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 - פ ר ו ט ו ק ו ל  -

 המועצה דוח ראש [ 1]

טוב, אנחנו לא צריכים להצביע בסעיף הראשון, אז אני רוצה לכבד את מי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 שהגיע בזמן ולעדכן אתכם במצגת שאנחנו תמיד מתחילים איתה. 

 מצב הקורונה בדרום השרון  

שרון. כמו שאתם  עדכון בעניין מצב הקורונה במועצה האזורית דרום ה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

למקומות   דומים  מאוד  אצלנו  המקומות  גבוהים.  מאוד  מאוד  באמת  במספרים  אנחנו  לראות,  יכולים 

חולים פעילים. מה שמעניין במה שאתם רואים כאן עכשיו, או, נקרא לזה מעורר    1,574במדינה. יש אצלנו  

ום, אז תראו מגמה של ירידה.  אופטימיות זהירה, זה שאם תסתכלו בצד הימני ותראו התווספות חולים לי 

אומנם היא בשבוע האחרון, אבל עדיין אפשר לראות שהיא בעצם אולי תחילתו של סיום הגל הזה. לפחות,  

כך זה נראה אצלנו. אם מסתכלים בסך הכל, רואים שבמועצה האזורית מספר החולים הוא אחד לשלושה  

להני יכולים  רק  אנחנו  הרשמיים.  הנתונים  רק  ואלו  ואינם  וחצי,  מדווחים  שאינם  נתונים  גם  שיש  ח 

פורמליים. אנשים שלא נבדקו. אז, ההיקף בהחלט גדול וזה השפיע ומשפיע ביום יום. כולם מרגישים את  

להשאיר את כל מוסדות החינוך פתוחים, ככל האפשר. נמשיך    -זה. אנחנו ממשיכים בעיקרון המנחה שלנו  

ל פעמיים בשבוע נבדקים אבל מגיעים לבתי הספר, והפסקת  גם עם המדיניות החדשה של משרד החינוך, ש

עוסקים   עדיין  אנחנו  החינוך.  למוסדות  חוזרים  תלמידים  יותר  רואים  אנחנו  לצורך,  שלא  הבידודים 

בלוגיסטיקה המורכבת מאוד של חלוקת עשרות אלפי ערכות בדיקה לכל מוסדות החינוך, מהגיל הרך ועד  

מצב הקורונה. אני עוברת לעדכונים של דברים שככה קרו בימים האחרונים,    לבוגרים בתיכונים שלנו. אז, זה

 מאז הישיבה האחרונה שלנו. 

 אושרת, סליחה. מה זה מספר הנפטרים? זה מתחילת המגיפה?   אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

מר,  כן, כל הנתונים שאתם רואים כאן הם מתחילת המגפה וגם צריך לו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הרוב   קורונה.  חולי  נמצאו  גם  אבל  אחרות,  מסיבות  נפטרו  הנפטרים  של  המוחלט  שהרוב  הוגנת,  בצורה 

סיבת    ה הייתהמוחלט הם אנשים שחלו במחלות מורכבות אחרות וגם נמצאו חולים בקורונה, אבל זו לא  

 הפטירה.  

 בגל הנוכחי יש לנו חולים קשים?  אלי פיטרו ]כפר סירקין[:
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לא, לא שידוע לנו. סך הכל, כמו שאנחנו רואים במדינה, כמעט ואין חולים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 קשים, יחסית להיקף הכל כך גדול שאנחנו רואים, של החולים.  

 תודה.   אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

 זכייה בקול קורא.  

]ראש המו גונן  גני  לפני שנה    עצה[:אושרת  ימים שזכינו בקול קורא, שהגשנו  לפני מספר  טוב, התבשרנו 

וקצת. באמת, שאפו גדול לאורי ואורי על הזכייה בקול קורא של משרד החקלאות. זכינו בשלושה פרויקטים  

תיירות   ותיירות,  חקלאות  של  פרויקטים  החקלאית,  החווה  לחקלאות,  שקשורים  פרויקטים  שהגשנו, 

שקלים. באמת, זו הייתה שמחה גדולה. לא הרבה פעמים יוצא לנו לקבל כזה קול קורא.    1,260,000חקלאית.  

הקולות הקוראים מוכיחים את עצמם. אנחנו שולחים, לפעמים עוברת שנה, אפילו מתחלפת ממשלה, אבל  

 כשיש קולות קוראים בקנה, בסוף יש לזה ערך, יש לזה תוצאות. אפשר להעביר הלאה. 

אושרת סליחה. לפני זה, אני רוצה להבין. בתקציב שלנו, אנחנו תקצבנו את הסעיפים    ]נחשונים[:אמנון כהן  

 האלה. האם בעקבות זה הסכומים האלה יישארו פנויים או לשימוש המשך?  

לא, אנחנו לא תקצבנו את הפרויקטים הספציפיים האלה. בסדר? יש כאן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שהם מאוד מדויקים למה שמשרד החקלאות מוכן לתקצב. אז יכול להיות שחלק מזה,  שלושה פרויקטים  

אבל חלק קטן, כי למשל סובב דרום השרון לא תקצבנו. זה משהו שאנחנו כאן יכולים להשלים, זה שבילי  

אופניים שמחברים בין היישובים שלנו. אז אפשר למצוא את הדרך לחבר את זה עם פרויקטים שאנחנו רצינו  

עשות, אבל זה לא חופף במאה אחוז, גם אם יש ממשקים קלים. יש כאן עוד כל קורא, שאני לא רואה אותו  ל

אלף שקלים בקול קורא של משרד התיירות. אז יש גם    120- כאן, אבל הוא יופיע בתב"רים אחר כך. זכינו ב

הרפרנטים, ושוב,    ערך לביקורי השרים שמגיעים לכאן ולעבודה המקצועית הטובה שנעשית אחר כך מול

תודה לאורי פדלון. תיירות זה תחום חדש שאנחנו מטפחים אותו ומפתחים אותו והוא נמצא תחת האגף  

מאוד   מאוד  שמחנו  אז  החדש,  התעסוקה  באזור  בשיווקים  התקדמות  אותו.  מנהל  שאורי  האסטרטגי 

המגרשים ששווקו לפני  מהמחירים של    3כשראינו שהסתיימו המכרזים לשיווק המגרשים במחירים שהם פי  

שנה וחצי. יש ערך גדול מאוד לעבודה שנעשתה בהובלתו של מנכ"ל המועצה, עם הצוות המקצועי, בהנדסה  

ישנה, של אזור תעסוקה מזהם,    ההייתובחברה הכלכלית, עבודה שנעשתה לטיוב התב"ע. להזכירכם, התב"ע  

ע יותר ירוקה, לקדם בנייה ירוקה. בהקשר זה,  ואנחנו שינינו את זה, עם הנחיות מרחביות שיאפשרו לנו תב"

נשמע היום את הרצאתו של אלי כהן, חבר המליאה שהוא גם חבר בוועדה לתכנון ובנייה, שהייתה לו השפעה  
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גדולה מאוד על הבחירה שלנו לעשות אזור תעסוקה בנוי בבנייה ירוקה, עם שני כוכבים. נסביר בדיוק אחר  

כ כך  זה אחר  על  יספר  יותר בהרחבה. פתחנו את השנה עם בשורות מאוד טובות. המגרשים  כך, אלי  כה 

שנמכרו שם יובילו לפיתוח של אזור התעסוקה. עוד עוגן משמעותי שנכנס לאלה שכבר שווקו קודם לכן.  

פארק בקיימות, באזור תעסוקה שמקדם קיימות וסביבה ירוקה.  - אנחנו נדאג לזה שזה יהיה ברוח האקו

מחים כמובן שייכנסו גם תקציבים שנוכל, בתב"רים, לעמוד בתוכנית שלנו, כפי שאישרנו  לצד זה, אנחנו גם ש

 אותה. אז התחלנו יפה את השנה ושרק נמשיך ככה.  

 כמה זמן מהמכרז אנחנו אמורים לקבל את הכספים מהמינהל?   רחמים זבידה ]כפר מלל[:

 עניין של חודשים ספורים.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 יסת סיבי תקשורת.  פר 

אנחנו יכולים להתקדם לשקף הבא. עוד בשורה טובה, מתחילים בפריסת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הסיבים האופטיים. אני מזכירה לכם שיצאנו למכרז ויש כאן חברה זוכה, ובמקביל, החברה שזכתה והיא  

ת עד לאחרונה, החליטו כן להיכנס. אז  המועצה, גם בזק, שלא נכנסו להתיישבות הכפרי  ייישוב נכנסת לכל  

לצד החברה הזוכה במכרז, גם בזק יפרסו סיבים אופטיים ואנחנו רק נוכל להנות מהבחירה, עם מי אנחנו  

רוצים להתקשר. כשאני אומרת אנחנו, זה כל ישוב וישוב כמובן, וכל תושב ותושב. בסך הכל, אנחנו נראה  

ובאינטרנט שלנו, שהיום הוא    םהאופטייעותי בפריסת הסיבים  כאן במהלך השנה הקרובה שיפור מאוד משמ

 כלי עבודה לכל דבר. זה יועיל כמובן גם לילדים שלנו, שלומדים היברידית גם מהבית. 

 אושרת, לגבי הטבלה. אני לא רואה את ירחיב. אני יודעת שאנחנו היינו בין הראשונים.   גלית אדם ]ירחיב[:

את צודקת. ירחיב לא נכנסו בפריסה של בזק, אבל הם נכנסו בפריסה של    :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[

 החברה שזכתה.  

 אוקיי, בסדר.  גלית אדם ]ירחיב[:

אז זו רק דוגמה, אתם לא רואים כאן את הרשימה של המכרז, אבל לכל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   -הישובים נכנסים השנה. חלק יהיו בזק, חלק יהיו חברת השיטה, שזכתה, וחלק

 רגע, והחברה שזכתה מתי היא נכנסת לפריסה?   גלית אדם ]ירחיב[:

 .  2022גם, במהלך   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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הישובים. עוד חודש    מנהלותהם היו בסיורים בישובים. הם בקשר עם    ף אסטרטגיה[:אורי פדלון ]מנהל אג

יהיה כיסוי    2022הם אמורים להתחיל פריסה בישובים הראשונים. כמו שאושרת אמרה, הצפי הוא שעד סוף  

 מלא של כל המועצה.  

 דרך בזק?   אז הרשימה הזאת היא בעצם של ישובים שהם לא במכרז והם יהיו גלית אדם ]ירחיב[:

לא, אני מחדד. זו רשימה של בזק. יכול להיות שלאותו ישוב ייכנסו גם    אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

שיטה וגם בזק. זו רשימה שקיבלנו מבזק, אחרי הרבה עבודה מולם. זו התחייבות לגבי מתי הם נכנסים לכל  

   -ם גם ליתר וגםאחד מהישובים, אבל הם נוגעים רק בזירה של בזק. שיטה נכנסי

אתה רוצה להעלות את הרשימה של שיטה? או שאין טעם כי שיטה נכנסים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לכל הישובים שלנו?  

שיטה נכנסים לכל הישובים והם עוד לא העבירו לנו את סדר הפריסה.    אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

בכל הישובים, אבל כמובן שישובים שלא רוצים, זו בחירה    הם כבר אמורים להיות פרוסים  2022במהלך  

 שלהם. 

 כל הישובים זה כל הישובים?   אלי כהן ]חורשים[:

רגע אלי. כל הישובים זה כל הישובים. עכשיו קחו רגע את נירית. הם עשו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

נסו ויפרסו. תושבים אחר כך יבחרו אם  פרויקט משלהם. עכשיו בזק בכל זאת רוצים לפרוס. זכותם. הם יכ

הם רוצים, לא רוצים להיכנס. כל הישובים זה כל הישובים. אנחנו לא משאירים אף ישוב מחוץ לפריסת  

הסיבים. אנחנו דואגים שלכל ישוב תהיה פריסה במהלך השנה. אז כאן יש לנו את הפריסה לפי רבעונים של  

ו את זה לפי רבעונים, זה לאיזה ישובים תכנס שיטה, החברה  בזק. מה שלא הראנו לכם, כי עדיין אין לנ

 שזכתה במכרז.  

 זאת אומרת שישובים שיהיו בהם שתי רשתות, התושב יוכל לבחור לפי ראות עיניו?   צפריר שחם ]גני עם[:

 בדיוק כך.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שיטה במכרז בזמנו, אין לזה משמעות אחרי  זאת אומרת, זה שהישוב התחייב עכשיו ל  צפריר שחם ]גני עם[:

 הפריסה?  

 לא, כל תושב יכול לבחור. זה טוב, זה בדיוק מה שרצינו, שתהיה תחרות.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 זה מעולה.   צפריר שחם ]גני עם[:

. אחר כך, עשינו  קודם כל, רצינו שיכנסו, ולא רצו, כי זה לא היה להם כלכלי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מכרז, אז הם נכנסו. עכשיו בזק החליטו גם להיכנס, אז עכשיו יש תחרות, ותחרות זה טוב לתושב. 

 יש פיקוח של המועצה? שנוודא שנקבל עבודה טובה?   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

וב וישוב.  הפיקוח של המועצה זה ברמה שאנחנו נוודא שנכנסים לכל יש  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לגבי טיב העבודה, אין פיקוח שלנו. לא, זה לא חלק מהתנאים של המכרז.  

 בסדר, לא משנה. רציתי לדעת אם אנחנו צריכים להתכונן לזה.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 יש איזשהו ישוב שיש שם כבר סיבים אופטיים? שעובדים איתם?   אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

כן, חייבים להגיד שבנווה ירק יש פריסה בימים אלה. כבר עובדים    ]מנהל אגף אסטרטגיה[:אורי פדלון  

 ברחובות.  

 נכון, התחילו בנווה ירק.   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

   -בקיבוץ עינת יש חגי כהן ]עינת[:

בזק. לי יש סיב  אני רוצה להגיד לכם שאני בבית הפרטי שלי עובד עם הסיבים של    אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

 שפרסו לי, של בזק, ואני ממש לא נהנה מעדיפות על צורת החיבור הקודמת שלי.  

אני מציעה שאנחנו ניתן לכם את הרשימה המדויקת של כולם, כשיהיה לנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שאתה אומר לי אלי   גם את זו של שיטה. לגבי עניין הפיקוח, אנחנו לא התכוונו לעשות כאן פיקוח, אבל מה 

מעורר כאן מחשבות לאיך אפשר לוודא שבאמת העבודה שתיעשה תשפר את מה שהיא אמורה לשפר. מה  

שאתה אומר שאצלך לא ראית שיפור. אנחנו נעשה את הבדיקה לגבי העניין, איזה דרך יש לנו כאן לעשות  

 בקרה ופיקוח על זה.* אורי פדלון יעדכן במפגש הבא שלנו. 

אושרת אני חושב שבמקרה הזה צריך גם להגיד מילה טובה לשר התקשורת, שבשעתו    ]נחשונים[:  אמנון כהן

החברות לא רצו להיכנס לישובים כפריים ורחוקים, ובהחלט הוא עשה מאמץ ובעקבות זה כולם בעצם עכשיו  

 מוכנים להיכנס.  

י הוא יגיע לכאן לטקס חגיגי שבו  אז אנחנו גם נגיד לו באופן אישי תודה כ   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

משרד   מנכ"לית  שהיא  לירון  את  גם  ונזמין  אותו  נזמין  לפריסה.  שייכנס  הישובים  לאחד  ניכנס  אנחנו 
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התקשורת, היא משלנו, מכפר סירקין. אין ספק שיועז הנדל ולירון עשו עבודה מצוינת במשרד התקשורת.  

 רים. בוודאי אנחנו חבים להם תודה והוקרה. תודה על הדב

 כיכר בית ברל  

נעבור לשקף הבא, עוד בשורה טובה. אחרי פגישה עם שרת התחבורה ועם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מנכ"ל נתיבי ישראל, התבשרנו על ידי מנכ"ל נתיבי ישראל, לפני שבוע וחצי הוא התקשר אליי, כי את כיכר  

בית ברל יתכננו עכשיו בתכנון מהיר ויתקצבו אותה. זה באחריות נתיבי ישראל ואתם יכולים לראות כאן  

הכיכר. אני חושבת שלא רואים כאן את הפנייה לצופית, אבל גם יסדירו את זה. מאז שפתחנו את  גם את  

עוקף ניר אליהו, יש בכביש תנועה רבה, וכמובן שיש כניסה של תלמידים, של אלפי תלמידים וסטודנטים,  

שחס וחלילה   ביום לבית ברל. התרענו בעניין הכניסה המסוכנת הזאת בפני משרד התחבורה ונתיבי ישראל,

לא יהיה שום אסון, כי הכביש זה הוא כביש מסוכן, לא מתומרר כמו שצריך. חייב להיות שם או כיכר או  

 רמזור. הם עובדים על זה עכשיו בקצב מואץ. באמת בזכות לחץ גדול שהופעל גם על ידינו, בעיקר על ידינו.  

 ?  5233ה של אושרת, האם הוא הזכיר משהו בנוגע להרחב ליאת זולטי ]מתן[:

. הם מדברים על כך שהם מצאו מקור תקציבי  5233כן, בנוגע להרחבה של  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ואני רק מחכה למועד שבו יצאו למכרז ביצוע, ואנחנו על זה. 

 זה יהיה השנה?   ליאת זולטי ]מתן[:

כאן משהו שאינו בסמכותי. כידוע    אני מאוד מקווה. אני לא יכולה להגיד  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כל   על  התחבורה,  משרד  מול  שבועית  ברמה  אנחנו  אבל  התחבורה,  משרד  של  מלאה  בסמכות  זה  לכם, 

הפתרונות שדיברנו עליהם בעבר, לרבות הפתרונות קצרי הטווח של הבננה, היציאה שתיתן זכות קדימה  

 בכיכר ליוצאים מגוש חורשים. נעבור לשקף הבא.  

 סולת אלקטרונית. קיימות ופ 

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  רק    אושרת  לא  וירוק,  קיימות  של  הנושא  את  דגלנו  על  חרטה  שלנו  המועצה 

נאספו חמישה טון של פסולת אלקטרונית, שהיא    2020בדיבורים, אלא בהחלט במעשים. שימו לב בשנת  

טון.    176מדהים ויוצא דופן,    נאספו, תראו איזה מספר 2021הפסולת המזהמת ביותר שיכולה להיות. בשנת  

טון. גידול מטורף באיסוף הפסולת האלקטרונית. נגיד תודה רבה על    171טון. עלייה של    176-מחמישה טון ל

שיתוף פעולה מעולה לתושבים ולתושבות שלנו, שמשתפים פעולה עם הוצאת הפסולת החוצה; למועצה;  
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איכות הסביבה, ליאור, שהגביר את התדירות    למנכ"ל המועצה; לראש אגף התפעול; למנהל מחלקת אגף

של האיסוף ואת המודעות הגבוהה; ולמחלקת הקיימות שלנו, שעשתה מבצעי איסוף, כמו למשל בחודש  

אנחנו נכפיל    2022נובמבר הירוק. הגענו כאן להיקף מאוד משמעותי. ואנחנו עכשיו נאתגר את עצמנו שבשנת  

 את זה.  

 למה את לא מחליפה מקררים?   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

אני לא יודעת אם מקררים, אבל יש לנו הרבה מאוד פסולת אלקטרונית    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שאנחנו מוציאים אותה, ועכשיו גם עושים אותה בצורה מסודרת, וזה מאוד מאוד חשוב. זה אחד המזהמים  

   - הגדולים ביותר שיש, כפי שאמרתי. טוב

קון   בתוך    ]מגשימים[:עמנואלה  נוסעת  פשוט  אני  לקיימות.  בנוגע  אחד,  במשפט.  להתערב  רוצה  אני 

אוטובוס, עם אוזניות. אני מדברת כי נורא חשוב לי. אז בנוגע לקיימות, אני יוצאת עכשיו מהאקספו בדובאי,  

איכות סביבה שהראה שישראל ממחזרת   לוועדת  מהפסולת שלה, כשבגרמניה    2.7%שלחתי בדיוק שקף 

מהפסולת של המדינה ממוחזרת. אז מצד אחד אנחנו יכולים להתגאות שאנחנו מתקדמים, אבל    47%משל  ל

זה גם ביאס אותי נורא. זה במסגרת מה שאת העלית. אני מצטערת, לא יודעת כמה זמן אני אוכל להחזיק  

באופ בליטל  להביע את תמיכתי  רוצה  הייתי  אני  עוד מעט.  שיגיע  בתוך האוטובוס  בכל  פה מעמד  הזה,  ן 

 הקשור להגדלת משרתה של ליטל. אני לא יודעת מתי זה יעלה לדיון בהמשך.  

 דקות בערך, אולי קצת פחות.   25זה יעלה לדיון בעוד  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בתי עלמין  

קורים  תודה אלה שאת איתנו ואנחנו נעבור לסעיף הבא. אז היו לנו כמה בי   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

של חברי כנסת ושרים. ביקר אצלנו שר הדתות, מתן כהנא, יחד עם מנכ"ל המשרד, מוני מעתוק. היה ביקור  

משרד  ידי  על  מוכרים  ולא  מוסדרים  שלא  אלה  ביישובים.  העלמין  בתי  הסדרת  על  דיברנו  מוצלח.  ממש 

י וכל מה שנדרש, וגם  הדתות, שזה חשוב מאוד להסדיר אותם, על מנת שגם יתוקצבו על ידי ביטוח לאומ

כדי שהם יוכלו לפעול, כי כרגע מרחף איום על סגירתם. אנחנו פעלנו בעניין הזה. אורי מרגלית, שמנהל את  

כל התחום הזה, באמת התקדם מאוד יחד עם אגף ההנדסה, לתת אישורים לכל בתי העלמין שכרגע פועלים  

מאוד, וכאן נגיד יישר כוח ענק ללימור, לאגוזי   בלי האישורים הרלוונטיים. במקביל, אנחנו התקדמנו מאוד

ולאורי מרגלית, בנושא של בית העלמין המטרופוליני שלנו, בית עלמין בנימין. קיבלנו אישור ממשרד הדתות  



 1.2.2022מיום   2/22 מליאה מן המניין מס'

 68מתוך   10עמוד 
 נוצר על ידי 

עלמין   בית  על  מכרז  מוציאה  שרשות  מסוגו,  ראשון  דופן,  יוצא  מורכב,  מאוד  למכרז  לצאת  שאפשר 

   -ופולין. זה יוצא לדרך ממש בקרוב, המכרז. יהיה כאן מענהמטרופוליני שנותן שירות לכל המטר

אפשר שאלה רק? בנושא בית העלמין, האם יושם דגש על נושא הישובים שאין להם    יורם דוקטורי ]עדנים[:

 בית עלמין?  

דגש בשני מוקדים מרכזיים. אחד, הוא    ןייתכן יורם. אז בית העלמין הזה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מענה לכל היישובים שאין להם בתי עלמין במועצה. יהיה בו גם בית עלמין אזרחי, גם בית עלמין דתי    ן יית

וגם בית עלמין צבאי, ושלא נצטרך לקבור בו אף פעם. יהיו שם בתי העלמין האלה והם יתנו מענה ליישובים  

מסומנות ליישובים, על פי מה שהתחייבנו בעבר ואנחנו עומדים בזה    שאין בהם בתי עלמין, לרבות חלקות

 גם ברמת התכנון.  

 תודה.  יורם דוקטורי ]עדנים[:

 דונם של המועצה בלבד. כן, ליאת.   12אלה יהיו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

רשמי להקצות חלקה  ישיבת ועד במתן ושוחחנו על זה. הועד ביקש באופן    ההייתאתמול    ליאת זולטי ]מתן[:

  - גם עבור מתן אם זה אפשרי

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  רלוונטי    אושרת  הוא  אז  קודם,  עליו  שדיברנו  העיקרון  הוא  שהעיקרון  אמרתי 

 לכולם. רק ליישובים שאין בהם בתי עלמין.  

 מעולה, תודה.   ליאת זולטי ]מתן[:

 ביקורי שרים  

ר הלאה. היה לנו גם ביקור של אלי כהן, שר הכלכלה לשעבר.  אפשר לעבו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אלי קודם כל תומך בנושאים שאליהם אנחנו רותמים כל שר וחבר כנסת שמגיע, בנושא של מאבק נגד הקמת  

תחנות הכוח שלנו כאן. כל אחד שמגיע אנחנו רותמים אותו למאבק. כמובן שהוא גם התגייס והציע את  

לרבות דיון מהיר בנושא הזה בכנסת, אבל אנחנו פועלים בערוצים נוספים. בעניין   שירותיו בנושאים שונים, 

של תחנות הכוח, נעדכן בהמשך, לא בישיבה הזאת, כי זה לא על סדר היום שלנו, אבל אנחנו פועלים כדי  

היא  שזה לא יעלה לממשלה לאישור. היה כאן גם ביקור של מירב בן ארי, יושבת ראש הועדה לביטחון פנים.  

סיירה ביישובי גוש חורשים. הראנו לה את הפרצות בגדר ההפרדה. אתם מכירים את הנושאים האלה. כל  

לנושא, שאנחנו מביאים אותם לגדר ההפרדה כדי להראות את הפרצות ואנחנו   םשרלוונטיישר וחבר כנסת,  
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רגולטור גם  המדינה,  מבחינת  זקוקים  שאנחנו  מה  כל  ועל  הביטחון  נושא  על  מבחינת  מדברים  וגם  ית 

משאבים. מירב התחייבה לפעול בוועדה שהיא עומדת בראשה כדי לקדם פתרונות גם בנושא הזה. אני אסיים  

בזה שהיום הוא יום המשפחה ואני מאחלת יום משפחה שמח לכל המשפחות שלנו בדרום השרון ובריאות  

 טובה לכולם.  

   10.1.2022אישור פרוטוקול ישיבה  [ 2]

אז אנחנו עוברים מכאן הישר לאישור הפרוטוקול של הישיבה הקודמת,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 . מי בעד אישור הפרוטוקול? מי נמנע? 10.1.2022-ישיבה מה

 

   אושרת את לא רוצה לעדכן לגבי מירב? עדי שחר ]מתן[:

התבשרנו ועוד לא הספקתי להתקשר להגיד לה מזל טוב. מכאן אני שולחת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

על כך שזכתה   עמי אסף,  חינוך  בית  בית הספר עמי אסף,  פרידלנדר, מנהלת  את הברכות החמות למירב 

ים אותך מאוד  כמנהלת מצטיינת בישראל. באמת מגיע לה שאפו ענק. אנחנו אוהבים אותך מירב, מעריכ

לנכון להעניק לך את אות המנהלת המצטיינת.   ועדת השיפוט הארצית מצאה  מאוד ושמחים מאוד שגם 

 מבחינתנו באמת זכות גדולה וגאווה גדולה. אז, תודה לעדי, זה ממש טרי מעכשיו.  

 לנו, מירב זילברבוים, ליום ההולדת.  שומגיע מזל טוב למירב  ליאת זולטי ]מתן[:

כן, זה אמרתי בתחילת המפגש. לא ראינו את מירב, אז אם מירב הצטרפה    גני גונן ]ראש המועצה[:אושרת  

 אלינו אז איחלנו לך מזל טוב מירב.  

 תודה רבה.   מירב זילברבוים ]כפר מעש[:

אה, הצטרפת אלינו. יום הולדת שמח. כיף שבחרת לחגוג איתנו בישיבת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 יום הולדתך. אנחנו חשובים לך כמו שאת חשובה לנו.   מליאה את

 אישור תב"רים   [ 3]

 טוב, אנחנו עוברים לאישור. שרון או אגוזי? מי מכם?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלטה 

 . 10.1.2022מיום    1.22מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מס' המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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 אגוזי, אני מהבית, טיפה יותר קשה לי, אז אגוזי יעשה.   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

 בסדר. מי מעלה את זה?   גם אני מהבית, אבל  יצחק אגוזי ]גזבר[:

 הנה, לימור מעלה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 רגע, אני מנסה.   לימור רבלין ]יועמ"ש[:

טוב, עד שאגוזי יעלה את זה, אני רק אגיד שחילקנו את התב"רים לכאלה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שלא דיברנו עליהם בישיבת הנהלה. הם  שדיברנו עליהם בהנהלה וכאלה שלא. אנחנו סימנו את התב"רים  

רבים והכנסנו אותם לכאן, לא כי לא תכננו מראש להכניס אותם בישיבת הנהלה, אלא כי התבשרנו בשמחה  

מאוד מאוד גדולה שזכינו בקולות קוראים, את חלקם הצגתי לכם קודם. שימו לב שמתוך כלל התב"רים,  

המו הרוב  היום,  כאן  אותם  לאשר  מבקשים  כספים  שאנחנו  עבורם  מקבלים  שאנחנו  תב"רים  הוא  חלט 

ממשרדי   הכנסות  מיצוי  של  חיובית,  מאוד  מאוד  מגמה  כאן  יש  שבאמת  אגיד  אני  הממשלה.  ממשרדי 

ממשרדי   תקציבים  להביא  מצליחים  השונים  באגפים  המנהלים  את  ויותר  יותר  רואים  אנחנו  הממשלה. 

 הממשלה, אז באמת כל הכבוד. 

 הממשלה עובדת.   ]נחשונים[:אמנון כהן 

גם, יש לנו ממשלה עובדת, וגם יש תקציב ממשלה, ואין ספק שזה גם עוזר.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אגוזי, בבקשה.  

טוב, אני אתחיל משבעת התב"רים הראשונים שהיו בנהלה. תכנון קו ביוב למט"ש ניר    יצחק אגוזי ]גזבר[:

על   אלף שקל נוספים שאנחנו היינו צריכים, או    20ידי רשות המים, אבל יש  אליהו. זה פרויקט שממומן 

שצריכים, להשלים שם, שמחוץ לפרויקט. מתוך היטלי הפיתוח של הביוב, נממן אותם. הסדרת בתי העלמין  

וזו השנה השלישית. כל העבודות הכלכליות שאנחנו עושים, עבודות   במועצה זה תב"ר שרץ כבר שנתיים 

חנו טיפלנו בבית העלמין בעינת. לא רק בבנימין, מה שאושרת אמרה מקודם. בבית העלמין  תכנוניות. אנ

בבנימין, בעינת, בגבעת השלושה. לכל אחד כזה עשינו איזושהי עבודה כלכלית כדי להבין מה קורה. חלקם  

מרום    אלף שקלים לתב"ר הזה. בית ספר  150גם צריכים תכנון כזה או אחר. אנחנו מבקשים להוסיף עוד  

אלף    640שלב ג'. זה בית הספר שנקרא יצחק נבון, בצור יצחק. קיבלנו ממשרד החינוך תוספות בסך    -השרון  

שלב ב'.    -שקלים עבור בית חינוך ירקון    500- אלף שקלים ו  17שקלים עבור בית הספר. קיבלנו תוספות בסך  

ק. פעילות בטיחות בדרכים היא תב"ר  אלף שקלים עבור תכנון גן הילדים בנווה יר  45קיבלנו תוספות בסך  

   -שנתי, יש תקציב שנתי לזה. משרד התחבורה
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 אגוזי, על מה תוספת התכנון בנווה ירק? אם אפשר רק לדעת.   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

   -זה לא תכנון. התב"ר נקרא תכנון, אבל זה בעצם הביצוע. זה תוספת יצחק אגוזי ]גזבר[:

 לתיקונים שנעשים שם? לזה?   ירק[: שירלי לופו חזן ]נווה

 לא, על הגן החדש שנבנה שם. יש תוספת תקציב של משרד החינוך.   יצחק אגוזי ]גזבר[:

 הבנתי.    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

אלף שקלים מהרשות לבטיחות בדרכים. נגישות פיזית פרטנית,    53בטיחות בדרכים,    יצחק אגוזי ]גזבר[:

ן, הכנסנו את התב"ר הזה להנהלה, למרות שלא הייתה הרשאה מאושרת. היום, מעלית בית ספר כצנלסו 

עכשיו, לפני שעתיים, קיבלנו את ההרשאה המאושרת אז הרי לפניכם. חשבתי לבקש לאשר אותה כדי שברגע  

 שנקבל נוכל לצאת לדרך. מכאן עוד שמונה תב"רים שלא היו בישיבת הנהלה בשבוע שעבר. 

 שר לעשות הפסקה ולשאול שאלות על החלק הראשון?  אפ דני ברכה ]צופית[:

 כן.   יצחק אגוזי ]גזבר[:

 תן לו לסיים ונשאל שאלות על כל הת"ברים, חבל לעצור אותו.   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

]גזבר[: אגוזי  במצגת.    יצחק  שראיתם  כפי  הרשאה,  קיבלנו  חקלאית.  חווה  הקמת  שקלים    475אז  אלף 

ממשרד ממשלתי. את הסכום התואם בהרשאה נממן, כנראה, מתוך הסכומים שכבר אושרו, לא נאשר, כרגע  

השרון,   דרום  סובב  מקודם,  שראיתם  מה  אופניים,  שבילי  כסף.  עוד  ממשרדי    336לפחות,  שקלים  אלף 

  34אלף שקלים כבר אישרנו בעבר, אז אנחנו מבקשים לאשר  50אלף שקלים של המועצה.  84הממשלה, עם 

אלף שקיבלנו ממשרד החקלאות. שימור אתרים ברמת הכובש.    336אלף שקלים נוספים מקרן הפיתוח ועוד  

אלף שקלים על פרויקט ברמת הכובש. השתתפות של משרד החקלאות.    450גם זה תקציב משרד החקלאות.  

שנתיים,  זהו.   ולפני  קודמת,  בשנה  גם  שאישרנו  תב"ר  זה  חינוך.  למוסדות  מחשב  ותשתיות  מחשבים 

מתקציבי פיס. גם השנה אישרנו מיליון שקל מתקציב פיס, שלא בטוח שיוכל להיות, אנחנו בבדיקה כרגע.  

סף או  אלף לדברים היותר דחופים מקרן הפיתוח. כנראה שלא יהיה מספיק כ  200בינתיים אנחנו מבקשים  

שמפעל הפיס יוריד את זה כרגע מסדר היום. נראה עד הישיבה הבאה כיצד לנהוג. גני עם תקציבי פיתוח.  

גני עם ביקשו לממן מהתב"ר שלהם   הדבר הבא זה פשוט העברה מתב"ר לתב"ר, זה משהו טכני לגמרי. 

עיקור   ופלוס.  מינוס  של  טכנית  פעולה  זו  אצלם.  שבוצע  הניקוז  פרויקט  של  התפלאתי  השלמה  כלבים. 

הלשכה   באמצעות  החקלאות,  משרד  של  תקציב  איזה  חדש,  משהו  זה  חתולים.  לא  זה  אבל  בהתחלה, 
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כלבים. תקציב מלא של משרד החקלאות, בלי השתתפות שלנו.    30אלף לעיקור של    17הוטרינריה שלנו.  

עכשיו, כפי שאושרת אמרה,  אלף שקלים. קיבלנו    50בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה. היה לנו תב"ר על  

 אלף שקל. זהו.   122ההרשאה ממשרד התיירות היא של עוד 

 אוקיי, אגוזי תודה. עכשיו שאלות. דני רצה ראשון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לגבי הסדרות בתי עלמין, אני רוצה להבין משהו. כשיש בית עלמין שהוא של כל המועצה,    דני ברכה ]צופית[:

מין, אני מבין שאנחנו משתתפים. למה יש השתתפות שלנו בבתי עלמין בתוך קיבוצים ומושבים  כמו בבני

 בודדים?  

]גזבר[:  עינת הפך להיות בית    יצחק אגוזי  לא, אין. בתי העלמין שדיברתי עליהם בעינת וגבעת השלושה. 

קבורה בבית העלמין  עלמין של המועצה. המועצה קיבלה לידיה את בית העלמין. היא תקבל עכשיו רישיון  

והוא יהפוך להיות שלה. נכון שבית העלמין יופעל על ידי הוועד המקומי בעינת, בפטור ממכרז, אבל בית  

תושבי המועצה   גם  בבנימין,  עלמין  בית  שיהיה  עד  לפחות  שם,  להיקבר  ויוכלו  המועצה  של  הוא  העלמין 

 שביישובים שלהם אין בתי עלמין.  

שנייה אגוזי. דני, אני רוצה להסביר ואם אני לא אענה אז תגיד לי. נכון,    ה[:אושרת גני גונן ]ראש המועצ

בזמנו זה היה בית העלמין של הקיבוץ. הקיבוץ העביר את בית העלמין לידי המועצה ויש תוכנית כלכלית.  

המועצה לוקחת את בית העלמין, בהנחה שבית העלמין הוא לא גירעוני. אפילו, לא רק מחזיק את עצמו,  

לא גם עם יתרות שיאפשרו טיפוח שלו, והוא ייתן שירות לכלל תושבי המועצה. יש לנו ישובים במועצה  א

שאין בהם בתי עלמין, בכלל. אז יהיה לנו את בית העלמין בקיבוץ עינת ויהיה לנו את בית העלמין בנימין,  

יו לנו מספר בתי עלמין  שיצא לדרך, כמו שאמרתי אחרי שהמכרז יתפרסם ויהיה פיתוח שלו, וכולי. אז יה

שישמשו את כלל המועצה, ואפילו מחוץ למועצה, ויש תוכנית כלכלית איך להחזיק אותם, כדי שיהיו בתי  

 עלמין מבוססים, ולא משקולת כלכלית, להיפך. בסדר?  

שתי שאלות. אחת, אם יש תוכנית כלכלית שמחזיקה את עצמה ואולי יותר, אז למה    דני ברכה ]צופית[:

 צריכים לממן כל מיני פעולות?  אנחנו 

הכסף שהוצאת היה עבור תכנית כלכלית, ייעוץ כלכלי שקיבלנו, האם לקחת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 את זה או לא לקחת את זה.  

 השאלה השנייה, מה עם גבעת השלושה?  דני ברכה ]צופית[:
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האם לקחת את זה,    -נו בדיקת היתכנות  גם שם, יש תכנית כלכלית. עשי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ואם ניקח את זה, מה זה אומר עבור המועצה? ובהנחה שהמועצה יוצאת מהסיפור הזה ללא גירעונות, בניהול  

תקין, אז יש אפשרות שגם המועצה תיכנס לגבעת השלושה. זה מה שאנחנו בדקנו. כשלקחנו את הסכום  

וג לבדיקות כלכליות, להתכנות,  זה היה  יועצים  הזה,  בנימין,  ם לדברים אחרים שקשורים בבית העלמין 

 משפטים, וכולי.  

 יש לי שאלה עקרונית, מותר למועצה לשווק קברים מחוץ לתושבי המועצה?   דני ברכה ]צופית[:

כן, בהנחה שבית העלמין מוגדר כבית עלמין מטרופוליני. בית עלמין בנימין    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 פוליני, הוא הרבה מעבר למועצה.  מוגדר מטרו

   -את מדברת כל הזמן על בנימין אבל דני ברכה ]צופית[:

 גם עינת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מה עם גבעת השלושה?   דני ברכה ]צופית[:

  - לגבי גבעת השלושה, אני פחות בקיאה בנתונים, אבל אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שאני מתכוון להגיד, למה שצופית לא תעביר את בית העלמין שלה למועצה האזורית    מה  דני ברכה ]צופית[:

 שתתחזק אותו, תעשו מה שאתם רוצים.  

 אם צופית מוכנה לקבור בצופית את כל תושבי מדינת ישראל, אז אפשר.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אתם קוברים בעינת ובגבעת השלושה את כל תושבי מדינת ישראל?  דני ברכה ]צופית[:

היום לא, היום בתי עלמין האלה, אסור לקבור בהם אף אחד בחוץ מתושבי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מ  אני  השלושה.  וגבעת  כל  עינת  את  הבאה  לפגישה  היום  לסדר  להעלות  מוכנה  שאלות.  הרבה  שיש  בינה 

התוכנית הכלכלית של פתיחת בתי העלמין שיתנו שירותים הרבה מעבר ליישובים.* יש כרגע שלושה כאלה.  

אנחנו מדברים על בנימין, אזוריים. הם הופכים להיות אזוריים, מטרופולינים. אנחנו נעשה על זה, בסדר  

 ישיבה.   היום הבא,

אז מה שאני מבקש בהקשר הזה, אם לקחתם חברה כלכלית בשביל לראות אם זה כדאי,    דני ברכה ]צופית[:

 תראו לנו את ההצעות שלהם, של החברה הכלכלית. אני רוצה להבין.  
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קודם כל, בשמחה. לדעתי שלחנו לכם את המכרז של בית העלמין. הייתה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מליאה שבה הצגנו לכם על בנימין, את העקרונות. אתם אפילו הצבעתם על זה, גם במליאת הוועדה  ישיבת  

 לתכנון ובנייה וגם כאן. אנחנו נציג לכם שוב, כי יכול להיות שבאמת עבר הרבה זמן.*  

אני רוצה את של גבעת השלושה ועינת לראות. יש בכל הישובים בתי עלמין ויש צורך    דני ברכה ]צופית[:

   -לעשות בית

בסדר דני, אתם תקבלו. גם את של עינת וגם את של גבעת השלושה.* הכל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יועצים כלכליים. אנחנו לא נכנסים לשום דבר שיש בו משהו שעלול לסכן את   בשקיפות, בגלל זה לקחנו 

יוזמה שתיתן שירות מצויין    המועצה או לחשוף את המועצה. אנחנו נכנסים אך ורק למשהו שנראה כמו

לתושבינו וגם תניב הכנסות. לכן, אתם תראו את התוכנית העסקית של גבעת השלושה, של עינת ושל בנימין.  

סעיפים ומסגרת זמן של שעתיים וחצי. בוא נתמקד תשאלו    11חברים, אני רוצה לבקש מכם. זו ישיבה עם  

לסדר יום, אני מוכנה, בשמחה. אם יש משהו שמעניין    שאלות נקודתיות לתב"ר. אם אתם רוצים לעלות נושא

אתכם ואתם רוצים לקבל יותר פרטים עליו ורוצים שיהיה על סדר היום, נעלה אותו בישיבות הבאות. אני  

 מכניסה לסדר היום הבא הצגת כל הפעילות של בתי העלמין.  

 יום את התב"ר. אבל אי אפשר דבר כזה להציג בישיבה הבאה ולאשר ה דני ברכה ]צופית[:

אתה לא רוצה לאשר, אתה לא חייב. זה בסדר, אנחנו עושים את זה הרבה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

פעמים. אנחנו לוקחים את התקציבים, בודקים התכנות למשהו ואז באים ומעדכנים אתכם אם יש או אין  

מי שמרגיש אין לו נתונים להצביע,  התכנות. הכל בסדר, אנחנו נמצה את זה בהצבעה. מי שירצה, יצביע ו

 שלא. כן אמנון.  

]נחשונים[: כהן  את    אמנון  אושרת  שנית,  דני.  של  התקיפה  את  מבין  לא  אני  אלף,  הערות.  שתי  לי  יש 

 השתמשת בביטוי "בתי קברות מבוססים". זה נשמע יותר מדי.  

 מה זה מבוססים?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 נו, הכוונה שלא יהיו גרעוניים.    ]גזבר[:יצחק אגוזי  

 כן, הכוונה שלא ניקח בית עלמין גירעוני. זו הכוונה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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אלף על התכנון    150לא, אני מבין. הקונוטציה לא נשמעת טוב, בעיניי. לעניין עצמו,    אמנון כהן ]נחשונים[:

ע שבאזור בנימין יש בעיות ויש תכנונים. אני רוצה להבין אם  של בתי הקברות. אני רוצה להבין, אמרת הרג 

 מכסים את כל התכנון של בתי הקברות, של מה שציינת, פלוס בנימין, או שזה רק חלק מהתקציב?   150-ה

 אגוזי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אחרונות, תוך כדי זה  חברים, אנחנו עושים את כל הבדיקות האלה לאורך השנתיים ה   יצחק אגוזי ]גזבר[:

דונם של בית העלמין של המועצה, מה שאושרת אמרה    12-שאנחנו מתכננים, או מתחילים לתכנן, גם את ה

הדונם, צריך לתכנן אותם, לעשות   12מקודם, אנחנו הרי לא מוציאים למכרז. בשביל להתחיל להתקדם עם 

ים כנראה לא יספיקו, בטח שלא לעבודות  אלף שקל  150תכנית בינוי מפורטת, צריך עוד כל מיני דברים.  

עצמן. ברגע שנסיים את התוכניות הראשוניות ונראה מה צריך לעשות, נביא כמובן תב"ר משלים לביצוע,  

דונם יספיקו    12הדונם לא נפתח ביום אחד, זה יתפתח לאט לאט.    12לתכנון מפורט, לדברים שצריך. את  

 אמרה שאולי לא נקבור שם. אבל חבל, נציג את זה בדיון.   שנה בטח. אושרת  50למועצה, אם ירצה השם,  

חברים בואו נתמקד בתב"רים, אנחנו עכשיו עושים על בתי עלמין. זה לא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הדיון, בואו נחזור לתב"רים. 

 יש לי כמה שאלות על התב"רים.   עדי שחר ]מתן[:

 עדי.    כן, בבקשה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]מתן[: שחר  שתי    עדי  החקלאות.  משרד  של  תקציב  פה  שיש  ראיתי  הכובש.  ברמת  אתרים  שימור  אלף, 

, מה זה שימור אתרים ברמת הכובש? עכשיו,  ההשניישאלות. אלף, לא נצטרך לעשות מאצ'ינג? והשאלה  

יזה תכנון שכבר  שבילי אופניים. ראית שמתוקצב הכסף הזה טוב מאוד, אבל אין התייחסות לתוכנית. יש א 

  איזשהוקיים? שלמעשה הכסף זה כבר לביצוע? זה בעניין הזה. גם לגבי התוכנית לתיירות הכפרית, האם יש  

 צפי למאצ'ינג? והאם זו רק תכנית?  

 אגוזי אתה רוצה שאני אענה?   אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

 כן אורי, תענה בבקשה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אסטרטגיה[:  אורי אגף  ]מנהל  לפנינו    פדלון  כבר  התחילו  הכובש  רמת  הכובש.  רמת  על  קודם  אענה  אני 

פרויקט שימור, שנעשה ברחבי הקיבוץ. המאצ'ינג יהיה עם כספי קיבוץ. זה תב"ר שמאושר פה, אבל בגלל  
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צם עכשיו  שאנחנו הגשנו את הבקשה לקול הקורא, אנחנו נעשה התחשבנות מול קיבוץ רמת הכובש, והם בע

 עובדים על התכנית שלהם והמאצ'ינג יהיה מול כספים שלהם. 

 תגיד לנו מה משמרים, זה לא סודי.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

   -לא, לא. יש להם תכנית אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

 אורי, במקום שתסתבך, בוא תן לי להגיד את זה.   אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

 כן, אתה מכיר, אתה מטייל שם.   פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:אורי 

המועצה[: ראש  ]ס.  מרגלית  הקמת    אורי  של  מהמורשת  אתרים  לשמר  רבות  שנים  לפני  התחיל  הקיבוץ 

תרצ"ו מאורעות  השנים  -הקיבוץ,  בין  זו,  במסגרת  וכולי.  השחרור,  מלחמת  הקיבוץ  2018-2015תרצ"ט,   ,

אלף שקלים שהושקעו. היו    500-400השקיע סכום, היום אוספים את החשבוניות. מדובר בסכום של בין  

ג היה  הדולר  טובות,  על  שנים  לחזר  התחיל  הוא  להשקיע.  החליט  הקיבוץ  טוב.  היה  הכלכלי  המצב  בוה, 

הפתחים של משרדי הממשלה, כדי לקבל תמיכה, עזרה. הם שלחו קול קורא עשרות פעמים לכל מיני משרדי  

לא נענו מאף אחד. פתאום, לפני שנה היה קול קורא נוסף של משרד החקלאות. הם פעלו מהר,   םממשלה וה

כנראה  כששוסטר הי והנה פתאום אחרי שנה, הגיע. עכשיו  שם. הם הציגו את אותה מצגת  ימיו  ה בסוף 

שהקיבוץ לא יוכל להשתמש בחשבוניות האלה. בגלל שהוא השקיע את רוב הכספים, הוא יצטרך לחשוב  

. מול זה הקיבוץ  40%הוא    450. זאת אומרת, הסכום הזה של  60-40מאיפה הוא מביא, כי המאצ'ינג הוא  

שמשרד החקלאות נותן, והם יצטרכו לשבת ולתכנן איך עושים את זה.    40אגורות על כל    60ך להעמיד  צרי

האתרים כבר קיימים ברובם, אפשר כבר לסייר בהם. כשיפתח נושא התיירות של המועצה, אז זה גם יהיה  

בתוך   מובנה  סיור  שם  פיתחנו  לסייר.  ובכלל,  המועצה,  תושבי  יוזמנו  שאליו  האתרים  של  אחד  האתרים 

הקיבוץ. כל עובדי המועצה כבר עברו, או רבים מעובדי המועצה כבר עברו את הסיור הזה. אז האתרים כבר  

 קיימים, עכשיו מחפשים את הכסף שכבר יצא.  

אורי, אנחנו קודם כל מזמינים את עצמנו לישיבת מליאה אצלכם, כולל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

סיור, כמו שהיינו עושים פעם בכל ישוב. הקורונה קצת שיבשה לנו את זה, אבל אנחנו עוד נחזור לזה. טוב,  

יוצא   הממשלה,  ממשרדי  מתנה  שקיבלנו  תב"רים  מאשרים  כשאנחנו  האם  היא  שחר  עדי  של  השאלה 

זה עוד כסף שלא תכננו מהמועצה? והיא שאלה מצוינת וחשובה. אז צריך להגיד אותה    שצריכים להוסיף על

מראש, כשאתם מצביעים. התשובה היא לא, משום שהמאצ'ינג שנדרש כבר נמצא באישורים של תב"רים  

האם זה יכול להיות במקום? זה לא יכול להיות במקום. זה יהיה   - שאישרנו. זה מה שבהתחלה אמנון שאל 
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ינג ולכן בכל אחד מהם יש מאצ'ינג. ברמת הכובש המאצ'ינג הוא של רמת הכובש, לא של המועצה.  מאצ'

ולשבילי   אחד,  מצד  חקלאית  לחווה  אישרנו  שאנחנו  תב"רים  של  מאצ'ינג  זה  האחרים  הדברים  בשני 

   -האופניים, מצד שני. לכן

 אבל אני שאלתי על התיירות, על שבילי האופניים.  עדי שחר ]מתן[:

אלף    122רגע, אני אענה גם על התיירות. אז בתיירות אנחנו קיבלנו    ורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:א

 בתחום התיירות.   קשיוו לפעולות 

 בלי מאצ'ינג.   יצחק אגוזי ]גזבר[:

 .  50-50 אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

 לא, אין מאצ'ינג שם בהרשאה.    יצחק אגוזי ]גזבר[:

 , אני תכף אעבור על זה.  50-50אוקיי, אני חושב שכן, אגוזי. לדעתי  הל אגף אסטרטגיה[:אורי פדלון ]מנ

 אורי, איזה תוכניות של התיירות הכפרית? מדובר בחברי המועצה או בישובים?   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

דשה, שכבר מסיירת  אני רק אגיד לכם שגייסנו לפני שבוע ימים עובדת ח  אורי פדלון ]מנהל אגף אסטרטגיה[:

באתרי התיירות, מצלמת וכותבת. יש לנו תשתית לאתר אינטרנט בתחום התיירות. אני לא רוצה עוד להביא  

את זה לפה, כי זה עוד ממש בחיתולים. אני מאמין שעוד שתיים, שלוש ישיבות נבוא ונציג לכם את התוכנית,  

את דרום השרון כמו שמטה יהודה בפרונט, ויש  ותוכלו לראות. אנחנו באמת עושים תוכנית תיירות להביא  

עוד רשויות שעושות פעילויות מאוד יפות. באמת להביא. פה יש לנו גם תקצוב. חלק מהכסף מתוקצב על ידי  

משרד התיירות וזה מבורך, והמטרה באמת להביא גם תיירות פנים וגם תיירות חוץ כשתיגמר הקורונה.  

 באמת ללכת על זה בכל הכוח. 

 אוקיי, זה ענה לך על השאלה עדי?   גני גונן ]ראש המועצה[: אושרת

 אפשר לשאול שאלה?   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 כן אורי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני רוצה לעזוב את בית העלמין והסיפורים האלה, אנחנו נאשר את כל התב"רים,    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

ת היא שאתם צריכים לתת לנו קצת יותר פרטים, כדי שלא יהיו שאלות. למשל,  אין בעיה. הבעיה המרכזי

יודע שבתי העלמין זה כורח של הקיבוצים למסור אותם לנו, וזה פתר להם את הבעיות של   אף אחד לא 
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ההרחבה והשיוכים, אבל זה יהיה בנושא כשנעלה את זה. צריך לזכור היסטוריה. חבל, אולי אז לא יהיו  

 שאלות.  

אתה צודק. נכון אורי אתה צודק. יש נושאים שהם כאלה מורכבים. לנו הם    ושרת גני גונן ]ראש המועצה[:א

 נראים ברורים. לאחרים אולי פחות, וצריך לתת להם מקום משלהם.*  

זו הזדמנות לחברי המליאה לדעת את ההיסטוריה, לא כולם ליוו את כולה. עכשיו    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

חשבים, שני מיליון מאתיים, בבתי הספר. זה המון כסף וכבר השקענו המון כסף. בנינו בתי ספר  לגבי המ

חדשים ועשינו תשתיות. תנו קצת יותר פירוט ויותר אינפורמציה, שנראה, מפני שזה נראה, איך אומרים,  

 קצת גדול, ורוב בתי הספר בכלל חדשים.  

ו נענה על זה כששרון יענה על עניין המחשבים. רק אגיד שזו  בסדר, אז אנחנ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בשבילנו לקחת נושא, כמו נושא בתי העלמין, ולהציג עבודה מעולה שנעשתה כאן    מצוינת באמת הזדמנות  

בשנתיים האחרונות, על ידי הצוות המקצועי, בראשותו של אורי מרגלית, להסדיר את עניין בתי העלמין  

 יישן. לתת שירות מצויין, גם לתושבים, וגם שיפור בהיבטים העסקיים.  ולתת ווין ווין סיטוא

 אגב, זה חמש שנים, אני אתקן אותך.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 אוקיי, אני לא דיברתי על בנימין כרגע.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא, אני מדבר על עינת.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

יופי, מצוין. אז יש כאן המשכיות. אנחנו עכשיו נקבל משרון הבהרה לגבי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 המחשבים ונעלה להצבעה.  

הפער בנושא המחשוב לפני שנתיים עמד על חמישה מיליון שקלים, בהיבטים של   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

צריכה להשקיע,    השהיית ך הרבה מאוד זמן לא השקיעה במחשבים, בסכומים  תשתיות, ציוד. המועצה במש

והנושא נזנח בכל בתי הספר. אנחנו מחליפים את זה לאט לאט, אנחנו לא עושים את זה במכה. נכון שהחלפנו  

מיליון שקל. אנחנו נמשיך להחליף ציוד גם במהלך השנה הקרובה. זה ישמש    2- בשנה שעברה ציוד בערך ב

כל   של  את  הסיפור  זה  והחלפה.  ריענון  גם  דורשים  מהמחשבים  חלק  השנה.  הילדים  וגני  הספר  בתי 

המחשבים. אם תרצו, אפשר בישיבה הבאה, או אחרי הישיבה הזו, לשלוח פירוט בדיוק מה קונים, איזה  

 מחשבים, איפה, וכמה הם עולים. אין בעיה.*  
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אלה קטנה. שבילי האופניים שאנחנו משתתפים בהם  יש לי רק שאלה לגבי האופניים. ש דני ברכה ]צופית[:

ביישובים השונים, האם הם בסמכות המועצה או באחריות המועצה, או שרק אנחנו נותנים תב"רים ובזה  

נגמר הקשר שלנו? אני מדבר בתור סוכן ביטוח שמבטח מספר מושבים ויש המון תביעות של ילדים ואנשים  

מש בשבילים. אני מתריע שאם אנחנו אחראים על זה, צריך לקחת  שנופלים, גם תושבי חוץ שבאים להשת 

 את זה בחשבון. צריך לעשות ביטוח והוא יקר מאוד.  

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  שבילי    אושרת  בעניין  אותו,  שתבדוק  שרון  מבקשת  אני  הביטוחי  ההיבט  את 

העל בית  את  שאפריד  רוצה  אתה  דני,  הצבעה.  להעלות  מבקשת  אני  הכוללת  האופניים.*  מההצבעה  מין 

 בתב"רים?  

 לא   דני ברכה ]צופית[:

 מיליון שהוקצו מתוך ההלוואה?   12- שאלה רק לגבי המחשבים, זה לא מתוך ה איתן יפתח ]אלישמע[:

 לא שמעו את השאלה, למעט אורי עצמון.  

 שרון הסביר שזו תכנית כוללת גדולה וזו נגזרת.    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

]א  יפתח  ה  לישמע[:איתן  מתוך  להיות  אמור  לא  זה  האם  במחשבים,  ההשקעה  לגבי  מיליון    12-שאלתי 

 שהוקצו? 

גני ילדים השקענו שמונה    שרון סספורטס ]מנכ"ל[: לא, אני אענה. מתוך הסכום שהקצנו בעבר. לטובת 

במחשבים לכל גני הילדים, לתשתיות, מחשבים, מסכים, וכולי. השקענו    1.2מיליון שקל. מתוך זה השקענו  

את זה. הסכום שעולה עכשיו הוא סכום שנתי להחלפה של ציוד בבתי הספר היסודיים והתיכוניים. כי זה  

 שמתחלף כל הזמן.   ציוד

 אוקיי בנוסף להלוואה.   איתן יפתח ]אלישמע[:

חברים, אני מבקשת להעלות להצבעה את כל התב"רים, ובאישורו של דני,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 גם לא נפריד את זה מבתי עלמין. אז כל התב"רים עולים להצבעה.  

לא רואה אם אתה בעד או לא. לימור את מדפדפת. יש  יהורם גולי, אני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מישהו שנמנע או מתנגד?  
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רגע, אלי פיטרו יצא מהזום, אני מחזיר אותו שנייה אחת. אריק אתה שאלת פה    שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

 שאלה, קיבלת תשובה? כי אני לא מבין מה שאלת.  

 )מדברת במקביל לאריק( אני בעד.  לימור רבלין ]יועמ"ש[:

השבים[: ]רמות  כספי  מכל    אריק  אותי.  שומעים  אתם  אם  האישורים,  וכל  האלה  הרובריקות  מכל 

 האישורים וכל הרובריקות, על מה אני מצביע בסוף?  

על הכל. אנחנו מאשרים עכשיו להצבעה את רשימת התב"רים שקיבלתם,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 שלפניכם, ואם צריך שרון תעלה אותה רגע, שכולם יראו אותה.  

 לימור, תעלי אותה עוד פעם.   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

הרשימה שראיתם, של התב"רים, שהרוב המוחלט של הכספים הם כספים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  1,453,252משרדי הממשלה, -גיעים ממשרדי ממשלה. יש כאן גם מכספי פיתוח. אתם רואים, כתוב שם שמ

פיתוח   ומקרן  היא    419שקלים,  פיתוח  בקרן  היתרה  שקלים.  של    3.1אלף  הרשימה  זו  שקלים.  מיליון 

   -התב"רים ואנחנו 

 ואז החינוך מיליון וחצי, זה הרבה כסף.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

. זאת אומרת  1,454,310כן נכון, דילגתי על זה. ממשרד החינוך מקבלים    רת גני גונן ]ראש המועצה[:אוש

שאנחנו עכשיו מצביעים על כל התב"רים האלה. מי שבעד שירים את ידו. מי שנמנע, שיצביע. מי מתנגד? אז  

 התב"רים עברו פה אחד.  

 

 5821תקן ישראלי  -"  בנייה ירוקה" [ 4]

גונן ]ראש המועצה[: גני  אני עוברת עכשיו לסעיף הבא על סדר היום, בנייה ירוקה תקן ישראלי    אושרת 

אלי כהן, שזכינו בכך שמעבר להיותו חבר מליאה וחבר בוועדה לתכנון ובנייה, הוא גם מומחה לאומי  . 5821

ובינלאומי בנושא של בניה ירוקה, המכהן כיושב ראש איגוד הבנייה והצריכה והתאחדות התעשיינים. באמת  

 החלטה 

 במליאת המועצה עפ"י הנספח המצו"ב.מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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ולסייע לנו לעצב  זכינו כי אתה בא עם ידע גדול מאוד ומומחיות. מהמומחיות שלך אתה הצלחת להשפיע  

 כאן את תוכנית הבינוי הירוקה באזור התעסוקה. אנחנו ניתן לך שיתוף מסך ותוכל להציג את המצגת.  

חברים, קודם כל תודה אושרת על הסופרלטיבים, אבל הסופרלטיבים גם איפה שהוא    אלי כהן ]חורשים[:

צריכים לשים אותם במקום ששם התחילו לטפל בעניין הזה, וזה במועצה. אני שמח שבאת עם הרעיונות  

האלה. פגשתי גם מהנדס גם את תמיר, גם את תמי, גם את כל הצוות של האסטרטגית בפתיחות מאוד גדולה  

שנה,    15-נושא הזה של הבנייה הירוקה. הבנייה הירוקה פוגשת אותי באופן אישי כבר לפני יותר מלכל ה

כאשר קיבלתי לידיי את המפעל בחורשים. הוא לא היה מנוהל על פי אמות מידה סביבתיות והחלטתי שזה  

נו הוא לא  המקום הכי טוב ליישם את מה שאני חושב לנכון. כבר אז זיהינו שמשבר האקלים שפוקד אות

דבר שפוקד אותנו ללא ללוויה. אנחנו הרבה מאוד שנים ערוכים לעניין הזה ויודעים שזה עומד לקרות. איך  

זה פוגש את כולנו? איך זה פוגש אותנו כמועצה? איך זה פוגש אותנו כמדינה? איך זה פוגש אותם כפרטים?  

הוא כבר  ,  wishful thinkingבר לא  תכף אני אציג את זה במצגת מה שחשוב להבין שהנושא הזה הוא כ

  5281באמת דבר הכרחי שכולנו צריכים לטפל בו. אז אנחנו מדברים פה על התקן הישראלי לבנייה ירוקה  

שלפי דעתי המועצה שלנו היא המועצה הראשונה, מבין המועצות האזוריות, שלוקחת את זה הכי רחוק  

ר התעשיה בנימין, משמע שני כוכבים. תכף אני אגע  שאפשר. אנחנו הולכים על הפרויקט מאוד מאתגר באזו

במה זה כרוך. אנחנו רואים בעצם את התמונות האלה שהן תמונות מאוד לא נעימות לעין. זה מה שמשבר  

האקלים גורם. אנחנו יכולים לחוש את זה כבר כל אחד מאיתנו, בשנים האחרונות, בשינויי מזג האוויר כאן  

. אנחנו רואים הרבה מאוד סבל בעולם סביב העניין  ת שיטפונוזה כבר צונאמי,  בישראל, בקטנה. אבל בעולם  

הזה. התחממות כדור הארץ עשויה להביא לרעב גדול ולנדידת אנשים בין מדינות כי אין להם איפה לגור.  

ובעצם  לאטמוספרה  שנפלטים  חממה  גזי  פליטת  על  הרבה  מדברים  הזה?  העניין  לכל  גורם  בעצם  מה 

את כל החיים שלנו בכדור הארץ. במצגת אפשר לראות עוגה של גורמים האחראים לפליטות  ומשבשים לנו  

ל   דבר  של  בסופו  אותה  לחלק  אפשר  הפחמן.  פליטות  על  שאחראים  התחומים  את  מראה  היא    4פחמן. 

מהווה   החקלאות  עיקריים:  כולל  24%מרכיבים  התעשיות,  מרכזי.  מאוד  מאוד  גורם  היא  התחבורה   .

האנרג  מזהמת  תעשיית  מאוד  שהיא  הכוח    -יה,  תחנות  הבנייה  25%הפחם,  תעשיית  בגלל  11%.  בעיקר   ,

הנושא של ייצור הצמנט, שהוא המרכיב הבעייתי ביותר בתעשיית הבנייה. הוא פולט הרבה גזים, גם בייצור  

יה,  . השהות בבניינים שבהם אנחנו נמצאים, גם המשרדים וגם הבנייה הרוו חומרשלו וגם בתהליך כריית ה 

מוציאה הרבה מאוד פליטות גזי חממה. אז למה חשוב למועצה לבנות ירוק? אז קודם כל, מבחינת היתרונות  

והתועלות, אנחנו מדברים על מחקרים שמצביעים על תחלואה פחותה בבתי חולים במדינות שהחלו בבניה  

בפינלנד,   הספר,  בבתי  חולים.  מבתי  מאוד  מהר  משתחררים  תו  20%ירוקה.  במבחנים.  משפרים  צאות 
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. צריך להגיד, במאמר מוסגר, כל המחקרים האלה הם מחקרים חדשים  2-16%במשרדים עולה התפוקה ב 

מהעשור האחרון. רוב המחקרים מארצות הברית. הם מראים שבמדינות שיישמו בניה ירוקה יש במפעלים  

אמינים בנושא הזה?  צמיחה ביצור ובבתי המסחר, צמיחה במכירות למטר מרובע. למה אנחנו במועצה מ 

אנחנו חושבים שברגע שנהיה החלוצים ונשווק את המגרשים האלה תחת היכולות של הבנייה הירוקה, הערך  

של המגרשים בעיני היזמים והמתעניינים יעלה. זה, בגלל הנושא של תנאי הסף של הבנייה הירוקה, המשפרת  

ירוקה חוסכת בחשמל, מגדילה את הפריון,  את המשק מתוך כך שמשתפרים חייו של המשתמש היחיד. בנייה  

חוסכת במים, מצמצמת תחלואה למעסיקים, משפרת תנאי מחיה באזורי תעסוקה, משפרת בריאות ומכוח  

למשק,   התועלות  קהילה.  חיי  התעסוקה  באזורי  מתפתחים  בכלל,  העובדים.  של  הרצון  שביעות  את  זה, 

אוויר, מניעת שיטפונות, נושא שדיברנו עליו הרבה  צמצום תשתיות, צמצום זיהום    -בעקיפין, הן גדולות  

מאוד בוועדה שלנו, צמצום עלויות בריאותיות, צמצום פסולת, שמירה על שטחים פתוחים וצמצום ייצור  

. במדינת ישראל יש שני סוגים תקנים  יוולונטר? התקן הזה התחיל כתקן  5281חשמל. מהו תקן בניה ירוקה  

שאנחנו לא חייבים לעמוד בהם, אבל רצוי לעמוד בהם, ויש תנאים מחייבים  עיקריים, תקנים וולונטריים,  

דלית זילבר שכנעה את הממשלה להעביר את תקן הבנייה    -רשמיים. אחד הדברים שקרו בשינוי האחרון  

הירוקה מתקן וולונטרי לתקן מחייב. למשל, תקן לבידוד תרמי הוא תקן מחייב. יש תקני חשמל ובריאות  

עדיין. התקנים האלה מאוד מחמירים והם תנאי סף בתוך התכנון. עד היום התקן הזה היה    שהם מחייבים 

למרץ הוא הופך להיות תקן מחייב ורשמי. לכן כל מבנה, בעיקר מבנים של בנייה ירוקה,    23- וולונטרי. מה

 . בעוד כשנה, התקן הזה יחייב גם אזורי תעסוקה.  5281יחויבו בתקן 

   -זה התקן, אלי, שבמכרזים באזור תעשיה בנימין אנחנו ביקשנו  ירק[:שירלי לופו חזן ]נווה 

ישנה. היינו חייבים    ההייתבאזור תעשיה בנימין, כשפתחנו את התב"ע, גילינו שהיא    אלי כהן ]חורשים[:

להכניס את העניין הזה דרך ההנחיות המרחביות. בתוכנית אפשר היה, לפני פרסום המכרזים, להכניס את  

. אני אומר לכם, היו פה הרבה פרפרים, היו הרבה דיונים. אני יודע שבמועצה נעשו הרבה מאוד  זה כדרישה

מאמצים כדי לשדרג את האזור הזה. אני חושב שככל שהעלינו את הרף, אנחנו נקבל תוצאות יותר טובות  

ת שלו,  במכרז, כי ברגע שמעלים את תנאי הסף, מעלים את הכדאיות של אזור התעשיה ואת האטרקטיביו

 בעיקר ליזמים שמשקיעים ורוצים לראות בעתיד אזורי תעסוקה מאוד חיים מאוד ומושכים.  

 לטוב באים טובים.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

]חורשים[: על    אלי כהן  לכם שבאזורי תעשייה העובדים מסתכלים קודם  רוצה להגיד  חברים, היום אני 

אים שלו? האם אפשר להגיע עם תחבורה ציבורית/אופניים?  איפה הוא נמצא? מה התנ  -התנאים של המקום  
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את   הצעירים מחפשים  היום, החבר'ה  זה  ככה  חלון, הצללות.  יש  חשובים, אם  כל הדברים האלה מאוד 

. היה לי הכבוד  2005-הדברים האלה. בשקף הזה ניסיתי להראות את ההתפתחות של התקן. התקן התחיל ב 

התקן הבריטי. הם נתנו לנו  ,  Breen-הגיע מבריטניה. ישבנו עם צוות מהלהיות חלק מצוות שישב עם צוות ש 

הכנסנו את הפרישות    2014-. ב 2005-את הדגשים שלהם. על סמך הדגשים שלהם בנינו את התקן הראשון ב

דלית זילבר הודיעה שהיא מתכוונת להכניס את התקנה המחייבת    2020-לבנייני תעשיה, חדשים וקיימים. ב

שלישית וכניסה לתוקף של התקנה הזאת שתחול   רביזיה . כרגע מה שצפוי זה 2022החל ממרץ  בנייה ירוקה

בתחילה על מבנים מעל לחמשת אלפים מטר. בשנה הבאה תיכנס פעמיה שנייה גם למבנים עד חמשת אלפים  

.  מטר. זאת אומרת שזה יכלול את כל המבנים. הבנייה הירוקה הופכת להיות מחייבת לכל סוגי המבנים

בתקן יש דרישות לבנייני מגורים, בניינים שאינם בנייני מגורים, בנייני משרדים. זו החלוקה, ומה שמעניין  

שמדבר על דרישות לבנייני תעשייה. הוא מפרט את כל הדרישות לבנייני תעשיה. אושרת    9אותו זה חלק  

ם מאוד הפרויקטים היום  דיברה בתחילת הישיבה על כך שהצלחנו לדרג את אזור התעשיה בנימין. מעטי

נקודות. זה   65בארץ שהם מדורגים שני כוכבים. כדי להגיע לשני כוכבים היזם צריך להגיע לניקוד כללי של 

דירוג מאוד גבוה, יחסית למה שקיים היום. כיום יש את פרויקט אמדוקס ואינטל בקרית גת. יש את בית  

ים. אני שמח שאנחנו יכולים להיות ברשימה מאוד  משפט השלום בחדרה. יש עוד כמה פרויקטים מאוד גדול 

מכובדת של רשויות שהחליטו להטמיע את העניין הזה. אני חושב ששמנו רף מאוד גבוה. אפשר היה יותר,  

על שני כוכבים, מאוד    הלכנואפשר גם "טוב". פה  ,  אבל אתם יודעים, האויב הכי גדול הוא ה"טוב מאוד"

 י ביטוי גם בתוצאות של המכרזים הבאים.  מאתגר ואני מקווה שזה יבוא ליד

   נותן.זה כבר  דני ברכה ]צופית[:

אני מסכים איתך. מה כולל התקן בתוכו? אז ככה, יש לנו אלמנטים של  נותן,  זה כבר    אלי כהן ]חורשים[:

אנרגיה, אתם רואים ניקוד גבוה בתחום האנרגיה. מדובר בתחום שמשפיע מאוד על גזי החממה. הנושאים  

של ניצול הקרקע והמים, החומרים שנשתמש בהם, בריאות ורווחת העובדים, גם לזה יש אלמנטים בתוך  

ך נעשה אותה ונמיין אותה. נושא התחבורה, פנימית וחיצונית. כמו כן, אתם רואים פתרון  התקן. הפסולת, אי

הוליסטי, מההתחלה ועד הסוף. גם הנושא של ניהול אתר הבנייה, גם הוא נכנס. זאת אומרת שבתוך תהליך  

ן, הגישה,  הבנייה אנחנו מדברים על אתר שמתנהל בצורה נקייה מאוד, שנותנת דגש על כל הנושא של הניקיו

על   לדבר  אנחנו מתחילים  ושל הסביבה.  של הקיימות  לנושא  זה מאוד מתאים  לכן,  הפסולת.  של  הפינוי 

לנושא של   ועד הסוף. הצד הימני של המצגת פה מתייחס  הפרויקט מבחינת הבנייה הירוקה, מההתחלה 

קב אזורי  ייצור,  באזורי  עושים  אנחנו  מה  בעצם,  התקן.  בתוך  שנמצאות  אזורי  הקטגוריות  והמתנה,  לה 
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של כל מה שכללנו בקריטריונים    ם למיקסוקטגוריות, כדי להגיע  -לתתימטבח. כל האזורים האלה מחולקים  

לבנייה ירוקה. מצד שמאל אתם יכולים לראות ירידה לפרטים בסוגי התעשיות. אתם יכולים לראות שיש  

תעשיית   לבין  והתשתית  החשמל  המתכת,  תעשיית  בין  גדול  מאוד  לכל  הבדל  מתייחס  התקן  הרוקחות. 

תעשיה כזאת ובוחן אותה לאור האלמנטים שציינתי. אני לא אכנס למבנה של חלקי התקן, כי זה חוזר על  

עצמו. אנחנו בודקים את הנושא של האנרגיה, תכנון אקלימי, חימום וקירור, נושא הקרקע. ברור לגמרי  

המות. זיהומים כאלה ואחרים לא אפשריים. בפרק  שבבנייה ירוקה לא תינתן אפשרות לבנות על קרקעות מזו 

בבנייה  9 שימוש  עם  יזמים  הרבה  שייכנסו  כנראה  התעשייה  שבפארק  תראו  אתם  בחדשנות,  העוסק   ,

ומאפשרת שימוש לא רק בפאנלים סולריים, אלא    הירוקהחדשנית. הבנייה מתקדמת בתחום של הבנייה  

יש ניקוד מאוד גבוה. בסופו של דבר אנחנו מקבלים    בכל מיני כלים שמפחיתים פליטות גזי חממה, ולזה

אזור תעשיה מאוד מתקדם מבחינת הבנייה שלו. מאוד אטרקטיבי ליזמים. אני רק יכול לתת לכם דוגמה,  

שבארצות הברית ובשוודיה, שתי מדינות מאוד מתקדמות, שכר הדירה או הארנונה שמשלמים עבור אתרים  

גבוה לאין שיעור מאתרים ש וחוקים  כאלה,  ירוקה. מדינות רבות ממשיכות לחוקק תקנות  בבנייה  אינם 

שיחייבו בשנים הבאות את הנושא הזה של בנייה ירוקה. אני גאה להיות חלק מכם, שאנחנו במועצה חלוצים  

ופורצי דרך בעניין הזה. אני מודה לך אושרת ולאורי ולכל הצוות האסטרטגי, לאמיר, לתמי, לכל האנשים  

 להיות אוזן קשבת, ויישמו את העניין. יישר כוח.  שהיו מוכנים 

אלי, תודה רבה. יש לנו כאן את החברים והחברות בוועדה לתכנון ובנייה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   -וגם את ממלא מקומי בוועדה לתכנון ובנייה 

 אני לא ציינתי את כולם, סליחה.   אלי כהן ]חורשים[:

שאנחנו נגיד שבאמת הם היו שותפים לגמרי לחזון שאתה הבאת. באמת    [:אושרת גני גונן ]ראש המועצה

זכינו שאתה, שמוביל את זה ברמה הלאומית והבינלאומית, הבאת את החדשנות הזאת גם לדרום השרון.  

 הראשוניות והחלוציות שלנו היא באמת הודות לשותפות הטובה שהייתה כאן איתך.  

 פשר להגיד משהו?  אושרת, א אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 כן אשר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני קודם כל רוצה להגיד שאני שמח שיש לי חבר, אישי, כמו אלי. אני משתתף    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

איתו בישיבות, בוועדה לבניין. אני למדתי ממנו הרבה. אני תמיד אמרתי שאני לא יודע, אבל בתחום הזה  

למדתי ממנו הרבה. אני שמח שהוא הצליח לשכנע אותנו. עשינו את זה באהבה. אני אומר    לא ידעתי כלום. 
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התעשיה ממה שהיה לנו לפני זה. הרבה תודה   מאזורשלתושבי נווה ימין, אישית, יש הרבה יותר כסף היום 

 אלי ותמשיך להיות חבר נאמן. 

 תודה רבה.  אלי כהן ]חורשים[:

 די כמה מילים על המכרז. אושרת, תגי דני ברכה ]צופית[:

רגע, אבל אני רוצה גם להגיד לגבי אלי. אני שמחתי לבקר בתרמוקיר. מי שעוד    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 לא יצא לו, אני ממליצה בחום לראות בעיניים.  

 בישיבת המליאה הבאה הבאה, אחרי רמת הכובש.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני רוצה לומר לאלי ששמו הולך לפניו בתחום הזה של בנייה ירוקה. הוא ממש    יורם דוקטורי ]עדנים[:

 שנה אחורה. כל הכבוד, היה מעניין מאוד ומעשיר.   15נושא הבשורה בארץ. אני את שמו שמעתי באמת 

אושרת, אני רוצה לשאול את אלי מה זה בנייה ירוקה? אני לא צוחק, לא    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 השאלה אם זה הבלוק, זה הקיר, זה כל המכלול? מה השוני בין בנייה רגילה לבנייה ירוקה?    הבנתי.

דקות. ביקשו ממני לקצר כי הארכנו בנושא של התב"רים. ניסיתי    15ניסיתי לדבר במשך    אלי כהן ]חורשים[:

ירו אותנו  עושה  לא  עדיין  ירוק,  חומר  מייצרים  זה שאנחנו  לגמרי.  הוליסטי  שזה    green-קים. הלהסביר 

wash  התפיסה של הבנייה הירוקה אומרת שהכל צריך להתחיל מהרגע שאתה מתחיל  הזה נעלם מהעולם .

שנה,    50לתכנן את האתר עד לרגע שהמעסיק מכניס את העובדים לתוך הבניין. מבחינת הקיום שלו במשך  

האם אחרי שתהרוס אותו  האם ישרוד? האם הוא יהיה חסר אנרגיה? האם המים יהיו בניצול מקסימאלי?  

, כי יש בו רעלים ומתכות?  למחזורתוכל למחזר את החומר שלו ולא תצטרך להטמין אותו, כי הוא בלתי ניתן  

  greenאותם בתוך התקן, שאתה לא יכול לברוח מהם. אתה לא יכול לעשות פה    י שהראיתאלו מיני תחומים  

wash  . 

   -את זה הבנתי שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

לא מספיק שתשתמש בפאנלים סולאריים כדי להגיד שעשית בנייה ירוקה. אתה תצטרך    אלי כהן ]חורשים[:

שיג אותם אם אתה לא מבצע אותם, והם  נקודות, שקשה מאוד לה  65להוכיח את כל הפרמטרים, שהם  

ואני אבוא אליך   אליך  מידיי, אני מזמין את עצמי  נוגעים בכל אחד מהתחומים האלה. אם הלכתי מהר 

 להסביר לך.  

 אלי, השאלה ששאלתי אם יש אם יש הבדל בבלוק?  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:
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 בוודאי שיש.  אלי כהן ]חורשים[:

 טוב, זה מה שרציתי לשמוע.   ושה[:שמוליק מריל ]גבעת השל

 יש הבדל בכל החומרים.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  אם    אושרת  כל הכבוד.  רבה לכל החברים והחברות, על הפידבקים. אלי,  תודה 

 מישהו ירצה לשמוע קצת יותר, אני בטוחה שאלי ישמח להרחיב. נכון אלי?  

 בישיבה הבאה נהיה אצלו.   דני ברכה ]צופית[:

 בשמחה, חברים. שמחה.   אלי כהן ]חורשים[:

)בהתאם להצעת חב'    75%- ל  50%- מהגדלת היקף המשרה של סגנית ראש המועצה    [ 5]

 שעלתה בישיבת הנהלת המועצה(   המועצה רחמים זבידה

]ראש המועצה[: גונן  גני  עוברים לסעיף הבא שלנו, הגדלת היקף המשרה של סגנית ראש    אושרת  אנחנו 

 . הצעה לסדר של חבר המליאה, רחמים זבידה.  75%- ל 50%-המועצה מ

 אושרת, אני יוצאת.   ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

 ליטל רהב יוצאת מהדיון בנושא המשרה שלה 

]כפר מלל[: זבידה  במליאת המועצה    רחמים  היום  לסדר  ביקשתי להעלות הצעה  אני  לכולם.  טוב    - ערב 

להעלות את שכרה של ליטל רהב, סגנית ראש המועצה, מחצי משרה לשלושת רבעי משרה, להשוותו לשכרו  

מרגלית. סך הכל, משרת שני הסגנים תעמוד על משרה וחצי, כמו שהיה בתחילת    של סגן ראש המועצה, אורי

 הקדנציה. זו ההצעה.  

רחמים תודה רבה. רחמים ביקש להעלות את ההצעה לסדר בשלב שהיה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

גיד אותה כבר  אחרי דיוני התקציב, ולכן הצעה לסדר עולה עכשיו. נשאלתי על ידי החברים לעמדתי. אני א

עכשיו ואחר כך יהיה כאן זמן לכל אחד להתבטא. אני אגיד קודם כל כמה דברים פרוצדורליים. זו הצבעה  

של   מיוחד  רוב  בה  יועצת    22שנדרש  של  דעת  חוות  כאן  נדרשת  זה אחד. שתיים,  ומעלה.  מליאה  חברים 

ונדרשת חוות דעת של גזבר המועצה. מיד לאחר שאדבר, לימור, הי  ועצת המשפטית, ואחר כך,  משפטית 

 אגוזי, יתנו את חוות דעתם המקצועית.  

 שניים מחברי המליאה מציינים שראו כבר את החומר בנושא ומבקשים להתקדם.  
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אני מנהלת את הדיון הזה ואני יודעת שיש פה הרבה הערות ובקשות, ובכל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אין רשמי.  יהיה  זה  יהיה.  זה  ככה  לא    זאת,  עדכונים  לא  אלה  הרשמית,  הצבעה  עכשיו  זו  לעשות.  מה 

פורמליים. לכן, כך זה יהיה. לימור ואגוזי יתמצתו, כי לפני החברים עומדת חוות דעתם. אחר כך יש את כל  

הזמן שאתם תצטרכו ותרצו וכל אחד ואחת יוכלו להביע את דעתם. אני אגיד שאני תומכת מאוד בהגדלת  

כי לתפיסתי סגנים במועצה, בביצוע בפועל, עושים עבודה מלאה מקצועית, כאילו  משרתה של ליטל רהב,  

היו פונקציות בכירות מאוד כמנהלים בארגון. אומנם מדובר כאן על משרה של נבחרי ציבור בשכר, אבל  

בפועל, אני אומרת לכם שכל אחד מהם חוסך למועצה תקן ניהול בכיר של מי שהיה אמור להיות, למשל,  

ף תכנון, ובעצם ליטל עושה את זה. למשל, אגף מוניציפאלי מורחב מוגדל, עם הרבה מאוד סמכויות  ראש אג

ומצומצמים. אצלנו הסגנים הם   על עצמו. בהרבה רשויות הסגנים עוסקים בתחומים צרים  שאורי לוקח 

גדול וערך  תרומה  לה  שיש  עבודה  מבצעים  הם  האופרטיבית  ברמה  ביצועיות.  ניהוליות  מאוד    פונקציות 

לתפקוד המועצה. מכלול של תפקידים וסמכויות יש לכל אחד מהם. לא אציג את זה כאן. ליטל הציגה את  

זה במפגש הקודם ונדמה לי שעל סדר היום, אורי מרגלית יציג את תחומי אחריותו במפגש הזה, אחרי שנה  

היום אורי יציג, בלי קשר   בתפקיד. כי אנשים שואלים ורוצים לדעת מה ההבדל ומה הסמכויות השונות, אז

הסמכויות   כי  למה?  משרתה.  להיקף  מעבר  עושה  לתפקיד  מכניסתה  שליטל  אגיד  אני  עכשיו.  להצבעה 

הפורמליות הולכות ומשתנות לפי הצרכים שאני מטילה עליה והיא גם לוקחת על עצמה עוד ועוד תחומי  

על זה. לפני שנה היינו כבר צריכים  אחריות, כך שבפועל ליטל מבצעת יותר מהיקף משרתה ולא מתוגמלת  

לסגן הקודם    100%  -לקחת את המשרה וחצי, שתוקצבה בתחילת הקדנציה וחולקה באופן אחר מסורתית  

. בדיעבד,  75%-. לפני שנה, כשאורי מרגלית נכנס לתפקיד, הוא נכנס ל150%וחצי משרה לליטל. בסך הכל  

. בהיקף העבודה גם ליטל וגם אורי עושים  75%-75%לאם אתם שואלים אותי, כבר אז היינו צריכים לחלק 

הרבה יותר. הם בתפקידים בכירים, עם אחריות מאוד מאוד גדולה, וכמובן גם מיוזמתם הם מבצעים עוד  

  75%-ועוד תפקידים בפועל. אז מבחינת ההוגנות, אני מוצאת לנכון להגדיל את היקף המשרה של ליטל ל 

העשייה שלה, הנדרש, והעשייה בפועל, גדולים מהיקף משרתה. גם כי  גם היקף    -מהסיבות שאמרתי קודם  

כמו שאמרתי.   נדרש,  זה  כי  וגם  כך, באופן שוויוני,  על  בצורה הוגנת  לתגמל אותה  לנו את האפשרות  יש 

התרומה היא גדולה, מקצועית וערכית. לכן, על רקע זה, ובהיבטים התקציביים, המועצה יודעת לעמוד בזה.  

עוד מעט את חוות הדעת הגזברית והמשפטית ואחר כך אני פותחת את זה להתייחסויות שלכם.  אנחנו נשמע  

 אז אני אתחיל עם חוות דעת משפטית. לימור בבקשה.  

אז כפי ששלחתי אליכם, חוות הדעת שלי מסתמכת על שני תנאים מהותיים לצורך   לימור רבלין ]יועמ"ש[:

ן ראש מועצה. שני התנאים המהותיים הם, אחד, שנלווה  קבלת שכר או הגדלת היקף משרה בשכר של סג
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לקבלת השכר האצלת סמכויות ותפקידים ממשיים. זה נעשה במקרה הזה. שני תחומים חשובים נוספים  

. אחד זה נושא של הנגשה של מבני ומגרשי ציבור במועצה, והשני, זה הנושא של ניהול  2022- הואצלו לליטל ב

ר אחד. הפרמטר השני החשוב הוא שיש בידי המועצה יכולת לתקצב את  הנכסים של המועצה. זה פרמט

העלויות. גזבר המועצה העביר את חוות דעתו שתיכף יתייחס אליה ויפרט אותה. בהסתמך על חוות דעתו  

של הגזבר, שיש ביכולתה של המועצה לתקצב את העלות הנוספת, בשנת התקציב, אז דעתי המשפטית היא  

 ר את הגדלת היקף המשרה.  שאין כל מניעה מלאש

 תודה לימור. אגוזי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  480-יהיה כ  75%חוות הדעת של הגזברית היא שעלות השכר השנתית בהיקף משרה של    יצחק אגוזי ]גזבר[:

משרה. דהיינו, מדובר בעלות של מאה חמישים וחמישה אלף    50%-אלף שקל, כיום, ב  325אלף שקל, לעומת  

קלים נוספים. כמובן שהעלאת היקף המשרה תהיה מיום קבלת ההחלטה, ולא באופן רטרואקטיבי. אני  ש

מאשר בחוות הדעת שיש ביכולתה של המועצה לעמוד בהתחייבות של התשלום עד לתום תקופת כהונתה  

זהו, זה  .  2023של מליאת המועצה. דהיינו, לא רק לשנה הזאת, אלה בעצם עד סוף הקדנציה, עד לסוף שנת  

 האישור שלי וזו חוות הדעת של גזבר המועצה.  

 תודה רבה אגוזי. ראשון הדוברים, אורי עצמון, בבקשה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני תומך בלהרחיב את העבודה. מספיק שאנחנו מתנדבים. מי שזו מלאכתו,    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

ונה על הציפיות שלך ושל המערכת, הרי ברור שלא רק שהיינו  חייב להיות מתוגמל. העבודה לא הייתה ע

מוסיפים, אלא היינו מחליפים. אני חושב שאם את מנהלת את הסיפור, אנחנו צריכים לסמוך על השיפוט  

וההחלטה שלך והצרכים שאת רואה אותם. שר חוץ במשרה מלאה, צריך גם שר פנים. אז בטח ובטח יש  

ות. אחת, לאגוזי, האם איחדנו את זה בתקציב? ואם לא, האם נצטרך לעשות  מספיק מטלות. יש לי שתי שאל

תב"ר או שנעשה שינוי בתקציב? שתיים, בזמנו אישרנו לה עבודה נוספת במליאת המועצה. מה הגורל של  

 הסיפור הזה.  

ז את  תודה אורי. אגוזי, אני מציעה שתרשום את כל השאלות. אנחנו נרכ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 זה לפי סדר הבקשות של הדוברים. אמנון ביקש ואחר כך גלית.  

]נחשונים[: כהן  הישיבות    אמנון  כל  את  ובחנתי  לאחור  הסתכלתי  הגיע,  הזה  שכשהנושא  היא  האמת 

האחרונות. בייחוד, את זו בחיפה. ראינו את ההשקעה הגדולה של מלא אגפים. איזה תפקיד ענק זה, עם כל  

י חושב שהפריסה הזו, במידה וזה מוריד לחצים או מחדש דברים שלא היו בעבר, יש  כך הרבה אחריות. אנ
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לזה הצדקה. אני מאמין שהמינוי הזה יוביל גם לדברים טובים לכלל המועצה. ליטל בהחלט בחורה שיודעת  

 להקדיש את עצמה ולעבוד בצורה מאוד אחראית.  

 .  תודה אמנון. גלית אדם אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אושרת, אני רוצה. קודם כל, אני מנסה להבין, אם זה היה ידוע מראש והיא רצתה    גלית אדם ]ירחיב[:

להעלות את זה בעבר, מדוע זה עולה רק עכשיו, לאחר שסגרנו תקציב? למה לאחר שהוא אושר זה עולה  

ועצה. למה עכשיו  לדיון? אני הבנתי שהיא לומדת יומיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי היא לא נמצאת במ

להעלות משרה כשהיא לא נמצאת יומיים בשבוע? עניין נוסף, משרה של סגן ראש מועצה כרוכה בעלויות של  

שכר יותר גבוהות. למה לא להגדיל את התקנים של מנהלי המחלקות המקצועיים יותר, או, מנהלי מחלקות  

מלאה בעלות נמוכה יותר. למשל,    שהם מקצועיים יותר ומתמחים בתחומים שלהם ויכולים לעבוד משרה

במחלקת הנדסה חסר כוח אדם והם לא עומדים בנטל של העבודה. אז למה להעלות שכר של סגן ראש מועצה  

 כשאפשר להעלות שכר במחלקות שצריכות תקצוב ולא מקבלות תקצוב?  

 אושרת, אני רוצה לדבר.  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

רגע שמוליק. יש כאן סדר דוברים שכתבו בצ'אט, אז אני אכתוב אותך.    :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[

 אחרי גלית, גיא.  

קודם כל, אני רוצה לציין שאני מבין על בשרי מה זה סגנים, כי גם לי יש סגנים, ואני    גיא כהן ]בית ברל[:

גם ברמה האישית    יודע מה זה חלוקה של עבודה בצוות ומה הצרכים של פירמה ושל ארגון. אני מאוד תומך.

וגם מההיכרות שלי מוועדת איכות הסביבה, ודברים אחרים, אני רואה ומוצא לנכון לתגמל עובד שעובד כל  

 כך קשה.  

 תודה גיא, עדי שחר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

עליו. ברור שמתוך    עדי שחר ]מתן[:   320כמה דברים. דבר ראשון, אני מסתכל על ספר התקציב שעבדנו 

אלף שקל. מאחר והתקציב אמור להיות מאוזן, אני רוצה לדעת בדיוק מאיזה    150מיליון שקל, אפשר למצוא  

ף  אל  19אלף שקלים? זה דבר ראשון. דבר שני, השכר עצמו הוא שכר של    150-סעיף בתקציב מגרדים את ה 

שקל ברוטו לחודש, לחצי משרה. טיפה יותר אפילו, בתוספת רכב. אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא שכר  

מקפח, בטח שבמסגרת הזמן, גם, יש את ההשקעה בלימודים, שהיא השקעה לא מבוטלת, בלימודי תואר  

העבודה הקשה  ראשון. זה לא עניין של מה בכך. עכשיו, בישיבת ההנהלה הבהרתם שזה איזשהו תגמול על  

אלף שקל    150שהיא עשתה. אז אלף, הערכה לעובד אפשר גם לתת כבונוס, לא חייבים לתת לו שכר קבוע של  
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בשנה, לכל שנה, בשנים הקרובות. בטח כשבפועל, זה לא שהיא עכשיו תעבוד יותר, אלא היא תעבוד את  

לה לתואר. כל אחד מאיתנו,  אותם שלושה, או כמה ימים בשבוע שהיא עובדת, כשיש לה את הלימודים ש

זה   את  עושים  כולנו  הציבור.  ענייני  ובקידום  במועצה  זמן  מאוד  הרבה  ומשקיע  עושה  ציבור,  נבחרי 

בהתנדבות. אף אחד מאיתנו לא חושב שצריך לצ'פר אותנו כספית, או לתגמל אותנו כספית, בגלל העניין  

זה   ציבור.  נבחרת  היא  ליטל  להזכיר,  רוצה  אני  בסוף,  ראש  הזה.  סגנית  תהיה  שהיא  והסכמנו  שקיבלנו 

גם לקבל תשובה שלילית.    ההייתמועצה, זה לא איזה משהו שהיה כתוב והייתה הנחתה מלמעלה. היא יכולה  

משקיעה זמן במועצה? עצם זה שמישהו מקיים את התפקיד הציבורי והוא מקבל    ההיית אז מה, אז היא לא  

יע שהיא עושה את זה, בטח כשהיא עושה את זה בזמנים שהיא  על זה שכר, זה טוב וזה בסדר. בטח לא מפר

אלף שקל לשנה, זה למעלה מעשרת אלפים שקל לחודש. תחשבו    150עושה את זה, אבל להוסיף על זה עוד  

רגע איזה סכום כסף אנחנו מדברים פה. זה לא איזה שניים, שלושה שקלים לעובד שמקבל שכר מינימום. 

 הנכסים והנגישות. מה הניסיון וההשכלה שלה בדברים האלה?  הוסיפו לה בעבר את ניהול 

 אוקיי, עדי תודה. אחריך צפריר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני רוצה להתייחס לשתיים וחצי נקודות, ברשותכם. דבר ראשון, כשאושרת הציגה    צפריר שחם ]גני עם[:

הציג היא  פלוס.  שנה  שנה,  לפני  ואורי,  ליטל  הסגנים,  נציגת  את  ליטל  סקטוריאליים.  כנציגים  אותם  ה 

הקהילתיים, צור יצחק. אורי נציג הקיבוצים. כבר כשאורי עלה, העליתי את הנקודה, ואני חוזר עליה. מה  

עם המושבים? נכון שיש ראש מועצה שהיא מושבניקית, אבל היא מייצגת את כולם. אם עושים איזשהו  

י מעריך שגם יש פה אי אלו אנשים, ולא אני, שמוכנים לעשות זה  איזון, צריך שיהיה סגן גם למושבים. אנ 

בהתנדבות, באיזשהו היקף קטן, אם אין את הכסף או יש בעיה כספית. אז גם לחלק הפוליטי, לא צריך  

להתבייש אנחנו עדיין מתעסקים פה בעניינים האלה. לכן, אני מעלה את הנקודה הזאת. נקודה שנייה, קצת  

תיים וחצי, בשלוש שנים האחרונות שאנחנו במליאה, לא זכיתי לקבל טלפון מליטל בשום  בנימה אישית. בשנ

עניין, בשום עניין של איכות סביבה. יש פרויקט מדהים, בוא תתמוך, בוא תעזור לי עם תב"ר, בוא תתנדב,  

רק להרים  תעזור. שום דבר של שירות, בוא נראה איך מקדמים. שזה אחלה דברים. בשביל זה אנחנו פה, לא  

את היד ולהוריד את היד על התב"רים. אלא, כל אחד מאיתנו תורם בעוד בעניינים שהם לא רק ישיבות  

המליאה. הטלפון היחידי שקיבלתי לפני חודשיים זה הטלפון שדיבר על היקף שכרה. בוא תעזור לי, תצביע  

ש המועצה בחרה לדבר איתי.  בעד להעלות את היקף משרתי. אותי זה קצת העציב שדווקא על זה סגנית רא

זה תמוה, יש הרבה נושאים חשובים שקיוויתי לדבר עליהם. דרך אגב, לי יש דברים שהעליתי מולה, שהיו  

ענייניים. הרמתי טלפון, התייעצתי, ביקשתי עזרה. לא ברמה האישית שלי, ברמת היישוב. לכן, היא כן ידעה  
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התעסק  היא  בזה  אותי  וציער  הזה  בנושא  ערוץ  מחברי  שיש  להרבה  פה  לפנות  לנכון  ראתה  היא  בזה  ה. 

המליאה. אני לא הייתי הטלפון היחידי. לא בגלל העיניים הכחולות, שאין לי, קיבלתי את שיחת הטלפון  

הזאת. הנקודה האחרונה היא פנייה פה לכל חברי המליאה, שפחות קשורה לנושא הזה, אבל היא כללית.  

חות טלפון לאורך כל השבועיים האחרונים. גם אני ניהלתי כמה. באחת  אין ספק שכולנו יודעים שהתנהלו שי 

השיחות, חבר מליאה אמר לי, "אני מפחד להצביע נגד, שלא יתנכלו לישוב שלי או לי אישית". אני הייתי  

בהלם. אני אומר לכם בכנות, הייתי בהלם. אני אשב פה ואני אביא את דעתי ללא שום חשש. בשביל זה בחרו  

יל להביע את דעתי. אני מאמין שכולנו יושבים בשביל הסיפור הזה. כל אחד בשביל להביע את דעתו,  בי, בשב

לייצג את הישוב שלו נאמנה ולעשות הכל למען התושבים בישוב שלו. כשמישהו אמר לי שהוא מפחד, הייתי  

ל יוכלו  כדי שאנשים שחוששים,  חשאית,  ביקשתי שתהיה הצבעה  בהנהלה  לכן,  המום.  לפי  פשוט  הצביע 

 אמונתם ולא לפי זה שהם חוששים. 

 בדיוק, בדיוק.   יהורם גולי ]ירחיב[:

אני מקבל את חוות הדעת של לימור, כלשונה וככתבה. אני פונה פה לאנשים, כל אחד    צפריר שחם ]גני עם[:

שיצביע לפי צו מצפונו, ולא אם זה מתאים, ואם זה נכון, ובגלל שהוא אוהב את צפריר, הוא יצביע נגד, ובגלל  

פחד. אני בטוח  שהוא אוהב את אורי, הוא יצביע בעד. כל אחד, אנא מכם, הצביעו לפי צו מצפונכם ולא מתוך  

שאושרת, ברמה הכי ידידותית שאנחנו מדברים, לא יקרה. גם כשאני אצביע נגד, נמשיך להיות ידידים. אני  

פשוט לא מוטרד מזה, אבל הייתי בשוק פשוט שזה עלה. אז אנא מכם, כל אחד שיצביע לפי אמונתו וכל  

 הצבעה תתקבל באהבה ובדמוקרטיה.  

צפריר, תודה על הדברים שלך. אני בדרך כלל לא מתייחסת אחרי שכל אחד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מתייחס. אני אתייחס בסוף, אבל יש משהו שאני לא יכולה להתאפק בו. אחרי שלוש שנים שאנחנו ביחד.  

אם מישהו עדיין חושש, אז הוא צריך להסיר כל חשש מליבו. המועצה שלנו מתנהלת בשקיפות, בשיתוף,  

לא מוצאת שום סיבה שמישהו יחשוש. אם יש מישהו כזה אז הוא יכול להסיר כל דאגה מליבו.    בהוגנות. אני

אני חושבת שאחרי שלוש שנים אתם כבר יודעים את זה. לחלוטין, כל אחד על פי צו מצפונו. כמו שהצבעתם  

 עד היום, בכל נושא. זה לא יוצא דופן וזה לא שונה.  

 תודה.  צפריר שחם ]גני עם[:
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תודה לך, ואני אדגיש את מה שאמרת כי תוך כדי מישהו אמר, "אז למה    גני גונן ]ראש המועצה[:  אושרת

זה לא בהצבעה סמויה?" לימור את יכולה להדגיש את הסיבה? אולי הם לא זוכרים את חוות הדעת? תגידי,  

 תקראי את המשפט הספציפי שמתייחס לסוג ההצבעה.  

]יועמ"ש[: רבלין  לשאלה  לימור  דעתי,    בהמשך  בחוות  אותה.  לבדוק  כמובן  שהבטחתי  בהנהלה  שעלתה 

.ח.א.לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות, שדן גם  6לצו שלנו וסעיף    37, הבהרתי שבהתאם לסעיף  4בסעיף  

בנושא הסגנים, ההצבעה לצורך הנושא היום חייבת להיות גלויה, ונדרש לכך אישור של למעלה ממחצית  

 חברי המליאה.  

 תודה לימור. אז אנחנו נמשיך לפי הסדר. אחרי צפריר נרשם שלמה נמרודי.    גונן ]ראש המועצה[:  אושרת גני 

קודם כל, אני בעד לאשר את מה שעל הפרק פה. אני לא חושב שיש לי מספיק    שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

הבדל. לא הבנתי  כלים להחליט. אני פשוט לא רואה הבדל בין אורי לבין ליטל. אני מלכתחילה לא ראיתי  

למה זה פה ככה ולמה זה שם אחרת. יש משהו בסיסי שאני מציע, אושרת, שצריך לעשות. אני חושב שזה  

התפקידים   בעלי  כל  של  השוטפת  מההתנהלות  חלק  להיות  אישיים    -צריך  יעדים  של  הגדרה  איזושהי 

ור לי איך היא תיבחן  לאנשים. לא ראיתי כחלק מהצעת ההחלטה. נכון שיש תחומי אחריות, אבל לא בר 

בסוף התקופה, האם היא עשתה עבודה טובה הוא לא עשתה עבודה טובה. אגב, זה לא נכון רק כלפיה. אני  

מציע שבד בבד עם האישור הזה, גם יוצגו מעין יעדים, מדידים, כמותיים ואיכותיים, שאפשר יהיה לדווח  

 תפקידים אחרים במועצה.  עליהם בסוף התקופה. לא רק לגבי ליטל, אלא גם לגבי בעלי

 תודה שלמה. יורם דוקטורי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

טוב, אני, התהפכה לי הבטן הרבה מאוד, לפני שקיבלתי את ההחלטה עם עצמי.    יורם דוקטורי ]עדנים[:

לתמוך  עכשיו, אחרי ששמעתי את הדברים של כל מי שדיבר לפניי, אז דעתי אפילו התחזקה יותר. אני רוצה  

בדברים גם של גלית וגם של צפריר. הם הורידו לי סעיפים של מה שרציתי לומר. ראשית, נאמר כאן בפורום  

הזה, אושרת, על ידך, שהמשרה הזו לא תגדל. אני, באופן אישי, מאוד קונסרבטיבי בגישה התקציבית שלי.  

לעניות דעתי, לא  צריך שני סגנים. אני לא חושב    אני ככה עם יד קפוצה, במיוחד שמדובר בכסף ציבורי. 

שהסגנים לא צריכים להיות בכלל משרה. את זה אני אמרתי גם בדיון הראשון, לפני שלוש שנים. במידה ויש  

צורך, כמו שאתם אומרים, אך טבעי הוא שאם יש צורך בעבודה של סגן, שזה יהיה סגן מהמושבים. אני  

היו    6- . ב24-י שבמועצה אחת יש שלושה סגנים מתוך המועצות אזוריות ומצאת   24בדקתי, באופן רנדומלי  

מועצות אזוריות סגן אחד ובחמש, כלל לא היו סגנים. זאת אומרת שהגדלת המשרה, אם    12-שני סגנים. ב
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אנחנו הולכים עם חוכמת ההמון, הרי שצריך למעט בסגנים. זה דבר נוסף. עכשיו, אם יש את הכסף הזה  

נגד, בלא    ומוצאים אותו, אני חושב שהוא צריך ללכת להגדיל את שירותי הרווחה או דברים כאלה. אני 

 מוחלט, להגדלת המשרה.  

 אוקיי, תודה יורם. איתן יפרח.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני אגיד כמה דברים. קודם כל, ההתנסות שלי בתפקיד היא לא כמו של כל משרה.   איתן יפתח ]אלישמע[:

לגבי יעדים. אני לא חושב שצריך להציב יעדים לנבחר ציבור. התפקיד הוא שונה,  הזכיר פה שלמה נמרודי  

הוא לא נבחר ממכרז, אלא מסיבות אחרות, מהנחה שהוא מתאים. בנימה אישית של ראש מועצה, מחויבות  

כזו או אחרת, או רצון לייצג סקטור נוסף בישובים, ובמקרה הזה צור יצחק. אני לא חושב שצריך להגדיל  

משרה של ישוב אחד, ייצוג של ישוב אחד, כשזה בא על חשבון המושבים והקיבוצים. המשרה של אורי    פה

 ]...[.משרה מלאה. אנחנו הורדנו פה את המשרה לשלושת רבעי משרה. בעצם, המשקל שניתן    ההיית  במקור

לכן, אני חושב שאין פה מקום להגדיל את המשרה, ואם יש עומס מסוים על התפקיד שלה, אולי העמיסו  

עליה יותר מדי. צריך לעשות ניתוח של היישום ולהעביר חלק מהתפקידים למנהלי מחלקות אחרים או ללתת  

אפשר לנתק את זה  לזה עזרה פקידותית, או עזרה אחרת, שתוריד ממנה את המעמסה. לכן, אני חושב שאי 

למה   היא מקבלת שכר הוגן או לא הוגן. צריך להתאים את המשרה  רק לתפקיד עצמו והאם  ולהתייחס 

שנבחר מההתחלה. מההתחלה הוחלט שזה יהיה מחצית משרה. כעיקרון זה לא משהו חדש. כל הצדדים  

להשתנות. לכן, אני לא    שום כוונה ולא ידיעה מראש לגביה, זה עומד  ההיית ידעו בדיוק למה נכנסים. לא  

תומך בהגדלת המשרה, אלא בהשארתה כפי שהיא ובניתוח התפקיד. אם צריך להוריד חלק מהעיסוקים,  

 אז להוריד אותם בהתאם.  

 .  ותודה איתן. שירלי לופ אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

גם את הדעות שלי בעניין    ערב טוב. אני רוצה רגע להתייחס. באמת שדי ייצגו   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

הזה. אחד, באמת סביב הטיימינג וזה שהדיון הזה עולה לאחר אישור דיוני תקציב, שעמלו עליהם במועצה  

ובמחלקות השונות. גם אנחנו כחברי מליאה. יש לנו פה אחריות במקום הזה. במיוחד כשאנחנו מנסים כל  

ים ולראות איך, גם מבחינת כוח אדם, אנחנו  פעם לצמצם ולראות איך אנחנו מצליחים להתייעל בתקציב

והטוב    -מדייקים   המקצועי  השירות  את  דבר,  של  בסופו  שנותנת,  כמי  מוסיפים.  ואיפה  מגדילים  איפה 

לתושבים, אני חושבת שזה לא יהיה אחראי, מבחינתי לפחות, להצביע בעד החלטה שכזו. שוב, כמו שאמרתי,  

בוא על חשבון דברים אחרים. שלוש, אני גם חושבת שחבר מליאה  גם בגלל הטיימינג וגם, כי זה בהכרח י
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שנבחר. כאן, ליטל נבחרה גם להיות סגנית. אני לא מדברת חלילה על היכולות, או על הערך והתרומה, אני  

 בטוחה שיש את זה. עדיין, בסוף צריך לגלות אחריות במובן התקציבי. ומכאן, אני חושבת שנכון שלא.  

 תודה שירלי. שמוליק.   ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן 

כמה דברים. אחד, אני קבעתי די הרבה בנושא הזה. נטיית הלב שלי אומרת    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

שלא לאשר קודם כל, לאורך כל השנים, המועצה תמיד עבדה עם סגן אחד. לא שני סגנים ולא סגן וחצי. דרך  

   -ם, כי יש לך את ראשת המועצה מהמושבים. אבל דבר נוסףאגב, צפריר, אתה לא צריך סגן מהמושבי

 לא, היא מוניציפלית. היא לא חברת משק.  יהורם גולי ]ירחיב[:

דבר נוסף, כשישבנו בחיפה, אפילו לא היה איזה רמז קל שבקלים. עכשיו    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

מי זה? באחריות הגזבר? המליאה? דבר  כשצריך לעשות שינוי בתקציב, להעביר מסעיף לסעיף. באחריות  

נוסף, עבודה קשה, עבודה רבה. באתי לאמא שלי ואמרתי לה שאני עובד נורא קשה והרבה שעות. היא אמרה  

לי, אינגלה. כך היא קראה לי. אינגלה, לא מתים מעבודה קשה. העיקר שתעבוד. אני לא חושב שצריך לתת  

ת. אני בסוף אתמוך בנושא הזה, כי אני חושב שאנחנו צריכים  בונוס למישהו שעובד הרבה, עובד יותר שעו

לעשות חלוקת קשב אחרת במועצה, קצת אחרת. אני הייתי משאיר את השוטף, לשני סגנים ולשרון ומשחרר  

את אושרת להסתכל החוצה ולנסות לזהות את כל האיומים שקיימים עלינו. מה שקורה היום בצופית, מה  

שקורה בנחשונים, מה שקורה ברמת הכובש, מה שקורה בגבעת השלושה, אנחנו  שקורה בכפר סירקין, מה  

יגיעו אלינו.    יליישוב נהפוך   ונמשיך לחכות שהם  נדע לזהות בזמן  לוויין של ההרים שמסביב לנו, אם לא 

אנחנו חייבים לראות את זה הרבה לפני. אני אומר שאנחנו צריכים לשחרר את אושרת, לא רק שתגיד שיש  

נון אסטרטגי, אני מדבר על זיהוי האיומים שעומדים לנו. המטרה של כל העיניים של מחוז המרכז  לנו תכ 

היא איך להרגיל את הישובים הקיימים. אנחנו צריכים להתחיל לזהות ולעשות כל מיני לובים כאלה ואחרים  

רוצה לשחר אני  זה  בגלל  זה מראש.  למנוע את  אלינו, אלא להתחיל  יגיע  שזה  לחכות  ר את אושרת,  ולא 

 שתסתכל רק על הדברים האלה. את כל השוטף, שיתעסקו בזה הסגנים ושרון.  

 תודה שמוליק. דני.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קודם כל, אני לא אאריך. את רוב הדברים אמרו, אבל אני רוצה להדגיש. בתחילת הדרך,    דני ברכה ]צופית[:

לה, אורי רצה לסיים את תפקידו הקודם, ולעבוד מספר ימים ומספר  גם אצל אורי וגם אצל ליטל. דובר בהתח

שעות. הביאו את זה לידיעתנו ולהחלטתנו. אותו דבר היה עם ליטל, היות והיא לא מקבלת משרה מלאה.  

היא ממשיכה לעבוד חלקית במקצוע הקודם שלה. עד פה, הכל בסדר. עכשיו, אני רוצה להבין. מספר הימים  
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מתבטא בשכר. עכשיו אנחנו מבינים, אני בכל אופן, לא ידעתי, שהיא עובדת שלושה ימים  שהיא עובדת, זה  

בשבוע. אישרו לה ללמוד יומיים בשבוע. כל הכבוד לה וזה הכל בסדר. אבל, היא עובדת שלושה ימים ולומדת  

 .  75%יומיים. אני רוצה להבין, היא עושה את העבודה בשלושה ימים במשרה של  

 ביומיים.   פר סירקין[:אורי עצמון ]כ

באמת. הוא אומר שיש    ריסביזה לא מתבטא ביותר שעות? ביותר ימים? בסוף, שאגוזי    דני ברכה ]צופית[:

אלף שקל זה הרבה כסף. אנחנו מדברים על כל עשרת אלפים שקל    155תקציב, אבל מאיפה הוא לוקח אותו.  

ופתאום יש סכום כזה. אז שיסביר מאיפה הוא לוקח אותו. לסיום, אני רוצה דווקא להגיד משפט על הנושא  

היו שיחות אישיות. אני אומר פה    75%-75%שצפריר אמר, על הצבעה חשאית. בתחילת הדרך, כשרצו לתת 

משהו אישי. אני אמרתי לאושרת שהמינוי של ליטל הוא מינוי פוליטי. אושרת אמרה לי אתה יכול לקרוא  

מושבים, ויותר, וצריך    8לזה איך שאתה רוצה, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שיש בצור יצחק תושבים כמו  

אומר את שני הדברים האלה בגלל, ככה. אלף, אני לא פחדתי להגיד    להיות להם ייצוג. האמת, שזה נכון. אני

ואושרת ידעה מה שאמרתי לה, ולא הייתה שום התייחסות עוינת, ככה שאין לאנשים מה לפחד. שנית, זה  

עשה קצת שכל. נכון שזה נשמע, ואנחנו מדברים על זה, שאנחנו רוצים לנתק את צור יצחק מהמועצה שלנו,  

מתושבי המועצה גרים שם. צריך לתת להם קצת יותר ייצוג,    25%-30%שהיא שם, ובאמת  אבל, כל הזמן  

 אין מה לעשות.  

 תודה דני. עכשיו, דוד'לה. אחר כך יום טוב, ואחריו אלי פיטרו.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הלה, רחמים, ידידי,  ערב טוב. קודם כל, אני רוצה להתייחס לצורת העלאת הנושא. בהנ  דוד משה ]נווה ירק[:

אמר שהנושא הובא לידיעתו בארוחת הצהריים, שהוא סעד עם הסגנית. היא אמרה לו שהיא לא מתוגמלת.  

לא נראה לו שמישהו יכול לעבוד ולא לקבל על זה שכר. איפה כל דיוני התקציב? אם זה כל כך חשוב, מדוע  

אלף    100ן אני מניח שהיינו מתקצבים עוד  מיליו   300לא העלית את זה? מדוע לא תקצבנו את זה? תקצבנו  

שקל. פתאום, בארוחה, עלה הנושא והוא מגיע לזה. זו לא צורת מינהל נכונה. זה לנושא ההעלאה. עכשיו  

לעצם העניין. אני רואה פה מגמה שלדעתי היא מאוד מסוכנת, של פירמידה הפוכה, קוראים לזה. ההנהלה  

יש רכז, מנהל מחלקה, מנהל אגף ועכשיו, סגן או סגנית מעליהם.    גדלה. על מעט עובדים יש יותר מנהלים.

מנהלים. עכשיו, לפי המצגת, הסגנית היא מעל למספר מנהלי אגפים    4על אותו רכז, שפעם עבד, כיום יש  

ספציפיים. מנהלי האגפים האלה, למעשה, הורדו בדרגה. הם כבר לא מחליטים, הם צריכים לקבל אישור  

הם לא שווים כלום וצריך להחליף אותם, או שהסגנית תיתן להם הוראות בניגוד לדעתם,  מהסגנית. אז או ש

כי לא בטוחה שהיא יודעת יותר מהם. אני לא יודע, לא מתייחס למישהו ספציפי. הקטע הזה, שיש לה את  
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בנושאים   טובה  יותר  אותה  עושה  לא  עדיין  מישהו,  מעל  להיות  המועצה,  מראש  והסמכות  הניהולי  הגב 

, בכל האגפים האלה.  םספציפיימקצועיים הספציפיים של אותו אגף. כאן, מדובר על נושאים מקצועיים  ה

אני לא יודע מאיפה יש לה את הסמכות להתערב בנושאים האלה ולהגיד זה טוב או לא טוב. לעצם העניין  

הזאת, שצור יצחק  של ליטל, דיברו על הנושא של צור יצחק. אני מפחד שאנחנו נפספס את העניין. המגמה  

. אולי כבר לא בזמני, אבל נניח.  50%- , זה הגיע ל25%נשארת במועצה, מפחידה אותי. אמרת מעכשיו שזה  

אני רואה את המגמה. נסעתי השבוע באזור וראיתי את המגדלים ואת מספר המנופים. ספרתי ארבעה או  

  30כל מנוף מסמל עוד בניין, עוד    חמישה מנופים חדשים. אני מניח ששבוע הבא יהיו עוד מספר מנופים.

זו כבר המגמה   משפחות, עוד אוכלוסייה כמו מושב שלם. אנחנו הופכים למעשה למיעוט בתוך המועצה. 

היום בארץ. משרד הפנים הגיע למסקנה לגבי צור הדסה, ולגבי עתלית. המגמה ברורה, שאין מקום, במועצה  

יישוב קהילתי בסדר גודל של מושב או של קיבוץ, מקובל.    חקלאית, ליישוב עירוני, בסדר גודל כזה.-כפרית

יישוב עירוני, יש לו את הכיוונים שלו. הוא צריך להגיע לכל מיני מקומות שמושב או קיבוץ לא יכול להגיע.  

אני לא חושב שהם צריכים להגיע. הכיוון של לחזק את צור יצחק הוא לא נכון לדעתי ואני לא אצביע. אני  

בה על הנושא הזה. גם בגלל העלאת הנושא כדרך אגב, בשיחה, בחדר אוכל, במקום להביא  יכול לדבר הר

הצעה מסודרת למליאה. רבותיי, צריך כך וכך. אני חושבת שזה כך וכך, או חושב שכך וכך. עם כל הכבוד 

בחר  לרחמים זבידה, שחושב שלא משלמים. יש ויכוח אם חצי מיליון שקל לשנה. אני לא מתייחס. בואו, נ

הוא לא עובד. נבחר הוא נבחר. הוא לא נבחר במכרז, הוא לא נבחר לפי סולם מסוים, הוא לא נבחר לפי  

כישורים. הוא נבחר לפי, לא יודע, אולי פוליטי, או השתייכות ארגונית. עכשיו, להגיד שעובד מסכן במועצה.  

יתן לו הרבה עבודה ולא נשלם לו".  "לא יכול להיות שאנחנו נעסיק מישהו, נ  -כבר שמעתי פה אנשים שאמרו  

רבותיי, רוב עובדי המועצה עובדים במשרה מלאה ומקבלים הרבה פחות, אולי חצי ממה שמקבלת הסגנית  

. אני בעד שוויון. אז להגיד שדווקא שוויון מתבטא בשכר בין  םסוציאלייבחצי משרה. אז רגע, בואו נהיה  

שעוסק בעבודה ציבורית עשרות שנים לבין מי שנכנס לעבודה    סגנית לסגן, יש הבדל. יש עדיין הבדל בין מי

 ציבורית לפני שנתיים. אני רואה בזה הבדל גדול. אני אצביע נגד.  

 דודל'ה, תודה רבה. יום טוב, בבקשה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יך להיות הבדל בין  אז, גם כתבתי בצ'אט את מה שאני חושב. אני לא חושב שיש וצר  יום טוב אלקבץ ]חגור[:

אורי לבין ליטל. לגבי צפריר, שאמרת שאין ייצוג למושבים. אני די מסכים עם שמוליק, יש לנו ייצוג. ראש  

המועצה היא מהמושבים. הסגן, לאורך כל השנים, תמיד היה מהקיבוצים. המועצה שלנו היא לא אותה  

ושבים גדלו. חבר'ה, צריך יותר שירות.  מועצה שהייתה לפני שלוש, ארבע, חמש שנים. המועצה גדלה. הת 
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אנשים רוצים יותר שירות. גם צחי בזמנו אמר "אני עוד מעט קורס, אנחנו צריכים עוד מישהו שיעזור". לכן,  

אני תומך בעניין של ליטל. כן, להגדיל את המשרה ולהשוות אותה לאורי. אורי והיא, מבחינתי זה אותו דבר.  

 תודה.  

 תודה רבה, יום טוב. אלי פיטרו.   המועצה[: אושרת גני גונן ]ראש

אמרו פה הרבה דברים, לחלקם אני חייב להתייחס, לפני שאני מתייחס לעצם    אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

העניין. האמירה של צפריר, לגבי החששות של מישהו שיתנכלו לו, בגלל הצבעה כזאת או אחרת. נראה לי  

לקדנציה הזאת, של רשת המועצה הזאת, והצוות שמוביל את    שהיא לקוחה מימים אחרים, שלא קשורים

המועצה הזאת. לכן, האמירה הזאת מיותרת. אין לה שום מקום .אני לא מכיר את זה. לא שמעתי מעודי על  

מישהו שחושב להצביע בדרך זו או אחרת, בגלל שחלילה יתנכלו או לא יתנכלו. לכן, את הדבר הזה הייתי  

 ן.  מוריד לחלוטין מהשולח

סליחה שאני מתפרץ. זה משיחה מלפני שבועיים. אני הייתי בשוק, כמו שאתה בשוק   צפריר שחם ]גני עם[:

 עכשיו.  

סירקין[: ]כפר  פיטרו  תמיד,    אלי  הדיונים,  משמעי,  חד  באופן  פה  אומר  אני  אבל  יודע,  לא  אני  צפריר, 

בקדנציה הזאת התנהלו בצורה שקופה, הגונה. כל אחד השמיע את דעתו באופן ברור, חד משמעי. אף אחד  

לא חשש להגיד כך או אחרת, גם לא בעניין שכרה של ליטל. אם יש פה מישהו שחושש מהתנכלות או לא  

הבחינה הזאת אני חושב שכולנו צריכים להיות שקטים ורגועים ולהצביע בדיוק לפי צו מצפוננו.  התנכלות. מ

הדבר הבא, שלדעתי הוא מהחשובים ביותר. בכל חברה פרטית גדולה או קטנה, ציבורית או אחרת, מתכנס  

פקיד, או על  דירקטוריון לדון בשכירת שירותיו של מישהו כזה או מישהו אחר. מדברים על הנחיצות של הת

הגדלה של התפקיד, ועל מקורות המימון של התפקיד החדש, והדירקטוריון צריך להצביע. אני לא רואה  

, בהזדמנות זו, עושה משהו אחר. לגבי הנחיצות של התפקיד, אני קטונתי ואני לא יודע מי עשה  שהאספה

קתי. אני מכיר את ליטל. היו לי  את זה בין החברים שיושבים כאן איתנו היום, אבל אני עשיתי את זה. בד

כמה התחככויות עם ליטל, אבל בדקתי עם אנשים שעובדים איתה, מה היא עושה, איך היא עושה, מידת  

נחיצותה, וכולי. התרשמתי שיש שביעות רצון מאוד גדולה ממה שהיא עושה במועצה, מתפקודה ומהיקף  

במקום שאני נמצא בו. הם לא עובדים באופן  התפקיד שלה. אני חושב שרוב האנשים כאן נמצאים בדיוק  

ישיר ויום יומי עם ליטל. הם רק שומעים. לכן אם ראשת המועצה, הסגנים, שרון, הגזבר, אומרים שהיא  

עובדת במשרה וחצי על תשלום של חצי משרה ולכן צריך להגדיל לה את השכר, אז צריך להגדיל את השכר.  

ה ואני משלים עם זה. אם יש מקור, אז אני כמובן אתמוך בצורך  אני מקבל את זה בצורה מאוד מאוד ברור
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הזה של המועצה. נאמר פה שהמועצה גדלה, המשימות גדלו, האיומים על מועצת דרום השרון גדלו בצורה  

דרמטית. ראשת המועצה שלנו והצוות הניהולי עסוקים יום יום בלטפל באיומים האלה. לכן, הנחיצות של  

אנחנו צריכים להכיר בה ולממן אותה מאיזשהו מקום. אני לא רואה שום סיבה בעולם  שני הסגנים קיימת ו

וסגנית אחרת, שכולם יודעים שעושה את    75%שבמועצה כמו שלנו, שיש בה שני סגנים, שסגן אחד יקבל  

. רבותיי, בואו לא נהיה, בסיכומו של דבר, צבועים. מדובר פה בשכר 50%תפקידה בצורה טובה, תקבל רק  

ל אדם, שעובד, ומעידים פה שהוא נחוץ, ועושה עבודה טובה. למה לא לאפשר העלאה? אומר דוד'לה, ואני  ש

מסכים איתו בעניין הזה, אני חייב להגיד, שאולי יש פה איזה אי תקינות בדרך שהדבר הזה הוצג. זה לא  

גלל אי התקינות הזו,  היה חלק מהתקציב, למה לא הציגו את זה קודם? אבל אני שואל. באמת, רבותיי, ב

טכנית. בגלל זה נמנע את העלאת שכרה? נראה לי מוזר הטיעון הזה, לחלוטין.    פשלהפה איזה    השהיית בגלל  

לכן, אני חושב שגם הטיעון הזה, לאו טיעון הוא, וצריך להסיר אותו מהשולחן. תראו, חברים, בסיכומו של  

. כולנו מסכימים שיש לו נחיצות ושיש מקורות מימון  דבר, הנושא הוצג על ידי הגורמים המקצועיים במועצה

פוליטיקה. היא מייצגת   יכול להיות שעל מזבח איזושהי  עניין נוסף שמאוד מפריע לי. לא  לדבר הזה. יש 

איזשהו ישוב, גדול, קטן. אנחנו כן רוצים אותו, אנחנו לא רוצים אותו, אנחנו נקפח את ליטל. זה לא הגון  

לא הגון להעלות את זה. אני אסביר גם למה. מכיוון שבסיכומו של דבר, כשליטל  לעשות את זה. זה גם  

כפר   לתושבי  יצחק מאשר, למשל,  צור  לתושבי  טוב  יותר  שירות  נותנת  לא  היא  לתושב,  בשירות  מטפלת 

סירקין. אני בספק רב. אם מישהו יודע להצביע על מקרה כזה. אני מוכן לשים את יד ימיני. אני לא חושב  

המצב. היא מטפלת בזה במרץ ובאופן שוויני. אין פה עניינים פוליטיים, אז מה הקשר אם היא מייצגת  שזה 

יישוב כזה או אחר? אין קשר רבותיי ואין אין שום עניין לקפח אותה בגלל ההשתייכות הפוליטית שלה.  

אני באמת רואה    לשמחתי הרבה, ככה אני מרגיש, בתפקידים שאני ממלא במועצה, כשאני מסתובב במועצה,

למשימות שלה. אני מדבר על השכירים במועצה. הם מחויבים למקצוע    מחויבתקבוצה של אנשים שהיא  

תמיד   כאן.  ענייניםשלהם, הטיעונים שלהם  פוליטיקה  אין  אותה.  מציגים  כשהם  שולטים במטריה  , הם 

צביע אם צור יצחק כן או  אנחנו כולנו משרתים את המועצה ואת תושבי המועצה. כשיגיע הרגע שנצטרך לה

צור יצחק לא, אז נצביע עניינית על צור יצחק. מה הקשר לעובדת השתייכותה של ליטל לצור יצחק. אין קשר  

כן   עוול לליטל, לשרבב את הטיעון הזה לתוך ההצבעה. אני הייתי מצביע  זה לעשות  בעניין הזה רבותיי. 

מכים בעניין הזה, ולאשר את העלאת השכר שלה.  להעלות את השכר ולתמוך בראשת המועצה והאחרים שתו

 תודה.  

 תודה רבה אלי. יהורם גולי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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ערב טוב לכולם. קודם כל, אני מתבאס שזבידה הציג את זה. אמרתם שאין תקציב.    יהורם גולי ]ירחיב[:

שקלים ואי אפשר    2,500למשל, לתיקון המקווה של מושב ירחיב, שהוא אזורי, אמרתם שאין תקציב של  

אלף. זה מכעיס אותי מאוד. אני יודע שאת    150למצוא לזה עכשיו תקציב. עכשיו, פתאום יש תקציב של  

אליה, לליטל, בגלל שזה, לא רוצה להגיד, פוליטי. אמרת שאת לא תעלי את זה בחיים, את המשרה    מחויבת 

שלה. אמרת "זה לא יעלה. זו המשרה, מה שתצביעו, הצבענו. ושם זה נגמר". אם את חושבת שצריך לעשות  

כי התקציב  הצבעה, אני מבקש דבר אחד, שזה יהיה חשאי. שנית, לכל מי שביקש אמרת שאין עכשיו כסף  

 נסגר. אז התקציב נסגר. אני נגד. בקיצור, אני לא, אני לא ממליץ לתת לה את ההעלאה הזאת.  

 תודה יורם. מירב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]כפר מעש[: זילברבוים  ואני    מירב  ערב טוב. אני מסכימה מאוד עם הרבה מאוד מהדברים שאלי אמר, 

השירות שהייתה במועצה. אני חושבת שמי שהתקשר למועצה לפני שלוש    אוסיף. דבר ראשון, לגבי מהפכת

שהיא דמות במועצה, ומי שהתקשר למועצה אתמול, וניסה את אותו הדבר, זה לא    שנים, וניסה להשיג איזו

מאוד   שליטל  התרשמתי  אני  בעיקר.  ליטל,  שם  על  רשום  הוא  הזה  שההישג  חושבת  ואני  הדבר.  אותו 

י איתה לא היו רק בטלפון, כמו שעדי או צפריר הזכירו. אני מתרשמת שהיא עובדת  מקצועית. המפגשים של 

הרבה שעות ובצורה מאוד מאוד יעילה. אבל, אני גם חושבת, באותה נשימה ,שלא אנחנו אלה שמודדים  

אותם מבחינה מקצועית. אני חושבת שאם אושרת, שמודדת, אני חושבת, את ראשי האגפים בצורה מאוד  

ועשתה מהפכה מקצועית מאוד במועצה, חושבת שצריך להוסיף לליטל עוד רבע משרה, אז אני    מקצועית, 

סומכת את ידיי על ההחלטה הזאת. אני חושבת שהיא זו שרואה את הדברים בצורה הכי נכונה ונקייה. אני  

פיע על  חושבת שלא משנה אם ליטל גרה בצור יצחק או בחיפה. אני חושבת, זו ההתרשמות שלי, שזה לא מש

העבודה שלה במועצה. נכון, שהמינוי שלה היה מינוי פוליטי, אבל אני חושבת שהיא הוכיחה בשלוש השנים  

האלה שזה לא מה שמוביל אותה. אני בוודאי חושבת שצריך להיות שוויון בין המשרה שלה למשרה של  

 אורי. עד פה.  

 תודה רבה מירב. שגית.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שלום לכולם. אני באמת אגיד בתמצית כי נאמרו פה הרבה דברים, ואני לא אחזור    בן ארי ]צור נתן[:  שגית

עליהם. שני דברים עיקריים. אני מאוד מתחברת למה ששמוליק אמר. הזמנים השתנו. יש הרבה איומים  

ן, התחלנו עם  מבחוץ. צריך להתרכז בחלוקה של הכוחות וצריך להשוות את המשרות בין אורי לליטל. נכו

, ולכן אני  75%, אבל גם זה השתנה. צפי כבר לא נמצא, ואורי ב  100%של משרה לליטל, וצפי היה עם    50%

. לעניין הזה של כימות העבודה,  75%-חושבת שזה יהיה אך נכון להשוות את ליטל ולהעלות לה את המשרה ל
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במקום הזה. אני לא חושבת שאני במקום,  מה עושה, מה לא עושה, איכות, וזה. אני בכלל לא צריכה להיות 

בהנהלה   גם  נכון,  תקציבי.  מקור  שיש  מאגוזי,  דעת  חוות  קיבלנו  ולהעריך.  להחליט  אמרה,  שמירב  כמו 

העליתי את העניין הזה שהיה טעם לפגם במועד העלאת הנושא, אבל זו לא המהות, זה לא העיקר. אם אנחנו  

מקום להתנגד. כל הטיעונים וכל הנימוקים נראים לי כמו  בוחנים את המהות של הבקשה, אני לא רואה  

 התקטננויות פוליטיות, שהן לא לעניין. אני בעד להעלות לה את המשרה. תודה.  

 תודה שגית. ליאת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ט מישהו  אם אפשר לבקש רק, אושרת, שכשמישהו מגיב שלא יבוא ויעיר או ישפו  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 אחר, באיך שהוא הגיב או מה שהוא אמר.  

 שכל אחד יגיד את שלו. נקודה.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אפשר להתייחס לגופו של עניין. לא צריך להתייחס לאיך שמישהו אחר, או טיעון    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 של מישהו אחר.  

נחות אף אחד, מה להגיד איך להגיד. זה דיון חופשי ופתוח,  אני לא יכולה לה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כל עוד אנחנו שומרים על כבודו של השני. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, וכמובן להתחשב בלוחות  

 הזמנים ולהיות ממוקדים. אין צורך לחזור על דברים שנאמרו.  

בזמן שכל המשק מצטמצם, בשביל לספוג    אני חושבת שאין הצדקה לתוספת שכר שכזו.  ליאת זולטי ]מתן[:

לחברי   וגם  לסגנית  גם  מלכתחילה,  הובטח  משכורות.  מעלה  המועצה  והקורונה,  המחירים  עליית  את 

משרה. עלות המעביד והוצאות השכר הן מאוד מכובדות ומכבדות. מדובר    50%המליאה, שמדובר בשכר של  

ש"ח, שילכו לטובת העניין. אז צריך להסתכל  בתוספת שכר לא של מאה אלף ש"ח, אלא שלוש מאות אלף  

סובלים מעיכובים של   ובנייה. תושבינו  וועדת תכנון  כוח אדם, למשל  יותר  יש מקומות שצריכים  זה.  על 

תוכניות שתקועות ולא מתקדמות. דוגמה נוספת זו המחלקה המוניציפלית שמכילה עובדת אחת שאמונה  

מכניסה את העלות השנתית הזאת למחלקות האלה, לידיים    ההייתישובים. הייתי גאה אם המועצה    30על  

עובדות, ופחות להנהלה. אני חברה פעילה בוועדת איכות הסביבה. ישנם לא מעט נושאים שהועלו על ידי  

חברי הוועדה, חלק פה תומכים, שפשוט תקועים. אין ספק שליטל היא נציגת הקהילתיים. אני רוצה לציין  

וג של הקהילתיים על ידי הסגנית, שאמורה לייצג את הקהילתיים באיזה שהוא  שאיננו מרגישים שיש ייצ

אופן. לסיום, אני הראשונה לפרגן לשוויון זכויות למען נשים, אבל לנו יש אחריות כנבחרי ציבור. אני פונה  
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לכל אחת ואחת מחברותיי, אם אכן יש הצדקה להשקעה לא מבוטלת של כספי ציבור. נכון, אני מסכימה  

 ה שמגיע, מגיע. אני חושבת שמשרתה מכובדת ומכבדת והיא ידעה את זה מראש.  שמ

 תודה רבה ליאת. אחרי ליאת, רחל רבר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ערב טוב. רציתי להגיש את העובדה, לפחות מהבחינה שלנו, של המושב. זה לא אישי    רחל רבר ]אלישמע[:

שבת שבאמת אישה שווה לגבר, בטח בתחומים האלה. אנחנו גם מייצגים  ולא מגדרי, בשום אופן, כי אני חו

סגן. מבחינתנו,   לתוספת  בכלל מתנגד מראש  שלנו  שלנו. המושב  את המושב  גם  מייצגים  ואנחנו  הציבור 

  מחויבת תחלקו את המשרה בין אורי לבין ליטל. משרה מלאה אחת, לא משרה וחצי. אני מצטערת, אבל אני  

 ם ממש מתנגדים.  למושב ולוועד. ה

אוקיי. תודה רחל. שרון, אם יש עוד חבר או חברת מליאה שרוצים לדבר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ולא דיברו, זה הזמן.  

 .שאלה רק.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 כן, שמוליק.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מה קורה אם זה לא עובר?  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 זה לא עובר, אז זה לא עובר.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא עובר, ממשיך הכל כרגיל.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

כן, הכל כרגיל. אין נקמות. אין שום דבר. אני צוחקת, כאילו, אחרי שאמרו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יע על פי צו מצפונו, ויעבור, יעבור. נשמח מאוד, אני באופן אישי. ואם לא יעבור,  שפוחדים כאן. כל אחד יצב 

 נמשיך הלאה.  

 אם זה לא יעבור, אז בעינת לא יהיה איסוף אשפה בשנה הקרובה.   אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

 אבל שמוליק הוא מגבעת השלושה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מדברים ביחד / לא ברור 

כאן שניים שעוד לא דיברו ורוצים    שהצבעה. יחברים, אנחנו עדיין לא בטרם    ת גני גונן ]ראש המועצה[:אושר

 לדבר. אורי מרגלית.  
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להתייחס.    מחויבכן, מכיוון ששמי הוזכר, לא אחת, בדיון הזה, אני בטח    אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

צוות. בראש הצוות יש מנהיגה, שמשרה את הרוח,  אחד, צוות ניהולי בכל ארגון, בטח במועצה שלנו, הוא  

הכיוון והאג'נדה, אבל הצוות הוא צוות. בכל ארגון, הרוח של הצוות המוביל היא הרוח ששורה על הארגון.  

הצוות שלנו שכולל כמובן את אושרת בראשו, את ליטל, אותי ואת שרון, הוא צוות שעובד בהרמוניה. זה לא  

, ובטח לא בכל מועצה, עם כל הפוליטיקות למיניהן. זה לא מובן מאליו בכלל,  מובן מאליו, לא בכל ארגון

אבל זאת הרוח של הצוות. צוות כזה שעובד בהרמוניה, הנושא הזה של מדרוגים, שיש סגן בשלושת רבעי  

וסגן בחצי הוא לא נכון. הוא לא נכון בהגדרה. זה לא ישפיע על יחסי העבודה ולא היחסים האישיים ולא על  

שום דבר, כי הנפשות הפועלות הן לא כאלה. זה לא נכון, בהגדרה, להכניס משהו לא טבעי לצוות שעובד  

בצורה טובה כצוות. שנית, צריך לקחת בחשבון. לפעמים נדמה לי שאנחנו לא מכירים את אושרת, אחרי  

ולא יכולה  שהיא  חזק  הכי  מתחילה  היא  סבתא,  מבצע  בסרט  שאמרו  כמו  האלה.  השנים  לאט  שלוש  ט 

מגבירה. המועצה שלנו עובדת בקצבים שלא היו מאז ומעולם, והם רק מתגברים כל הזמן. כל התב"רים  

והפרויקטים והמשימות והפרסומים שאתם רואים באתרי המועצה, הם לא בחלל ריק, מישהו מניע ומוביל  

זה כאילו מתבצע מעצמו,  ומנהל את זה. אנחנו מגדילים את נפח העבודה בעשרות אחוזים, בלי להרגיש בכלל.  

אבל זה לא. מישהו צריך לעשות את זה. דבר נוסף, העלה את זה מישהו קודם, האתגרים של המועצה הזאת  

ברמה החיצונית. אין אח ורע, לדעתי, במדינת ישראל, למועצה שמתמודדת, החוצה, כמו    םנורמלייהם לא  

המועצה שלנו. אושרת, חלק גדול מאוד מזמנה, נאלצת להקדיש התמודדויות האלה בירושלים, עם שרים  

  ופוליטיקאים, תמ"לים, וועדות גיאוגרפיות, מה שאתם לא רוצים. מה שאתם נחשפים, מה שכולנו נחשפים,

זה חלק קטן מההיקף העצום של ההתעסקות הזאת. כדי שאושרת תוכל להקדיש את עצמה למטריית העל  

הולכים   רק  שכאמור  המועצה,  ענייני  של  השוטף  לניהול  עצמו  את  להקדיש  צריך  מישהו  המועצה,  של 

ולות  הגד  האוכלוסייומתרבים כל הזמן. אני רוצה גם להזכיר שאנחנו אחת המועצות האזוריות, מבחינת  

. אבל אחת מהגדולות  המדויקתבארץ. נדמה לי הרביעית, או משהו כזה. אני לא זוכר בדיוק את הספירה  

. כשמשווים אותנו למועצה האזורית תמר, עם אלף ארבע מאות תושבים, אז זה  האוכלוסייבארץ מבחינת  

עד לפני שנה כחבר  לא בדיוק אותה מועצה, שאפשר להשוות את אותו היקף. דבר נוסף, את ליטל הכרתי  

מליאה. לא יותר מאשר רוב החברים פה, אני מניח. ככה ואחרת. בשנה האחרונה אני עובד איתה מקרוב  

ואני יכול להגיד, ולא הייתי אומר את זה אם לא הייתי מרגיש וחושב את זה, שיש לי הערכה גדולה מאוד  

המחויבות של נבחר ציבור, שהוא גם מנהל  ליכולות שלה ולצורה שבה היא מביאה אותן לידי ביטוי במועצה.  

בשכר, לעבודה שלו, היא הרבה מעבר לשעות ולימים. זה לא נמדד בצורה הזאת. חלק מהתפקידים שלנו הם  

תפקידים רוחביים בארגון, וחלק, מרגישים אותם יותר בקצוות. תפקידים רוחביים לא תמיד רואים אותם.  
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ה שלהם, והיכולת שלהם לעצב כל מיני דברים בארגון, לא  בטח במליאה, הם לא תמיד נחשפים. ההשפע

תמיד נראים, אבל הם קיימים ואני רואה את זה מקרוב. דבר אולי אחרון, אני חושב שהתקלה האמיתית  

לפני שנה. זה היה חייב לבוא לפני שנה, במקביל לכך שאני החלפתי את צפי, במקום משרה מלאה,    ההיית 

צריכה באותה נשימה בדיוק לקבל את זה. אני חושב שאם לא היו    ההייתא  אלא במשרה בשלושת רבעי. הי

התנגדויות לזה אז, כמו שיש גם היום, זה היה עולה אז באופן הכי טבעי, וככה היה נכון שיהיה. לכן, להשוות  

את השכר שלנו. אני כבר מודיע שאני לא אבקש תוספות ולא שום דבר אחר. אני חושב שזה יהיה אך טבעי  

 יקון תקלה שהייתה לפני שנה, כשלא עשינו את זה אז. ות

 אורי, יש הקלטה.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 תודה רבה.   אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

 תודה רבה אורי. אלי כהן ואחר כך שרון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני לא אחזור על הדברים שאמרו כל הדוברים. אני אשתדל מאוד לתמצת את זה בגישה    אלי כהן ]חורשים[:

הניהולית, שאותה אני חושב שארגונים מובילים. אני ישבתי בקדנציה הקודמת כחבר מליאה. ראיתי את  

התוצרים והתוצאות. צריך לשפוט את התוצאות האלה ברמת המנהלים והניהול השוטף שיש במועצה. רמת  

ואם הם צריכים את הכוחות    כנראהטה במוטת הבקרה, והשליטה שיש היום למנהלים, היא ל מספיקה  השלי

האלה כדי להביא יותר הישגים ויותר תוצאות, צריך לתת את הכלים האלה. אני לפעמים יושב בצד השני  

לעשות את  של המתרס. אני אומר לכם שארגונים, צומחים, מתפתחים, שרוצים להביא תוצאות, לא יכולים  

זה מתוך תפיסה שמרנית. השמרנות הזאת של לא להעניק אפשרויות למנהלים להעצים לידם שכבה של  

אנחנו   ואומרת, "תקשיבו,  מנהלים, שבאה  של  צוות  כרגע  אושרת, שמפעילה  על  כרגע  אני מדבר  הנהלה. 

שלי ובתחושה שלכם.  צריכים את הכוחות האלה". זה דבר שאני נתקל בו ביומיום. אני שמח מאוד, בתחושה  

אנחנו כל ישיבה מוחאים פה כפיים ומתבשרים על תוצאות. זה לא נעשה על ידי פקידים, בלי לזלזל בהם. זה  

   -נעשה על ידי מנהלים שמנהלים את הביזנס. אני רואה את המועצה כביזנס. ההישגים שנעשו

   -"אלי, זה לא בסדר להגיד "זה נעשה על ידי מנהלים  רחל רבר ]אלישמע[:

 חברים, זו זכות דיבור של אלי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לא התכוונתי, רחל, לפגוע באף פקיד. בסופו של דבר, יושבים למעלה מנהלים שצריכים    אלי כהן ]חורשים[:

לנהל והם אלה שנותנים לנו דין וחשבון. צריך לקחת את זה בחשבון. התוצאות האלה, חברים. לשמר את  

של   ניגשתי  המבנה  יודעים.  לכם מה שאתם  אגלה  יודעים מה,  המועצה. אתם  של  של ההנהלה  המועצה, 
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לאושרת ואמרתי לה שגם סגן אחד לא צריך. אני חושב שהיום, לאור מה שראיתם, גם בשנה שעברה, הנושא  

גיד את  הזה עלה ועולה שוב השנה. נכון, אני מסכים, הוא היה צריך לעלות בדיוני התקציב. אושרת, צריך לה

זה. אני חושב שהיה לזה מקום גם השנה לעלות. אבל צריך לא לבוא חשבון עם האנשים שמשקיעים ועושים.  

דעתי על צור יצחק ידועה פה לכל הציבור. להתחשבן עם ליטל על זה שהיא תושבת צור יצחק, כבר אמרו  

, זה לא המקום. כרגע יש  קודמיי, זה לא המקום. להתחשבן על זה שרוצים סגן אחר, מהיישובים האחרים

לנו סגנית שעובדת. היא התלבשה על תחומים שלא היו קיימים במועצה. על זה אין מחלוקת. ראינו פה  

תחומים מתקדמים ומתפתחים. רבותיי, אי אפשר להעסיק עובדים בלי לשלם להם תגמול. זה לא עובד בשום  

 ארגון. לכן, אני אתמוך בבקשה הזו. תודה.  

 תודה אלי. שרון.   ן ]ראש המועצה[:אושרת גני גונ

אני אשתדל להיות קצר, כי דיברו הרבה אנשים. אני גם אדבר מזווית ניהולית,    שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

ממש לא מזווית פוליטית. אם זה צור יצחק או לא צור יצחק, אותי זה לא מעניין. אני מסתכל רק בהיבט  

דים המרכזיים שלי זה באמת שאושרת תוכל להיות בחוץ. אני  של עבודה וביצוע. אז, קודם כל, אחד התפקי

חושב שאנחנו מצליחים לעמוד בזה בצורה טובה, אני והצוות שאיתי, וכמובן הסגנים. לראיה, אתם רואים  

את השרים שמגיעים, וכמה שעות אושרת מבלה בכנסת, כי המציאות באמת השתנתה. אושרת הנחתה אותנו  

ים את זה בצורה טובה. אני אומר את זה מכיוון שבתוך האמירה הזאת יש המון  לעשות את זה ואנחנו מבצע

רוצה שתדעו   הזה. אלף, אני  יש חלק מאוד פעיל בדבר  דברים שקורים במועצה, ברמה השוטפת. לליטל 

שליטל היום עובדת יותר ממה שהיא מתוגמלת. אני לא נתקלתי, אפילו לא פעם אחת, שקראתי לה לפגישה  

בערב, שזה יום הלימודים שלה. קודם כל, היא לומדת בימי חמישי ושישי. לא בימי שני ושלישי.    ביום חמישי

אבל אם בימי חמישי הייתי צריך ממנה משהו, היא גם יוצאת מהלימודים, היא נמצאת בזומים. היא עושה  

א בחורה סופר  המקצועי שלה. אני פותח סוגריים ואומר לכם שהי  benefit-מאמצים עילאיים כדי לתת את ה

מוכשרת, סופר מקצועית. היא עושה עבודות מאוד טובות בהיבטים של כוח אדם. היא עוזרת לי המון, בהמון  

מקומות שהעזרה הזו נדרשת. לא רק בתפקידים של סגנית, אלא גם דברים שלא הגדרנו שהיא צריכה לעשות  

גמלת הרבה פחות ממה שהיא עושה  אותם. זה לא המקום לפרט. מי שירצה, אני אשמח להרחיב. היא מתו

בפועל. אני אומר לכם שנושא השירות הוא נושא סופר מורכב. אם מישהו מכם יהיה מוכן להתלוות, חצי  

יום, לראות מה זה אומר לעשות שירות במועצה, שזה מאוד פניות ביום של תושבים, מאות. יש במועצה  

ות למי ענו, למי לא ענו. להוציא דו"חות. אתם  זה לעבור פנייה, פנייה. זה לרא.  CRMמערכת שלמה של  

פשוט לא מבינים במה מדובר. בסופו של דבר, אין לנו עודף מנהלים, כמו שנאמר פה. אני שמח להודיע לכם  
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שהמנהלים שלנו, כולם, עובדים עם הידיים כל הזמן. אין לנו מנהלים שיושבים למעלה במשרדים ועובדים  

ליטל, תסלחו לי שאני אומר את זה ככה, אבל היא הפועלת הכי שחורה שאני  שרצים בחוץ. זה ממש לא ככה.  

יכול להעלות על הדעת. היא עוברת על אקסלים. היא יושבת שעות על גבי שעות עם המוקד. אין ביני לבין  

המוקד אף אחד חוץ מליטל. אתם חושבים שעכשיו אני צריך לעבוד ישירות מול המוקד, לשבת עם ציקי  

בי שעות ולהשקיע לראות למי ענו, למי לא ענו, פילוחים, עניינים. זה ממש לא עובד ככה. ליטל  שעות על ג

משקיעה בזה המון שעות. השירות שכולנו מקבלים, כתוצאה מזה, הוא קפיצת מדרגה מאוד משמעותית  

הזה  במועצה, מאוד משמעותית, בטיפול באנשים ובפניות שלהם. אני אומר לכם שרוב המניות של הדבר  

 נמצאות אצל ליטל, ולא אף אחד אחר, וצריך להכיר בזה. 

   -כל מנהל משרד דוד משה ]נווה ירק[:

לא, לא. זה לא דיון, זה סיכום עכשיו. זה סיכום של שרון. אנחנו נעלה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 להצבעה.  

עדות שהיא מובילה. אני אומר  אני גם חושב שהיא עושה עבודה מאוד טובה בוו   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

לכם שהיא מתנדבת לעשות המון דברים שלא מוגדרים תחת אחריותה. בדיונים שוטפים אצלי היא המון  

פעמים לוקחת אחריות ורצה עם זה קדימה. אני אומר לכם שכשנותנים לליטל משימה, זה מבחינתי שגר  

באמת אומר לכם שאני חושב שההשוואה בין  ושכח. זה חוזר תמיד בזמן, תמיד מקצועי, תמיד מדויק. אני  

משרה, אם נאשר לא    75%שני הסגנים, היא מתבקשת. היא גם הוגנת. היא גם מתבקשת כי ליטל עובדת על  

ואם לא נאשר לה. אם זה לא יאושר עכשיו, אני ארגיש עם זה רע, מכיוון שאני יודע שליטל תמשיך לעבוד  

. זה נראה לי דבר שהוא לא  50%, אבל היא תקבל שכר של  . היא תמשיך לעשות את מה שהיא עושה75%

הוגן. תקציבית, גם אני וגם אגוזי יודעים לממן את זה מתוך הרזרבה התקציבית שלנו. נכון שלמועצה יש  

המון דברים אחרים, אבל אני חושב שזה לא הוגן להשוות את זה עכשיו לטיפולים ברווחה ולהגיד בואו ניתן  

ו לישובים  כסף  ברמה  יותר  כולנו,  על  משפיע  זה  הישובים.  לכל  שירות  נותנת  ליטל  הזה.  מהסוג  דברים 

 השוטפת. אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד הוגן, מאוד נכון ומאוד מקצועי לאשר את התוספת הזו. זהו.  

 שרון, תודה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אלף שקל, תסבירו מה.   300שרון אני מבקשת רק. רגע, תשובה. יש פה פער של  גילה פרין ]ירקונה[:

 גילה, אנחנו נענה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אושרת, בואו נלך להצבעה. אני כבר מאחר ברבע שעה.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:
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אלף    300תך. זו לא תוספת של  אנחנו נלך להצבעה עוד דקה. גילה, לשאל  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

של   תוספת  זה  מה    155שקלים,  רואים  ואתם  המועצה  גזבר  של  הדעת  חוות  את  לכם  יש  שקלים.  אלף 

אלף שקלים. אני רוצה להגיד, שגם לשאלתך יורם, יש כאן איזשהו בלבול. יורם    155התוספת. התוספת היא  

אז אני אסביר, אוקיי. הדיון כאן מבלבל משום  שאל, למשל, למה שרון צריך לדבר? כי זה דיון של המליאה.  

שאנחנו באים בצורה מקצועית ועניינית להציג את נחיצות המשרה, שיש לה ערך פונקציונלי בתוך המועצה.  

מצד שני, אנחנו דירקטוריון. לא רגיל, אלא של נבחרי ציבור. כאן יש פה פוליטיקה, מתערבב כאן צד מקצועי  

הע  את  מבינה  אני  בצורה  ופוליטי.  עובדים  במועצה  הסגנים  אצלנו  מהמורכבות.  נובע  הוא  הזה.  רבוב 

גם לאמירה המקצועית של   לכן, היה ערך  וכעובדים כאחד, ותרומתם רבה מאוד.  אופרטיבית, כמנהלים 

מנכ"ל המועצה. מצד שני, אתם בעלי זכות הבחירה, אתם הדירקטוריון. על השיקולים שלכם, שנאמרו כאן  

שיקולים מקצועיים, ענייניים, פוליטיים, סקטוריאליים. הכל לגיטימי והכל בסדר.    -ונת  בצורה רחבה ומגו

כל אחד וכל אחת יכולים להצביע לפי צו מצפונם. אף אחד לא ייפגע, כפי שאף אחד לא נפגע עד היום כשאמר  

מר כאן רבות.  את דעתו. הכל פתוח, הכל שקוף והכל לגיטימי. עכשיו, אגיד לסיכום. על נחיצות המשרה, נא

התקציב למשרה נמצא והוא לא על חשבון שום דבר אחר. אנחנו נעלה להצעה. היא תהיה גלויה. שוב שאלו  

אותי למה ואני חוזרת שוב ואומרת, משום שככה התקנה מחייבת. אמרה את זה היועצת המשפטית. אז שוב  

, אישרנו  2018בנובמבר   21. ביום  אני עונה למי ששאל אותי. אנחנו נעלה להצבעה לפי הצעת ההחלטה הבאה

לצו המועצות    37למנות את חברת המועצה, הגברת ליטל רהב, לתפקיד סגנית ראש המועצה בהתאם לסעיף  

משרה. היום, אנחנו מבקשים להעלות להצבעה את אישור חברי המועצה    50%האזוריות, וזאת בהיקף של  

. החלטתנו זו מסתמכת  2022בפברואר    1ל מיום  משרה, הח  75%- להגדיל את היקף משרתה של הגברת רהב ל

על החלטתנו להאציל לגברת רהב, בנוסף לסמכויות הקיימות, את הסמכויות לתפקידים הבאים: נגישות  

מבני ומגרשי ציבור וניהול נכסי המועצה. כמו שאמרתי, בנוסף להאצלת הסמכויות לתפקידים שהיום כיום  

הרווחה, הק  התרבות,  תיק  עליהם:  חוות  ממונה  על  נעשית בהסתמך  זו  לתושב. החלטתנו  ושירות  יימות 

ההזמנה   עם  יחד  בפנינו,  הונחה  כי  מאשרים  ואנו  המשרה,  להעלאת  בנוגע  המשפטית  היועצת  של  הדעת 

. אני  2022בפברואר    1לישיבה היום, חוות דעת מאת גזבר המועצה לגבי שכרה של הגברת רהב החל מיום  

 פעם, ההצבעה היא שמית. נכון? לימור? תעברי אחד אחד בבקשה.  מבקשת להעלות את זה להצבעה. ה

 אושרת, אבל לא ניתנה תשובה למקור התקציבי.    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:
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המקור התקציבי קיים. אנחנו קיבלנו הכנסות ממשרדי ממשלה, יותר ממה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ינואר. יש לנו   בתקציב השוטף, ולא מהתב"ר, אפשרות לממן את זה, ולא על  שציפינו לקבל, כבר בחודש 

 חשבון שום דבר אחר. אז אני מבקשת להקריא שמות. אלה בבקשה תהיה ראשונה.  

 בעד.  עמנואלה קון ]מגשימים[:

 בעד.   אלי כהן ]חורשים[:

 בעד.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 נגד.   עדי שחר ]מתן[:

 בעד.  שמוליק קורן:

 בעד.   ת ברל[:גיא כהן ]בי

 בעד.   אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

 בעד.  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 בעד.   אמנון כהן ]נחשונים[:

 נגד.   יורם דוקטורי ]עדנים[:

 בעד.  מירב זילברבוים ]כפר מעש[:

 .בעד.  רחמים זבידה ]כפר מלל[:

 בעד.   דני ברכה ]צופית[:

 נגד.   ליאת זולטי ]מתן[:

 נגד.   גולי ]ירחיב[:יהורם 

 בעד.   אלי בן גרא ]צופית[:

 נגד.   רחל רבר ]אלישמע[:

 נגד.   צפריר שחם ]גני עם[:

 בעד.   חגי כהן ]עינת[:
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 בעד.  שגית בן ארי ]צור נתן[:

 בעד.  אריק כספי ]רמות השבים[: 

 נגד.  דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

 בעד.   רונן ברקאי:

 נגד.   איתן יפתח ]אלישמע[:

 נגד.   אדם ]ירחיב[:גלית 

 בעד.   שלמה נמרודי ]רמות השבים[:

 נגד.  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 בעד.  יום טוב אלקבץ ]חגור[:

 בעד.  אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

 נגד.    דוד משה ]נווה ירק[:

 נגד.   גיורא כהן ]נירית[:

 בעד.   גילה פרין ]ירקונה[:

 בעד.   :]אייל[ דורון צייזל

 בעד.   גני גונן ]ראש המועצה[:אושרת 

 יש מישהו שלא הקראתי את שמו ועמו הסליחה?   לימור רבלין ]יועמ"ש[:

 כדאי שתשאלי את דוד סיון עוד פעם.  אלי בן גרא ]צופית[:

 אני שואלת שוב, דוד סיון.   לימור רבלין ]יועמ"ש[:

 בעד.   :]שדי חמד[ דוד סיון

קולות בעד, ההחלטה עברה. אני מודה    22תודה דוד. כן, אז ברוב מיוחד, של    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   -לכולם
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 קולות בעד, אני רק מדייקת.  23יש  לימור רבלין ]יועמ"ש[:

 עשרים ושלושה? אני ספרתי עשרים ושתיים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  -אחרי ההצבעה של כולםאני רק רוצה להוסיף עוד דבר קטן,  אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

 לא שמענו כמה היו נגד. צריך להגיד את הכל.   אלי בן גרא ]צופית[:

 שנים עשר נגד. לימור, כמה את ספרת?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  23אני סופרת. אני לא יכולה גם לדבר וגם לספור. את דוד סיון לא ספרתי פעמיים.  לימור רבלין ]יועמ"ש[:

 נגד.    12-ו הצביעו בעד 

 

יש לנו עוד נושאים. מי שחייב לרדת, אנחנו ניפרד ממנו ומי שיכול להישאר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ארוכה   שהישיבה  מראש  מתנצלת  אני  נמרץ.  בקיצור  זה  את  נעשה  ואנחנו  נושאים  מספר  עוד  לנו  יש  אז 

 במיוחד, אבל היה לי חשוב שכל אחת וכל אחד יוכלו להתבטא כאן ושקולכם יישמע. 

הייתי רוצה, אחרי ההצבעה הזו, להגיד רק דבר אחד. למרות ההצבעה והדעות    אני  אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

 השונות, כולנו בעד ליטל.  

אני בטוחה. וחשוב שהיה מקום שכל אחד יגיד את דבריו. אני חושבת שזה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לה המשך הצלחה. לימור  נאמר באווירה מאפשרת וטובה, וככה זה צריך להיות. ליטל תחזור אלינו, נאחל  

 בבקשה תתקשרי לליטל ותגידי לה שהיא יכולה לחזור לדיון.  

 דחיית תשלומי ארנונה על עסקים   [ 6]

אנחנו נעבור לסעיף הבא שלנו, דחיית תשלומי ארנונה על עסקים. יש לנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

עסקים הקטנים שהמחזור שלהם לא עולה  אפשרות להציע לתושבי המועצה שלנו, בעלי העסקים, בעיקר ה 

אלף שקלים בשנה בתשלומי ארנונה, דחיית תשלומי ארנונה עד לסוף חודש מרץ, בהתחשב במצב    200על  

הכלכלי ובמשבר הקורונה. זו אופציה שמשרד הפנים מעמיד לרשות הרשויות המקומיות, בהנחה שהרשויות  

 החלטה 

 . 75%- ל  50%-הגדלת היקף המשרה של סגנית ראש המועצה ממאשרת את המועצה מליאת 

 אושר ברוב קולות

 נגד  12בעד,  23
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ומים הזו. אנחנו עשינו את זה גם בסבב הקודם, בשנה  המקומיות יודעות לעמוד בזה כלכלית בדחיית התשל

שעברה, ואנחנו מבקשים להעלות להצבעה כאן את האפשרות הזאת, להציע לתושבי המועצה שלנו, או לבעלי  

על   עולה  לא  שלו  שהארנונה  עסקים  במחזור  שלנו,  במועצה  את    200עסקים  לדחות  בשנה,  שקל  אלף 

ל לעמוד בזה מבחינה תזרימית, כפי שחיווה דעתו גזבר המועצה.  התשלומים ככל והם יצטרכו. אנחנו נוכ

 הגזבר נמצא כאן איתנו, אגוזי? יש לך עוד מה להוסיף לפני שאני מעלה את זה להצבעה? 

לא. מדובר על דחייה כמו שאמרת, עד לסוף מרץ. כל הרעיון הוא שעל התקופה הזו לא    יצחק אגוזי ]גזבר[:

 תהיה ריבית והצמדה.  

 אם יש למישהו שאלה, זה הזמן. אם לא, אני אעלה את זה להצבעה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אלף שקל? למה לא עושים את זה גורף?   200למה נקבע רף של  אלי כהן ]חורשים[:

   -אנחנו אתה רוצה לענות על זה אגוזי? יש לנו תשובה על זה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אבל יש לי בהמשך לזה, אנחנו יכולים לדעת מה המחזור של כל אחד? אנחנו הרי גובים    דני ברכה ]צופית[:

 לפי גודל המבנה.  

ני  לא דיברתי על מחזור, דיברתי על היקף הארנונה. התשובה מורכבת מש  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

דברים. אחד, שאנחנו לא נעמוד בזה כמועצה אם נעשה דחייה כזו של תשלומים של חברות גדולות עם היקפי  

ארנונה גבוהים מאוד. אנחנו יודעים שהמשבר הכלכלי פגע בעיקר בעסקים הקטנים והבינוניים, שההיקף  

ף שקלים והעלינו את  אל   100אלף שקלים ארנונה בשנה. אגב, בשנה שעברה אישרנו    200שלהם הוא סביב  

אלף השנה. אנחנו לא מדברים על מחזור של עסקים, אלא על סכום הארנונה השנתי. רצינו לפשט   200-זה ל

את זה, ולא להכניס לשם כל מיני סעיפים של יוצאי דופן וכאלה, אבל נדמה לי שכן המלצנו בהנהלה לאפשר  

מי ש לוועדת הנחות.  זה  על  ערעור  לו סיבות מוצדקות,  לחברות שרוצות, להגיש  ויש  חורג ממה שהגדרנו 

המועצה תדון בוועדת הנחות על ארנונה ותראה אם המועצה מסוגלת לעמוד בזה. השאלה שלך מוטמעת  

בתוך הצעת ההחלטה. בסדר? נגדיר את הצעת ההחלטה. לימור בבקשה. עם הסעיף שאמרתי, שמאפשר את  

 יוצאי הדופן.  

]יועמ"ש[: כי תשלומי ארנונה לשנת  המועצה מא  לימור רבלין  ליום    2022שרת בזאת  למרץ    30יידחו עד 

לחוק הרשויות המקומיות, ריבית    4, וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים, בהתאם לסעיף  2022

זו   דחיית תשלומים  חובה.  תשלומי  פיגורים,    תחויבוהפרשי הצמדה,  ריבית  ללא  בלבד,  בהפרשי הצמדה 

נכסים שאינם למ  על  על  ותחול  עולים  אלף שקלים בשנה    200גורים, שחיובי הארנונה בלבד שלהם אינם 
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אלף שקלים    200ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה. עסקים שהחיוב השנתי שלהם בארנונה עולה על  

ומעוניינים לדחיית מועדי התשלום לחודש, עד לחודש מרץ, יגישו בקשה לוועדת ההנחות או לגזבר המועצה,  

 . 2020בפברואר   28-וזאת עד ל 

 מתי הם יצטרכו לשלם את זה בסוף?   דני ברכה ]צופית[:

 בסוף מרץ.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בסוף מרץ הם ישלמו הכל על שלושה חודשים?   דני ברכה ]צופית[:

 מדברים ביחד / לא ברור 

שלום אחד. הם מקבלים  חברים, הם מקבלים דחייה של פעם אחת, של ת  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 במרץ. זה מוגבל בזמן. אני מבקשת להעלות את זה להצבעה.   30-דחייה בלי ריבית של תשלום אחד, עד ה 

 זה באופן אוטומטי או מצריך פנייה מיוחדת.   ליאת זולטי ]מתן[:

 אמרתי להגיש בקשה מקוונת, אני הקראתי את זה בהצעת ההחלטה.   לימור רבלין ]יועמ"ש[:

אני לא סתם שואלת. אני גם רוצה שזה יזרום מחוץ למליאה ויגיע לשטח. זה כבר היה    לטי ]מתן[:ליאת זו

 לנו פעם.  

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  בתוך    אושרת  העברתם  שאתם  ההחלטה  נוסח  העברנו  אז  צודקת.  את  נכון, 

של הישובים,  היישובים. נעשה את זה בכל המדיות, לרבות באמצעותכם ובאמצעות המזכ"לים והיו"רים  

מי נמנע? מי נגד?  .  וכולי. נעלה את זה באתר של המועצה ובכל אמצעי תקשורת. אני מעלה את זה להצבעה

 פה אחד, תודה.  

 

 החלטה 

, וזאת  2022למרץ    30יידחו עד ליום    2022בזאת כי תשלומי ארנונה לשנת  מאשרת  המועצה  מליאת  

לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי    4מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים, בהתאם לסעיף 

בהפרשי הצמדה בלבד, ללא ריבית פיגורים, ותחול    תחויבהצמדה, תשלומי חובה. דחיית תשלומים זו  

למגורי שאינם  נכסים  על  על  עולים  אינם  שלהם  בלבד  הארנונה  שחיובי  בשנה    200ם,  שקלים  אלף 

אלף    200ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה. עסקים שהחיוב השנתי שלהם בארנונה עולה על  

שקלים ומעוניינים לדחיית מועדי התשלום לחודש, עד לחודש מרץ, יגישו בקשה לוועדת ההנחות או  

 . 2020פברואר  ב 28-לגזבר המועצה, וזאת עד ל 

 אושר פה אחד 
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 ליטל, חזרת אלינו?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 חזרתי, ואם אפשר להגיד משהו?   ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

 בטח.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני קצת מתרגשת, אז מקווה שתבינו אותי. אני רוצה להגיד, קודם כל, כמובן    ליטל רהב ]ס. ראש המועצה[:

תודה לכולכם. לא משנה מה הצבעתם. אני מכבדת כל החלטה, בעד, נגד. כל אחד והשיקולים שלו וצו מצפונו.  

את כל תושבי המועצה, מכל    50%-נאמנה ב   ששירתיהכל לגיטימי והכל בסדר. אני אוהבת את כולכם. כמו  

משרה. אני זמינה והדלת פתוחה, בכל    75%-ישובים, כך אני אמשיך לשרת נאמנה את תושבי המועצה גם בה

יוזמה   יום, אז אני זמינה תמיד בנייד, בשבילכם, בכל דבר שתרצו. כל  יום. וגם אם אינני נמצאת באותו 

לוש שנים שעבדתי  שתרצו לקדם, אני פה בשבילכם. אני מאוד מעריכה ואפילו יש בי משהו שאומר על הש

משרה, אפילו תודה, זה שיעור. אני מרגישה שקיבלתי זה בזכות, ולא בחסד. אני מודה לכם    50%יותר על  

 באמת, לכל אחד ואחד מכם. ממש לא משנה לי מה הצבעתם. תודה רבה.  

ליטל, תודה רבה על הדברים שלך. אני בטוחה שתמשיכי להצליח והצלחתך,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הצלחתנו, כולנו.  

 ירד מסדר היום  –  / ס. ראש המועצה  2022[ עיקרי עשייה ויעדים מרכזיים לשנת 7]

אנחנו עוברים עכשיו אליך אורי מרגלית. אומנם אתה רק שנה בתפקיד,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מו עכשיו את תחומי  אבל אתה  לנו  שתציג  נשמח  ואנחנו  שלך  והמשמעותית  בעשייה החשובה  רגש מאוד 

 האחריות שלך והעשייה שלך. 

כולם כבר עייפים, עוד מעט שלוש שעות דיון. אושרת, יש לי הצעה לסדר,   אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

 לדחות את זה לפעם הבאה.  

 לגמרי.  לימור רבלין ]יועמ"ש[:

אני בעד, אבל בוא נעלה את זה להצבעה. כדי להוריד סעיף מסדר יום, צריך    ני גונן ]ראש המועצה[:אושרת ג

 להצביע עליו.* מי בעד שנדחה את הסעיף הזה לדיון הבא שלנו? פה אחד.  
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 הסעיפים הבאים באמת מאוד קצרים, אז שרון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלפת חברים בוועדות  [ 8]

זה המסמך של הרכב הוועדה למיגור אלימות, סמים ואלכוהול. יוצאים מהוועדה    שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

האנשים שרשומים כאן: מאיה, חגית ואופירה. מצטרפים אני, נורית, שני, חנן אנזל, צפריר שחם, עינת גיל  

 וגלית יאיר.  

עד. מי בעד? מי  בואו נחזור לתמונה המלאה של כולם ונראה בהצבעה מי ב  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 נמנע? מי נגד? פה אחד. תודה. 

 

 בוועדים  אישור תקציבי ועדים מקומיים ואישור משרות חדשות[ 9]

בשעה טובה, אנחנו רוצים לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

. נמצאת איתנו דנה, מנהלת המחלקה המוניציפלית. נציג את התקציבים. דנה. אם דנה לא נמצאת אז  2022

 אין בעיה, שרון יכול להציג את זה, אורי יכול להציג את זה. אז בבקשה.  

ו על תקציב היישובים ואישרו את תקציב הוועדים המקומיים  דנה והגזברות עבר   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

לשנה הבאה. אתם יכולים לראות כאן את הארנונה שהמועצה מטילה על הוועדים המקומיים. אלו תעריפי  

ישובים עם   נוספת של  יש פה קבוצה  עוד טיפה למטה,  נרד  ואלו הישובים. אם  הארנונה בשקלים לשנה, 

המקומי, לשנה. כפר מלל, ירחיב, מגשימים, מתן, נירית, צופית ורמות השבים.    ד לוועתעריפים יותר גבוהים,  

 למטר לשנה.   26.9הנה דנה מצטרפת, שניה. עוד ישוב אחד, שדה ורבורג, עם 

 ש"ח למטר?   37.89בנירית   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 החלטה 

/ ס.    2022עיקרי עשייה ויעדים מרכזיים לשנת  הסרה מסדר היום של סעיף  מאשרת  המועצה  מליאת  

 . הראש המועצ

 אושר פה אחד 

 

 החלטה 

ואלכוהולמאשרת  המועצה  מליאת   סמים  אלימות,  למיגור  הוועדה  שהוצג  הרכב  הפירוט  פי  על   ,

 במליאה. 

 אושר פה אחד 
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  10-מטר, זה הרבה פחות מ  כן, אבל נירית זה רק עד מאה מטר ראשונים. מעל מאה  יצחק אגוזי ]גזבר[:

 שקלים.  

 דל בין הישובים?  בלא נעים לשאול, אבל על בסיס מה נקבע המחיר למטר? מה הה  אלי בן גרא ]צופית[:

   -נראה לי שזה נושא שצריך להבין אותו רחל רבר ]אלישמע[:

כל שנה אנחנו מביאים את זה, זה לא השתנה כבר הרבה שנים. כי משרד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יכולים לבקש להעלות   וועדים  פי בקשות של הוועדים.  על  הפנים בעבר, היסטורית, קבע תעריפים כאלה 

תעריפים בטווח מסוים ומשרד הפנים צריך לאשר את זה. כבר הרבה שנים משרד הפנים לא משנה שינויים,  

זו עבודה טכנית שהיישובים עושים מול הגזברות, ואנחנו  וזהו, כל שנה   אנחנו מביאים את זה. בעיקרון, 

מאשרים את זה כאן במליאה. כל שנה זה הנוהל. בדרך כלל זה חודשיים אחרי אישור התקציב. השנה כבר  

 הזדרזו והביאו את זה עוד לפני כן.  

 דנה את רוצה להוסיף? איפה דנה?   שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

תקציבים   26אני פה. לא, אני רק אגיד. כמו שאתם רואים יש פה  דנה גל ]מנהלת המחלקה המוניציפלית[:

שעברנו עליהם, בדקנו. וועדת התקציבים, בראשותו של איתן, יחד עם דוד וגלית, עברו עליהם, בדקו תקציב  

 תקציב, והם פה מועלים לאישור שלכם.  

 איזה ישובים לא הגישו עוד?   יצחק אגוזי ]גזבר[:

הישובים שלא הגישו הם צור יצחק, שדה חמד וגן חיים. כפר מעש    מוניציפלית[:דנה גל ]מנהלת המחלקה ה 

. אני לא יכולה להעלות את זה. הם הגישו תקציב. פשוט חסר בתקציב  2020פשוט מחכים לנתוני ביצוע של  

 .  2020נתון של ביצוע 

עם[: ]גני  שחם  כול  צפריר  התקציב,  הכל  סך  זה  שרשום  המספר  רק?  טכנית  שאלה  הארנונה  אפשר  ל 

 שהמועצה מטילה וארנונה של וועד מקומי, או שאת רק מתייחסת לשורה הזו של הוועד המקומי?  

 כן, זה הכל.   דנה גל ]מנהלת המחלקה המוניציפלית[:

 זה תקציב הוועד.   יצחק אגוזי ]גזבר[:

או גם התקציב  אני שאלתי אם זה רק זה    -נקודה משהו, שזה  12כן, אבל מופיע פה    צפריר שחם ]גני עם[:

 של המועצה?  
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 תקציב הוועד המקומי מכל המקורות שלו.   יצחק אגוזי ]גזבר[:

 מדברים ביחד / לא ברור 

 מה פתאום? מה זה מכל המקורות? המועצה לוקחת תעריף נוסף לוועד המקומי.   דני ברכה ]צופית[:

]גזבר[: אגוזי  מהמועצה  יצחק  בעיקר  מקומות,  מכמה  כסף  מקבל  המקומי  עוד  הוועד  לו  יש  אולי  אבל   ,

מה אנשים משלמים,   לא  לא תקציב המועצה.  הוועד,  על תקציב  פה  מדברים  אנחנו  עצמו.  מקורות משל 

רוב הכנסות   התושבים. אנחנו מדברים על תקציב הוועד. זה סך הכל תקציב הוועד. רובו בא מהמועצה. 

להם   שיש  וועדים  שיש  להיות  יכול  בהחלט  באות מהמועצה, אבל  של  הוועד  גבייה  כמו  אחרים,  מקורות 

 תרבות וכאלה.  

אני אגיד לכם מה מבלבל פה. מה שבלבל פה זה שראינו את המחירים שהוועד    שרון סספורטס ]מנכ"ל[:

המקומי גובה מכל יישוב, אבל ברור שזו לא ההכנסה היחידה של היישוב. מה שהצגנו פה זה כולל העברות  

 נונה הכללית, לא רק מהארנונה של היישוב. ארנונה של המועצה לוועד המקומי, מהאר

רגע, אני לא הבנתי איך זה מחולק. אני בדיוק קיבלתי חשבון ארנונה. אני משלם   דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

שקלים שדה ורבורג? לא הבנתי מה    26שקלים למטר, כולל וועד מקומי, כולל מועצה. איך רשום    67בערך  

 החלוקה פה כרגע?  

 שקלים של המועצה.  39שקל,  40יש לך   ]צופית[:דני ברכה 

 זה מחולק למועצה ולמושב.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אז מה זה המספר שאנחנו רואים שם?  דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

 מה שאתם רואים זה רק ליישוב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 רק ליישוב מהמועצה?   דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

נכון. מהכללי שאתה מכיר, שהוא גם וגם, כאן זה רק ליישוב. את זה אני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

. מליאת  2022מבקשת להעלות להצבעה. אני מעלה להצבעה את אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  

 . מי בעד? מי נמנע? מי נגד? 2022המועצה, ראשון לפברואר 
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 דנה?   ,תודה. יש לנו גם כוח אדם אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 חדשות בוועדים המקומיים משרות 

המוניציפלית[: המחלקה  ]מנהלת  גל  אנחנו    דנה  שנה,  בוועדים    נדרשיםכבכל  חדשות  משרות  לאשר 

לינואר   עבודתם מהראשון  עובדים שהחלו את  יש    2021המקומיים. לפניכם טבלה של  ועד אתמול בערך. 

 משרות שמתחלפות, יש פה ששתי משרות חדשות. אנחנו חייבים לאשר את זה.  

שאלות על זה? אני  תודה דנה, אנחנו חוזרים חזרה לפורום. מי שם מצגת?    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 פה אחד. מעלה את זה להצבעה. מי בעד אישור כוח אדם בוועדים המקומיים ביישובים? מי נמנע? מי נגד?  

 

תודה. דנה, אני מודה לך על העבודה שעשית כאן. תודה לך. תמסרי תודה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 גם לכל הישובים שעבדו מולך, וכמובן לגזברות, לאגוזי ומאיה. תודה רבה.  

   2021סגירת תב"רים לשנת  [10]

. כל שנה  2021אנחנו עוברים לסעיף האחרון שלנו, סגירת תב"רים לשנת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יתרות,  אנח נשארות  לפעמים  הסתיים.  שהפרויקט  אומרת  זאת  פעילים,  אינם  שכבר  תב"רים  סוגרים  נו 

כי הפרויקט הסתיים   סוגרים  כל התב"רים שאנחנו  לוקחים את  אנחנו  בפרויקט.  במינוס  אנחנו  לפעמים 

ות  וסוכמים את הכל. אז אפשר לראות את ההפרש. אתם יכולים לראות בטבלה שיש לכם. אתה יכול להעל 

את הטבלה. אם אין לכולם את הקשיח, שיוכלו לראות בטבלה. קיבלתם את זה. אני רוצה לראות, שרון,  

למעלה, שיראו את מספר התב"ר והפרויקט. מה שאתם רואים ומה שחשוב, שורה תחתונה, זה ההפרש.  

ההפרשים    אלף שקלים. אם סוכמים את כל  141לימור תרדי רגע למטה ותראי שבהפרש אנחנו עומדים על  

, הכסף  141,990שחלקם הסתיימו במינוס וחלקם הסתיימו בפלוס, אנחנו נמצאים בפלוס    בתב"רים שנסגרו,

 החלטה 

 . 2022תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  מאשרת את המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 

 

 החלטה 

 .כוח אדם בוועדים המקומיים ביישובים מאשרת את המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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הזה חוזר לפול הכללי של התב"רים. אני מניחה שעברתם על הרשימה. אם יש למישהו שאלה ספציפית על  

 תב"ר מסוים, אז בבקשה.  

 ?  141,990ההפרש הוא  אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

נכון. כשאתה מסתכל על כל הפרויקטים שהסתיימו, חלק בפלוס, חלקם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אלף, אחרי שסגרנו את התב"רים האלה. הכסף הזה חוזר לתקציב    141במינוס. בסוף, אנחנו נמצאים בפלוס  

 הפיתוח של המועצה, לקרן הפיתוח.  

 נגמר במינוס?  אושרת, איך תב"ר   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

לפעמים תב"רים נגמרים במינוס כי יש טעות בחישוב. כשאתה לוקח תב"ר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שקל, אתה חייב לציין את זה. איך הוא    800אלף, כמו למשל, ריענון רכבי תפעול, ואתה במינוס    236של  

 נסגר? לא שילמנו?  

 גה ממה שאושר. לא שלא שילמנו, יש חרי  יצחק אגוזי ]גזבר[:

 לא הבנתי, אגוזי.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 חריגה מגובה התב"ר. יש יותר הוצאות מאשר הכנסות.    יצחק אגוזי ]גזבר[:

התכוונת לבצע עבודות בסכום מסוים ועלה לך יותר. התב"ר במינוס. אתה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מכסה אותו, כי אתה לא יכול להישאר במינוס. אז חלק מהתב"רים היו במינוס וחלק היו בפלוס. בשורה  

 אלף.   141התחתונה, בסיכום של הכל, אנחנו בעודף של 

, אז התב"ר הזה נשאר במינוס? לא כיסינו  אני לא מדבר על סיכומי הכל  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 אותו?  

אנחנו מכסים אותו. אנחנו אף פעם לא נשארים במינוס. כשאנחנו מכסים,   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   -בסוף אנחנו רואים שאחרי שכיסינו, חלק התקזזנו עם המינוס וחלק עם הפלוס, נשארנו אחרי הקיזוזים

עזבי את מה שנשאר, אני מדבר על תב"ר שבמינוס, איך זה יכול להיות    השלושה[:שמוליק מריל ]גבעת  

 שסוגרים אותו במינוס?  

   - נסגר. לא סוגרים אותו במינוס. אנחנו אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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איך לא סוגרים אותו במינוס? מה הטבלה הזאת? הטבלה הזו היא טבלת    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 תב"רים.  

 אתה מפצה ביתרות חיוביות שמוליק.    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 היתרות החיוביות כן, אבל איך ממינוס? מה לא נשלם את זה?   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 שילמנו את זה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אבל אם שילמנו, אז זה אפס.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

אבל אתה צריך לראות את זה, כחבר מליאה בשקיפות. שאתה תדע איפה    אש המועצה[:אושרת גני גונן ]ר 

 היא מינוס ואיפה היה פלוס. בסוף הכל נסגר.  

אלה תב"רים שכבר שנתיים לא עובדים ואז אנחנו סוגרים אותם? איך    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 נשאר תב"ר במינוס שלא נסגר? 

 אנחנו סוגרים אותו. הוא לא נסגר במינוס. אנחנו משלמים.   :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[

השלושה[: ]גבעת  מריל  נס  שמוליק  לא  כספית.  נסגרת  נשארנו  גלא,  כספית.  נסגר  אותו,  כשסוגרים  רת 

 חייבים?  

]יועמ"ש[: אנחנו עכשיו מבקשים לסגור אותו וכשאנחנו מציגים את הסגירה, אנחנו בעצם    לימור רבלין 

 צריך לאפס את התב"רים. בתב"רים מסוימים, האיפוס הוא חיובי.  מראים לכם איך 

מה חיובי? איך יכול להיות במינוס? יכול להיות שנשאר משהו מהתב"ר    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 ואז זה חוזר לתקציב. אבל תב"ר במינוס?  

שהיו במינוס, שעכשיו,  אבל מה שאתה רואה כאן בטבלה מולך זה תב"רים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אחרי שנאשר כאן את מה שאתם רואים, אנחנו נכסה אותם. אין משהו שמסתיים במינוס.  

 אז אתם לא סוגרים את התב"רים.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 שמוליק, שילמנו יותר ממה שתקצבנו. זה המשמעות של המינוס.   אורי מרגלית ]ס. ראש המועצה[:

 אין דבר כזה, אז עושים השלמה לתב"ר.   השלושה[: שמוליק מריל ]גבעת
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שקל נו? אז לא עושים את זה, עושים את זה בפול עכשיו, במקום השלמות    800-לא,    יצחק אגוזי ]גזבר[:

 לתב"רים.  

 זה נורמטיבי, כל שנה אנחנו עושים את זה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בר כזה בכלל. לא יכול להיות שיופיע בטבלה תב"ר במינוס.  אגוזי, אין ד  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 אנחנו מועצה שמשלמת.  

 זו הדרך שלנו אבל לסגור את המינוס שמוליק.    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  זה    אושרת  לעשות.  נהוג  כך  הפנים,  משרד  בהנחיות  המקובלת  הפרוצדורה  זו 

היינו צריכים להביא את    25%ס וחלילה, היינו חורגים מתב"ר בסכום של מעל  פרוצדורלי ביותר. ואילו, ח

  1,100שקל או    800זה בזמן אמת למועצה, וכן אנחנו עושים. אנחנו מדברים כאן על תב"רים עם מינוס של  

 שקל. רואים את זה בסוף תהליך.  

אלף    19  -א חריגה משמעותית  אושרת, יש פה חריגה אחת בכל הטבלה הזאת שהי  אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

 שקלים.  

 של הנגשת כיתות, נכון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אלף שקלים. כאן, מתעוררת שאלה עקרונית. לא התב"ר    33בתב"ר שכל כולו היה    אלי פיטרו ]כפר סירקין[:

מהתב"ר? זה לא    50%הספציפי הזה. איך יכול להיות שבהנגשה פיזי בבית ספר יחדיו, יש פתאום חריגה של  

 חריגה, זה מישהו לא ספר את התב"ר.  

לעניין הזה, ואגוזי בבקשה. זה היה    ויקתמדזה נכון. אתה צודק. יש תשובה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מול משרד החינוך בהנגשת כיתות.  

]גזבר[: אגוזי  אוטומטית    יצחק  נותן  החינוך  שנה. משרד  כל  הנגשה  של  אלף שקל    33יש מספר תב"רים 

ויש כיתות שבגלל אופי    22, יש כיתות שעולות  25להנגשה בכל כיתה, תוך אמירה ברורה שיש כיתות שעולות  

ם שיש לבצע, עולות קצת יותר. בשנים האחרונות אנחנו פותחים תב"ר אחד כללי על כל ההנגשות, אז  הדברי

ומעליו    16- הכל מתאזן. בשנים הקודמות, כשפתחנו תב"ר כל הנגשה, לכל בית ספר, אז יש תב"ר שנגמר ב

 , אבל שניהם הנגשה ושניהם באותה שנה.  18תב"ר שנגמר ב+ 

אוקיי, אני מקווה שזה היה מספיק ברור אלי ואם לא, אני אסביר גם כן.    ה[:אושרת גני גונן ]ראש המועצ

 , מי בעד? מי נמנע? מי נגד?  2021אנחנו מעלים את זה להצבעה. סגירת תב"רים לשנת 
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וסגרנו את מליאת המועצה.     2021ברוב קולות סגרנו את התב"רים לשנת    גונן ]ראש המועצה[:  אושרת גני

 אני מודה לכולם על הסבלנות הרבה שלכם. מאחלת לכם ערב טוב ובריאות טובה.  

אושרת, זה נשאר כמו יושב הראש הקודם. התב"רים סעיף אחרון, אחרי שכולם עייפים,    דני ברכה ]צופית[:

 שרו הכל.  הרוגים, יא

 לא יקירי, התב"ר היה סעיף, ראשון, אם אתה שם לב.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אם לא היינו מאשרים, מה היה קורה? העבירו את הכסף כבר.   דני ברכה ]צופית[:

לא, זה רק סגירת תב"רים, כי תב"רים, אם שמת לב, היו הסעיף, הראשון,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בסדר היום.  

 זה היה סעיף ראשון, אבל דנו בו סעיף אחרון.   דני ברכה ]צופית[:

 לא. התב"רים שאישרנו היו סעיף ראשון. אלה סגירת תב"רים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ם. מה היה קורה אם לא היינו מאשרים? הרי שילמנו את זה כבר?  אה, סגירת תב"רי דני ברכה ]צופית[:

 הם היו נסגרים גם בלי שתאשר.    יצחק אגוזי ]גזבר[:

 2022[ תמיכות לשנת 11]

 אושרת, לא היה את העניין של התמיכות בעמותות. אם אנחנו מורידים את זה מסדר היום.    עדי שחר ]מתן[:

 אנשים.  24הוא צודק, אבל יש רק   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

אין לנו בעיה עם הקוורום, כי מרגע שישיבה התחילה, אפשר להמשיך אותה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 גם אם הקוורום יורד. עם זה אין לנו בעיה.  

 אלי פיטרו יוצא מהישיבה.  

 את הפרוטוקול.   מישהו לקח לי את זכות השיתוף. אני רוצה לשתף לימור רבלין ]יועמ"ש[:

 החלטה 

 כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה.  2021מאשרת את סגירת התב"רים לשנת המועצה מליאת 

 אושר ברוב קולות
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עדי, אני מודה לך. מרוב עייפות פספסנו את הסעיף הזה והוא סעיף מאוד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

חשוב. כל שנה אנחנו מביאים לישיבת המליאה את אישור המלצת וועדת התמיכות המקצועית. בוועדה זו  

לתמיכות   הקריטריונים  את  משפטית.  ויועצת  מנכ"ל  גזבר,  התמיכות  יושבים  בתוך  מאשרים.  אנחנו 

בואו בבקשה   כאן את התקציב.  צריכים לאשר  אנחנו  יצקו את התקציב.  הקריטריונים,  בתוך  שאישרנו, 

 תציגו לנו את זה ותגדילו כדי שנוכל לראות.  

]גזבר[: אגוזי  אמרה,    יצחק  שאושרת  כפי  התבחינים.    ההייתכן,  את  שאישרה  מקצועית  תמיכות  וועדת 

את זה בעיתונים, באתר המועצה. עמותות הגישו    פרסמנואת התבחינים, אחרי הוועדה.  המועצה אישרה  

של   ההמלצה  המקצועית.  התמיכות  לוועדת  בחזרה  והבאנו  לטופסולוגיה  בהתאם  אותן  בדקנו  בקשות. 

הוועדה מגיעה עכשיו למועצה. אתם תראו שיש פה קצת יותר תמיכות מאשר בתקציב, לכן גם בסוף הנייר  

קש לאשר קצת את הגדלת תקציבית התמיכות. לגבי התמיכה בעמותות שפועלות למען אזרחים  הזה תתב

  200אלף. התכוונו לאשר    180ותיקים, תקצבנו מיליון ארבע מאות. לגבי עמותות עזרה לנזקקים אישרנו  

ה"ל  אלף. לתמיכה בעמותות להכנה לצ  120. לתמיכה בעמותות ספורט אישרנו  180אלף, אבל אישרנו בטעות  

אלף שקל. הגישו בקשה, בעניין הספורט, אותן חמש עמותות שהגישו בשנה קודמת. בשנה קודמת    25אישרנו  

. החלוקה קצת שונה משנה קודמת. הטבלה הראשונה זה חלוקה של  120אלף וגם השנה נאשר    120אישרנו  

הפרמטר   לא  זה  עמותה.  בכל  המשתתפים  מספרי  את  בדקנו  בספורט.  שעוסקות  יש  העמותות  היחיד, 

אותם   שונה.  קצת  נוספים. אבל החלוקה  גם השנה.    120פרמטרים  שיאושרו  אנחנו ממליצים  אלף שקל, 

אלף. בעמותת הכדורגל,    20אלף. בעמותת הכדורעף,    15אלף. בעמותת ג'ודו נוספת, גם    15בעמותת הג'ודו,  

 אלף.   20אלף. מכבי מתן, כדורסל,  50

י, תדייק ותאמר, שזה היה בעקבות ישיבת ההנהלה שביקשה שעל אף  אולי אגוז   לימור רבלין ]יועמ"ש[:

וביקשו שנסייע בכל    השהייתוהפגיעה    הקורונה שיש ירידה קטנה במספר המשתתפים, שניקח בחשבון את  

 זאת. 

ולהעביר את הכסף לתחום אחר. בעקבות ישיבת    110-חשבנו להקטין את ההשתתפות ל   יצחק אגוזי ]גזבר[: 

תמכנו   שעברה  בשנה  בנזקקים.  שמתעסקת  עמותה  שונה.  קצת  החלטה  וקיבלנו  שוב  התכנסנו  הנהלה, 

אלף    200. אנחנו מציעים לאשר שוב את אותה תמיכה, סך הכל  20פעמונים,    בעמותת.  180בעמותת אחים,  

אלף שקל, תיכף אגע בפערים האלה. בנושא של   180מרתי קודם, בטעות שמנו בסעיף הזה רק שקל. כמו שא

. אנחנו מבקשים לאשר לה מיליון וארבע מאות אלף שקל.  קהוותיעמותה לאזרחים ותיקים, העמותה לחבר  

שים  אנ  100-השנה הגישה בקשה עמותה נוספת, די קטנה, שמטפלת בחולי אלצהיימר. לפי דיווח שלהם יש כ
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- שקל. לצורך כך, נצטרך להגדיל את היקף התמיכות ב  3,000בתחום המועצה. אנחנו מבקשים לאשר להם  

, כמו  25שקל, בסעיף הזה. בנושא של עמותות הכנה לגיוס לצה"ל, אנחנו אישרנו בתקציב המועצה    3000

ה את  לחלק  חשבנו  בתחילה  לתמיכה.  בקשה  הגישו  עמותות  שתי  השנה  שעברה.  לשתי  א  25- בשנה  לף 

. אנחנו  20, שתקבל הפעם  25העמותות. בעקבות ישיבת הנהלה, אנחנו ממליצים להפחית מהעמותה שקיבלה  

,  50  -. בתחום הספורט, כפי שאמרתי  20, שיש לה יותר משתתפים, תקבל גם  ההשניימבקשים שהעמותה  

 .  15-ו  15,  20, 20

? אני רואה שיש ככה גידול במה שאנחנו אמורים  אגוזי, אני יכולה רגע לשאול   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

לתת, למול מה שתוקצב. אחד, מאיפה אנחנו ממנים את ההפרשים האלה? ואם אנחנו מדברים על הפרשים,  

, אנחנו נשארים עם מיליון ארבע מאות. יהיה מאוד כואב לצמצם קהוותיאני רואה שבעמותה למען החבר  

 העמותה, אני רגע אגיד.  את פעילות העמותה, גם כחברה בהנהלת 

שירלי, טוב שאמרת את זה, כי אמרתי לחבריי שלקראת הדיון בתמיכות, כל מי    לימור רבלין ]יועמ"ש[:

 שיש לו תפקיד באחת העמותות שביקשה תמיכה, אינו יכול להצביע או להשפיע. אני חייבת לדייק.  

שלא יהיה    קהוותימול העמותה למען החבר  אני אגיד את מה שהתכוונתי להגיד. הובהר    יצחק אגוזי ]גזבר[:

שום צמצום בפעילות. לקראת מחצית השנה, אנחנו נשב גם עם הנהלת העמותה וגם עם הדוחות הכספיים  

שלה. האמת שקבענו לעשות את זה אפילו אחר רבעון כבר, לבדוק מה קורה בדיוק בחצי שנה הזאת, ומה  

צטרכו להעלות או לא להעלות. עד אז גם נדע יותר על  הצרכים לשנה הבאה. בהחלט, יכול להיות מצב שי

 מקורות תקציביים.  

אגוזי, חשוב לדייק. זה לא הגדלה של תמיכות. אני מזכירה לכולנו שמליאת המועצה    לימור רבלין ]יועמ"ש[:

אישרה להסדיר את מעמד העמותה לעמותה של המועצה. הבקשה הוגשה למשרד הפנים, אנחנו בהליכים.  

 לא מעולם התוכן של תמיכות והגדלתן.  לכן, זה 

]מתן[: בזמנו שבעצם התקציב של עמותת החבר    עדי שחר  לי שאלה. אורי אמר  כולל בתוכו    קהוותייש 

 .  קהוותיאיזשהו שכר של המנכ"ל של עמותת אחים, כי זה עבר מהעמותה לקידום החינוך לעמותה לחבר 

עושה משכורת למנכ"לית )המסיימת( של עמותת   ק הוותיאני אעזור לך, העמותה לחבר  יצחק אגוזי ]גזבר[:

נותנת לעמותת אחים,    קהוותיאחים. עמותת אחים משלמת כל שקל מהמשכורת. זה שירות שעמותת החבר  

 ללא תמורה.  

 או מהמיליון ארבעת מאות.   180-השאלה שלי היא אם זה חלק מה  עדי שחר ]מתן[:
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 .  180-זה חלק מה יצחק אגוזי ]גזבר[:

 אני מעלה להצבעה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 רגע, רק חשוב לדייק בהצבעה אושרת.  לימור רבלין ]יועמ"ש[:

 אז תגידי את ההצעה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מי שבעל תפקיד, לא סתם אורי עצמון יצא, חברים. הוא בעל תפקיד בעמותה למען    ]יועמ"ש[: לימור רבלין  

. מי שיש לו תפקיד בעמותה שביקשה תמיכה, אני מבקשת שיצא לחדר ההמתנה. שרון, אם  קהוותי החבר  

 תוכל לעזור להם.  

שמוליק, שירלי ועדי שחר.    לא, אנחנו לא נישאר עם אף אחד לימור. שנייה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 נכון?  

 אני כן.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 אני יועץ משפטי של עמותת אחים.   עדי שחר ]מתן[:

 אז אתה לא יכול להצביע.   לימור רבלין ]יועמ"ש[:

אז יש כאן את שירלי, את שמוליק ואת עדי. בואו נחלק את ההצבעה לפי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ות.  עמות

בינואר,    26-בינואר ו   23בהתאם לפרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מקצועית, מיום    לימור רבלין ]יועמ"ש[:

שהצגנו בפניכם בישיבה, אנחנו מאשרים את חלוקת התמיכות באופן הבא, והעלאת תקציב התמיכות באופן  

אלף, הפועל שדה ורבורג בדרום    20  - אלף, מכבי מתן    50  - הבא: בתחום הספורט. מועדון ספורט דרום השרון  

 אלף.   15  -אלף, איפון לקידום הג'ודו בשרון  15 -הוד השרון  ג'ודו אלף, אדמה ספורט  20 - השרון 

 פה אחד. מי בעד? מי נמנע? מי נגד?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  

 החלטה 

  - מועדון ספורט דרום השרון  מאשרת תמיכה בתחום הספורט על פי הפירוט הבא:  המועצה  מליאת  

הוד    ג'ודואלף, אדמה ספורט    20  -אלף, הפועל שדה ורבורג בדרום השרון    20  -אלף, מכבי מתן    50

 אלף.  15  -אלף, איפון לקידום הג'ודו בשרון  15 - השרון 

 אושר פה אחד. 
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אלף שקל. לא אישרנו    38ה. למעשה מה שאנחנו מאשרים זה תוספת של  יש לי שאל  דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

 את זה כבר בתקציב השנתי? למה אנחנו מאשרים את זה עוד פעם?  

 רק חלוקה של התקציב. התקציב אושר ועכשיו אנחנו מחלקים את זה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]יועמ"ש[: י  לימור רבלין  ותיקים  לנו שתי החלטות. ההחלטה הראשונה היא  בתחום הסיוע לאזרחים  ש 

שקלים. זו החלטה ראשונה    3,000אלף ובעמותת עמדא,    400בסכום של מיליון    קהוותי לתמוך בעמותה לחבר  

שקלים. מי    3000-להגדיל את תקציב התמיכות בעמותות שעוסקות באזרחים ותיקים ב  -וההחלטה השניה  

 בעד? מי נמנע? מ נגד?  

 

 

בתחום הסיוע לאזרחים במצוקה כלכלית. עדי שחר, אתה לא פה. ההמלצה היא    לימור רבלין ]יועמ"ש[: 

אלף ש"ח, כפי    20אלף ש"ח. ועוד, הגדלת התקציב ב  20  -אלף ש"ח, עמותת פעמונים    180  -כך, עמותת אחים  

אלף. מי בעד? מי    180, כמו בשנה שעברה, בטעות אישרנו רק  200שאגוזי הסביר. למרות שהתכוונו לאשר  

 מי נמנע?   נגד?

 

 החלטה 

מלש"ח ותמיכה בעמותת עמדא    1.4מאשרת תמיכה בעמותה לחבר הוותיק בסכום של  המועצה  מליאת  

 ₪.   3,000על סך 

 אושר פה אחד. 

 החלטה 

  3000-להגדיל את תקציב התמיכות בעמותות שעוסקות באזרחים ותיקים במאשרת  המועצה מליאת  

   שקלים

 אושר פה אחד. 

 החלטה 

  ₪20,000, בעמותת פעמונים על סך    180,000תמיכה בעמותת אחים על סך  מאשרת  המועצה  מליאת  

.₪ 

 אושר פה אחד. 
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]יועמ"ש[: רבלין  שתי    לימור  לנו  יש  לצה"ל.  נוער  להכנת  שפועלות  לעמותות  מתייחסת  שלישית  הצעה 

אלף ש"ח. ההחלטה השנייה, על    20אלף ש"ח ולעמותת בארי    20החלטות. ראשונה, לתת למכינת מגדלור  

 מנע? מי נגד?  אלף ש"ח. מי בעד? מי נ 15-מנת שנוכל לתת סכומים אלו, להגדיל את תקציב התמיכה ב

 

 תם ונשלם. ערב טוב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 - המליאה ננעלה -

 בברכה,

 

 _____________  _____________  _____________ 
 אושרת גני גונן, 
 ראש המועצה 

 שרון סספורטס, 
 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 
 גזבר המועצה

 

  

 החלטה 

-מאשרת הגדלה של תקציב התמיכות בתחום הסיוע לאזרחים במצוקה כלכלית בהמועצה  מליאת  

 ₪.  200,000-₪ ל 180,000-₪  מ 20,000

 אחד. אושר פה 

 החלטה 

 ₪. ₪20,000, בעמותת בארי על סך  20,000מאשרת תמיכה במכינת מגדלור על סך  המועצה מליאת 

 אושר פה אחד. 

 החלטה 

 ₪.  15,000-מאשרת הגדלה של תקציב התמיכות בתחום הכנת נוער לצה"ל ב המועצה מליאת 

 אושר פה אחד. 



 

 

 טבלת אישור תב"רים  –נספח א' 

 


