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 - פ ר ו ט ו ק ו ל  -

 [ דו"ח ראש המועצה 1]

אחר הצהריים טובים לכולם, כיף לפגוש אתכם כאן. לפי התקנות החדשות    ]ראש המועצה[:אושרת גני גונן  

שעברו במשרד הפנים, אנחנו לא יכולים לקיים יותר ישיבות מליאה בזום או היברידי, אלא אם כן יש רוב  

ת כאן  מוחלט של כל חברי המליאה ואנחנו צריכים לעבור בין כולם ולהשיג אישור מכולם. הישיבה מתקיימ

אבל אם כן אנחנו    .היום פיזית ולשמחתנו אנחנו אחרי הגל החמישי, אני מקווה שלא נכנס לגלים נוספים

נשקול ונקבל אישורים מיוחדים כדי לעבור לעבוד שוב בזום בנסיבות אם וכשיהיו כאלה שיצדיקו את זה.  

ברכה את חבר המליאה החדש  אז כאן, כיף לפגוש אתכם שוב. אנחנו היום במליאת המועצה שלנו מקדמים ב

 עוד מעט אמיר יציג את עצמו.  .נציג שדה ורבורג, אמיר ויינברג

 יום האישה הבינלאומי 

אבל רגע לפני, אני רוצה לפתוח את ישיבת המליאה בסימן יום האישה הבינלאומי בסרטון הבא. יום האישה  

נהלת אגף תרבות, נוער וצעירים וגם  שהיא מ  ,הבינלאומי שמח. את הסרט כתבה רוני והפיקה יחד עם מירית

יועצת לשוויון מגדרי. אנחנו עוברים תהליכים מיועצת לקידום מעמד האישה, לשוויון מגדרי, ואולי יום אחד  

נשים, כולן מהמועצה,    10נעשה גם יום לגבר כשכל הפערים ישתנו ויושבו. רוני, תודה על הסרט היפה ששם 

, שורדת שואה, כל אחת עם החלומות ועם  91אתם מכירים אותה, בת  אחת לכל עשור, מהילדה ועד לידיה ש

ההישגים שלה ולא מפסיקות לחלום. אנחנו לא נצטרך לעשות יום אישה בינלאומי יום אחד כשכל הפערים  

ואופטימיים אופטימיות  שאנחנו  למרות  פערים,  בישראל  יש  עדיין  אבל  איך    ,יצומצמו,  רואים  אנחנו  כי 

פחות, עדיין נשים נמצאות    32%אבל נשים באותם תפקידים של גברים מרוויחות    .ריםהפערים הולכים ונסג

פחות במוקדי השפעה ציבוריים ופוליטיים, אנחנו אמנם הכפלנו את עצמנו כאן במועצה ואנחנו רואות גם  

יותר שרות, פעם ראשונה במדינת ישראל יש גם יועצת משפטית, אישרו יועצת משפטית לממשלה. אין ספק  

מה היא מצוינת לקראת שוויון, וכשיהיה שוויון לא נצטרך לחגוג יותר את יום האישה הבינלאומי. עד  שהמג

אז יום האישה הבינלאומי במקור היה יום הפועלות הבינלאומי, שמטרתו    אז, נוכל לחגוג ביחד שוויון מגדרי.

להיבחר וזה מפתיע, אבל  היה לקדם זכויות לנשים עובדות. בהמשך זה היה לקדם זכויות לנשים, לבחור ו 

ל עד  באיז  1970-כמעט  לא  ולהיבחר,  לבחור  בשוויץ  למשל  לנשים  זכויות  היו  שלישי.    ו לא  עולם  מדינת 

תסתכלו על הפוליטיקה היום, היא לא מלאה בנשים. מאז ועד היום חלו הרבה שינויים והיום המטרה של  

בתחומים השונים, נשים  לציין הישגי  זה  הבינלאומי  ולהעלות    יום האישה  בחברה  בפוליטיקה,  בכלכלה, 
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למודעות את הפערים כדי לצמצם אותם. זו המטרה. ובאמת, כשלא יהיו כאלה אז לא נצטרך. ועכשיו נעבור  

לנושא הראשון שלנו על סדר היום, אני רוצה לעבור למצגת של הדיווח החודשי. עד שנעבור לדיווח, אני רוצה  

 זל טוב, לרונן, מזל טוב, בריאות.  לאחל לילדי החודש מזל טוב. למולי מ

 ביטחון 

כדי   אליכם  נחזור  עוד  גם תקצבנו תב"ר מיוחד, אנחנו בטח  עולה כאן הרבה מאוד,  הנושא של הביטחון 

להגדיל אותו. הבטחנו שנביא לכאן תכנית אסטרטגית ואנחנו עובדים עליה, אני רוצה לבשר שנבחר יועץ  

ם לראות את התכנית שלו ולהתחיל ליישם ולממש אותה, אפילו  אסטרטגי שתוך שלושה חודשים אנחנו רוצי

ואחר כך הוא היה ראש אגף    ,היה בשירות במשרד הראש הממשלההוא  נבחר שי זייד.    .תוך כדי שהוא יעבוד

יחד עם ראש אגף   כדי לגבש כאן את התכנית  עובר אלינו למספר חודשים  גדולות. הוא  ביטחון ברשויות 

ומנהל הת שלנו  היהביטחון  מול  ועבודה שתהיה  שרון,  עם  וכמובן  יואב  עם  צוותי  י פעול,  שובים השונים, 

שובים, הרבש"צים והרב"שים. את זה נתרגם אחר כך לתכנית עבודה עם עלויות ואת זה  יהביטחון של הי 

 נביא לכאן ונוכל לאשר.  

 דפיברילטורים ביישובים 

ומכאן אנחנו מאחלים החלמה מהירה ובריאות    עוד בנושאים של חירום. דפיברילטור, שירלי לא נמצאת כאן

שלמה לבת שלה שנמצאה מאומתת לקורונה, ולכן היא לא הגיעה לכאן. שירלי ביקשה שנעלה על סדר היום  

שובים. דנה הרימה את הכפפה ועשתה הצעות מחיר, סוג של מכרז,  ישלנו את הנושא של דפיברילטורים בי 

בסכומים שהם לא גבוהים,    ,שוביםימי שירצה בי   .דפיברילטוריםויש לנו היום הצעות מחיר מאוד טובות ל

אפשר יהיה לקנות את זה דרך הרכש של המועצה ובכל מקום שנראה לכם נכון ציבורית לשים, אנחנו בהחלט  

 נשמח לסייע.  

]מתן[: זולטי  היום הדפיברילטורים    ליאת  זה.  על  גם רציתי להעלות שאילתא  אני אשמח להתייחס. אני 

 במקומות סגורים, יש בקשות גם מתושבים שהגיעו, למקם אותם במקומות פתוחים.  נמצאים

הנה, יש לנו הצעה. תסתכלי על השמאלי. הצעה למשהו עם ארון פתוח, עם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

המחיר  אזעקה, שאפשר לעשות את זה בחוץ. לא חייב במקום סגור. אז אם רוצים, אפשר. דרך המועצה.  

 ש"ח זה הכי נמוך, אבל יש בזה הכל.   4,000 הוא

 שובים להחליט?  יאת אומרת שזה בידי הי  ליאת זולטי ]מתן[:
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אני אחזור שוב כי יש כאן כמה שאלות וזה מעניין וחשוב. כנראה שאנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ל דנה, זה מכרז. החברות  עונים כאן על צורך אם יש כאן כל כך הרבה שאלות. כל התעריפים נמצאים אצ

עם סגירות אחרות, עם אזעקה ובלי, כל מיני סוגים. אתם יכולים לברר שם ואם תרצו   ת הכי טובות, כל אח

 להזמין יהיה אפשר להזמין דרך המועצה ולקזז את זה מתקציב הוועדים. 

 ה מאוד.   כשיש אירוע רוב האנשים בלחץ גבוצריך לדאוג גם להדרכה,  אריק כספי ]רמות השבים[: 

הצעה טובה. מאה אחוז, אנחנו נכין. דוברות, כאן. אגף הדוברות שלנו יטפל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בזה ולצד הדפיברילטורים אנחנו גם נשלח סרטונים להדרכה, גם בפייסבוק. נעבוד על זה ונשלח בפייסבוק  

 ישובים.  יונשים באתר, נפיץ את זה בקבוצות ה 

   .]מדבר ללא מיקרופון[ ורבורג[:דוד שורץ ]שדה 

דודו, קודם כל תודה לך על הצעת הייעול. גם אריק תודה לך. אנחנו ניקח    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ו בפורום  הוועדים  ראש  ליושבי  זה  את  ונציע  אותן  ונטמיע  שלכם  ההצעות  רוצה  ו את  אתה  אריק,  עדים. 

 ? להוסיף עוד משהו

   ה.אפשר להכניס את המיקומים של הדפירילטורים החדשים לתוך האפליקצי אריק כספי ]רמות השבים[: 

אוקיי, אז בואו נכניס נתונים לאפליקציה הזאת, הארצית. כל דפיברילטור    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ישובי המועצה ואז  ישמגיע כבר נכנס לתוך האפליקציה. מצוין. יופי. נכין מפה מועצתית. נעשה מיפוי בין כל  

 רד.  וו

 תב"רים לתשתיות ביישובים 

- שאישרנו כאן במליאה. אנחנו יכולים לומר עכשיו בכיף ובסיפוק גדול ש אני עוברת לנושא הבא, התב"רים

ישובי המועצה מימשו את התב"רים, אתם יכולים לראות את המגרש המחודש  ישובים כבר מבין כל  יי  10

בגבעת חן. אתם יכולים לראות בתמונות הבאות את הכביש במושב נווה ימין. אתם יכולים לראות בצור נתן  

את המדרכות, לא רואים אותן כאן אבל אתם רואים את הרחוב. מי שלא מכיר את הסיפור,  את הכביש ו 

שנים זכה לחנוך רחוב על שמו.    3.5שקד, נער מצור נתן שביקש לשלט את הרחובות ולשים מספרים, אחרי  

חד  הוא הנער הראשון במדינת ישראל שעל שמו נקרא רחוב ומגיע לו על היוזמה היפה. זה עכשיו הושלם י

שובים  יעם הכביש והמדרכה היפים. בראבו. אנחנו מצפים להראות כאן כל ישיבה עוד תשתית שנבנית בי

 וכל מי שיש לו תמונות יפות שישלח לנו.  
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 רכבים שיתופיים ביישובים 

שובים שמרושתים עם רכבים  יי  12שובים. היום יש לנו כבר  יאנחנו ממשיכים בהצבת רכבים שיתופיים בי 

ישוב שמעוניין,  י ישוב. זה ירוק, זה נכון וטוב. כל  יב שיתופי הוא דרך מצוינת להפעיל תחבורה בשיתופיים. רכ

ישוב שמעוניין ואין לו או רוצה להוסיף, מוזמן. חשוב שתדעו שרוב הרכבים  ילאחרונה חנכנו בנווה ירק. כל 

ם שצריכים יותר מרכב  שובי ישימוש, שזה הרבה מאוד, מה שמעיד שיש כאן צורך, ואם יש י   80%-נמצאים ב

ישובים ככל שיש ביקוש,  י אחד, גבי מהנהן כי בבית ברל זה הולך מדהים, אם צריך עוד אז אנחנו נכניס לעוד  

 נכניס עוד, כמובן עם החברה הרלוונטית. אנחנו שמחים לבשר לכם שאחרי שחלמנו אז גם הגשמנו.  

 מכינת הוותיקים 

ותיקים, גמלאים צעירים. מלאי  ו במדינת ישראל שקמה ומורכבת מתיקים. המכינה הראשונה  ומכינת הו 

מוטיבציה, ערכיים, שרוצים לתרום לקהילה, שרוצים ללמוד, מגיעים ליומיים בשבוע, הם לומדים נושאים  

וזה פשוט    .ו להתנדב כקבוצה או כפרטיםר שקשורים לממשל, מנהיגות, פוליטיקה, מעורבות, חברה, ויבח

היה מרגש ומדהים לראות את הקבוצה מתגבשת. אני רוצה להודות לכל מי שהיה ולקח בזה חלק, לאורי,  

ולמתן. למכינה הזו קוראים מכינת הדר   למנהלת אגף הרווחה, לצוות שלה, לרמי סביצקי וכמובן לשרון 

 שוב מתן.  יוהיא מתקיימת כמכינה אזורית מועצתית בי

 ינה פליטי המלחמה באוקרא

גם אנחנו מתגייסים למען פליטי אוקראינה. אנחנו פרסמנו ומבקשים להעביר דרככם ושתהיו שגרירים של  

רצון טוב להעביר הלאה, אנחנו אוספים ציוד של ביגוד, שמיכות, מזון, משחקים לילדים, ואנחנו נקיים גם  

אותם ליום כיף במועצה, אם  אירוע כאן בשבוע הבא למשפחות שהגיעו עכשיו מאוקראינה עם ילדים. נביא  

אוספים   אנחנו  כל התרומות  וגם את  ליום אחד  מגיעים  הם  כרגע  נעדכן אתכם,  ולינה  לזה  נצטרך מעבר 

יכולים להעביר הלאה, כל   יוזמות ואם אתם  ומעבירים למי שצריך. אז בבקשה, אם יש לכם רעיונות או 

 תרומה כאן תתקבל בברכה.  

 מאבק נגד הקמת תחנות הכח

החודש האחרון שלא נפגשנו בו כמליאה, אבל עבדנו בו רבות על נושא המאבק נגד הקמת תחנות  במהלך  

שלם  יום  כאן  לראות  יכולים  אתם  רבים,  שרים  עם  נפגשנו  ממשלה.  להחלטות  הגיע  הנראה  שככל  הכח 

ולשותפות.   לשותפים  לליאת,  הציבורי,  שלנו  לראש המטה המאבק  לכל השותפים,  גם  מודה  אני  בכנסת. 
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את הגיעה לכנסת יחד עם יעל ואנחנו עברנו בין השרים והשרות השונות והשונים, קיבלנו את תמיכתם של  לי

 חלקם ואנחנו מקווים שיהיה לנו רוב שהתחנות לא יעברו. 

 ביקור מנכ"לית משרד הרווחה 

מנכ  של  לביקור  גם  את  "זכינו  היטב  ומכירה  אזורית  מועצה  ראש  בעצמה  שהייתה  הרווחה  משרד  לית 

תגרים שלנו. שני אתגרים מרכזיים והם גם הדגש שמשרד הרווחה שם עליהם דגש בשנה הקרובה. הנושא  הא

תיקים לשיקול דעת של המועצה, יותר חופש פעולה למועצות  ו תיקים והעברת תקציבים לפעילות של וושל ו

 ופחות ריכוזיות למשרד. הדבר השני זה שילוב אנשים וילדים עם מוגבלויות.  

 ום עבור ילדים עם צרכים מיוחדים מעונות י 

 בעניין הזה יש לנו בשורה, ליטל תבשר לנו. פגשנו את שר הרווחה בשבוע שעבר וליטל תבשר. 

משרד החינוך בא ואמר אנחנו משקיעים עכשיו עשרות מיליונים בבינוי של מעונות    ליטל רהב ]צור יצחק[:

ילדים עם צרכים מיוחדים. שוחחתי עם שר הרווחה  יום, מצד שני בא משרד הרווחה ואמר אותו הדבר, עבור  

במועצה האזורית    0-3כשפגשנו אותו והצעתי לשלב ביניהם. אמרתי לו שילדים עם צרכים מיוחדים מגילאי 

נאלצים לנסוע מחוץ למועצה לפעמים שעות כדי להגיע למסגרת טיפולית מתאימה וזה פתרון שהוא הרבה  

והוא אמר שכבר   ,גית פדגוגיתוות, איגום משאבים, דמוגרפיה סוציוליותר הולם, גם כדי לחסוך את ההסע

 אחרי השיחה הוא יתחיל לקדם את הנושא ושאנחנו נהיה הפיילוט.  

 יפה מאוד.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אמיר ויינברג, שדה ורבורג  –הצהרת אמונים  [ 2]

אמיר ואנחנו נשמח שתספר קצת על עצמך ואחר כך    ,אנחנו עוברים אליך  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 תצהיר אמונים.  

יה  י נברג, נשוי פלוס ארבעה משדה ורבורג. דור רביעי במושב. עוסק בבני אמיר וי  אמיר ויינברג ]שדה ורבורג[:

 וזהו, בקצרה. עוד משהו? שאלות?  

מיר, שתאריך ימים, כולם מכירים אותה, היא חגגה  אני חייב לציין שסבתא של א דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

 .  106עכשיו 

 שתזכה לאריכות ימים. היא ממייסדי שדה ורבורג?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 כן, מהראשונים.   אמיר ויינברג ]שדה ורבורג[:

 אמיר, הצהרת אמונים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ורבורג[: ]שדה  ויינברג  מ   אמיר  שליחותי  אני  את  באמונה  ולמלא  ישראל  למדינת  אמונים  לשמור  תחייב 

 במועצה.  

 ברוך הבא.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 1.2.22מיום   2/22מליאה מס' אישור פרוטוקול  [ 3]

. מי  01.02.2022מיום    2/22אני מבקשת לאשר את פרוטוקול מליאה מס'    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ודה רבה.  בעד? פה אחד. ת

 

 משלחת המועצה לאמנדינגן, גרמניה  [ 4]

גן  נשנים שהמועצה לא חידשה את הקשרים שלה עם אמנדי  3אנחנו אחרי    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

שהיא העיר התאומה בגרמניה. החלטנו לחזור ולחדש את הקשר כדי ללמוד על דברים שקורים שם, להעמיק  

יבשו את הקשר וניתקו אותו. חשוב לחדש  יאת הקשר בין הקהילות בחזרה. הקורונה והבחירות שהיו וכולי  

משתתפים, חלקם עובדי    14ם הבאות. אנחנו מוציאים משלחת בחודש מאי שמונה בסך הכל  את הקשר לשני

מועצה וחלקם חברי מליאה. מכאן אני אתן לרוני להציג את המטרות של המפגש, רשימת המשתתפים וגם  

 לגבי נושא התשלום והתקציבים, מה מממנת המועצה ומה מממן כל אחד מהמשתתפים שהם חברי מליאה.  

גן, העיר התאומה שלנו.  נשנה התחיל הקשר בין המועצה לבין אמנדי  30לפני כמעט    בן שטח ]דוברת[:רוני  

ישובים האלה לדורות הבאים. המשלחת  י נחתמה ברית יחסים ששואפת לשמר את היחסים בין העמים, בין ה

האחרונה שהתקיימה הייתה פה אצלנו לפני שנתיים וקצת, ממש לפני שהתחילה הקורונה. משלחת מטעמם  

שהגיעה. אושרת ראש המועצה הגדירה שתהיה משלחת גומלין אחת בקדנציה לכל הפחות בשביל לשמר את  

בלמידת הרבה  תעסוק  היא  במאי,  תצא  המשלחת  הזה.  עם   הקשר  מפגש  מקבילים.  בתחומים  עמיתים 

מקבילי תפקידים עם חברי המועצה שם, יהיה עיסוק בתחומים שאנחנו רוצים ללמוד מהם, נושא איכות  

 החלטה 

 . 1.2.2022מיום    2.22מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מס' המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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הסביבה, מיזמים חדשניים באיכות הסביבה בדגש על טיפול בזבל, ביקור במוסדות חינוך, ביקור באתרי  

ז לפי דגשים שביקשנו מהם שחשוב לנו ללמוד  "ת הלומורשת יהודים, ביקור בדיור מוגן שם. הם בונים א

משתתפים, אושרת וליטל כיו"ר הוועדה לקשרי חוץ,    14ולראות איתם וכמובן מפגש עם הקהילה. ישתתפו  

חברי וחברות מליאה, משה רדומסקי שהוא מעין מלווה שלנו בכל המשלחות, הוא בקשר שוטף עם כל    4

מנהלות בתי    2- וארבעה מנהלים ממטה המועצה ו  , יר את המקוםהמארחים, דובר את השפה הגרמנית ומכ

ספר, מירב, מנהלת בית חינוך עמי אסף ומנהלת נוספת של בי"ס יסודי, לא כתבנו את שמה כי זה עדיין לא  

שאו ברוב עלויות המשלחת, המועצה תממן כרטיסי טיסה למשתתפים מלבד של  יוודאי. המארחים יארחו וי 

מנו את הטיסה שלהם, המועצה תממן את עלויות הלינה במלונות, כל השאר יהיה  נבחרי הציבור שהם ימ

במימון המארחים שלנו. אתם יכולים לראות פה את העלויות, סך הכל כרטיסי הטיסה לא כולל כרטיסי  

בכ מסתכם  במלונות  ולינה  הציבור  לנבחרי  כולה    20-הטיסה  המשלחת  לכל  המועצה  עבור  ש"ח  אלף 

 במאי.   ,ימים  5לות,  לי  4שתתקיים במשך  

 תודה רוני. יש שאלות?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מעבר לאירוח שלהם, הקרבה שהם עוברים איתנו היא באמת קרבה אמיתית. יש    אמנון כהן ]נחשונים[:

 שיחות נפש אפשר לומר, לתוך הלילה לפעמים, הם מארחים למופת ובאמת כל הכבוד. 

]חגור[: אלקבץ  טוב  לפני    אני  יום  הגדול  שלי  שהבן  להגיד  המועצה,    20רוצה  מטעם  במשלחת  היה  שנה 

מאמנדי המשפחה  עם  טובים  בקשרים  נשארנו  היום  עד  אמנון,  את  לחזק  רוצה  אני  כמו  נ חברים,  הם  גן, 

משפחה, הם היו פה באירועים שלנו, אם זה בחתונות, סיומי קורס קצינים של הילדים, השתתפות באבל של  

תתפות באבל של ההורים שלהם, פשוט אנשים מדהימים. זה קשר מדהים, הפכנו להיות  ההורים שלי, הש

 משפחה, זה כבר לא חברים. אני חושב שזה חשוב.  

 תודה יום טוב. ליאת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תם.  אני רוצה לדעת מי קבע את הקריטריונים ואיך זה התנהל? כל הרשימה היפה שפרסמ  ליאת זולטי ]מתן[:

 ועדה לקשרי חוץ, למה זה לא עבר שם?  והוקמה  

אני פרסמתי כמה פעמים, פניתי לחברי המליאה בקבוצה, שאלתי אם מישהו רוצה    ליטל רהב ]צור יצחק[:

ה וסגרנו  יפני  יה ושלהשתתף, אני חייבת לומר שהיו יותר מקומות ממי שביקש להשתתף ובסוף הייתה איז

 ל.  "ת עובדי הרשות זו החלטה של מנכ את המקומות לחברי המליאה. מבחינ

 עדה?  ו אז בשביל מה יש ו ליאת זולטי ]מתן[:
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יצחק[: ]צור  רוני נמצאת בקשר עם הדוברת של    ליטל רהב  הוועדה תפקידה לתחזק את הקשר השוטף, 

ז של הסיור ומה שאנחנו רוצים לראות שם ומה חשוב לנו ללמוד.  "ז המקצועי והלו"גן, בנתה את הלונאמנדי 

 קרה הספציפי הזה לא היה כל כך הרבה מה לדון מכיוון שלא היה ריבוי אנשים שרצו. במ

 הצד המארח הוא בעיקר עושה את מרבית העבודה לקראת המשלחת.    רוני בן שטח ]דוברת[:

 בדיוק, ברגע שתהיה משלחת שתגיע הנה, אז יש לוועדה הרבה יותר מה לעשות.   ליטל רהב ]צור יצחק[:

זה עדיין לא נשמע לי מנהל תקין שדברים לא עוברים בוועדה. אני חלק מהוועדה והיא    תן[:ליאת זולטי ]מ

 לא התכנסה פעם אחת.  

 הערתך נרשמה וניקח אותה בחשבון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני רוצה להעיר שני דברים. אחד, הייתי כבר בשתי משלחות ואני נוסע עם אשתי    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

באופן עצמאי לגרמניה מספר פעמים בשנה כמו משלחת שאנחנו מעבירים שם חוגים ונפגשים עם כמה אלפי  

בני נוער. אבל לא זו הנקודה. היה נהוג שחברי המליאה לא משלמים, משלמים עבורם את הכרטיסים. אף  

 לא היה שחברי המליאה שילמו עבור הכרטיס.  פעם 

 שנה כאן, איך זה עבד?   26אגוזי, אתה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אלא אם הם לקחו את בן הזוג שלהם.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 זה לא נכון אורי.   ליטל רהב ]צור יצחק[:

 * התפרצויות*

כרון הארגוני שאתה נושא  יאורי, סליחה. א', אנחנו מאוד מעריכים את הז  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בראשך ואין ספק שאתה הוותיק ביותר כאן. אנחנו נבדוק את זה, למיטב ידיעתי, אני ביקשתי לשאול מה  

היה כי אמרתי שאני רוצה סטטוס קוו. מה שהיה הוא שיהיה. נאמר לי שחברי המליאה שילמו כרטיס, כל  

על חשבון המארחים. כיוון שהמארחים השנה לא משלמים בית מלון, המועצה משלמת את בית  היתר היה  

המלון, כל היתר המארחים. כרטיסים אם היה כאן נהוג שבמשך כל השנים הכרטיסים מומנו על חשבון  

כן   לי שאת הכרטיסים  בגזברות, נאמר  ידיעתי ואחרי בדיקה שעשו  יהיה הפעם. למיטב  גם  כך  המועצה, 

   -נו. אנחנו נבדוק את מה שאתה אומר, כי יכול להיות שהזיכרון שלךמימ

 בעבר נהגו לצרף בני זוג, ועל בני הזוג מימנו.   דני ברכה ]צופית[:
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 * התפרצויות*

   -אנחנו נבדוק את זה, את המשלחות האחרות אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 * התפרצויות*

את זה שזה צודק וזה צודק? כנראה שכולכם צודקים. אולי    אתם מכירים  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לפני משלחות רבות יותר לא שילמו, אבל המשלחות האחרונות שבדקנו כן שילמו ולכן התבססנו על זה.  

 אנחנו מבקשים להביא את זה להצבעה כאן.  

זה ואני לא צריך    אני חושב שזה עקרוני ואני בתור נציג ציבור אשמח לשלם את  אשר בן עטיה ]נוה ימין[:

שישלמו עליי, באמת, בואו נהיה טיפה דוגמה לאנשים שאנחנו מייצגים אותם. אני לא חושב שצריך לשלם  

את כרטיס הטיסה שלי, אני אישית נציג של מושב, אני רוצה שהמושב ידע שאני שילמתי את הנסיעה הזו  

 ולא יקרה כלום לאף אחד.  

 אחרונה ונעלה להצבעה.   התודה אשר. שאל המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש 

]מתן[: זולטי  לשלם    ליאת  נהוג  אצלנו  כאלה,  משלחות  הרבה  מוציא  שגם  גדול  בארגון  עובדת  גם  ואני 

 העובדים משתתפים. אני רוצה לשאול מדוע העובדים פה לא משתתפים.  

ו לי באריכות שעובדים נוסעים לשם  דרך אגב, אני גם הייתי בעד. הסביר   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

פגש ומי נוסע ברשימה הזו,  יכדי ללמוד ולא למטרות של בילוי וטיולים. הסתכלתי על עם מי הם הולכים לה 

 החלטנו שהעובדים לא צריכים לשאת בתשלום.  

 זה אומר שחברי המליאה נוסעים לטייל.   דני ברכה ]צופית[:

אני סוג של מכריח אותם לצאת ואתכם לא. ההוצאה הכוללת    לעובדים  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 אלף ש"ח.   20עם מלון היא 

 תודה שרון. גילה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]ירקונה[: פרין  לראות את מה ששרון אמר בדיוק מהצד השני. אם    גילה  זה שאפשר  לומר,  מה שרציתי 

דבים והולכים ללמוד, מן הסתם גם צריכים באותו  עובדים שצריכים ללמוד לא משלמים, אז אנשים שמתנ

 דין גם לא לשלם. זו דעתי.  

 אני חייב להגיד שהטיסה זה דבר שולי לעומת בית המלון באירופה.  גיא כהן ]בית ברל[:
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 אני מעלה את זה להצבעה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

חוות דעת של גזבר לנסיעה הזו. בכוונת המועצה  עפ"י חוזר מנכ"ל צריכה להיות    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

אמנדי התאומה  לעיר  משלחת  בתאריך  נ להוציא  בגרמניה  בגין  18-22.5גן  המועצה  נושאת  בה  העלות   ,

טיסה לעובדי המועצה. הריני מאשר כי המועצה מסוגלת לעמוד  ו אלף ש"ח. עלות מלון 20-המשלחת הינה כ

תקצו את  מאשרת  המועצה  מליאת  זו.  בחודשים  בהוצאה  יבוצע  התקציב  של  עדכונו  זה.  סעיף  של  בו 

 הקרובים. זהו, צריך את אישורכם למשלחת.  

איש נוסעים, זה    14ש"ח עולה כרטיס,    500אלף ש"ח זה לא מתקבל על הדעת. אם    20  דני ברכה ]צופית[:

 ש"ח.   7,500

 אלף ש"ח.   20אגוזי, תחזור שוב מה כוללים  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני אסביר. כרטיסי טיסה לשמונה משתתפים, שזה לא כולל את חברי המליאה,    רוני בן שטח ]דוברת[: 

ש"ח. כרטיס הטיסה הכי זול שמצאנו כשחיפשנו. לגבי מלונות, אנחנו העובדים לנים שניים    5,500עולים  

 בחדר כדי לחסוך בחדרים כפולים, חברי המליאה ונציגי הציבור לנים אחד בחדר.  

 אלף ש"ח כולל הכל?   20רוני, בקיצור,  רת גני גונן ]ראש המועצה[:אוש

 אלף ש"ח כולל הכל.   20זה לארבעה לילות.   רוני בן שטח ]דוברת[:

 אז אני מעלה להצבעה. מי בעד? מי נמנע? אתה בעד או נמנע?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 . ]מדבר ללא מיקרופון[  עדי שחר ]מתן[:

רשימה ועוד לא  הבסדר. עדי, אנחנו אמרנו לכם שבהנהלה עוד לא נסגרה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ידענו עלויות. אמרנו וציינו את זה. מי מתנגד? אוקיי. מתנגדת אחת, שני נמנעים. ברוב קולות אני מאחלת  

 וישראל בכבוד ואני בטוחה שכך. בהצלחה למשלחת ושתייצג את דרום השרון 

  

 אושרת, אני לא מבינה למה נבחרתי לוועדה הזאת. באמת.   ליאת זולטי ]מתן[:

 החלטה 

מאשרת את תקצוב משלחת המועצה לאמנדינגן, גרמניה, ואת תקצובה של המשלחת,  המועצה  מליאת  

 כפי שהוצג במליאה.  

 אושר ברוב קולות

 2 -, נמנע1 -נגד
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ליאת, אבל אמרתי לך שהערתך רלוונטית ונכונה והיא התקבלה. להבא, כל    ]ראש המועצה[:  אושרת גני גונן

 דבר שקשור לקשרי חוץ יעבור דרך הוועדה.  

 אושרת, אני רק מחזקת את ליאת שהוועדה הזאת לא התכנסה.   גלי זמיר ]נוה ימין[:

 אבל אמרתי לה שהיא צודקת גלי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בסדר, אני רק שוב, זה חשוב. היא לא התכנסה מאז ומתמיד ובגלל זה גם עזבתי אותה.    מיר ]נוה ימין[:גלי ז

 כן שמוליק.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  . ]מדבר ללא מיקרופון[ שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 זה סעיף שנמצא בסדר היום. אז מה השאלה?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  . ]מדבר ללא מיקרופון[ שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 זה לא עלה בהנהלה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אבל אמרנו לכם בהנהלה שאנחנו לא מעלים כי עדיין לא קיבלנו מחירים    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 מליאה.  ואנחנו מגבשים את זה ונעלה ב

 אז תבקש בסוף הישיבה להעלות עוד סעיף על סדר היום.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 אבל זה מופיע ברשימות שקיבלתם.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 לא, במיוחד שנצביע עליו.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

אתם טועים ואני אסביר לכם למה. שמוליק, זה עלה בהנהלה ולכן זה גם    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

עולה כאן עכשיו כי ההנהלה אישרה שזה יעלה כאן היום, רק שההנהלה לא יכלה לאשר את הסכום כי היא  

לא ידעה מה הסכום. זה הכל. אני לא מבינה איך נהיה כאן כזה אישיו, אבל ברור לי, לקחתי את הפידבק  

קשרי חוץ שהייתה צריכה לדון בזה טרם זה עולה לכאן, זה מקובל ואני קיבלתי את הערתכם.    ועדתו לגבי  

יותר מ  לצערנו הרב לא היו  כי  לא הייתה פעילה  די קשרי חוץ, השנתיים של  ירק נאמר, שהוועדה הזאת 

ה לא פשוט  גן ועם נויביד. אנחנו רוצים לחדש את זה וזנ הקורונה הקפיאו כמעט כל קשר עם חו"ל, עם אמנדי

עם הקורונה, גם ההגעה שלהם וגם שלנו אליהם, אבל הקשרים האלה הם חשובים ולכן נמשיך לטפח אותם  

והוועדה תתחיל לפעול. ליטל קיבלה את המינוי לא מזמן כיו"ר הוועדה לאחר שגלי התפטרה מהוועדה כי  

 לא היה לוועדה נפח פעילות. אז אנחנו נחדש את פעילות הוועדה.  
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 רים תב" [ 5]

אני כבר עכשיו אומר שיש תב"ר אחד שעלה אחרי ההנהלה עדי, אז תכף   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

אני אציין אותו בדיוק. תוכן דיגיטלי. אנחנו רוכשים מדי שנה תוכן דיגיטלי לבתי הספר שזה אפליקציות,  

אלף ש"ח מקרן הפיתוח.    190תוכנות למידה לבתי הספר היסודיים ולחטה"ב לניהול בתי הספר. תב"ר של  

אלף    272אלף ש"ח מתוכם מקרן הפיתוח ועוד    127אלף ש"ח,    400סל קולות קוראים של משרד החינוך,  

ש"ח ממשרד החינוך לפי הרשאה. התקנה של מתקני כושר בבית חינוך ירקון, גן חדשני במסגרת הגנים שכבר  

אלף ש"ח. הקמת    111בבית ספר במתן. סך הכל   עשינו ושני מרחבי הכלה, אחד בבית ספר אהרונוביץ' והשני

אנדרטאות להנצחת חיילים בגבעת חן, גבעת השלושה, כפר מלל ובית ספר עמי אסף, יש קול קורא של משרד  

סך   על  הרלוונט   120הביטחון  הגופים  עם  בקשר  אנחנו  ש"ח.  בייאלף  להקמת  יים  הספר  ובבתי  שובים 

ע  ג'לג'וליה  עם  הכנסות  חלוקת  היטלי  האנדרטאות.  עבור  המועצה  של  השיפוט  בשטח  שנמצא  מתחם  ל 

  1,234,000השבחה שהמועצה קיבלה והם היטלי השבחה שמגיעים לג'לג'וליה. אנחנו צריכים להעביר להם  

ה. התב"ר הבא הוא לגבי מחשוב בבתי הספר, אני מחבר  י ש"ח שאותם גבינו חלף היטלי השבחה ואגרות בני

אסף. היינו בבית ספר עמי אסף בסיור עם מפעל הפיס, בית הספר ביקש    אותו לתב"ר הקמת חדר כושר בעמי

להקים בבית הספר קומה נוספת לחדר כושר מעל מבנה קיים היום בבית הספר שנבנה. בעבר לא בנו את  

חדר הכושר הזה משיקולי תקציב, עכשיו אנחנו רוצים לחדש את זה יחד עם מפעל הפיס. מפעל הפיס רצה  

מיליון ש"ח לטובת מחשוב, חלק היה ממפעל    2.4תו. לכן מה שנעשה כאן, אישרנו בעבר  שנתמוך ונקדם או

הפיס וחלק מקרן הפיתוח. אנחנו מחזירים מיליון ש"ח למפעל הפיס כדי להקים את חדר הכושר, תכף נדבר  

עמים,  על זה, ומוציאים מיליון ש"ח מקרן הפיתוח כדי לממן את המחשבים השנה. דיברנו על זה כבר הרבה פ

תכנית הצטיידות מחשבים בבתי הספר, דיברנו על זה מספיק פעמים. הקמת חדר כושר בעמי אסף, אנחנו  

כושר,   חדר  להקים  של    1.5רוצים  הפיתוח  מקרן  ש"ח  מיליון  וחצי  הפיס  מפעל  של  במימון  ש"ח  מיליון 

נית ואת העלויות  יה מעל אולם הספורט בעמי אסף, יש לנו את התכיהמועצה. יש תכנית להקים קומה שנ 

הצפויות לפיתוח, כולל ההצטיידות של חדר הכושר הזה לטובת תלמידי בית הספר וחטה"ב. רענון רכבי  

אלף ש"ח. אנחנו מבקשים לרכוש שני רכבים מחברת הליסינג לטובת מנהלים במועצה,    460אגפים בסך  

א רכבי ליסינג חדשים שיהיו  הרכבים האלה יחסית חדשים, הם בני שלוש, מעט קילומטראז', במקום להבי

פחות ממחיר המחירון. מנהלים יקבלו את    15%יותר יקרים, החלטנו לקנות את הרכבים בעלות מופחתת,  

שני   היטב.  מטופלים  הם  אותם,  מכירים  ואנחנו  כאן  בהם  השתמשנו  שכבר  רכבים  שהם  האלה  הרכבים 

של   גודל  כל אחד מהם סדר  ר   90רכבים,  נוסף שהוא  ורכב  טנדר  אלף ש"ח  למחלקת החשמל    4על    2כב 
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אלף ש"ח, זה רכב חדש שצריך לקנות. זה הטנדר הזה שאתם רואים אותו    250למחלקה הטכנית שעולה  

 מסתובב עם מחלקת החשמל. 

 לרכבי חברה?    20%פחות, זה אחרי שהמחירון מוריד כבר   15%אתה אומר  דני ברכה ]צופית[:

 כן. מה שמוריד המחירון.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

כן. רגע, בואו נגמור עם התב"רים ואז שאלות. יש לנו רק עוד שניים. בין    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

גני עם למושב ירקונה אנחנו ביצענו תעלת ניקוז. השארנו שם פתח או שביל שמאפשר מעבר של רכבים בין  

ם המקומיים, אנחנו צריכים להשלים שם את העבודות  המושבים, עשיתי שם סיור וביקור עם שני הוועדי

אלף ש"ח כדי לשים שדרת אבנים שרכבים לא יוכלו לעבור בין שני המושבים או    30וצריך להוציא על זה  

סלעים. הדבר האחרון זה פרויקטים בנושא של ביטחון מתב"ר שכבר אישרנו בנושא ביטחון, עשינו השבוע  

ש לנו שלושה מתקנים שנמצאים בהם אנשי מג"ב, מתנדבים. המבנים האלה  אושרת ואני סיור בנווה ירק, י

הם מאוד מוזנחים, יש בפנים רטיבות, מרצפות שבורות ודברים כאלה, זה לא מכבד אותנו ולא את האנשים  

אלף ש"ח, זה בעיקר    80שמתנדבים שם, אנחנו מבקשים לתקן את שלושת המתקנים האלה. העלות היא  

מיליון ש"ח.    3.5יך לתחזק. זהו, יתרת קרן הפיתוח בסוף האישור של התב"רים האלה היא  תיקוני בניין שצר

 מיליון ש"ח מקרן הפיתוח והשאר מגורמים נוספים. עד כאן, שאלות?   3.5

 זה תב"רים חדשים. מה שאתם רואים אפס אושר בעבר.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 אישרנו בעבר.   2,400,000 שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

קיבלתי תשובה, אני לא יכול להשתתף בדיון הזה. זה לא מקובל. כשמסתכלים    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 על מספרים ועל דברים כאלה, אתם רוצים שאני אשתתף בזה?  

אורי, החלטנו שאנחנו מועצה ירוקה. אנחנו לא מדפיסים. מי שרוצה    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 ו שיבקש מראש.  שנדפיס ל

 אני אומר מלכתחילה, על דברים כאלה אני לא יכול לעקוב.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

זה נשכח. אנחנו לא נשכח    כשהואתה צודק אורי, אנחנו עשינו את זה ואי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 . אתה תקבל עותק כמוני. בגלל הזום זה השתבש, אנחנו נחזור לזה.  ךאות

התב"רים שאתם מציגים כאן לא תואמים למה שנשלח אלינו במייל. קבענו שתיקונים    חר ]מתן[:עדי ש

 מסמנים בצהוב.  
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]ראש המועצה[: גונן  גני  שינויים מההנהלה    אושרת  יש  ככה: אחד, אם  התב"רים  גזברות. את  בבקשה, 

ה עותקים קשיחים למי  תסמנו שנראה אותם. דבר שני, את השינויים להדגיש בצהוב. דבר שלישי, תביאו כמ 

 שצריך לקרוא את זה מול העיניים ולא יכול.  

   .]מדבר ללא מיקרופון[ דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

 יתרה שנתית משתנה לך כל רגע.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 זה לא קשור.   דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

8-יה גם בהנהלה. מה שנוסף זה סעיפים  לא השתנה, הוא ה  500- הסעיף של ה  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

9 . 

   -אלף, עוד פעם 80אלף אם הסעיפים הם רק  300-היתרה ב דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

חברים, היתרה היא לפני התב"רים האלה, לא אחרי. יתרה בקרן הפיתוח היא   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

וגם אם אתה    3.6משתנה. אני חושב שרשום    יתרה לפני שאתם מאשרים את הרשימה הזאת, אז לכן היא לא

צודק, זה בסדר, קרן הפיתוח משתנה בכל יום, כל יום נכנס היטל השבחה, יוצא משהו אחר. כל יום זה  

 משתנה.  

   .]מדבר ללא מיקרופון[ דוד משה ]נוה ירק[:

שית, אתם  דודל'ה, אתה סתם חוזר אני כבר אמרתי בסדר. בפעם החמי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תקבלו עותקים קשיחים של התב"רים. נראה לי שפשוט המעבר מהזום לישיבות כאן בחזרה, קצת שכחנו.  

הזכרתם לנו, אנחנו מתחייבים שתקבלו קשיח. עכשיו לגופו של עניין, יש שאלות על התב"רים או הערות?  

 אם לא, אני מעלה להצבעה. מי בעד? מי נמנע? מתנגד? נמנע?  

 אני גם נמנע, אני אמרתי שאני לא יכול להשתתף.   כפר סירקין[:אורי עצמון ]

 אוקיי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   .]מדבר ללא מיקרופון[ אריק כספי ]רמות השבים[: 

אני אגיד, קודם כל, זאת זכותך אריק. אתה צריך להגיד גם מה שיושב    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בליבך, השקעה בחינוך מבחינתנו היא ערך ואנחנו רואים בזה דווקא גאווה גדולה שאנחנו יכולים. דבר שני,  

ממשרד   הכספים  את  מקבלים  כשאנחנו  החינוך.  ממשרד  התאמה  עם  מגיעות  בחינוך  ההשקעות  מרבית 
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כן דיגיטלי או תשתיות מחשוב, אנחנו בהחלט שמחים שיש לנו את היכולת לעשות את  החינוך לטובת תו

ההתאמה למה שמשרד החינוך נותן ולא לאבד את הכספים שמשרד החינוך יכול להשקיע כאן. אריק, אתה  

רואה כאן שההשקעה בחינוך היא למול השקעה של כספים שמגיעים ממשרד החינוך וחבל לאבד אותם. כל  

 ילד היא עולם ומלואו.  השקעה ב 

 

 החלפת חברים בוועדות [ 6]

ועדת נגישות, אנחנו מוסיפים  ואנחנו מחליפים חברים בוועדות המועצה.    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

עדת  ו עדת איכות הסביבה מוסיפים את מירב זילברבוים מכפר מע"ש. וואריק ורשבסקי מרמות השבים. ואת  

נוער מיגור אלימות, סמים ואלכוהול מוטי שקד נכנס כמרכז הוועדה, מוטי הוא מנחה חינוכי של היחידה  

ת צליל בכר סגנית  למניעת התנהגויות סיכוניות, יוצאת ענת טוינה שהיא מנהלת מחלקת חינוך ופרט, נכנס

עדת בטיחות בדרכים, נכנסת צליל בכר סגנית מנהלת אגף החינוך, יוצא  ומנהלת האגף ויוצא אייל צייג. ו 

עדת משק לשעת חירום, אירית קרמל כאחראית יישום  ו עודד לובוביץ' שסיים את תפקידו באגף החינוך. ו

, נכנסת צליל בכר סגנית מנהלת אגף החינוך  ועד מנהל העמותה לקידום החינוךומתנדבים, יוצאת ענת טוינה.  

 ויוצא אייל צייג. מי בעד? נגד? 

אמיר, אתה תיגש לורד והיא תראה לך את כל הוועדות שיש, תגיד לאן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אתה רוצה להצטרף ואיפה שאפשר לצרף אותך נשמח.  

 . בכל מקרה, אושר פה אחד שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 

 מענה לשאילתה  [ 7]

 מענה לשאילתה בנושא קמינים שתענה ליטל, סגנית ראש המועצה.   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 החלטה 

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

 אושר ברוב קולות

 1 - נמנע

 החלטה 

 מאשרת את החלפת החברים בוועדות, כפי שהוצגו במליאה. המועצה מליאת 

 אושר פה אחד 
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גם הקובץ של השאילתה וגם המענה הם מאוד ארוכים, אני אתמצת. השאילתה    ליטל רהב ]צור יצחק[:

   - שעלתה עלתה על עניין הקמינים, עלתה הצעה לסדר

ה. יש שאילתה שהעלתה חברת המליאה שהיא חברה בוועדה לאיכות  י שני  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הסביבה, ליאת זולטי. השאילתה בתמצית.  

וההצעה לסדר    ,השאילתה בתמצית הייתה: מה הייתה הפעילות בנושא הקמינים  יצחק[:ליטל רהב ]צור  

הייתה מימון שילוט לתושבים שרוצים לשים שמשונית על המרפסת שלהם, תושבים שסובלים מקמינים,  

מהנזקים של הקמין שקיים אצל השכן. אז ההצעה הייתה לממן את זה עבור התושבים, כמו כן, לתלות  

פיין ברשת החברתית  מעל האוטובוסים הצהובים. במענה פירטתי את הפעילות גם בנושא הק שילוט כזה  

ל  49-שעשינו, גם טיפול ב ישובים כפי שפירטתי, פירטתי את  יקריאות מוקד בנושא הקמינים עם חלוקה 

הארצית ברמה  חלק  בה  לוקחים  שאנחנו  הראשונות    , הפעילות  האזוריות  המועצות  בין  שהיינו  והזכרתי 

ה חדשה. בהתייעצות עם הצוות  י בירו בחורף שעבר הנחיה מרחבית לאיסור התקנה של קמינים בבנישהע

אותם   מול  שלנו  הפעילות  בכל  חווים  אנחנו  לסדר,  ההצעה  לעניין  הייתה  שלהם  ההמלצה    49המקצועי, 

י  ממש  יש  שכנים,  חווים הרבה סכסוכי  אנחנו  ממוקד שפירטתי,  בתו יקריאות  לשבר  גורם  שזה  ך  שובים 

אנחנו   עמוקים.  יותר  הרבה  לסכסוכים  ומתפתחות  בקמינים  מתחילות  שמתפתחות,  מלחמות  הקהילה. 

משקיעים הרבה משאבים בלנסות לצמצם את הפערים האלה. ההמלצה של הצוות המקצועי הייתה שלא  

לממן עוד משהו שיוסיף לסכסוך, זאת אומרת שישים שלט "אחי, אתה חונק אותי" על כל מרפסת שצופה  

לבית עם קמין. בנוגע להמלצה לאוטובוסים צהובים, הצוות אומר שכפי שאנחנו לא משתמשים באתגרים  

הזה   מהסוג  ודברים  כח  תחנות  כמו  יח"צ  פעילויות  מיני  בכל  בפניהם  ניצבת  שהמועצה  גדולים  מאוד 

א בוועדת  שדיברנו  כפי  כן  אנחנו  זאת.  לעשות  שלא  פה  גם  פרסום,  כשטחי  הצהובים  יכות  באוטובוסים 

הסביבה נקיים כנס, החלטנו להשקיע יותר בהסברה ולפנות לבעלי הקמינים ממקום אחר, לפנות אליהם  

בכנס בזום שיסביר קודם כל את הנזק שנגרם למי שנמצא בתוך הבית, פחות ללכת על הכיוון של מה אתה  

משול, רק שתדעו,  עושה לשכן, אלא יותר מה אתה עושה לעצמך ופה אני גם אנצל את הבמה ואומר, שזה  

סיגריות בשעה בסלון, זה מה שהילדים נושמים. אני   49שקמין שמופעל בצורה הזו ע"י עץ משול לעישון של 

אזמין אתכם גם. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות כנס הסברה בזום יחד עם פרופסור שהפנתה אותו  

 ף את הנושא הזה באופן הזה.  אלינו חברת המליאה ליאת זולטי, שיסביר על הנזקים, ולבוא לתקו

 תשמעו, אנחנו בפייסבוק לייב ולא שומעים אתכם. תדברו אל המיקרופון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אושרת אני אשמח להתייחס.   ליאת זולטי ]מתן[:
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בטח ליאת, השאילתה היא שלך ויהיה לך זמן התייחסות. למעשה זה רק    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ך, אבל את מוכנה שאמנון ידבר?  של

אני רוצה להתייחס לזה משום שאני זוכר שהעלינו פה לפני חצי שנה את הנושא הזה   אמנון כהן ]נחשונים[:

וקיבלנו החלטה בנושא. אני חושב שהנושא הזה בתפיסתי לא צריך להיות בטיפול של המועצה אלא בטיפול  

ישוב צריך  ייא על זה כסף, אני חושב שאם יש בעיה אז כל  ישוב, אני מתנגד שהמועצה תוצישוב ו ישל כל י

ישוב  ילהתמודד עם זה, כל שכן צריך להתמודד עם השכן שלו ולא לרוץ למועצה. אני חושב שזה משהו בתוך ה 

 שצריך להיפתר.  

 תודה אמנון. ליאת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ה אז כבר עשינו את שלנו ואני שמחה שאנחנו מדברים  קודם כל זה שהנושא הזה עולה לפ  ליאת זולטי ]מתן[:

על צוות מקצועי, זה שוב נושא שלא עבר בוועדת איכות   דיברת  על זה פה, לפחות פה. ליטל, שאלה. את 

 הסביבה בה אני חברה, מי הצוות המקצועי ולמה זה לא עבר שם? 

את הפרוטוקולים, זה מוצג באתר    הנושא עבר בוועדת איכות הסביבה, אפשר לראות  ליטל רהב ]צור יצחק[:

 המועצה.  

 אני מדברת על שליטת השלטים.   ליאת זולטי ]מתן[:

 דנו על זה בישיבה בוועדת איכות הסביבה.   ליטל רהב ]צור יצחק[:

   -ושם ביקשו לתלות, אז מי גיבש את ההמלצה? כי בוועדה ליאת זולטי ]מתן[:

 ליאור גפן מנהל מחלקת איכות הסביבה, איילה שקד היא מנהלת מחלקת הקיימות.    ליטל רהב ]צור יצחק[:

תני לי לשאול את השאלה בבקשה. בוועדה לאיכות הסביבה הומלץ פה אחד לממן את    ליאת זולטי ]מתן[:

 השלטים האלה.  

 לא, אני מצטערת. את טועה.    ליטל רהב ]צור יצחק[:

 ם ונעלה את זה שם. אז בואי נחזור לש ליאת זולטי ]מתן[:

 את יכולה להסתכל בפרוטוקולים ולבדוק.   ליטל רהב ]צור יצחק[:

 אז לפני שאת ממליצה המלצה, מי זה הצוות המקצועי? זה לא ברור לי.   ליאת זולטי ]מתן[:
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הרגע עניתי. ליאור גפן מנהל מחלקת איכות הסביבה ואיילה מנהלת מדור הקיימות.    ליטל רהב ]צור יצחק[: 

 וות מקצועי שאמון על הנושא הזה במועצה.  זה צ

 דנו על זה בוועדה ואני מבקשת להחזיר את זה לשם.  ליאת זולטי ]מתן[:

 בישיבת הוועדה האחרונה את ירדת באמצע ואולי לא נשארת לשמוע את סוף הדיון.    ליטל רהב ]צור יצחק[:

]מתן[: זולטי  בגלל    ליאת  לציין שירדתי באמצע  חייבת  אני  הולם, אבל לא משנה. בכל  הבנתי.  דיבור לא 

מקרה, מה שאני רוצה לציין זה שתליית השלטים בוצעה ע"י רשויות רבות, ביניהן, שלחתי כמה בוואטסאפ  

לכולם, אפשר לראות פרדס חנה כרכור, עמק חפר, אפשר לראות הוד השרון, אפשר לראות עוד מועצות רבות  

שבו הנושא הזה הוא על    ,ישוביים הוא מאוד מוכר אצלי ב שכן מממנות את זה. נושא של מריבות בין שכנ

אני חושבת שאנחנו כמועצה יש לנו אחריות גם כלפי הילדים    .הפרק, הוא מאוד מפריע לתושבים ולילדים

שהם צריכים לשלם את המחיר. בסופו של דבר מי שמשלם את המחיר על הקמינים האלה זה ילדים קטנים,  

האוכלוסי שנפגעתיזו  האלה    ואם  ,ה  השלטים  את  לשים  גם  הוא  לעשות  בידינו  שיש  מה  כל  בידינו,  יש 

שבמועצות אחרות אני באופן אישי דיברתי, זה מוכיח את עצמו, זה דבר שהוא יעיל והרבה יותר טוב מכנסים  

וכולי. אמרו שזה יעיל וביקשו משהו שזה טוב. לכן אני מבקשת להעלות את זה פה להצבעה ולבקש את  

 ולם.  ההסכמה של כ

חברים, קצת מתבלבלים כאן. אני רוצה לעשות סדר. שאילתה זו שאלה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 שרוצה להעלות לסדר היום נושא מסוים, אבל זו לא הצעה לסדר עם הצבעה. זו שאילתה. 

 יש הצעה לסדר.   ליאת זולטי ]מתן[:

 עולה להצבעה.  אם זו הצעה לסדר אז זה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ועדה בוועדת איכות  ואני רק רוצה להוסיף ולומר שהשתתפנו בפורום, אני חברת    ליטל רהב ]צור יצחק[:

הסביבה של מרכז השלטון האזורי, כרגע הוא פועל בנושא ביחד עם המשרד להגנת הסביבה, השתתפנו שם  

בפעילות שלנו את כל המועצות    וראינו באמת מה נעשה במועצות אחרות ושוב אני אומר שאנחנו מקדימים

האזוריות האחרות, אפילו לא הגיעו למקום של הנחיה מרחבית. הקמפיין הזה לא הוכיח את עצמו כיעיל  

 במקומות אחרים עפ"י נתונים, לא תחושות.  

 איפה שאני ביררתי זה נמצא יעיל.   ליאת זולטי ]מתן[:
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דק' הוא חלק מובנה    10כאן בהצעה לסדר אז דיון של  אוקיי, כיוון שמדובר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מהקמפיין   כחלק  רוצים  אנחנו  האם  היא  לסדר  ההצעה  כאן.  לדבר  אנשים  לשלושה  אתן  ואני  מההצעה 

שאנחנו עושים נגד שימוש בעצים באח כי זה מזהם, האם אנחנו רוצים מעבר להעלאת המודעות בהסברה,  

שאז הצבענו עליה ואנחנו עושים הנחיות מרחביות שלא מאשרים  בכנסים, בדרכים שאנחנו עושים, בהצבעה  

   -עץ, האם מעבר לזה אנחנו רוצים גם לתלות שלטים בקמפייןמיה יותר לבנות קמינים יבוועדה לתכנון ובנ 

זה לא מדויק. זה מדובר רק על בתים חדשים, ההנחיה אומרת רק בתים חדשים. מירב    ליאת זולטי ]מתן[:

 מים.  הבעיות בבתים קיי

זה מה שאמרתי. ליאת, זה מדויק מאוד וזה בדיוק מה שאמרתי. ההנחיות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יה. ליאת  י המרחביות הן כמובן לכל מי שבונה אח חדש וצריך להגיע כדי לאשר את זה בוועדה לתכנון ובנ

אומרת, מעבר למה שאנחנו הכרזנו כאן שאנחנו נלחמים בזה כי זה לא סביבתי וזה לא בריא וכולי, מעבר  

המרחביות לאחים חדשים ומעבר להסברה, לכנסים ולמה שאנחנו עושים, בואו נלך גם לקמפיין  להנחיות  

   -שלטים. שלט שאנחנו שמים אותו

 זה קמפיין מוכן, עלות זניחה.   ליאת זולטי ]מתן[:

ערן, תעלה רגע את הקמפיין שליאת מבקשת להעלות. לממן שלטים כאלה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  שרוצה לשים את זה מול האח של השכן שלו. אח שלי, אל תרעיל אותי. זו הבקשה להצעה לסדר.  לכל תושב 

ההצעה לסדר היא הצעה עקרונית. זה לא תב"ר, זה תקציב שוטף, זה הולך מתוך התקציב של אגף איכות  

הקיים  הסביבה, אנחנו לא מבקשים לחרוג מהתקציב, לא מבקשים תב"ר ולא שום דבר, מתוך התקציב  

כשמנהל אגף איכות הסביבה דעתו שזה לא נכון לעשות את זה, זה מה שאמרה ליטל קודם, לקחת את זה  

יש מדיניות לא פורמלית, אין החלטה. משרד החינוך לא מאפשר לאוטובוס צהוב לעשות פרסומים   בחשבון.

יר כאן מה הולך להיות.  מסחריים. אין לנו אוטובוסים שלנו, הכל צהוב של משרד החינוך. אני רוצה להסב

שלושה אנשים ידברו קצת ואז תעלה ההצעה הזאת לסדר. מי שלושת האנשים שרוצים לדבר? טוב, ארבעה.  

 קצר כל אחד. עדי.  

כמה דברים. אחד, לגבי השאלה העקרונית האם המועצה צריכה או לא צריכה להתערב    עדי שחר ]מתן[:

צה לא מתערבת או לא מנסה לגשר היא גישה לא נכונה שגם  בסכסוך בין תושבים, אני חושב שהגישה שהמוע

לא תואמת את רוח המועצה, עובדה שיש לנו פה פרויקט של גישור במועצה שנועד לסיטואציות כאלה של  

את   ולשים  לבוא  אבל  הנושא,  את  מספיק  מכיר  לא  שאני  מודה  אני  לסייע.  שנועד  שכנים  בין  סכסוכים 
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אמירה שלטעמי מחטיאה את התפקיד שלנו אם אנחנו    יה ושזה איזהשלטים האלה מטעם המועצה, יש ב

רוצים לבוא ולנסות לפתור את הבעיה, כי מצד אחד יש פה אנשים שעשו את הקמינים בצורה חוקית, קיבלו  

  -דרך  יה ושאישור וזה בנוי. אני כן חושב שצריך למצוא איז

 סמת בפייסבוק.  מה ההבדל בין פייסבוק לבית? המועצה מפר ליאת זולטי ]מתן[:

ה. אני חושב שלבוא ולקחת צד בסכסוך כזה של המועצה, אני לא בטוח שזה נכון, אני  ישני עדי שחר ]מתן[:

דרך לסייע לאנשים שיש להם   יהוש חושב שזה צריך להיות הסברתי ודיברתי על זה גם בהנהלה, למצוא איז

 כן יש מקום.   קמינים מעץ. לעזור להם להעביר את זה לקמין חלופי, אולי בזה

 לא, אין אפשרות כזו.   ליאת זולטי ]מתן[:

תשימו לב, זה לא סתם עולה פה ואמוציונלי בעניין הזה שליאת מרגישה את זה, כי אם    עדי שחר ]מתן[:

בי50-תראו חלק מהתלונות מתוך ה זה  יותר משליש  בניגוד למקומות אחרים, הבתים שלנו  י ,  שוב שלנו. 

ובים אחד לשני, אז יש לזה משמעות. אחד שמדליק את הקמין, העשן נכנס בדיוק  בנויים יחסית צפופים וקר

לבית של השכן שהוא מדרגה אחת מעליו. אז לפני שאתם באים ואומרים זו לא בעיה ושיפתרו את זה, תנסו  

להבין במה באמת מדובר אצל אנשים שאוכלים את העשן הזה, ברגע שהשכן מדליק את הקמין הם חייבים  

 את הבית.  לסגור 

 * התפרצויות*

אני מבינה שזה מעורר עניין רב. עדי, רק כדי להבין. בעצם מה שאתה אומר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אם לתמצת, זו בעיה והיא מוכרת, צריך לפתור אותה, אבל הדרך לפתור אותה הוא לא הקמפיין הזה.  

 כן. אני לא חושב ששלטים.   עדי שחר ]מתן[:

אני לא חושב שאנחנו צריכים כמועצה להתערב, בדרך כלל כשיש סכסוך שכנים    קבץ ]חגור[:יום טוב אל

 והמועצה מתערבת בסוף המועצה נתבעת ע"י שני השכנים. 

   .]מדברת ללא מיקרופון[ ליאת זולטי ]מתן[:

   -זה כן להתערב, לקחת שלט מול הפרצוף יום טוב אלקבץ ]חגור[:

זה לא ויכוח, זו זכות דיבור ויום טוב עכשיו מדבר. זה לא שיח, תטען את    המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש  

 הטיעון שלך.  
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ת או משהו כזה,  ואני חושב שאנחנו לא צריכים להתערב, אולי לצאת בקמפיין חוצ  יום טוב אלקבץ ]חגור[:

 אבל להתערב בזה אני חושב שלא. 

 רה כן, לא קמפיין של שכן מול שכן. אז אתה אומר הסב אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בדיוק, אחרת יתבעו אותנו.   יום טוב אלקבץ ]חגור[:

 תודה יום טוב. מי עוד רצה לדבר? אייל.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קודם כל, מקובל עליי מה שאמרו עדי ויום טוב ואני תומך בהם, אני רוצה להעיר    אייל מילר ]גת רימון[:

יו כולם  מלאה  הערה.  אירופה  עשן.  המון  שיש  בטוחים  כולם  עשן  על  וכשמדברים  קומזיץ  זה  מה  דעים 

בקמינים של עץ ואירופה לא יותר מזוהמת ממדינת ישראל. אני בדקתי את הנושא הזה וברוב עוונותיי גם  

ן  עוון. יש לנו עצים שאנחנו גוזמים, למה לא להשתמש בהם? יש קמי  וה שקניתי. אני לא חושב שעשיתי איז

עץ אירופאי תקני, לפחות מה שאצלי מותקן זה של חברת ג'ואל, אפשר לפנות לספקים, לקמינים האלה יש  

מערכת ששורפת את הפליטה שיוצאת החוצה, עשן זה חומר אורגני. המערכת היא מערכת כפולה, משולשת,  

   -לא נכנסתי להכל, אפשר להתקין

האם קמין עץ מזהם או  לא  י עוצרת אותך כי הדיון הוא  אייל, סליחה שאנ   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא, למרות שנתת טיעון. העמדה שלך היא שלא צריך לעשות קמפיין כזה כי אתה בכלל לא חושב שזה מזהם.  

כן, כדאי שיבדקו את הנושא הזה לעומק, אולי במקום לכעוס על אותו אחד ולשים    אייל מילר ]גת רימון[:

 ד לו לך תקנה קמין עם מערכת שריפה.  לו שלט ליד הבית, להגי

]ראש המועצה[: גונן  גני  היוזם של    אושרת  כזכור היה  עוד הבטחתי? בבקשה אלי. אלי  תודה אייל. למי 

 ההצעה הראשונה של ההנחיות המרחביות.  

לקח הרבה זמן, אבל זה נעשה. חברים, אני מבקש מכל החברים שיושבים פה, אין לכם    אלי בן גרא ]צופית[:

 ושג מה זה סבל שהשכן שורף את העצים ואתה נחנק בתוך הבית שלך. אז אל תזלזלו בזה.  מ

 * התפרצויות*

אני לא נכנס לעניין של ההסברה או אבל, מה שחשוב זה שהמועצה תמלא את תפקידה    אלי בן גרא ]צופית[:

ותשלח את הפקחים ששכן מתלונן על שכנו ויבדוק שהקמין תקני ולא מזהם, שהוא שורף עץ נכון ולא מזהם.  

 כנס לזה. ייש חוק. זה מה שצריך לעשות. לעניין של ההסברה, אני לא הייתי ממליץ לה
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גני   ]ראש המועצה[:אושרת  כל תלונה שיש    גונן  נעשה.  זה  תודה על הדברים שלך.  כל אלי  אוקיי, קודם 

הפקחים הולכים ובודקים. לגבי ההסברה, אמרת את עמדתך, אתה לא חושב שצריך שלטים. דודל'ה, אתה  

 האחרון.  

של שיימינג    אין לי קמין עץ ולמשפחתי אין קמין עץ, בכל זאת אני חושב שהשיטה  דוד משה ]נוה ירק[:

ולתלות מודעות היא מסוכנת. הייתי מצפה שהמועצה תתלה מודעות למי שבונה ללא היתר, שלא משלם  

המועצה לא תולה שלטים על    .סים, יש הרבה דברים שעושים בניגוד לחוק ולא תולים שלטים על הביתימ

שכנו, מי שלא גוזם את   סים, של מי שבונה ללא היתר, של מי שפולש לאדמה שלי הבית של מי שלא משלם מ 

השיטה של שיימינג במודעות לא מתאימה, כי מחר נרצה לשים    .הגדר, חונה באדום לבן, יש שורה של עבירות

כי אולי הוא בלונדיני או שחרחר, יש דברים לא חוקיים, יש הסברה, אפשר לפנות. אם זה לא חוקי, אני בעד  

 כל הסברה. אני נגד תליית שלטים.  

קודם כל, אני מודה לך ליאת    ,אוקיי, תודה רבה. אני מסכמת. אני אומר כך  נן ]ראש המועצה[:אושרת גני גו

לסדר היום. אני אקריא בדיוק את מה שאת ביקשת שתהיה ההצעה לסדר וזו תהיה    את הנושא  שהעלית

 ההצבעה.  

ות מה לעשות.  מה שאני אומרת זה שתליית השלטים היא רק ממקום שאין יותר אפשרוי  ליאת זולטי ]מתן[:

הבית   על  לתלות  לאנשים שמעוניינים  לאפשר  היא  הזו  תליית השלטים  לעשות הרבה.  לא מאפשר  החוק 

 שלהם את השלטים, זה לא שהמועצה באה ותולה. היא מממנת את זה, אבל אין שם שום סמל.  

 * התפרצויות*

אל תענו. תצביעו. רק תנו לה לסיים את המשפט. בואו נכבד. אנחנו יכולים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא להסכים, אבל אנחנו נכבד את הדוברת.  

הצעתי לסדר מגיעה כי פנו אליי עשרות תושבים שכבר מיואשים שאין להם מה לעשות.   ליאת זולטי ]מתן[:

מי שמעוניין בכך, לא המועצה באה  הצעתי לסדר מדברת על האפשרות של מימון המועצה לתליית שלטים ל

ויוזמת את זה, היא תאפשר למי שרוצה לתלות על ביתו, ''אח שלי, הקמין מזהם, הורג אותי ואת הילדים''.  

 זה הוכיח את עצמו ברשויות אחרות, זה הכל.  

 * התפרצויות*

 צעה. מי בעד?  מי שבעד ההצעה של ליאת שיצביע, זכותה להעלות את הה אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 רגע, יש חוות דעת של הגזבר, מה עם חוות הדעת של הגזבר?  אריק כספי ]רמות השבים[: 

 ממתי הוא משפטן?   עדי שחר ]מתן[:

זו לא חוות דעת משפטית ואין כאן חוות דעת שאוסרת, יש כאן הצעה לסדר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

, מי שבעד שיצביע בעד. זה נורא פשוט, זו הדמוקרטיה. אמר לי  ובואו נכבד את זה. מי שמתנגד שיצביע נגד

קודם דודל'ה על הרצון להשפיע, זה הרצון להשפיע. זה יעבור או שלא יעבור. כל אחד ישפיע בדרכו באצבע  

 שיש לו.  

אבל אושרת, זו לא בקשה לתלות שלט זו בקשה שאנחנו נממן את זה. שלט    אריק כספי ]רמות השבים[:

 יתלה, בבקשה.    שמי שרוצה

 נכון, אז תצביע נגד. ליאת, זו הצעתך. תודה שהצעת. מי בעד?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   .]מדבר ללא מיקרופון[ אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אורי, נתמצת את זה שוב. הצעתה של ליאת שהמועצה תממן את הקמפיין   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 צים באמצעות שלט, בואי תגידי את זה את, יהיה יותר קל.  נגד שימוש באח של ע

]מתן[: זולטי  המועצה    ליאת  לתושבי  ותאפשר  השלטת  הדפסת  את  מממנת  המועצה  לסדר:  הצעה 

 בעלות מינימלית.    ,שמעוניינים לתלות את השלטים על ביתם לתלות אותם

בעד. מי נמנע? שלושה נמנעים. מי  אמרת את זה מדויק, מי בעד? שניים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 נגד? ברוב מוחלט ההצעה ירדה מסדר היום.  

 

אני שוב מודה לך שהעלית את ההצעה הזאת ליאת, אני יודעת שהיא באה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אם   גם  בהסברה  נמשיך  שאנחנו  כאן  להתחייב  יכולה  ואני  הציבור  לבריאות  רבה  דאגה  של  מקום  מתוך 

 הקמפיין הזה ספציפית לא יעלה, תהיה כאן הסברה.  

 זה לא הקמפיין, הוא עולה. זה רק תליית שלט על בתים.   ]מתן[:  ליאת זולטי

 החלטה 

מאשרת את ההצעה לסדר לפי המועצה תממן את הדפסת השלטים בנוגע לקמינים,  המועצה  מליאת  

 ותאפשר לתושבי המועצה שמעוניינים לתלות את השלטים על ביתם לתלות אותם בעלות מינימלית. 

 קולות נדחה ברוב 

 3 - , נמנע2 -בעד
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נכון, בדיוק. הקמפיין הדיגיטלי עלה, רק השלטים לא. אבל אורי צודק,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ם, באורך רוח, בלכבד אחד את  יאנחנו קצת שכחנו מרוב זומים איך מתנהלות הישיבות במפגשים הפרונטלי 

 עה כאן היא הצעה שאנחנו מכבדים אותה גם אם אנחנו מתנגדים לה, בסדר? הלאה.  ה, כל הצי השני

 בקשה לעבודה נוספת  –משה אלמקייס   [ 8]

אנחנו עוברים לסעיף הבא, לאפשר לעובד המועצה שלנו משה אלמקייס    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 עבודה נוספת.  

משה אלמקייס עובד במחלקה הטכנית, ביקש מאיתנו עבודה נוספת, אני    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

משרה, מבקש לעבוד בעבודה נוספת בחברת פלאס    100%- אקריא את דברי ההסבר שקיבלתם. משה עובד ב

בערבון מוגבל שעוסקת באספקת מוצרי גומי לרכב ורכבת. תפקידו מפקח על הגעת המוצרים לאתר  גומי  

ופעמיים בשבוע בשעות הערב, אחרי    ,שעות חודשיות בימי שישי בלבד  30עד    20העבודה. היקף העבודה הוא 

  . הוראות הדיןשעות העבודה שלו במועצה. הבקשה שלו נבחנה על ידי ועל ידי לימור והיא נמצאה כעומדת ב

מנהלו הישיר ומנהל אגף משאבי אנוש היו בדיון ואישרו גם הם את הבקשה ולא קיימת מניעה משפטית או  

בעבודה   לעבוד  מהטכנית  אמלקייס  משה  המועצה  לעובד  לאשר  מהמליאה  מבקשים  אנחנו  תעסוקתית. 

של   בהיקף  בימי שישי  25-30נוספת  חודשיות  הערב    ,שעות  בשעות  בשבוע  שעות העבודה  ופעמיים  לאחר 

 , פה אחד. במועצה. מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה

 

 לתכנית החומש של מפעל הפיס עדכון בקשה  [ 9]

]גזבר המועצה[: אגוזי  זה בתב"ר, אבל צריך לקבל החלטה עבור מפעל הפיס לתכנית    יצחק  אישרנו את 

מיליון ש"ח בשנה. מפעל    1.5-החומש. אני אתן הקדמה קצרה. מפעל הפיס מתקצב את המועצה בערך ב 

פעל הפיס נותן לכלל הרשויות היא עד  הפיס נוהג להקדים תקצוב עבור השנים הבאות. כרגע, ההקדמה שמ

. בשביל לממש הקדמה מפעל הפיס דורש  2023-יש בחירות. אין הקדמה מעבר ל  2023כי בסוף    2023שנת  

החלטת מליאת מועצה שבעצם מודעת לזה שאנחנו מבקשים משהו על חשבון השנים הבאות. את הטבלה  

הוב שאותה אני מבקש לאשר היום. בעבר  הזו שאתם רואים פה אישרנו בעבר פרט לשורה שמסומנת בצ

 החלטה 

שעות חודשיות בימי שישי,    25-30מאשרת עבודה נוספת למשה אלמקייס, בהיקף של  המועצה  מליאת  

 ופעמיים בשבוע בשעות הערב, לאחר שעות העבודה במועצה, כפי שהוצג במליאה. 

 אושר פה אחד 
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לנו   נותר  ההקדמה.  חשבון  על  דברים  כמה  ועוד  במחשוב  ההצטיידות  את  השחב"ק,  מגרשי  את  אישרנו 

מיליון ש"ח לניצול. את הסכום הזה אנחנו מבקשים שמליאת המועצה    1.5עוד    2023בתכנית החומש עד שנת  

 ברנו על זה בתב"רים לפני שעה. תאשר לצורך הקמת חדר הכושר של עמי אסף כפי שדי

 תודה אגוזי. יש שאלות?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   .]מדבר ללא מיקרופון[ אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אולם הספורט בסירקין כי עוד לא קיבלנו אישור ממשרד התרבות, להפך.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא קיבלנו אישור אז הזמנו לכאן את שר התרבות. אורי, הזמנו את שר התרבות כדי לטפל בזה.  

בגשם האחרון שהיה כל אולם הספורט הוצף ברמה מחרידה, אם אתם רוצים אני    דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

 ון.  יכול לשלוח לכם סרט 

 החדש?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

החדש. אני אעביר תכף בקבוצה סרטון, כולם יראו את זה. סימני רטיבות בתקרה    דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

  -והכל. אני לא יודע אם עשו שם

 זה לא היה בגשם האחרון, הייתה תקלה לפני שנה והיא טופלה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   - זה לא לפני שנה, זה היה ץ ]שדה ורבורג[:דוד שור

 אז תעביר את זה, אנחנו לא מכירים את זה שזה קרה לאחרונה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לפני שמשקיעים שם הלאה צריכים לעשות שם בקרת נזקים.  דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

פל, אנחנו לא מכירים משהו עדכני כזה.  היה כזה אבל לא עכשיו וזה טו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תבדוק אחר כך ותדבר עם שרון. אנחנו יודעים שהייתה תקלה, החליפו את הפרקט וזה נגמר, טיפלו בזה. זה  

 היה לא עכשיו, לפני חודשים רבים.  

 לא הבנתי, מה מקור המימון של המיליון וחצי?   איתן יפרח ]אלישמע[:

 פעל הפיס.  מ אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ועכשיו אנחנו רק מקדימים אותו?  איתן יפרח ]אלישמע[:

 כן. זה אמות מידה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 יש וודאות שאנחנו נקבל את הכסף הזה בהמשך?   איתן יפרח ]אלישמע[:

 בוודאי. מפעל הפיס זה הכי וודאות שיש.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לא יכול להיות מצב שהכסף הזה יתעכב מהמועד המקורי?   איתן יפרח ]אלישמע[:

 שיש. מדויק לא. מפעל הפיס מוסר התשלומים שלו הכי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שנקבל אותה לא נצא    אחרי שנעביר את אישור המליאה נקבל הרשאה. לפני  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

 לביצוע.  

 זה לחדר כושר?   גילה פרין ]ירקונה[:

 רוצים להקים מבנה.   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 לאחר הקמת חדר הכושר תהיה גם סאונה וחדר מסאז'ים?   גילה פרין ]ירקונה[:

 למה את אומרת את זה?  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

טערת, אבל אנחנו בתקופה שאנחנו מנסים לחסוך ולא לקחת הלוואות ורבים  אני מצ  גילה פרין ]ירקונה[:

מיליון ש"ח על חדר כושר? סליחה, אולי    1.5על כל שקל עם כל מיני תוספות שכר, אנחנו הולכים להוציא  

 אבל זה נראה לי מעל התקציב.   " אולד פאשן"אני קצת  

זה מספיק טוב. אנחנו מעודדים את המגמה לכושר  אז אולי לא הסברנו את    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

גופני, גם בירקון וגם בעמי אסף. לפני שנתיים פתחנו מגמות כאלה. פתחנו חדר כושר בירקון לפני שנתיים,  

כנס למגמה הזו, המגמות האלה הן חשובות וטובות, ניגשים  יילדים מבקשים לה  80- זה הולך נפלא. יותר מ

בריאות הגוף והנפש קשור גם לתשתיות שיש לנו לספורט, זו אחת התשתיות    בהן לבגרויות, כל הנושא של 

יודע לממן אותה, זה   מיליון ש"ח שמפעל הפיס שמים ואל מול זה    1.5לספורט. זו תשתית שמפעל הפיס 

ילדים ונוער שנמצאים בבית הספר ועוד אלפים רבים אחרים,    1,600אלף ש"ח. זה משרת    500אנחנו שמים  

שלנו הוא רב שימושי והוא לא נסגר כשהילדים מסיימים את בית הספר, הוא ממשיך גם אחר    כי כל מבנה

 הצהריים ונותן שירות לכל הקהילה.  

שנים    4מיליון ש"ח, פה פרוסות    1.5-אגוזי הסביר שאנחנו כל שנה מקבלים כ  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 , למה? זה לא מתאים להסבר.  6-ואנחנו לא מגיעים ל
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ניצלנו את התקציב השוטף של אותה שנה    2020מפני שזו רק ההקדמה. בשנת    ק אגוזי ]גזבר המועצה[: יצח

עד    2021-ולא היה צריך אישור פה, זה אושר במסגרת תב"רים. אני מדבר רק על ההקדמות. ההקדמה היא ל

2023  . 

 אתה מבקש כלום כמעט.   2023- נו, ב אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כי אני מבקש את הכל עכשיו. אני לא רוצה שידחו לי את חדר הכושר. הרעיון    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

 מיליון ש"ח. הרעיון הוא להקדים.  1.5הוא לא לקבל כל שנה 

 כמה יש לך סך הכל?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קיבלנו את התקציב    2020מיליון ש"ח. בשנת    4.8-סך הכל בתכנית החומש יש כ   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 השוטף.  

 מיליון ש"ח?   5הם נתנו לך מסגרת של  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

  4.8את התקציב של אותה שנה פלוס תכנית חומש של    2020הם נתנו לי בשנת    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 מיליון ש"ח.   1.5מיליון ש"ח והיום אנחנו מבקשים עוד   3.3היום   מיליון ש"ח. אנחנו ניצלנו עד 

 מאיפה אנחנו לומדים את המספרים האלה? לא מהנייר שלך.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

אז עכשיו מההסבר של אגוזי. יכול להיות שהיינו צריכים להסביר. איך    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

נותן לחומש לקדנציה. הוא לא רוצה שבקדנציה אחת יגמרו גם את הכסף  מפעל הפיס עובד? מפעל הפיס  

. אין קדם מימון לשנים שאחרי, כל כסף  2023שיגיע בקדנציה הבאה, לכן, אפשר לנצל את כספי הפיס עד  

שמגיע ממפעל הפיס ומראים לו ביצוע מתקבל במלואו. פגשתי את יו"ר משרד הפיס בשבוע שעבר, הוא אמר  

עצות, הציג את הטבלה וכמה יתרות יש, ואמר תנצלו את זה. אנחנו נותנים לכם קדם מימון,  לכל ראשי המו

מיליון ש"ח לנצל, זה מה שהוא הראה לי בטבלה, הוא אמר תנצלו    2.5תנצלו את זה. לדרום השרון יש עוד  

הפעילויות  . בקדנציה הבאה נקבל שוב ונוכל לעשות קדם מימון לפי  2023את זה. חבל. מותר לכם עד סוף  

 ותכנית העבודה שלנו. גלי.  

ימין[: ]נוה  זמיר  שם    גלי  והוחלפה  צינור  של  מפיצוץ  באולם  הייתה  ההצפה  מששי.  בהודעה  כמענה  רק 

 הרצפה, זה היה לפני קבלת המפתח לאולם.  

מו  שקיבלנו את האולם, כ כנכון. דודו, תודה על העירנות, זה היה לפני שנה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ששמעת זה היה פיצוץ צינור. 
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 אמרו לי שזה היה השנה, הסרטון צולם לפני שלושה שבועות.  דוד שורץ ]שדה ורבורג[:

 ששי נתן את התשובה.   גלי זמיר ]נוה ימין[:

 חברים, אני מעלה להצבעה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  1.5ן תכנית החומש של מפעל הפיס בסך  הצעת ההחלטה היא לאשר את עדכו   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

 עבור חדר הכושר של עמי אסף.   2022מיליון ש"ח בשנת  

 מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? מתנגדת אחת. ברוב קולות ההצבעה נסגרה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  

 מינוי מורשי חתימה לחשבונות בנק הדואר  [10]

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  אכיפה    אושרת  של  הסעיף  את  ברשותכם  שלנו,  האחרון  לסעיף  מגיעים  אנחנו 

במליאה הבאה. הסעיף האחרון הוא מינוי מורשי   נעביר אותו  נוריד מסדר היום, אנחנו  סביבתית אנחנו 

 חתימה לחשבונות בנק הדואר. 

שות הדואר,  למועצה יש ארבעה חשבונות בבנק הדואר. בנק הדואר ביקשו מר  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

לא אישרנו את מורשי החתימה מזה שנים רבות, אז בבנק הדואר יש ארבעה חשבונות. אני לא אקריא את  

המספרים, הם מופיעים פה, אני מבקש את אישורכם שבבנק הדואר מורשי החתימה כפי שהם בכל חשבונות  

ה או ממלאת מקומות  המועצה אותם האנשים, ראש המועצה וממלא מקומה מנכ"ל המועצה, גזבר המועצ

אלף ש"ח ואלה יהיו בעלי זכות החתימה גם בחשבונות בבנק הדואר. בנוסף,   100סגנית הגזבר עד סכום של 

ה בחשבונות לאנשי הנהלת החשבונות על מנת שיוכלו לצפות בתנועות שיש  יאנחנו מבקשים תמיד זכות צפי

מורשי החתימה יהיו מורשי החתימה  בכל חשבונות הבנק. הצעת ההחלטה היא שבחשבונות בנק הדואר  

הקבועים בכל חשבונות הבנקים של המועצה כפי שאמרתי מקודם. בנוסף, זכות צפייה בחשבונות לאנשי  

 הנהלת החשבונות.  

 תגיד שמית מי בעלי הזכויות.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 החלטה 

, עבור  2022ת  מלש"ח בשנ  1.5מאשרת את עדכון תכנית החומש של מפעל הפיס בסך  המועצה  מליאת  

 חדר כושר בעמי אסף. 

 אושר ברוב קולות

 1 -נגד
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המועצה[: ]גזבר  אגוזי  החתימה  יצחק  מקומ   - מורשי  ממלא  או  המועצה  גזבר  ראש  סספורטס,  שרון  ה 

הצפ זכות  עוז.  מאיה  מקומו  ממלאת  או  הנהלת  י המועצה  מנהל  שהוא  כהן  לעמירם  היא  לחשבון  יה 

 החשבונות.  

 מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? יופי. פה אחד.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 

 כללי  [11]

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לאריק    אושרת  להודות  רוצה  אני  מסיימים  שאנחנו  את  לפני  שסיים  לייבוביץ 

תפקידו כסמנכ"ל הפיתוח של החברה הכלכלית, על השירות הנאמן, המסור והמקצועי ולאחל לו בהצלחה.  

ואנחנו נשמח לקבל את שירותיו. המועצה מבין   ירקון  ניקוז    36אריק מתחיל את תפקידו כמנכ"ל רשות 

נו נפרד גם ממהנדס המועצה שמסיים  הרשויות שיש לה את אגן הניקוז הכי גדול באזור הירקון. ועוד אנח

פרד ממנו גם בצורה רשמית ונזמין אותו לכאן. יצאנו לשני  יאת תפקידו בראשון במאי, אנחנו נמצא דרך לה 

לסמנכ אחד  שמעוניינים  "מכרזים,  מקצוע  אנשי  מכירים  שאתם  ככל  המועצה.  למהנדס  והשני  פיתוח  ל 

ורסמו והם תנאי סף שנגזרים ממשרד הפנים, אנחנו  ויכולים להתמודד לתפקידים האלה כפי שתנאי הסף פ 

המרכז   המועצה,  ובפייסבוק  באתר  מסודרת  בדרך  שלהם  החיים  קורות  את  יעבירו  שהם  מאוד  נשמח 

 מפורסם באוויר. אני מודה לכולם, תודה רבה וערב טוב. 

 - המליאה ננעלה -

 בברכה,

 _____________  _____________  _____________ 
 גונן, אושרת גני 

 ראש המועצה 
 שרון סספורטס, 
 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 
 גזבר המועצה

 

  

 החלטה 

ראש המועצה    - מאשרת את מינוי מורשי החתימה לחשבונות בנק הדואר של המועצההמועצה  מליאת  

ובנוסף זכות צפייה למנהל הנהלת החשבונות של  או ממלא מקומה, גזבר המועצה או ממלאת מקומו.  

 המועצה. 

 פה אחד אושר 



 

 

 טבלת אישור תב"רים  –נספח א' 
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 לאמנדינגן, גרמניה משלחת המועצה  –' בנספח 

 


