת קארטוס מקיבוץ אייל שהגיעו  קהילה ת

עם שירים, עם סופגניות, כינור, בירכו על הנרות, היה מאוד מרגש ויפה וגם אתם יודעים, מפגש לא פורמלי  

שחולקו   המתנות  אלו  עכבות.  שום  ביניהן  בשיח  שאין  מיוחדת  לקבוצה  רגילה  קבוצה  השנה,  בין  בראש 

משפחות במועצה, אנחנו עושים   32- מארזים יפים מאוד, שי מקסים. אנחנו מחלקים אוכל על בסיס קבוע ל

את זה על בסיס קבוע אחת לשבועיים, פה אתם רואים את מתנדבי העמותה יחד עם מרכז הצעירים שבסוף  

ערך הזה הוא לא פשוט בכלל  השבוע הצטרפו אלינו. גם אוכל ברמה הבסיסית הזו, אנשים מחכים לנו והמ

מבחינה לוגיסטית, גם בגלל הקבוצה הגדולה של האנשים עם השיבוץ והכל, אנחנו מתמידים בזה יפה מעל  

שנים, כמובן תודה לחברת בופה שהבעלים שלה גרים באלישמע. זה הפרסום שהוצאנו לציבור לגבי הרחבת    8

נציגות   לראות  רצון  מתוך  הורים,  הנהגת  של  בשומר  המנהיגות  מהישובים.  אחד  מכל  הורים  הנהגת  של 

החומות שהיה ממש לא מזמן, בשיתוף פעולה עם נשים מירקונה שאמרו ביום שישי שהן רוצות לעשות משהו  

למען החיילים, הכנו משאית מלאה בכל טוב, מלאה בחיבוקים ואוכל מכל סוג שהוא והמשאית הזו הגיעה  

המיזם היחיד, רק טעימה של תמונה. מה אנחנו הולכים לעשות    לחיילים שלנו שהיו אז בשטח. זה לא היה

בשנה הקרובה? להמשיך בסיוע של מקצועות ליבה, לעזור לתלמידים וליצר עבורם אופק אחר, תעסוקתי,  

בצבא, אופק באופן שהם תופסים את עצמם, נמשיך לשתף פעולה עם בני מצווה, נמשיך באירועי התרמה,  

מ לכם  לספר  רוצה  אני  במועדון  אבל  הפעילות  על  ורדה  שאמרה  מה  של  בהקשר  שוב  מרגש.  מאוד  שהו 

בבית,    םהוותיקי שנשארים  אנשים  אותם  אבל  אחר,  באופן  ומורחבת  לעיתים  מצטמצמת  ברירה  שבלית 

שמבקשים   אליהם,  שיבואו  שמבקשים  אנשים  של  האחרונות  בשנים  וגדל  שהולך  מספר  מקבלים  אנחנו 

ת הממשק האנושי. תתפלאו, אבל גם אנשים שיש להם משפחה וחברים  חברה, שיגיעו אליהם, מבקשים א

אנחנו   הנוסף הזה.  למפגש  זקוקים  מהבית מאוד  לצאת  גם אותם אנשים שחוששים  ותמיכה מהקהילה, 
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מתנדבות במתן,    75השבוע יזמנו קשר עם אמהות עם מהות, זה ארגון ארצי שיש לו גרעין מאוד גדול של מעל  

סיכמנו שההתנד אנחנו  אנחנו  רק.  לא  ותיקים אבל  גם  בית,  לטובת אותם מרותקי  המשותפת תהיה  בות 

במהלך השנה נעניק כלים לאותם מתנדבים שכשהם מגיעים לאותם אנשים שמבקשים חברה, המפגש לא  

יסתכם רק בשיחה, כי לפעמים השיחה לא לגמרי מתקדמת. אנחנו נצייד אותם בכלים של יצירה, מיומנויות  

, פסיפס, כדי שגם במהלך המפגש תהיה יצירה ותחושת מסוגלות, יהיה סיפוק והרבה מאוד  להקשבה, פיסול

יוכלו להתקדם ביצירה הזאת ולייצר עניין אפילו   שמחה, וגם בין המפגשים אותם אנשים שיגיעו אליהם 

רטי  בעצמם. בנוסף, עומד להיות פרויקט של נוער, נערים ונערות שהגיעו לאותם מרותקי בית עם הכלב הפ

שלהם, אנחנו ניתן להם כלים להגיע עם הכלב ולהנגיש אותו לאנשים זרים, איך לעשות את זה וגם אותו כלב  

הפרטי ומשם זה    ימניסיונ יכול לשמש נושא לשיחה, מוטיבציה לצאת מהבית לטיול, אני יכולה להגיד לכם  

רצי, הוא מתחיל במועצה שלנו  נולד, מפגש שמעלה המון חיוך ואנחנו ממש חושבים שהמיזם הזה יהיה גם א

בזה חלק. שווי הפעילות שלנו השנה עומד על    חוייקעם תכנית מובנית וסדורה, אני גאה בנוער שלנו שיצטרך  

אלף ש"ח עד נובמבר, אבל למעשה מנובמבר נוספו עוד עשרות אלפי שקלים, שווי הפעילות הוא גם    648

אותנו גם ביעוץ לעמותה וגם ביעוץ לתושבים. שנמשיך    בזכות היעוץ המשפטי, שוב תודה לעדי שחר שמלווה

יחד ונעשה הרבה טוב, שנחזק את הערבות ההדדית ואני מבקשת להודות לך אושרת על התמיכה והגב, היקף  

וברוח הזו   ולחשיבות שאת מייחסת למענה לכל אחד ואחת  ישיר לחזון שלך  הפעילות שלנו קשור באופן 

ך, לשרון ולכל הנהלת המועצה, לכל השותפים שלנו וכמובן למתנדבים הרבים  אנחנו פועלים. אז המון תודה ל

 שיש.

רונית, אנחנו רוצים להגיד לך תודה. היקף הפעילות היא בראש ובראשונה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תוצאה של העבודה המדהימה שלך שאת מנהלת את העמותה ואת הצוות שנמצא איתך. את באמת עובדת  

ב והנשמה ואני יכולה לקחת את המשפט ושנמשיך יחד. אנחנו רוצים שתישארי איתנו, את עושה  מכל הל

 עבודה נפלאה. 

אושרת, ברשותך. תוך כדי שרונית דיברה עלה לי המשפט מסביב יהום הסער ואנחנו    אמנון כהן ]נחשונים[: 

ראיתי   גדול.  פשוט שאפו  ורצון,  והשקעה  נכונות  כך הרבה  כל  פעילויות,  כך הרבה  ידענו, משום שכל  לא 

שרונית דיברה, זה יצא לה מהנשמה ומהעיניים, פעם ראשונה שאני שומע אותה ואני כל כך שמח שיש לנו  

 נשים כאלה עם רצון טוב, עם השקעה, עם נכונות. באמת, תודה רבה לרונית. א

 אמנון, הרבה עבודה של העמותה היא מתחת לראדר. שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:
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נכון, בצניעות רבה נעשית כאן עבודה עם המון לב ונשמה ושוב תודה רבה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 את ולכל הצוות המתנדב שאיתך. תודה רבה. חברים, מישהו רוצה להגיד משהו? לך רונית על מי שאת ומה ש

העבודה של רונית מורגשת ואני חייבת להגיד שלא פעם הרמתי טלפון בעקבות מקרים    ליאת זולטי ]מתן[:

תמיד   ולא  חשובה  הזו  שהעבודה  מסכימה  אני  ניכרת.  הייתה  הדאגה  ותמיד  לחיוב  תמיד  נעניתי  ומיד 

 וע עליה כמו שמגיעה הבמה, אבל זו עבודת קודש. רונית וכל מי שעומד בראש, תודה. מצליחים לשמ

רונית, זה מרחיב ומרנין את הלב ממש, כל הכבוד. נהניתי לראות את המצגת, תודה לך,   מולי אורן ]נירית[:

כ  היה ממש מרגש.  זה  בנושא.  לכל החברים שעוסקים  ותודה  ביעוץ המשפטי  ותומך  לעדי שעוזר  ל  תודה 

 הכבוד. 

כל הכבוד, אני רוצה באמת להוסיף ולומר שאפשר לחבר בתוך הישובים את    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

הדברים שקשורים לבני מצווה ולנוער, ולחבר ולעשות עוד דברים וגם חיבורים של ארגונים עסקיים, אני  

 , כל הכבוד.מאוד אהבתי לראות את מה שהצגת ואני רואה איך אפשר למנף את זה קדימה

קודם כל ישר כח, ידעתי חלק מהפעילות, לא ידעתי כל כך הרבה, אז הפתעת    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 אותי. זה ממש מכובד, יפה וחשוב. איך אומרים? תמשיכו ככה. אנחנו איתכם. 

אתם צריכים להבין, עם כל הכבוד לכל התודות לכל אלה שמסביב, רונית זה הטורבו, אנחנו    עדי שחר ]מתן[:

פשוט עומדים בצד ולא נוגעים רק בשביל לא להפריע, כל מיני יוזמות ודברים, אני לא פגשתי עוד בולדוזר  

 כמוה ואני מכיר אנשים. 

 ה, גם תמשיכי ככה. את.אז ברוח הדברים של אושרת, לא רק תמשיכו ככ דני ברכה ]צופית[:

 יפה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אושרת אני רוצה לומר תודה לרונית, ממש התרגשתי לשמוע מה שאתם    ורדה לוי ]העמותה לחבר הוותיק[:

 ח. ו עושים, אני מכירה אותה וכל הכבוד רונית, ישר כ

זמות מבורכות ואני גם חושב שאפשר  גם המצגת הנוכחית וגם הקודמת, קודם כל אלה יו  גיא כהן ]בית ברל[:

לערב את המכינות אצלנו שיבואו להתנדב. להרים את הכפפה ולעשות את זה, אני יכול להיות המגשר. יש  
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יוזמות מרגשות מאוד, מה שראיתי עכשיו לא ברור מאליו   נוער שיכולים לסייע גם למבוגרים,  פה הרבה 

 ת פה לעזור. ואפשר לעשות את החיבורים האלה ואני מוכן להיו

 תודה גיא, אני בטוחה שרונית תרים את הכפפה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]עמותת אחים[: גטניו  עובדים    רונית  אנחנו  שאיתן  ברווחה  לעובדות הסוציאליות  להודות  רק  רוצה  אני 

 בקשר הדוק. תודה לכולכם על הדברים החמים. 

פרד מרונית ומההנהלה של עמותת אחים. נגיד שוב תודה  חברים, אנחנו נ   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מכל הלב.  

 2022[ תיקון אישור תקן כוח אדם לשנת  11]

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  שנוכל    אושרת  כדי  שנפלה  הטעות  מה  לנו  תסביר  אגוזי  האחרון,  לסעיף  נעבור 

 להצביע שוב על משרות ושכר עובדי מועצה. 

בישיבת המליאה הקודמת נשאלה שאלה לגבי החינוך, אינני זוכר מי שאל, נדמה לי נציג    יצחק אגוזי ]גזבר[: 

שדה ורבורג, בכל מקרה, בדקנו את הנתון ואכן הייתה בו טעות, שכר המורים לא הופיעו בערך לא בשנת  

נה,  , ולכן החלוקה של העלות למשרות יצאה מאוד גבוהה. סך הכל העלות הייתה נכו2022ולא בשנת    2021

. אני  2022בשנת    369.3-שזה אושר ו  2021-ב  359היא גם עכשיו רשומה באותו נתון, רק כמות המשרות היא  

. הייתה טעות בסינון  2022ח האדם של המועצה לשנת  ומבקש לאשר את הטבלה המתוקנת וזה יהיה תקן כ

 של המורים והמספרים לא עברו נכון לטבלה. התקציב נכון, הכל בסדר. 

גני המועצה[:  אושרת  ]ראש  ואנחנו    גונן  הסתדרו  הדברים  סופר.  טעות  הדברים.  בהצגת  טכנית  בעיה  זו 

 מבקשים להביא את זה שוב להצבעה. מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד. 

 

 אני מודה לכולכם ומאחלת לכולכם בריאות טובה והמשך ערב נעים.  [:אושרת גני גונן ]ראש המועצה

 

 החלטה 

 . 2022מאשרת את תיקון טעות סופר בתקן כוח אדם לשנת המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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 - המליאה ננעלה -

 בברכה,

 

 _____________  _____________  _____________ 
 אושרת גני גונן, 
 ראש המועצה 

 שרון סספורטס, 
 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 
 גזבר המועצה

 

  



 

 

 טבלת אישור תב"רים  –נספח א' 

 


