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. 4ניין מספר ערב טוב. ברוכים הבאים לישיבת המועצה מן המ :גב' גרין, ראש המועצה 1 

אנחנו נמצאים באולם המתנ"ס. תודה למנכ"ל ולרועי איצקוביץ'  2 

ולאיה על כל הארגון פה, המיוחד. כזו ישיבה עוד לא היתה לנו. אני  3 

מתנצלת בפניכם שאני עם הגב אליכם, אבל אלה היו הכללים. על  4 

מנת לאפשר זכות דיבור ושכולם ישמעו, יש מיקרופון מסתובב, יש  5 

כה כל אחד שרוצה את זכות הדיבור יצביע ונעביר לו כפפות גם וכ 6 

את המיקרופון. אז נמצאים פה איתנו היועצים המשפטיים.  7 

אבישי, גזבר המועצה, גולברי, יוסי אדירי, צפריר, אמיר זהבי,  8 

תומר יעקב, דורון אריה, אביעד חסון, שלומי מוכתר, נועם מולה  9 

קודם כל אני והמנכ"ל עמיקם. ומאחוריי היועצים המשפטיים.  10 

רוצה לברך שיש לנו ממשלה חדשה, ממשלת אחדות, אחרי למעלה  11 

משנה שיש ממשלת מעבר שלא אפשרה לנו לעשות הרבה דברים.  12 

אז יש עכשיו ממשלה וזה באמת מבורך ואנחנו גם מברכים את  13 

השר הראשון מקדימה צורן, יזהר שי. עד היום היו לנו חברי כנסת,  14 

וגם יזהר שי. ועכשיו זה שר ראשון רות זוארץ, יואב סגלוביץ'  15 

בממשלה מקדימה צורן, ואנחנו שולחים לו מפה ברכת הצלחה  16 

ואומרים שהצלחתו היא הצלחתנו. סיימנו תקופה, או בעצם לא  17 

סיימנו, אנחנו ככה באיזה שהיא עצירה בתקופה מאד משמעותית  18 

שקרתה פה בחודשיים האחרונים, תקופת קורונה. וזו מבחינתנו  19 

חשובה וטובה להגיד תודה לצוות העובדים של המועצה, הזדמנות  20 

לצוות המנהלים על שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף. קרה פה דבר  21 

לא פשוט להתנהל בתנאי אי וודאות. הקהילה שלנו התגלתה  22 

במלוא חוסנה. המתנדבים, שיתוף הפעולה עם המתנ"ס, זה באמת  23 

אני רוצה משהו שמעורר הערכה רבה מאד וגם מבחינתי השראה.  24 
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להגיד תודה לסגנים, ליצחק גולברי, לשלומי מוכתר, שככה לכל  1 

שעות, היו איתנו בכל דבר שנדרש. אני מברכת את  24אורך הדרך,  2 

מערכת החינוך שלנו שלמעשה היום חזרה לפעולה כמעט מלאה. אי  3 

אפשר לומר לחזור לשגרה, כי זו עדיין לא שגרה. מי שלא מכיר את  4 

עים, אז בערך כל שעה, כל יום, שינו את מה שקרה מאחורי הקל 5 

ההנחיות והמנהלות שלנו והצוותים היו צריכים לשנות מתווה אחר  6 

מתווה. וזו תקופה מאד מאתגרת, כי לא תמיד רואים את מה  7 

שקורה מאחורי הקלעים, והחלטות שנדרש לקבל אותן בתנאי אי  8 

 9 וודאות. ובאמת אני רוצה להגיד שיש לנו צוות חינוכי מדהים.

המנהלות, הצוותים, הגננות, הסייעות. כולם נתרמו, כולם הבינו  10 

את גודל השעה. ואני חושבת שיהיה לנו הרבה מה ללמוד מזה עוד  11 

לעתיד. אנחנו נתחיל באיזה שהיא סקירה על ההערכות שלנו  12 

בנושא הקורונה. אני אציג חלק ואני אתן לשלומי מוכתר, שככה  13 

רונה, להמשיך. אז הדרך היה מטעמי מנהל מטה לשעת חירום קו 14 

שבה עבדנו זה בדרך המכלולים של פיקוד העורף. אני יודעת, יוסי,  15 

שגם אתה ליווית רשות אחרת. ובעצם ברגע שזה קרה הבנו שכדי  16 

להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר, תיק העבודה שלנו הוא  17 

התיק של פיקוד העורף. כלומר גם אם זו לא מלחמה וגם אם אין  18 

הדרך שאנחנו צריכים לעבוד. כשאני בעצם ראש המטה, טילים, זו  19 

יש את המנכ"ל וראשי המכלולים המקצועיים. ומתוך הבנה שיש  20 

לנו גם שגרה וגם חירום מינינו את שלומי לפונקציה מתכללת, ראש  21 

מטה חירום. פתחנו מוקד ייעודי לנושא הקורונה. אם צחי פה עדיין  22 

לאסף, ליורם רובינפלד, אז באמת יישר כוח גדול לצחי, למתנ"ס,  23 

לכל המתנדבים שעשו פה דבר מדהים. ישר איתרנו שהדבר  24 
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המשמעותי במשבר הזה הוא משבר סוציאלי, פסיכולוגי, אנושי.  1 

השארנו את כל העובדים הסוציאליים שלנו לתפקד, את כל  2 

השירות הפסיכולוגי, ומכלול אוכלוסייה נכנס לעבודה מאד מאד  3 

מת יום ולילה. תוך כדי הפעולה גם משמעותית, אינטנסיבית, בא 4 

המשכנו בתפעול הכולל של הישוב, שזה שפע. וקרה דבר שכולכם  5 

זוכרים שפתאום אנשים היו בבית אז בעצם הגבירו את הוצאת  6 

הזבל. אגף שפע נערך, התארגן וטיפל גם בהוצאה המאד פאסיבית,  7 

ומחלקת ביטחון סייעה בכל מה שצריך. היתה לנו עבודה זריזה,  8 

לה ופעילה גם עם הגזברות ועם ההערכות ואחר כך הגזבר ככה יעי 9 

יציג לכם את הנתונים נכון להיום. וכאן אני אשמח, שלומי,  10 

 11 שתרחיב, אם אתה צריך מיקרופון אז יעבירו אליך. 

א', חשבנו שנכון מה שנקרא לעשות איזה סיכום ביניים, כי נרצה  :שלומי מוכתר 12 

ראים לזה לפני הגל השני, לכן או לא נרצה יש פה איזה דעיכה, קו 13 

זה היה נכון לעשות את זה. אני כתבתי כמה דברים פה בכללי, נתון  14 

ושלוש נקודות שהייתי רוצה לגעת. הנתון, לחזור אחורה, המקרה  15 

יום מאז המקרה  62. זאת אומרת 27/2הראשון בישראל זה  16 

הראשון. הנקודה השניה שהיא חשובה, ההתמודדות, מאמץ  17 

תחלה הוגדר לטווח ארוך, הוגדר כמאמץ לאומי ההתמודדות מה 18 

משותף, כאשר ברמה הלאומית מי שמנהל אותו וניהל אותו זה  19 

משרד הבריאות. אם תסתכלו בשורה האחרונה, אני חושב שהיא  20 

חשובה מאד. הרשות המקומית ליוותה את היסוד גם בהפעלה וגם  21 

 22 במענה. צה"ל, פיקוד העורף, כל מי שאתם רוצים, הוגדר שהוא

מסייע לרשויות בהובלה, הוא לא מוביל את זה, הוא מסייע. וככה  23 

עבדנו עד היום הזה. העיקרון הבא, דיברת עליו, אני כאן רוצה  24 
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לעבור על מספר עקרונות. העיקרון הראשון שקראנו לו מעבר   1 

משגרה לחירום, קרן דיברה עליו, אין לי מה להוסיף, ונעבור  2 

ראתי לו זה צה"ל, פיקוד לעיקרון הבא. העיקרון הבא שאני ק 3 

העורף כגוף מסייע ותומך. תראו, אני זוכר את מוצאי שבת  4 

כשהתכנסנו כולנו אצל קרן במשרד והראשון להגיע זה היה אייל,  5 

שהיום הוא אגב סגן אלוף אייל, זה כבר הראה את הקשר שלנו  6 

לפיקוד העורף. הפיקוד סייע לנו בכמה דברים וחשוב לי לדעת  7 

תפיסת ההפעלה לגבי היערכות לבידוד  אותם. א' בגיבוש 8 

האוכלוסייה שהוגדרה, מה שנקרא בפקודה, משמרות הזה"ב. אני  9 

אגע בזה אחר כך, אבל זו בעצם תפיסה שהפיקוד עמד מאחורינו.  10 

אנחנו היינו חלק גם מהערכות מצב יומיות, גם שבועיות, גם עם  11 

ך פיקוד העורף, גם עם הנציגים של הישובים באזור. הפיקוד תמ 12 

אותנו, ותראו אחר כך את המספרים, באמת מספרים מרשימים,  13 

גם בחלוקת מזון וגם במוצרים נלווים. וחשוב, אם כי לא השתמשנו  14 

בזה, הפיקוד מהתחלה תמך אותנו בכוח סדיר. אצלנו זה היה  15 

חיילים בני הישיבות שלא  25-בסוגריים, לנו ולישובים פה, ב 16 

הם גם לחלוקה וגם השתמשנו בהם, היינו יכולים להשתמש ב 17 

לשינוע, אבל לא השתמשנו. העיקרון הנוסף שעשינו, קראתי לו  18 

התאמת ההיערכות והפעילות בהתאם להנחיות הממשלה ובהתאם  19 

להחלטות חדר מצב של השלטון המקומי. תראו, אנחנו בחירום, זה  20 

חירום ששונה גם במאפיינים, גם בגמישות, גם בפתרונות, גם  21 

בכל מה שאתם רוצים זה חירום שונה במענה, גם במאפיינים,  22 

לחלוטין, וגם במה שכתוב בעיקרון הזה. לדוגמא, שמתי פה כמה  23 

דוגמאות לאיך שהתאמנו את עצמנו. התחלנו עם הגדרת עובדים  24 
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מהעובדים. זו היתה עבודה שנעשתה על ידי  30%-חיוניים, כ 1 

כשהגדרנו אותם  30%המנכ"ל ומשאבי אנוש אצלנו, העמדנו  2 

וניים. הרחבנו את מעגלי הסיוע והתמיכה, זה חשוב כעובדים חי 3 

מאד, הודות כמובן לראש אגף רווחה וכל מי שנלווה לזה, לא  4 

פלוס שיהיה להם עורף משפחתי, זה עבר כמעט  65-הסתפקנו רק ב 5 

לכל כלל האזרחים הוותיקים בישוב. כשהיינו צריכים השבתנו את  6 

, היו תקלות, מערכת החינוך ועברנו ללמידה מרחוק. היו בעיות 7 

אבל עבדנו מרחוק. התנהלנו בעת סגר יישובי לדעתי פעמיים. אף  8 

פעם הישוב הזה לא ידע סגר יישובי, אבל גם את זה עברנו. ונערכנו  9 

לאירועים חוצי ישוב. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון  10 

לחללי צה"ל, יום העצמאות. כלומר בכל ההתניות. עכשיו מפה אני  11 

יסת ההפעלה. אתם בטח לא רואים מה שכתוב פה, אל עובר לתפ 12 

תיבהלו, אני אגיד לכם. אם תלכו למעלה, יוסי, אתה זוכר שדיברנו  13 

בשום איתך ועם איציק ועם רמי, ניסינו לראות איך אפשר לחלק  14 

את כל הישוב הזה לרובעים. ניסינו כל מיני פטנטים, כל מיני  15 

וקה הכי טובה זה חלופות, אתם הבהרתם לי, לימדתם אותי שהחל 16 

חמישה. שלושה בקדימה ושניים בצורן. וזה מה שעשינו, זאת  17 

החלוקה שאנחנו כינינו חלוקה לרובעים. מה היא נותנת? היא נתנה  18 

לי שליטה הרבה יותר נוחה לתת מענה אזרחי בכלל, זה עוזר לנו  19 

הרבה יותר, והגעה לכל בית. אני תיכף אגע בזה בהמשך ותראו,  20 

יודעים להגיע כמעט לכל בית. אם אנחנו הולכים  פשוט היום אנחנו 21 

עם כיוון השעון, שמתי פה מה שנקרא ביצוע פיילוט לשיטה הזאת.  22 

ראש המועצה החליטה שהיא רוצה להביא דגל, חיזוק הערבות  23 

ההדדית, ואני חושב שתוך מספר ימים חולק כמעט לכל בית, אולי  24 
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ל, ביחד התפספס פה, דגל, קראנו למבצע הזה מניפים את הדג 1 

 2 ננצח. 

שלומי, אני רק אומרת שהמבצע הזה אפשר לנו, אני מחדדת, תוך  :גב' גרין, ראש המועצה 3 

שעות לדעת שאנחנו מגיעים לכל בית בישוב. כלומר, אם חס  24 4 

וחלילה קורה משהו, אנחנו יודעים להגיע לכל הבתים בישוב, לכל  5 

 6 שעות.  24בית בישוב, תוך 

רה, הלבנה הבאה בתפיסת ההפעלה זה התבססות על אני עובר במה :שלומי מוכתר 7 

כוח אדם, מתנדבים. חברים, ההון האנושי בחירום רגיל לאו דווקא  8 

מתנדבים, לא כולם  150-מתנדבים מובילים, פה נרשמו בסך הכל כ 9 

לקחו חלק, אבל זה מספר מרשים מאד. וליד זה, מצד ימין הנוער.  10 

ם בטקסים, גם תשמעו, הנוער שלנו השתתף פה גם בחלוקה, ג 11 

בעזרה, כמעט בכל. בהחלט חשוב, נתון חשוב. אם אני ממשיך,  12 

תראו, היה פה מאמץ הסברה מצוין לדעתי, לא טוב מאד, שהובל  13 

על ידי ראש המועצה, איה, רוני, כל מי שעסק בזה, באמת. אני  14 

חושב שזה היה מצוין. המספרים הם מרשימים, זה היה כמעט בכל  15 

מים, גם באתר האינטרנט, גם בווטסאפ, זרימת ערוצי המידע הקיי 16 

גם בטלגרם גם בפייסבוק. באמת זה היה טוב. אבל מה שחשוב  17 

שלצד המאמץ ההסברתי הזה, גם נעשה מאמץ לחיזוק התא  18 

המשפחתי והערבות ההדדית. זה כל הפעילויות שגם כן, אותם  19 

חברה ארגנו כמו תחרויות למיניהן, אירועים למיניהם, שזה קישר  20 

וב. והלבנה האחרונה בתפיסת ההפעלה, לפחות שאני את כל היש 21 

רואה, זה הנושא שהוגדרה אוכלוסייה שאיתה אנחנו עובדים. מה  22 

זה הביא? גם אם בתכניות חירום שלנו, למשל הרווחה עבדו לפי  23 

משמרות, לפי המכלול, פה הם עבדו כמעט כל שעות היממה.  24 
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בסיס יומי, כלומר זה חייב אותם לעבוד. הם בנו תכנית עבודה על  1 

נתנו ליווי צמוד לחלק מהאוכלוסייה הזאת, וכמובן כל חלוקת  2 

המזון. אני עובר פה מהר, שני שקפים חשובים  מאד בראייתי,  3 

נקודות לשימור ונקודות לשיפור. אני אעבור יותר אולי לשיפור, מה  4 

שאתם צריכים. השימור, שני דברים חשובים שגם הערכות המצב  5 

צרים הם נתנו לנו, צוותי החשיבה נתנו לנו וגם העבודה במעגלים ק 6 

פתרונות בזמן אמת ובלוח זמנים מאד קצר. ההון האנושי,  7 

המתנדבים, רק לטפח ולשמר, כל מילה שאתם לא רוצים תכניסו  8 

פה. הנוער, חוליה חשובה, דיברנו עליה. הפעילויות שדיברתי עליהן  9 

ה. וגם להעלאת המורל היישובי הן חשובות, בטח בחירום מסוג כז 10 

כל ההליך ההדרגתי, כתבתי במצב שגרה במירכאות, אנחנו לא  11 

חזרנו עדיין לשגרה מלאה. הוא היה, מה שנקרא, מעל סביר,  12 

בצורה טובה מאד, גם בתחום החינוך, גם ברווחה. כמובן הכל על  13 

פי התו הסגול ומה שמחייב אותנו. הנקודות לשיפור, תראו, אחד  14 

ון שהוא דל גם באמצעים, גם הדברים לפחות שאני הרגשתי, ארג 15 

בתקציב, בשגרה קשה לו וצריך סוג של יצירתיות איך מתמודדים  16 

בחירום. זה לא פשוט. אם היה לנו ארגון אחר, עם תקציב, ואתם  17 

יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, אז היה לנו הרבה יותר קל.  18 

זאת אומרת באותו הון קטן היינו צריכים לתת מענה לכל. אני  19 

שצריך לבחון פה הגדרת תקן רכז מתנדבים, איך אומרים,  חושב 20 

לומדים בעצם מהחירום לשגרה, צריך לראות איך עושים את זה,  21 

לדעתי זה נכון. טוב, יש פה צורך לבצע התאמות טכנולוגיות, זה  22 

עלה בעיקר מעבודה מרחוק, כל מיני בעיות כמו ניתוקים, כמו  23 

ין שזה גם ישופר. הדבר קושי בהגעה למאגרי נתונים, אבל אני  מב 24 
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האחרון שכתבתי פה זה השלמת תפיסת הפרויקט בחירום, אנחנו  1 

עובדים על זה. כי בסוף אנחנו באמת, באמת רוצים להגיע, שיהיה  2 

לנו גם איש קשר כמעט בכל רחוב או שני רחובות או משהו כזה,  3 

שבעת חירום אנחנו יכולים לפנות אליו. שני שקפים אחרונים ואני  4 

שקף אחד, כתבתי פה חשוב. הפעלת תפיסת הרובעים הינה מסיים.  5 

צורך מבצעים ונדרש במסגרת הכנת הישוב לחירום. זאת אומרת  6 

פה עברנו כמה שלבים בהכנת הישוב לחירום. זה משפר את היכולת  7 

שלנו להגיע לכל בית בישוב, גם על פי צורך, כי אם זה צורך של  8 

אם יש צורך מבצעי לתת מענה אזרחי, כמו שנתנו עכשיו, וגם,  9 

נקודתי. מחר, לא יודע, מתקפת טילים, אומרים לך אתה חייב  10 

לסגור רבע מהרובע, אנחנו יודעים לעשות את זה. השקף האחרון,  11 

מספרים ונתונים. תראו, הופעל פה מוקד קורונה בהובלת המתנ"ס  12 

ובמתנ"ס, ממש בקיר פה מעבר. הופעל כמעט ברובו על ידי  13 

 14 1195יקח על זה. תראו את המספרים. מתנדבים. צחי אישית פ

מכלל הגמלאים בישוב.  90%שיחות יזומות עם נציגי בתים, זה  15 

בקשות ופניות לקניות, להיסעים, לתרופות,  550-מתן מענה ל 16 

שממש אנשים פנו למוקד ומתנדבים הלכו, הביאו להם והחזירו  17 

להם. נאספו פה מחשבים וחולקו והיו גם חבילות מזון. אני רוצה,  18 

ק בשקף האחרון, להראות לכם כמה חלוקה חילקנו במסגרת מה ר 19 

חבילות  446מנות מזון.  4518שנקרא משמרות הזהב, הרובעים.  20 

מזון שקיבלנו מפיקוד העורף חולקו. אנחנו גם היינו הישוב היחיד  21 

שגם חילק בשלב מסוים, שמנו מסכה או שתיים לכל אחד  22 

, קשה לכם מהאוכלוסייה הזאת. זהו, אתם יכולים להתרשם 23 
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לראות, אני אעביר לכם את המספרים, הם מרשימים בכל היבט,  1 

 2 תודה. 

תודה שלומי. ובאמת אחד הדברים שראינו במשבר הזה, זה ההון  :גב' גרין, ראש המועצה 3 

האנושי, ההון של עובדי המועצה והמנהלים, ההון של הקהילה  4 

ים והמתנדבים וההון של הנוער המדהים שלנו. אחד הדברים הנוספ 5 

שאפשר לראות זה שלא נגענו רק באוכלוסיית הנזקקים, אלא גם  6 

בכלל הבנו שאתה לא צריך להיות נזקק כלכלית אלא אנחנו  7 

נמצאים בסיטואציה של בידוד ונעשו כל מיני פעולות כדי להגיע גם  8 

שהם עם עורף משפחתי ושמחים והכל,  65-70לתושבים מעל גיל  9 

רים זה שהתקשרו להורים והיה בזה משהו מאד מחבר. אחד הסיפו 10 

שלי גם כן מהמועצה, אחת העובדות הסוציאליות או הרווחה, אז  11 

 12 ככה ידענו שגם המערכת עובדת. כלומר הגיעו באמת.

 13 גם אלי התקשרו כל הזמן.  :יצחק גולברי

וגם אליך התקשרו. ואחד הדברים שקרו אתמול, שלשום, ביום  :גב' גרין, ראש המועצה 14 

מחשבים שרכשנו מתקציב  35קיבלנו  ראשון, זה שבשעה טובה 15 

הרווחה ואנחנו מחלקים את זה בימים אלו, בהתאם לצרכים  16 

שהעלו מנהלות בתי הספר. אז אני מניחה, מקווה, שבימים  17 

הקרובים זה יעבוד. אבל אתם יכולים לראות פה שגם יש את בנות  18 

נחמה שעשו עוגות וגם יש את הצופים שהיו במסגרת הרובעים,  19 

ם ראשונה שהפעלנו את שיטת הרובעים. שלומי ואורי שבעצם זו פע 20 

ביטון וכל הצוות ואיה ורועי, באמת עשו פה משהו יוצא דופן. היה  21 

רגע שהיה לנו יותר מתנדבים מצרכים ואחרי שבוע זה התהפך  22 

ובאמת היינו צריכים את כל המתנדבים, ואנחנו מקווים מאד  23 

 24 לשמר את זה. 
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עורף לא היה משחרר מנות כמו שהוא אמר, קרן, במידה ופיקוד ה :אריה דורון 1 

 2 מנות, יש למועצה תקציב? 450

 3 סליחה? :גב' גרין, ראש המועצה

אני אומר, הוא דיבר על משלוחי מנות שהגיעו  מפיקוד העורף, אני  :אריה דורון 4 

שואל שאלה אם המועצה נערכת להעביר איזה תקציב למקרים  5 

 6 כאלה.

חות שקיבלו את החבילות מפיקוד העורף, זה בעצם כעיקרון המשפ :גב' גרין, ראש המועצה 7 

משפחות שחלקן היו במועדונים השונים. הצלחנו, בזכות עבודה  8 

טובה, להרחיב את מה שפיקוד העורף נתן מעבר לאותן משפחות.  9 

אני לא בטוחה שבשעת שגרה יש צורך בזה, כי אחד האתגרים היה  10 

למצב שבו  שאנשים לא יכלו לצאת מהבית. עם זאת אנחנו נערכים 11 

אנחנו צריכים לשמר איזה שהיא עזרה קבועה. ישבנו על תכנית  12 

כזאת, זה עוד לא סבור, אבל אם תהיה בעיה אנחנו שומרים לצורך  13 

תקציב רווחה לסייע בדבר הזה. כל דבר שיכולנו לקבל ממשאב  14 

חיצוני, העדפנו, השתמשנו המון במשאבים חיצוניים וגם, כמו  15 

. אז אנחנו נערכים לזה, אבל שוב,  שאתם רואים, בתקציב מועצה 16 

צריך לזכור שהיתה סיטואציה ייחודית שלא כל מי שרק נזקק,  17 

באמת מוכר לרווחה קיבל, אלא גם מעגלים רחבים יותר בגלל  18 

 19 הסיטואציה הייחודית. 

 20 , מי מימן את המנות האלה?4518-מפיקוד העורף ו 446קרן, חולקו  : צפריר פדלון

שרד הרווחה. לא יודעת אם הכל, מה ההשתתפות שלנו בתוך זה, מ :גב' גרין, ראש המועצה 21 

אבל זה בעיקרון משרד הרווחה. בעצם מה שפיקוד העורף חילק זה  22 

את הארגזים הגדולים שהיה בהם מוצרים יבשים מה שנקרא. זה  23 

התחיל לפני פסח וזה המשיך לאחרי. כששוב, מי שקיבל את זה, זה  24 
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לומר כל פניה שהיתה הלכה היה לפי רשימות של מחלקת רווחה. כ 1 

למחלקת רווחה, גם אם זה לא מישהו שיש לו תיק ברווחה, אוקי?  2 

כדי שלא יהיה מצב שאחד מקבל הרבה ואחד לא מקבל שום דבר,  3 

אז היה גורם מקצועי שאנחנו לא היינו מעורבים בזה, שסייע. עם  4 

זאת, יש דברים שלא עברו דרך הרווחה. התקשרה משפחה והיתה  5 

זוג מבוגרים שהיו צריכים עזרה בלהביא תרופות  צריכה, או 6 

מהסופר פארם, אז זה שירות שהמתנדבים נתנו. עכשיו אנחנו  7 

 8 בעצם מגיעים לסטטוס הכספי, 

קרן, רק להגיד משהו לגבי זה, קודם כל תודה רבה, גם האיסוף של  :נועם מולה 9 

הנתונים וההצגה שלהם זה נורא, נורא חשוב, נשמח לקבל את  10 

י חושב שקריטי בנקודת זמן הזאת שכולם ככה המצגת. אנ 11 

מתפזרים, לפנות לכל העולם ואשתו ובעיקר אני מדבר על חמשת  12 

המשרדים המשפיעים, משרד הבריאות, אוצר, פנים ולמל"ל, כדי  13 

להסביר להם את החיוניות ואת החשיבות בהעברת נתונים  14 

ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית. והורדת משימות למטה  15 

ת המקומיות ולא להיבנות על יוזמות של הרשויות ורשויות לרשויו 16 

שיוזמות יותר ויוזמות פחות וחלשות יותר וחזקות יותר. זה בעיני  17 

לקח קריטי, שאם הרשויות המקומיות, אנחנו בתוכן, מרכז  18 

השלטון המקומי לא ידחפו לגרום להבנה שלו בנקודת הזמן הזו,  19 

 20 בפעם הבאה לא יישמו אותו וחבל.

אני מסכימה איתך, נועם, אני חושב שראינו לכל החודשיים  :ן, ראש המועצהגב' גרי 21 

האחרונים ובכלל, גם בהעדר ממשלה וגם במשבר של הקורונה,  22 

שראשי הרשויות ומרכז שלטון מקומי הובילו את הדברים. באמת  23 

גם יישר כוח גדול לחיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי, מי  24 
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, אין  24/7אפ שלנו היה רואה שזה שהיה רואה את קבוצת הווטס 1 

מנוחה דקה. ובעיני מי שצריך לתכלל ולנהל משברים כאלה תמיד,  2 

גם אם זה לא התחום המקצועי שלו, זה פיקוד העורף. זה הארגון  3 

היחיד במדינה שיודע להתמודד עם לוגיסטיקה כזו ועם שעת  4 

משבר, גם אם זה לא תחום המקצועיות שלו. כלומר שיהיה גורם  5 

ועי שאומר את ההנחיות המקצועיות, אבל היחיד שיכול מקצ 6 

לתכלל את זה, זה פיקוד העורף, רק באיחור מה הוא קיבל משהו  7 

חלקי. אני גם לאורך כל הדרך אמרתי תנו לנו את הסמכות שאנחנו  8 

נשלוט, מתי פותחים, מתי סוגרים את הישוב, יותר סמכויות, גם  9 

לא קרה. אחד האתגרים כלפי מערכת החינוך שלנו, לצערי זה עוד  10 

הנוספים זה האתגר הכלכלי, ובעצם אנחנו כל הזמן עושים בדיקה  11 

של מה הסטטוס הכלכלי שלנו. הגזבר יציג את הסטטוס. יש פה על  12 

השולחן וגם כמובן אחר כך נשלח לכם את זה. רק אני שמה את זה  13 

עם הרבה כוכביות ואומרת שאנחנו עדיין לא בסוף האירוע. אז  14 

 15 י. בבקשה אביש

 16 ערב טוב.  :אבישי יצחקי

 17 אתה מדבר על התקציב? יוסף אדירי:

 18 כן. אבישי יצחקי:

 19 אני יכול רק שלושה משפטים? :יוסף אדירי

 20 כן, כן. :גב' גרין, ראש המועצה

דבר ראשון אני חושב שהאירוע הזה הוא וקטור, לא משנה מהו,  :יוסף אדירי 21 

משנה, ישראל.  הוא וקטור לשיפור מוכנות של עיר. עיר, ישוב, לא 22 

ואנחנו נמצאים באיזה שהיא נקודה שהיא הזדמנות ואני חושב  23 

שצריך להסתכל עליה כהזדמנות וגם הרבה מומחים מדברים על  24 
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אוקטובר, שזה יגיע יחד עם המחלות הקבועות אני קורא לזה, ואני  1 

הייתי מסתכל על חודש ספטמבר כנקודת מוכנות או שיפור מוכנות  2 

נראה לי נכון לציין את התושבים שהם הובילו  שלנו כעיר. דבר שני, 3 

תהליך התנדבותי פה בישוב. זה לא פשוט, גם לגייס מערך מילואים  4 

בתקופה הזאת וכמובן תושבים שעזבו את הבית, אני חושב שזה  5 

נושא מאד חשוב. אני אציין שניים, שלושה חבר'ה, כי זו מלחמה  6 

באוכלוסיית  מסוג אחר. אני רואה פה הזדמנות למקד את הפורום 7 

פלוס, ולהעמיק את הנתונים שיש  70-היעד שלנו, בוני המדינה, ה 8 

-לנו כאן כדי שאליהם נגיע בשעתיים או בשעה הראשונה מתוך ה 9 

. והדבר הנוסף שהוא אתגר במודל הקורונה, הוא לא אתגר 24 10 

נראה לעין, אני קורא לו המעגל מסביב למעגל של אנשי הרווחה.  11 

לדמיין את זה, זה מעגל שעדיין מתבייש, זה מעגל שהתרחב, תנסו  12 

עדיין לא ניגש לבקש עזרה. הוא שקט, הוא ביישן ואנחנו בתקופה  13 

הקרובה עלולים לראות אותו נגד עינינו. ולכן אני חושב שפה  14 

בהקשרים של לקבל את המידע הזה מהאוכלוסייה, בכל דרך  15 

אפשרית זה חשוב מאד. כלומר אם נגמרה, בגדול, התחלואה,  16 

יה בתחלואה, אז פה עדיין לא התחלנו להבין את המשמעות העלי 17 

הכלכלית של המשפחות האלה, שהן לא משפחות רווחה. משפט  18 

אחד לגבי סוגיית המזון, מה שרווחה נטו, מקבל ממשרד הרווחה  19 

מנות לפה. מעבר  Xאוטומטית לפי שמות. נפתח תיק רווחה, מקבל  20 

ולים שלא יכולים לזה פיקוד העורף אמר רגע, יש מצב חדש, יש ח 21 

אנשים שלא יכולים לצאת מהבית, להם ניתן  Xלצאת מהבית, יש  22 

מזון. בכל מקרה הדבר הזה צריך לעבור דרך ערוץ השלטון, כי  23 

הכוונה, הרשות כאילו, כדי לחזק אותו, ולא כל מיני עמותות  24 
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חיצוניות, כי אז אתה בעצם מחליש את הרשות, וזה העיקרון  1 

 2 ע בתוך הישוב, תודה. החשוב בהקשר של מתן סיו

תודה יוסי. ואני רוצה לומר באמת, אני ציינתי את מי שניהל את  :גב' גרין, ראש המועצה 3 

מוקד קורונה יישובית, יורם רובינפלד, אבל באמת היו הרבה  4 

מתנדבים. אנחנו מתכננים, ברגע שיהיה אפשר, לעשות איזה שהוא  5 

אחרת להוקיר כינוס למתנדבים ואם לא יהיה אפשר אז נמצא דרך  6 

אותם ולהודות להם. מסכימה לחלוטין גם עם שאר הדגשים,  7 

 8 תודה. מישהו נוסף לפני הגזבר?

כן, אני רוצה לומר מילה. תראו, היתה לי זכות לעבוד עם כמה  :יצחק גולברי 9 

ראשי רשויות, ראשי מועצות וגם לי היתה זכות להיות ראש  10 

יום, בתקופה מועצה. וזה לא טריוויאלי לקום ולהגיד את זה ה 11 

הזאת, במשבר הקשה הזה, אני יודע שאנחנו באמצע הגשר. ואנחנו  12 

לא יודעים מה עומד לנו מקצה הגשר. אבל לעד העת וההתנהלות  13 

של השלושה חודשים האלה אני רוצה להגיד פה שאפו גדול לקרן  14 

על ההתנהלות. באמת כאיש, מי שרוצה לחייך שיחייך, מי שעמד  15 

לות שלך, מגיע לך כל הכבוד. עמדת פה לצידך וראה את ההתנה 16 

בזה נכון, השקעת פה שעות שאני בעצמי מדי פעם אמרתי לך קומי,  17 

תלכי הביתה, תלכי לנוח. זה לא דבר רגיל ותודה רבה לך על  18 

 19 העשייה.

 20 תודה גולברי. גזבר המועצה. :גב' גרין, ראש המועצה

ני אסביר רק את ערב טוב. לכולם אני מבין שיש את הנייר הזה, א :אבישי יצחקי 21 

העקרונות שלו. מדובר בנייר עבודה שהוא בעצם דינמי, רוב  22 

הנתונים פה הם נתונים שנאספו ממש עכשיו תוך כדי תנועה. הוא  23 

עוד ישתנה עד המשך הדרך, אבל לנו היה חשוב שתדעו מה הנגזרת  24 
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של משבר הקורונה מבחינה כלכלית בישוב. יש פה גם פרק של  1 

לישוב, יש פה גם פרק של פגיעה  חיסכון בהוצאות שנגרמו 2 

בהכנסות. אם תסתכלו בחלק העליון, יום העצמאות למשל הוא  3 

מקרה קלאסי שדברים יותר ברורים לנו שם. אם היה מתוכנן  4 

שיהיה רבע מיליון שקל הוצאות סביב יום העצמאות בקטע  5 

שקל הוצאות בקטע של  270,000הלוגיסטי, והיה מתוכנן שיהיו  6 

גלל שיום העצמאות נחגג בכל הארץ, וגם אצלנו, התכנים, אז שם, ב 7 

בצורה מצומצמת, אז אנחנו רואים שבעצם קיצצנו בהוצאות.  8 

במקום שהלוגיסטיקה תעלה רבע מיליון שקל, היא עלתה רק  9 

שקל בהוצאות. אותו דבר גם  130,000-ופה חסכנו את ה 120,000 10 

 11 270,000-בתקציב התכנים. היינו מתוכננים לקנות מהמתנ"ס ב

שקל הופעות של אמנים וכו'. בסוף החגיגות היו מצומצמות, זה  12 

. לא מספר סופי, זה 200,000שקלים, וחסכנו פה  70,000-הסתכם ב 13 

טיפה ירד, אבל כרגע זה מה שאנחנו מציעים. ישנן פעולות  14 

תוך יום אחד. אם זה  0-ל 100-שהקורונה גרמה לנו לעבור מ 15 

גילות. בתי הספר לא הסעות של החינוך המיוחד, אם זה הסעות ר 16 

ולכן ההסעות, החלק שלנו, של הרשות, נחסכו לנו  15/3-פעלו מ 17 

ההוצאות האלה. כאשר בטור השמאלי, אם תסתכלו, יש תוספת  18 

הוצאות מוערכת צפויה. מה הכוונה? אנחנו חסכנו, בוא נלך לחינוך  19 

שקל שחסכנו בצד שלנו, בהוצאה. אבל  600,000המיוחד, יש שם  20 

ם, שאנחנו חזרנו לשגרה כמעט לגמרי מיד אחרי מה שקרה בינתיי 21 

ילדים  5-6פסח, ויש תוספת הוצאות. כי אם לפני כן הסענו  22 

בטרנזיט, באו ההוראות החדשות ואמרו לא, אתם תסיעו עכשיו  23 

אותם בשני טרנזיטים או בשלושה. כלומר, חלק מההוצאות,  24 
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מהחיסכון בהוצאות יישחק לנו עקב הסעות מוגברות. בחינוך  1 

שקל  200,000יל זה מתבטא בעיקר בעובדה שאם חסכנו הרג 2 

, לא היה 17/7-עכשיו, כנראה שמאריכים את שנת הלימודים עד ה 3 

מתוכנן הסעות באותה תקופה, אז אנחנו צריכים עכשיו כן לשכור  4 

שירותי הסעה ולכן חלק מההוצאות יקוזזו. שכר, כמו שאתם  5 

בדים שלא היו רואים, אנחנו חיים תחת הסדר קיבוצי. כלומר, עו 6 

חיוניים המשיכו לקבל משכורת כרגיל, וזה נגרע מימי החופשה  7 

שלהם. אבל משכורת יוצאת כרגיל, אין מבחינתנו שום הבדל. יש  8 

טיפה, דווקא אנשים שעבדו מהבית, להם יש רכיבי שכר שעל פי  9 

ההסדר הקיבוצי צריכים לקצץ להם, כמו נסיעות, כמו שעות  10 

מי שנמצא בבית, לכן אנחנו אומדים כוננות, דברים שאסור לתת ל 11 

שקלים. אני מבין שהעיקרון  100,000-את החיסכון הזה בערך ב 12 

כבר ברור, שמירה על בתי הספר או ניקיון של מוסדות חינוך  13 

שהפסקנו גם כן כמובן בתקופה שבתי הספר היו סגורים. בפרק של  14 

השונות, אתם צריכים להבין שלא כל הנתונים נמצאים אצלנו  15 

מזה. זאת אומרת אין לנו חשבונות חשמל שאנחנו יודעים  ורחוק 16 

כמה ירדה ההוצאה בתור דוגמא. אז אנחנו כרגע שמנו את זה  17 

שקל. כמובן  200,000-באזור, על פי האומדנים שעשינו, אזור ה 18 

שעוד חודשיים אני כבר אוציא לכם נתונים מדויקים יותר. הסעיף  19 

ת חומרים של היגיינה. היחיד שהקורונה בעצם הוסיפה לנו זה קניי 20 

המון אלכוג'ל, מסכות לצוותי בתי הספר, כפפות, חומרי ניקיון,  21 

חומרי חיטוי מיוחדים, הכל על פי התו הסגול שמשרד הבריאות  22 

, כאשר 1,620,000קבע. בסך הכל החיסכון בהוצאות הוא בסביבות  23 

שקל על ציר הזמן יקוזזו. אם  400-500,000אנחנו מעריכים שבערך  24 
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עות ואם זה בהוצאות שונות. בהכנסות נמצאת הבעיה זה בהס 1 

הגדולה שלנו, שם הפגיעה היא גבוהה, ואני רוצה שתתייחסו,  2 

בעקבות ההתייחסות השונה לחלוטין של משרד הפנים, אנחנו נדבר  3 

קודם כל על מגורים ואז נדבר על עסקים. כי עשו הבדלה, ממש  4 

לעכשיו לא  הפרדה מאד מאד עבה. במגורים המדינה קבעה שנכון 5 

תינתן שום הנחה לאף, למגזר של מגורים. אין לזה שום  6 

התייחסות, כאילו שהקורונה לא גרמה למיליון מובטלים במדינת  7 

ישראל. ובתור כסף מהליקופטר, היא לא זורקת כלום. בניגוד למה  8 

שהיא עשתה בעסקים, את זה אני אציג לכם תיכף. בשנה שעברה  9 

נו צופים שיהיה לנו בעיה לגבות ממגזר המגורים, אנח 95%גבינו  10 

מהמדינה  26-27%את ההיקף הזה בשנה הזאת. המיליון מובטלים  11 

עכשיו באבטלה, אנחנו מצפים שחלק מהם גם מקדימה צורן.  12 

ואנחנו יודעים שיהיו יותר קשיים בלגבות את הכספים האלה.  13 

לאפריל שאספנו נתונים, אנחנו  30-כרגע אנחנו עומדים, נכון ל 14 

. אני מעריך שהמצב הזה ישתפר, לכן אמדתי את 85% עומדים על 15 

האבודים יש מחסנית שמכינה אותנו  7%-. בעצם בתוך ה88%-זה ב 16 

למצב שאנשים יגישו לנו בקשות להנחות על הרעה פתאומית במצב  17 

הכלכלי. וחלקם זה באמת נכון, חלקם הוועדה להנחות תצטרך  18 

יות ערוכים באמת לתת, כי אנחנו לא אטומים. אנחנו צריכים לה 19 

לזה, כי ברור שההכנסות לא יהיו כתמול שלשום ולא יהיו כמו  20 

, אם זה ישתפר בחודשיים שלושה נתקן כלפי מעלה. 2019-שהיו ב 21 

נכון לעכשיו, בואו נהיה ערוכים, כי אנחנו צריכים לדעת שאנשים,  22 

חלקם הרוויחו מהקורונה, אבל חלק גדול נמצאים במצוקה לא  23 

את זה ברישום לצהרון, יש כאלה קטנה. אנחנו גם רואים  24 
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שמבטלים עכשיו את הצהרון, האמא או האבא בבית אז הם  1 

מעדיפים לחסוך את הכמה מאות שקלים האלה. בוודאי שגם  2 

בארנונה הם יגישו בקשה. לצורך העניין הארכנו את מועד הגשת  3 

הבקשות לבקשות עקב הרעה פתאומית במצב הכלכלי, האריכה  4 

, הודעה מתאימה גם נמסרה באתר 30/6עד  30/4-המועצה מ 5 

האינטרנט של הישוב. בעסקים, תסתכלו בבקשה, אבל בשתי  6 

. אם אתם זוכרים, 25%ועסקים  45%השורות ביחד. יד פה עסקים  7 

בישיבה הקודמת שלנו, היתה פה החלטה לדחות את תשלום  8 

-אפריל, היתה החלטה לדחות את זה ל-הארנונה של העסקים, מרץ 9 

ההחלטה הזאת הפכה להיות חסרת תוקף, לא . על ציר הזמן 1/5 10 

היתה לה שום משמעות, כי המדינה החליטה לתת למרבית  11 

המוחלטת של העסקים פטור מלא מארנונה למרץ, אפריל ומאי.  12 

, יש פטור מלא. אז אנחנו מזכים את 1/5-כלומר אין דחיה ל 13 

העסקים, כמעט את כולם, למעט כאלה שהוחרגו בתקנות, כמו  14 

כן? רמי לוי לא עשה עסקים פחות טובים השנה. הסופרמרקטים,  15 

 16 וכמו חברת חשמל.

 17 רמי לוי לא שלנו. :גב' גרין, ראש המועצה

נכון, נכון. מכולות גם עבדו כרגיל, חברת חשמל עבדה כרגיל,  :אבישי יצחקי 18 

תאגידי מים עבדו כרגיל, הם לא קיבלו הנחה. וכל האחרים  19 

ימים שלמים, הגשנו המדינה באה ואמרה אני אשפה אתכם. עבדנו  20 

דוחות למשרד האוצר. לנו כרגע, לפי התכניות אנחנו אמורים לקבל  21 

מיליון מתוכם.  2מיליון. אצלנו מאד מסודרים וכבר קיבלנו  2.5 22 

כלומר היום הגשתי את ההצהרות גזבר, על האחרים אני מעריך  23 

שתוך חודשיים אני אקבל את החצי מיליון האחרים. כלומר, רבע  24 
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בארנונה, יש לנו שיפוי מלא מהמדינה. זה על  מכלל העסקים 1 

השולחן. אבל ההשוואה שלי לעומת שנה שעברה, העסקים שילמו  2 

. הרבה מאד 45%מהארנונה. היום אנחנו עומדים על  88-89%בערך  3 

עסקים שיחזרו לא תהיה להם אפשרות לשלם, יהיה הרבה יותר  4 

קשה לגבות מהם. חלק מהם לא יפתחו את עצמם מחדש וחלק  5 

מהם, הטובים שבהם, אנחנו נדע שהם בבעיה רק בסביבות סוף  6 

נובמבר. היתה לי שיחה עם אביעד, הסברתי לו את התהליך, מי  7 

שירצה אני אגיד לו את זה. בגדול אנחנו לא יכולים לבצע תהליכי  8 

אכיפה על חשבונות של יולי אוגוסט, שאלה החשבונות הראשונים  9 

עד אזור נובמבר. כלומר, גם שיהיו, לא נוכל לבצע תהליכי אכיפה  10 

בעל עסק שירצה לבוא לשלם הוא יבוא לנו בסוף נובמבר ויגיד  11 

אבישי, אל תהרוג אותי, בוא נפרוס את החוב. אז אנחנו בטח נראה  12 

, אנחנו לא יכולים לבנות 2021-חלק מהכסף שלו, אבל נראה אותו ב 13 

עליו בשנת התקציב הזאת. לכן כרגע, אולי אני אופטימי מדי,  14 

-, תרד רק ל88%-רכתי שהפגישה בהכנסות מעסקים תרד מהע 15 

מהעסקים לא יפתחו בכלל, או יסגרו, ואנחנו  10%-. מספיק ש70% 16 

כבר נהיה, עלולים להיות בגביה נמוכה יותר. כרגע אלה האומדנים  17 

שלנו, נעשה בהם עדכונים בהמשך. יש אזור תעשייה מזרחי, אנחנו  18 

אומדים שהנזק, אנחנו מכירים את לב השרון, שם כרגע אנחנו  19 

מיליון שקלים נטו בשנה. אנחנו כרגע  3אמורים לקבל מהם  20 

אופטימיים שרק חצי מיליון שקל יינזק. אני מקווה שאני לא  21 

אעשה הערכה שונה בהמשך. ישנם דברים שכבר לא יחזרו.  22 

ההכנסות החודשיות שלנו מחניה בכחול לבן התייצבו על בסביבות  23 

אפריל ירדנו לסכומים -שבמרץשקל בחודש, כמובן  60,000 24 
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אפסיים. קנסות שאנחנו עושים על אדום לבן, חניה בכיכרות וכו'  1 

וחניות נכים, גם כן ירדנו לסכומים אפסיים, אז שם כבר לא יחזרו  2 

מיליון שקל, יש לנו ירידה בהכנסות  5.5הדברים האלה. וסך הכל  3 

שהם צמצום  1,150,000-עם הקורונה, שמתקזז עם ה linkage-ב 4 

שקל, שינוי שלילי  4,400,000-בהוצאות. כרגע, נכון לעכשיו אנחנו ב 5 

שקשור לקורונה, לא נתונים סופיים. חשוב לנו שתקבלו תמונת  6 

 7 מצב ריאלית נכון לעכשיו. 

 8 איך אתה נערך לזה? :אריה דורון

 9 סליחה? :גב' גרין, ראש המועצה

 10 מיליון? 4איך הוא נערך למינוס של  :אריה דורון

 11 אז אני יכול להגיד לך. :יאבישי יצחק

 12 מאיפה, מאיפה יבוא הכסף הזה לכסות את הגירעון? :אריה דורון

תראו אני, מי שמכיר טיפה את הרקע שלי יודע שאני בא מתחום  :אבישי יצחקי 13 

-הגביה. כבר עשרה ימים שהצוות שלי בגביה מתקשר לכל אחד מה 14 

ואר או פבר-בתי אב שיצרו חוב השנה, לא משנה אם זה ינואר 1350 15 

, 850-אפריל, מתקשר לכל בית ובית. הספקנו כבר להגיע ל-מרץ 16 

אנחנו בודקים מה המצב של האנשים. חלק מהאנשים באמת  17 

רוצים לחזור לשלם, חלק משלמים בהוראות קבע, חלק מהאנשים  18 

אומרים קשה לנו. אנחנו ממפים אותם. שמע, להגיד קשה, כל אחד  19 

ך להגיש ניירות, אני צריך יכול להגיד קשה. מי שירצה הנחה יצטר 20 

לראות שביחס לקריטריונים הוא, כלומר אם הוא יוכיח את זה  21 

אנחנו נהיה שם בשבילו. אם הוא רק יגיד קשה לי והוא לא יוכיח  22 

 23 את זה, 
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אתה צודק, עכשיו יש חוסר בקופה, איזה כיפוף תעשה כדי לאזן  :אריה דורון 1 

 2 את הקופה? בלי עליית ארנונה שנה הבאה.

אז דורון, קודם כל תודה רבה, אבישי תודה לכל הצוות של  ין, ראש המועצה:גב' גר 3 

הגזברות על העבודה המסורה. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה  4 

שבה אנחנו שמים נקודה, מסתכלים רגע, מביטים איפה אנחנו  5 

נמצאים וזה, הרמנו רגע ראש מעל המים, להסתכל איפה אנחנו  6 

אולי חודשיים, נידרש לעשות  נמצאים. זה אומר שבעוד חודש, 7 

עדכוני תקציב ושם נקבל את ההחלטות הקשות. עכשיו, יכול  8 

להיות שהדברים יהיו מצוינים ולא תהיה לנו הוצאה גדולה יותר  9 

בהסעות או בדברים מסוימים ונקבל את הכספים שאנחנו חושבים,  10 

מיליון, יכול להיות שבעוד  2ובעוד חודש מהיום נדבר על גירעון של  11 

דש מהיום המצב יהיה יותר חמור. אז קודם כל אנחנו מתנהגים חו 12 

בצורה זהירה ואחראית ודבר שני אם נידרש לעשות תיקוני תקציב  13 

אז נעשה אותם. זה בעצם היה חשוב לתת את תמונת המצב  14 

העדכנית, לראות מה המצב שלנו כרגע. שאלות לפני שאני עוברת  15 

 16 לעדכון הבא?

הדוברים ושל הנושאים, אני מרשה לעצמי גם בגלל הסמיכות של  :תומר יעקב 17 

כן להגיד מילה טובה על הזמינות, על הנכונות, על ההיענות שלך  18 

קרן, שלך שלומי, איציק, יוסי נתן גיבוי עורפי והשתתף בשקט וגם  19 

כל האגפים והמנהלים והעובדים. הרגשנו את האכפתיות, את  20 

לגבי הנתינה ואת ההשקעה, באמת הרבה, הרבה, הרבה תודה.  21 

השקף והנתונים שהציגה מחלקת הכספים, הגזבר, אז קודם כל גם  22 

על זה תודה. אני זוכר שביקשתי בסדר היום שאם אפשר לבוא,  23 

לתת איזה נייר, זה כבר התחלה טובה ובסיס טוב כדי להסתכל  24 
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באמת קדימה. זו התחלה מצוינת אפילו, לא טובה. אני רק רוצה  1 

כדי לראות אולי אפשר  לחדד כמה דברים ולשאול כמה שאלות 2 

לקחת את זה למקום יותר טוב, גם מבחינה הבנתית. הצד של  3 

ההכנסות, סליחה, נתחיל בצד של ההוצאות דווקא. במידה וגרענו  4 

שקל ביום העצמאות לוגיסטיקה, כלומר שזה מחצית  130,000 5 

מהסכום שאושר, אז לא היה יום העצמאות. שאלת תם, לאן הלכה  6 

ינו איתה? אני לא מצפה שתינתן לי עכשיו המחצית השניה, מה עש 7 

 8 כרטסת,

 9 לא, אבל יש תשובה, אנחנו הולכים לענות על זה רגע. :גב' גרין, ראש המועצה

 10 בבקשה. :תומר יעקב

כחלק מהלוגיסטיקה של יום העצמאות זה גם הדגלול ברחבי  :גב' גרין, ראש המועצה 11 

יש את  הישוב שעשינו אותו, זה גם בית העלמין, כל מה שעשינו. 12 

הפירוט של ההוצאות, אבל יש למעשה הוצאות שכן הוצאנו שהן  13 

 14 תחת הלוגיסטיקה.

 15 הפקה של ערב יום הזיכרון. :יצחק גולברי

ההפקה של ערב יום הזיכרון, שבעצם לקחנו צלם והכל וערכנו את  :גב' גרין, ראש המועצה 16 

זה, ועורך, היו כמה הוצאות. יש רשימה של כל ההוצאות. גם  17 

 18 ה,לוגיסטיק

 19 הפעלת המוסיקה ברחובות. :יצחק גולברי

הפעלת המוסיקה ברחובות. זה באמת בצד של האמנות. זאת  :גב' גרין, ראש המועצה 20 

אומרת בצד של הלוגיסטיקה היה את הדגלול ודגל הבית והכל,  21 

בצד של ההופעות היה את המוסיקה ברחובות והיה עוד כמה  22 

 23 פעולות כאלה ואחרות, יש את הפירוט שלהן.

 24 אם יש פירוט נשמח לקבל אותו. כדי להבין באמת, :ומר יעקבת
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 1 כן, אפשר לשלוח את זה. :גב' גרין, ראש המועצה

במה מדובר, כי הסכומים מאד, מאד גדולים. נושאים שלפחות  :תומר יעקב 2 

ככה ברפרוף קל, בתוך סעיפי התקציב, נראה שלא נכללו וכן יש  3 

אגב, רשמתי בהצעה מקום לכלול אותם, ואני חושב שחלקם, דרך  4 

שלי ונכללו וזה בסדר, חלקם לא. כמו למשל משרות שממש בדקה  5 

שלפני שהתחיל משבר הקורונה אישרנו, לא איישנו ולפחות  90-ה 6 

החלק היחסי נחסך מאיתנו. היו כמה משרות כאלה. או למשל  7 

שלהם, בינתיים  12חלקי  1-כספים של ניהול עצמי לבתי ספר. ה 8 

 9 ח שהכספים האלה לא מגיעים לבתי הספר. התקציב אושר. אני מני

 10 העברנו את הכספים לבתי הספר, חוץ ממה שמשרד החינוך קיצץ. :גב' גרין, ראש המועצה

אז אנחנו מעבירים את הכספים של הניהול העצמי גם בחודשים  :תומר יעקב 11 

 12 שבתי הספר לא פעלו?

עכשיו בחזרה לשגרה חוץ ממה שמשרד החינוך קיצץ, כי למעשה  :גב' גרין, ראש המועצה 13 

 14 היו להם יותר הוצאות. אני מדייקת, נכון?

 15 45%אני אענה לך על זה, משרד החינוך קיצץ באופן חד צדדי  :אבישי יצחקי

מתקציב אפריל. רצה לקצץ, בכוונה  100%מתקציב מרץ. וקיצץ  16 

אני אומר לכם, זה רק הסכם ביניים, הצעת ביניים, כי בינתיים  17 

הוא כן יעביר, כדי שנוכל לקנות, לחזק פתאום הוא יודע שבמאי  18 

אותם באלכוג'לים וחומרי ניקיון. אני לא מכניס את זה עכשיו כי  19 

עוד לא ברור, אנחנו במאבק גדול, כל מרכז השלטון המקומי, כל  20 

איגוד הגזברים, להגיד למשרד החינוך, אדוני, יש הוצאות שרצות  21 

היו. אז  כבר השנה, אתה לא יכול פתאום לבוא לקצץ לי כי לא 22 

הנתונים האלה בעוד חודש, עוד חודשיים יהיו הרבה יותר בהירים.  23 
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מה שהוא קיצץ עכשיו אני עדיין לא מתייחס לזה, כי אולי חלק  1 

 2 יחזור.

אבל ההחלטה שלנו היתה, בהתייעצות כמובן עם צביה, להעביר  :גב' גרין, ראש המועצה 3 

רך לבתי הספר את חלק המועצה. אם בעתיד נגלה שלא היה צו 4 

 5 בזה, זה משהו אחר, אבל כרגע ממה שבדקנו יש צורך כזה. 

 6 והעברנו באופן מלא את הכספים? :תומר יעקב

 7 למעט מה שמשרד החינוך קיצץ. :גב' גרין, ראש המועצה

ובנוסף אנחנו גם בודקים את ההוצאות. כי יש בתי ספר שצריכים  :אבישי יצחקי 8 

שום מקום, הוא יותר, צריכים פחות. שוב, הכסף הזה לא הולך ל 9 

מיועד לבתי הספר. אז העוגה היא לא עוגה שהולכת להשתנות,  10 

למעט מה שמשרד החינוך לא יעביר, ואז אני לא יכול להעביר את  11 

 12 הכסף שלו כי הוא לא נותן לנו אותו. את שלנו ניתן. 

שזה  7%בצד של ההכנסות, לקחת, זה בסדר, אתה גזבר, לקחת  :תומר יעקב 13 

סימיות יתר, ב', צריך מה שנקרא,  משהו נראה על פניו, א' פ 14 

להסתמך עליו. יכול להיות שנהגת בשמרנות יתר בעת הזה, שדרך  15 

אגב כן צריך בשלב הזה כן לשפוך כסף, כן לתת כסף לציבור בכל  16 

מיני סעיפים, חלקם העליתי לסדר היום. ולגרוע ככה מה שנקרא  17 

שאומר מיליון שקל, צריך להיות איזה מספר  3בצורה כזו כמעט  18 

כן, זה הצפי, כי הגעתי לזה בעקבות כך וכך, או בעקבות נתונים  19 

שהגיעו אלי, זה הדבר הראשון. הדבר השני, העסקים. בגלל  20 

שאנחנו מכירים את התמהיל של העסקים כאן בקדימה צורן,  21 

שבנוי, מה שנקרא, מעט מאד על מרכזים מסחריים קטנים, חנויות  22 

חי  מסחר ותעסוקה גדולים. לייט, וחלקו הגדול זה מה שנקרא שט 23 

במערבי בעיקר, במזרחי בחלוקת ההכנסות שגם פה, דרך אגב,  24 
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שקל. נראה שגם  450,000נראה מה שנקרא איפסת את החלק הזה,  1 

 2 פה, בצד הזה, יש פה עודף מוטיבציה מה שנקרא, לבוא, 

הוא  תומר, זה אחרי שהרגענו את הגזבר, אבל בכל מקרה אנחנו, :גב' גרין, ראש המועצה 3 

היה יותר קשוח מזה, נכון עמיקם? אז טוב שלא ראית את הטיוטה  4 

הראשונה. אבל בכל מקרה אנחנו רושמים את זה, ובטיוטה הבאה  5 

 6 או בעדכון הבא נתייחס גם לזה.

אוקי. והתייחסות אחרונה זה הנושא של החניה וקנסות. שאם אני   :תומר יעקב 7 

ר את נתוני התקציב , כי אני לא זוכ300,000-מבין נכון, לקחת, ה 8 

שקל רק של הכסף היחסי של  300,000-בעל פה. לקחת את ה 9 

 10 התקופה של התלת חודשי הזה, או הכל?

 11 חודשיים. :אבישי יצחקי

לקחת חודשיים. כלומר גרעת פה חודשיים שזה מרץ אפריל ואפריל  :תומר יעקב 12 

 13 מאי,

 14 חודשיים. :אבישי יצחקי

 15 ואיפסת אותם. :תומר יעקב

שקל בשנה,  700,000אם תסתכל ההכנסה לחניה מיועדת להיות  :אבישי יצחקי 16 

שקל לחודש, זה מכחול לבן. אם  60,000זה  12-אם תחלק את זה ל 17 

שקל מקנסות, אם  980,000תסתכל, תראה שנה שעברה הכנסנו  18 

 19 .70-תגיע ל 12-תחלק את זה ל

, חמישה 300,000זה  5כפול  60,000אז לקחת חמישה חודשים,  :תומר יעקב 20 

 21 דשה לקחת. מינואר עד מאי, לא חודשיים.חו

 22 תומר, ישנם שני מרכיבים. :אבישי יצחקי

 23 אבל לקחת חודשיים? :גב' גרין, ראש המועצה

 24 לקחתי חודשיים.  :אבישי יצחקי
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אחר כך אם תרצה הוא ישב איתך, אבל זה על חודשיים. תומר,  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

ל הפרויקטים, מישהו תודה רבה. לפני שאנחנו עוברים לסטטוס ש 2 

 3 עוד רוצה?

כן, אני גם רוצה באמת להגיד שאפו ענק לכל המתנדבים שהתנדבו  : צפריר פדלון 4 

בישוב, כי זה באמת ראינו את זה, איך התושבים נרתמו. ובאמת  5 

לצוות המקצועי שעבד בתוך המערכת. ובאמת מגיע להם שאפו  6 

נחת ואת ענק. הרגישו פחות לחץ אצל האנשים, יותר הרגישו את ה 7 

השקט. נתנו מענה כמעט לכל בעיה שהיתה. אני יכול גם לומר  8 

שדיברתי עם קרן מספר פעמים והיא באמת נתנה מענה מהיר  9 

לבעיות שהיו, ועל זה באמת מגיע שאפו ענק. אני מקווה שהפיקו  10 

לקחים מכאן, למרות שפה מדובר בווירוס ולא במצב של תרגולים  11 

. אולי עכשיו באמת יעשו קצת של מלחמות שאנחנו רגילים לטילים 12 

 13 סדר במחסני חירום למקרה אחר.

כן, אז גם זה קורה, תודה צפריר. אנחנו כל הזמן במגמת שיפור, כל  :גב' גרין, ראש המועצה 14 

הזמן עוד דבר ועוד דבר ומתרגלים את זה בשגרה ובחירום. אני  15 

רוצה לדבר רגע גם על המוכנות שלנו לשנת הלימודים, אבל גם על  16 

יקטים, כי למעשה המשכנו בעבודה בפרויקטים, בכל מה הפרו 17 

שיכולנו. אני אציג ככה כמה דברים קטנים ואני אבקש מגולברי  18 

להמשיך בנושא ההנדסה. זה לא כל הפרויקטים ששמנו לנו  19 

למטרה, אלא זה פרויקטים שנמצאים באיזה שהוא סטטוס ביצוע.  20 

המרכזי.  יש לכם גם את המסמך הזה מודפס אם תרצו, על השולחן 21 

וגם פה בשקף. אז שיקום ושדרוג פארק השרון הירוק, בנה בינתך,  22 

כל מי שעבר, ראה את העבודה המצוינת, שיתוף פעולה של אגף  23 

שפע, של ההנדסה, של איה, עוזרת ראש המועצה, עם תקציב של  24 
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מפעל הפיס. אנחנו מאד רוצים לעשות פתיחה חגיגית ואנחנו  1 

יישר כוח גדול גם לחברת הגינון  מקווים שזה יתאפשר לנו. ובאמת 2 

 3 שעשתה את זה ולאדריכלית שליוותה את זה. 

אגב, קרן, בחלק הדרומי של הפארק הרבה תושבים גם שואלים  :תומר יעקב 4 

 5 אותי, מה מתוכנן להיות שם?

 6 איפה שהדק? :גב' גרין, ראש המועצה

 7 כן. :תומר יעקב

מייעדים אותו למתחם לטאי צ'י, או אוקי. אז איפה שהדק, אנחנו  :גב' גרין, ראש המועצה 8 

יוגה, יהיה אפשר לבוא לשם עם מזרון ולעשות פעילויות מרגיעות.  9 

זה גם מול בית הכנסת אז בכלל זה רוחני כזה. ככה ראינו את זה  10 

 11 לנגד עינינו בדק החדש. 

 12 רצתי שם ביום שני בערב והיה שם יוגה לאור נרות. תומר יעקב:

אז זה הרעיון. אחד היעדים שלנו זה שהציבור ישמור על זה  וואו. :גב' גרין, ראש המועצה 13 

ואנחנו נעשה גם הסברה בנושא. לגבי שדרת חנקין, אנחנו במהלך  14 

של לבחור אדריכל ממש בימים אלו ואגרונום, שבעצם המסר  15 

שהבנו מכל המחקר הגדול שעשינו זה שהעצים, כדי לשמור עליהם,  16 

לשמור על זה. אז זו צריכים שם כמה שפחות בטון וכמה שפחות,  17 

תהיה ההנחיה לאדריכל. כלומר האגרונום יגיד ואז האדריכל יתכנן  18 

בהתאם. זה לגבי שדרת חנקין. תיכף אני אעביר את השרביט  19 

לגולברי, רק אני אומר את הדברים שאינם של הנדסה שחשוב  20 

 21 לעדכן.

 22 אבל זה לא לפי סדר יום, קרן. : צפריר פדלון

 23 עדכוני ראש מועצה.זה ב :גב' גרין, ראש המועצה

 24 .4אבל עדכוני סטטוס פרויקטים זה  : צפריר פדלון
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לא, לא, הכנסתי את הכל לעדכוני ראש המועצה. אז היה לנו את  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

הגולן של משפחת קופלמן, אחרי הישיבה הקודמת, ממש בימים  2 

שקל ואנחנו מתכננים  100,000אלה העבירה את התרומה על סך  3 

שאישרנו בפעם  300,000המשחקים. יש לנו תקציב של  שם את גן 4 

ש"ח שזה יהיה  400,000-ש"ח, אז מדובר בכ 100,000הקודמת ועוד  5 

 6 ליד גני הילדים.

 7 )עו"ד אהרון שפרבר יצא מהאולם(

 8 

 9 גולברי, בבקשה.  :גב' גרין, ראש המועצה

 10 קרן, אפשר להגיד משהו לפני? :אביעד חסון

 11 כן.  :גב' גרין, ראש המועצה

קודם כל, כמובן כמובן שאני רוצה להצטרף לכל הדברים שנאמרו  :אביעד חסון 12 

פה לפני ולומר שאני באמת הרגשתי בידיים בטוחות. זאת אומרת  13 

מיד אחרי שביבי דיבר אני ידעתי שמחר כבר נקבל פרקטיקה, מה  14 

צריך לעשות ואיך זה מגיע אלינו. אז קודם כל באמת כל הכבוד,  15 

ועשה, זה באמת לא מובן מאליו. לא בטוח לכולם, לכל מי שנתן  16 

שבכל הרשויות גם התנהלו בצורה הזאת. אז זה קודם כל, תודה  17 

רבה. והדבר השני, אולי ברשותך עוד משפט אחד על המשחקים,  18 

 19 בעיניי זה היה מקסים ונפלא.

משפחת חסון זכתה מקום ראשון במשחק יום העצמאות, שאפו  :גב' גרין, ראש המועצה 20 

 21 גדול.

 22 כן, אז ככה זה באמת היה מאד מאד יפה.  :ד חסוןאביע

יש להם הזדמנות לזכות שוב, כי מחרתיים יש חידון תנ"ך, לא  :תומר יעקב 23 

 24 ויתרנו על המסורת.
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 1 נכון. אני תיכף אומר את זה בצורה מסודרת, נכון, יום ירושלים. :גב' גרין, ראש המועצה

נעשו, ועוד שניה גם אני אז זה באמת כל הכבוד. לגבי הדברים ש :אביעד חסון 2 

מאמין שתפתחי בזה, אני ראיתי את זה כתושב, גם כשעברתי  3 

בפארק וגם כשראיתי את כל התיקונים בכבישים, וזה מעולה וזה  4 

מצוין. משפט אחד מאד חשוב זה השמירה על הדברים. זאת  5 

אומרת הייתי בפארק וראיתי את המדשאות וזה נפלא וזה באמת  6 

יה במשך תקופה לא קצרה מאד מוזנח. מאד מאד נעים. הפארק ה 7 

אבל מאד חשוב לשמור על הדברים. עכשיו, אם הפארק נראה נפלא  8 

אבל אין כמה שלטים של צואת כלבים ואין פקח שבאמת אוכף את  9 

הדברים האלה, אז אנחנו בפער. אז יכול להיות שהדברים יהיו  10 

חדשים, אבל יהיה עליהם דברים שפחות נעים לראות. זה בעיניי,  11 

אם אנחנו מתחילים, זאת אומרת איך שאנחנו מסיימים את  12 

הביצוע, עוברים לשימור, בעיניי זה יהיה מדהים וזה גם יעביר  13 

איזה שהוא מסר לתושבים. אנחנו עושים, אנחנו משקיעים, תנו  14 

דעתכם שאתם באמת שומרים על הדברים. כי נניח, סתם דוגמא,  15 

 16 השביל המוביל, לא זוכר מה זה השביל הזה.

 17 הנשר. :ב' גרין, ראש המועצהג

הנשר יכול להיות, אני לא זוכר, כשחולפים שם ליד בית הכנסת,  :אביעד חסון 18 

לכיוון הפארק שבאמת נראה מאד טוב, אז יש שם עשבים שוטים  19 

וצואת כלבים. ואני אומר, אם כבר עושים, אז בואו נעשה את  20 

 21 הפיניש הקטן שבאמת הדברים יהיו כמו שצריך. 

 22 ן שפרבר חזר לאולם()עו"ד אהרו

אז תודה אביעד. ובהחלט אנחנו לוקחים את זה בחשבון. גם  :גב' גרין, ראש המועצה 23 

שוחחנו על זה, ובמסגרת הסיום של הפארק, גם יהיה שילוט, גם  24 
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שאר הכניסות יסודרו. מאחר והשקענו בתשתיות אז אמור, בשנים  1 

הקרובות, להיות השקיה וכל מה שצריך. לגבי השמירה של  2 

תושבים זה הסברה, זה אחריות אישית וגם איפה, שאנחנו, כמו ה 3 

 4 שדיברנו בפעם הקודמת, רוצים לתגבר את נושא האכיפה, תודה. 

תראו, המועצה עשתה מכרז גדול שהכלילה בו המון, המון  יצחק גולברי: 5 

פרויקטים. אנחנו תוך כדי הקורונה, תוך פסח, למרות המסכות  6 

מש, יחד עם קרן, יצאנו לעבודה והכפפות והכל, בלי כובעים בש 7 

בשטח. ועקיצה קטנה, באמת, אנחנו לא עושים על דעת עצמנו  8 

כלום, לא מסיטים כספים ממקום למקום, רק מה, צריך להבין, מי  9 

שלא מבין שאנחנו עובדים על פי תכנית, אנחנו צריכים לקבל  10 

אישור משטרה, אישור חפירה מבזק, מחברת חשמל, מסלקום,  11 

העולם ולהקתו ואחר כך להיות תלויים בקצין מפרטנר, מכל  12 

התנועה שיואיל בטובו לחתום לנו על התכניות כדי שנתחיל עבודה  13 

ובאמצע הוא מפסיק לנו את העבודה, ואין מה לעשות, אנחנו  14 

חייבים לעבוד בהתאם לכללים ולנהלים. התחלנו לעבוד, עשינו  15 

 16 תיקונים, מהדסים ירדנו לאורך כל רחוב הרצל כדי לחסוך

בעלויות, עשינו רק תיקונים של בורות בכביש. נכנסנו לרחוב רמז,  17 

ביצענו את הקרצוף ותיקון של הרחוב כולו, אנחנו בקרוב,  18 

ממתינים שכל העסק הזה יתייבש, נעשה סימון ונחזיר את  19 

הבמפרים ונעשה את כל ההתאמות שצריך. עשינו את רחוב בן צבי  20 

הספקנו כי המשטרה מהמועצה עד רחוב שבזי, אבל קטע אחד לא  21 

לא נתנה לנו לעשות עדיין, הקטע מההגנה עד המועצה, אנחנו  22 

ממתינים לאישור משטרה, אם נקבל אותו מחר, מחרתיים נתארגן  23 

שוב להחזיר כלים לעבודה. אנחנו עושים את כל רחוב קורצ'ק,  24 
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בהתאם להחלטות שהיו, נקרצף את קורצ'ק מרחוב בן צבי עד  1 

קונים שעשינו היה לחודשים האלה, לא יוספטל, את כל כולו. התי 2 

להשאיר בורות בכביש אלא לתת תנאי נסיעה נוחים ובטוחים  3 

לתושבים. אמרנו, הקבלן לקח על עצמו שהתיקונים שהוא עשה  4 

הוא לא יכליל אותם בעלויות, אלא יספוג אותם בעצמו. את רחוב  5 

הרב אבקסיס, אתה בניגוד עניינים, תומר, אל תקשיב. אנחנו  6 

אותו גם כן, ביקשנו בהתאם לאישור של קרן, ביקשתי  מבצעים 7 

 8 לקרצף את כולו ולרפד מחדש, ממתינים גם לאישור משטרה.

 9 )מר אייל אלבלק יצא מהאולם(

עשינו תיקון בחנקין מסביב ושדרת חנקין. בגלל שרק בקטע הזה  :יצחק גולברי 10 

היו בורות, כל חנקין הוא  טוב עד קצה רחוב היער, אנחנו עשינו  11 

כל הרחוב מסביב, קרצפנו, ריפדנו הכל מחדש. אנחנו הולכים  את 12 

לעשות תיקונים בלב השרון, חלק קרצוף, חלק תיקונים. ברחוב  13 

הוורדים, בהדרים, הארז, האילנות. פרויקט של פיתוח סביבתי.  14 

שצ"פ ההגנה, היה מכרז, יש קבלן זוכה. זה אותו קבלן, ממתינים  15 

ואחרים, אין להם שם  לחתימות של המוסדות, פרטנר, סלקום 16 

תשתיות, אבל מה לעשות, מתברר שעל פי חוק ללא החתימות  17 

שלהם לא ניתן לעבוד. פארק הפירות המיוחדים, שצ"פ השקמה,  18 

כיכר הדקלים והוורדים, צומת הפלמ"ח הרצוג, שם הם עושים  19 

הגבהת צומת בהתאם לתכנית שאושרה, הקבלן ממתין לאישורי  20 

האטה שאושרו בוועדת תנועה  חפירה ויתחיל לעבוד שם. פסי 21 

אנחנו הולכים לתת לקבלן לבצע אותם. צומת מ"ג ההסתדרות ליד  22 

בית ספר אור תורה, גם שם יש איזה הסדר תנועה, קיבלנו את  23 

אישור משרד התחבורה לתכנית העבודה, אבל מכיוון שזה פרויקט  24 
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של למעלה ממיליון שקל, ביקשתי שאנחנו נגיש את זה כהצעה  1 

רה לקבל מימון והם בדרך כלל מממנים ליד בתי למשרד התחבו 2 

ואנחנו ננסה להקל על תקציב המועצה. כיכר שושן  70%-ספר ב 3 

צחור צופית בתהליך של תכנון, הסדרת הכבישים באזור התעסוקה  4 

המערבי, יש קבלן זוכה, אנחנו הולכים להכשיר שם את הכבישים  5 

שילד כדי להרחיב את אזור התעשייה ולהכניס כסף יותר. רוט 6 

מערב, אתם מכירים, רחובות השלטים, שם אנחנו מסדירים  7 

אספלט זמני ומדרכה כדי לתת איזה שהם תנאים נוחים לתושבים  8 

שכבר גרים שם. בית ספר תיכון עודד. תראו, מנהלת בית הספר  9 

מטר, נכון? מה לעשות שאנחנו  1000-ל 700ביקשה כמעט בין  10 

ברנו את הבקשה עובדים מול משרד החינוך עם פרוגרמות, הע 11 

מטר  368למשרד החינוך, ומשרד החינוך אישר לתיכון עודד רק  12 

ברוטו. אנחנו כמועצה נחליט לתת לבית הספר מה שמנהלת  13 

שקל, ואנחנו  10,000חושבת, תבינו שכל מטר מרובע יעלה לנו  14 

נלחמים. עכשיו, לקחנו את משרד האדריכלים קורין, כדי שינסו  15 

ו צודקים שחסר לנו שם מטראז'. לשכנע את משרד החינוך שאנחנ 16 

התקשרנו, בהתאם להחלטה עם אדריכל קורין כדי לעשות תב"ע,  17 

מטר,  2000יש בעיה בבית ספר תיכון עודד, גם אם יאשרו לנו היום  18 

לא נוכל לבנות מטר מרובע, כי ניצלנו שם את מירב זכויות הבניה,  19 

נו לא ניתן להוסיף מטר מרובע. יש קרקע אבל אין זכויות. הגע 20 

עם הוועדה  pre-rulingלהסכמה עם המחוזית, אחרי שעשינו  21 

המחוזית, שהוועדה המקומית קיבלה סמכות לאשר לנו ניוד  22 

זכויות משטחים חומים לשטחים של בית הספר, משטח חום, כדי  23 

לתת שם זכויות בניה, כדי להגדיל את התב"ע לעתיד. עושים  24 
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ני דיברתי התאמות, מנכ"ל המועצה עושה את ההתאמות. מה שא 1 

בספטמבר, מה שאנחנו מדברים כרגע על  2020-2021איתם זה  2 

ספטמבר, מנכ"ל המועצה מטפל בהתאמות, אני לא אכנס  2020 3 

לפרטים הוא מטפל בזה. בית ספר הרצוג, חטיבת הרצוג, קיבלנו  4 

מטר ברוטו. יש התאמות השנה, אנחנו  394אישור ממשרד החינוך  5 

אדריכלים שפנה אל בית הספר מדברים על הגדלה, עם משרד נופר  6 

בהסכמה, בתיאום עם המנהלת, בוודאי עם ראש המועצה,  7 

מתקדמים שם.  חטיבת הביניים גוונים. מתחת לחטיבת הביניים  8 

מטר שזה היה רק עמודים וחלק היה קירות, התקשרנו  400היה  9 

לקבלן שבונה את אולם הספורט, הגדרנו לו את העבודות בהתאם  10 

עובדים שם, מכשירים את המקום לטובת  . כבר25%למותר, עד  11 

 12 בית הספר. ואולם ספורט שמי שרואה אותו קורם אור וגידים. 

תודה רבה איציק. ככה, לכל אגף ההנדסה, גם בימי הקורונה ניצלו  :גב' גרין, ראש המועצה 13 

 14 את הזמן לקדם את הדברים. בישיבה הבאה,

 15 ם. קרן, אם אפשר להגיד, בהקשר של הפרויקטי :תומר יעקב

 16 כן, כן. :גב' גרין, ראש המועצה

אם אפשר, לא יודע אם זה קשור להנדסה, בעיקר לשפע לדעתי.  :תומר יעקב 17 

הנושא של ההסדרה של הסימון והצביעה של מעברי החציה,  18 

לפחות, זה מאד חשוב, בעיקר בתקופה שהחברים והדור הצעיר  19 

 20 היה בבית, זה מתבקש לעשות שם עוד איזה כביש, לחזק, לסמן,

 21 שבאמת,

בכל מקום שאנחנו עשינו כביש חדש אז אנחנו מחכים, למדתי,  :גב' גרין, ראש המועצה 22 

 23 שהכביש יתייבש ואז נוכל לסמן, זה בכבישים החדשים. 

 24 אני מדבר על השוטף.  :יצחק גולברי
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במקומות השוטפים כן, אנחנו מקדמים גם את זה. היו דברים  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

תקופה הזו, היו דברים שלא. אבל אנחנו גם שיכולנו לעשות ב 2 

בעניין הזה של סימון הכבישים, תחת מנכ"ל המועצה עם אגף שפע  3 

יטופל. בישיבה הבאה, אלא אם אנחנו נספיק לפני, נדבר על תכנית  4 

המתאר שבעצם היום דיברנו, רק אני אומר במשפט, דיברנו עם גיא  5 

צא לפרסום. קפלן היום, הם עובדים על זה, אין שום משהו שי 6 

אנ"מ אילנות אנחנו  מתקדמים עם האדריכל טומי לייטרסדורף  7 

בוועדה המחוזית. יכול להיות שבישיבה הבאה  pre-rulingלקראת  8 

זה כבר יהיה בשל להציג. נושא ההתחדשות העירונית, אנחנו עם  9 

משרד השיכון, עם הצוותים המקצועיים שם, משרד האדריכלים,  10 

יגש לותמ"ל, אם נצליח לעשות את לקראת תכנית. הם הציעו שנ 11 

זה, זה אומר שזה יהיה מסלול מהיר. שוב, צריך לגבש את זה קצת  12 

יותר גם עם היועצים המשפטיים ואני מקווה שבישיבה הבאה נוכל  13 

לתת עדכון יותר מפורט. עוד כמה מילים ככה, כי עבר זמן מאז  14 

שדיברנו ושנעדכן. אז מבחינת היערכות לשנת הלימודים, מעבר  15 

לבינוי שגולברי עדכן, אז מנכ"ל המועצה ביחד עם מנהלת האגף,  16 

אגף חינוך, קהילה ורווחה, קיבלו את הצרכים של כל בתי הספר,  17 

עובדים על זה,  מה שיכולנו לעשות בתקופת הקורונה עושים.  18 

לאורך כל השנה הזאת למעשה לא הפסקנו לעשות עבודות בבתי  19 

תגרים כאלה ואחרים, אבל הספר, שוב, יש לנו כל מיני מגבלות וא 20 

אנחנו לא שומרים דברים לקיץ. מה שאפשר לעשות מבצעים. ניתן  21 

על זה אולי הרחבה יותר גדולה בישיבה הבאה. מבחינת אירועים,  22 

אז ביום חמישי הקרוב יש את יום ירושלים. אני לא חושבת שעד  23 

אז נספיק לעשות את סמטת אבקסיס, אבל אני מקווה שכולם  24 
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התנ"ך היישובי ביום ירושלים הוא על שם הרב  יודעים שחידון 1 

אבקסיס, סבא של תומר, וזו מסורת מדהימה של שנים שקורית  2 

בקדימה צורן. אני זוכרת כאמא שהילדים שלי השתתפו. זו בעצם  3 

הפעם הזו שכל הילדים שלנו פוגשים זה את זו, פעם זה היה בכיתה  4 

בית הספר ד', ה', ו' וזה אחד האירועים המרגשים, לא רק של  5 

הממלכתי הדתי אלא של כל בתי הספר. והשנה, בגלל הקורונה, אי  6 

אפשר היה ואני רוצה ככה להגיד תודה גם לתומר ולמשפחה שלו  7 

שלא ויתרו וגם לאורי ביטון ולמנהלות בתי הספר, אורית וזיו, שגם  8 

לא ויתרו. ואנחנו עושים חידון תנ"ך ישובי באינטרנט. וכל הילדים  9 

, ובעצם את הזוכים אנחנו נזמין ללשכה, נעשה יכולים להצטרף 10 

פייסבוק לייב. פרסמנו את כל הפרטים וזה באמת דבר יוצא דופן.  11 

ומשפחת חסון תוכל שוב להתמודד. תומר, אתה רוצה להוסיף  12 

משהו בנושא? הדבר הבא זה אירועי שבועות, וככה עם המתנ"ס  13 

ם ביחד אנחנו הולכים לעשות איזה שהוא משהו שיכול להתאי 14 

לתחום הקורונה, לעשות חמישה מתחמים. זה יהיה ביום רביעי  15 

אחר הצהריים. איה, תראי שאני מדייקת בדברים האלה. יהיו  16 

חמישה מתחמים ברחבי הישוב, אנחנו נדרג את ההגעה. יהיה  17 

בפלמ"ח במגרש הכדורסל, יהיה במגרש הכדורסל בפארק של בנה  18 

ברחבה של הרצוג. ביתך, יהיה במגרש הכדורסל ברמת אמיר ויהיה  19 

למעשה חמישה מתחמים, בשיתוף פעולה עם החקלאים יהיה  20 

טרקטור מקושט, עמדת צילום כזה של מגנטים, עמדה להכנת טנא  21 

 22 והרקדה. 

 23 וגבינות איפה? :אריה דורון
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תראה, אם יאשרו לנו עם הקורונה גבינה. ותהיה הרקדה, ראינו  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

ו כל הזמן עובדים עם ההנחיות שזה מאד משמח. שוב, אנחנ 2 

ומתעדכנים, רק מה שנוכל לאפשר את זה, זה למעשה בדיוק בעוד  3 

שבוע מהיום, ביום רביעי. עוד כמה נושאים אחרונים לעדכון. ניקוי  4 

שטחים של הישוב, ככה מקווה שאנחנו לקראת תהליך סיום. מי  5 

שלא מנקה את השטח שלו יקבל קנס, אנחנו ננקה את זה על  6 

. הטרקטורים עובדים, האנשים בשטח. והדבר הנושא זה חשבונו 7 

הנושא של הפחים. גם מכם שמעתי תלונות על פחי הזבל. מנכ"ל  8 

המועצה ביחד עם מנהל אגף שפע יעשו בירור, נזמין את החברה.  9 

בתעדוף של המשימות, אמרתי קודם, נטפל בנושאים הבוערים של  10 

ת לסיים את תחום הקורונה, וגם אפשרתי ככה עוד כמה שבועו 11 

 12 הבדיקה הזו. 

ישי אצלי בבית, לגבי הפחים, אני במקרה גם נתקלתי בזה באופן א : צפריר פדלון 13 

הם שברו את הפח וקראתי לחברה וצבי כהן, נציג, הגיע. אני  14 

במקרה ניהלתי את קדימה בעבר, יש פה אחריות לקבלן להחליף  15 

פחים שהם שלוש ממועד הייצור שלהם, זה אחד. שניים, היה נהוג  16 

שתמיד קבלן יודע שכתוצאה מבעיות של המשאית נחבלים הרבה  17 

ה את הרשות כל חודש במספר פחים, מהפחים ולכן הוא היה מפצ 18 

אפשר לראות במחסן, מנהל השפע היה קובע, אחרי שהוא בודק  19 

את התלונה, בודק אם כן ומחליף. זה לא המצב היום, אני חושב  20 

שכדאי לחזור למצב הזה, להביא את הקבלן, הקבלן בדרך כלל  21 

מעוניין בזה כי זה מוריד ממנו הרבה לחצים אחרים שאתם  22 

 23 . וזו הדרך לפתור חלק גדול מהבעיות של הפחים.מפעילים עליו
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אז בתום הבדיקה של המנכ"ל ושל מנהל אגף שפע, אנחנו נציג את  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

זה פה ונראה מה נכנס לתוך ההסכם, מה לא, ונציג את זה בצורה  2 

מסודרת. היה חשוב לי להגיד שאנחנו מטפלים בזה ועושים את  3 

לעניין הזה. עוד דבר אחד אחרון,  העבודה המקצועית הנדרשת 4 

אנחנו נערכים לפתיחת הבריכה עם המתנ"ס. ככל הנראה בסוף  5 

מאי, אבל שוב, הכל תלוי בהנחיות שיהיו, וניתן על זה פרטים  6 

 7 נוספים.

 8 יצאו הנחיות. : צפריר פדלון

 9 אני רוצה לומר שבסוף, :גב' גרין, ראש המועצה

 10 ריכות.יצאו הנחיות היום, לגבי הב : צפריר פדלון

אז יכול להיות שיצאו הנחיות היום, אבל אני אומרת, אנחנו נפעל  :גב' גרין, ראש המועצה 11 

תמיד לפי ההנחיות. את ישיבת המועצה הבאה, אני רק אומר  12 

עכשיו, אנחנו גם ככל הנראה נקיים כאן כדי שיהיה אפשר לעמוד  13 

בתקנות שככל הנראה יהיו גם בישיבה הבאה. אני מעבירה,  14 

סדר היום. אני רוצה ככה להגיד תודה לכל מי שעזר ממשיכה ב 15 

להקים את הערב הזה, המאד משמעותי, למנכ"ל המועצה, לרועי  16 

איצקוביץ', לאיה קאופמן, ככה על העבודה המסורה היום ובכלל.  17 

הנושא הבא לסדר היום זה הצעה לסדר של צפריר. צפריר, אתה  18 

 19 רוצה להציג?

להגיד משהו שדיברתי. אני אתחיל את  כן. לפני כן אני רוצה : צפריר פדלון 20 

הדברים במה שדיברתי איתך בהתחלה. אני דיברתי על זה עם  21 

עמיקם ודיברתי על זה עם אהרון. בישיבה האחרונה אישרנו שני  22 

לא הוצג  30%-. הפקח שאושר ב30%-ואחד ב 70%-פקחים, אחד ב 23 

ון זו און. חברת מילאבפנינו הנתון שהוא עובד של חברת מיל 24 
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שמבצעת עבורנו את התהליך של האכיפה עם הרכב החברה  1 

שמסתובב פה ואת הנושא של הגביה והאכיפה המשפטית. אז אני  2 

חושב שזה לא נכון לקחת עובד מחברה שהיא עובדת אצלנו  3 

באכיפה ולהפעיל אותו גם עובד רשות מצד אחד וגם שיהיה מצד  4 

 5 שני עובד של החברה שהיא עובדת אצלנו כחברה חיצונית. זה לא

נכון, זה להערכתי גם בניגוד מסוים. מה גם שאותו עובד לא יכול  6 

לבצע את העבודה לבד עם הרכב, כי החוק, אם תסתכלו בתקנה,  7 

מחייב אותו בפקח צמוד אליו, גם אם הוא עובד רשות, חייב שיהיו  8 

שניים ברכב בגלל שהוא משתמש במחשוב שם. אז אני חושב שלא  9 

חברה חיצונית, אפשר לגייס משרה כ 30%-נכון להעסיק אותו ב 10 

משרה ולא חסר כאלה טובים בישוב קדימה צורן  100%-פקח ב 11 

שיסכימו לעבוד, או במקום אחר. וכך ניישר את העניינים האלה.  12 

 13 אם את רוצה להגיב על זה אין בעיה.

 14 תודה.  :גב' גרין, ראש המועצה

היועץ המשפטי. אנחנו פועלים רק על פי החוק ועל פי ההנחיות של  :עמיקם לוי נגר 15 

 16 אני לא עובד בניגוד לחוק ובניגוד להנחיות של היועץ המשפטי.

 17 

 18 

 19 

אני בטוח, עמיקם, שאתה לא עובד בניגוד לחוק ואני סומך עליך  : צפריר פדלון 20 

בזה, אבל יש גם את ההיגיון הבריא. ואתה יודע, עם כל הכבוד  21 

קרה לחוק, יש לנו גם, אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת, כי בכל מ 22 

זו חברה חיצונית שעובדת בתחום האכיפה שלה אצלנו. מצד אחד  23 
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להעסיק עובד שלהם גם בתוך הרשות המקומית, יש פה איזה ניגוד  1 

 2 קטן.

 3 )מר אייל אלבלק חוזר לאולם(

אז צפריר, אני רק מחלקת את ההערה שלך לשתיים. כל מה  :גב' גרין, ראש המועצה 4 

"ל ולפתחי, כל מה שקשור בשיקול דעת בהחלט לפתחו של המנכ 5 

שקשור בהאם זה תקין משפטית או סיבה אחרת, אנחנו נעשה  6 

מבחינתי בדיקה נוספת, או שכבר עשית, עם היועץ המשפטי, אבל  7 

אנחנו נוודא את זה. תמיד זה משהו שהוא נר לרגלנו, לעבוד על פי  8 

 9 חוק, ההערה נרשמה.

בקש ממך לשקול גם אם יש את האישור של היועץ המשפטי, אני מ : צפריר פדלון 10 

את זה בשנית ברמה האישית, כי אני חושב שזה לא נכון. עכשיו  11 

נחזור לסדר היום. בימים אלו חוזר המשק לפעילות בצורה מתונה  12 

ואחראית. התמונה שהתגלתה לכולם במהלך משבר הקורונה היה  13 

כי העסקים בארץ, ברובם הגדול, חיים מהיד לפה. משבר זה גרם  14 

י מאד וכיום זקוקים הם לעזרת המדינה להם למשבר כלכלי רצינ 15 

והרשויות בכדי להמשיך ולשרוד. ידוע לכולנו שישוב בריא הוא  16 

ישוב שיש בו עסקים ומסחר וכן תעשייה וכמה שיותר משניהם.  17 

מאחר ומנוע הצמיחה הכלכלי של הישוב, ובכלל של תרבות ופנאי,  18 

 19 נוכולל מקומות תעסוקה לתושבי הישוב, במצב שנוצר היום אין ל

 20 

ברירה וחייבים אנו לתת כתף לעסקים בישוב, ככל האפשר, מתוך     21 

אינטרס יישובי, כלכלי ועתידי. לכן אני פונה בהצעה זו לתת להם  22 

. ביטול 2. 2020. ביטול אגרת השמירה לשנת 1מספר הקלות:  23 

. כל זה צריך להיעשות בפניה, אני מבין, 2020אגרת השילוט לשנת  24 
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זר המנכ"ל שהוציא מרדכי כהן, מנכ"ל למשרד הפנים, בעקבות חו 1 

משרד הפנים, כמו שקראתי. ואני חושב, ללא העזרה שלנו לא רק  2 

שאנו עלולים להיתקל בביטולים של הוראות קבע לתשלומי  3 

ארנונה, ואני רואה כבר בנתונים שהצגת לנו, תשלומי ארנונה  4 

לעסקים בעקבות המצב שנוצר לנו אף עלולים לקבל ביטול  5 

של תשלומי ארנונה למגורים, מאחר והמשבר  להוראות קבע 6 

הכלכלי משליך גם על כלכלת הבית של בעלי העסקים. כולי תקווה  7 

כי נקבל החלטה משותפת ואמיצה של כלל חברי המועצה למען  8 

ישוב בריא ומצליח כלכלית. אני חושב שזו החלטה שתהיה נתונה,  9 

של  כי אנחנו צריכים לעודד את העסקים בישוב. יש כבר סגירה 10 

העסקים בישוב, מי שלא שם לב, יש מספר עסקים שהתחילו  11 

להיסגר, חלקם נסגרו כבר. ואני חושב שזה יהיה נכון לעזור להם כי  12 

אנחנו אולי מסתכלים עכשיו לטווח הקצר, לגירעון, לזה, אבל אם  13 

נסתכל לטווח הארוך אנחנו נורא, נורא זקוקים לעסקים בישוב.  14 

כולנו מבינים, אנחנו חיים על כל עסקים זה מנוע הצמיחה שלנו ו 15 

מטר באזור התעשייה וכל מטר במסחר וכל מטר בזה, ולכן חשוב  16 

 17 לתת להם כתף היום, כי זה הבסיס שלנו להמשיך הצלחה.

אז תודה צפריר, אין ספק שהעסקים הם מנוע הצמיחה של קדימה  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

יו"ר מנהלת צורן. הקמנו גם את מנהלת העסקים ונועם מולה, כ 19 

 20 העסקים ויו"ר הפיתוח הכלכלי, עשינו פלטפורמה דיגיטלית לעניין. 

 21 

לפני שנעלה את הנושא להצבעה, האם אנחנו דנים בו או לא, הבנתי    22 

מבחינת הייעוץ המשפטי שאנחנו לא יכולים לקבל את ההחלטות  23 
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האלה אז אני אשמח לאיזה שהיא התייחסות ואז נעלה האם אנחנו  1 

 2 לא. דנים בזה או 

אני אעבור רכיב, רכיב. לגבי נושא של תשלום ארנונה, כפי שאתם  : עו"ד אהרון שפרבר 3 

יודעים יש פטור מתשלום ארנונה לעסקים למשך שלושה חודשים  4 

פטור. אין כרגע פטורים למגורים, יש איזה  100%בשיעור של  5 

הצעה, משהו שאני קראתי של שר הפנים, אבל עדיין זה לא גובש.  6 

של ביטול אגרת שילוט, לכל רשות מקומית יש חוק  לגבי הנושא 7 

עזר משלה. יש חוקי עזר רשויות מקומיות מסוימות בארץ שכן  8 

נותנות סמכות בנושא הזה, מעיון בחוק העזר של המועצה  9 

המקומית קדימה צורן אין סמכות רוחבית למועצה להעניק פטור  10 

ר של ו/או ביטול של אגרת שילוט. למעט תיקון ממשי של חוק העז 11 

המועצה, שזה הליך שלוקח הרבה מאד זמן, שמצריך את אישור  12 

משרד הפנים, ובכל מקרה כנראה שהחלטה שכזאת לא תאושר לפי  13 

 14 ההנחיות כרגע של משרד הפנים.

עדיין אפשר להגיש למשרד הפנים והוא ידון בזה, הוא כתב על זה,  : צפריר פדלון 15 

 16 מרדכי כהן, מפורשות.

ברגע שיהיה שינוי כמובן שאנחנו נעדכן אתכם, אני נותן , 100% : עו"ד אהרון שפרבר 17 

. כמו שאתם יודעים הדברים 19/5לכם מצב חוקי עדכני ליום  18 

האלה, מה שהיום יכול להשתנות בעוד כמה ימים או בחודשים  19 

הקרובים. לגבי ביטול אגרת שמירה. גם פה לכל רשות מקומית יש  20 

אין סמכות חוק עזר משלה. לגבי חוק העזר של קדימה צורן  21 

רוחבית למועצה לבטל את אגרת השמירה. יש אפשרות אבל לפי  22 

חוק העזר, באופן פרטני, להגיש בקשה להנחה מאגרת שמירה,  23 

כאשר אדם עומד בתנאי מתן הנחה בארנונה לפי  מבחן הכנסה.  24 
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הנושא הזה הוא בסמכות של וועדת הנחה בארנונה, אבל לא באופן  1 

סקים, הנושא הזה הוא בכלל לא גורף. לגבי ביטול אגרת רישוי ע 2 

 3 בסמכותה של המועצה, זוהי ההחלטה ברמה הארצית.

 4 כתבתי את זה. : צפריר פדלון

ושוב, אם משרד הפנים יחליט, ישנו משהו בחקיקה הראשית אזי  : עו"ד אהרון שפרבר 5 

אנחנו, יובילו את זה, נוכל לעשות את זה. כרגע אנחנו כפופים  6 

 7 כרגע המצב החוקי עדכני לכרגע.לחוקים ארציים בנושא הזה. זה 

כמו שאמרת אבל לגבי נושא אגרת השמירה, יכולה הרשות לתת  : צפריר פדלון 8 

 9 בהתאם להכנסה,

 10 בקשות פרטניות להנחה. : עו"ד אהרון שפרבר

אז אולי תואיל המועצה, נקבל החלטה שהמועצה תבקש מבעלי  : צפריר פדלון 11 

ים היו העסקים להגיש בקשה לפחות לשלושה חודשים שהעסק 12 

סגורים. לפחות לתקופה הזאת נבוא לקראתם. אם לא בארנונה  13 

וזה ממשרד הפנים, מהמדינה, בסדר, אבל אם יש לנו, כל טיפה  14 

 15 תעזור להם, תאמינו לי, הם זקוקים לזה.

צפריר, לגבי הנחה בארנונה, אז גם הגזבר ציין את זה. אנחנו הלכנו  :גב' גרין, ראש המועצה 16 

סקים, נתנו שלושה חודשים. לאור כל למהלך שמקל עם בעלי ע 17 

הדברים האלה אני מציעה שלא נדון בזה, זה לא בסמכותנו. ובכל  18 

מקרה זו לא העת לדון בה, גם אם נרצה לתקן את חוקי העזר אז  19 

זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר. אני לא רוצה להשלים ולהגיד  20 

אני הולכת לתקן את חוק העזר, התהליך הזה מאד ארוך. מי בעד  21 

להוריד את הנושא מסדר היום? נועם, שלומי, אמיר, יוסי, גולברי  22 

וקרן. מי בעד להעלות את הנושא לדיון לסדר היום? אביעד, דורון,  23 

 24 תומר וצפריר. הנושא ירד מסדר היום. 
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 1 מאשרים ברוב קולות את הורדת הנושא מסדר היום.  החלטה: 

 2 קב. הנושא הבא, הנושא של תומר יע :גב' גרין, ראש המועצה

לפני שאני אציג את הנושא, נמצאים בחוץ קבוצה של הורים שכבר  :תומר יעקב 3 

נמצאים באמת גם במצוקת חום בחוץ, דם ליבם זועק ושמענו גם  4 

את הזעקות שלהם המוחשיות. ואני חושב שראוי במצב שנוצר  5 

ובמציאות הקיימת לאפשר לפחות לאחד, נציג אחד של הורים  6 

רים. אני מוכן לצאת החוצה, דרך אגב, שיוכל לבוא ולהגיד כמה דב 7 

 8 אני מוכן לוותר על זכות הדיבור שלי.

תומר, אני אומר. קודם כל הנושא הזה נבדק ולא אושר. רק אני  :גב' גרין, ראש המועצה 9 

אומר, אני פגשתי את ההורים האלה לדעתי לפני שבוע. אני אפגוש  10 

נו מבחינתי שוב בתנאים שמאפשרים את זה. בקושי קיימ םאות 11 

ישיבת מועצה, אני לא מתכוונת לעשות את זה. פרסמנו מראש, גם  12 

לכם וגם לתושבים שלא תהיה היום השתתפות קהל. אנחנו  13 

בפייסבוק. אתה יכול להקריא את הדברים שביקשו להגיד, אתה  14 

תייצג אותם, אני אייצג אותם, כולנו באותה סירה בעניין הזה,  15 

ר ילדים בישוב וכמה באמת. כולנו רוצים שיהיו לנו כמה שיות 16 

שיותר גני ילדים. אנחנו באותה סירה בעניין הזה. רק חבל שהשלו  17 

אותם להגיע מבלי האפשרות לדבר בישיבה כזאת. אם היתה  18 

אפשרות אז היינו ואם היתה אפשרות להביא נציג אחד, אז היינו  19 

אומרים, גם וועד הגנים רצה להגיע, ואני אפגש איתם, מבחינתי,  20 

 21 רף אלי לפגישה מוזמן, אנחנו נתאם את זה.מי שירצה להצט

אני לא רואה בעיה מספרית, אני מוכן לצאת החוצה. אבל אם זו  :תומר יעקב 22 

ההחלטה אז בסדר. טוב, אני העליתי את הנושא הזה מכיוון  23 

שבצורה מאד מאד אקראית נודע לי שהולכים, או יש לך כוונה  24 
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דר, אבל עדיין, לסגור ארבעה, היום זה כבר שלושה הבנתי, שזה בס 1 

סגירה של גני ילדים. ואני חושב שלא יכול להיות שמליאת מועצה  2 

לא מקבלת את הסמכות ואת האחריות שיש לה ומפעילה שיקול  3 

דעת ומדיניות ברורה ויוצאת עם זה לציבור בכל מה שקשור  4 

לפתיחה, סגירה של גני  ילדים ולטווח הארוך. הזגזוג הזה, בונים  5 

ני  ילדים, מצמצמים, אין פה, מה שנקרא, גני ילדים, סוגרים ג 6 

איזה מחשבה וחשיבה סדורה. ויש הרבה מרכיבים, אבל הייתי  7 

רוצה להתמקד בשלושה מרכיבים עיקריים שאני חושב שהתעלמת  8 

מהם. המרכיב הראשון הוא קודם כל החוסר הגדול, הזועק  9 

בנתונים, כדי להרכיב את כל הפאזל הזה, כדי לקבל החלטה  10 

נתונים דמוגרפיים בהסתכלות עתידית, תב"עות  מהסוג הזה. 11 

קיימות, אכלוס, הגירה חיובית, הגירה שלילית של אנשים  12 

מבוגרים, נתוני רישום, נתוני רישום פרטניים, לא כלליים שעכשיו  13 

, איך זה מתחלק, איך זה מחולק. כל 600או  500אומרים לי יש  14 

כל הדברים  הדברים מהסוג הזה, זוגות צעירים, אכלוס של שכונה, 15 

מהסוג הזה נעלמים מעינינו ולא קיימים. מה גם שעדיין היה חסר  16 

פה איזה מקדם, עדיין יש איזה מרווח זמן ממאי עד אוגוסט ותמיד  17 

זה קורה. זה קרה אצל איציק וזה בסדר, וגם אצל קודמת וזה גם  18 

יקרה אצלך כנראה, שיש אנשים שמעבר לזמן הרישום, שנמצאים  19 

ם בחשבון וצריך לנקוב באיזה אחוז מסוים. וצריך גם לקחת אות 20 

זה הנושא הראשון, המרכיב הראשון. המרכיב השני, עכשיו דיברנו  21 

על זה ארוכות, בשקפים שאנחנו בתוך משבר קורונה, בתוך אירוע  22 

מתמשך, האירוע לא נגמר חברים. ואני חושב שהצפיפות הזאת,  23 

, אנחנו 31, הוא 29אני לא יודע אפילו כמה הממוצע. את אומרת  24 
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אפילו לא יודעים את הנתון הזה, כדי שנוכל באמת לבוא ולקבל  1 

את ההחלטה הנכונה. אבל אם זו באמת הצפיפות אז יש לנו באמת  2 

הזדמנות, מה שנקרא, להתאים את עצמנו למציאות הזאת של  3 

הקורונה ולרווח את הגנים בצורה כזאת שבאמת נקטין את הסיכון  4 

וות. המרכיב השלישי זה כמובן ואת החיכוך, כי יש גם אנשי צ 5 

המרכיב הכלכלי. ויש לנו תקציב. יש לנו תקציב שסיפרתי לכם תוך  6 

. ויש גם נוסחה. נוסחה שקבע 2020כדי המשבר שגם אושר תקציב  7 

משרד החינוך לגבי תקצוב של גני טרום. יש פרק נפרד בתקציב  8 

שאומר כמה כסף הרשות צריכה להוציא על גננת וסייעת וכמה  9 

רשות צריכה להוציא על חומרים ואחזקה. וכמה כסף גם כסף ה 10 

, נוסחה 90%הרשות מקבלת לפי נוסחה. כמות של עלות ילד כפול  11 

ידועה. עכשיו, אני הלכתי וחקרתי מעט ובדקתי את הקלקולציה  12 

-30של הסיפור הזה. ובהנחה ובאמת המספרים נכונים ומדובר על  13 

ההפחתה השולית , 25-והורדנו  מה שנקרא, רחמנא ליצלן, ל 31 14 

שקל לגן. חברים, אלה  40,000-מדברת על סכום של פחות מ 15 

המספרים. יש לי פה מסמך ממנהלת אגף החינוך, מי שרוצה מוזמן  16 

לקבל אותו, אני מוכן לשלוח לכל אחד במייל. מסמך, אומדן. בזמנו  17 

בשעתו שהיא ערכה, כמה עולה לפתוח גני ילדים בשקלול של  18 

לול של כמות הילדים. ככל שהכמות תקציב משרד החינוך ובשק 19 

פוחתת, נכון, גם התקצוב קטן, אבל בחלק היחסי שלו. אז על מה  20 

מיליון שקל בשנה,  150אנחנו  מדברים פה, חברים? תקציב של  21 

שקל לגן? אני אומר דבר כזה, לעשות איזה פריז, זאת  40,000 22 

הצעת ההחלטה שלי דרך אגב, היא לא מהפכנית, היא לא דרמטית,  23 

א אומרת רגע, חברים, בואו נעשה חושבים, בואו נעצור לרגע הי 24 
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אחד, בואו נראה מה המשמעויות, מה ההשלכות, בואו נעשה דיון.  1 

המועצה לא תקרוס ולא תפשוט רגל אם אנחנו נשאיר את המצב  2 

כמו שהוא, נקפיא אותו רק, זאת הצעת ההחלטה, היא מאד  3 

עץ, את אותו פשוטה. להקפיא את זה, להביא באמת את אותו יו 4 

פרפורמטור, אני לא יודע מי, שבאמת אמור לבוא ולתת את  5 

האינפוטים עם הצוות המקצועי, עם ההנדסה. ההנדסה היא מרכיב  6 

חשוב בסיפור הזה. החינוך כמובן, אנשי מקצועי שבאמת יודעים.  7 

אני לא איש מקצוע, אבל יש אנשי מקצוע שעושים את זה, זה לחם  8 

נייר מגובש, עם שקפים שאפשר לבוא חוקם. ואז לבוא עם איזה  9 

ולהציג את כל הנתונים שבאמת אמרתי וציינתי וחסרים לנו כאן  10 

ואז אפשר לקבל את ההחלטה הנכונה. כי אם אנחנו באמת רוצים  11 

לתת חינוך איכותי לגיל הרך, שזה הגיל ההתחלתי החשוב, זה  12 

 13 מתחיל בדברים האלה. זאת הצעת ההחלטה שלי, תודה.

אז תודה תומר. מי בעד לקיים דיון בהצעה של תומר? שלומי,  :המועצה גב' גרין, ראש 14 

 15 אביעד, פה אחד? פה אחד.

 16 מאשרים פה אחד את הדיון בהצעה.  החלטה: 

 17 אני אאפשר לכם ואז אני אגיב.  :גב' גרין, ראש המועצה

האמת שבאמת מדובר בסגירה של מספר גנים שהסגירה הזאת לא  : צפריר פדלון 18 

מהפכני בישוב. אם אפשר באמת ליצור רווחה תיצור מצב כזה  19 

כזאת בגנים זה מאד חשוב. אני זוכר גם כן בתקופה של שביט,  20 

קרן, שאת נלחמת בעניין הזה, בנושא של מספר התלמידים בגנים.  21 

אני חושב שמן הראוי שתעמדי מאחורי הדברים גם היום, כמו  22 

שנלחמת בעבר, גם היום תוכלי לעשות צעד חכם וכן להשאיר  23 

את המצב כמו שהוא. לקראת  2021לפחות לשנה הבאה, לשנת  24 
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יעשו את הבדיקות הנכונות, יבדקו ואז יקבלו החלטות. יכול  2022 1 

להיות שההחלטות יתקבלו באמת לסגור, אבל נכון לעכשיו אני  2 

חושב שזה לא נכון יהיה, אנחנו רואים מה קורה עם ההורים,  3 

ל מספר הורים ההורים מאד מבוהלים. שמעתי מספר פעמים ש 4 

בקשר לילדים שלהם בחוץ ואני חושב שצריך לקחת את זה בכובד  5 

 6 ראש ובאמת לדחות את ההחלטה הזאת לעוד שנה ולקבל החלטה.

 7 אוקי. אז אני אגיד כמה מילים כדי שנהיה באותו קו בנושא הזה.  :גב' גרין, ראש המועצה

 8 אני גם רוצה להגיד איזה משהו.  :אמיר זהבי

אני אתן לכולם זכות דיבור, רק אני רוצה קודם כל ליישר קו בעניין  :המועצה גב' גרין, ראש 9 

הזה. אני מסתכלת פה על כל חברי המועצה שנמצאים ושלא  10 

נמצאים, אני שולחת בריאות איתנה לתמי רוטמן. לדעתי זה רק  11 

 12 13-תמי ותפארת שלא נמצאות פה, נכון? אני בטוחה שכל אחד מ

ך לנגד עיניו. אני מכירה אתכם שנים, חברי המועצה, בטוחה, החינו 13 

החינוך הוא הדבר הכי חשוב לכולנו. לי באופן אישי ולכל אחד  14 

ואחד מכם. זה קודם כל צריך לזכור שאנחנו באותו דף ובאותו צד  15 

בעניין הזה. יכול להיות שבחוכמה של בדיעבד, כשראינו את  16 

ו הנתונים של מחלקת חינוך שהציגה בפנינו, יכול להיות שהיינ 17 

צריכים לשתף אתכם. לקחת את זה ככה כלמידה להמשך, לעצור,  18 

להגיד רגע, בואו נשתף את כל חברי המועצה בעניין הזה. אבל צריך  19 

להבין שהעולם לא עוצר גם כשיש קורונה. וכמו שצריך לפנות את  20 

הזבל, וכמו שצריך לקצוץ את הדשא, אז צריך גם לטפל בחינוך.  21 

ע לפני הקורונה והמשיכה תוך כדי ויש עבודה מקצועית שנעשתה רג 22 

הקורונה כי צריך לשבץ את הילדים, צריך לאפשר לילדים לערער,  23 

אנחנו אמורים  15/5-והתנאים שמשרד החינוך מציב לנו זה שעד ה 24 
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להגיד האם נסגור גן או לא. ואם לא אמרנו עד המועד הזה של  1 

נו אז המשמעות שאם יש גן שהוא לא תקני אנח 16/5-והגענו ל 15/5 2 

מממנים את הגננת והסייעת. וכן, שנה שעברה זה קרה. וזה קרה  3 

בצורה מודעת, מתוך הבנה שאולי בשנה הקרובה זה יהיה אחרת.  4 

מה שקרה בחודשים האחרונים כחלק מההתארגנות שלנו לשנים  5 

הבאות, לבינוי שקורה, עשינו עבודה עם ההנדסה, עשינו עבודה עם  6 

הישוב ואז הגענו לשלב שאנחנו החינוך, התחלנו בתהליך של מיפוי  7 

רוצים לשכור את שירותיו של פרוגרמטור. אני חושבת שגם זה  8 

מסוג הדברים שקצת נעצרו לנו בחודשיים האחרונים. ולעשות את  9 

התכנית לעשור הקרוב. אבל עוד לפני שקיבלנו את התכנית לעשור  10 

, 2021הקרוב, אנחנו יודעים שיוספטל הולך להתאכלס בספטמבר  11 

הפינוי בינוי יהיה החלק הראשון. אנחנו יודעים שמתי  יוספטל 12 

 A 13תתאכלס, שכונת  Aשהוא, וזה לדיון אחר שנרחיב קצת, שכונת 

שאנחנו בקרוב נקרא לה בשם, ואתם תהיו שותפים לזה. ואנחנו   14 

יודעים שצורן מתבגרת, בנה ביתך מתבגר, הכפר מתבגר וככל שלא  15 

ה שהוא מהפך בדבר צפוי או צפויה שכונה חדשה, לא יהיה איז 16 

הזה. ומי שעושה את העבודה המקצועית וצריך לשבח אותו על זה,  17 

זה מחלקת חינוך, זה אתי מזוז, זה צביה שמע שעושים המון  18 

עבודה כדי לנטר את כל הנתונים האלה לאורך שנים. ואנחנו נעביר  19 

לכם אותם, אבל אני מבחינתי היום לא רציתי להגיע לישיבה הזאת  20 

כי מחלקת חינוך עובדת על דברים אחרים. לא כי אין עם הנתונים,  21 

את הנתונים, יש לי אותם פה, בסדר? אבל אני לא אביא נתונים  22 

למליאת מועצה בלי שמנהלת מחלקת חינוך, או שעושים דיון  23 

מוסדר, ואני מוכנה לקבוע גם ישיבה שהיא לא ישיבת מועצה  24 



                           51 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads\ 19.5.2020פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום .doc 

ית שבדקה לעניין הזה. אבל צריך להבין שנעשתה פה עבודה מקצוע 1 

ילדים שנרשמו.  20מה מספר הילדים. וגילינו שבגן סתוונית יש  2 

ילדים. ולגבי חט"צ  7ילדים שנרשמו. ובשושן צחור  19ובגן לילך  3 

ניצני השרון, זה לא נסגר. יש שני עניינים שם, אחד נתנו לנו עד סוף  4 

החודש ושתיים הגיע המספר של הילדים שמאפשר לפתוח את זה.  5 

מגיעים אז היינו שוקלים את זה. אם אנחנו רוצים ואם לא היינו  6 

כמדיניות, ואני חושבת שדיברנו על זה בעבר, ללכת, להגיד שיש לנו  7 

תקן בכיתות ויש לנו תקן בגני ילדים, תקן קדימה צורן שאם  8 

הכי גבוה מבחינת משרד החינוך ואם אנחנו  35הסטטוס הוא  9 

, אז מבחינתנו אנחנו מקבלים את הסייעת השניה 30-31-יודעים שב 10 

 11 25, של 20אם אנחנו אומרים קדימה צורן עומדת על התקן של 

ילדים, זה משהו שצריך לעשות אותו מבחינה מערכתית בשני  12 

ילדים כרגע זה שני אנשי צוות. ואחד  25-מובנים. אחד, להבין ש 13 

הדברים שמדברים עליו  מאד זה היחס של איש צוות למספר  14 

ילדים, כי זו  17נו צריכים למודל של ילדים. יכול להיות שבכלל אנח 15 

היתה הקפסולה, אם אני מסתכלת על קורונה. אבל יש פה שני  16 

דברים שצריך לעשות. אחד, העבודה המערכתית, ושתיים לעבוד  17 

עם משרד החינוך בעניין. צריך להבין שבשנה החולפת לא היתה  18 

ממשלה בישראל, לא היה עם מי לעבוד על תכנית כזאת. מאחר  19 

אלו אנחנו גם בחילופי תפקידים במחלקת חינוך, ואני  ובימים 20 

באמת רוצה להגיד ככה תודה רבה למנהל מחלקת חינוך על  21 

העבודה המאומצת שהוא עשה בתנאים לא פשוטים, ועל העובדה  22 

שהוא נשאר איתנו עד שיימצא מחליף/מחליפה. אז אני אשמח  23 

שהמנהל/מנהלת הבאה ייקח את המשימה הזאת, לא לבד, ביחד  24 
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עם שותפים. עשינו וועדת חינוך, עשינו וועדת גיל רך. אמיר זהבי,  1 

יו"ר וועדת חינוך, ככה מחזיק תיק החינוך, שותף שלי לעניין הזה.  2 

אז זה מבחינת המדיניות ואני בטוחה שכולכם תסכימו לזה. מה  3 

המשמעות התקציב ללכת למהלך יישובי כזה, צריך לבדוק. אבל זה  4 

זה גם אם מחר בבוקר שיבצתי ילד בגן לא רק משמעות תקציבית.  5 

שלא קרוב למקום מגוריו או לא עם הגננת שלימדה את האחים  6 

ילדים,  25ילדים או  20שלו, אין מה לעשות כי קבעתי תקן של  7 

ויותר מזה אני לא אתן גם אם זו הגננת האהובה או משהו כזה.  8 

צריך להבין שיש פה עוד מחירים שהם לא רק כספיים. אבל זה  9 

ת המדיניות, כרגע אנחנו עוסקים בסיטואציה שנקלענו אליה, ברמ 10 

שאם אני משאירה את גן סתוונית, גן לילך וגן שושן צחור,  11 

המשמעות היא של מעל מיליון שקל. איך כל כך הרבה כסף? אם  12 

אני מממנת גננת וסייעת ואם אחרי זה עוד צריך להחזיק את  13 

שאמרו כן, הם  המבנה, אז זו המשמעות. ושמעתי כל מיני דברים 14 

רוצים לעשות במבנה הזה ככה ובמבנה הזה ככה. כן, למועצה  15 

חסרים מבנים ועדיין, העדיפות שלנו שבמבנים האלה יהיה חינוך.  16 

ועדיין אנחנו נותנים תעדוף קודם כל לחינוך של הילדים שלנו. יהיו  17 

מבנים שלא נשתמש בהם, נמצא מה לעשות. אני גם לא ממהרת  18 

 19 1/6-ל רגע שאני יכולה לפתוח. אז אמרנו, עד הלסגור, אני אחכה כ

לא נפרסם שיבוצים, כדי לאפשר את העוד שבועיים האלה, אולי  20 

אנחנו חייבים  1/6-יש עוד ילדים שהגיעו לישוב ולא נרשמו. אבל ב 21 

 22 31/7-כדי שאנשים יוכלו להיערך. עד ה 2-אז ב 1-לפרסם, אם לא ב

חינוך שאנחנו רוצים זה הזמן שבו אנחנו יכולים להודיע למשרד ה 23 

מחלקת חינוך תיתן  15/7-לפתוח גן נוסף. זה אומר שבסביבות ה 24 
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את הנתונים. ואם יהיה אפשר לפתוח גן נוסף, נפתח. אז אני  1 

אומרת, אני לא מתחמקת מהדיון הזה, ואנחנו נעשה אותו ואנחנו  2 

ניפגש עוד עם ההורים ואתם תקבלו את הנתונים וננתח אותם.  3 

זה נעשתה עבודה מקצועית על ידי אגף החינוך, אבל תבינו שברגע  4 

כמו שלפני חודש כשביקשתם נתונים כספיים הם היו ידועים לנו.  5 

הגזבר והגזברות עשו את העבודה הזאת. אבל כדי לבוא לפה  6 

זה דורש זמן מערכתי שאי  31/4-ולהציג ולהגיד זה הסטטוס נכון ל 7 

נוך מחדש, אפשר לבקש אותו כרגע, כשאנחנו בפתיחת מוסדות החי 8 

כולל חינוך מיוחד, כולל כל מה שדרוש. אז מבחינתי המסר הוא,  9 

אחד, המדיניות, נעבוד עליה בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה  10 

כמדיניות יישובית. והדבר השני, לגבי הגנים הספציפיים, ככל  11 

שנוכל נאפשר את פתיחתם. אני חושב שזה האינטרס. ואם תגידו  12 

שקל, מיליון שקל,  500,000קיע בזה אנחנו כמועצה מוכנים להש 13 

כדי לאפשר את זה, נצטרך למצוא מה המקורות התקציביים.  14 

וצריך לזכור שקדימה צורן, לאורך שנים, לא מתקופתי, גם  15 

מתקופת שביט וגם מתקופת גולברי, משקיעה המון בחינוך. אני  16 

זוכרת שבאתי לגולברי כיו"ר הנהגת הורים ודיברנו על קרן קרב.  17 

חת המועצות היחידות שנותנות קרן קרב. הסעות חינוך אנחנו א 18 

מיוחד, אנחנו מקבלים מהמדינה, אבל אנחנו לא מקבלים בשביל  19 

שקל בשנה. ועוד  600,000או  500כל הפיצולים, זה עולה לנו  20 

דברים. הסל תלמיד שאנחנו נותנים לבתי הספר שהוא נדיב, הוא  21 

ים של משרד אף פעם לא מספיק, אבל הוא נדיב גם בקריטריונ 22 

החינוך. צריך להבין שאנחנו משקיעים בחינוך מעבר למה שמשרד  23 

החינוך נותן. אבל השקעה כזו בדבר הזה, כקבוצה מצומצמת  24 
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ילדים, היא  20שכרגע אנחנו מדברים על אוכלוסייה של  1 

משמעותית. ואז אין סיבה להעדיף את א' ולא את ב'. ולפני שאני  2 

תים המקצועיים שלנו בגנים מעבירה את זכות הדיבור, אז הצוו 3 

מצוינים, גם צילה הגננת. אבל כל הנתונים שנתנו כרגע הם רק על  4 

ממלכתי, לא על ממלכתי דתי ולא על ממלכתי חרדי, כי אנחנו  5 

יודעים שזה לא רלוונטי. זאת אומרת זה לא שאני אקח ילד  6 

מממלכתי ואעביר אותו לממלכתי דתי או ההיפך. אז רק מילה  7 

שלי היה בגן סתוונית, גן מדהים ומקסים, אז  אישית. גם הבן 8 

ההחלטות האלה הן החלטות קשות. אני מתבססת על גורמים  9 

 10 מקצועיים בעניין הזה, ותודה רבה. 

 11 לפני שאת מעלה את זה להצבעה, :תומר יעקב

 12 לא, לא מעלה להצבעה, זה דיון, עוד אנשים מגיבים. :גב' גרין, ראש המועצה

 13 ז אפשר להעלות את זה להצבעה. אם זה אושר א :תומר יעקב

 14 עכשיו אנחנו בדיון. צפריר אמר, אני אמרתי, עכשיו החברים.  :גב' גרין, ראש המועצה

קודם כל אני חושב שהנתונים מאד מאד חשובים. בגלל הקורונה  :אביעד חסון 15 

יכול להיות שאנחנו לא הספקנו להיחשף לכל הנתונים, בוודאי שזה  16 

שוב להכיר אותם לפני שמקבלים מאד חשוב. ובעיניי מאד ח 17 

החלטות. משהו אולי לגבי הנושא הזה של החינוך. ואני לא אקבע  18 

כללים ואני אנסה להימנע מלהגדיר הגדרות, אבל כן אולי הייתי  19 

רוצה לזרוק איזה שהיא קריאת כיוון, נקרא לזה ככה. הילד שלי  20 

ילדים, גן מקסים, לא משנה איזה, גננות,  34לומד בגן עם עוד  21 

סייעות מדהימות, מדהימות, מדהימות. באמת מקסימות, אין לי  22 

מילה אחת לא טובה לומר. יש לי אין ספור שבחים. אבל בסוף איך  23 

ילדים זה לא פשוט,  34שלא נסובב את המספרים ללמוד עם עוד  24 



                           55 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads\ 19.5.2020פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום .doc 

זה אתגר. וכשאנחנו מדברים על קיצוץ בחינוך, בין אם קיצוץ ישיר  1 

קציב, כמו שאנחנו עושים בכל של ממש לחתוך לצורך העניין בת 2 

שנה בתקציב, למרות שאנחנו כמובן כל הזמן מגדילים. או בין על  3 

ידי סגירה של גן בצורה כזו או אחרת. בעיני, בשונה מקיצוץ בכל  4 

תחום אחר כמעט, שפע, הנדסה וכו', הנזק שאנחנו עלולים למצוא  5 

הוא לא מיידי, יכול להיות שאנחנו לא נרגיש את זה בחודש,  6 

ודשיים, שנה הקרובה, אבל לטווח הרחוק הוא עלול להיות אסון. ח 7 

כי אם ילד הלך לאיבוד בגן לצורך העניין, כי הגננת לא שמה לב, כי  8 

אנחנו סגרנו לפני שנה, שנתיים שלושה, ארבעה גנים, והגענו למצב  9 

שפתאום הגנים מתחילים להתמלא, והיה שם ילד שלא התאים לו  10 

ם. אז הילד הזה יכול להיות הלך לאיבוד. ילדי 28-29ללמוד עם עוד  11 

ומאד חשוב לומר בעיני, ושוב אני אומר, זה קריאת כיוון. אם  12 

אנחנו צריכים להדק את החגורה מה שנקרא, וככה, אני יודע, עד  13 

כמה שניתן לעשות את המאמצים הבאמת כבירים לפני שמקבלים  14 

, החלטה, לזכור שהחלטה בתחום הזה, כמו סגירה של גן חלילה 15 

הנזק הוא לא, זאת אומרת יכול להיות שאנחנו לא נרגיש את זה  16 

במיידי, אבל לטווח הרחוק זה עלול להיות מאד דרמטי, נגיד את  17 

זה ככה. לכן בעיני הנתונים מאד חשובים, ולפני שמקבלים  18 

החלטות צריך לדעתי בפורום הזה, מה שכבר אמרו, לדון בזה  19 

אנחנו נישא בהוצאות ולקבל החלטה מושכלת או הכוונה שגם אם  20 

גדולות יותר, ככל ומדובר בחינוך, אז יכול להיות מאד וכנראה  21 

שזה שווה. אז אני אומר, לדון כמובן גם לאור המגבלות  22 

התקציביות, אבל לזכור שמדובר פה בלא עוד מחלקה. זה לא עוד  23 
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קיצוץ במשרד חזה או אחר, אלא יש פה משהו שהוא יותר  1 

 2 משמעותי.

אני רק אחדד שלא מדובר בקיצוץ, אלא אם אנחנו הולכים למהלך  :ועצהגב' גרין, ראש המ 3 

הזה, מדובר בתוספת. אנחנו צריכים למצוא עוד כסף, אני אומר  4 

 5 את זה. 

 6 כן, כן, ברור. שאנחנו מוציאים מהכיס, נדבר על זה. :אביעד חסון

ת וגם להבנתי פתיחת/סגירת גן לא תקציבית היא לא החלט :גב' גרין, ראש המועצה 7 

מועצה. אנחנו נדון בזה, אנחנו נציג את הדברים, אבל היא לא  8 

החלטת מועצה, היא החלטה מקצועית. כמובן שאם יש משהו  9 

 10 שהוא תקציבי אז זה החלטת מועצה. תודה. 

באמת רוב הדברים ישבו לי בראש, באמת התייחסת וככה באמת  :אמיר זהבי 11 

רואה לנגד נתת להם ביטוי. אני חושב שבאמת כל אחד ואחד כאן  12 

עיניו את החינוך. נכנסנו לזה כמחויבים, עושים כמה שאפשר כדי  13 

להיות מחויבים לדבר הזה, אבל יש לפעמים אילוצים. והדברים  14 

נעשו גם בתקופת איציק, גם בהיותי יו"ר הרבה מאד שנים בבתי  15 

ספר. היו שנים שממש בלית ברירה חיכינו עד הדקה האחרונה  16 

ך כדי בניה וניסינו לקושש ילד לילד כדי וסחטנו ופנינו לקבלנים תו 17 

לנסות להגיע. ולפעמים בסופו של דבר, למרות כל הרצון, מגיע  18 

איזה שהוא מועד שצריכים לקבל החלטה, מי שהוא ראש הרשות  19 

באותה משמרת שלו צריך לקבל את ההחלטה הזאת כי יש לה  20 

משמעות. ולפעמים יש אפשרות והרשות יכולה לקחת על עצמה  21 

זה לא סיכון, אבל לקחת על עצמה החלטה שהיא מפעילה החלטה,  22 

גן או מפעילה כיתה. כי סגרנו חט"צ ביובלים בזמנו כשהייתי  23 

ונלחמנו עד הדקה האחרונה. ואני זוכר שפניתי בזמנו לראש  24 
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המועצה ואמרנו טוב, אז אנחנו ניזום פניות לקבלנים ונדבר ונקבל  1 

דאות מסוים רשימות. תמיד יש איזה שהוא אלמנט של אי וו 2 

שאנחנו לא מצליחים לדעת ממש עד הדקה האחרונה. בחלק  3 

מהמקרים יש רישום כפול, רושמים גם וגם ואז ההורה בדקה  4 

, בטח game changerהאחרונה פתאום משנה את דעתו ופתאום  5 

שאתה על הרמה של הילד הבודד. כאשר משרד החינוך, לצערנו,  6 

הוא סופר ראשים. הוא לא שוקל את השיקולים האלה הערכיים,  7 

וכאשר אין לו תקן, אחד או שניים, הוא פשוט מחליט לא. וזה לא  8 

מעניין אותו שלאחד או שניים האלה המשמעות היא מאד מאד  9 

גדולה. ואנחנו כרשות, כמה שמנסים להיות גמישים ולהציג ולעבוד  10 

בתוך המגבלות של המערכת, לפעמים לא מצליחים ובאמת מונח  11 

ה, אותו גוף שקובע. עד גבול מסוים הרשות עלינו הקרדום מלמעל 12 

יכולה לשאת בזה, בדרך מסוימת לא. היו שינויים, זה לא בהכרח  13 

לינארי ולא תמיד אתה יכול לצפות את זה. היו החלטות ממשלה  14 

שהקטינו כיתות, שהגדילו כיתות, מה שאפשר פתאום לרווח  15 

, ולעשות יותר, אבל זה היה מגובה. כרשות, כמה שאנחנו רוצים 16 

אני יודע, אני עם צביה ואני עם אתי בקשר ואני עם קרן בקשר וזה  17 

באמת כל הזמן שם. וסופרים ילד לילד ופונים להנהגות ההורים.  18 

ותפנו, וכל פניה שיש לישוב של הורה שאולי רוצה להירשם, או  19 

בטח ובטח אם אנחנו  מדברים עכשיו על ימי קורונה. יהיו הורים  20 

רטיות בגלל בעיות תקציב, בחזרה שיחליטו ילדים ממסגרות פ 21 

לתוך הישוב. ויהיו עוד כל מיני דברים כאלה. אבל הפערים הם  22 

כרגע מאד מאד גדולים. לא מדובר בילד אחד, שניים, שלושה או  23 

ארבעה, מדובר במספרים יחסית גבוהים. אנחנו עדיין ממתינים.  24 
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ראש המועצה אמרה, אנחנו ממתינים ממש עד השניה האחרונה  1 

יהיה לנו מספר ילדים שמאפשרים, גם אם זה יהיה גבולי, והיה ו 2 

אני בטוח שראש המועצה, מחלקת החינוך יעשו את הכל כדי שזה  3 

 4 יקרה. 

 5 אז בעצם הבעיה היא לא כלכלית, מה שאני מבין ממך. :אריה דורון

 6 לא, הבעיה היא בראש ובראשונה, :אמיר זהבי

אם יש בעיה כלכלית, בואו  כי היא דיברה שיש פה בעיה כלכלית. :אריה דורון 7 

נחפש פתרון אחר. שיהיה פה נציג שילך לכנסת, ידפוק על הדלתות.  8 

אי אפשר לשבת פה, צריך להיות שם בירושלים, חבר'ה, כל השבוע  9 

לישון שם, ויודע את זה גולברי יותר טוב ממני, ככה מביאים כסף.  10 

 11 גולברי גם מוזמן למסור, הוא אמן בדברים האלה, העביר אפילו

מתב"ר לשוטף, הוא יעיד פה, הוא מומחה לזה. תשלחו אותו, יביא  12 

לכם כסף. אז יהיו גנים גדולים ומרווחים, יהיה חינוך כמו שצריך,  13 

הנה הוא פה שומע, זה לא סוד מה שאני אומר. הלוא בסוף הכל  14 

כסף, זה לא משנה מה יהיה. אתה תסגור בגלל כסף. אז לא נספר  15 

נו רוצים. אם יש מטרה, שואפים סיפורים שיש לנו מטרה ואנח 16 

לתוך המטרה. אם אין מטרה זה בבל"ת בפה, זה סיפור אחר. אז  17 

 18 תחליט מה אתה רוצה.

 19 אבל זה לא בבל"ת. :אמיר זהבי

אבל זו המציאות, ככה מציגים את זה, ככה אתה מציג את זה.  :אריה דורון 20 

 21 רוצים גנים יפים, אבל אין לנו כסף. מספיק, תביאו כסף. 

 22 תודה, אמיר תמשיך.  :ין, ראש המועצהגב' גר

בסופו של דבר, במידה ויתאפשר, במידה ונוכל, במידה ויהיה  :אמיר זהבי 23 

גבולי, אני בטוח שכל אחד ואחד כאן ייתן את היד שלו וכל אחד  24 
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ואחד כאן ירים את היד למעלה כדי לאפשר את זה. להביא כסף,  1 

צא בכיס שלך, בשמחה, כל מי שיכול, יודע. כבודו, שר הפנים נמ 2 

 3 שישלח לנו צ'ק. בשמחה ובאהבה. 

אני אומר לך, תן וקח, אין מה לעשות, תמשיך הלאה לדבר. תן  :אריה דורון 4 

שרים הכל  50וקח, ככה זה עובד לצערנו. אם עשו ממשלה של  5 

 6 שרים, מה יש לכם? יש כסף.  55הולך. יש כסף. אם יש היום 

 7  טוב, דורון, תודה. :גב' גרין, ראש המועצה

כעיקרון סגרו ופתחו, ושנה אחר כך, נכון שלפעמים זה יוצר בעיה,  :אמיר זהבי 8 

בטח בהזנה בתוך בתי הספר, זה יוצר בעיה ברצף, אבל זה בסופו  9 

של דבר מתקן את עצמו. אבל בסופו של דבר הישוב, ממה שאתה  10 

מסתכל על המספרים שיוצגו וזה יהיה קצת יותר ברור ויותר נהיר,  11 

ת הילדים. אף אחד לא ממציא ילדים יש מאין. יש ירידה בכמו 12 

וכאשר חסרים ילדים אתה לא יכול להמציא אותם, צריך לרשום  13 

אותם וזה קשה וזה מוגבל ונעשה את הכל כדי לשמר את היכולת,  14 

לשמור את המבנים, להיות בקשר עם הצוותים. ברגע שזה יתאפשר  15 

הבאה  זה ייפתח. אבל יכול להיות שתהיה שנה שלא נצליח. שנה 16 

 17 בעזרת השם ובעזרת התן וקח יתאפשר לנו. 

 18 תודה אמיר. יוסי.  :גב' גרין, ראש המועצה

אני רוצה רגע להבין, תומר, כדי להיות ברור, אתה מבקש בעצם  :יוסי אדירי 19 

 20 שיהיה פה דיון עומק מבוסס נתונים, זו בעצם הבקשה?

 21 זו למעשה בקשה שמשלימה אותה. :תומר יעקב

 22 בסדר. :יוסי אדירי

 23 עד שיתקיים דיון עומק, לא יהיה שום נזק. :תומר יעקב

 24 לא, בסדר, ברור. אני מבין נכון.  :יוסי אדירי
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מרגיעים, עושים רוגע, פריז, מרגיעים את השטח, מרגיעים את  :תומר יעקב 1 

ההורים, אומרים רגע, אנחנו עוצרים לרגע אחד, נעשה דיון עומק,  2 

 3 נראה מה עושים.  אם יתברר שבדיון עומק התחזיות קודרות,

מה זה פריז? פריז זה להשאיר את מספר הגנים או פריז זה  :נועם מולה 4 

להישאר באותו ממוצע של מספר ילדים לגן כפי שיש היום? מה זה  5 

 6 פריז?

 7 פריז זה להשאיר את המצב הנוכחי כמו שהוא.  :תומר יעקב

 8 ילדים? 300לא משנה כמה ילדים? גם אם יהיה  :נועם מולה

 9 כי אנחנו תמיד יכולים לתקן, יש לנו זמן לתקן. :תומר יעקב

 10 ילדים, להשאיר את אותו מספר גנים? 300אבל גם אם יהיה  :נועם מולה

 11 אנחנו יכולים לתקן, עד שיהיה דיון עומק,  :תומר יעקב

 12 טוב, יוסי, תשלים את השאלה.  :גב' גרין, ראש המועצה

 13 )מר אבישי יצחקי יצא מהאולם(

אז אם אני מבין נכון, אנחנו עושים דיון עומק, לא מקבלים אוקי,  :יוסי אדירי 14 

החלטה לסגור גן זה או אחר כרגע, דיון עומק. לאחר מכן בעצם  15 

 16 מחליטים מה הקריטריון, מה הסף שלנו לגן.

 17 מדיניות. :תומר יעקב

כן. מדיניות. ומה אנחנו יכולים לתקצב, כי מה שאנחנו לא יכולים  :יוסי אדירי 18 

ולהביא את זה לדיון לפה אתה רוצה או שהדיון  לתקצב זה לא פה. 19 

 20 המקצועי יתבצע, מה, מה,

הדיון יהיה במליאה. אפשר לכנס ישיבה שלא מן המניין, רק ייחודי  :תומר יעקב 21 

 22 כמו שקרן הציעה. 

 23 קרן, תגישי את ההצעה שאת רוצה.   :יוסי אדירי

 24 בסדר. מי עוד רוצה לומר משהו? :גב' גרין, ראש המועצה



                           61 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads\ 19.5.2020פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום .doc 

אני רק רוצה להגיד, לפני שמחליטים להעלות את זה להצבעה. את  :קבתומר יע 1 

דיברת על האישי שלך, סתוונית. אני רוצה לספר לכם שלי יש ילד  2 

היום בן שלוש, שהוא כבר צריך להגיע למסגרת של מועצה. אין לי  3 

בעיה להיחשף, למרות שאמרו לי לא כדאי, אולי יהיו לך כל מיני  4 

א מפחד מזה. ואחד השיקולים הגדולים שלי נזקים ציבוריים, אני ל 5 

ושל אשתי זה באמת האיכות שנמדדת, בעיקר, אני אומר לכם,  6 

בצפיפות. וכשאני יודע, אני מסתכל על הרישום שלי, איך שזה  7 

פורסם, ואני זוכר גם סיסמתי לאמיר זהבי שחסרות הכתובות  8 

באזור הרישום הרלוונטי, שההורים ידעו. ואני אומר לכם שצפוף  9 

שם, וזה שיקול בשבילי. עכשיו עזבו חבר מועצה, כאבא, כהורה  10 

שהולך להיות בשלוש שנים הקרובות שנתיים פלוס  3לילד בן  11 

חט"צ, לא יודע. כמה יהיו, איך יהיו, אין לי שום דבר. זה נושא  12 

אחד. הנושא השני, חברים, בקדנציה הקודמת, אם אתם שוכחים,  13 

אלה. בנינו כמה, שישה, היו פה חברי מועצה שישבו בכיסאות ה 14 

מיליון  14שמונה גני ילדים. שמונה גני ילדים בעלות מצטברת של  15 

שקל. אז לא חשבנו, אז לא לקחנו בחשבון את הדברים כמו שהם.  16 

מיליון שקל, והיום אנחנו,  14לקחנו כספי ביטוח, כספי השבחה,  17 

מה שנקרא, שוב מערבבים את הקלפים ויכול להיות מאד שגם שנה  18 

מי מבטיח שלא נמצא את עצמנו במצב הזה? לכן כן חשוב  הבאה, 19 

לעשות את הדיון שאתה מדבר עליו. והדבר השלישי זה המינימום.  20 

אני יכול לקבל באמת שהיה סד זמנים מאד מאד קצר בין  21 

ההרשמה לבין ההבנה של המציאות לבין הנתונים שהחינוך היה  22 

הרבה צריך להעביר, ויש משתנים, כמו שאמיר באמת ציין,  23 

משתנים, אני מבין את זה, אני חי את המערכת, אני מבין את  24 
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המערכת וזה בסדר. ואני מקבל את כל מה שאמרת. דבר אחד אני  1 

לא מקבל ואני לא אתפשר עליו, זה הנושא של תחשיב. הגזבר לא  2 

פה אני רואה. המינימום שהיה צריך להיות, כי אם יש תחשיב אחר  3 

רא, על ידע ועל נתונים מה לעשות, שהוא מבוסס, מה שנק 4 

 5 אמפיריים מגורם מקצועי של אגף החינוך.

 6 מלפני כמה שנים? :גב' גרין, ראש המועצה

מלפני שנתיים. אני חושב שתוספת היוקר והמדד וההסכם  :תומר יעקב 7 

הקיבוצי לא השתנה בצורה מהותית בהקשר של גננות וסייעות. יש  8 

מועצה רק את תקציב המועצה, יש פה את הטבלה של תקציב ה 9 

בפרק של גני הילדים. והמינימום שהיה צריך לעשות לפני  10 

הפרוגרמטור, אני מבין שזה קשה ותהליך ומכרזים והכל, להציג  11 

פה רק שקף אחד, טבלה אחת שמראה לנו, כי כולנו מבולבלים,  12 

אולי גם אני טועה בנתונים, אולי גם את טועה בנתונים. טבלה  13 

, Xת בצד של ההוצאות היא שאומרת הנה, עלות של גננת וסייע 14 

כולל החזקת הגן. חשמל, מים, ביטוח, חומרים וכיוצא בזה. ובצד  15 

כפול  90%של ההכנסות ממשרד החינוך, לפי המשוואה ילד כפול  16 

זה, זה כך וכך. כולנו נחכים, נדע באמת מה הפער הכלכלי, מה  17 

הפער הכספי, נחלק את זה בממוצע ובא לציון גואל. אבל לפחות  18 

ל הזה, שזו עבודה של אבישי, של כמה, חצי שעה הוא את האקס 19 

 20 מוציא לנו את האקסל הזה. 

תומר, אל תתבלבל. אני, המנכ"ל, מנהלת האגף, יו"ר וועדת חינוך,  :גב' גרין, ראש המועצה 21 

הם נמצאים חזק בנתונים, כמו כל דבר שאנחנו עושים. ושוב אני  22 

רים לשתף אומרת, ההחלטה היא לא של מליאת המועצה להציג דב 23 

 24 והכל, אבל בהחלט מקבלת. אייל?
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 1 )מר אריה דורון יצא מהאולם(

 2 )מר אבישי יצחקי חזר לאולם(

כן. בקשר להחלטה, להצהיר עכשיו על כמות הסגירה או בעוד  :אייל אלבלק 3 

חודש וחצי, תדעו שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות. כי תבוא בעוד  4 

חנו סוגרים, עכשיו חודש וחצי, חודשיים, תבואו תגידו עכשיו אנ 5 

כולם פתוחים וכל זה, עוד חודשיים תבוא, תגיד אני סוגר גן, נאלץ,  6 

מכל הקריטריונים שיש, לסגור גן, תמיד יבואו הורים שיתלוננו  7 

שעכשיו אתה מודיע לי? אני יכולתי ללכת לגן פרטי ועכשיו גן פרטי  8 

אין מקומות, עכשיו אתה מודיע לי? תמיד יהיו כאלה שיתלוננו.  9 

נחנו צריכים לדעת להגיד את הדברים האלה. זאת אומרת, עכשיו א 10 

תחליטי לפתוח, עוד חודשיים יבואו גם זה שביטלו לא. תבינו, זה  11 

השיקול. או שעכשיו יבואו בתלונות או שאז יבואו בתלונות, תמיד  12 

 13 כולם יבואו בתלונות. 

ב, מה רק משפט אחרון, קרן. תראו, מעבר לדיון הזה שהוא חשו :יוסי אדירי 14 

שאתה אומר, תומר, צריך לסדר אותו בתוך תהליך. כי אחת  15 

הסוגיות שעולות, לפחות מההורים, ממה שאני שמעתי בעשרה  16 

ימים האחרונים, זה העניין של תהליך קבלת ההחלטות שלהם.  17 

ואנחנו צריכים לראות, הכי מוקדם שניתן לשים את המתווה וגם  18 

לטה, התקבלה את התהליך שבנקודת זמן מסוימת התקבלה הח 19 

החלטה, לכאן או לכאן. גם מבחינת ההורים וגם מבחינתנו כרשות.  20 

יש אנשים שלא  91-שלא ייווצר מצב, כמו שנאמר פה, שבדקה ה 21 

יודעים מה לעשות או לא מוכנים לרשום את הילד למקום זה או  22 

אחר. לכן לצד ההחלטה מה עושים, להתוות רגע תהליך ברור  23 
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הם יוכלו לקבל ברוגע ובשלווה את ושקוף ומדויק להורים כדי ש 1 

 2 ההחלטה איפה לשים את הילד. 

אז יוסי, רק אני אחזור על התהליך בצורה מאד ברורה. אמרתי את  :גב' גרין, ראש המועצה 3 

זה, אני אחזור. אסור לנו להתבלבל בין לשתף במידע ויידוע לבין  4 

אנחנו לא נפרסם את  1/6-עבודה מקצועית שנעשית. ואמרתי, עד ה 5 

-, בסדר? אבל עד ה2/6-או ב 1/6-יבוצים. כלומר מה שיפורסם בהש 6 

ימים הקרובים אם  10-אנחנו לא נפרסם שיבוצים. כלומר ב 1/6 7 

יצטרפו עוד ילדים אם ישתנו הנתונים, זה יהיה סיפור אחר, זה קו  8 

שזה המועד שבו  31/7-גבול אחד בתהליך. קו הגבול השני זה ה 9 

ואחריו  1/6ך לפתוח עוד גן. אנחנו יכולים לפנות למשרד החינו 10 

 11 10הורים יקבלו את השיבוץ שלהם, אוקי? של הילדים בגן, זה עוד 

זה המועד האחרון שאפשר להודיע למשרד החינוך  31/7-ימים. ב 12 

ביולי נראה פתאום  15, 22, 20-על פתיחת גן נוסף. כלומר אם עד ה 13 

רגע,  שהגיעו עוד הרבה ילדים, אז נפתח גן נוסף. ואז תשאלו אותי, 14 

אבל שיבצנו את הילדים של גן סתוונית, גן לילך במקומות אחרים,  15 

ילדים, אז מה יקרה? אז הם יקבלו  Xופתאום ראינו שהגיעו עוד  16 

עדיפות לאותו גן שייפתח. זאת אומרת המערכת מסונכרנת לעשות  17 

את זה. עכשיו, אם סיימנו את הישיבה עכשיו, מחר בבוקר יגלו  18 

גיעו לישוב אז זה בסדר, אבל צריך שיש עוד חמישה ילדים שה 19 

להבין שגם יכול להיות שיהיו פחות חמישה ילדים, כי עוד לא עשו  20 

וועדות השמה ויכול להיות שיש חלק מהילדים, ילכו לחינוך  21 

המיוחד. צריך להבין את האיזון הזה. אבל מבחינת מתווה, זה  22 

כזמן סופי. באשר למתווה  31/7-, אמצע יולי ו1/6המתווה.  23 

יות מועצה כוללת זה לא משהו שייקח שבוע, זה לא משהו מדינ 24 
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שייקח שבועיים, זו עבודת עומק וכן, משרד החינוך צריך להיות  1 

שותף. ולצערי בשנה החולפת לא היתה ממשלה בישראל. כמה  2 

שהצלחנו, כמה שהשגנו תקציבים לתכנון, לבניה, להכל, זה  3 

לה שאין בה משובח. אבל עדיין צריך להבין שאנחנו בשנה לא רגי 4 

ממשלה. והשר הזה לא יכול לחתום והשר הזה לא יכול לאשר. אז  5 

 6 זה מבחינת מתווה. מישהו רצה להוסיף משהו נוסף?

ככל ויש אפשרות, בסוף כל הנתונים יישקלו ותהיה אפשרות לרווח  :אביעד חסון 7 

מה שנקרא, לצמצם גנים שהם יותר עמוסים ולהעביר ממקום  8 

ורה ייסע עוד דקה או שתיים, אבל למקום, גם אם זה אומר שה 9 

 10 ילדים, אז לעניות דעתי זה כדאי. 27ילדים ולא  20ילמד בגן 

ילדים  35-אני רוצה לספר לך, אביעד, שיש לנו גנים שמגיעים ל :גב' גרין, ראש המועצה 11 

ועדיין הורים, ויש גן ליד או לא ליד, לא במרחק גיאוגרפי גדול, עם  12 

ויפנו אלינו ויפנו  36-להיות הילד הילדים, והם עדיין יעדיפו  20 13 

למשרד החינוך, אני לא מדברת רק על השנה, אני מדברת שנים  14 

אחורה. זאת אומרת יש לפעמים הורים שאומרים כן, אנחנו רוצים  15 

שיהיו גנים קטנים, זו מדיניות והכל, אבל צריך להבין שברגע  16 

שנעשה את המדיניות הזאת, אנחנו נצטרך להיות מאד מאד  17 

אז זה  35ם, גם עם הילד המספר שאחרי. זאת אומרת אם זה ברורי 18 

, צריך להבין את זה. אבל אנחנו לא שם כרגע. יש 26, 25, אם זה 36 19 

מדיניות ויש משהו קונקרטי שכרגע אנחנו מדברים עליו, לראות  20 

 21 אם יש איזה שהיא דרך בכל זאת לפתוח את אחד הגנים האלה. 

שלנסות להתעלם בכל שנה נתונה, גם אם אני רק אגיד שאני חושב  :נועם מולה 22 

יש תכניות חומש, עשור, לא משנה מה. וגם אם בונים גנים לפני  23 

שנתיים ושלוש, להתעלם מהנתונים לאותה שנה, זה לא רציני.  24 
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בעיריית תל אביב הגדולה, במשך שנים בעשור האחרון בנו עשרות  1 

גנים  11גנים. הם היו השנה עם תכניות לבניה של עוד, אני חושב,  2 

בעיריית תל אביב עם תקציב מאושר, עם היתרי בניה. ועכשיו הם  3 

גילו, עכשיו, בדיוק כמונו, הם גילו שפתאום יש להם סטגנציה  4 

במספר הילדים בעיר. כנראה בגלל יוקר המחיה. מה שגם יכול  5 

להיות היה אחד הגורמים פה. והחליטו לבטל פרויקטים ענקיים  6 

זאת אומרת אי אפשר להתעלם מזה. של בניית גנים ולסגור גנים.  7 

עכשיו גן שנסגר זה לא לדיראון עולם, זה נסגר לאותה שנה  8 

ספציפית ויכול להיות שאם יהיה אכלוס בשנה לאחר מכן ויהיה  9 

גידול במספר הילדים אז הוא יפתח. המדיניות היא חשובה אבל  10 

מספר הגנים שנסגרים או נפתחים הם תוצר של זה והם סוג של  11 

 12 י למספר הילדים הכולל ואי אפשר להתעלם מזה. תוצר לווא

 13 תודה נועם. :גב' גרין, ראש המועצה

אני רק רוצה חצי שניה להגיד ליוסי, יוסי, שבאמת אמר לגבי  :אמיר זהבי 14 

תהליכים וזה, אגף החינוך עושה המון, המון עבודה וכל הזמן זה  15 

הולך ומשתפר, כחלק מהדיאלוג שלו עם ההורים. הרישום השנה  16 

נים הושקעו מאמצים מטורפים, הוא התנהל פשוט למופת. עם לג 17 

הקשבה להורים, עם זמינות להורים, עם ערוצי רישום מקבילים  18 

ומשולשים. ובאמת כל הרישום כתוצאה מלימוד והסקת מסקנות,  19 

השתפר ולכל אורך הדרך הדברים האלה קורים ונעשים. שוב, כדי  20 

ח בכל מה שקשור להפחית לחצים, כדי להיות יותר זמינים, בט 21 

לרישום לגנים. ואני חושב שלא מעט חברי מועצה פנו אלי ושלחו  22 

ומצאנו את כל הפתרונות ואת כל הערוצים האלה וזה כל הזמן  23 

נמצא שם. אין לרגע מנוחה, אין לרגע לשבת על זרי הדפנה, זה כל  24 
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הזמן שם כי החינוך, מה לעשות, זו מערכת דינמית מצד אחד, מצד  1 

לאורך זמן. ומה שתעשה היום, וכאן החשיבות של  שני היא מערכת 2 

הגנים וכאן כולנו רואים את זה. החשיבות של השלב הראשון  3 

בגנים, אין ספק שייתן תוצאות ביסודי, חטיבה, בתיכון וגם  4 

 5 בהמשך. 

אני אתן לך דוגמא, אמיר, למה אני שואל את הדבר הזה, זו דוגמא  :יוסי אדירי 6 

אבן יהודה, יש שם בית ספר מצוינת. סע פה מעבר לכביש ל 7 

שלהם קובע,  board-אמריקאי. תנסה להכניס ילד מעל מספר שה 8 

 9 זה לא יעזור. לכן פרמטר מספר אחד שם הוא גודל האוכלוסייה. 

 10 פרמטר מספר אחד שם זה זה.  :אמיר זהבי

לא, לא, הוא גודל האוכלוסייה, אתה לא יכול להכניס בן אדם  :יוסי אדירי 11 

 12 ל להכניס ולא משנה מי. ולכן יש קריטריון.נוסף. אתה לא יכו

 13 זה הקריטריון היחידי שם.  :אמיר זהבי

לא, אבל אני מנסה לומר דבר אחד, עזוב, קריטריון מספר אחד  :יוסי אדירי 14 

הוא כמות אנשים. לא אומר לך בין הבתים ולא כלום, השאלה אם  15 

 16 זה הקריטריון. 

 17 ההחלטה, תומר? טוב, עוד מישהו? הצעת :גב' גרין, ראש המועצה

הצעת ההחלטה, כפי שהצלחתי, סך הכל שורה אחת. המועצה  :תומר יעקב 18 

תקפיא כל החלטה המתייחסת לסגירת גני ילדים ובמקביל תקבע  19 

מועד לדיון ייחודי ופרטני בליווי אנשי מקצוע כדי שניתן יהיה  20 

 21 לגבש מדיניות מושכלת, מקצועית, מבוססת וארוכת טווח.

כן, התקבלה החלטה. כי בעצם העובדה שאין לך מספיק ילדים  :צהגב' גרין, ראש המוע 22 

אתה צריך להודיע להורים על הרישום, על השיבוץ, לאן הם  23 

 24 יירשמו כדי שהם יוכלו לערער אם הם רוצים. אמיר?
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בהמשך או כנגד ההצעה שתומר העלה, אני רוצה גם כן לתת הצעה  :אמיר זהבי 1 

מרו כאן. כמדיניות, נגדית שלקחה בחשבון חלק מהדברים שנא 2 

כהיערכות. מועצת קדימה צורן שמה לנגד עיניה, עם בחירתה, את  3 

קידום החינוך בישוב, לרבות גני הילדים, תוך כדי סימון מטרה  4 

להפחתת  צפיפות הילדים הלומדים בכל הגנים באופן רוחבי  5 

בישוב. אחרי שהסתיימה ממשלת המעבר בת השנה וחצי שכפתה  6 

לופת שרים ומדיניות משתנה, ועם הקמתה שיתוק תקציבי לצד תח 7 

של ממשלת אחדות, שיהיה בהצלחה לכולנו. המועצה תיזום  8 

ותפעל, כפי שאמרה ראש המועצה, יחד עם משרד החינוך החדש  9 

לשינוי מדיניות שתאפשר את הפחתת מספר הילדים או צפיפות  10 

הילדים הלומדים במסגרות בגילאים הצעירים. ההחלטה היא:  11 

. 1/6/2020תמתין עם פרסום השיבוצים לגנים עד  ת החינוךeמחל 12 

מחלקת החינוך תעדכן את ראש המועצה  15/7/2020עד ליום  13 

בסטטוס רישום מעודכן, על מנת שנוכל לקבל החלטה סופית.  14 

, המועד האחרון לפתיחת גן נוסף, תתקבל 31/7/20בסיום  15 

ההחלטה. מחכים ממש עד הדקה האחרונה. בכל מקרה המועצה  16 

תיחת גן נוסף בהתראה קצרה, במידה ואכן תתבצע תיערך לפ 17 

אנחנו נהיה ערוכים לכך. המועצה  100-הרשמה מספיקה. מאפס ל 18 

בשיתוף וועד הגנים והתושבים יפעלו לקליטת תושבים חדשים עם  19 

ילדים בגילאים המתאימים ויסייעו בתהליך הרישום לגנים. שוב,  20 

דדת ערבות הדדית, הירתמות של כל הקהילה. המועצה מעו 21 

ומקדמת מדיניות הפחתת מספר הילדים בגני הישוב ותפעל להשגת  22 

 23 שיתוף והסכמת משרד החינוך למהלך זה. זאת הצעת ההחלטה. 
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אני אוסיף לזה שנעביר נתונים לחברי המועצה, ואם תרצו נקיים  :גב' גרין, ראש המועצה 1 

פגישה, אבל אנחנו לא נעשה מליאה, מן המניין, לא מן המניין.  2 

לעבוד ככה היא מאד קשה. אבל נעביר את הנתונים ומי היכולת  3 

שירצה להצטרף לפגישה מקצועית כזו או אחרת אנחנו נפרסם את  4 

 5 זה מראש. 

לפני שאת מעלה להצבעה אני חושב שההצעה הזאת היא גם בעצם  :יצחק גולברי 6 

קולעת למה שתומר הציע, שנותנת מרווח זמן שנקבל נתונים ואולי  7 

אחרות. אני חושב שתומר, אתה יכול להצטרף גם כן נקבל החלטות  8 

 9 להחלטה הזאת ולא נעשה הצעה מול הצעה.

 10 אני מוכן להגיע להסכמה רחבה, :תומר יעקב

 11 ההצעה היא רחבה באמת. :יצחק גולברי

אבל, איציק, אין פה איזה ערובה, תראה, אני לא הולך כל שני  :תומר יעקב 12 

יו הזדמנות, יש פה וחמישי להציג ולהציף את הנושאים. יש פה עכש 13 

התכנסות, יש פה מליאה, אנחנו במאי עכשיו. הישיבה הבאה תהיה  14 

ביוני. זה לא נזק בלתי הפיך, תמיד אפשר גם לשנות את זה, לכן  15 

 16 אני בא ואומר. 

 17 ההצעה שאמיר הציע היא בעצם פתחה פתח גדול. :יצחק גולברי

מצומצם. כי ברגע  איציק, השוני גדול. הפתח גדול, אבל הוא עדיין :תומר יעקב 18 

 19 שאתה לא עושה באמת, 

אני מעלה להצבעה. מי בעד ההצעה של תומר? אביעד, דורון, תומר,  :גב' גרין, ראש המועצה 20 

צפריר. מי בעד ההצעה של אמיר? שלומי, אמיר, אייל, יוסי, גולברי  21 

 22 קרן ונועם. 

מאשרים ברוב קולות את הצעת ההחלטה של אמיר  החלטה:  23 

 24 זהבי.
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 1 אנחנו עוברים לנושא הבא, הקטנת תב"ר. :ראש המועצהגב' גרין, 

 2 רגע, ההצעה השניה שלי, קרן, היא יותר קצרה. :תומר יעקב

 3 אה, סליחה, בבקשה.  :גב' גרין, ראש המועצה

אני ביקשתי להעלות עוד הצעה כלכלית לאור המצב, ביקשתי  :תומר יעקב 4 

כשיו אותה לפני כמה שבועות כשעוד היינו בתקופת הזום, אבל ע 5 

אני חושב שהיא עדיין רלוונטית כי באמת אנחנו עדיין באותה  6 

מצוקה על בסיס אותם מאפיינים שאני חושב שאת כולם ראיתי  7 

בקשב רב את השקפים שהוצגו כאן. אז הדבר הראשון זה נושא של  8 

הנחות בארנונה. התייחסת לזה בצד שלך, אדוני הגזבר, אני  9 

ב שבמוכוון כמדיניות, לא אתייחס לזה בצד שלי. להיפך, אני חוש 10 

כברירת מחדל, שהצגת בטבלה שלך, כן צריך להגדיל את אחוז  11 

מיליון שקל בשנה.  6ההנחות. אנחנו מדברים על תקציב של  12 

ואני חושב שחשוב גם לכנס, אני לא  10%ביקשתי סכום צנוע של  13 

זוכר מי החברים בוועדה, לכנס כמה שיותר מהר, לזמן, כי גם זה  14 

קשיים, את וועדת הנחות בארנונה כדי להבין את לוקח זמן ויש  15 

המציאות שאנחנו חיים בה. יש וועדה כזו, היא וועדה מאד חשובה,  16 

הייתי חבר בה בעבר, הודחתי, אבל אני חושב שחשוב מאד  17 

שהוועדה תתכנס כדי שנבין בדיוק מה מהות הבקשות, מה  18 

המשמעות של הבקשות ואם באמת אנשים עומדים באותם  19 

כי כמה שאני יודע, התבחינים, היועץ המשפטי, לא תבחינים,  20 

השתנו, הם נשארו אותו דבר. אין שינוי בתבחינים לגבי זכאות  21 

הנחות בארנונה, אנחנו על אותו פילטר, רק שנדע איפה אנחנו  22 

חיים. הדבר השני זה הנושא של הגדלת תקציב תמיכות בסכום  23 

שבאמת עשו, צנוע, לאותם ארגונים, לאותן עמותות, לאותם גופים  24 
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אני חושב שציינו את חלקם גם כן בשקף, עשו עבודת קודש במהלך  1 

התקופה הזאת. באו ונתנו וחילקו וסייעו ותרמו, גם מכספם.  2 

ראיתי שם עזרה בשכר דירה, בחבילות מזון, בקשישים, בכל מה  3 

שאתם רוצים, ואני חושב שזה המעט שנוכל לעשות באמת כדי  4 

וד דברים טובים להמשך. והדבר לתת להם עוד דלק כדי לעשות ע 5 

, 150,000השלישי זה נושא של מחשב. אני כרגע, הסכום הוא  6 

הגעתי אליו באיזה דרך מסוימת. אני חושב שזה שחזרו עכשיו  7 

ללימודים זה לא אומר שנגמר, להיפך, המציאות הזאת הוכיחה לנו  8 

באמת כמה אנחנו צריכים, כשהגענו לבתים וראינו את אותן  9 

ת אין להן מחשבים ואין להן את האמצעים, רק אז משפחות שבאמ 10 

באמת התחוור לנו כמה המצוקה גדולה בלי קשר לקורונה. ולכן  11 

אני חושב שכן אפשר להגדיל את התקציב של סעיף מחשב לכל ילד  12 

ולכל תלמיד, ולתת עוד אמצעי, באמצעות אותם קריטריונים,  13 

מה קורה תבחינים של הרווחה, הם אנשי המקצוע שיודעים בדיוק  14 

בחצרות ובבתים. ויהיה אפשר לתת עוד אמצעים לעוד משפחות  15 

ועוד ילדים, עם הקורונה ובלי הקורונה, זה קשור בחינוך שאנחנו  16 

 17 רוצים לייצר פה כמה שיותר שוויון, זאת הצעת ההחלטה שלי. 

מבחינת תיקוני תקציב זה לא המועד לעשות תיקוני תקציב, תוכל  :גב' גרין, ראש המועצה 18 

ציג את זה כשנעשה דיון בתיקוני תקציב בהמשך. אני רק אעדכן לה 19 

שוועדת תמיכות בארגונים, התבחינים של הארגונים, כל הארגונים  20 

הגישו ואני מקווה שבישיבה הבאה נוכל לאשר את המלצות  21 

הוועדה. מבחינת הנחות בארנונה, כמו שהגזבר ציין, אנחנו  22 

ו תיקוני תקציב מאפשרים עוד זמן להגיש את זה. ככל שיידרש 23 

ותוספת, אם נראה שיש יותר בקשות, נעשה את זה. מבחינת מחשב  24 
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מחשבים נוספים, נבדוק שוב את הצרכים  35כרגע, אחרי שנחלק  1 

ולפי זה נפעל. מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום? שלומי,  2 

אמיר, אייל, יוסי, נועם וגולברי. מי בעד לדון בנושא? אביעד, דורון,  3 

 4 ר.תומר וצפרי

 5 מאשרים ברוב קולות להוריד את הנושא מסדר היום.   החלטה: 

, בסוף הדברים שלי, מי שירצה עוד 938הנושא הבא, הקטנת תב"ר  :גב' גרין, ראש המועצה 6 

, עכשיו אנחנו מדברים על 938להגיד משהו, יוכל. הקטנת תב"ר  7 

תב"רים שמטרתם, בין היתר, להחזיר כספים לקרנות כדי שנוכל  8 

סיום הבניה של אולם הספורט של גוונים ניצני השרון  לאפשר את 9 

, 938מטר, דברים שכבר אישרנו. אז הקטנת תב"ר  400-ואת ה 10 

ש"ח.  600,000תכנון בינוי והצטיידות בית ספר יובלים בסך של  11 

 12 החזר לקרנות הישוב. מי בעד? פה אחד.

 13 . 938מאשרים פה אחד את הקטנת תב"ר  החלטה: 

 14 נועם מולה יצאו מהאולם()מר צפריר פדלון ומר 

, תכנון, בינוי והצטיידות. שני גני ילדים ברמת 958סגירת תב"ר  :גב' גרין, ראש המועצה 15 

לקרנות הישוב. מי בעד? פה  827,447.30אמיר, החזר יתרה בסך של  16 

 17 אחד.

 18 . 958מאשרים פה אחד את סגירת תב"ר  החלטה: 

ות ניצני השרון יתרה אפס, הנגשה. מי שדרוג כית 941סגירת תב"ר  :גב' גרין, ראש המועצה 19 

 20 בעד? פה אחד.

 21 . 941מאשרים פה אחד את סגירת תב"ר  החלטה: 

שדרוג כיתות בית ספר יובלים יתרה אפס,  949סגירת תב"ר  :גב' גרין, ראש המועצה 22 

 23 הנגשה. מי בעד? פה אחד.

 24 . 949מאשרים פה אחד את סגירת תב"ר  החלטה: 
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הסדרת מדרכות בסמוך לבית ספר  969מקור מימון תב"ר  שינוי :גב' גרין, ראש המועצה 1 

ש"ח לקרנות הרשות ומימון  90,000יגאל אלון. החזר בסך של  2 

מחדש מקרן סלילה כבישים ומדרכות. תב"ר זה אושר על סך  3 

של משרד התחבורה. מי  2017ש"ח עם הרשאה משנת  300,000 4 

 5 בעד? פה אחד.

 6 . 969ימון לתב"ר מאשרים פה אחד את שינוי מקור המ החלטה: 

, לחצני מצוקה גני ילדים יתרה אפס, הפרויקט 1033סגירת תב"ר  :גב' גרין, ראש המועצה 7 

 8 הזה הסתיים ובוצע. מי בעד? פה אחד.

 9 . 1033מאשרים פה אחד את סגירת תב"ר  החלטה: 

מינוי חבר מועצה נוסף לוועדת מכרזים, על מנת שתהיה טיפה יותר  :גב' גרין, ראש המועצה 10 

ישות בתיאום וקביעת הוועדה. אז ההנחיה היא לקבוע עם גמ 11 

החברים הראשונים ובמידת הצורך אנחנו מציינים, נבחר עכשיו  12 

עוד חבר, תיכף אני אומר מיהו. ואם נראה שיש עוד צורך מעבר  13 

 14 לזה אז בישיבה הבאה או בישיבות שאחריה נמנה עוד חברים. 

א הזה, כי הוא מעסיק את קרן, יש לי רק בקשה לאהרון בנוש :תומר יעקב 15 

 16 אותה יועצת משפטית שמגיעה לוועדות האלה, מוריה, נכון?

רק אני אומר שההצעה היא שאייל אלבלק יהיה חבר וועדת  :גב' גרין, ראש המועצה 17 

 18 מכרזים. 

של זה, רק אם אפשר, כי אנחנו כבר בנושא  issue-זה לא קשור ל :תומר יעקב 19 

ני, נועם. אם אפשר שיהיו הזה. אנחנו אנשים עובדים, אייל, א 20 

התאמות ללוח הזמנים, כפי שהיה נהוג בעבר, של חברי המועצה  21 

שמתנדבים. לצמצם את החיכוך הזה של שעות הבוקר ולעשות את  22 

 23 הוועדות בשעות הצהריים ואחר הצהריים, אפילו הערב. 

 24 מאיזה שעה? :עמיקם לוי נגר
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יושב פה, הוא יכול להגיד תגלו גמישות, זה הכל. מאיזה שעה, אייל  :תומר יעקב 1 

 2 לך. אני יכול להגיד לך לגביי.

כשאני הייתי חבר וועדת מכרזים בקדנציה הקודמת, משש בערב  :אייל אלבלק 3 

 4 היינו עושים את הישיבות.

אז אני אומר לא שש בערב, כי אני לא רוצה שאהרון ישלם שעות  :תומר יעקב 5 

 6 נוספות. אני אומר ארבע, חמש.

 7 לאולם()מר נועם מולה חזר 

טוב, מנכ"ל המועצה יטפל בנושא. מי בעד מינוי חבר המועצה אייל  :גב' גרין, ראש המועצה 8 

 9 אלבלק לחבר בוועדת מכרזים? פה אחד.

מאשרים פה אחד את מינוי אייל אלבלק כחבר וועדת  החלטה:  10 

 11 מכרזים.   

ועדת ברוך הבא. צפריר יצא מהישיבה כרגע. אייל היה חבר ו :גב' גרין, ראש המועצה 12 

מכרזים אז מצטרף חבר עם ניסיון, עם ותק. מי עוד רצה לומר  13 

משהו לפני שאני סוגרת את הישיבה? האמת שצפריר רצה. טוב, אז  14 

 15 תודה רבה וערב טוב. 

 16 

 17 

 18  -הישיבה  ננעלה -

 19 

 20 
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_________________ 1 

2 

____   ________________________ 3 

 4 מנכ"ל המועצה   -עמיקם לוי נגר                              ראש המועצה -קרן גרין   


