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 נוכחות יישוב שם הנציג  מ נוכחות יישוב שם הנציג  מ

 לא נכח/ה  כפר סירקין  אלי פיטרו  V 23 ראש המועצה  אושרת גני גונן  1

 V כפר מעש  מירב זילברבוים  V 24 אלישמע  איתן יפתח  2

 V מגשימים  ון ק עמנואלה  25 לא נכח/ה  אלישמע  רחל רבר  3

 V מתן  שחר עדי  V 26 בית ברל  גיא כהן  4

 V מתן  ליאת זולטי  V 27 גבעת השלושה  שמוליק מריל  5

 V נווה ימין  אשר בן עטיה  28 לא נכח/ה  גבעת חן  רונן ברקאי  6

 V נווה ימין  גלי זמיר  29 לא נכח/ה  חיים גן  נפתלי מלכיאל  7

 V נווה ירק  שירלי לופו חזן  V 30 גני עם צפריר שחם 8

 V נווה ירק  דוד משה V 31 גת רימון  איל מילר  9

 V נחשונים  אמנון כהן  V 32 חגור יום טוב אלקבץ  10

 V ניר אליהו  יעקב אברהמי  33 לא נכח/ה  חורשים כהן  אלי 11

 V נירית  אורן   מולי 34 לא נכח/ה  ירחיב  ם גלית אד 12

 V נירית  כהן   גיורא V 35 ירחיב  יהורם גולי  13

 V עדנים  יורם דוקטורי  V 36 ירקונה  גילה פרין  14

 לא נכח/ה  עינת  חגי כהן  V 37 כפר מלל  רחמים זבידה  15

 לא נכח/ה  צופית  דני ברכה  V 38 רמת הכובש  מרגלית  אורי  16

 V צופית  אליהו בן גרא  39 לא נכח/ה  רמות השבים  שלמה נמרודי  17

 V יצחק – צור  ליטל רהב  V 40 רמות השבים  אריק כספי  18

 לא נכח/ה  יצחק - צור  יעל דור  V 41 שדה ורבורג דוד שוורץ  19

 V צור נתן  שגית בן ארי  V 42 שדה ורבורג אמיר ויינברג 20

 V אייל  קיבוץ  צייזל דורון  43 לא נכח/ה  שדי חמד  סיון  דויד  21

עצמון  אורי  22  - - - V 44 כפר סירקין  

 סגל מועצה נוכחים: .2
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 [גזבר המועצה]מר יצחק אגוזי 
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 גב' תמי גלס ]אדריכלית המועצה[
 מר אורי פדלון ]מנהל אגף תכנון ושינוי גבולות[ 

 מר איתן בן ציון ]מנכ"ל חברה כלכלית והחברה להשבה[ 
 מר ליאור גפן ]ס. מנהל אגף תפעול[ 
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 - פ ר ו ט ו ק ו ל  -

 פתיחה [ 1]

גונן ]ראש המועצה[: גני  ישיבת המליאה שלנו, כיף    אושרת  חברות וחברים אני פותחת באופן רשמי את 

לראות אתכם כאן. אני מבקשת, לפעמים אנחנו שוכחים מה זה לא בזום, שומעים כל אחד, כי אי אפשר  

לשים אתכם במיוט, אז בבקשה בואו נעשה את זה מסודר. שלום לכולם. אנחנו עם סדר יום מאוד מורכב  

 נו נתחיל עם האורחים שנמצאים איתנו כאן.  בריבוי נושאים, אנח

 "גוף ראשון" -[ הצגת פרויקט "זיכרון מתחדש" ו2]

אני מקדמת בברכה את שרה אלה ומאגף תרבות נוער וספורט מירית כאן?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  ן הזיכרו, טקסי יום השואה וטקסי יום  ןהזיכרו מאי איתנו כאן. שלום שלום. אנחנו אחרי כל אירועי וטקסי  

לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אני רוצה להודות לאגף תרבות נוער וצעירים על טקסים מאוד  

ם ומרשימים, תודה גם לכל מי שהגיע, השתתף ולקח חלק בטקסים. אנחנו רצינו לשתף אתכם באחד  מרגשי

השואה ואיך לתעד ולזכור, כי ככל שהשנים חולפות לצערנו הרב    ןזיכרוהמיזמים שאנחנו עושים בנושא  

ה הלאה  שורדי השואה הולכים לעולמם. אנחנו מוצאים את עצמנו מחפשים כל דרך להנציח ולהעביר את ז

. אנחנו במועצה מצאנו כאן שני פרויקטים מאוד מיוחדים להנצחת  ןהזיכרוגם לדור החדש, להעביר את נר  

מתחדש'' ונמצאת איתנו שרה שהיא מנכ"לית העמותה, אנחנו במועצה    ן זיכרוהשואה, אחד מהם נקרא ''

י. ראינו את הסרטונים  שלנו בשני בתי הספר העל יסודיים, הפרויקט הזה קורה והוא מאוד מאוד ראשונ 

המרגשים שהתלמידים הפיקו, אני חושבת שאנחנו מבתי הספר הראשונים שעשו את זה בארץ. שרה, נשמח  

 אם תספרי לנו על הפרויקט הזה.  

חשוב להגיד שהסרטון עצמו, הקבוצה שיצרה את הסרטון, אחת מהן זאת יהלי, אני לא זוכרת    שרה אלה:

עשתה סרטון בהשראת סבא שלה, אתם תראו, ולזכרו של אביה. מה    את שם משפחתה כרגע, יהלי בעצם

 שאני מציעה זה שנצפה בסרטון ואז נדבר עליו. יהלי מבית חינוך ירקון.  

 ]סרטון מוצג על המסך[  

קודם כל אני רוצה להגיד לך המון תודה אושרת, כשהגעתי לכאן בקיץ ונפגשתי עם מירית, הייתם    שרה אלה:

גם למאי, היא מתכללת  המועצה הראשונה שמ רוצה להגיד תודה  יד אמרה ברור שאנחנו חלק מזה. אני 
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התכנית הזו במועצה האזורית. מה שקורה זה שהתלמידים עוברים כחצי שנה, מיד אחרי החגים, ומתחילים  

תהליך של למידה על היסטוריית השואה. מי שחברו אלינו הם יד ושם, לאחר מכן, אנחנו חושפים אותם  

שונות, הם בוחרים עדות, במקרה הזה יהלי בחרה את העדות של סבא שלה, זה היה מאוד מרגש    לעדויות

לפגוש אותם. בהמשך הם לומדים את כל עולמות הקולנוע ואיך לכתוב תסריט. כפי שראיתם, זה לא סתם  

להיות  צריכים  לא  הם  בנייד,  עורכים  וגם  שלהם  הנייד  הטלפון  באמצעות  מצלמים  למעשה  הם    לאורך, 

היום לאינסטגרם    סלהיכנתלמידי תקשורת, כל הסרטונים שלהם עולים לרשתות החברתיות. אתם יכולים  

מתחדש, ושם אתם יכולים לראות קישור לעדות המקורית. אני יכולה להגיד לכם    ןזיכרו שלנו, לאתר של  

מידים אחרים  של משרד החינוך, כך שמעבר לתלמידים שיצרו, תל  ת מנכ"לישהתכנית עצמה פורסמה בחוזר  

ברחבי הארץ השתמשו בסרטונים האלה להדרכות ולקראת היציאה לפולין, יש לזה תהודה מאוד גדולה.  

מתחדש,   ןזיכרו הרעיון שעומד מאחורי התכנית, כפי שאושרת ציינה, התכנית עצמה מנוהלת ע"י עמותת  

.  ןהזיכרוין של להמשיך את  יו"ר העמותה הוא פיני שניר, הוא עובד הייטק, מה שעמד מאחורי זה זה העני

השואה, של סרטונים מאוד ארוכים וכן הלאה.    ןזיכרואנחנו יודעים שנוער וצעירים פחות צורכים תכנים של  

. אנחנו נמצאים בשנה השלישית שלנו, אנחנו מצפים לגדול בשנה הבאה  עכשווייםלכן השתמשנו בכלים שהם  

"ב, אמנם  - ון[. אנחנו פועלים רק עם כיתות על יסודי, יבתי ספר. כרגע יש ברשת ]מדברת ללא מיקרופ  20-ל

לחטיבות הביניים, אבל מבחינה רגשית זה קצת קשה. אני לא ציינתי שהשחקנים הם    סלהיכניש קצת לחץ  

בז מתעסקים  שנה  חצי  שהם  זה  על  תחשבו  בסרטונים,  משחקים  והמורים  התלמידים  כרון  יהתלמידים. 

הם מקבלים גם הערכה בהקשר הזה, זה חלק מהמעורבות החברתית  השואה בתוך שעות הלימודים שלהם,  

לשואה ולגבורה, אלא הם ממש עובדים סביב הדבר הזה, זה מרגש    ןהזיכרו שלהם, לא רק בפיק לקראת יום  

 מאוד.  

אני קודם כל מודה לך מאוד שרה. לך, למאי, למירית ולכל הצוות. אני    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

פועלים עם  חושבת שזו ד לתכנית הזאת אנחנו  ולא לשכוח. במקביל  לזכור,  רך מצוינת להמשיך להנציח, 

, גם היא ראשונה מסוגה שנקראת "בגוף ראשון". זה קורס שנעשה כאן עבור תושבים שלנו  תייחודיתכנית  

שמבקשים לספר את הסיפור של מי ממשפחתם או עדות אחרת שהם קראו ולמדו אותה. הם מספרים אותה  

ועכשיו  ב זה,  את  מציגים  זה,  את  חווים  הם  שבו  תהליך  עוברים  הם  חודשים,  מספר  במהלך  ראשון  גוף 

  ן זיכרולראשונה ביום השואה האחרון בכל מוסדות החינוך שלנו הם עברו והעבירו את זה בגוף ראשון. גם  

יכו גם השנה לספר  בגוף ראשון היה בסגנון הזה, וכמובן יש לנו שורדי שואה במועצה שהמש  ןזיכרובסלון,  

ימים חשובים,    10את סיפורם ולהעביר הלאה. אני יודעת שאשתו של אורי, שרה, ביום השואה הזה יש לה  
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זה כל כך חשוב ואנחנו נמשיך לתעד את זה בכל דרך שהיא. אני מודה לך שהגעת לספר לנו על הפרויקט  

 החשוב הזה.  

ויותר  תודה אחרונה, מה שאני רק רוצה להציע לק  שרה אלה: יותר  ראת שנת הלימודים הבאה, שנתעד 

שורדי שואה באמצעות הסרטונים האלה בקהילת דרום השרון. תודה רבה אושרת, תמיד כיף לעשות דברים  

 יחד.  

 תודה לך, גם לנו. אנחנו נמשיך בסדר היום שלנו, תודה רבה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ח פעילות  "דו  –  [ אסיפה כללית של העמותה לקידום החינוך, התרבות, הנוער והספורט3]

 2021ודוחות כספיים לשנת 

הכללית של העמותה לקידום החינוך,    אני מבקשת לפתוח את האסיפה   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

של העמותה,    2021התרבות, הנוער והספורט. היום אנחנו נציג דוחות הפעילות ואת הדוחות הכספיים לשנת  

של   הכללית  האסיפה  חברי  גם  הם  המליאה  חברי  שאנחנו  השרון,  דרום  לפיתוח  החכ"ל  של  מכן  לאחר 

ללית של החברה להשבת מי קולחין. לאחר מכן נפתח  החברה, ובסוף אנחנו נציג את הדוחות של האסיפה הכ 

מעט   לא  לנו  יש  ובאמת  מאחר  היום.  סדר  שעל  הנושאים  וביתר  בעדכונים  נמשיך  המועצה,  מליאת  את 

 סעיפים, אז אם יש שאלות, תרכזו אותם בסיום כל הצגת דוחות של אסיפה.  

חוזר המנכל של משרד הפנים מחייב  הריים טובים לכולם. אמירה כללית,  וצ  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

דיון במליאת המועצה לגבי כל התאגידים העירוניים של המועצה. במקביל, יש מחויבות להעביר לאסיפה  

המועצה,   של  העירוניים  התאגידים  שבכל  מכיוון  הכספיים  הדוחות  אישור  את  תאגיד  כל  של  הכללית 

גם האסיפה הכללית, אז אנחנו עושים את זה  העמותה ושתי החברות הכלכליות, חברי מליאת המועצה הם 

מכפל דיונים. בכל אופן, לגבי העמותה לקידום החינוך, אני אעשה את זה קצר.    עלהימנמדי שנה ביחד כדי  

נכון להיום, עיקר פעילות העמותה זה להעסיק עובדים בתחום החינוך ובתחומים משיקים לחינוך. לגבי שנת  

עובדים בחודש מסוים בהיקף    220, נניח חודש דצמבר, הועסקו  2021נת  , כדוגמה של חודש מייצג בש2021

, העסקנו פי שלושה עובדים מאשר אמרתי מקודם,  2021מלש"ח. אם מסתכלים על כלל שנת    1.3כספי של  

עובדים. עיקר פעילותה של העמותה הוא להעסיק עובדים זמניים, עובדים קבועים מועסקים במועצה.    650-כ

מלש"ח שכר עובדים, יש עוד כמה דברים נלווים, תכף    13-הסתכמה ב   2021ל העמותה בשנת  כלל הפעילות ש 

כאשר בחודש    2021עובדים בשנת    650-נסתכל בחטף על הדוחות הכספיים, אבל בסך הכל אנחנו מטפלים ב 
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עובדים שמועסקים. אם נסתכל רגע על הדוחות הכספיים, הם פשוטים מאוד, זה לא    220-ממוצע אנחנו ב 

לשנת   של העמותה  בחברות אחרות. מחזור הפעילות  כמו  זה    13.6היה    2021מסובך  רואים את  מלש"ח, 

  ן בגירעו  2021. ההוצאות פחות או יותר באותו סדר גודל, העמותה סיימה בשנת  4בדוחות הכספיים בעמוד  

ועוד כל מיני  ש"ח, זה מאוזן. אני מזכיר רק שהעמותה משלמת למועצה בגין פעילותו של הגזבר    500של  

גורמים שנותנים שירות לעמותה. לא שגזבר מקבל את זה בנוסף, אלא התחשבנות כספית. בנוסף, לשנת  

אלש"ח, השנה הצלחנו    60אלש"ח השתתפות במלגות. שנה לפני זה היה    100, העמותה העבירה למועצה  2021

וחים ולא לשאת בהפסדים,  אלש"ח. המטרה היא שהעמותה תסיים מאוזן, היא לא צריכה רו  100להעביר  

 אבל פעילות כספית מאוזנת זו מטרתה של העמותה. עד כאן.  

 שאלות?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אנחנו יושבים ושומעים דיווחים כספיים, אבל אם לומר את האמת, זה לא מספק    אמנון כהן ]נחשונים[:

כמה אנשים, איפה, מה, איזה הרכב אנשים.    אותי. המספרים לא עוברים לי, אני רוצה לדעת מה הפעילות,

 אנחנו יושבים ומקבלים מספרים וזה נשמע לי יבש מדי, אני חושב שכדאי טיפה להראות פעילות.  

יש לי שאלת המשך. אני מבינה שהעמותה מעסיקה עובדי קבלן, נכון? האם    מירב זילברבוים ]כפר מעש[:

 זה מותר? כי היה שינוי בחקיקה.  

 זה לא עובדי קבלן.   ]גזבר המועצה[:יצחק אגוזי  

זה עובדים זמניים שמעסיקים אותם מדי שנה שוב ושוב, למשל אני יודעת    מירב זילברבוים ]כפר מעש[:

 שנים שוב ושוב. אני חושבת שזה אסור.    10שהמלווה בהסעה של הבת שלי, מעסיקים אותה כבר 

   - זה מותר יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 ]התפרצויות[  

המועצה[:י ]גזבר  אגוזי  ולכן    צחק  לליוויים  שזקוקים  הילדים  מתחלפים  זמנית,  עבודה  היא  העבודה 

מתחלפים גם המלווים, כמובן שילד שזקוק לליווי בכיתה א', כנראה זקוק לליווי גם לקראת כיתה ו' או  

אם בחודש    רול,-יותר. מטבע הדברים, העובדים האלה הרבה פעמים מתחלפים, אתם רק רואים לפי הפיי 

מעסיקים   מעסיקים    220ממוצע  הכל  ובסך  קחו    650עובדים  תחלופה.  המון  פה  שיש  אומר  זה  עובדים, 

מבינים   אתם  וכולי,  התרבות  בהיכל  בסדר,  וזה  בעמותה  שמועסקים  קבועים  עובדים  כמה  שיש  בחשבון 
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שהמחלקות הגדולות  ששאר העובדים, בעיקר העובדים בתחום החינוך הם עובדים זמניים. אני יכול להגיד  

  110עובדים בסייעות לגננות, היקף כספי של    27שיש בהן הרבה עובדים, לדוגמה, אני מדבר על חודש מייצג,  

עובדים,    19אלש"ח. תחבורה לעובדים קבועים,    90עובדים,    35אלש"ח, שעות עזר בודדות, סדר גודל של  

בשנת   קורונה  נאמני  רבע מלש"ח.  של  כמו שאמרתי,    51,  נאמנים  12,  2021היקף  בסך הכל    1.3אלש"ח. 

מלש"ח. אני מוכרח להגיד עוד משפט אחד. אנחנו עובדים עכשיו ויהיו לזה תוצאות במהלך השנה, לקראת  

שנה הבאה, להסדיר את פעילות העמותה, לתת לה הרבה יותר נפח, פעילויות אמיתיות, לא העסקת עובדים  

ה נפח ופעילות. כרגע יש לנו טיוטת דוח על השולחן, קיימנו דיון  עבור אגף החינוך או אגפים אחרים, תהיה ל

אחד, אמור להיות גם דיון עם אושרת, זה כנראה יגיע בשלב כל שהוא להנהלת המועצה, למליאה, הכוונה  

היא להפוך את העמותה לתאגיד עירוני אמיתי שיש בו תוכן שמסוגל לעשות רווחים או לפחות לתת פעילויות  

 בת המועצה.  אמיתיות לטו

 אגוזי, כמה מבין עובדי העמותה כיום הם קבועים?   גילה פרין ]ירקונה[:

 לא יודע, כמה עשרות.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

בדרך כלל זה עובדים שלנו שאנחנו לא יכולים להעסיק אותם מעבר לגיל    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

אז הם עובדים דרך העמותה והם עובדים שאנחנו לא מחליפים    נניח, אז אי אפשר להעסיק אותם במועצה,  67

אותם. רוב העובדים הם מחליפות סייעות, מלוות, עובדים מהסוג הזה שאנחנו מחליפים לא מעט. עובדים  

רכאות, להעסיק עובדים על בסיס שעתי, רק  ישעתי אי אפשר להעסיק דרך המועצה, המועצה לא יודעת, במ

 בהיקף משרה.  

 אשר, שאלה אחרונה.   י גונן ]ראש המועצה[:אושרת גנ

אני רוצה לדבר על הפן לא הכספי, שאותו אני סומך עליכם, אתם יודעים להגיע    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

ואתם מסודרים. על הפן של חסר לנו אנשים, אתה לוקח את כל הסייעות, מבלי לפגוע באף אחת, אתה לא 

גננות על רמה, אל תסתכלו עליי כמו אחד שמדבר מהירח, אני מדבר בתוך  משיג סייעת, לא מלווה, לא עוזרי  

חושב   אני  המטרה.  את  משיגים  אנחנו  אם  השאלה  בסדר,  שהמצב  נכון  הזה.  העסק  מתוך  שמדבר  אחד 

שאנחנו גוף די רציני כדי לשפר את התנאים של אותם אנשים שבלאו הכי התנאים שלהם קשים. הם לא  

ורת שהם לא עובדים, הם לא מקבלים כלום. לשפר טיפה שנקבל את האנשים  מקבלים חופש ילדים במשכ 

הטובים יותר לנו במערכת, אנחנו נהנה מהם. אנחנו מערכת החינוך, המועצה הזאת, תהנה מטיב האנשים.  

ש"ח וירינו לעצמנו ברגל. אני בטוח שהפן הכספי    100אנחנו עוצמים עיניים וכולם פה מוחאים כפיים, חסכנו  
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בעיה  מנוה  זאת  האמיתית,  מהבעיה  מתעלמים  אנחנו  קדנציה,  בכל  עליו  מדבר  שאני  דבר  פה  יש  עשר,  ל 

 ארצית, אבל אנחנו יכולים לפתור אותה בתוך הבית שלנו. 

אשר, אתה העלית כאן בעיה שהיא חשובה, העלית כאן סוגיה שקשורה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יבטים. היבט אחד זה בחינת האם יש כח אדם בחינוך לכל הצרכים  בהעסקת כח אדם לחינוך שיש לה כמה ה

עפ"י מה שמשרד החינוך מתקנן. התשובה היא שיש קושי מאוד גדול ומחסור מאוד גדול בתומכות למידה,  

ויש   אחרים  בתחומים  רגילים  לגיוסים  ומעבר  מעל  גיוסים  עושים  אנחנו  אצלנו.  וגם  הארץ  בכל  סייעות, 

רכב השכר. הרכב השכר אם זו עמותה ואם זו מועצה, הוא נגזרת של משרד הפנים.  מחסור. הדבר השני, ה

ש"ח לשעה לסייעת, ממש לא. אנחנו נגזרת    300אנחנו לא גוף פרטי, זה לא שמחר בבוקר אנחנו יכולים לשלם  

  של הסכמים קיבוציים. על אף שאין שם לכאורה הסכם קיבוצי, אנחנו צריכים לעבוד כמקבילה של המועצה 

עם אותן נורמות שהן הנורמות המקובלות במשרד הפנים לעובדים שעתיים או לעובדים קבועים. יחד עם  

פנסיה. משרד הפנים   גיל  עובדים אחרי  גמישות שאין במועצה. למשל, להעסיק  לנו  נותנת  זאת, העמותה 

שנים    3שרות עוד  הגדיר שרשות מקומית לא יכולה להעסיק עובדים מעל גיל פנסיה. יש ועדות מיוחדות שמא

ומעבר לזה אי אפשר. היות ויש מחסור גדול מאוד בתחום, גם נהגים, גם תומכות למידה ומאבטחים, ואנחנו  

יודעים שיש קושי מאוד גדול ברמה ארצית. אנחנו הגשנו בקשה ואנחנו הולכים לבקש מחברי כנסת לקדם  

עב וגם  מאבטחים  של  עבודה  גם  מועדפת.  עבודה  תהיה  שזאת  זה  שני  את  אלה  למידה,  תומכות  של  ודה 

נוכל   אנחנו  הבונוסים,  את  כאן  ויתנו  מועדפת  עבודה  בהם  שיראו  ככל  ומשמעותיים.  חשובים  עיסוקים 

להעסיק. יהיה ביקוש גדול יותר ואנחנו נוכל להביא היצע יותר גדול עפ"י הצרכים. אף עובד או עובדת לא  

הכוונה לא תקופח ממה שההסכמים מאפשרים לנו לתת.  מקופח/ת בשכר, הלוואי ויכולנו לשלם יותר, אבל 

אנחנו נותנים את מה שאנחנו יכולים לתת. עם כל הגמישות של עמותה היא חייבת לעמוד גם בתקנות משרד  

לגבי תכנים. העמותה רוצה להוסיף נתחי פעילות שקשורים לעולם הפנאי ואנחנו   הפנים. הדבר האחרון, 

את מה שאגוזי אמר, תכניות לתחומים נוספים שקשורים לעולם הפנאי עבור    בודקים עכשיו, אנחנו נציג לכם

ביטוח שירותים במועצה למשק סגור. כלומר, לא יהיה עלינו כלום ואנחנו לא רוצים להרוויח מזה. כל מה  

יש   החינוך.  לקידום  של העמותה  הנושא  זה  זהו,  ופנאי.  בתרבות  שלנו  בתושבים  בחזרה  נשקיע  שנרוויח, 

 שאלה אחרונה.   לשמוליק

אני לא רוצה לשאול שאלה, אני רוצה להגיד על סדר היום. הדיון היום הוא    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

על אישור הדוחות הכספיים, זה לא לפתוח את העמותה לדיון, נסיים את הדיון הזה ונקיים אותו כשהוא  

 יקבל את הזמן שלו. כרגע זה דוחות כספיים.  
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נכונות ואנחנו התייחסנו אליהם בקצרה ולא  נכון, אבל אלה שאלות טובות ו   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ננהל דיון ארוך עליהם. אורי. 

שני דברים. אחד, מה שאמר שמוליק נכון, צריך דיון כמו שצריך. אני לא מסכים    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

  מפני שאנחנו לא הולכים לתת דברים אחרים בשכר, אנחנו לא מקבלים חזרה בשכר. נכון, נקבל שכר מסוים, 

אבל העמותה יכולה לתת יותר. אפשר לעשות את זה וכדאי לעשות את זה מוקדם יותר, מפני שאם נעשה  

אצלנו, חסר מאבטחים, יש תקנים ואין מאבטחים לתת    ויישאראת זה מוקדם יותר נקבל את העובדים והם  

 להם את התקן מפני שאין מאבטחים בשכר הזה שמוכנים לעבוד.  

נכון שחסרים אנשים ונכון שיש נבכי פעילות נוספים שאפשר להוסיף. נקיים    ועצה[:אושרת גני גונן ]ראש המ

 על זה דיון נפרד, קצת נסחפנו. אנחנו חוזרים ומתמקדים. 

, התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד, החובות של החברה,  4לגבי המאזן, ביאור  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

החובות עליהם, למה שזה לא יופיע במאזן? למה זה צריך להתחבא    מחובות לא עובדים, אף אחד לא לקח את 

 ושמישהו אחרי זה יתחייב?  

אם אתה מפריש בקרן פנסיה למישהו, אז זה נכנס וגמרנו, זה בהוצאות שלך.    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

 אין לך חובות בגין.  

 ?  14יש לנו סעיף   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 בוודאי, לכל אחד.   מועצה[:יצחק אגוזי ]גזבר ה

זה עניין רישומי אורי, זה מופיע בהוצאות השכר, זו הדרך שבה נהוג לרשום    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

את זה כדו"ח במועצה. המועצה רשמה לפניה, אני מעלה את ההצעה, זו לא החלטה. המועצה רשמה לפניה  

. האסיפה הכללית של העמותה לקידום החינוך  2021את דו"ח גזבר המועצה לפעילותה של העמותה בשנת  

לשנת   העמותה  של  הכספיים  הדוחות  את  מישהו  2021מאשרת  נמנע?  מי  בעד?  מי  שלנו.  ההצבעה  זאת   .

 מתנגד? תודה רבה. פה אחד. 
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תודה רבה, אני עכשיו סוגרת את האסיפה הכללית של העמותה לקידום    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כלכלית לפיתוח  דרום השרון ופותחת את האסיפה הכללית של החברה ה  יביישוב החינוך, התרבות והספורט  

 דרום השרון.  

דו"ח פעילות ודו"חות    – [ האסיפה הכללית של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון  4]

 2021כספיים לשנת 

 .  2021דו"ח פעילות ודו"חות כספיים לשנת  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הריים טובים לכולם, האסיפה הכללית של החברה הכלכלית  וצ  בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

לפיתוח דרום השרון. הדו"ח יהיה כמו בכל שנה, אני אספר על מה שעשינו בשנה שעברה ואחר כך אנחנו נלך  

נעשה את האסיפה הכללית של   נעשה את האסיפה הכללית של הכלכלית ואחרי זה  לדו"חות הכלכליים, 

שלוש האחרונות, אקו פארק דרום השרון.  -החברה הכלכלית בשנתיים  החברה להשבה. פרויקט הדגל של

מהביצוע, אנחנו לפי לוחות הזמנים מתקדמים בקצב    50%צילמתי את העדכון האחרון, אנחנו בסדר גודל של  

קיבלו מחירים    32-33, כבר שווקו, מגרשים  32-33,  6-7,  2,  1טוב. אתם יכולים לראות על המסך את מגרשים  

מגרשים נמצאים    3מצדיקים את הביקוש ואת מה שאנחנו חושבים על אזור התעשייה הזה. עוד  מטורפים ש

ביצוע,   50%. זה דו"ח סטטוס של סוף חודש אפריל. מבחינתנו, 32-33בשיווק, שנמצאים דרומית למגרשים 

הכבישי את  לחבר  התעשייה,  אזור  לתוך  הצמתים  את  לחבר  ביוב,  לתחנת  נגיע  אנחנו  הזה  הקיץ  ם.  עוד 

המועצה קיבלה החלטה ]...[ צוות התכנון, צוות הוועדה, ההנדסה, החברה הכלכלית וכל מי שמלווה אותנו,  

, יש תב"ע חדשה שמשנה את כל  200%האדריכלים שמלווים אותנו, להגיש את התב"ע להגדלת החוזה עד  

 הפנים של אזור התעשייה. זה אזור התעשייה.  

 ]התפרצויות[  

מדברים על אקו פארק דרום השרון, זה השם שלו. הפרויקט    לפיתוח דרום השרון[:  בן ציון איתן ]חכ"ל

מחולק לשני שלבים עיקריים, שלב ראשון זה כל פריצת הדרכים, מערכות מים, ניקוז, ביוב וכל השאר. אחרי  

 החלטה 

 2021מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח הפעילות של העמותה לקידום החינוך לשנת  

הכללית של העמותה לקידום החינוך מאשרת את הדוחות הכספיים של העמותה לשנת   האסיפה

2021  . 

 אושר פה אחד 
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במשך   בונים  שלהם,  הבניה  תכנית  את  מתכננים  הולכים,  הם  ליזמים.  המגרשים  את  מוסרים  אנחנו  זה 

ביצוע    50%שלוש ואז אנחנו חוזרים למכרז האחרון למדרכות, תאורה, גמרים, שצ"פים וכו'. אנחנו  -ייםשנת

 של המכרז הראשון.  

 של מה?   70%", 70%בנצי, שמת כותרת "אזור התעשייה בנווה ימין, ביצוע   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

   -מהעבודות שמיועדות בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

 ]התפרצויות[  

זה הדו"ח של חברת הניהול שלי, הם בכל חודש נותנים סטטוס    בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

ומעדכנים איפה הם נמצאים. זאת רק תמונה אחת מתוך דוח שלם שמסביר הכל. לקחתי למצגת הזאת את  

וניק וז כבר נפרסו, אנחנו בשלב הזה  הנייר שמסביר שבעצם כבר פתחנו את אזור התעשיה, מערכות מים 

 הגענו לשלב חפירת תעלות לניקוז. השלב הבא זה להעלות לפני כביש.  

 בנצי, הביטוח כבר נעשה?   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 בשלב א'.  בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

 ]התפרצויות[  

ם ימסרו בחודש יולי הקרוב, בעוד חודשיים.  המגרשים הראשוני בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

וסוכם אתנו   החפירה.  היתרי  יקבלו את  אוטוטו  סופיים. הם  חברות שבהיתרים  כבר שתי  שיש  יודע  אני 

בחודש יולי    7  -ו   6,  2,  1חודשיים את המסירות, אנחנו נסיר את המגרשים הראשונים  -שנקדים להם בחודש

. פרויקט נוסף שאנחנו שבשנה שעברה עמלנו עליו ואנחנו שמחים  חודש מיום הזכייה במכרז  18ואת האחרים  

, תאריך שיקר ללבי, סיימנו את כל ה]...[ אנחנו  4.4לבשר, הייתם כל חברי המליאה, חנוכת ההיכל. בפסח  

בימים האחרונים, בחודש האחרון התחלנו לעבוד על כל הנושא של המיתוג והשיווק ולבנות את התכנית  

תו קדימה לשנים הבאות. אני סורק עוד קצת דברים שאנחנו עושים בתחום ההנדסה  הכלכלית שתריץ או

מגרשים, זה סיפור שמתמשך יותר מדי זמן אבל אנחנו מקווים שאנחנו   12והתעשייה. אזור התעשייה חצב, 

מזרחית   שכונה  הזה.  בעניין  האחרונים  בימים  התערבה  המועצה  וראש  הנסון  עם  דרך  פריצת  לקראת 

ה שהיא נמצאת בשלב של מסירת הבתים ליזמים שבונים שם. אנחנו מתחילים להכין את המכרז  לג'לג'ולי 

השלישי שלה. הרחבת צור נתן, שמח לבשר שוועדת הפרויקטים של רמ"י אישרה לפני יומיים את הפרויקט  
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לאישורם  והוא יוצא למכרזי ביצוע. נמצא פה היועמ"ש שלנו. ברגע שנקבל אישור סופי אנחנו נוציא את זה  

צוות   כל  עם  ועמלים  עובדים  אנחנו  לשטח,  וטרקטורים  קבלנים  מביאים  אנחנו  לביצוע.  יוצאים  ואנחנו 

התכנון ואגף ההנדסה על הרחבת אזור התעשייה חצב, מה שנקרא חצב גדול. אנחנו נכנסנו לתחום החדש  

ת מבני ציבור, בשנתיים שלוש  של אזור תעשייה אלה ונחשונים. ופרויקט חורשים שעדיין לא סיימנו, ]...[ קצ

האחרונות החברה הכלכלית נכנסה לעניין של שדרוג מבני ציבור בתחום המועצה, גם גנים וגם בתי ספר.  

הקמנו עבור המועצה מרכז שליטה מועצתי, הקמת אגף חינוך, שפ"ח, רשות הספורט, שדרוג גנים, פרויקט  

ם, פרויקט שנעשה במהירות בזק והשנה קצת פחות,  גני  23שהמועצה מובילה בכל שנה. שנה שעברה זה היה  

מלש"ח. הדברים החדשים שאנחנו    10אבל מוסיפים עוד גנים וכל מיני דברים כאלה, זה גם בסדר גודל של  

 עובדים עליהם בנושא של מבני חינוך, שרון ירחיב.  

 : מתי המגרשים של צור נתן ישווקו?  2דוברת 

זה לא קשור אלינו, אלה לוחות זמנים של רמ"י, אבל אני מעריך   דרום השרון[:בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח 

 , הם מיד יצאו למכרזי שטח, נראה לי שגם בחודשים הקרובים.  רייסגשברגע שהכל  

 מה זה השכונה המזרחית לג'לג'וליה?  גילה פרין ]ירקונה[:

ים התחלנו את העבודות, שטחים שלהם  היסטורית לפני ארבע שנ   בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

לג'לג'וליה,   ירחיב  ממושב  להסכמה  גבולות  בוועדת  שכוללים    274שהועברו  ראש    550דונם  בזמנו  יח'. 

המועצה הקודם התעקש על שהחברה הכלכלית תבצע את הפרויקט. היה הסכם בין ג'לג'וליה לבין המועצה  

מים מול ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה ואנחנו  את ההסכמים הקוד   אשררהלעניין חלף השבחה שאושרת  

שנה וחצי, כרגע  -בעצם כחברה כלכלית יצרנו את התשתיות של השכונה ומסרנו את המגרשים כבר לפני שנה

 יחידות דיור ואנחנו נחזור למכרז נוסף, אחרון, למדרכות, כבישים וכל מה שנותר.   550הם בונים 

 ור תעשייה בנימין?  מה עם אז אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

אלף קוב לאזור    500אנחנו פנינו לרשות המים, ביקשנו הצעה של    בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

 התעשיה, החברה הכלכלית תהיה ספקית המים של אזור התעשיה.  

 יש לנו באר שלנו?   דובר:
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לא. חיבור של מקורות. קצת קידום עסקי. הנושא של הצהרונים,    בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

החברה הכלכלית מנהלת את צהרוני המועצה. אחזקה, דברים, שוטפים. בואו נעבור לדו"ח הכלכלי לשנת  

בעשייה  2021 ברוכה  שנה  באמת  הייתה  שהשנה  לראות  אפשר  השפיע.  זה  איך  וההפסד,  הרווח  מגמת   ,

מיליון שקלים. תחזוקת אזורי תעשיה זה בדרך כלל זה מה שנקרא אזור    30נו  ובכספים, ]...[ פיתוח היה ל

  0.6מלש"ח. פרויקט אנרגיה סולארית הכנסות מ]...[ שכבר שמנו על הגגות    6.2תעשייה חצב, האחזקה שלו  

מלש"ח בחודש, ספטמבר    1אלש"ח. צהרונים, סדר גודל של מחזור הצהרונים    800מגה על הגגות, הכניסו  

. הוצאות בהתאם. אתם יכולים לראות שזה מקביל, הכנסות  41.70מלש"ח סך הכל הכנסות    4.1מבר,  עד דצ

מיליון, ]...[ אותו כנ"ל באזורי תעשייה. שכר ונלוות, אנרגיה סולארית, החזר הלוואות    30מאגרות פיתוח  

נים אפשר לראות  אלש"ח. בהפעלת צהרו  300אלש"ח. כלומר הנטו באזור של הסולארי נשאר    500לכל השאר  

שעד סוף השנה הזאת לא הרווחנו הרבה אבל עדיין אנחנו בתחום הרווח, שזה תחום מאוד מורכב. אנחנו  

. הוצאות  2.177, רווח גולמי  39.570לנו עלות הקמה. סך הכל הוצאות    ההייתשנה ראשונה אנחנו לומדים.  

נושא ההעברות שאנחנ  כל  נושא השכר,  כל  זה   ]...[ וכלליות  שירותי ראש המועצה,  הנהלה  על  ו מעבירים 

גזבר, כל מה שאנחנו צריכים להעביר, ההתחייבויות שלנו מול המועצה. רווח לפני הוצאות   ,  543שירותי 

  470אלש"ח רווח נקי. זה דוח רווח והפסד של השנה. מאזן החברה    500אחרי הפרשת מסים אנחנו בכמעט  

תחייבויות כאשר רכוש שוטף והתחייבויות שוטפות לשנה  שוטף ורכוש קבוע, זה התחום של ההכנסות. יש ה

ורכוש קבוע נטו והתחייבויות לזמן ארוך זה מעל שנה. אפשר לראות שרכוש שוטף החברה עומד    2021הזאת  

מיליון שקל, רכוש קבוע נטו זה    15.5מלש"ח, זה ניהול כספים של החברה בשנה הזאת. רכוש שוטף    15על  

ולאריות שיש לנו על גגות המועצה. אין לנו רכוש קבוע במבנים או בדברים כאלה,  , זה סוג של מערכות ס2.7

תסתכלו מדבר על זה שזה    7. מיליון. קיבלתם את הדוחות אני מבין, אז ביאור  1.7בסך הכל ממוצע לשנה זה  

   -2021מערכות סולאריות. ההתחייבויות השוטפות שלנו זה ההתחייבויות של המועצה לשנת 

בנצי, לא צריך לעבור סעיף סעיף. מי שקרא ויש שאלות בשמחה, אבל    רטס ]מנכ"ל המועצה[:שרון סספו

 תגיע לסוף שורה תחתונה ואם יש שאלות נשמח.  

רכוש שוטף וקבוע מול    18.235,  2021שורה תחתונה, מאזן של    בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

מלש"ח.    2.484בועות. ההון העצמי של החברה עומד כרגע על  הוצאות והתחייבויות גם שוטפות וגם ק  18.235

זה כולל הרווח המצטבר שהראיתי בדו"ח הקודם, זה אומר שאם מחר בבוקר סוגרים את החברה, יש לנו  

 מלש"ח יתרת רווח לסוף השנה.   3כמעט 

 יופי, שאלות על החברה הכלכלית?   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:
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אני לא רוצה להשבית שמחה, אבל אנחנו פה בדיון על המצב הכספי ואני חושב שבנצי    אמנון כהן ]נחשונים[:

העלה המון נושאים שבהחלט דורשים התייחסות מעבר למשפט או שניים, אז אני מבקש שיהיה על סדר  

 היום נושאים של החברה הכלכלית משום שבהחלט יש פה דברים שצריכים להיאמר.  

לנו סקירה בנצי, יותר נינוחה    ןתית תודה אמנון, אני מבקשת לישיבה הבאה    ה[:אושרת גני גונן ]ראש המועצ

 בזמן שיש לנו על הפעילות של החברה ולאן היא מתפתחת. איתן יפתח, התייחסות לדוחות.  

 הלוואות לזמן ארוך, גדלו פי שתיים וזה רק לסולארי ומה הטווח שלהם?   איתן יפתח ]אלישמע[:

שנים ויש לנו הלוואה שאנחנו קיבלנו    15הסולארי זה בענף של    יתוח דרום השרון[:בן ציון איתן ]חכ"ל לפ

מהמועצה לטובת מרכז הכנסים, בגלל זה אתה רואה את הגדילה בהלוואות, עוד שני מלש"ח לטובת מערכות  

 מולטימדיה, סאונד של מרכז הכנסים.  

 זה בטווח יותר קצר?   איתן יפתח ]אלישמע[:

 הלוואה מול המועצה לחמש שנים.   ל לפיתוח דרום השרון[:בן ציון איתן ]חכ"

]ראש המועצה[: גונן  גני  דוח מנכל החברה    אושרת  לפניה את  אני מעלה הצעת החלטה. המועצה רשמה 

, האסיפה הכללית של החברה הכלכלית  2021הכלכלית לפיתוח דרום השרון לגבי פעילותה של החברה בשנת  

. מי בעד? מי נמנע? נגד? אושר  2021דוחות הכספיים של החברה לשנת  לפיתוח דרום השרון מאשרת את ה

 פה אחד.  

 

על הפעילות הטובה של החברה, לך ולכל צוות העובדים.    תודה רבה וישר כח  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני רוצה לשבח את חברי הדירקטוריון שמגיעים מדי מספר שבועות לישיבות ופעילים מאוד. אני סוגרת את  

   .האסיפה הכללית של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

 החלטה 

מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח הפעילות של מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון  

האסיפה הכללית של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון מאשרת את הדוחות  .  2021לשנת 

 .  2021נת הכספיים של החברה לש 

 אושר פה אחד 
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עילות ודוחות  דו"ח פ  –[ האסיפה הכללית של החברה להשבת מי קולחין דרום השרון  5]

 2021לשנת כספיים 

 אני פותחת את האסיפה הכללית של חברת ההשבה דרום השרון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הצגת דוחות כספיים, בנצי.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הפריסה  שלושה פעילות אחרים, מה שאתם רואים זה    לקראת ]...[  בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

של מפעל ההשבה שלנו, בחרתי לשים את התמונה הזאת, החברה עוברת עכשיו טלטלה מאוד קשה מול  

מיליון קוב מים של חברת מהדרים, הם הספק היחיד    1.8-רשות המים, אבל אנחנו מחזיקים ומספקים כ 

ניין שלילת  שנשאר לנו כחברה. מאבק קשה מאוד שאנחנו מנהלים בשנתיים בהחלטות מול רשות המים בע

רישיון האספקה של החברה. הרישיון נלקח כרגע במועד שאני מדבר איתכם, מסיבותיה של רשות המים,  

וטיפול בתביעה   סך    תייצוגיאנחנו כרגע עמלים על הגשת ערר על ההחלטה הזאת,  ש]...[   170על  מלש"ח 

   היועמ"ש שמלווה אותנו בעניין.

  ן רישיוי, חשוב לי להגיד רגע, ההחלטה של רשות המים לשלול את  שניה בנצ  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ההעסקה של החברה לא נובעת מתפקודה של החברה, מלבד החלטת מדיניות של רשות המים שיש מקום  

להקים בדרום השרון, והם הקימו, חברה שמורכבת מאגודת קיבוצים והיא פועלת ללא מטרות רווח לטובת  

זו הסיבה שנשלל הרפעילות חקלאית בדרום השרו וגם  ין.  כי זאת מדיניות רשות המים בכל הארץ  שיון, 

בדרום השרון. לצד זה, אנחנו עדיין נאבקים על כך שאנחנו נמשיך למכור למי שאנחנו מוכרים גם שנים,  

ולצד זה אני אגיד, שוב, אני לא פותחת את זה כי זה לא הדיון לעכשיו, אבל אותו דיון שיהיה על החברה  

ית יהיה גם על חברת ההשבה ונספר על האסטרטגיה של חברת ההשבה לאור העובדה שעם השנים  הכלכל

הייעוד שלה הפך להיות חסר ערך עם הקמת חברה מקבילה ועם מדיניות רשות המים ביחס לחברות השבה  

בארץ. יש ועדה אסטרטגית בתוך דירקטוריון חברת ההשבה שפועלת כדי לעשות הסבה של חברת ההשבה  

עדים אחרים שקשורים בעולם של איכות הסביבה ושל מחזור ואנחנו נציג את זה. כרגע אנחנו רוצים להציג  לי

מלש"ח היא תביעה שהתחילה    170על    תהייצוגיאת הדו"ח בלבד ולכן אנחנו נעבור ישר לדו"חות. התביעה  

וג המט"ש, זאת  שנים טרם שדר  5-6ע"י תושבים באלישמע על ההזרמה שהייתה לירקון בתקופה שלפני  

תביעה שנמצאת בהליכי גישור לסגירתה וגם כאן ברגע שהגישור יסתיים נעדכן. זה יצטמצם למשהו זעיר  

 עם פרויקט לטובת איכות הסביבה.  
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דוח רווח והפסד של החברה להשבה. כפי שאתם רואים, אגירת    בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

מלש"ח, הוצאות    1.913קיבוץ רמת הכובש, הכנסות של החברה    ]...[, אספקת חשמל  מלש"ח  1.736מי קולחין  

, הוצאות הנהלה וכלליות בעיקר כי אין פה שום אנשים שעובדים חוץ מאיש אחזקה שאנחנו  982הפעלה  

 שאנחנו עושים מהמועצה, נושא של שירותי יו"ר וגזברות.   ]...[מחזיקים בקיבוץ רמת הכובש, זה סוג של 

 ? 1.183-ל  458-למה הגידול מ רת מליאה:חב

 אני תכף אסביר.  בן ציון איתן ]חכ"ל לפיתוח דרום השרון[:

 הזאת של חצי מלש"ח.    תהייצוגינה עהייתה הפרשה לטובת התוב  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 זאת הצעת הגישור?   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 ה.  כרגע עשינו הפרש יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

דרום השרון[: לפיתוח  ]חכ"ל  איתן  ציון  ]...[,   500אנחנו מעדיפים להפריש השנה    בן  וזה  אלש"ח האלה, 

רווח לפני מיסים מינוס   אלש"ח והפסד רווח    203הוצאות מימון קטנות של בנקים וכל השאר, זה בעצם 

]...[  203בשנה הנוכחית   כפי שאתם    החברה,  שלהמאזן  .  אלש"ח. אם לא היינו עושים את ההפרשה היינו 

]...[, לאחר שאנחנו עושים את כל ההפחתות,    2.800רכוש קבוע    רואים, יש מזומנים בהיקף של כמעט ]...[,

 מלש"ח.   4.339יתרת רווח סוף שנה  ]...[,סוף המאזן ויתרת הרווח, מלש"ח, זמן ארוך,   5.75סדר גודל של 

 תודה בנצי.   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

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

כשיהיה הדיון על החברה אני אפתח את הדיון על החברה שהקימו במקומנו, זה   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא כל כך פשוט ולא כל כך נחמד כמו שזה נשמע, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. ואז אני גם אגיד מה אני  

להעי זה. אני רוצה רק  על  ועם רואה החשבון  חושב  בנצי  אני ישבתי עם  כגזבר של החברה בהתנדבות,  ר 

וראיתי, שירותי יו"ר וגזבר, יש הוצאה. אני לא מקבל שכר וביקשתי למחוק, אמרו שאין שום בעיה, ואני  

רואה שזה כתוב. אז בבקשה למחוק. אני אמרתי תכתבו מה שאתם רוצים, אבל אל תכתבו שהגזבר מרוויח  

 .  כסף כי אני לא

 למה לא?   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:
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 אני לא רוצה.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 ]התפרצויות[   

ההערה של אורי תכנס בבקשה במקום גזבר, גזברות, הגזבר הוא בהתנדבות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מה לפניה את  המועצה רש  - ואין שום סיבה לכתוב את זה. אני מבקשת להציע את הצעת ההחלטה הבאה

   -דו"ח מנכ"ל חברת השבה מי קולחין דרום השרון

ש"ח, לא גובים ממנו, אז למה זה נכנס בתור הוצאה? תזכו    100נגיד גזבר עולה    אשר בן עטיה ]נווה ימין[: 

את כל העולם ואשתו, תתרמו את זה, אבל הוא לא לוקח כסף, זכותו, ואתם עכשיו מוחקים את הגזברות  

 צאה, לי זה לא נראה.  ומשאירים את ההו

 ]התפרצויות[  

   -בדו"ח המעודכן שיהיה לחתימה יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 נשאלת שאלה ללא מיקרופון[ ]

החברה נספרת על שירותים שהמועצה נותנת לה, בשביל זה יש דירקטוריון    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

שעובד לא מעט שעות בנושא הזה של החברה להשבת מי קולחין. אני לא כגזבר, אבל כבעל זכות חתימה,  

בעל תפקיד בכיר במועצה שחותם על כל השיקים של העמותה, יש תקורה, היא מקובלת ע"י מס הכנסה, מה  

 עיה.  הבעיה? אין ב

 ]התפרצויות[  

 אשר, קיבלת תשובה?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 קיבלתי תשובה, לא מספקת.   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

   -לחברה יש הכנסות ויש לה הוצאות אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני לא רושם אותו בהוצאות    את יכולה להסביר מה שאת רוצה, אם יש לי ]...[  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 מס הכנסה.  
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 אבל הורדנו אותו.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 זה מה שקורה פה, הוא נשאר בתור הוצאה.   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  יש    אושרת  טוב.  מספיק  הוסבר  לא  שזה  כנראה  למועצה  אז  תקורה  הוצאות 

גזברות, הנה"ח וכולי, ההוצאה הזאת שהוגדרה בסכום מסוים   ולגזברות, בסדר? לא גזבר מתנדב, גזבר, 

נכנסת למועצה. הכסף שנכנס למועצה נכנס לתקציב שממנו אנחנו נותנים שירותים לתושבים שלנו. זה הכל.  

פיק כספים כמו פעם, משלמים על זה מס  אנחנו יכולים לחזק דיבידנדים בחברת ההשבה אם היו לנו מס

הכנסה ואחר כך רשות המים באה לסגור אותנו, אתם יודעים למה, כי הם אמרו שחברה כזאת לא אמורה  

לעשות רווח. התקורה חוזרת למועצה והמועצה מתרגמת את זה לשירותים לתושבים, זה המעגל. המועצה  

.  2021רום השרון לגבי פעילותה של החברה בשנת  רשמה לפניה את דוח מנכל החברה להשבת מי קולין ד

האסיפה הכללית של החברה מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה להשבת מי קולחין דרום השרון  

 . מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? תודה רבה. פה אחד. 2021לשנת 

 

, שוב תודה לך ולכל הצוות, תודה ל]...[ אפשטיין, היועמ"ש של החברה  בנצי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הכלכלית. תודה. וכמובן לגזבר בהתנדבות ולחברי הדירקטוריון. אני סוגרת את האסיפה הכללית של החברה  

 להשבת מי קולחין דרום השרון ואני פותחת את ישיבת מליאת המועצה.  

 4.4.22מיום   4/22[ אישור פרוטוקול מליאה 5]

.  4.4.22מיום    4/22אני מבקשת מכם אחד, לאשר את פרוטוקול המליאה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מי בעד? תודה.  

 

 החלטה 

 .2021קולחין לשנת  מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח הפעילות של מנכ"ל החברה להשבת מי 

האסיפה הכללית של החברה להשבת מי קולחין דרום השרון מאשרת את הדוחות הכספיים של  

 .  2021החברה לשנת 

 אושר פה אחד 

 החלטה 

 .  4.4.22מיום  4/22מליאת המועצה אישרה את פרוטוקול המליאה 

 אושר פה אחד 
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 [ אישור שם לאולם כנסים החדש -]

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  לאולם    אושרת  שם  אישור  נוסף,  סעיף  שלנו  היום  לסדר  להכניס  מבקשת  אני 

  -הכנסים החדש שלנו. מי בעד להכניס את זה לסדר היום? תודה. נתחיל עם דו"ח מקוצר

 אושרת, מי נמנע?   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 סליחה, מי נמנע?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ר ועדת השמות נמנע, הוועדה ]...[ וההערות שנרשמו בישיבה אתמול ע"י  אני כחב  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 חברי הוועדה לא הגיעו אליי. 

אורי לא ידעתי את זה, אם אתה נמנע אני מבחינתי לא מכניסה את זה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

נתנו לוועדת השמות את האופציה לעשות את זה, זה לא עניין ש ירד.  ל חוקי או לא, זה  לסדר היום. זה 

 לגמרי, אין כאן משהו סטטוטורי.   וולונטרי

 ]התפרצויות[  

   -אם יש כאן חבר ועדת שמות שלא אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 התפרצויות[  ]

יש כאן חבר ועדת שמות שמבקש להתכנס פיזית ולא בזום, כי ההתכנסות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הייתה בזום. אני מכבדת את הבקשה של חבר ועדת השמות שמבקש התכנסות פיזית ולכן אני מורידה את  

 הסעיף הזה למרות שאישרתם אותו. נעשה את זה בפעם אחרת. הוועדה תתכנס פיזית ותקבל את ההחלטה.  

 טער, אני פה, אבל אנחנו חייבים את השם. אני מצ יגאל קמה:

 יגאל, לא יקרה כלום, יהיה כאן אירוע בלי שם להיכל.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אי אפשר למכור כרטיסים.   יגאל קמה:
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]ראש המועצה[: גונן  גני  עד    אושרת  דרום השרון  אולם הכנסים  לזה  נקרא  כרטיסים,  למכור  יכול  אתה 

כאן חבר שמשקיע מזמנו בוועדה הזאת והוא ביקש שההתכנסות תהיה פיזית ולא בזום,    שיהיה לזה שם. יש

 ואני מכבדת את זה, זהו. נגמר. ממשיכים הלאה, סעיף הבא. 

 ]התפרצויות[  

 

 דיווח ראש המועצה [ 6]

מה קרה מהפעם הקודמת שנפגשנו? סקירה מליאה. דיברנו קודם ארוכות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

על טקסי יום השואה ועל הפרויקטים שלנו וטקסים אחרים. הפיגוע באלעד, כולנו מכאן שולחים תנחומנו  

ם החלמה מהירה.  למשפחות השכולות, משפחות שאיבדו את יקיריהם בפיגוע הרצחני וגם לאחל לכל הפצועי

בקיבוץ נחשונים הקימו את החמל של הצבא ושל המשפחה, ושל כל הכוחות המיוחדים. אני רוצה להודות  

לכל כוחות הביטחון שעשו עבודה וראו אותם איך הם עובדים לילה ויום. אני רוצה להודות כאן לכל כיתות  

היות בשטח יחד עם המפקד שלה עומרי  הכוננות, קודם כל לכיתת הכוננות של נחשונים שהייתה הראשונה ל

המתנדבים   כל  ירק,  בנווה  חיים,  בגן  בסירקין,  שלנו  הכוננות  כיתות  ולכל  איתו,  שהיה  הצוות  וכל  הדר 

ישובי המועצה שעבדו שלושה ימים ולילות מסביב, ובתוך הקיבוץ, וכמובן קיבוץ נחשונים  יוהמתנדבות מכל  

ושג מה הם עשו שם. הם פתחו את חדר האוכל ואת בתי  שפתחו את הלב ואת הבתים שלכם, אין לכם מ

הנוער, ואת גני הילדים, וכל מבנה ריק שהיה בקיבוץ הם נתנו לכל הכוחות המיוחדים ולצה"ל לגור שם,  

אני מבקשת   גדול.  מן הכלל, באמת שאפו  יוצא  צבאי  בסיס  אוכל, מקלחות, שתיה,  אוהלים,  הקימו שם 

ל ודרכך,  ממך  אמנון,  מכאן  והמזכירות  למסור  שם,  שהיו  השונות  הוועדות  ליו"ר  ליו"ר,  הצוותים,  כל 

 שתפעלה את כל העניין.  

אושרת, תרשי לי להוסיף. זה לא סוד שברחבי המועצה כיתות הכוננות לא ברמה    אמנון כהן ]נחשונים[:

יודע, כן    כל המערך שצריך לקבל קצת תפנית, אני לא   הנדרשת. אנחנו מצטערים, אבל כיתת כוננות עם ]...[

יסגרו את הגדר או לא יסגרו את הגדר, אנשים נכנסים. אני חושב שהנושא הזה צריך לקבל התייחסות יותר  

 גדולה, לגבי הציוד של כיתות הכוננות.  

 השאלה היא מה אנחנו למדנו מהאירוע?   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 החלטה 

 הוחלט שלא להעלות את הסעיף על סדר היום, עד לקיום ישיבה פיזית של ועדת שמות.
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כאן ישיבת הפקת לקחים עם הצבא, עם    אתם מקדימים את המאוחר, יש  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   - המשטרה, הם עושים את הפקת הלקחים שלהם

אני לא מדבר על המשטרה ולא מדבר על הצבא, אני מדבר מה אנחנו בתור    שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

מחייב שזה יהיה מגודר בסעיף    ישובים לומדים, כי היה שם מחדל שאף אחד לא מדבר עליו. היה שם ]...[

   -להקדיש   מחויביםמירה, לא היה כלום. אנחנו עושים אימונים בתוך הישובים שלנו,  ש

 שניה שמוליק, שהחברים יבינו, אתה מדבר על אלעד? ישוב לא מגודר?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  אני לא מדבר על מגודר, אני מדבר על האירוע. יכול להיות שהקיבוץ לא   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

   - מגודר. אבל מספר מסוים של תושבים צריך לקבל אישור של המשטרה, רישוי עסקים, צריך לקבל אבטחה

 אני לא כל כך מבינה על מה אתה מדבר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ]התפרצויות[  

שוב, אנחנו נסחפים. בואו נתקדם. אני רק בעדכון, תהיה כאן ישיבת הפקת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כיתות   שני,  דבר  הדברים.  נשים את  בסדר?  שזו האחריות שלהם,  כוחות הביטחון  של  כל  קודם  לקחים, 

הכוננות שלנו, אני שוב אומרת, שאפו גדול, עשו עבודה מצוינת. עכשיו, חסרים אמצעים? חסרים. ביקשנו  

הצבא? ביקשנו, כמה פעמים? הרבה. התרענו שגדר ההפרדה פתוחה? התרענו. שנים? נכון. עכשיו  מהמשטרה ו 

פיגועי טרור. עכשיו התקבלה החלטה של   נרצחים של  כולנו, עם  ולצער  מלש"ח    360נפל האסימון לצערי 

לסגור את  טיפול בגדר. שאלו אותי קודם, האם גם אצלנו. שוחחתי עם שר הביטחון ועם סגנו, הכוונה היא  

הגדרות גם אצלנו, על אף שמרבית התקציב הולך לחומה ולא אצלנו. אצלנו מדובר בשלב הראשון בסגירת  

הפרצות והורדת כוחות שיהיו לאורך כל השטח, שזה משהו שביקשנו הרבה זמן. ביקשנו שיהיו כאן כוחות  

לקרות ושלא יעברו הפיגועים   קבועים ולא זמניים, וזה קרה. אנחנו רק צריכים את ההתחייבות שזה ימשיך

והתחושות הקשות שיש היום, ונשכח מזה, אלא שהצבא ימשיך להגן עלינו כאן על גדר ההפרדה. אז זה אחד,  

הדבר השני, אמצעי ביטחון לכיתות הכוננות, גם זה עלה בשיחה עם שר הביטחון, ועם סגן שר הביטחון,  

ול מולם. אנחנו מול הכוחות שהיום יש להם קשב  מפקד מג"ב ומפכ"ל המשטרה, גם זה נמצא כרגע בטיפ

יותר גדול, לצערנו בגלל האירועים הקשים שהיו, ואנחנו עובדים על זה מולם ומול כל מי שצריך כדי שנוכל  

זה רק   זה לא סדר היום אז אני אמשיך הלאה בעדכונים.  עכשיו  לתת את האמצעים לכל הכיתות שלנו. 

 עדכונים.  
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רק להגיד תודה לכל מי שהתקשר לחזק ולתמוך, תודה רבה לאושרת וליואב שהיו    אמנון כהן ]נחשונים[:

 בשטח ונתנו תמיכה מלאה. כל הכבוד.  

]ראש המועצה[: גונן  גני  בחודש האחרון.    אושרת  ביקורים  עוד  לנו  היו  לעבור הלאה.  רבה. אפשר  תודה 

י  ום העצמאות ברוב הישובים שלנו,  ]עוברים על השקפים במצגת[ אלה אירועי הזיכרון שלנו, היו אירועי 

אירועים מוצלחים וטובים, שאפו גדול. זה כבר נראה כל כך מזמן, אבל היה אירוע מרגש מאוד של יקירי  

המועצה שלנו, אורי עצמון וורדה לוי. היה לנו כאן כנס ארצי בנושא שירות, הגיעו ראשי מועצות, סגני ראשי  

ות שמע[ לכנס בנושא פיתוח שירות לשימוש התושבים, כל הכבוד  מועצות ומנהלי שירות של כל הארץ ]הפרע 

לליטל שיזמה את הכנס הזה והגיעו מכל הארץ, היא הציגה את תכנית השירות בדרום השרון וזכינו באמת  

להרבה מאוד הערכה כאן. היום היה לנו ביקור מאוד מוצלח של יו"ר קק"ל והצוות המקצועי שלו, דיברנו  

ם קק"ל בנושא שבילים, בנושא מיפוי יערות, שמירה על יערות, למרות שזה לא חלק  על שיתופי פעולה ע

מתחום האחריות שלהם, כיבוי אש, רצינו לעשות איתם שיתוף פעולה גם בנושא הזה ועם כיבוי אש, חווה  

פיילוט ארצי להקים מרכז חדשנות   שנעשה כאן  כל כך התלהבו, שהם ביקשו  ביקרו והם  חקלאית שהם 

סביבתית, הם מוכנים להביא כסף לזה, להקים כזה באחד היערות שלנו כאן, יש גם מחקר ופיתוח  חקלאית  

על כל הנושא של קיימות וסביבה. דיברנו על תרומה שהשיג אחד התושבים שלנו, שמחה פדר מצור נתן,  

נו מקווים  טיילת באזור צור נתן ועד צור יצחק, הם גם יוכלו לתמוך בזה, קק"ל צרפת וקק"ל ישראל. אנח

שהביקור יניב את ההבטחות והתקציבים לדברים שאנחנו יכולים לעשות כאן בשיתופי פעולה. היו לנו כאן  

כמה ביקורים, של חברת הכנסת ענבר בזק וח"כ סימון דוידסון. בזק היא קיבוצניקית במקור, היא היום  

במרחב    ב לליבה, היא תומכת ]...[ממועצה אזורית בצפון, כל הנושא של חקלאות ופעילות חקלאית מאוד קרו

יו"ר הספורט, גם בעניין הזה ביקשנו תקציבים. גם השר שממונה על תרבות   החופי. סימון דוידסון הוא 

וספורט יבוא לביקור כאן. אנחנו מקדמים תכנית אסטרטגית לגיל השלישי, עוד מעט כשהיא תתגבש נוכל  

צגת המליאה של תכנית אסטרטגית לגיל השלישי.* תודה  להציג אותה כאן. ורד, תכתבי לך לעוד חודשיים ה

אולם הספורט ומתקני   ושיתוף תושבים. חידשנו את  לגיבוש התכנית  למי שהשתתף בשולחנות העגולים, 

הספורט בבית חינוך ירקון, זה ממש נראה כמו חדש, יש שם פעילות מאוד אינטנסיבית. אלה מתקני הספורט  

ם חינוכיים שיש להם מתקני ספורט ראויים וטובים שיכולים לשמש את כל בחוץ, יש לנו בעצם שני קמפוסי

תלמידים. ששי ורשות הספורט ממשיכים בפעילויות נפלאות    3,000- התלמידים שלנו בשני הקמפוסים, כ

בישובים, ימי ספורט קהילתיים בישובים, זה מאוד מחבר ומגבש, הייתי בחלק מהם, זה ממש עושה טוב  

האחרון, אני חושבת שעדכנתי אתכם בוואטסאפ על ועדה גאוגרפית בעניין הגבולות בין  בקהילה. העדכון  

לשני   התחלקה  הזאת  הוועדה  מוניציפאלי,  שיוך  לעניין  ועדה  וגם  יצחק,  וצור  נתן  צור  אייל,  יאיר,  כוכב 
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חלק  דונם במרחב שכוכב יאיר צור יגאל ביקשו   3,000חלקים. חלק אחד עסק במנדט שקיבלה הוועדה לגבי 

ממנו לטובת פיתוח גם באזור של קיבוץ איל וגם באזור צור נתן, אנחנו פעם ראשונה שחווינו חוויה כזאת  

בוועדה הגאוגרפית שהתקבלה החלטה שהיא שונה מההחלטה הממשלתית של משרד החינוך שמבקש לפתח  

ת למועצה אזורית  את זה, כוכב יאיר ביקשו את זה, ומשרד הפנים. פעם ראשונה שוועדה גאוגרפית אומר

שנה, אף על פי כן, אנחנו    20-30למרות שיש כאן תכניות לפיתוח מאושרות מלפני הרבה שנים, תב"ע מלפני  

מוצאים לנכון שהטיעונים שלכם הם חזקים מספיק כדי שלא נעביר את השטח לפיתוח לכוכב יאיר. להגיד  

יש שם תכנית, וגם אם עכשיו הוועדה    שחלפה הסכנה זה יהיה מוגזם. הסכנה לא חלפה משום שסטטוטורית

פסקה לטובתנו, ועדה אחרת עם לחצים אחרים יכולה להביא לפיתוח במקום היפה הזה, ולכן, אנחנו רוצים  

משהו   זה  ירוק,  לפיתוח  לבניה  מפיתוח  התמ"מ,  את  לשנות  הגנה  של  סטטוטורית  לרמה  זה  את  להביא 

נו עובדים על זה אופטימיים מאוד, כי יש לנו בסיס טוב  שכמעט לא קורה במדינת ישראל, ואף על פי כן, אנח

שנה של ועדות    15מאוד לשכנע שם, ואנחנו על זה ולא נרד מזה. הדבר השני הוא שיוך מוניציפאלי, אחרי  

גאוגרפיות שמתכנסות בעניין של צור יצחק האם במועצה או לא במועצה, הוועדה הזאת כמו ועדות קודמות  

יצחק במועצה בינתיים, עם בקשה ספציפית למשרד הפנים לבחון את האמצעים    החליטה להשאיר את צור 

  10,000הכלכליים ואיך אפשר לגבות את דרום השרון כל עוד צור יצחק נמצאת בה, ובשלב מסוים, מעל  

תושבים, עם בחינת היתכנות ליציאה לעצמאות. אין לוחות זמנים ושום דבר, אנחנו מכנסים את הוועדה  

שלנו, שחברים בה החברים מכאן, כדי ללמוד לנתח את הדו"ח של הוועדה ולראות מה אנחנו  האסטרטגית  

עושים עם זה, כי הדו"ח הזה הולך לשרת הפנים. היא לא אמרה כן, היא לא אמרה לא, אנחנו בודקים את  

נכתבו  זה עם הצוות ואנחנו בהחלט נביא את זה לכל המליאה כדי לשתף בתובנות של הפרוטוקולים הרבים ש

 כאן.  

 - אפשר לבחון בקשה אסטרטגית שהביאו מחדש, לפי מה שאני זוכר הם היו ]...[ אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

   - צוג, הוועדה לא אמורה להגיד כן או לאילא, שניה. אין כאן י  ,לא אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

, אני  60%-ובדיון אני רוצה לייצג את ה   סליחה שאני מתפרץ, אבל יש קול דיון,   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

   -חברי עמותה, חברים שהיו 80%לא אגיד  

אשר, תן לי לסיים כי זה לא קשור. זה לא שמליאת המועצה עכשיו יכולה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

להחליט הפוך מכל ועדה פורמלית אחרת. הסמכות נמצאת בידי משרד הפנים. יש החלטת מליאה, היא לא  

 שנה. מאז שצור יצחק הוקמה. יו"ר הוועדה הגאוגרפית התחלף עכשיו.   15שתנתה שש שנים, עשר שנים, ה
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 ]התפרצויות[  

אתה כנראה לא מבין אשר, הוועדה האסטרטגית, כל מה שהיא צריכה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

את להביא  הגאוגרפית.  הוועדה  שהחליטה  ההחלטות  את  ולנתח  לקרוא  זה  למליאת    לעשות  לכאן  זה 

המועצה, כדי שמליאת המועצה תוכל להגדיר מה היא רוצה להגיד לשרת הפנים כתגובה. אנחנו צריכים  

שבועיים. צריך לגבש כאן מכתב מה אנחנו  -להגיב לזה, התגובה הזאת צריכה להתקבל בקרוב, עוד שבוע

 המניין.   רוצים להגיד על ההמלצה של הוועדה. צריך להביא את זה לישיבה שלא מן

 ]התפרצויות[  

מחברי    80%אני רוצה בחירות חדשות, האנשים האלה צבועים בצבע אדום נגד    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 המועצה, ראיתם את הדעות שלהם. אני אומר בלי קשר למה שאמרת, שתתגבש החלטה. זה הכל.  

   שמעתי אשר, תודה. אני ממשיכה הלאה. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הוועדה אמרה לבחון את ההיבטים הכלכליים, אני מבקש שהמועצה תעשה עבודה על    דוד משה ]נווה ירק[:

 ההיבט הכלכלי והכספי, איך צור יצחק עולה למועצה, כמה שנים אחורה וכל שנה, כל הוצאה.  

ואנחנו    בסדר גמור. חברים, שמעתי את ההערות שלכם. תהיה כאן ועדה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

נתכנס כאן שוב במליאה לישיבה שלא מן המניין, אנחנו לא נחכה עד החודש הבא. נפגש, נדבר, נציג את  

הדברים, הכל בסדר. לא מעליבים אחת את השני, כל חבר וחברה בוועדה נבחרו ע"י המליאה, כמו שאנחנו  

נו, כולם חברים וחברות  לא פותחים ואומרים עכשיו שנבחר את ועדת מכרזים מחדש כי הם לא טובים ל

מהמליאה שלנו, נבחרו ע"י המליאה הזאת, אנחנו מכבדים אותם, הם יבואו לכאן, ויציגו לנו את הניתוח של  

 הוועדה הגאוגרפית.  

 מה אפשרויות הערעור? יש טכניקה לערער על זה?   :חבר מליאה

אנחנו צריכים לכתוב התייחסות לוועדה הגאוגרפית, אנחנו צריכים להגיש    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מכתב, זה הנוהל.  

 ץ, לעתירה מנהלית? יש טכניקות?  "והיה ושרת הפנים תחתום, יש אפשרות לבג  :חבר מליאה
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ץ זו הדרך היחידה לערער על החלטת ממשלה. זה המסלול שאליו בדרך  "בג  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

צים שהצליחו לנו, אבל אפשר  "כלל מגיעים כשמערערים על החלטות הממשלה. אני לא מכירה הרבה בג

 לעשות הכל. יש שלבים, אנחנו לא שם. צריך לנצל את ההזדמנויות שעומדות לפנינו.  

י להוסיף עוד חברים לוועדה, אם יש חברים פה שהם לא בוועדה והם  אפשר אול  שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 מעוניינים, אפשר לצרף אותם, כמו שמצרפים בוועדות אחרות.  

גונן ]ראש המועצה[: גני  יש כאן מליאה, הכל יעבור למליאה, לכל אחד יש קול כאן. אני עוברת    אושרת 

 לנושא הבא.  

 תב"רים [ 7]

 תב"רים נשלחו לכם, אני תכף אגיע לשורה האחרונה שלא הייתה.  ה יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 ]התפרצויות[  

שני התב"רים הראשונים זה שינוי שם של התב"ר, היה לנו תב"ר שכתוב עליו    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

המועצה, יש גם פרויקטים של מים שגם יש להם קרן שיקום, אנחנו רוצים לבצע את    יביישוב שיקום ביוב  

, נגישות אקוסטית לכיתות גן ובית ספר,  3בתב"ר אחד. אין תוספות כספיות, כנ"ל התב"ר השני. תב"ר    זה

אלש"ח לכל כיתה, להנגשה של שבע כיתות. אנחנו    30אלש"ח מתקציב משרד החינוך    210אנחנו אישרנו  

לכן, אנחנו  אלש"ח ו  30-נוכחים לדעת שבדרך כלל אנחנו לא מצליחים לבצע את הפרויקטים שנדרשים ב

אלש"ח לכל הנגשה. נגישות    10-15אלש"ח לכל שבעת הפרויקטים, זה בממוצע עוד    95צריכים תוספת של  

גן בית ספר, שנת תשפ"ג. גם כאן אנחנו מדברים על תב"ר חדש של     300אלש"ח,    500אקוסטית לכיתות 

 אלש"ח מקרנות הפיתוח של המועצה.   200אלש"ח ממשרד החינוך,  

 כיתות נוספות מעבר? לשנה הבאה?   10ד זה עו דוברת:

המועצה[: ]גזבר  אגוזי  ל   יצחק  תב"ר  פותחים  אנחנו  אבל  נקבל,  בדיוק  כמה  יודעים  לא  כמה  10-אנחנו   ,

שנקבל. ברגע שאנחנו מקבלים אישור לכיתה מסוימת אנחנו מבצעים אותה. פיתוח כיכרות במועצה, אישרנו  

אנחנו מבקשים תוספת כדי לעשות את הכיכרות קצת יותר  כיכרות.    4אלש"ח לפיתוח    200פה סעיף של  

 אלש"ח.    100ברמה, עם פסלים, תוספת של 
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  100אלש"ח. אנחנו מבקשים להוסיף עוד    200כיכרות,    4אישרנו בעבר    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

הכיכר בכניסה  אלש"ח. כיכר בבית ברל, כיכר בחורשים, כיכר בכפר ברא ו   75אלש"ח כדי להשקיע בכל כיכר  

למתן. אלה ארבעת הכיכרות שאישרנו במליאה. שתי כיכרות בבית ברל, משני הצדדים, אחת בכפר ברא  

 ועוד אחת בכניסה למתן.  

 אז זה לא כיכרות בתוך הישובים.   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 לא לא.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

   במרחב הפתוח. שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 התפרצויות[  ]

 זה לא בניית הכיכרות, זה פיתוח של הכיכרות.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

   -אלש"ח? ומבקשים תוספת, זה אומר ש 50עץ הזית שעומד בכניסה לניר אליהו עלה   אז דודו:

 ]התפרצויות[  

לא כל הכיכרות באותה עלות, חלק עולה טיפה יותר וחלק טיפה פחות.    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 נגמור את זה, נראה לכם תמונות ונגיד לכם כמה בדיוק כל דבר עלה.  

 למה לא מתכננים לפני שבאים לבקש כספים?   דודו:

ועצה,  תכננו, והגיעה אלינו הצעה לשים פסלים גם בכיכרות, כמו שיש במ  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 ואנחנו רוצים להוסיף תקציב כדי להציב פסלים בכיכרות. 

 ]התפרצויות[  

המועצה[: ]מנכ"ל  סספורטס  מה    שרון  סביבתיים.  פסלים   ]...[ כתב  שאגוזי  מה  את  קורא  אני  סליחה, 

 השאלה? קיבלתם את זה לפני שבוע.  

   -ו שרוצים לעשות פסליםאני שואל, היה תקציב לכיכרות האלה, פתאום החליט  אמנון כהן ]נחשונים[:

 לא נעשה. אל תצביעו.    -אנחנו מביאים את זה אליכם, אם אתם לא רוצים   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:
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, כל ישיבה זה חוזר. למה לא יכולים לתכנן תב"ר מסוים? כל  3יש המון סעיפים ותוספות. סעיף מס'    דודו:

 הזמן יש תוספות.  

]מנכ"ל המועצה[: ]...[  שרון סספורטס  כדי שתאשרו,   לפעמים המציאות היא לא מה שאנחנו מתכננים. 

 קדם ]...[.  אנחנו לא ]...[. כיתות אקוסטיות וכולי אלה דברים שאנחנו רוצים ל

היינו צריכים לאשר סכום מסוים ועכשיו באמצע הדרך פתאום אנחנו תקועים וצריך להוסיף עוד    עדי שחר: 

אלש"ח או    200על מה שכבר אישרנו, זה משהו שלא עובר קל בגרון, זה אומר שכשאנחנו אישרנו    60%- 45%

או שמי שעשה את התכנון בכלל    כמה שזה לא יהיה, או שאף אחד לא חשב כמה הפרויקט הזה באמת יעלה, 

   -לתקציב 50%לא התעמק ולא בדק באמת, או, שוב, אני לא יודע מה. תוספת של 

 עדי, בנקודות להנגשה אנחנו אישרנו רק את תקציב משרד החינוך.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

   ]התפרצויות[

אלש"ח מספיקים, ואז    30ה כיתה  יש כיתות שהדרישות האקוסטיות של אות  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

אלש"ח    30-אתה רק עובד עם תקציב משרד החינוך. יש כיתות שהדרישות של יועץ האקוסטיקה לא מתכנס ל

חייב   אתה  הכיתה,  את  לבצע  רוצה  אתה  ואם  יותר,  להקציב  מוכן  לא  החינוך  משרד  החינוך.  משרד  של 

תמיד   אישרנו  שנים,  היום,  עד  זה  בגלל  בכיתות    אלש"ח  30להשקיע.  גם  איתם.  הסתדרנו  שהוא  ואיך 

גם הכיתות האקוסטיות של שנה זו, אנחנו מבינים ]...[ ומשרד  ,  האקוסטיות של שנה קודמת שעדיין ]...[

נשאר   התקציב,  את  העלה  לא  כיתה    30החינוך  כל  שעל  מבינים  שאנחנו  להוסיף  צריכים  אנחנו  אלש"ח. 

 משלנו.   30%אקוסטית בממוצע צריך להוסיף 

   תפרצויות[]ה

גונן ]ראש המועצה[: גני  יש פה    אושרת  סעיפים של תב"רים,    12חברים, מספיק. אני אסכם את זה כך. 

? כן, תמיד יקרה בכל תכנית שאנחנו נביא  15%מתוכם בשני סעיפים יש שינוי מהתכנית המקורית, כמה זה?  

ינוך נותן ככה ופתאום הצורך הוא  לעדכן שיהיו שינויים, כי המציאות השתנתה ויש דינאמיקה, כי משרד הח

ככה, זה יקרה תמיד, אבל תמיד ניתן לאישור. אם לא תרצו, אז לא תהיה כיתת שמע. ואם לא תרצו, לא  

נעשה כיכר ולא נעשה פסלים בכיכר, הכל טוב. אנחנו מביאים את זה לכאן לאישור כי דברים השתנו, הכיכר,  

כי פסלים זה דבר יקר. יש הרבה אופציות. אנחנו מביאים  חשבנו שהיא עולה כך וכך ובסוף הסתבר שלא,  

את זה כאן להחלטה ולא בדיעבד, לא קרה כלום, אפשר להגיד לא רוצים, אבל שתבינו, אני, אגוזי ושרון לא  
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המציאות   מדייקים.  הסוף  עד  תמיד  לא  כי  למה?  יהיו.  שינויים,  בעתיד  יהיו  שלא  לכם  להתחייב  יכולים 

רד הממשלה, דברים יכולים להשתנות. אתם אלה שמקבלים החלטה ואם אתם  המשתנה, התקציבים ממש

ממשיכים   בדיעבד.  ולא  לכאן  זה  את  נביא  תמיד  כן.  אז  כן,  אם  מתאים.  לא  אז  מתאים,  שלא  תחליטו 

 בתב"רים, שאלות בסוף.  

חשבון  ש"ח על    2,800קול קורא לקיימות במוסדות חינוך, תוספת קטנה של    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

אלש"ח, תקציב    250רשות הניקוז. נגישות פיזית פרטנית, מעלית בבית ספר כצנלסון, אנחנו אישרנו כמעט  

מלא,   החינוך  הנלווים    250משרד  הדברים  כל  עם  מעלית  לבצע  שאפשר  בהתחלה  שחשבנו  לא  אלש"ח. 

והעבודו המעלית  הזמנת  אחרי  עולה,  זה  כמה  יודעים  כשאנחנו  היום  אבל  הזה,  הנוספות  בתקציב  ת 

 אלש"ח.   213אלש"ח מקרן הפיתוח. מובילים דיגיטליים, תב"ר חדש,  155-שמתוכננות, אנחנו זקוקים ל 

 מה זה?   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 שרון יסביר.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

עינת ואני בקורס מובילים דיגיטליים כדי לשפר את השירות הדיגיטלי    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

אלש"ח לפרויקט. זה מימון משרד    213לתושבים מטעם המדינה, משרד הפנים ומי שמשתתף בקורס נותן  

 הפנים.  

 הרווחנו.   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

   ]התפרצויות[

ע  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: ם מיקרופון אני אחזור. עדי שאל אם בעוד כמה  עדי, כיוון שלא היית 

 אלש"ח לתכנית הזאת, אז זה בעייתי. אז על זה שרון רוצה לענות.   100חודשים תבואו ותבקשו עוד  

]מנכ"ל המועצה[: יוכלו לראות    שרון סספורטס  פרויקט שנקרא "תיק תושב" שהתושבים  אנחנו עושים 

משהו אלש"ח. משרד הפנים מממן את החברה שאנחנו עובדים  ו  200דברים, לא משנה. זה אמור לעלות בערך  

איתה שתבוא אלינו. אני כבר אומר לך שכבר עכשיו תוך כדי הדיונים שלנו, אנחנו רואים שיש צורך אמיתי  

אלש"ח. אני לא יודע להגיד לך כמה זה    200, זה לא יהיה  4להכניס לתוך הפרויקט הזה גם את קבלת טופס  

תהליך העבודה, מאוד יכול להיות שאני אצטרך בעוד חצי שנה, אם נחליט שהתהליך    יעלה כי אנחנו בתוך
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שיהפוך לדיגיטלי, אני אדע מזה אני מניח בעוד חצי שנה, ואגיד לך תשמע, זה התהליך, צריך    4הזה של טופס  

 אלש"ח, לא רוצה? לא יהיה. אין לי מושג להגיד לך מעכשיו.    70להוסיף 

אלש"ח, אני כבר אומר לך שכנראה בעוד חצי    213מר לי תשמע, אתה מאפשר פה  אתה עכשיו או  עדי שחר:

שנה אני אצטרך עוד, אני לא יודע כמה. זה שונה לגמרי מזה שאתה לפני כמה חודשים מצביע על כיתות  

כי זה תוספת לשם השלמה. כל ההסברים האלה, אם לא    95אקוסטיות, ועכשיו אתה בא ואומר לי צריך  

ם, לא היינו שומעים אותם. אני לא נגד כיתה אקוסטית, אם היית אומר את זה מראש הייתי  היינו קופצי

 מסכים.  

אני אענה לך על זה. כשהגענו לחלק מהכיתות ומהגנים, מסתבר שהכיתה    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 .  60-70, זה עולה 30או   45היא פי שניים בגודל ממה שמשרד החינוך כותב, במקום שזה יעלה 

בואו נסכים דבר אחד. מיצינו, אני אגיד כזה דבר. המציאות המשתנה יכולה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 להביא לכאן דברים שלא צפינו קודם, גם לפרויקטים שאישרנו אותם.  

הגנים האלה ששרון מדבר עליהם כבר עומדים עשרות שנים. הוא לא יודע   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 הגודל שלהם?  מה 

יש ממוצע של כמה עולה כיתת שמע. לפעמים יש חריגות של כיתות שמע,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   -כי כיתה 

 אז תגידו שזו עלות הפרויקט ]...[.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

   ]התפרצויות[

 אתה לא יודע כמה המעלית עולה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 למה אני לא יודע?   יל ]גבעת השלושה[:שמוליק מר

כי מעלית בבניין ישן שצריך חיזוק לא עולה כמו מעלית בבניין חדש. הסכום    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 של משרד החינוך הוא קבוע, אז במקום אחד זה יספיק ומקום אחר יצטרך התאמה.  

 שלו שנכנס לתוך התקציב. לכל מקרה כזה יש את הבצ"מ  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:
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 אין לו. כשאתה מקבל ממשרד החינוך תקציב אין בצ"מ.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אז תגידי שזו עלות הפרויקט וזו עלות המימון, ונדע מה הפער.   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

אז אנחנו נגיד מה שאנחנו יודעים, מבטיחים תמיד, כמו שאנחנו עושים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 היום ואנחנו לא נגיד את מה שאנחנו לא יודעים, אלא רק כשנדע ותמיד נביא את זה לכאן. זה הכל.  

את יכולה לבחור היום כשהכיכר עומדת, אז אני יכולה לבחור אם אני שמה שם פסל    גילה פרין ]ירקונה[:

דשא. אבל הכיכר עומדת והכיכר משמשת וממלאת את תפקידה, ויש הבדל כמו שנאמר, בין  או מסתפקת ב

שנתקעתי באמצע הפרויקט כי לא עמדתי מראש ובדקתי את האומדן האמיתי של הפרויקט עד סופו. כשאני  

נכנסת לשיפוץ של בית ואני אומרת שאני אחליף את המטבח, ופתאום מסתבר לי שלא בא לי, בא לי גם זה  

   -וגם זה, ובעצם גם הכיריים מקולקלים

   ]התפרצויות[

אתה רצית לעשות יותר יפה, אני אם הייתי נכנסת למטבח, אז הייתי בודקת האם אני   גילה פרין ]ירקונה[:

צריכה להחליף גם את הכיריים, אם אני צריכה להחליף גם כיריים אז האומדן הוא שונה. אני יכולה לדעת  

   - שאני מחכה מחכמי התכנון, זה לא איזה שאני מחליפה את זה מראש בדיוק כמו

]ראש המועצה[: גונן  גני  זה    אושרת  שונים. אחד  דברים  פה שלושה  שיש  צודקת שאת אמרת  גילה, את 

שאנחנו לא ]...[, אנחנו יכולים להגיד כן או לא. אנחנו רוצים או לא רוצים, עשינו נינג'ה אחד, עשינו מתקן  

   -נינג'ה

 עת[  ]ההקלטה נקט

זה שאנחנו באים לכיתות שמע ומקבלים תקצוב מסוים ממשרד החינוך.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

החינוך   ממשרד  מקבלת  השמע  מהכיתות    30כיתת  בחלק  התקצוב.  זה  מספיק.    30אלש"ח.  זה  אלש"ח 

הלמידה    לפעמים קורה שצריך בכיתת השמע עוד דברים שמשרד החינוך לא מממן את זה, אבל הילד לקוי

אלש"ח, אז אנחנו באים ואומרים זה לא שלא ידענו קודם, זה    15אלש"ח עוד    30-צריך אותם. ואז נצטרך ל

נכון, משרד החינוך לא מממן את זה. אבל הילד צריך יותר, לא ניתן? זה מסוג הדברים שאנחנו לא יכולים  

ליוני שקלים, אנחנו  יל עשרות מ לדעת. כשאנחנו עושים פרויקט כמו בית ספר עמי אסף, שהוא פרויקט ש

באים לכאן, מציגים את הפרויקט ובדרך יכולים או להפחית ממנו או להוסיף לו. הקטגוריה השלישית היא  



 10.5.2022מיום   5/22 מליאה מן המניין מס'

 31עמוד 
 נוצר על ידי 

קטגוריה של משהו שנמצא באמצע, שפתאום החלטנו לעשות שיפוץ מקלטים וגילינו שהמקלטים שלנו במצב  

ם להגדיל את זה וזה נמצא באמצע כי כבר שברו קטסטרופה, הבאנו כסף והכסף לא מספיק, אנחנו רוצי 

וגילו, וככה, גם זה קרה לנו. אנחנו עושים את כל המאמצים כדי לא להיות בסיטואציה שבה צריך כל הזמן  

להגדיל תקציבים. לכן, אתם לא רואים את זה כאן הרבה, אתם רואים את זה מדי פעם. אני חושבת שהדיון  

שוב, כי היה לכם חשוב להגיד דעה ולנו היה חשוב להסביר שיש כאן כל מיני  הזה כאן אולי היה ארוך, אבל ח

קטגוריות ובסופו של יום זה תמיד מגיע אליכם ולא בדיעבד, ואפשר לקבל החלטות על כל קטגוריה שהיא  

כזאת עצמאית ועומדת בפני עצמה ואפשר להחליט שכן או לא, כזאת שאנחנו באמצע וברור שצריך לסיים  

הבין מה המחיר שלה. כמובן שאף אחד לא חף מטעויות, לפעמים גם יש טעויות, זה לא המקרה  אותה, ול

 הפעם, בטח לא בשני הסעיפים המתוארים כאן.  

אז מה שאת אומרת זה שבעקבות הבדיקות שלכם, הבדיקות נעשו עכשיו, ואז בעקבות    גילה פרין ]ירקונה[:

 הבדיקות אפשר לאשר או שלא. 

אלש"ח. עכשיו אנחנו    30- בדרך כלל בשנים האחרונות עשינו את כל הכיתות ב  ]גזבר המועצה[:יצחק אגוזי  

מבינים שאי אפשר, גם בתב"ר החדש שאנחנו מבקשים לאשר היום, אנחנו כבר אומרים שאנחנו מבקשים  

  אלש"ח על חשבון המועצה, כי כנראה כיתות שמע, משרד   200אלש"ח על חשבון משרד החינוך ועוד    300

 , ומפה העלות.  ריישאאלש"ח, היה ונשאר וכנראה גם  30החינוך, המפתח שלו לכיתת שמע הוא  

   ]התפרצויות[

]...[, לתכנן ולבצע, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לדייק. מדי פעם יש   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

סכומים כאלה שיחסמו לנו את    לזה את מה שאנחנו משלמים עכשיו, זה שווה לנו לדייק ולא לתת מראש

 האופציה.  

 אושרת אני רוצה להעיר.   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

   ]התפרצויות[

 יש כאן כמה שרוצים לדבר שהצביעו, אני אגיע גם אלייך אורי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

רים ואז יהיו עוד  אושרת, אני מציע שאגוזי יסיים להקריא את התב"  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 התייחסויות. לא נפתח כל שורה.  
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 בבקשה, יעקב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני בעמדה הפוכה לרוב החברים פה, כל הוצאה לטובת ילדי המועצה ותושבי    יעקב אברהמי ]ניר אליהו[:

 המועצה היא מבורכת.  

   ]התפרצויות[

שפסל זה יותר יפה, בניר אליהו שתי הכיכרות נהדרות,  אם פתאום מחליטים    יעקב אברהמי ]ניר אליהו[:

אנחנו מאוד מרוצים מכיכר הלבבות וכיכר הזית. זה מבורך. מותר להנהלת המועצה, לדעתי, אני נותן לה  

גיבוי מלא, לפחות מבחינתי, זה שאם חושבים שצריך לעשות מקצה שיפורים, אז עושים מקצה שיפורים  

ישור, לפעמים גם בדיעבד. זה לא נורא בכלל. אני אומר כמי שנמצא פה לא  מביאים את זה לפה, ומבקשים א

מעט זמן, די נמאס לי להיות במצב של מועצה איתנה בכל מחיר על חשבון התושבים. אם אנחנו צריכים  

לשפר את כל המערכות שלנו, מערכות שמע, מערכות אקוסטיקה וזה, אז אני יודע שלפעמים ועדת מכרזים  

את הזול ביותר ואחר כך צריך להוסיף כל מיני דברים. אני חושב מצד שני, באמת יכול להיות    ..[הולכת על ].

יותר טובים, או טובים כדי לראות את   שהאנשים שכאן מחברי המליאה, שחושבים שהם בעלי כישורים 

 התמונה בצורה יותר רחבה של העשייה, שיצטרפו לוועדות המתאימות.  

 תודה יעקב. צפריר.   ועצה[:אושרת גני גונן ]ראש המ

אני רוצה לשאול לגבי הכיתות, בלי קשר לכסף באופן אישי. אנחנו כל הזמן מאשרים    צפריר שחם ]גני עם[:

כיתות אקוסטיות שזה בסדר, אבל הילדים עוברים מבית הספר הזה, אין כיתות שנכנסים אליהן? כל הזמן  

 צריך עוד ועוד כיתות?  

שילד שצריך כיתה אקוסטית צריך לשהות בה לפחות שנתיים או   יש איזה ]...[ [: יצחק אגוזי ]גזבר המועצה

 באותה כיתה.   ריישאשלוש. זאת אומרת שבית ספר חייב לדאוג שאותו ילד 

   ]התפרצויות[

צפריר, בדקנו את זה. זאת באמת שאלה שעלתה. אז קודם כל, כמו שאגוזי אמר, מי    ליטל רהב ]צור יצחק[:

עשה    כרה בצורך, חובה לתת. הוא מקבל את זה לשלוש שנים. מה שאנחנו כן עושים, ]...[שמקבל הרשאה וה

עכשיו עבודה מאוד יפה, ממש מיפוי של כל הכיתות המונגשות ואיזו הנגשה קיימת, כדי באמת לייצר מצב  

ך, אף על  ש]...[. זה דבר אחד, בסוגריים אני רוצה לומר שזה דבר חיובי שבעזרת התקצוב הזה, משרד החינו
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פי שאנחנו צריכים להוסיף, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לכיתות חינוך שמרביתן יהיו בסופו של יום  

 בעלי הנגשה, שזה צורך שאנחנו רואים שעולה.  

 אני ממשיכה לפי הסדר. גיא.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני בניגוד לחבריי, מאוד נהנה לעבור בישובים ולראות את הכיכרות, זה לא היה ככה,    גיא כהן ]בית ברל[:

כל הפיתוח וכל ההשקעה, אז אני מודה שגם כשאני מתחיל פרויקט הוא מתחיל ככה ומסתיים ככה, כי גם  

שהמקום   רואה  שאני  הזה  מהמצב  נהנה  מאוד  אני  משתנים,  הדברים  וכל  הקורונה  וגם  עלו,  המחירים 

 קע, זה לא היה בעבר ואני מאמין בצוות המקצועי שהוא צריך את ההעלאה הזאת. זאת דעתי.  מוש

 תודה רבה גיא. אורי, הגענו אלייך.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קודם כל אני צריך להגן על הצוות המקצועי של ועדת המכרזים. ועדת המכרזים    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא בוחרת את הזול יותר או משהו אחר, יש חוקים, צריך לעמוד בהם וברוך השם בעשרות השנים האחרונות  

אף אחד לא תבע אותנו שוועדת המכרזים החליטה לא טוב. כאשר המחיר שישנו מומלץ על ידי בעל המקצוע  

המועצה שאנחנו מכריחים אותו ללכת לבדוק את העבודה, לא תמיד הוא עושה את זה, כדי לדעת. זאת  של  

 ועדת מכרזים. לא זה הנושא, זו רק קריאת ביניים. אחד, התב"ר של בית ספר צור יצחק. 

 עוד לא הגענו אליו.   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

סירקין[: ]כפר  עצמון  כ  אורי  יש  אסכם,  מהמקור,    3-אני  כתוב  יצחק,  בצור  משקיעה  שהמועצה  מלש"ח 

ההלוואה, אבל המקור בסופו של דבר יהיה מתקציב המועצה. האם אנחנו עוד מחזיקים את תקציב פיתוח  

צור יצחק שבזמנו עשינו חובה וזכות, לדעת האם אנחנו מושקעים, מופסדים או מורווחים? אני יודע שאנחנו  

או אם יש עוד תקציב כזה ואם צריך נגיד שאנחנו לא יכולים לשאת בזה  מפסידים, אבל כמה? בבקשה תר

מסיבה א, ב, ג. זה נהגנו ואני לא רואה שזה נהוג. שתיים, וזה הנושא המרכזי שעלה פה בכל קריאות הביניים.  

  אנחנו תקופה ארוכה, עוד לפנייך, מתחילים פרויקט בא' וגומרים אותו בת'. אנחנו לא משקיעים מספיק, או 

לא נכון, את האומדן שלנו בהערכת התקציבים. אני לא אומר שאמרנו נעשה ]...[זה יותר יפה, בסדר. מותר.  

- בצ"מ, אפשר לגמור אותו ב   20%מלש"ח, עוד    12כיתות, עולה    12אבל אני אומר, בית ספר יודעים עושים  

לא רחוק מזה. עכשיו אתה    .80- וסיימנו כמעט ב  50מלש"ח. אותו הדבר היה בבית ברל, החלטנו על    16-17

גם אמרת דבר שהדליק לי נורה אדומה, שאנחנו מתכננים לפי משרד החינוך. אנחנו יודעים שלמשרד החינוך  

בכל הדברים שהוא    75%במקרה הכי טוב של הפרויקטים, הוא מכתיב לנו מה לעשות והוא נותן    75%אין  
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שצריך, אני רואה מדי פעם שאת הסעיף הזה שכחו    מחייב אותנו לעשות. אנחנו צריכים לקחת את ה]...[ כמו

אלש"ח התנתק, שכחו לתמחר אותו. אנחנו יכולים לתקן את    50אלש"ח, מתוך זה    800לתמחר, בתקציב של  

 ד ולא בת'.  -עצמנו, יכולים לשים לב לזה, במיוחד בכתב הכמויות והעבודה הטכנית. יש שינוי, מסיימים בג

 מירב.   [:אושרת גני גונן ]ראש המועצה

וכבר אישרנו אותו בעבר, אבל אין חשבון נפרד    רציתי לשאול, אני יודעת ש]...[  מירב זילברבוים ]כפר מעש[:

 לביוב?  

 יש חשבונות נפרדים לביוב.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 אז למה זה יוצא מהתב"ר?  מירב זילברבוים ]כפר מעש[:

 ]...[  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

   - אני מבינה שזה משהו שאישרנו בעבר זילברבוים ]כפר מעש[:מירב 

אבל המקור שלו הוא מקרנות של ביוב או מקרנות של מים, לא מקרנות הפיתוח    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 הרגילות.  

 כן איתן.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 תות.  כי  6הסעיף האחרון, תב"ר של תוספת   ]...[ איתן יפתח ]אלישמע[:

 העותק המודפס לא תואם את מה שיש בלוח.    ליטל רהב ]צור יצחק[:

 תסתכל על המצגת.   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 , הלאה. 1762המספר הוא   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

, עדיפות ראשונה, עדיפות שניה, עדיפות ראשונה  2021התקציב הזה אושר בדצמבר  איתן יפתח ]אלישמע[:

מלש"ח    1, ועוד  2022מלש"ח שלנו בשנת    1מלש"ח ועוד    7.270ציבים מהממשלה, זה קיבל תקצוב של  עם תק

מלש"ח העלית    7.5. יש מספרים אחרים פה, מה שלא השתנה זה התקצוב של הממשלה, שזה  2023בשנת  

   -אותו פה
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 על איזה בית ספר אתה מדבר? חטיבות הביניים?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 כיתות צור יצחק.   6תוספת  ן יפתח ]אלישמע[:אית

 כי יש חטיבה ויש בית ספר, זה יסודי. על היסודי יש מספרים אחרים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אגוזי אתה עושה אותם מספרים להכל?   איתן יפתח ]אלישמע[:

מה פתאום. איתן, אני אסביר. מה שאושר בדצמבר זה על סמך אומדן מאוד    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

ולכן התוספת שנדרשה מהמועצה היא   כיתות מעל הכיתות הקיימות  הייתה מחשבה לבנות שש  ראשוני. 

מלש"ח. כשהגיעו אליי לתכנון המפורט החליטו להוריד את שש הכיתות לקרקע, ובונים מבנה    1-1.5בערך  

התאמה שיש היום היא ההתאמה הרגילה של שליש, כמו שהמועצה מציעה בכל בית ספר.  חדש נוסף ולכן ה

חשבנו שזה יהיה פחות, חשבנו שזה יהיה כמו פה, קומה נוספת על מבנה קיים, זה לא הלך. היום זה כבר  

יקט  אתם יכולים לראות בנייר הזה שצורף לכם לחומר, איך אנחנו בונים כל פרויקט. לכל פרו .  אומדן ]...[

 יש נייר אקסל מראש שיודעים, אם אין הפתעות, איך הוא יסתיים כולל הצטיידות ובצ"מ. 

 .  2023-2022רשום שם ]...[ לשנת  2023-עדיין ב איתן יפתח ]אלישמע[:

 כי זה תב"ר, זה לא משנה כל כך.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

   ]התפרצויות[

 את החבר שלנו שמדבר.  בואו נכבד  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

התקציב הפך להיות מקרן פיתוח להלוואה. הלוואה, עוד פעם, אני צריך להבין אם    איתן יפתח ]אלישמע[:

אנחנו מגדילים תקציבים, אם זה סכומים קטנים אני יכול להבין שאפשר, כמו שאמרו בצ"מ ודברים כאלה,  

רי גודל כאלה שאני יכול להכניס אותם, אבל אם  אבל נניח שלא יכניסו, יש עכשיו תוספת, עדיין זה לא סד 

זה שינוי כזה גדול אני צריך להבין מה המקור להכנסה הזאת. תראה לי מאיפה אתה מביא, הלוואה זה  

 פתרון כסף, אבל אם זה היה מיועד להיות מקרן הפיתוח, זה אומר שזה היה בקרן הפיתוח.  

 ]הקלטה נקטעת[   
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מלש"ח שזה יביא    11.4שיו אנחנו מבקשים לשייך את יתרת ההלוואה, עוד  עכ  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

עוד    14-אותנו ל נלקחת להמון פרויקטים,    11.4מלש"ח, לממש  מלש"ח לפרויקטים האלה. ההלוואה לא 

מלש"ח ולהגיד זה    15אנחנו רוצים להלביש את ההלוואה לפרויקט ספציפי, אי אפשר לקחת סתם הלוואה  

לא עובד ככה, אתה לוקח הלוואה לפרויקט. העדפתי לקחת את יתרת ההלוואות לשלושת    לכאן וזה לפה, זה

הפרויקטים האלה, פשוט בשביל לרשום אותם בצורה מסודרת שזה לא יתפזר על שמונה פרויקטים. המקור  

מקרן   מוחזרות  פיתוח  הלוואות  הלוואות.  מחזירים  מזה  הפיתוח,  קרן  תמיד  הוא  ההלוואה  הסדר  של 

   הפיתוח.

  15שאושר, כאשר אתה מראש אומר שזה    15-אתה עכשיו אומר שזה על חשבון ה  איתן יפתח ]אלישמע[:

 מלש"ח על פרויקטים אחרים גם? 

זה לא משנה על מה. אני אתן דוגמה, תכננו את זה על אולם ספורט בסירקין,    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

אולם ספורט בסירקין לא יוצא לפועל כי משרד הספורט לא מתקצב את זה, אז אנחנו מעבירים ממקום  

 למקום.  

 טוב, אנחנו מצביעים על התב"רים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   ]התפרצויות[

 זכות הדיבור של דודו.   ש המועצה[:אושרת גני גונן ]רא 

שקשור    לפני מספר שבועות העליתי, ונהנתי להעלות דיון במליאה בנושא של התנהלות של בינוי,א,    דודו:

שקשורים   גדולים  מאוד  תקציבים  פה  לאשר  הולכים  אנחנו  בזה,  שמטפלת  החברה  של  טיפול  להנדסה, 

כל פעם דוחים את זה, המהנדס לא נמצא, אז אני  להתנהלות הזאת, חבל שהדיון לא התקיים עד עכשיו.  

 מבקש באמת בישיבה הבאה לעשות את זה.  

 המהנדס לא נמצא, עוד שלושה חודשים ייכנס מהנדס חדש. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מלש"ח    15בדיון שאישרנו  על העיקרון.  אני לא מאשים פה אף אחד באופן אישי, אני חושב שצריך לדון    דודו:

כמסגרת לשנה הנוכחית, זה היה שאיפה שלא נצטרך לממש את זה בתנאי שאולי נצליח לשווק מגרשים  

ה השנה. אני  מלש"ח האל   15-במחירים טובים, שיווקנו במחירים מצוינים. אני ציפיתי שאנחנו לא נגיע ל

כמו שאני שומע, רק בעוד מס' חודשים המגרשים יעברו לזכיינים, זאת אומרת גם תחזית ההכנסות מאזור  
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התעשייה, כנראה לא נעמוד בהכנסות. זאת הערכה שלי. אולי אני טועה. לא נעמוד בתכנונים שעל פי הם גם  

 וואה זה סדר גודל כזה.  קבענו את רוח לקיחת ההלוואות העתידיות. לפני שאנחנו מאשרים הל 

מגרשים מבנימין,    10תכננו שהשנה יכנסו הכנסות מחלק מהיטלי השבחה של    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

אנחנו כרגע מצפים בימים הקרובים    השיווקים קצת יותר איטייםהשנה.  מגרשים    10-בפועל זה לא יגיע ל

קה לגביהם, שלושה מגרשים שבאוויר גם  מהיטל השבחה על שני מגרשים ששווקו ונעשתה עס  חלףלקבל  

ספטמבר. אם יצאו עוד שיווקים ויספיקו לעשות עסקאות  -אותם נקדם כנראה בסדר גודל של חודש אוגוסט 

   -על שיווקים, כל מגרש לשיווק לוקח זמן המגרש, החלטה על הזוכה

 אני זוכר איך כל שנה היא מתארכת ומתארכת גם בפריסה של החובות.   דודו:

-מה שחשוב להבין, זה שהמגרשים האלה קיימים, הם יהיו, אם הם לא יהיו ב  אגוזי ]גזבר המועצה[:  יצחק

 .  2023-הם יהיו ב   2022

   ]התפרצויות[

חברים, המקום היה מאוד שמרני, יש גם הכנסות שלא צפינו והן כן יכנסו,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ן אתכם. כרגע אנחנו לא מבקשים שום דבר שהוא מעבר למה  אנחנו מעדכנים את התקציב כל חציון ונעדכ

שביקשנו במסגרת התקציב, כלום. גם כשאנחנו עושים את ההכנסות מול ההוצאות אנחנו לא נחרוג ממה  

עומס מלוות. אנחנו לא נחרוג מזה. יש כאן הצעה לסדר של צפריר בעניין    33%ששמנו לעצמנו כקנס סף של  

באה.* בסופו של יום כל מה שאנחנו עושים כאן זה את האחריות התקציבית  הזה ונציג את זה במליאה ה 

למען התושבים. אני מאוד מתחברת למה שאתה אמרת קודם יעקב, כי בסוף מה אנחנו עושים? בונים כיתה?  

מנגישים כיתות? מה אנחנו עושים? כל מה שאנחנו עושים זה לטובת שימור התושבים. התקציבים קיימים  

רים האלה שום  "ת איתנה ואנחנו מנהלים את עצמנו בבקרה. אין מה לדאוג, כי לא ביקשנו בתב,אנחנו רשו

דבר שחורג מהמסגרת התקציבית שאישרנו בתחילת השנה. נעשה עדכון מצב חציוני ונעדכן אתכם איך אנחנו  

 ממשיכים הלאה.  

רות לתושב, אני לא  אושרת, את כל הזמן אומרת שאת משפרת את השי  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

חושב שיש פה מישהו שמתנגד. לא זאת הנקודה ואת כל הזמן מעלה אותה. אנחנו רוצים שמביאים לנו דיון  

על נושא מסוים, שיביאו את עלות הפרויקט ואת עלות המימון מהיום להבא, אני כבר לא מדבר אחורה, אבל  

עוד מטר אחרי שהי היא  יגלו שכיתה  להבא, שלא פתאום  ועדת המכרזים    20א כבר עומדת  מהיום  שנה. 
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בוחרת קבלן, לא מתמחרת את הפרויקט, מה שאני מבקש זה רק מהיום והלאה להגיש את הנושאים האלה  

 בתקציב הכולל וכמה מימון יש, וכמה נצטרך, זה הכל.  

חנו  זה לא מהיום והלאה, זה נמשיך לעשות את זה כי זה בדיוק מה שאנ   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מ'. מה לעשות, ויש מקומות    55עושים. הדוגמה של הכיתה היא דוגמה קלאסית לזה, כי גודל כיתה הוא  

 מ' ולא ידעו שצריך להנגיש אותה.   100מסוימים, נדיר, במועצה, שיש בהם כיתה של 

 למה לא יודעים?   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

   ]התפרצויות[

 י מעלה להצבעה.  אנ אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

עושים.    דודו: אז  צריך?  הזאת,  שמע  הנגישות  על  להיתפס  פה    100תפסיקו  לאשר  הולך  אתה    7אלש"ח, 

 אלש"ח?   100מלש"ח שאתה עוד לא יודע איך אתה יוצא מזה, אתה מדבר איתי על 

 אלש"ח, זה על העיקרון.  100אני לא מדבר איתך על  שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 מלש"ח האלה.   7רוצה לדעת לאן הולכים  אני דודו:

   ]התפרצויות[

כולנו רוצים לעשות למען ילדי המועצה, כולם. למען תושבי המועצה, כולנו לשם    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 כך יושבים פה. אני לא חושבת שיש מישהו שרוצה יותר ומישהו פחות. תכבדו קצת אחד את השני בבקשה.  

 ניגשים להצבעה. תקשיבו בבקשה ממה היא מורכבת.  אש המועצה[:אושרת גני גונן ]ר

אז ככה. ההצבעה מאשרת את התב"רים ומתוכם, כמו שראיתם כאן,    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 שאישרנו בזמנו.   15-מלש"ח מתוך ה 11.4מלש"ח להלוואה, אנחנו כרגע לוקחים  15מסגרת של 

אני מזכירה לכם שמה שאמרנו, זה שכשאנחנו מביאים מסגרת, אנחנו לא    המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש  

מפורטת   ספציפית  תקרה  אותה,  לבקש  לבנק  שהולכים  זו  בפועל,  ההלוואה  בפועל.  הלוואה  מאשרים 

 בתמחור. זה זה.  
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 אנחנו נאשר את הפירוט שלהם? לא, שיפוץ גנים ובתי ספר זה לא פירוט.   דודו:

 על מה אתה מדבר?   נכ"ל המועצה[:שרון סספורטס ]מ

   ]התפרצויות[

מלש"ח ומאשרת    11.4מליאת המועצה מאשרת לקחת הלוואה על סך    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 שהובאו בפניה, תנאי ההלוואה יובאו לידיעת מליאת המועצה. מי בעד? נגד? נמנעים?   את התב"רים

אני נמנע ואני מבקש לומר משהו. אני לא זוכר מאז שאני כאן במועצה, כזה דיון    אמנון כהן ]נחשונים[:

ואני    בנושא תב"ר, זה לא היה תב"רים, זה היה צעקות, זה היה ויכוחים, כל אחד מנסה להגיד את דעתו,

חושב שככה לא צריכים להביא תב"רים לאישור. אני חושב שיש פה הרבה השגות ולכן הרמתי יד שאני נמנע,  

 בגלל כל צורת הדיון של התב"ר הזה. זהו. 

  

   ]התפרצויות[

לא לקחנו הלוואה בפעם הקודמת. כשהפרוטוקול הזה מגיע לבנק, הוא    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

רוצה לשמוע לא אשרורים, אלא לקבל אישור. ולכן, הפרוטוקול חייב להיות מדויק והוא הגדיר את זה כמו  

 שהוא הגדיר.  

מלש"ח, אבל כל שקל שרוצים צריך    15שאישרנו מסגרת בבנק, אישרנו שרעיונית ניקח    זה לא  עדי שחר:

שום משמעות ל אין  פה.  לא    15-לאשר  זה  אותם,  אומרים שעקרונית אישרנו  שאנחנו  לזה  מלש"ח מעבר 

 שיהיה אפשר לעשות איתם משהו.  

 אנחנו ממשיכים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ר מינוי ותנאי שכר ואיש –  מהנדס מועצה[ 8]

 החלטה 

סך   על  הלוואה  לקחת  מאשרת  המועצה  שהובאו  יון  לימ  11.4מליאת  התב"רים  את  ומאשרת  ש"ח 

 מליאת המועצה.   בפניה. תנאי ההלוואה יובאו לידיעת

 אושר ברוב קולות
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קלטנו מהנדס מועצה חדש בשעה טובה. הוא יציג את עצמו כשהוא יתחיל   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לעבוד כאן בעוד חודשיים וחצי, הוא מהנדס בעיריית רעננה, הוא עובר לכאן עוד חודשיים וחצי, הוא מחליף  

קידו החדש שהוא התחיל לפני יומיים ומודים לו  את אמיר. אנחנו שולחים מכאן לאמיר הצלחה רבה בתפ

על השירות המסור והמקצועי שלו כאן בדרום השרון. אנחנו רוצים לאשר כאן יש נוסח אישור גם למינוי וגם  

מיד לאחר מכן אנחנו רוצים לאשר את תמי לתקופת הביניים כדי להאציל עליה סמכויות של מהנדסת    לשכר,

 ים. מועצה, אלה שני הסעיפים הבא

 בהצלחה תמי.    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

מה הסיבה לתחלופה של המהנדסים פה במועצה? יש עומס על המחלקה הזאת? יש    גילה פרין ]ירקונה[:

 מחסור בכח אדם?  

הייתה הבוקר כותרת בעיתון "הארץ", רשויות מקומיות מתקשות להעסיק    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ים, כי השוק הפרטי משלם להם הרבה הרבה הרבה יותר, והאחריות במועצה וברשות  מהנדסים בכל התחומ

מקומית היא ענקית בלי יחס לשכר המקובל בשוק הפרטי. זו בעיה כלל ארצית. לשמחתנו הרבה, יש לנו  

לנו מהנדס מצוינים וטובים. המהנדס שלנו סיים כאן שלוש שנים, בעולם ההנדסי שלוש   ויהיה  מהנדסת 

קדנציה יפה מאוד, בטח ברשויות שמתקשות לגייס מהנדסים. דווקא אנחנו בסדר בעניין, בעיתון    שנים זו

 חודשים, לדוגמה רעננה, רמת גן וכולי.   50הייתה טבלה של עיריות שמחכות 

  ים סטטוטורי  לבחירת עובדיםאישרה ועדת המכרזים    4.2231.בתאריך    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

המועאבר ראש  גונ שות  גני  אושרת  יונתן  צה  המועצה.  מהנדס  לתפקיד  יוסטון  יונתן  מר  את  את  ן  יתחיל 

ר באוצר, ואשר ינוע  , שכרו יהיה בהתאם להנחיות משרד הפנים והממונה על השכ2022תפקידו בחודש יולי  

יונתן יחליף    90%-85%בשכר המהנדסים ברשויות המקומיות,   את  בתפקידו  משכר המנכ"ל, יש לציין כי 

 ר כהן מהנדס המועצה בפועל.  אמי

 מי בעד? מי נמנע? מתנגד? פה אחד.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 המועצה  [ הסמכת אד' הועדה המקומית לתו"ב כמ"מ מהנדס9]

י ממלא מקום למהנדס המועצה.  נו הסעיף הבא, ההסמכה של תמי. מי   שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

. המועצה פרסמה מכרז לאיוש תפקיד המהנדס  15.5.22מהנדס המועצה אמיר כהן סיים את תפקידו בתאריך  

מליאת המועצה מחליטה ]...[ אגף תכנון ובניה הגברת    .2022ו בחודש יולי  המהנדס שיתחיל את תפקידונבחר  

נעשה    המינויתמי גלס כדי למלא את מקומו של מהנדס המועצה החל מיום סיום תפקידו של אמיר כהן,  

סעיף   הרשויות המקומיות, מהנדסת מקומית תשנ"ב    6עפ"י  הינה  1991מחוק  למילוי תפקיד,   ]...[ , תמי 

תפקידו של מהנדס המועצה הקבוע. הצעת  במועד כניסתו  י, מס' רישוי וכולי, תוקף המינוי יפוג  מהנדסת רישו

מקום מהנדס המועצה  כממלאת    ,אדריכלית הוועדה לתכנון ובניה  ,ההחלטה, אנו ממנים את הגברת תמי גלס

יפוג  המינוי   . תוקף1991תשנ"ב    א לחוק הרשויות המקומיות6המינוי נעשה בהתאם לסעיף    ,10.5.22- החל מ

 מי בעד? מי נגד? נמנעים? אין.   במועד כניסתו לתפקיד של מהנדס המועצה הקבוע.

 

 יש לנו עוד חמישה סעיפים על סדר היום, אז בבקשה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 פארק בשטח בבעלות המועצה -[ האצלת סמכויות לוועד מקומי מתן להקמת סקייט10]

ל הועד המקומי של מתן להקים סקייט פארק בישוב. צריך  הסמכה ש  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

  ה ]...[63/12להסמיך את הוועד המקומי כי השטחים במתן הם של המועצה ולא של המושב. בהתאם לסעיף 

מאצילה המועצה לוועד מקומי מתן להקים מגרש סקייט פארק במגרש החניה הקיים ליד בית הספר מתן  

 החלטה 

אישרה ועדת המכרזים לבחירת עובדים סטטוטוריים בראשות ראש המועצה אושרת    13.4.22בתאריך  

, שכרו  2022תפקידו בחודש יולי  גני גונן את מר יונתן יוסטון לתפקיד מהנדס המועצה. יונתן יתחיל את  

יהיה בהתאם להנחיות משרד הפנים והממונה על השכר באוצר, ואשר ינוע בשכר המהנדסים ברשויות  

מהנדס    90%-85%המקומיות,   כהן  אמיר  את  בתפקידו  יחליף  יונתן  כי  לציין  יש  המנכ"ל,  משכר 

 המועצה בפועל. 

 אושר פה אחד 

 החלטה 

אנו ממנים את הגברת תמי גלס, אדריכלית הוועדה לתכנון ובניה, כממלאת מקום מהנדס המועצה  

קף המינוי  . תו1991א לחוק הרשויות המקומיות תשנ"ב  6, המינוי נעשה בהתאם לסעיף  10.5.22- החל מ

 יפוג במועד כניסתו לתפקיד של מהנדס המועצה הקבוע.  

 אושר פה אחד 
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]...[, הפרויקט יעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להחלטת מהנדס    8006בגוש    10שבבעלות המועצה, חלקה  

המועצה או מהנדסת הועדה לתכנון ובניה דרום השרון. היות והקמת המגרש תהיה ]...[ האצלת הסמכות  

מותנית בהעברת כספי התרומה מהמועצה לוועד המקומי, אישור התרומה מהמועצה עפ"י דין. מי בעד? מי  

 נמנע? נגד?  

 פה אחד, בהצלחה למתן עם הסקייט פארק.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 

 [ אישור הסכם העקרונות המשולש למתקן מיון בין האשכול קבוץ איל והמועצה 11]

]...[  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[: בין האשכול    סגן מנהל אגף התפעול, אישור הסכם עקרונות משולש 

 קיבוץ איל והמועצה.  

   -אעשה את זה קצר. בגדול אני ליאור גפן:

הסעיף הבא הסכם הבנות, דיברנו על המיון הזה, על המתקן הזה רבות. מה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 שאנחנו צריכים ליאור, תמצית.  

אנחנו נעשה את זה בחמש דקות ואם תרצו לדבר על זה לעומק אתם מוזמנים לפנות אליי אישית.    ליאור גפן:

ע אנחנו  אנחנו מדברים  לא מעט,  עליו  דיברנו  כבר  כי  עצמו  הפרויקט  על  לא ארחיב  אני  הבנות,  ל הסכם 

מלש"ח שאנחנו רוצים להקים מתקן מיון וטיפול בפסולת,    300מדברים על פרויקט מאוד משמעותי בכמעט 

ר  יש לנו שני שותפים לפרויקט הזה, אחד זה קיבוץ איל ואשכול הרשויות. זה המתקן, הוא נמצא כמו שכב

מ' מקיבוץ איל, זה המקום האידיאלי    1,800דיברנו, במרחק מאוד משמעותי מכל הישובים שלנו, כמעט  

שלו שעוזרת לנו להקים את המיזם הזה, הקיבוץ    תהייחודיולטפל בכל הפסולת הזאת. כל אחד נותן את  

את הקרקע, עם הקרקע הזאת אנחנו נסדיר את הסיפור הזה, המועצה נותנת את עניין הסיוע בתהליכים    ןיית

 החלטה 

פארק במגרש החניה הקיים ליד בית    מליאת המועצה מאצילה לוועד מקומי מתן להקים מגרש סקייט

חלקה   המועצה,  שבבעלות  מתן  ובהתאם  8006בגוש    10הספר  דין  לכל  בהתאם  ייעשה  הפרויקט   .

  המגרש תהיה להחלטת מהנדס מועצה או מהנדסת הועדה לתכנון ובניה דרום השרון. היות והקמת  

ומי. אישור  וועד המקהאצלת הסמכות מותנית בהעברת כספי התרומה מהמועצה ל  מכספי תרומות,

 התרומה מהמועצה על פי דין. 

 אושר פה אחד 
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התכנוניים והאשכול הוא זה שמביא את הלקוחות, הרשויות המקומיות. ברגע שזה נמצא אצלנו לא צריך  

תפות הזו זה  להיות מכרז, יהיה גם מחיר אטרקטיבי ולמי שבאשכול יש אינטרס. מה שאנחנו מבקשים בשו

לקדם את כל המהלך הזה מול משרדי הפנים והמשרד להגנת הסביבה. אנחנו רוצים להגיש את הקול הקורא  

מלש"ח למתקן הקיפול. אנחנו צריכים    110-מלש"ח למתקן המיון ועוד כ   45ששם זה הכסף הגדול שנקבל,  

ש הסביבה.  להגנת  למשרד  וגם  הפנים  למשרד  גם  הזה,  לדבר  אחד  כגוף  עם  לבוא  גם  שלנו  הפעולה  יתוף 

הקיבוץ וגם עם האשכול זה דבר שהוא ברמה מרגשת, אנחנו מצליחים לייצר משהו שלא קיים ואחרי זה על  

ונבנה הרבה דברים עם הישובים האחרים במועצה. למה צריך את   יותר  הבסיס הזה אנחנו נביא את זה 

זה, אם משרד הפנים לא יאשר את  ההסכם הזה? אנחנו רוצים ללכת למשרד הפנים שיאשר את הדבר ה

הפרויקט אנחנו לא נכנס אליו, אם אין את החותמת שלהם כל המהלך הזה לא שווה וסתם בזבזנו כסף. לכן,  

פרה כל,  קודם  יכירו  שהם  רוצים  את  -אנחנו  לנו  יתנו  שהם  רוצים  אנחנו  אבל  גדולה,  מילה  זאת  רולינג 

שאתם אומרים אוקיי, אנחנו מסכימים ללכת למשרד  ההסכמה, בשביל זה אנחנו רוצים את האישור שלכם  

הפנים עם הדבר הזה. אני לא אלאה אתכם בפרטים, כי כבר קיבלתם וקראתם את ההסכם. שאלות? מה  

שאנחנו מבקשים זה להביא לידיעה שלכם את הדבר הזה, את ההסכם הסופי נביא כמובן גם לאישור, אנחנו  

 צריכים את ההסכמה שלכם להתקדם שלב.  

 הסכמה רשמית לפרוטוקול?   ושרת גני גונן ]ראש המועצה[:א

 כן.  ליאור גפן:

 אוקיי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 האם אפשר לראות שיקופים, סרטון, משהו של זה?   אריק כספי ]רמות השבים[: 

 בטח, יש לנו סרטון. אני אשלח לכם.*   ליאור גפן:

   ]התפרצויות[

 ליאור, יש לנו קבוצת וואטסאפ למליאה, תשלח עכשיו. עוד שאלות?   צה[:אושרת גני גונן ]ראש המוע

 ?  סלהיכנמתי משאית ראשונה צפויה   איתן יפתח ]אלישמע[:

אם הכל יעבוד כמו שצריך וכל הכוכבים יסתדרו בכיוון הנכון, בין שנתיים לשלוש אנחנו רוצים    ליאור גפן:

 שהמשאיות יתחילו לעבוד.  
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 יש לי שאלה, אנחנו הקצבנו כסף לבדוק היתכנות של הדבר הזה, איפה זה עומד?    קין[:אורי עצמון ]כפר סיר

 זה זה.   ליאור גפן:

האם הכוונות לא יפריע אם אנחנו נגיד שזה לא מתאים לנו כספית? לא משרד    אורי עצמון ]כפר סירקין[: 

חודשים להיתר בניה,    60א יחכו  הפנים. אנחנו בודקים את זה. בואו תספרו לנו איפה זה עומד. שלוש, כדי של

 ועדת תכנון ובניה כבר אישרה את יעוד המתקנים?  

 היא לא אישרה אותם, היא נתנה אישור לתב"ע להתחיל.   ליאור גפן:

 אורי הוא מ"מ יו"ר ועדה לתכנון ובניה, הוא אישר את זה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כם מדבר על זה שכל צד יכול לוותר על הכסף ועל ההכנסות שלו,  . ההס1אוקיי, אז על שאלה מס'    ליאור גפן:

בזה שהוא לא משקיע. כל אחד מותר לו להשקיע שליש מהשותפים, אם אתה לא רוצה, אתה יכול למכור  

 את החלק שלך לאחד מהשותפים האחרים. לא תקבל שליש, אבל תקבל את היטלי ההשבחה ומה שנתת.  

   -ו גם באיגוד וגם עובדיםזה שאנחנ  דוד משה ]נווה ירק[:

 נרוויח פעמיים.   ליאור גפן:

נרוויח פעמיים, אבל לגבי שאלות ניגודי אינטרסים וכאלה, משרד הפנים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מתעסק בזה. אנחנו מקווים שהוא יראה את האינטרסים הטובים שיש ביחד. הצעת החלטה ליאור.  

מליאת המועצה מבקשת להביא לידיעת מליאת המועצה כי המועצה מקדמת את הסכם לבסיס    ליאור גפן:

 ים וחתימה על הסכם סופי.  אישורו על ידי משרד הפנ 

 מי בעד? מי נמנע? מי נגד?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 

 החלטה 

על   ידי משרד הפנים וחתימה  על  אישור הסכם  כי המועצה מקדמת  לידיעת מליאת המועצה  הובא 

 הסכם סופי.  

 אושר ברוב קולות
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ברגע שהמתקן יקום, חשוב לי שתבינו את זה, המתקן הוא ההתחלה. הוא הפלטפורמה שעליה    ליאור גפן:

 נקים הרבה מיזמים אקולוגים. 

 יאור תודה.  ל אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   חברים בוועדות המועצההוספת [ 12]

המועצה[: ]מנכ"ל  סספורטס  בני    שרון  מר  אצלנו  אנוש  משאבי  אגף  מנהל  את  להוסיף  מבקשים  אנחנו 

 אברהם לדירקטוריון החכ"ל דרום השרון, מי בעד? מי נגד? נמנעים?  

 

[ אישור להתקשרות בפטור ממכרז עם חברת נתיבי ישראל )נת"י( לתכנון וביצוע צמתים  13]

 בא.ת. בנימין

עניין של פטור ממכרז בהתקשרות עם    חברים, קיבלתם גם חוו"ד ממני וגם ]...[  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

נת"י לתכנון וביצוע של שלוש צמתים בכניסות לאזור תעשייה בנימין, אקו פארק ו]...[. חשבנו לעשות את  

יודעים איך לאכול את   זה בפניה לחכ"ל בהתקשרות בפטור ממכרז אבל התברר לנו שבמשרד הפנים לא 

להם נהלים ופרוצדורות, הם עצמם הציעו שנעשה את    הסיפור הזה של פטור ממכרז לחברות כלכליות ואין

זה באמצעות המועצה, שההתקשרות עם נת"י תהיה בין המועצה לבין נת"י. ממילא הכסף שמגיע מרמ"י  

כללים   לזה  יש  מקומית  לרשות  ממכרז  בפטור  החכ"ל.  דרך  ולא  המועצה  דרך  מגיע  האלה  לפרויקטים 

מליאה הם דורשים אישור מליאה, אז אנחנו מביאים את זה  ופרוצדורות, ולמרות שזה לא מחייב לאישור  

לפה לאישור מליאה של ההתקשרות, יש לזה הרבה יתרונות, זה מייתר את כל התיאומים מול נת"י וזה  

, הם יעשו את הכל במקביל, ולכן אנחנו מבקשים  55כנראה הולך יותר מהר. ממילא מתכננים שם את כביש  

ו"ד משפטית מונחת ואני רק אקריא את הצעת ההחלטה. בהתאם לסעיף  את אישורכם בפטור ממכרז, חו

בין    3/10 ממכרז  בפטור  התקשרות  המועצה  מליאת  מאשרת  אזוריות,  מועצות  המקומיות  המועצות  לצו 

 כניסות ויציאות לאזור התעסוקה בנימין. ההחלטה הזאת תועבר לאישור השר.    3המועצה לבין נת"י לאישור  

 החלטה 

הם, לדירקטוריון החכ"ל דרום  מליאת המועצה אישרה הוספת מנהל אגף משאבי אנוש, מר בני אבר

 השרון.  

 אושר פה אחד 
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 מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד, בשעה טובה.   ש המועצה[:אושרת גני גונן ]רא 

   הוועדה לאיכות הסביבה 

ש לכם כלים רב פעמיים? אז הוועדה  לפני הסעיף האחרון, אתם רואים שי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לאיכות הסביבה בראשה של ליטל וליאת.  

קודם כל אני שמחה מאוד שהמיזם הזה סוף סוף עולה כי חיכינו הרבה זמן, חבל לי שלא    ליאת זולטי ]מתן[:

יודע, ישראל היא   הייתה שותפה מלאה לעשייה הזו. למי שלא  היא  מירחיב,  נמצאת איתי הדס קרוואני 

הראשון בעולם בצריכה של כלים חד פעמיים. בעשור האחרון הוכפל קצב צריכת הכלים החד פעמיים    המקום

מ יותר  צורכים  אנחנו  החד    ןמיליו   250-בישראל,  הכלים  וכל  נצחיות  הן  האלה  הכוסות  פלסטיק.  כוסות 

ולשרשרת המ גם כאשר הם מתכלים, הם הופכים לחלקיקיי פלסטיק שנכנסים למי השתיה  זון  פעמיים, 

ובסוף אנחנו אוכלים אותם. מדובר במיזם שקודם בוועדת איכות הסביבה ואני מודה לכל חברי ועדת איכות  

יש   כאן,  הערכות  שמעוניין,  למי  פעמיים  רב  אוכל  כלי  להשאיל  מאפשר  המיזם  לאורי.  לליטל,  הסביבה, 

חולקו בארבעה מוקדים  שקלים, אפשר לבוא ולאסוף אותם. הערכות י   20צלחות, כוסות, בעלות סמלית של  

מרכזיים במועצה. אפשר להתרשם מהערכות, אם זה יצליח ונראה היענות, נכפיל את זה. ברשויות אחרות  

זה עובד ואנשים מתלהבים, אנחנו ממש נשמח שתהיו השגרירים שלנו. אפשר יהיה להגיש בקשות דרך אתר  

א חגים,  משפחתית,  ארוחה  לכם  יש  לארח,  שרוצה  אחד  כל  ימי  המועצה.  כיתתיים,  קהילתיים,  ירועים 

רשם, תהיו השגרירים שלנו ותפרסמו בישובים,  יהולדת, חבל על אלה ואנחנו מעודדים את אלה. אפשר לה

 זה מיזם מקסים.  

 כל הכבוד.    שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

 יפה מאוד.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

נחשונים החליט שאין יותר חד פעמי, הוא קנה לכל משפחה    אני רוצה להגיד שקיבוץ  אמנון כהן ]נחשונים[:

 ערכה, כל משפחה קיבלה את זה ואין יותר חד פעמי בקיבוץ. שכל ישוב יחשוב על זה. 

 החלטה 

לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, מאשרת מליאת המועצה התקשרות    3/10בהתאם לסעיף  

 כניסות ויציאות לאזור התעסוקה בנימין.   3בפטור ממכרז בין המועצה לבין נת"י לאישור 

 אושר פה אחד 
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חשוב שתדעו שיש הרבה יוזמות כאלה בישובים במועצה, אבל ליאת והדס הציפו    ליטל רהב ]צור יצחק[:

אפשר שבישובים שאין את זה, שתושב יוכל לבוא ולקחת  את הצורך הזה שגם המועצה תבוא עם מיזם שי

 ערכה, זו יוזמה מיוחדת וכל הכבוד.  

 אישור תקציבי ישובים[ 14]

]גזבר המועצה[: ישובים, לצערי לא אחרונים, אבל לאשר שני תקציבים    יצחק אגוזי  אנחנו מביאים שני 

  1,673,666ועד גן חיים, היקף תקציב  ש"ח, ו  1,123,025. כפר מעש, תקציב בהיקף של  2022לישובים לשנת  

ש"ח. התקציבים האלה נבדקו ע"י דנה וע"י מאיה וגם אושרו בוועדת תקציבי ישובים. יש לנו שני ישובים  

שהגישו והתקציב עדיין לא בסדר, אנחנו מקווים שבישיבת המליאה הבאה נוכל לסיים את הסאגה הזאת  

 .  2022לשנת 

אנחנו מבקשים להעלות להצבעה את האישור של תקציבי הישובים כפר    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מעש וגן חיים. מי בעד? מעולה, פה אחד.  

 

היה במסגרת ועדת מכרזים מכרז שיצא לגבי מסגרות, איטום דברים שאין    אריק כספי ]רמות השבים[:

עליהם פיקוח. זה לא יכול להיות. חייב להיות פיקוח, כי כשבא איש ועושה איטום הוא יכול לשים יריעה של  

 חייב להיות מפקח. אני מבקש שתעשו משהו.    מ"מ. כשמסגר מתקן נדנדה שבורה בגן, הוא יכול ]...[  3מ"מ,    5

 אנחנו נלמד את מה שאתה אומר.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 זה עלה בוועדת מכרזים והעברנו את זה לצוות המקצועי.   שירלי לופו חזן ]נווה ירק[:

]ראש המועצה[: גונן  גני  ב  אושרת  והחדשנות  היזמות  יריד  לדנדש,  מזמינה אתכם  יריד    23-אני  בחודש, 

 הספר במועצה עושים פרויקטים חדשניים. מדהים בבית הספר ירקון. כל בתי 

 - המליאה ננעלה -

 בברכה,

 החלטה 

 מליאת המועצה אישרה את תקציבי הישובים כפר מעש וגן חיים. 

 אושר פה אחד 
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 _____________  _____________  _____________ 
 אושרת גני גונן, 
 ראש המועצה 

 שרון סספורטס, 
 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 
 גזבר המועצה
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