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משתתפים:
 .1חברי מליאה:
מ

שם הנציג

יישוב

נוכחות

מ

שם הנציג

יישוב

נוכחות

1

אושרת גני גונן

ראש המועצה

V

23

אלי פיטרו

כפר סירקין

לא נכח/ה

2

איתן יפתח

אלישמע

V

24

מירב זילברבוים

כפר מעש

לא נכח/ה

3

רחל רבר

אלישמע

V

25

עמנואלה קון

מגשימים

V

4

גיא כהן

בית ברל

V

26

שחר עדי

מתן

V

5

שמוליק מריל

גבעת השלושה

V

27

ליאת זולטי

מתן

לא נכח/ה

6

רונן ברקאי

גבעת חן

V

28

אשר בן עטיה

נווה ימין

V

7

נפתלי מלכיאל

גן חיים

לא נכח/ה

29

גלי זמיר

נווה ימין

V

8

צפריר שחם

גני עם

V

30

שירלי לופו חזן

נווה ירק

V

9

איל מילר

גת רימון

V

31

דוד משה

נווה ירק

V

10

יום טוב אלקבץ

חגור

V

32

אמנון כהן

נחשונים

V

11

אלי כהן

חורשים

V

33

יעקב אברהמי

ניר אליהו

לא נכח/ה

12

גלית אדם

ירחיב

V

34

מולי אורן

נירית

V

13

יהורם גולי

ירחיב

לא נכח/ה

35

גיורא כהן

נירית

V

14

גילה פרין

ירקונה

לא נכח/ה

36

יורם דוקטורי

עדנים

לא נכח/ה

15

רחמים זבידה

כפר מלל

V

37

חגי כהן

עינת

לא נכח/ה

16

אורי מרגלית

רמת הכובש

לא נכח/ה

38

דני ברכה

צופית

V

17

שלמה נמרודי

רמות השבים

לא נכח/ה

39

אליהו בן גרא

צופית

V

18

אריק כספי

רמות השבים

לא נכח/ה

40

ליטל רהב

צור –יצחק

V

19

דוד שוורץ

שדה ורבורג

V

41

יעל דור

צור -יצחק

V

20

אמיר ויינברג

שדה ורבורג

V

42

שגית בן ארי

צור נתן

V

21

דויד סיון

שדי חמד

V

43

דורון צייזל

קיבוץ אייל

V

22

אורי עצמון

כפר סירקין

V

44

-

-

-

 .2סגל מועצה נוכחים:
מר שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]
מר יצחק אגוזי [גזבר המועצה]
גב' מאיה עוז [סגנית גזבר]
גב' ורד שני [עוזרת ראש המועצה]
מר ערן אבידור [ניו מדיה]
גב' רוני בן שטח [דוברת]
מר רואי מסורי [מבקר פנים]
גב' תמי גלס [אדריכלית המועצה]
מר אמיר כהן [מהנדס]
מר אורי פדלון [מנהל אגף תכנון ושינוי גבולות]
גב' דינה קישון [מ"מ ומנהלת תכנון]
גב' אורית [אוצרת התערוכה]
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פרוטוקול-[ ]1פתיחה
אושרת גני גונן [ראש המועצה][ :תחילת ההקלטה ללא סאונד] באמת שאפו ענק לחברה הכלכלית שבנצי
עומד בראשה על העבודה של אולם הכנסים הזה ,להנדסה שלנו ,לאגף ההנדסה ,אמיר ותמי ,ליגאל שעבד
קשה מאוד כאן ,יגאל תודה לך ולצוות ,וגם לורד ולצוות הלשכה על העיצוב המקסים כאן של השולחנות,
הכיסאות והאולם .מאוד מרגש .לוח הזמנים להיום שתדעו ותישארו עד הסוף ,כי יש כאן הרבה הפתעות,
אני רוצה להזכיר לכם -חצי שעה ישיבת מליאה ,עד  ,17:00בחמש אנחנו פותחים את התערוכה שראיתם
בכניסה ,תערוכת צילומים של צלמים מהמועצה שצילמו את היופי הזה .אחרי שנפתח חגיגית את התערוכה
עם הצלמים ובני ובנות המשפחה שלהם ,אנחנו חוזרים לאולם ,בזמן הזה תיקחו את השי ,שימו במכונית
ותחזרו .לאחר מכן נרים הרמת כוסית חגיגית לחג הפסח עם כיבוד ,ארוחת ערב קלה ,נברך ונשמע הרצאה
מרתקת של אוהד בן חמו כתב מדיני בטחוני .מי שיצטרך לקפוץ ולהביא את בני/בנות הזוג ,הרכב השיתופי
ממתין לכם בחוץ בעת הצורך .אנחנו רוצים שכולם ייהנו מההרצאה הזו ומהערב הזה שכולו לכבודנו.
ועכשיו ,לעבודה .אתם רואים את הסרטונים היפים האלה? אורי פדלון הסתובב ברחבי המועצה וצילם את
הירוק והפורח ,תודה רבה לאורי שהבת שלו חוגגת היום יום הולדת שנה ,מזל טוב לרומי .מה סדר היום
שלנו? אנחנו פותחים את מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,ואחר כך נסגור אותה ונפתח את מליאת
המועצה .תמי ,בואי לכאן ותסבירי לנו על מה מדובר.

[ ]2מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה :גריעת שטח מגן לאומי -יער צור נתן -עבור
פיתוח הרחבת צור נתן
חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
תמי גלס [אדריכלית המועצה] :היום נחתמה תעודת הגמר לדעתי ויכולנו לפתוח את האולם.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אנחנו אמרנו לישיבת המליאה כל האישורים מוכנים ,האולם נפתח רשמית.
אז פתחנו רשמית היום את האולם עם כל המערכות שאתם רואים כאן.
תמי גלס [אדריכלית המועצה] :אנחנו מדברים על גריעה משטח יער צור נתן .יער צור נתן הוכרז בשנת ,2003
הייתה הכרזה על השטח של היער .אנחנו רואים פה חלק מהתשריט כשאנחנו רואים בלבן את צור נתן.
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בהמשך לזה נעשתה תכנית מח 290/ליער .במקביל לתהליך הזה פיתחה המועצה תכנית להרחבת צור נתן
שמוסיפה  92יח' דיור בצור נתן .התכנית הזו רצה כ 10-שנים במסדרונות התכנון השונים וב 2007-אושרה.
היום כשיצאנו לביצוע ולתכניות ביצוע אנחנו רואים שהיא אושרה עם חפיפה מסוימת בין תכנית היער לבין
התכנית שלנו .באדום אתם רואים את שטח החפיפה .היינו בוועדה במועצת הגנים הלאומיים וביקשנו לגרוע
משטח היער את שטח החפיפה .מועצת הגנים הלאומיים אישרה לנו לגרוע רק את השטח בגודל של  1.4דונם
שבייעוד מגורים בפועל .היום אחרי שהוכן תשריט בוועדה ,עמלה עליו דינה עם הצוות ,ביקשו מאיתנו לפני
שזה מגיע לאישור וועדת הפנים גם את אישור המליאה לגריעה הזו .כך נראה התשריט ,מסומן בשחור השטח
של  1.4דונם שאנחנו גורעים מהיער ואנחנו מבקשים את אישורכם לתשריט הזה.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
תמי גלס [אדריכלית המועצה] :לא ירדו יחידות בסופו של דבר ,אנחנו גורעים את היער ואנחנו מבצעים את
כל היחידות .על מנת שנוכל לבצע את כל היחידות אנחנו גורעים  1.4דונם משטח היער.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
תמי גלס [אדריכלית המועצה] :היום אנחנו מניחים שלא היו מאשרים תכנית כזו ,בצפיפות כזאת.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אמרו לנו שלא היו מאשרים.
תמי גלס [אדריכלית המועצה] :זאת תב"ע ישנה ,היא התחילה במסדרונות התכנון ב ,1996-1997-היום מן
הסתם לא היו מאשרים תכנית בצפיפות כזאת.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אבל זאת תכנית יפהפייה במקום מקסים וכבר כשפרסמנו פוסט על זה
שהצלחנו להסיר את החסם האחרון והתכנית יוצאת לשיווקים ,היו כבר מלא פניות בעניין הזה .הבנתי
שאנחנו בפייסבוק לייב ,אז נגיד בצורה ממלכתית ,השטח הזה הוא שטח שמשווק ע"י רמ"י וברגע שהם
ישווקו אותו ,כולם יראו את הפרסומים של זה .הוא לא משווק על ידינו .כמובן שאני מדברת על החלק
המשווק ,החלק האחר הוא לבני ובנות צור נתן שקיבלו את הזכאות לפני הרבה מאוד שנים .זה יוצא לדרך,
אבל אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה כמה צימאון יש ליחידות דיור במועצה שלנו ,זה עונה על צורך
אמיתי וחשוב שאנחנו צריכים לקדם ביתר יישובי המועצה ,גם במחיר של לפתוח את לוח  2בצורה מבוקרת.
כמובן באישור של מנהל התכנון ואנחנו יודעים שהיום הם מעוניינים לעשות את זה ,ויישובים שמעוניינים
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לעשות את זה כבר פנו לתמי ועובדים איתה ,על איך פורצים את לוח  2ומאפשרים יחידות דיור נוספות
במועצה .אז זאת התכנית ,אנחנו מבקשים את אישורכם בהצעת ההחלטה שתמי הציגה.
תמי גלס [אדריכלית המועצה] :הצעת ההחלטה היא לאשר את תשריט הגריעה לגריעה של  1.4דונם מתכנית
יער צור נתן.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :מי בעד? מי נמנע? מתנגד? אז פה אחד ,ונברך את צור נתן בהצלחה רבה
בפרויקט ההתחדשות המדהים הזה שמכפיל את מס' היחידות של בעלי המשקים ביישוב .זה ללא ספק
יתרום מאוד לגיוון הקהילתי ולחיזוק והעצמת היישוב.
החלטה
מליאת הוועדה מאשרת את תשריט הגריעה לגריעת  1.4דונם מתכנית יער צור נתן ,כפי שהוצג.
אושר פה אחד

אושרת גני גונן [ראש המועצה] :שאלות?
אמנון כהן [נחשונים] :מדוע היישוב לא משווק את זה? למה רמ"י משווקת את זה?
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :את היחידות של היישוב היישוב קיבל וכבר עשה את השיווקים לבני ובנות
המושב .אני מדברת על  56יח' שמשווקות החוצה ועוד  36שכבר שווקו לתוך החברים בעלי הנחלות.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :הלוואי ,אבל השיווקים הם שיווקים של רמ"י ,אין לנו שום יכולת להשפיע
על מי יזכה בהם .עוד שאלות?

שמוליק מריל [גבעת השלושה] :מדבר ללא מיקרופון.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אני לא יודעת .כששגית תגיע היא תענה ,אני לא חושבת 36 .אולי ,לגבי ה-
 56כנראה שבכלל לא.
אורי עצמון [כפר סירקין] :הזכרת את לוח  ,2מה גורלו? מטפלים בלבטל אותו?
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אושרת גני גונן [ראש המועצה] :בהחלט כן ,בדיוק אתמול קיבלנו פניה ממשרד הפנים איזה יישובים כבר
עברו את לוח  2ואיזה יישובים מעוניינים לפתוח את לוח  .2הם עובדים על זה וכל יישוב שירצה יוכל לקבל.
אורי עצמון [כפר סירקין] :ומה עם אלה שעברו?
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :הכל מוכשר.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לא שמעתי על כאלה שנמחקו מלוח  ,2מי שלא בלוח  2נמצא בלוח  3וגם
אותו אנחנו פותחים .רק להבנה ,לוח  3זה היישובים הקהילתיים או היישובים שאין בהם נחלות ,גם הם
נפתחים .תודה רבה תמי ,בהצלחה לצור נתן .אני סוגרת את ישיבת המליאה לתכנון ובנייה ופותחת את
מליאת המועצה.

[ ]3אישור פרוטוקול מליאה מספר  3/22מיום 7.3.22
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לפני דו"ח ראש המועצה נעבור על כל הסעיפים ונסיים אותם ,מה שיישאר
יכנס לתוך הדו"ח .אני רוצה לאשר את פרוטוקול מליאה מס'  3/22מיום  ,7.3.22מי בעד? מי נמנע? מי נגד?
פה אחד.
החלטה
מליאת הוועדה מאשרת את פרוטוקול המליאה מספר  3/22מיום .7.3.22
אושר פה אחד

[ ]4הוספת חברים לוועדות המועצה
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :וועדת שמות :מוסיפים את אלה קון ממגשימים ואת מירית כץ יועצת
ראש המועצה לקידום ושוויון מגדרי .הנהלת המועצה :מוסיפים את אמיר ויינברג משדה ורבורג .וועדת
מכרזים :מוסיפים את אושרת מלמוד מכפר מל"ל .וועדת איכות הסביבה :מוסיפים את אושרת מלמוד
מכפר מל"ל .וועדת תרבות :בטי כנען ממגשימים .וועדת קשרי חוץ :איריס קרטיס מצופית .וועדת רווחה
ושירותים חברתיים :פלי משקין מנירית .וועדת פנים וביקורת :שושי שמביאן חיים מירחיב .וועדת תקציב
יישובים :שושי שמביאן חיים מירחיב .עד כאן .צריך להצביע?
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אורי עצמון [כפר סירקין] :לא שמעתי מה עשיתם בוועדת המכרזים.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :וועדת המכרזים מוסיפים את אושרת מלמוד מכפר מל"ל.
אורי עצמון [כפר סירקין] :במקום?
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :תוספת ,זה לא במקום.
אורי עצמון [כפר סירקין] :ומה יהיה לנו עם קוורום? אם אתה מוסיף אחד זה לחכות שיגיע עוד אחד ,אנחנו
כבר בבעיה ,למה אתם עושים את זה?
*התפרצויות*
ליטל רהב [צור יצחק] :אורי ,אגוזי אומר שצריך חצי.
אורי עצמון [כפר סירקין] :צריך אחד מעל החצי וגם זו בעיה ,תוסיף עוד אחד והחצי גדל .אני פוגש את זה
כל שבוע.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אורי ,רגע ,יש טעות .אני אסביר ,גלי הזכירה לנו .חלק מהחברים כאן
שנוספו לוועדות הם במקום מי שיצא והם חברי וחברות מליאה ,חלק הם חברים וחברות ובעלי זכות הצבעה,
חוץ מהישיבות בוועדות סטטוטוריות כמו מכרזים .לוקחת את זה חזרה ואתה צודק.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :לא ,היא לא יכולה ,זו וועדה סטטוטורית .אתם צודקים ואנחנו צריכים
לבחון את זה חוץ מהוועדה הזאת .כל יתר הוועדות הן חברות כי אלה וועדות שאין בהן מגבלה של מספרים
ולא צריכה להיות מגבלה של חבר/ת או לא חבר/ת מליאה .בוועדה הזאת ספציפית אורי צודק ולכן אנחנו
מחריגים את זה כאן בהצבעה וכל היתר ,אנחנו רוצים להצביע על כל יתר הוועדות .אלה בוגרות של קורס
דירקטוריות שאנחנו שמחות לשתף ולשלב אותן בוועדות המועצה שתוכלנה להשפיע ולהיות חלק
מהמנהיגות שלנו כאן במועצה .אנחנו מברכות על זה שהן סיימו קורס דירקטוריות במועצה והן משתלבות
בפעילות החברתית והמנהיגותית .אני מבקשת להצביע חוץ מעל וועדת המכרזים .מי בעד? מי נמנע? מי נגד?
פה אחד.
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החלטה
מליאת הוועדה מאשרת את הוספת החברים לוועדות המועצה כפי שהוצג במליאה ,למעט וועדת
מכרזים אשר הרכב חבריה ייבחן בשנית.
אושר פה אחד

[ ]5וועדת השקעות
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :ערב טוב ,מדי כחצי שנה אנחנו מוסרים דו"ח על פעילותה של וועדת השקעות.
לא רק על הפעילות אלא על כל תיקי ההשקעות של המועצה .וועדת השקעות היא וועדה מוכתבת ע"י משרד
הפנים בתקנות ,גזבר ,מנכ"ל וסגנית הגזבר חברים בוועדה ,ואלינו מצטרף יועץ השקעות בשם עמיר נוביק.
שאלה שעלתה בהנהלה ,אני אגיד שאנחנו כנראה בחודשים הקרובים נצא למכרז להחליף או להשאיר את
החברה שמייעצת לנו בהשקעות .לפני שהיו מכרזים ,אלה סכומים לא כל כך גדולים אבל צריך לבחון את זה
מדי פעם מחדש .יש עוד חברות בשוק ועוד עצמאים שנותנים את השירות הזה .בכל אופן ,יש קצת היסטוריה
בסיפור של וועדת ההשקעות ,אנחנו עובדים עפ"י חוזר מנכ"ל ,הוא השתנה לאחרונה בפברואר  .2020בחוזר
המנכ"ל הראשון מאפריל  2008היה אפשר להשקיע רק באג"ח ממשלתי וקצת באג"ח קונצרני .היום בשנת
 2020עדכנו את תמהיל ההשקעות ,אפשר להשקיע כמובן באג"ח ממשלתי 40% ,באג"ח קונצרני ועד 10%
במניות 5% ,לרשות רגילה ו 10%-לרשות איתנה .אנחנו רשות איתנה אז אנחנו משקיעים עד  10%במניות.
אני מזכיר לכם ,מי שזוכר ,זה היה במליאה ,המליאה אישרה את זה ,בהתחלה  5%ולפני כחצי שנה העלנו
את זה ל 10%-וטוב שכך .אנחנו עוקבים באופן שוטף ,תדיר ,יום יומי .זה אחד מהתפקידים של אותו יועץ
השקעות ,לעקוב באופן יום יומי שבתי ההשקעות לא חורגים ממדיניות ההשקעה ,ואם מתגלה איזושהי
בעיה בגלל שירד או עלה דירוג של נייר מסוים ,אנחנו מודיעים ובתי ההשקעות מיד מתקנים את עצמם .ביוני
 2021אישרנו להגדיל את היקף ההשקעות לכדי  10%וכך אנחנו נוהגים .נכון לסוף דצמבר ,אנחנו עם תיק
של  33מלש"ח .מי שזוכר בסוף דצמבר שנה שעברה נדמה לי שהיה קצת פחות ,בסביבות  20מלש"ח .כמובן
שלא הכל זה רווח ,זה גם תוספת של כסף לתיק .אנחנו מנוהלים בחמישה תיקים אצל ארבע חברות ,חברת
פעילים עם שני תיקים ,אקסלנס ,מיטב דש והראל .אם מסכמים ,ברוב התיקים יש לנו כ 8-9-מלש"ח,
בהראל יש לנו  6.5מלש"ח .סך הכל כמו שאמרתי 33 ,מלש"ח .בשנת  2020התשואות היו בסביבות האפס,
בשנת  2021תשואות פנומנליות של בין  4.5%ל 6.5%-על התיק .תזכרו שמדובר בתיק כמעט סולידי ואלה
התשואות .היום אנחנו בירידה ,בסוף מרץ ,של בין  2.5%ל 3%-בתיק .כל השוק ירד ,כולל אגרות החוב .כל
ירידה מסמלת את העלייה הבאה ואסור להתרגש מזה או למשוך את הכסף אם לא חייבים .נכון לסוף
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דצמבר ,אם הייתי מראה את מרץ הגרפים היו הפוכים למטה ,אבל בסוף דצמבר כפי שאתם רואים זה
הגרפים הכחולים ,בין  4.5%ל .6.5%-יש בתי השקעות שטובים בשנים מסוימות ויש בתי השקעות אחרים
שטובים בשנים אחרות .בישיבת וועדת ההשקעות האחרונה ,לפני כחודש ,החלטנו לא לעשות שום שינוי
ברבעון הזה ,עד אחרי פסח בוודאי .אני חושב שבחציון הראשון לא נעשה שום שינוי וכמובן לקראת החציון
נתכנס ונראה אם יש איזשהם שינויים .תודה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יש שאלות?

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :יש ירידות .אגוזי ,זה להצבעה או לעדכון בלבד?
יצחק אגוזי [גזבר המועצה] :לעדכון.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אוקיי ,נרשם .מליאת המועצה רושמת בפניה את עדכון הגזבר ותודה רבה
לוועדת ההשקעות על העבודה היפה שאתם עושים.

[ ]6אישור המלצת וועדת מכרזים לאפשר למחלקת תחבורה לקבל הצעת מחיר לרכב
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אנחנו עוברים לסעיף שלא היה בסדר היום ואנחנו מבקשים את אישורכם,
שרון בבקשה.
שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה] :יש איזשהו עניין שאושרת אישרה את פרוטוקול וועדת המכרזים ב1-
באפריל ,לפני כמה ימים ,אחרי ישיבת ההנהלה ,בנושא של רכב שאנחנו צריכים לקנות .אישרנו את זה בעבר
במליאה עבור חשמלאי של המועצה ,טנדר אוטומטי וכולי ,הייתה וועדת מכרזים ,פרסמנו מכרז ולא הוגשו
שום הצעות במכרז הזה .וועדת המכרזים המליצה כי מחלקת התחבורה תפנה לחברות לקבלת הצעות מחיר
לרכב הזה .אושרת אישרה את ההמלצה ולכן אנחנו צריכים את אישור המליאה להצעת ההחלטה הבאה,
והיא שמליאת המועצה מאשרת למחלקת תחבורה לפנות לחברות לקבלת הצעות מחיר לרכב מסוג טנדר 2
על  4אוטומטי לטובת החשמלאי.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :תודה רבה שרון .מי בעד? מי נמנע?
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שמוליק מריל [גבעת השלושה] :אני ,ואני רוצה להגיד גם למה .צריכים לבקש את אישור המליאה להעלות
את זה על סדר היום ,ורק אחרי זה להעלות את הסעיף ,אבל נמאס לי כבר לדבר על זה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :ביקשתי שמוליק ,אבל לא עשינו הצבעה .מי מתנגד? אז ברוב קולות ותודה
רבה.
החלטה
מליאת הוועדה מאשרת למחלקת תחבורה לפנות לחברות לקבלת הצעות מחיר לרכב מסוג טנדר  2על
 4אוטומטי ,לטובת חשמלאי ,בהתאם להמלצת וועדת מכרזים.
אושר ברוב קולות
נמנע -שמוליק מריל

[ ]7דו"ח ראש המועצה
מצב בטחוני
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :כולנו עדים להחרפה במצב הבטחוני ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל
הפעילים ,המתנדבים והעוסקים במלאכה בתחום הביטחון ,ליו"ר וועדת הביטחון ,לקב"ט המועצה שלנו
שהוא גם מנהל אגף התפעול ,יואב ,לצוות שלו ,לכל מתנדבי מג"ב שיש לנו גם כאן נציגות שלהם ,ולמג"ב
בכלל שהם שותפים נפלאים .אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כאן במרחב שלנו ובאמצעים ובמשאבים
שלרשותנו כדי לתת את הביטחון הכי טוב לתושבים שלנו .הגברנו את האבטחה במוקדי החינוך שלנו
באמצעות רכבים שהגדרנו והקצנו לטובת מחלקת הביטחון .הוספנו רכבים ומיתגנו אותם כרכבי ביטחון
והם נכנסים לפעילות בתוך היישובים שלנו ,ובעיקר ובדגש על מוסדות חינוך וקו התפר .אני אומר שגם בעניין
הזה עשינו הסבה שחלק מהמפקחים שנמצאים כאן במועצה עוסקים בנושא של איכות סביבה לביטחון ,כל
מי שיכול עכשיו לסייע בתחום הביטחון מבחינת המועצה אנחנו מעבירים אותו לחזק את הביטחון של
היישובים שלנו .מה שאתם רואים כאן זה אחרי הערכת מצב יחד עם צוות מג"ב ,עשינו הערכות מצב גם עם
היישובים .בסך הכל היום אנחנו מרושתים בכל המועצה בצורה שהיא מבטיחה את הביטחון שלנו .יחד עם
זאת ,היינו שמחים אם הדבר הבסיסי מבחינתנו היה קורה ,זה שגדר ההפרדה הפרוצה הייתה נסגרת ,אין
ספק שאם זה היה קורה היינו במצב יותר טוב .היה לנו סיור עם מבקר המדינה בשבוע שעבר .מבקר המדינה
שכבר מספר חודשים עורך ביקורת בנושא הפרצות בגדר ההפרדה ,היו שותפים לביקורת הזו .כאן רועי,
מבקר המועצה ,ויואב ,שעשו בחודשים האחרונים ביקורות יחד עם מבקר המדינה וצוותו על גדר ההפרדה
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כדי לראות את הפרצות בגדר .וזה לצד מה שאתם מכירים ויודעים ,שכל שר שמגיע לכאן ,כל חבר כנסת
שאנחנו מביאים לכאן ,אין מישהו שלא עובר דרך הגדר ואנחנו מראים לו את הפרצות ואת הקלות הבלתי
נסבלת שאפשר לעבור דרכן אל תוך היישובים שלנו שהם קו ראשון וזה לא מפתיע שביישובים שלנו יש
פריצות ,גניבה של רכוש וכמובן גם טרור חקלאי שאנחנו חווים כאן ,הרבה יותר מהקו השני והשלישי שזה
הערים הסמוכות לנו ,כי אנחנו ממש סמוכי גדר .אנחנו לא מקבלים את התשובות העמומות או את היעדר
התשובות איך פותרים את הבעיה הזאת .לשמחתי ,גם המבקר המליץ בהמלצה שלא משתמעת לשתי פנים,
לכל כוחות הביטחון ,גם למשרד הביטחון ,בעיקר למשרד הביטחון כי זו משימת משרד הביטחון לסגור את
הפרצות האלה .חומה או גדר שהשקיעו בה  7-8מיליארד ש"ח לא מתוחזקת ולכן היא פרוצה וכוחות לא
נמצאים בה .עכשיו ,לאור המצב הבטחוני ,יאמר לזכות צה"ל ומשרד הביטחון שהגדר כולה מסויירת
ומאובטחת עם חיילים מגדודים שונים .חלקם מגיעים מהכשרות של צה"ל שהופסקו והחיילים הובאו לכאן
כדי להיות .על כל פרצה היום יש חייל וחיילת ,בנוסף יש גם גדוד מג"ב שירד ויישאר כאן בקלקיליה גם
אחרי המצב הבטחוני המתוח .אנחנו רוצים לוודא שהגדר תתוקן והיא גם תהיה מאובטחת במהלך כל השנה
וכל התקופות .זו תקופה לא פשוטה עכשיו ,כולנו מגויסים ,אבל חשוב לנו שלא ישכחו את מה שקרה רק
בשבוע שעבר ,ושכשהתקופה הזו תסתיים בתום הרמדאן לא יחזירו את הגזרה הזו להיות גזרה מופקרת ,זה
משהו שאנחנו עומדים עליו בכל דרך.

שיעורי גיוס לצה"ל
אם כבר מדברים על צה"ל ועל ביטחון ,תרומה משמעותית מאוד תורמים הילדים והילדות שלנו בשיעור
הגיוס הגבוה ביותר לצה"ל של בנות וגם גיוס הבנים לצה"ל מהגבוהים ביותר שיש .אנחנו עומדים על כמעט
 100%גיוס כשמדובר על בתי הספר התיכוניים שלנו .באמת נתון יוצא דופן ,אנחנו נמצאים בעשירייה
הפותחת ומקום ראשון בארץ בקטגוריה של גיוס נשים .זה יוצא מן הכלל ומגיע לילדים שלנו ,למשפחות
שלהם ,לאנשי החינוך שלנו ואנחנו ממש גאים בהם ומייחלים שכל אחד יחזור ממשימתו בהצלחה ובשלום
הביתה.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :זה נתון של המועצה ,גיוס נשים של תושבות המועצה .הנתון השני של בתי
הספר עומד על  98.5%בירקון ומספר דומה לזה גם בעמי אסף ,נתונים יוצאי דופן.

ערב מתנדבים
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בשבוע שעבר התקיים ערב מתנדבים ,הוקרנו את פעילותם של מתנדבי ומתנדבות המועצה הרבים בערב
מאוד יפה שנערך כאן בהיכל התרבות .בחרנו את המצטיינים והמצטיינות של המועצה ,האירוע הזה היה
לזכרה ועל שמה של לאה פורת חברת המליאה שכיהנה  3קדנציות ומאוד בלטה בהתנדבות שלה בקהילה,
בערכיות שלה ,ומשפחתה ביקשה להנציח את זכרה באמצעות ערב הוקרה למתנדבים .הם גם תרמו מלגה
למצטייני ההתנדבות ,ומשם נמליץ על המצטיינים לאות הנשיא .היה מאוד מרגש לראות את המתנדבים
והמתנדבות ,מהצעירים ביותר ועד המבוגרים ביותר ,עשורים של שנות התנדבות והשקעה בקהילה שלנו.

תחנות הכח
נושא תחנות הכח לא ירד מסדר היום ואנחנו ממשיכים לטפל בזה בכל דרך .עכשיו עברנו מעבודה מול נבחרי
הציבור והפוליטיקאים גם לעבודה מול אנשי המקצוע .יש חברה שנקראת נגה -ניהול המערכת בנושא של
חשמל ,הם אמורים להמליץ לשרי הממשלה מה חוות הדעת המקצועית שלהם לגבי תכנון האנרגיה במדינת
ישראל בעשורים הקרובים .בין היתר הם אמורים להגיד האם הם ממליצים או לא ממליצים על תחנת כח
בשרון .כינסנו כאן את ראשי הרשויות מהשרון והשומרון ,שוב באותה קואליציה חזקה מכל הקשת
הפוליטית כדי לייצר מול נגה ,הגורם המקצועי ,קונצנזוס שאין צורך בתחנה שלנו והיא מתייתרת .אם תרצו
יותר פרטים על זה ,אני אסביר בישיבה הבאה .ההמלצה תהיה מבחינת נגה על תחנה אחת ,אנחנו מבקשים
שהם לא ימליצו בכלל ,על זה המאבק שלנו .אני אגיד עוד משפט אחד ,אם רידינג נשארת ,אין צורך באף
תחנה בשרון .אם צריך לספק את החשמל של גוש דן ,אז עם כל הכבוד ,רידינג ,שהיא תחנה קיימת ,והייתה
החלטת ממשלה שלא פותחים חדשות אלא מתבססים על קיימות ,צריכה להישאר ,זה המיקוד שלנו כרגע.
תשאירו את רידינג ולא יהיה צורך בשום דבר כאן בשרון ואז זה גם מתיישב עם החלטת הממשלה .כי מה,
הממשלה סותרת את עצמה? היא החליטה שלא מקימים תחנות חדשות ,אז מה פתאום חברה ממשלתית
ממליצה לממשלה כן לקבל תחנות חדשות? אז אנחנו עובדים על זה ,לא הפסקנו לעבוד על זה ,עתירה אחת
לבג"ץ הוגשה ,עתירה שנייה מוגשת עכשיו.

חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נגה היא חברה ממשלתית ,הממשלה מינתה אותה .אנחנו אירחנו חברי
כנסת ,שוב ,אנחנו חברים של כולם ,הגיעו לכאן מכל הקשת הפוליטית ,ראינו לפני שבועיים את שיקלי ואחר
כך את מוסי רז ,לקחנו את שניהם לסיורים בשטח ,להראות עם מה אנחנו מתמודדים .המאבקים שלנו על
שמירה על הירוק ,וועדות גאוגרפיות ,תחנות כח וכל היתר.
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קליטת עלייה
אחד הנושאים שעלו על סדר היום שלנו בישיבה מול יושבי ראש הוועדים ,אנחנו רוצים לשתף גם אתכם ,זה
קליטת עלייה .יש כאן חלון הזדמנות לקלוט עלייה גם אצלנו .יש תכניות שבשנות ה 90-היו תכניות שאריק
שרון הוביל אותן בקליטת העלייה הגדולה מחבר המדינות .התכנית הייתה שאפשר להסב מבנים חקלאיים
מתוך שטח המגורים במושבים ,והייתה עוד תכנית בקיבוצים שנקראת בית ראשון במולדת .היו לזה יתרונות
וגם חסרונות ,אנחנו רוצים לעשות מיפוי של הצרכים ביישובים ,לראות איפה אפשר לקלוט .ברור לחלוטין
שנעשה את זה בתנאי שהתנאים יאפשרו לנו קליטה טובה ונכונה ,שנוכל לתת את השירותים כאן ושיהיה
סל שלם שניתן לרשות הקולטת .נעשית עבודה של מיפוי ,אורי מרגלית מוביל את זה יחד עם אורי פדלון מול
יושבי ראש הוועדים ,זה כרגע בתהליך של עדכון מיפוי ואחר כך אנחנו נעדכן אתכם הלאה.
אורי עצמון [כפר סירקין] :אריק שרון עשה את זה.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נכון ,אריק שרון עשה את זה ,זו הייתה הוראת שעה ואנחנו רוצים לחדש
אותה .הוראת השעה הזאת הייתה מ 1991-ועד  2004ואנחנו רוצים לחדש אותה.

דני ברכה [צופית] :מדבר ללא מיקרופון.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :נכון ,דני צודק .הוראת שעה היא הוראת שעה ואנחנו רוצים לדעת לכמה
זמן ,לא תמיד זה כלכלי ,צריך לעשות את החישוב אם כן או לא .אף אחד לא חייב לעשות את זה ,כל אחד
יעשה את השיקול שלו אם מתאים לו או לא מתאים .כשנדע את כל התנאים ומה אומרת הוראת השעה ,כל
אחד יעשה את החישוב שלו.

אירועי תרבות וספורט
אירועי תרבות וספורט ,אנחנו רואים עכשיו פריחה ושיא של פעילות גם בתחום התרבות ,גם בתחום הספורט
והקהילה ,אתם יכולים לראות חלק מאירועי פורים ,אירועי קיימות ,בחווה החקלאית ,יום המעשים
הטובים שהאגף לשירותים חברתיים הוביל ברחבי המועצה .סקירה מלאה על החודש שחלף מאז שנפגשנו,
אני מזמינה אתכם עכשיו לצאת לתערוכה שנראה בחוץ .אורית את רוצה לבוא לספר?

כללי
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אורי עצמון [כפר סירקין] :לגבי מתנדבים ,עכשיו זה הזמן לדעתי ,מפני שעכשיו רוצים מתנדבים .בגיל 70
פולטים את כל המתנדבים ששמרו או שעושים איזושהי פעילות ,בלי שום קשר למצב בריאותי ודברים
מהסוג הזה .יש להם הנחיה כזאת ויש גם דרך לעקוף אותה ,אבל הם לא רוצים לעשות את זה ,בעיקר
המשטרה ,עכשיו זה הזמן לתת הזדמנות למתנדבים ,זו כמות עצומה של מתנדבים.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :אתה צודק ,יש מתנדבים ותיקים במועצה שלנו שמבקשים לחזור ולהתנדב
עכשיו בשעת חירום ואנחנו רוצים לקבל אותם בזרועות פתוחות ולחבק אותם על הנכונות שלהם לתרום
ולסייע .אנחנו מוגבלים מבחינת המגבלות שמג"ב שמים עלינו ,אבל אנחנו צריכים לראות אולי זאת שעת
כושר לפתוח את זה .ורד ,בבקשה תכתבי לך בסיכום המליאה ,מול יואב ושרון לבדוק את הנושא הזה מול
מג"ב ,פתיחה למתנדבים ותיקים.

תערוכת "מצלמים את הירוק של כולנו"
אורית [אוצרת התערוכה] :לענייני התערוכה ,ערב טוב לכולכם .כאן בכניסה להיכל המרשים הזה מוצגת
התערוכה "מצלמים את הירוק של כולנו" .התערוכה הינה מיזם להצגת תצלומים מנופי המועצה האזורית
דרום השרון בתקופת החורף ,תקופה בה קרני השמש העזות של הקיץ היטשטשו ,צבעי הנופים נעשו רכים
יותר ,האדמה הניבה קרים של ירוק ופריחה ,ונופי המועצה שלנו נראו מרשימים ויפים מתמיד .המועצה
הזמינה צלמים וצלמות להשתתף בתחרות צילומים שמתעדים את נופי דרום השרון באופן מקורי ויצירתי.
קיבלנו צילומים רבים ,הצילומים שנבחרו ע"י הוועדה שהוקמה הודפסו על גבי בדי קנבס .הבחירה הייתה
לא פשוטה ,היות ורובם הגדול של הצילומים היו טובים ואיכותיים .בנוסף ,הודפסו על גבי שמשוניות
צילומים מרשימים נוספים שהתקבלו ואתם מוזמנים להתרשם וליהנות מהם .הצלמים המשתתפים בחרו
ללכוד דרך עדשת מצלמתם רגעים שמהווים ביטוי לראייתם הסובייקטיבית ,תוך משחקי אור וצל ,לעיתים
תוך טשטוש מכוון בין גבולות המופשט והריאליסטי ,ונראה שתמיד תוך אהדה רבה למושא הצילום ויצירת
אסתטיקה מרשימה ואיכותית .היה לי הכבוד לתת את חלקי בתערוכה הזו ואני מודה באופן מיוחד לכל
אחד מהצלמים .מסתבר שיש הרבה אנשים מוכשרים במועצה שלנו .תודה לגברת אושרת גני גונן ראש
המועצה ,למירית כץ מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים ,לחברי הוועדה שבחרה את הצילומים ,וכמובן תודה
ענקית לערן אבידור מאגף הדוברות .תודה לכולכם ושיהיה חג שמח.
אושרת גני גונן [ראש המועצה] :תודה לך אורית שאת אוצרת את התערוכות שלנו כאן ונותנת במה
והזדמנות לכל אומן ואומנית בדרום השרון להציג את האומנות ,לפעמים ציור ,לפעמים צילום ,זו מסורת
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יפה .העברנו את זה עכשיו ממבואת המועצה לכאן ,אבל אנחנו בהחלט נמצא לזה מקום קבוע וראוי שכל
אחד יוכל לצפות ולראות .אני נועלת את מליאת המועצה ואני מזמינה אתכם למבואה לראות את התערוכה.
המליאה ננעלה-בברכה,
_____________
אושרת גני גונן,
ראש המועצה

_____________
שרון סספורטס,
מנכ"ל המועצה

_____________
יצחק אגוזי
גזבר המועצה
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