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 1 2020יוני,  29,  ז' תמוז, תש"ף

 2 

 3 5מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  פרוטוקול

 4 16.6.2020 גשהתקיימה ביום 

 5 

 6 ראש המועצה -   גב' קרן גרין  :משתתפים

 7 חבר מועצה -   מר יוסף אדירי

 8 צהחבר מוע -   מר אמיר זהבי  

 9 חבר מועצה -   מר אביעד חסון 

 10 חבר מועצה -   מר צפריר פדלון 

 11 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 

 12 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 13 חברת מועצה - גב' תפארת אסולין משבאום 

 14 חבר מועצה -   מר אייל אלבלק 

 15  חבר מועצה  -   מר יצחק גולברי   

 16 חבר מועצה -  מר שלומי מוכתר 

 17 חבר מועצה נכנס -   נגר מר יוסי 

 18 

 19 חברת מועצה -   גב' תמי רוטמן   :חסרים

 20 

 21 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר   סגל:

 22 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 23 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ

 24 גזבר -  מר אבישי יצחקי 
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 1 ע' מנכ"ל -  מר רועי איצקוביץ' 

 2 מנהלת אגף חינוך קהילה  -   גב' צביה שמע 

 3 ורווחה  

 4 ע. ראש המועצה -    איה קאופמן

 5 מר מנחם בנימין )צ'וך(  :מוזמנים

 6 מר אריה דורון   

 7 עו"ד ליאור לב פישר   

 8 נציג וועד -   מר מוטי מיקלס 

 9 נציגת גן סתוונית -   גב' ליאת שלגי 

 10 נציגת גן שושן צחור -   גב' דניאל שוורץ 

 11 נציג גן לילך -   מר ארז וישניא 

 12 

 13 

 14 סדר יום
 15 עדכוני ראש המועצה .1

 16 פרידה מחברי המועצה מנחם צ'וך בנימין ודורון אריה .2

 17 פרידה מליאור לב פישר דירקטור במעיינות השרון .3

 18 השבעת חבר/ת המועצה יוסי נגר .4

הצעות לסדר בנושאים הוצאות והכנסות מהפעלת הבריכה ותוכנית שיפוצי קיץ גנים ובתי  .5 19 

 20 תומר יעקב. -ספר

 21 צפריר פדלון -לאיתהצעה לסדר בנושא פסולת חק .6

 22 -אישור מדיניות ההשקעות -2/2020אימוץ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -ועדת השקעות .7

 23 מצ"ב

₪ לסך של  700,000מסך של   תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן  1026הגדלת תב"ר מס'  .8 24 

 25 .קרן סלילהמקור מימון :שח.  ₪300,000.  סך ההגדלה  1,000,000

 26 - בינוי והצטיידות חט"צ יובלים תכנון 938עדכון ביחס לתב"ר  .9

 27  :הכנסות

₪ סה"כ הכנסה  267,209לאישור  ₪ תוספת 5,768,235משרד החינוך אושר תקציב בסך  28 

 29 ₪ 6,035,444ממשרד החינוך 
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₪ סה"כ קרנות  ₪600,000 הפחתה לאישור  3,200,000קרנות הרשות אושר תקציב בסך  1 

 2 ₪ 1,395,985שינו  ₪  קרן היטל השבחה ר.אמיר ללא  2,600,000הרשות 

 3 ₪ 10,035429  סה"כ הכנסות

 4 :הוצאות

₪ סה"כ  ₪528,0000 הפחתה לאישור  9,864,220אושר תקציב בסך של –עב. קבלניות  5 

 6 ₪  9,336,220סעיף 

₪ סה"כ סעיף  ₪72,000 הפחתה לאישור  500,000אושר תקציב בסך של  -רכישת ציוד 7 

428,000 ₪ 8 

 9 ₪. 10,035,429סה"כ הוצאות 

 10 .040732950שרת מנהלת לשכת סגנים רונית וקנין ת.ז. אישור מ .10

 11 אייל אלבלק, יוסי נגר. -חברי מועצה נוספים לוועדת הנחות בארנונה 2מינוי  .11

 12 ( יונח על שולחן המליאה3.2020דוח רבעון ראשון ) .12

 13 

 14 

 15 

 16 
. 5בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת מליאת המועצה מן המניין מספר  :קרן גרין, ראש המועצה 17 

תח הדברים אני רוצה לשלוח מכאן, מכולנו, מכל חברי המועצה, בפ 18 

איחולי החלמה מהירים וטובים ובריאות טובה לתמי רוטמן חברתנו. אז  19 

אני שולחת לה בשם כולנו. ערב חגיגי יש לנו היום, להיפרד משני חברי  20 

מועצה, סגן ראש מועצה, שעשו פה חלק מהזמן ביחד אבל הרבה שנים  21 

למען הישוב. אנחנו נתחיל עם מנחם בנימין צ'וך, סגן מדהימות וטובות  22 

ראש המועצה, שמבחינתו, אני תמיד אומרת, חוכמת הצ'וך. יש איזה  23 

שהיא חוכמה שנרכשת בעשיה ובחיים, ומי שלא מכיר, תיכף צ'וך גם  24 

יאמר כמה מילים, אבל מי שלא מכיר, צ'וך ממקימי הישוב. אם אתם  25 

לה, כל אבן, כל עץ הוא היה אחראי. מסתכלים בצורן אז כל גן, כל הצל 26 

ולפרויקט המדהים של פארק רמת אמיר שרבים וטובים מגיעים אליו  27 

ומתגאים בו. וגם פרויקט הדגל שזה חטיבת הביניים והמתנ"ס, ככה  28 

כפרוייקטי דגל, כמובן עם ראש המועצה, חברי המועצה וכל השותפים  29 

אשמח שגם יצחק שהיו באותה עת. אז אני מזמינה אותך, צ'וך, ואני  30 

 31 גולברי יצטרף אלי להעניק לך את המגן. 
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אני רוצה לאחל לכל נציג ציבור, לכל אחד שמוביל דעת קהל ועושה  :יצחק גולברי 1 

עשיה ציבורית שיהיה לו יד ימין כמו מנחם בנימין, תודה רבה לך על כל  2 

 3 מה שעשית. 

עילות ציבורית ענפה ומבורכת כאן כתבנו לך: "רוצים להודות לך על פ :קרן גרין, ראש המועצה 4 

כחבר מועצה וכסגן ראש מועצה, על העשייה רבת השנים למען  5 

התושבים ולמען קידום שגשוג הישוב, נצר מטעי מעשה ידיי להתפאר.  6 

 7 נשמח אם תרצה להגיד כמה מילים.

לא תכננתי לדבר כל כך. מה שאני רוצה להודות זה להודות לתושבים על  :מנחם בנימין 8 

תי לו במשך הרבה מאד שנים, בייחוד בשנים שבהן הובלתי האמון שזכי 9 

בתנופה. היו שנים של עשייה צמוד לאיציק. אנחנו יצרנו החלטות  10 

והבאנו את האיחוד הזה, הלכה למעשה, בחינוך, בחיבור של החינוך,  11 

בהוצאה של ילדי צורן מתל מונד, ילדי קדימה מהדסים, בנינו את  12 

יבות הביניים ואחר כך את שכונת התיכון המשותף, בעקבותיו את חט 13 

רמת אמיר, מה שקרן אמרה ואת המתנ"ס, מתקני ספורט, מתקני  14 

שעשועים. אני חושב שהבאנו בשנים האלה את הישוב לרמת תשתיות  15 

שנה הבאה זה להתעסק  20-שאין ישוב זהה לארץ, מה שנותר היום ל 16 

ים בעשיה, בהתנדבות, בחינוך, בחינוך הבלתי פורמלי. יש לנו מתקנ 17 

ראויים ועכשיו יש לנו אנשים ראויים שעושים את העבודה כמו שצריך.  18 

יש לנו ישוב לתפארת שפשוט גאווה לחיות בו. אני זכיתי להיות חלק  19 

מהעשייה הזאת ואני, איך אומרים, הולך בשמחה גם לעשות דברים  20 

אחרים ועם המון, המון סיפוק על העשייה הציבורית שלי, תודה רבה  21 

 22 לכולם.

 23 ת מחיאות כפיים()נשמעו

מצ'וך היינו אמורים להיפרד במרץ ואז היתה קורונה וככה דחינו את  :קרן גרין, ראש המועצה 24 

זה. דורון אריה, חבר מועצה עשר שנים, נציג תנועת ש"ס. ובעצם בכל  25 

השנים של הפעילות שלך, תמיד ראית לנגד עיניך את טובת האנשים  26 

יזה מגזר, מאיזה חלק של בגובה העיניים ונושאי החסד, לא משנה מא 27 

הישוב, תמיד נרתמת לעזור לכל דבר ולכל עניין. ואני רוצה להודות לך  28 

 29 על זה בשמי, בשם כל חברי המועצה ולהזמין אותך לקבל מגן.

 30 אז קודם כל ככה להגיד תודה רבה.  :קרן גרין, ראש המועצה

. הייתי עם צ'וך אני רוצה להגיד תודה לאלה שבחרו בנו, נתנו את האמון :אריה דורון 31 

משולב בכמה דברים טובים. אבל הכי חשוב ששילבנו את המגזר החרדי  32 

בתוך החברה בקדימה צורן, בהתקדמות נושא הגנים, אחד נתן לי גן  33 

בנים, אחד נתן לי שני גנים בנות, ברוך השם. אחד נתן לנו מועדון, אחד  34 
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דאג לפתח את הסוגיה מבחינת דת בקדימה. ומתקדמים קדימה.  1 

איפה לשלב את כולם שיהיו שווים בין שווים, לכל ילד מגיע לו את הש 2 

מה שמגיע לו. זו דעתי האישית ועל זה אנחנו נמשיך להילחם. תודה רבה  3 

 4 לכם.

 5 )נשמעות מחיאות כפיים(

ועוד פרידה אחת שהיינו אמורים לעשות אותה בדצמבר. התאריך  :קרן גרין, ראש המועצה 6 

ור לב פישר. אתה מוזמן לבוא. ליאור, שרשום פה זה דצמבר. מעו"ד ליא 7 

מעבר להיותו עורך דין ומתנדב בקהילה, הוא היה הדירקטור שלנו  8 

במעיינות השרון, זה הרבה השקעה, להיות בדירקטוריון או במקום  9 

ציבורי זה הרבה השקעה מהזמן בהתנדבות, שעות לא שעות ובתקופות  10 

תקופות שלא היו.  לא פשוטות שהיה גם חילופי גברי בדירקטוריון, היו 11 

ואני רוצה לומר לך תודה בשמי ובשם כל המועצה. הצלחה בהמשך  12 

הדרך שהולכת להיות מרתקת. אז באמת להוקיר על ההתנדבות  13 

 14 והעשייה. תודה רבה.

 15 תודה.  :עו"ד ליאור לב פישר

 16 )נשמעות מחיאות כפיים(

וסי נגר. יוסי, גם אני ועכשיו אנחנו נשביע את חבר המועצה הנכנס, י :קרן גרין, ראש המועצה 17 

אשמח שתאמר לחברים כמה מילים עליך ואז אחר כך תקרא את  18 

 19 ההצהרה ובעצם באותו רגע אתה חבר המועצה.

ערב טוב לכולם. ברשות ראש המועצה, ברשות חברי המועצה, אני אגיד  :יוסי נגר 20 

איזה רעיון קצר, כדי לא להאריך, אבל שיקשר את המעמד שאנחנו  21 

א מספרת שגוי בא להלל כדי להתגייר. אז הלל בא נמצאים בו. הגמר 22 

ואמר לו משפט אחד, ואהבת לרעך כמוך, הוא רצה שילמד את כל  23 

התורה כולה. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ובאמת הגוי קיבל  24 

את זה ושכנע אותו ומזה הוא התגייר. נשאלת שאלה, משפט אחד כזה  25 

זה היסוד? התשובה היא כן.  ואהבת לרעך כמוך, זו כל התורה כולה, 26 

ואיך זה קשור למעמד שאני נמצא בו? אז אני לפני המון, המון שנים,  27 

שנה, הייתי שחקן כדורגל בנבחרת ישראל, מכבי חיפה, ממש  15-קרוב ל 28 

בליגת האלופות. החלטתי לעזוב את המקצוע שאני נמצא בו, לשמור  29 

חתנתי, יש לי שבת, להתקרב לשם. חזרתי בתשובה, נכנסתי לישיבה, הת 30 

שנה אברך, לומד בכולל.  15-חמישה ילדים ברוך השם. ואני קרוב ל 31 

נקראתי לדגל כי ראש הכולל, הרב של התנועה, הרב משה דנינו החליט  32 

שאני אהיה הנציג, והאג'נדה שלי היא פשוטה מאד, מה שאני כבר עושה  33 

שנה בקדימה זה פשוט מאד, ואהבת לרעך כמוך. אני מתעסק רוב  11 34 
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ן בקירוב, רוב הזמן בחוגי בית, ממש, אמרתי לראש המועצה, רוב הזמ 1 

האנשים שאני מכיר זה דווקא לא מהמגזר הדתי והחרדי. והמטרה היא  2 

פשוטה, להמשיך ולעשות מה שהתורה אומרת, לקרב ולאחד, שכולם  3 

שווים בין שווים. ואהבת לרעך כמוך, בלי כפייה, באהבה וזאת הדרך  4 

י אותה רוב הזמן, גם על פי ההלכה. כפוף מאד שאני מאמין בה, שאני ח 5 

לדעת תורה, זאת אומרת לא יהיו הפתעות, לא יהיה שום דבר, מה  6 

שהרב יחליט כך אני אקיים, הכל בהבנה, באהבה ושנזכה, בעזרת השם,  7 

לעשות דברים טובים ולהמשיך בעזרת שם לקדם את האחדות ואת  8 

 9 האהבה בקדימה.

 10 )נשמעות מחיאות כפיים(

 11 אתה קורא את מה שכתוב. :ין, ראש המועצהקרן גר

, חבר המועצה מתחייב לשמור 061675906אני, יוסי נגר, תעודת זהות  :יוסי נגר 12 

 13 אמונים למדינת ישראל ומלא באמונה את שליחותי במועצה.

 14 אמן.  :קרן גרין, ראש המועצה

 15 )נשמעות מחיאות כפיים(

יף עדכוני ראש המועצה. קודם כל ככה תודה יוסי. אני עוברת לסע :קרן גרין, ראש המועצה 16 

סטטוס בנושא קורונה. אז בשבוע החולף יש שני תושבים נוספים שהם  17 

נשאים מאומתים, שניהם בבריאות טובה. אנחנו דואגים לדבר עם כל  18 

אחד ואחד ולהיות במעקב. עדיין בתקשורת גם עם פיקוד העורף, גם עם  19 

גת ששלומי מוכתר משרד הבריאות. בישיבה הקודמת הראינו את המצ 20 

הציג על הסטטוס, מי שרוצה זה עדיין נמצא באתר המועצה. דיברנו  21 

בפעם הקודמת על נושא של מבנה ארגוני. אז אני שמחה לומר  שאחרי  22 

החזרה לשגרה שלנו, חזרנו לעבוד על המבנה הארגוני מתוך יעד ומטרה  23 

להגיש אותו למשרד הפנים כדי שנוכל בעצם להתחיל לעבוד בהגדרות  24 

תפקידים ובמחלקות שבעצם חסרות לנו פה במועצה. נושא החברה  25 

הכלכלית, אז העדכון הנוסף בעניין הזה שנבחר היועץ שיכין לנו תכנית  26 

אסטרטגית כלכלית שאיתה אנחנו נעשה את עבודת המטה ואז נעלה  27 

למליאת המועצה, אם נראה באמת שיש טעם ואפקטיביות בחברה  28 

. הבריכה 2020ום זה  היה במחירי הכלכלית. הבריכה נפתחה. עד הי 29 

מדהימה, היא צלולה, מי שמגיע מוקדם בבוקר גם זוכה לשחות כמעט  30 

בבריכה פרטית. התקדמנו עם הפרויקטים שהצגנו בישיבה הקודמת, אני  31 

בטוחה שכולכם ראיתם את בן צבי, את יאנוש קורצ'ק, את הכניסה פה  32 

ם. יש לנו באבקסיס. התקדמנו, אנחנו מתקדמים בשאר הפרויקטי 33 

פרויקטים נוספים שאנחנו נציג אותם בהמשך. נושא הפחים שככה  34 
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הטריד, מטריד את כולנו, אז יש עבודת מטה שנעשית, נפגשנו גם עם  1 

הקבלן. בקרוב נפרסם את המסקנות שלנו ובמהלך יולי נוכל לראות את  2 

השינוי בשטח. הנושא הבא בעדכוני ראש המועצה זה גני הילדים.  3 

ול אפשרנו רישום נוסף, כלומר אם נרשמת לגן א' אתה למעשה עד אתמ 4 

עדיין יכול לשנות את הבחירה. בשבועות האחרונים עשינו בדיקה גם מה  5 

קורה ברשויות אחרות. לצערי גם ברשויות אחרות מסביבנו סוגרים  6 

גנים. יש מיעוט ילדים. ואני לא יודעת על רשויות נוספות שאפשרו עוד  7 

ץ הזה. האמירה שלנו זה שהחינוך הוא רישום כדי לעשות את המאמ 8 

לנגד עינינו ולא תמיד, ככה כשאני משתפת בדברים שאנחנו עושים, לא  9 

תמיד כולם יודעים את המשמעות שמכניסים עוד סייעת לאיזה כיתה  10 

שזקוקה לסייעת הזאת, או שעושים את קרן קרב שנראה לנו ברור  11 

גיד שבמועצה, מאליו, מה המשמעות התקציבית של זה. אני חייבת לה 12 

במטה, בין אם זה אגף החינוך ובין אם זה הגזברות והמנכ"ל, יש  13 

פתיחות מאד גדולה לנושא החינוך. כל חברי המועצה, בלי יוצא מהכלל,  14 

לזה. מה שאנחנו נעשה כרגע זה  mindובטח חברי הקואליציה, מאד  15 

אנחנו נציג את הנתונים, אני אבקש מצביה שמע, מנהלת אגף חינוך  16 

ורווחה להציג את הנתונים. אומר איך אנחנו הולכים להתקדם כאלה  17 

ואז אני אאפשר לנציגות שהגיעה לדבר. אין החלטה לקבל פה, מליאת  18 

המועצה לא מקבלת החלטה בנושא אלא מציגה נתונים ומקשיבה.  19 

בסופו של דבר ההחלטה היא החלטת מטה מקצועית. מה שכן התחלנו  20 

מחזיק תיק החינוך אמיר זהבי,  לעשות בשבועות האחרונים, ביחד עם 21 

זה לגבש עבודת מטה לקראת שנת תשפ"ב להקטנת מספר הילדים בגנים  22 

באופן כולל. אנחנו מבינים שזה לא רק עניין תקציבי אלא גם עניין  23 

ארגוני, ניהולי שמחייב שיקול דעת מאד רחב ולהבין את המהלך  24 

ד חינוך אז שהולכים אליו, כי רשות בלי משרד חינוך, ואם זה עם משר 25 

אנחנו צריכים עוד להכשיר את הלבבות. אנחנו רואים מה קורה  26 

כשרשות הולכת לבד או כשרשות הולכת עם המשרד הממשלתי. אז זה  27 

ולקראת  2021משהו שאנחנו נקדם ואני מקווה שלקראת דיוני תקציב  28 

שנת הלימודים הבאה, תשפ"ב, ילווה אותנו יועץ מקצועי שיעשה את זה  29 

ליך ארגוני, ביחד עם וועד הגנים. אז צביה שמע, מנהלת איתנו, עם תה 30 

אגף חינוך, קהילה ורווחה. קודם כל אני רוצה להגיד בפתח הדברים  31 

תודה רבה על כל העבודה האינטנסיבית שאתם עושים. לא הרבה  32 

יודעים, אבל כשמדברים על אגף אז אין המון עובדים. זאת אומרת יש  33 

על החינוך המיוחד. זה לא אגף עם  אחת שהיא על הגנים ויש אחד שהוא 34 
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עשרות עובדים. בסופו של דבר זה אותם שניים, שלושה עובדים שעושים  1 

 2 את כל הדברים. 

שלום לכולם. בכניסה שלי אמרו לי שאין סיכוי שרואים את המצגת  :צביה שמע 3 

מהמרחק הזה, אז אני אשתדל את הדברים העיקריים להגיד בקול ואחר  4 

תונים כאלה ואחרים, אני יכולה לחזור או לתת כך אם צריך להבהיר נ 5 

הסברים למי שזה יידרש. מה שאנחנו הולכים להציג במצגת היום זה  6 

את ההתפלגות של הילדים בקדימה צורן, גם לאורך שנים וגם לשנה  7 

האחרונה. גם כללי קדימה צורן וגם בנפרד בין קדימה לצורן. בנפרד עם  8 

מקדים לגני הילדים הגנים ובנפרד עם החט"צים. אנחנו מת 9 

הממלכתיים, לבקשת ההורים לשים דגש על הנושא הזה. אחר כך  10 

נתייחס לכל הנושא של ריכוז הכנסות והוצאות שנשאלנו עליהן ואת  11 

הנתונים שקשורים לאחר השיבוץ ולאחר ההצהרה על סגירת הגנים,  12 

כולל הנתונים שהיו מהרישום המאוחר שהפעלנו. זה פחות או יותר מה  13 

הולכים. ואחר כך אם יהיו שאלות אנחנו נתייחס. אז ההתפלגות שאנחנו  14 

של הילדים בגנים בקדימה צורן מתשע"ה וניסינו לעבוד בתשפ"ג, כאילו  15 

לנסות ולראות את ההתקדמות או את השינויים שיש. אנחנו נראה את  16 

זה בגרף, אני חושבת שזה יותר ברור. כשרואים בעצם את הירידה,  17 

אים שהיו שנים של עליה ושנים של ירידה. בגרף זמנים של עליה, אז רו 18 

אפשר לראות את זה שיש ירידה לאורך השנים. בשנה האחרונה היתה  19 

 20 ילדים, אוקי? 74ילדים בסך הכל.  70ירידה של בערך 

 21 נעשתה בדיקה אם אותם ילדים אולי הלכו לגנים פרטיים בישוב? : צפריר פדלון

ר, ניתן לצביה להציג את הכל, תרשמו שאלות ואחר בואו נעשה כזה דב :קרן גרין, ראש המועצה 22 

 23 כך, כדי שיהיה לה את הרצף.

אנחנו יודעים מה מספר הילדים שהולכים לגני הילדים. זה עומד פחות  :צביה שמע 24 

ילדים. יש קצת ירידה משנה קודמת. אבל זה בגנים  150או יותר על  25 

יבה עם שלנו. ניסינו לבדוק מה צפוי לנו מבחינת אכלוס. עשינו יש 26 

 27 60ההנדסה. הממוצע של האכלוס הכללי לשנה בערך במקסימום זה 

יחידות בכל קדימה צורן. בנוסף, הצפי של פינוי בינוי של יוספטל לשנת  28 

יחידות.  73יחידות ושנה אחרי זה  150-זה הצפי הבא, ל 2022או  2021 29 

. כרגע אלה הנתונים 2025עתידי לא לפני  Aוצפי אכלוס מתחם  30 

תנו. התבקשנו לעשות פילוח בין קדימה לצורן. אז גם כאן שנמצאים אי 31 

עשינו את הנתונים מתשע"ה, כאן שמתי רק את תשפ"א. גם כאן אנחנו  32 

ילדים.  231ילדים. תשפ"א יש  313רואים ירידה. בתשע"ה היו בסך הכל  33 

אז רואים ירידה לאורך השנים. בצורן היה מספר נמוך, היתה עליה  34 
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את אומרת יש איזה שהוא שינוי. תשע"ה היו ועכשיו מתחילה ירידה, ז 1 

 2 . 288ילדים ובתשפ"א  271

 3 רמת אמיר היא אוכלוסייה צעירה, זה צפוי. : צפריר פדלון

 4 . 288והשנה הזאת  326. בתשע"ח 324, 326-נכון. הגענו ל :צביה שמע

אנחנו מבינים אבל שרמת אמיר תישאר ברמת יציבות של שנתיים שלוש  : צפריר פדלון 5 

 6 זה, כי האוכלוסייה צעירה.במצב כ

 7 בואו ניתן לצביה להשלים. :קרן גרין, ראש המועצה

 8 יש יוצאים, נכנסים. :צביה שמע

 9 אחר כך ישאלו שאלות.  :קרן גרין, ראש המועצה

 10 בסדר. :צביה שמע

 11 יש פה את המצגת של חט"צ, אולי זה פחות רלוונטי כרגע. :קרן גרין, ראש המועצה

 12 טי. כן, פחות רלוונ :צביה שמע

 13 צביה, אנחנו נוכל לקבל את המצגת הזאת אחר כך? תושב:

 14 יכול להיות שכן.  :קרן גרין, ראש המועצה

 15 אוקי. מצבת הגנים, אחרי הסגירה, התבקשתי, :צביה שמע

 16 אנחנו נעלה את זה לאתר המועצה בעוד יום, יומיים. :קרן גרין, ראש המועצה

ים לשני גני חובה ושישה גנים ילדים שמתחלק 221אוקי. גני קדימה.  :צביה שמע 17 

טרום חובה וטרום טרום. בצורן, אחרי הסגירה, תשעה גנים שהממוצע  18 

 19 , זה תלוי אם יתווספו עוד כמה ילדים.33ילדים או  32הוא 

 20 רק שאלה, קרן,  : צפריר פדלון

 21 צפריר, שניה רגע,  :קרן גרין, ראש המועצה

 22 . לא, אם זה כולל את החטיבות הצעירות : צפריר פדלון

לא, חט"צ עשינו בנפרד. אבל בעניין של הסגירה של שושן צחור אני  :צביה שמע 23 

מתייחסת גם לחט"צים. ואם יהיו שאלות אני אענה. התבקשנו  24 

להתייחס לנושא של הכנסות והוצאות של גני ילדים. אני אגיד מה  25 

הכנסנו לפה ואיך אנחנו עושים את החישוב. כל אחד עושה חישוב לפי  26 

אני אגיד בקול אז יהיה קל להגיד. אחרי בדיקה של כל  נוסחה אחרת. 27 

הסעיפים וכל החישובים וכל הנוסחאות אז יש פה משהו שהוא, אני  28 

חושבת, מדגיש בצורה פשוטה איך אנחנו עושים את החישוב. החישוב  29 

של הכנסות והוצאות מתייחס לכוח אדם בהשתתפות משרד החינוך  30 

זקה והפעלה של הגנים. זאת בכוח אדם. משרד החינוך לא משתתף באח 31 

 32 33ילדים או  35אומרת אם יוצאים מתוך הנחה שיש, גם אם יש גן מלא, 

ילדים, שכאילו זה מכוסה, אז זה לא מכוסה. כוח אדם מכוסה ברובו,  33 

אבל אחזקה והפעלה של הגנים היא תוספת תקציב. ולכן תמיד יהיה  34 
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השקיע פער בין ההכנסות וההוצאות ולכן תמיד המועצה תצטרך ל 1 

סכום. היקף הסכום תלוי במצב הגנים, במה שהמועצה עושה, בסדר? לא  2 

הכנסנו לפה שיפוצי קיץ מורכבים, לא הכנסנו לפה עלויות של סייעות  3 

מחליפות וכאלה. כי אין טעם להעלות המון נושאים רק כדי להראות  4 

שהאחזקה של גן היא הרבה. ניסינו לשים את הבסיס שהוא התחשיב  5 

שעושים נגיד במקומות אחרים או כשעושים את התקציב הבסיסי גם כ 6 

 7 35הבסיסי כדי לראות איפה אנחנו עומדים. מתוך הנחה שיש גן של 

ילדים, אני ארד עם המספרים, אבל מתוך הנחה נגיד שזה המקסימום כי  8 

זה התקן של משרד החינוך. אם עושים חישוב להכנסה של משרד  9 

. אם 409,377שרד החינוך זה החינוך, כולל סייעת שניה, ההכנסה ממ 10 

. משמעות הדבר 445,334עושים חישוב להוצאה הבסיסית של הגן, זה  11 

שקל, פער בסיסי כשהגן מלא. והפער הזה, ככל שיש  36,000שבערך  12 

ילדים שאנחנו  20-19פחות ילדים, הפער הזה מתרחב עד למספר של  13 

שוב, גן יכולים לראות את ההבדלים. זה פחות או יותר. אז כשעושים חי 14 

קטן או גן גדול, אפשר לקחת מפה פחות או יותר את הנתונים, אפשר  15 

 16 לראות מה הפער וההשקעה של המועצה בנושא של גנים. 

 17 ילדים? 35ילדים או  25זה  :תושבת

. כשרואים את ההפרשים אפשר לעשות 19, עד 28, 33ילדים.  35למעלה  :צביה שמע 18 

רישום המאוחר. אפשרנו את הרישום. הרישום המאוחר, נתונים של ה 19 

פתיחה של הרישום לגן לילך, לשושן צחור ולסתוונית, אוקי? האמת שיש  20 

דברים שלא ידעתי איך להתייחס אליהם, אבל אני אגיד אותם, בסדר?  21 

בזמן ואחד ברישום מאוחר, רשמו את עצמם  15שנרשמו,  16גן לילך,  22 

מגן חובה , פלוס אחד שדיברנו שהוא 16שנית לגן לילך. אז רישומים  23 

ילדים,  16אבל הוא לא מתאים בגיל. אז נכון להיום רשומים בגן לילך  24 

אוקי? שושן צחור, שלושה שהיו רשומים מתוך השבעה בשושן צחור עשו  25 

רישום בשני. שניים נרשמו מחצב שזה חובה וזה יכול להתאים בגיל,  26 

אחד, בקשה למעבר מגן פרטי ועוד תשעה מגנים שונים שהם לא  27 

גיל. גן מרים, גן חרצית, אבל הם לא מתאימים בגיל כי שושן מתאימים ב 28 

 29 צחור הוא גן חובה. 

 30 ?4אז זה כן לגילאי  : דובר

 31 את מדברת רק על טרום טרום חובה, ללא אלה שנשארים בטרום חובה.  :תושבת

 32 הרישום כולל.  :קרן גרין, ראש המועצה

 33 ממשיך.לא, זה בלי אלה שעוברים לשנה ב', זה אלה שהרישום  :תושבת

 34 זה הרישום החדש. :תושבת
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 1 אלה שנרשמו, :צביה שמע

 2 רגע, אי אפשר ככה, שניה, :קרן גרין, ראש המועצה

אני אסביר, בגלל זה אמרתי שאני לא יודעת, כל מי שנרשם פה לגן לילך  :צביה שמע 3 

 4 היה רשום ברישום המקורי, זה כאילו רישום כפול.

 5 אנחנו לא ביצענו רישום כפול.  :תמר

רק להבין מה זה הרישום הזה, זה רישום לטרום טרום, לא כולל  :תושבת 6 

 7 הממשיכים, נכון?

 8 לא, זה כולל הממשיכים.  :צביה שמע

 9 זה לא יכול להיות, כי אנחנו עשרה ממשיכים, :תושבת

 10 תנו לי  להסביר. :צביה שמע

יש שבעה לפחות שנרשמו, אנחנו היינו אתכם בישיבה ואמרתם  :תושבת 11 

 12 לא הגיוני פה., זה 20שרשומים 

אני אעצור את הדיון, תשבו בבקשה. תהיה לכם זכות דיבור. תקשיבו,  :קרן גרין, ראש המועצה 13 

בדרך כלל בישיבות מועצה אין זכות דיבור לקהל. אפשרתי את זכות  14 

הדיבור הזו, יהיה לכם אותה, יהיו לכם שאלות, שאלה תשובה. יהיו עוד  15 

 16 שאלות, תעלו, אבל לא במקהלה. 

 17 אפשר בהצבעה לשאול? :תושבת

 18 כרגע לא.  :קרן גרין, ראש המועצה

אני כרגע משקפת את הטופס, אחר כך ננסה להבין את המשמעות, לפי  :צביה שמע 19 

השאלות שלכם נחדד את המשמעות, בסדר? אז אני רוצה לחזור, שושן  20 

, הסברתי את הפילוח, בסדר? נעבור לסתוונית. 14צחור בסך הכל נרשמו  21 

ביצעו רישום מתוך אלה שכבר היו רשומים בעבר. זאת  סתוונית, חמישה 22 

 23 אומרת רישום חוזר. 

 24 אבל אנחנו לא ביצענו, אנחנו עשרה הורים שלא ביצענו. :תמר

 25 רגע, אני אתייחס. :צביה שמע

זה לא יעבוד ככה, את לא יכולה להתנפל על צביה. שאלתם, היא עונה,  :קרן גרין, ראש המועצה 26 

 27 תנו לה לסיים.

שאלתם מה היה ברישום. אז אני מסבירה מה היה ברישום המאוחר. מי  :צביה שמע 28 

שלא נרשם, בסדר, לא נרשם, נבין את המשמעות של זה. תראו, אנחנו  29 

נתנו אישור לרישום מאוחר לשלושת הגנים, בסדר? יכול להיות  30 

שההסבר לא היה ברור ויכול להיות שיש כאלה שהעדיפו להירשם בשנית  31 

סדר? זה לא בשבילנו, כל אלה שרוצים לגן, זה רק כדי להיות בטוחים, ב 32 

הפרשנות של הרישום המאוחר, בסדר? אז אני חוזרת סתוונית נרשמו  33 

שהיו  20-חמישה. כשבדקנו במערכת, החמישה האלה היו מבין ה 34 
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שעדיין רוצים  15רשומים קודם. בסדר? אז סביר להניח שאולי יש  1 

הבינו שזה יכול להיות  ורואים את עצמם בסתוונית ולא נרשמו שוב כי 2 

רישום כפול, בסדר? מצד שני יכול להיות שכמו שהיה בגן לילך, כל מי  3 

שרשום העדיף להירשם שוב ליתר ביטחון ולהבהיר, אני רוצה להיות בגן  4 

לילך, זה בסדר, זה לא בסתירה, זה בסדר. חוץ מזה, נרשמו לסתוונית  5 

ת, אוקי? אז שבעה שהם רשומים מגן נרקיס וביקשו לעבור לסתווני 6 

של סתוונית רוצים  20-מצבנו היום הוא כזה, נתחיל מסתוונית. אם כל ה 7 

. אני יוצאת מתוך 27להיות בסתוונית ונוספו שבעה של גן נרקיס, יש  8 

הנחה שיכול מאד להיות, כי לא בדקתי את זה, שכל מי שהיה בסתוונית  9 

 10 רוצה להישאר בסתוונית, ואז זה המצב. ושושן צחור זה לא מקדם

אותנו בפתיחת גן נוסף. ולילך, אתם רואים את המספרים. עכשיו,  11 

הרישום הזה ניתן מתוך הנחה או מתוך אמירה, חלקית לפחות, שיכול  12 

להיות שיש תושבים שעוברים בחודש האחרון וחותמים חוזים ויש  13 

מעבר, ושבואו ניתן סיכוי ויכול להיות שיהיו מגנים פרטיים שירצו  14 

וץ מאחד, לא נרשמים בחוץ. והתנודות הן בתוך להירשם לגן. בפועל, ח 15 

הגנים. אז בסך הכל הכולל זה לא מביא אותנו למשהו אחר בגדול  16 

במספר הילדים לגנים, בסדר? אלה העובדות, אני יודעת מה נעשה איתן,  17 

 18 אנחנו צריכים להתייעץ ולחשוב, אני לא יודע מה הם עשו עם זה.

 19 כן מוטי? :קרן גרין, ראש המועצה

רק אני רוצה לחבר את שני השלבים ביחד. ראינו עלויות וראינו את  :מיקלסמוטי  20 

הרישום שכרגע ידוע לנו. בשורה התחתונה, את יודעת שזה נתון שאנחנו  21 

רוצים לשמוע כבר הרבה זמן. כמה כסף יעלה למועצה בהינתן שסתוונית  22 

 23 נפתח, לילך נפתח ושושן צחור נפתח. 

 24 שבעה ילדים? שושן צחור, למה, הם :יוסף אדירי

 25 , אני לא יודע איך שבעה.16אני זכרתי  :מוטי מיקלס

 26 מוטי רגע. :קרן גרין, ראש המועצה

מוטי, בגלל שגם אני, עם כל הנוסחאות,  אתה צריך את האקסל בשביל  :צביה שמע 27 

להבין בדיוק מה הכנסת לכל דבר, מה שאתה עשית. אז אני רוצה לעשות  28 

כדי להסביר בשביל השיח. אז אני  משהו, ניסיתי לפשט את זה, באמת, 29 

אקח את השקף הזה והוא יעזור לנו, בסדר? אם אנחנו פותחים, נתחיל  30 

גני, לפי  11בצורן שזה יותר מורכב. אם אנחנו פותחים את צורן,  31 

ילדים, משמעות הדבר שסתוונית יהיה גן קטן, שנרקיס  288הנתונים של  32 

לילך, פחות או יותר, גם  יהיה גן קטן, שיסמין יהיה גן קטן ועוד כנראה 33 

ויהיה יותר, גם אם נעשה קצת תזוזות. זה אומר  15אם הוא לא יהיה  34 
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יש לנו ארבעה גנים קטנים ושבעה גנים שיהיו יותר גדולים  11-שמתוך ה 1 

של שתי סייעות, בסדר? אז אם אנחנו רוצים לקחת דוגמא של גן קטן  2 

 3 , נגיד זה יהיה הממוצע,20

 4 המספר שיצא? בממוצע? זה 20למה  :תמר

 5 , 20זה קרוב מאד. אז אפשר לקחת  22פחות או יותר. גם אם זה  :צביה שמע

 6 ילדים? 20-יש כל כך הרבה גנים מתחת ל :תמר

, ונגיד שאת מוציאה שבעה מנרקיס, את יורדת 15אם יש לך בלילה  :צביה שמע 7 

, וכנ"ל ביסמין, אז את מגיעה פחות או יותר לזה. 19-, ל20-לפחות מ 8 

אנחנו עושים ממוצעים וזה, לא על כל שקל, אבל בשביל להבין  תראו, 9 

 10 את התמונה הכוללת, אחר כך תיקחו את זה.

 11 . 20זה לא  35-ו 15ברור, אבל הממוצע של  :תמר

שוב, נסביר על מה צביה מדברת כרגע. מה המשמעות של השארת גן  :קרן גרין, ראש המועצה 12 

ם משליכה בהכרח על ילדי 20אחד, המשמעות של השארת גן אחד עם  13 

זה שיהיו עוד שני גנים עם מעט ילדים. אז המשמעות של להשאיר את גן  14 

לילך ואת גן סתוונית פתוחים, המשמעות היא שארבעה גנים יהיו עם  15 

 16 20. אז צביה עכשיו מסתכל על השורה של 20מעט ילדים, כלומר עם 

ם ילדים, כממוצע, כי כנראה זה מה שיהיה אם נשאיר את שני הגני 17 

 18 האלה פתוחים ומשם תמשיכי.

, לדלג או לעשות את 23, אפשר להסתכל על 20אפשר להסתכל על  :צביה שמע 19 

ילדים, הפער בין ההכנסות  20-הדילוגים, בסדר? אם אנחנו אומרים ש 20 

, ואם 157,000זה  20וההוצאות, נקרא לזה השקעה של ממוצע, אם זה  21 

ם, תכפילו את זה, זה ואנחנו מדברים על ארבעה גני 130,000זה  23זה  22 

 23 הפער שיוצא להפעלה של ארבעה גנים קטנים.

 24 אבל היום כמה גנים קטנים יש וכמה זה עולה היום? :מוטי מיקלס

 25 יש את גן סתוונית. :דוברת

 26 תנו לי להסביר, כי אני לא יכולה לדבר ככה.  :צביה שמע

נו לא עושים עכשיו מה קודם כל אנחנו נשאיר מקום לשאלות, אבל אנח :קרן גרין, ראש המועצה 27 

 28 היה ומה זה. 

 29 אנחנו פשוט לא רואים את המספרים. :מוטי מיקלס

 30 אנחנו לא רואים את המצגת בכלל. :תמר

 31 אז כמה יהיה.  :קרן גרין, ראש המועצה

 32 חבל, כי עבדתי על זה הרבה.  :צביה שמע

 33 תמשיכי, אחר כך ניתן עוד מקום לשאלות . :קרן גרין, ראש המועצה
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שקל  600,000, זה אומר שארבעה גנים כאלה זה כמעט 103זה  25 :ין משבאוםתפארת אסול 1 

 2 בממוצע עולה למועצה להפעיל ארבעה גנים כאלה. 

 3 לשנה.  :תמר

ילדים, זה לפחות  31בסדר? עכשיו, אם ניקח את העלות של גנים של  :צביה שמע 4 

, 70,000הפער הוא בערך  31-יותר יהיה ממוצע של השבעה האחרים וב 5 

 6 מכפיל את זה בשבע, אתה מגיע ,  אתה

 7 , אפילו לא. 300,000כמעט  :תפארת אסולין משבאום

 8 , 490-. בסדר? עכשיו, כשאתה מחבר את ה490,000שבע כפול שבע זה  :צביה שמע

 9 . 71-זה על ארבעה גנים אנחנו מדברים לפי ה :תפארת אסולין משבאום

 10 . 31ועוד שבעה של  23ארבעה קטנים של  :אמיר זהבי

 11 .35, זה 31זה לא  :תמר

מיליון, בסדר? אם אני  1.1אם אני מחברת את שניהם זה בערך יוצא  :צביה שמע 12 

 13 33סוגרת את סתוונית ואת לילך ואני מפעילה תשעה גנים בממוצע של 

כפול תשע, זה  53, אז זה 33ילדים, ההפרש של הממוצע, אם תשוו  14 

טנים והשבעה . אז ההפרש בין להפעיל את הארבעה גנים ק450,000 15 

 16 . 600,000הגדולים לבין תשעה גנים, זה בערך 

 17 רק בצורן. :קרן גרין, ראש המועצה

בצורן. עכשיו נגיע לקדימה. בקדימה החישוב של גני חובה הוא שונה  :צביה שמע 18 

מהחישוב של גני טרום חובה וטרום טרום חובה. בגני טרום חובה זה  19 

פותח לך  36-ת אומרת ילד ההולך פר ילד, בגני חובה זה תקן של גן. זא 20 

ילדים אתה לא יכול לפתוח את הגן  71את הגן הנוסף. אם אין לך  21 

השלישי. לא משנה כמה ילדים יהיו לך שם, משרד החינוך לא יאשר את  22 

זה, הוא לא נותן השתתפות כספית, זה גם לא גן תקני. אותו דבר גם  23 

זה בלי בחט"צים, חט"צים זה כמו כיתה, אתה לא יכול להפעיל את  24 

הכרה של זה. מה המצב שנוצר לנו בגני החובה בצורן? נרשמו לחט"צים  25 

 26 ילדים. עכשיו למה אני מערבת חט"צים, 52

 27 בקדימה. :קרן גרין, ראש המועצה

קדימה, סליחה. בצורן כל הגן חובה, למעט מעוכבי רישום, עולים  :צביה שמע 28 

ם, יש חלק לחט"צים. בקדימה יש לנו חלוקה, יש לנו שני אזורי רישו 29 

שהולכים לניצני השרון ושם יש חטיבה צעירה, יש כאלה שהולכים  30 

ליגאל אלון ואין חטיבה צעירה, ולכן יש גני חובה. ולכן ההשוואה שלנו  31 

תמיד זה כמה יש לנו פה וכמה יש לנו פה. אז נרשמו השנה לניצני השרון  32 

אחד,  ילדים זה אומר שני גנים, זה אומר שצריך לסגור גן 52ילדים.  52 33 

ילדים כדי לפתוח את החטיבה הצעירה השלישית.  71כי אנחנו צריכים  34 
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זה אומר שני גנים מלאים בניצני השרון, לעומת מצב שרצינו להגיע אליו  1 

, משהו כזה, 24ילדים ויהיו שלוש כיתות קטנות, בממוצע של  71שיהיו  2 

, וזה מוביל אותנו לשלוש כיתות בשכבה לכל האורך וכיתות 23ילדים  3 

ילדים, זאת  70קטנות בבית ספר. בשלושת גני החובה נרשמו בערך  4 

 5 7אומרת גם פה חסר לי ילד לפתוח גן שלישי. בשושן צחור נרשמו 

ילדים, כל השאר, שניים או שלושה, ביקשו לעבור לניצני השרון, וכל  6 

השאר נרשמו לשני גני החובה הנשארים. גם בשני גני החובה שנרשמו  7 

בקשות להעברה לניצני השרון. ובבדיקה שלנו, מה  12הילדים היו לנו  8 

שעשינו איתם רישום מאוחר כמו שעשינו בצורן, קיבלנו עוד חמש  9 

ובניצני השרון  52בקשות. נוצר לנו מצב שחל עיכוב. בגני החובה נשארו  10 

כדי לפתוח את החט"צ השלישי. זאת אומרת במספר הילדים  71-הגענו ל 11 

ישה גנים. והדבר הסביר יותר היה שהיה בכל מקרה אי אפשר לפתוח ש 12 

לפתוח חט"צ שלישית בניצני השרון ולפתוח שני גני חובה יותר קטנים.  13 

בקדימה. אם לא היינו עושים את זה והיינו משאירים  24, אחד 28אחד  14 

או אולי יותר בין שלושה  52את שושן צחור והיינו מחלקים את המספר  15 

הפעלת שלושה גנים ומשרד  גנים, היה מצב שאנחנו נושאים בעלויות של 16 

החינוך בעצם מממן קצת פחות משניים, כי כל הילדים שבגן השלישי,  17 

כולל הכרה בו, הם לא מוכרים. אז ההכפלה של ההוצאות היא מאד  18 

נגיד לגן, גן  400משמעותית, כי אם אחזקה של גן עולה בסכומים של  19 

, אתה חובה, אז ההוצאות, ההכנסות הן פחות, זאת אומרת אתה מפעיל 20 

משלם על שלושה גנים, מקבל השתתפות של שניים וקצת פחות. ולכן זה  21 

היה החישוב שלנו בלסגור את שושן צחור. בגדול, אם פותחים גן שלישי  22 

. אם פותחים רק שני גני 546שקל,  500,000לא תקני זה הפרש של בערך  23 

 24 31חובה, משרד החינוך משתתף בילדי השלמה, אז אני מסתכלת על 

, משהו כזה, בין השלושה גנים 70בגן, ואז זה יוצא בערך פער של ילדים  25 

 26 450,000שקל בערך,  400,000-לשני גנים. כך שגם כאן אנחנו מגיעים ל

, אנחנו מגיעים ליותר 400-הקודם ואת ה 600-קל. אז אם מחברי את ה 27 

ממיליון שקל בפער של ההפעלה של הגנים, אם אנחנו ממשיכים באותה  28 

 29 מתכונת. 

אני רוצה שתגעי, כשבאים להחליט איזה גן, זה או אחר, יש כמה  :גרין, ראש המועצהקרן  30 

שיקולים שמנחים. עכשיו אני אומר גם שאם היתה השקעה והיינו מחר  31 

ומשהו ילדים, אז יכול  20בבוקר יכולים שכל הגנים בקדימה צורן יהיו  32 

ת להיות שהיינו הולכים למהלך הזה. אבל כל הבדיקות שלנו בשבועו 33 

האחרונות הראו שזה לא רק עניין כספי, זה לא רק עניין של מבנה, אלא  34 
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זה עניין מערכתי של התארגנות מבחינת המערכת. אבל פה בעצם זה  1 

מיליון שלא נותן את הבשורה לכלל הישוב. אבל  1.2לקחת סדר גודל של  2 

בשיקולים הנוספים של איזה גן את סוגרת, איזה גן את משאירה, את  3 

 4 להביא?רוצה רגע 

כן. קודם כל אנחנו אף פעם לא רוצים לסגור גנים, אנחנו כל הזמן  צביה שמע: 5 

נמצאים בסיטואציה שאנחנו נבחנים על מגוון התקציבים, מגוון  6 

הפעילויות שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים להסתכל גם ברמה הנקודתית  7 

לכל גן או ברמה הנקודתית לכל ילד לבין לראות את המערך הכולל של  8 

כל הגנים או של כל תחום החינוך. יש שם המון דברים שהיינו רוצים  9 

לעשות בנושא של גני ילדים שהתקציב שלהם הוא לא ניתן בסיטואציה  10 

הזאת ואנחנו מנסים לראות מה ניתן לתעדף ומה ניתן לעשות אחרת. אז  11 

חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם כשאנחנו שוקלים את הנושא של  12 

דיפות גבוהה לצמדי גנים ולא לגנים בודדים. גם מבחינת הגנים זה שיש ע 13 

שיתופי פעולה והפריה הדדית, גם מבחינת בטחון, גם מבחינה לפעמים  14 

אנחנו שמים גן מיוחד עם גן רגיל, כשאנחנו חושבים שזה צריך להיות  15 

שילוב ולעשות פעילות משותפת וזה חשוב. זה גם משמעותי מבחינה של  16 

שוב יום ארוך וצהרונים. גן בודד מציב אותנו צהרונים, להורים מאד ח 17 

לפעמים בבעיה מאד רצינית בנושא הזה ואנחנו צריכים לעשות המון  18 

 19 מאמצים ומשא ומתן והעברות כדי שיתקיים הצהרון. 

 20 זה  לא רלוונטי? 3והמשך שנה של ילדים בני  :תושבת

 21 זה רלוונטי, הכל רלוונטי. :צביה שמע

 22 באופן כללי?או צפיפות של ילדים  :תושבת

 23 לא אמרתי שזה לא רלוונטי, אני אומרת מה לוקחים בנוסף. :צביה שמע

 24 אז תיקחו גם את זה בנוסף.  תושבת:

הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה שיהיה לפחות גן אחד בכל  :צביה שמע 25 

אזור רישום בהתייחס לנושא של מרחק ושל קילומטרים כשאנחנו באים  26 

ברות. יש עניין של גנים קטנים שהרבה פעמים אנחנו לעשות שינויים והע 27 

נתקלים בבעיה בנושא של תל"ן, שהמימון של החוגים הוא גבוה מדי  28 

למה שניתן ואנחנו נאלצים לעשות הרבה כדי להחליף מדריכים שיעלו  29 

פחות ולפעמים הגננת לא רוצה את זה או ההורים לא רוצים, וזה קצת  30 

מים זה בא על חשבון גנים אחרים. יש בעיה לעשות את זה בגן קטן, לפע 31 

עוד משהו שהוא מאד משמעותי, שני דברים שהם מאד משמעותיים,  32 

שזה מה שנקרא מעבר לכסף ומעבר לדברים האחרים. אחד, שאנחנו  33 

מנסים לראות לפי איזה קריטריונים שווים, אם אנחנו רוצים לעשות  34 
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וך מבחינתו, העברות או הפחתה של מספר הילדים בגנים. כי משרד החינ 1 

 2 ילדים. ואם אנחנו רוצים להביא למספר,  35תקן של שהיה בגן זה 

 3 מקסימום. :תמר

 4 מקסימום. :צביה שמע

 5 .11המינימום הוא  :תמר

 6 נכון, מקסימום.  :צביה שמע

 7 אף בן אדם לא צריך להגיד לך זה אידיאלי.  :תמר

הילדים מקסימום, בסדר? אם אנחנו רוצים להביא להפחתה במספר  :צביה שמע 8 

בגנים צריך לעשות חשיבה, מכיוון שהראשונים שלא מוכנים לקבל שאם  9 

זה ההורים. עכשיו לאורך כמה  29-ילדים הילד שלי לא יהיה ה 28יש  10 

שנים ניסינו כל מיני וריאציות, כולל בשנה קודמת שניסינו להגדיל  11 

, כדי שיהיו שתי סייעות אבל לא 30שיהיו לנו כמה שיותר גנים שהם  12 

 13 28-29מעבר לזה, כי שתי סייעות זה בכל זאת משמעותי. כי בין יהיו 

זה משמעותי. ועברנו המון, המון לחצים ובקשות וגם  30שתיים לבין  14 

הטרדות וגם תחנונים מכל מיני הורים שלא יכלו לקבל את העניין שאם  15 

יש מקום בגן, הילד שלי חייב להיות בגן המסוים הזה. מכל מיני סיבות  16 

ם, שוות לכל הורה, שהיה קשה מאד, מאד, מאד לנווט. טובות מבחינת 17 

הריבוי של הבקשות וריבוי הלחצים הוביל הרבה פעמים שמשתנה לנו  18 

האיזון בין בנים לבנות ומשתנים המון דברים שקבענו אותם. קשה מאד  19 

להסביר להורים שבגן הזה יש שני ילדים משולבים וחשוב שלא יהיו  20 

דת מבטו ולכל אחד זה חשוב, אבל זה יותר, כל אחד רואה את זה מנקו 21 

לא כל כך משכנע הורים שאנחנו רוצים שמספר הילדים בגן יהיה קצת  22 

יותר קטן. ולכן אני לא רואה מקום בעניין הזה להשאיר חלק מהגנים  23 

קטן וחלק מאד גדול ולהגיד אני חייבת הורים להעביר לגן אחר, זה לא  24 

אלא אם כן יהיה איזה  ילך. זה לא הלך בשנים קודמות, זה לא ילך, 25 

שהוא תהליך שמחדד את הקריטריונים, שמאפשר לעגן אותם ככה  26 

שאפשר יהיה לעמוד בהם. ולנסות לעבור באיזה שהוא תהליך שיהיו  27 

הבנות עד כמה שאפשר בנושא הזה, זה אחד. אני חושבת שזה מגדיר  28 

 29 פחות או יותר, נכון?

ך, לכל הצוות על העבודה המקצועית. לפני אז קודם כל תודה צביה, ל :קרן גרין, ראש המועצה 30 

 31 שאני נותנת לקהל, מישהו מחברי המועצה רוצה לומר משהו?

כן. אני פשוט לא רוצה להיות עם הגב להורים, כי זה לא מכבד אותם,  :תומר יעקב 32 

אז אני אתפוס של מקומה של צביה. אני לא רוצה להתייחס לשקפים  33 

א נכון ולא רציני לקבל נתונים שצביה הציגה, כי אני חושב שזה יהיה ל 34 



                           18 

 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\user\desktop\ 16.6.20פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום .doc 

שאנחנו רואים אותם, אני במקרה רואה, אתם לא ראיתם את כל  1 

הנתונים, ובאמת להבין את המגמה, להבין את המצגת, להבין את  2 

המציאות הנוכחית ואת המציאות העתידית. אני לפחות, במה שאני ככה  3 

פריע לי קלטתי, אני רק נוגע בזה, אין צורך לתת התייחסות. אבל מאד מ 4 

שבאחד השקפים הוצג, השקף המהותי בעיניי, הוצג שם בשלוש שורות  5 

העליונות את הסייעת השניה, שאני חושב שהיה צריך לנטרל את זה,  6 

. זה יוצר עיוות מתמטי של הנתונים 31עד  33, 35-במדרגה של ה 7 

והמספרים. אם רוצים לעשות את התהליך נכון וסטרילי, היה צריך  8 

, כל אחד זורק מספר 10,000, 9000קדם שנקבע, באמת לקחת את המ 9 

אחר, ולעשות את המכפלות הנכונות ואז להגיע לתוצאה האמיתית  10 

שמשקפת את הפער בגינה העמותה צריכה להשקיע כסף, זה דבר אחד.  11 

הדבר השני, משרד החינוך עדיין, אני מדבר על הטרום טרום וטרום,  12 

זה המדרג שממנו,  31 זה במקסימום, אבל 35. 31עושה תחשיבים לפי  13 

מה שנקרא, צונחים למטה ומנסים להבין באמת כמה ההשקעה פר ילד.  14 

הדבר השלישי, היה צריך להיות באחד השקפים שקף, לפחות נפרד, כי  15 

הקהל הגיע בשביל זה לפחות, שמתייחס רק לטרום, טרום וטרום. כי  16 

היתה שם אריתמטיקה, באחד השקפים, שמתייחסת בטור השמאלי לכל  17 

, גם של שכבת חמש. ואז 4מספרים, גם של שכבת שלוש, גם שכבת ה 18 

באמת הפערים פתאום, מה שנקרא, הולכים ומיטשטשים וגם גדלים  19 

 20 בצורה קצת מעוותת. 

 21 ממש לא, היתה הפרדה. :קרן גרין, ראש המועצה

 22 היתה הפרדה, אבל בשקף ראו בסוף את הסך הכל הסופי.  :תומר יעקב

 23 טרל סייעת שניה, כי לא צריך סייעת שניה?תומר, למה לנ :נועם מולה

 24 אין קשר בין הדברים. צריך סייעת שניה. מה זה קשור? :תומר יעקב

 25 כדי להבין. :נועם מולה

אני רוצה להגיד את הדבר הבא, לכם ההורים, כי מה שהיה לי להגיד  :תומר יעקב 26 

אמרתי בישיבת מליאה הקודמת לפני חודש, דיברתי ואמרתי את  27 

רה מאד מאד ברורה. המועצה מנהלת תקציב, התקציב הדברים בצו 28 

מגלם מדיניות, מגלם רצון, מגלם כוונות, מגלם מטרות. אתם חלק  29 

בתקציב, אתם, אתם, ההורים, הילדים שלכם, הילדים שלנו, גם הילדים  30 

שלי, חלק בתקציב. הפרק הזה שמתייחס לגני ילדים, טרום טרום וטרום  31 

-5מהתקציב. במקרה הזה מדובר על מהווה סכום מסוים, אחוז מסוים  32 

כר נכון. והגן שלכם, גן סתוונית למשל, מיליון אם אני זו 10, בערך 6% 33 

, אתם מהווים מה שנקרא אולי עשירית האחוז, שתי עשיריות 5%אם  34 
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האחוז. המועצה, כשהיא מאשרת תקציב, היא מגלמת את הרצונות  1 

שייראה  שלה, את הכוונות שלה ואת ההשקפות שלה איך היא רוצה 2 

התקציב, איך היא רוצה שייראו גני הילדים. לי מאד מפריע, ואני יכול  3 

לקבל באמת את הכל, אפשר לקבל, וזה מה שנקרא לגיטימי. היתה  4 

 5 25הצבעה על התקציב, הוחלט מה שהוחלט וזו המדיניות של המועצה. 

ילדים, החלטה לגיטימית, חוקית, דמוקרטית, הכל  33ילדים,  28ילדים,  6 

. אבל מפריע לי שיוצא מסמך, וכאן אני חוזר ופונה אליכם חברי בסדר 7 

, 2019המליאה ואלייך קרן. כשיוצא מסמך בישיבת תקציב בדצמבר  8 

שבמסמך הזה באים ואומרים שיש חזון, ישוב שמוביל בחינוך. ובאחד  9 

הסעיפים ובאחת המטרות, אני מצטט מהמסמך, שיפוץ ובניה מחודשת  10 

גני ילדים. כלומר יש כוונה ויש רצון לשפץ, של גני ילדים, שדרוג של  11 

לשדרג וגם לבנות חדשים, וזה לא עולה בקנה אחד עם המגמה שאנחנו  12 

רואים פה, עם המגמה של הצפיפות של גני הילדים, עם המגמה של  13 

הרצון לסגור גני ילדים. אני חושב, ופה אני מסכם ומסיים כי אני לא  14 

את מנותקת מהחזון של רוצה להאריך, שהמסמך הזה והמציאות הז 15 

ישוב שרוצה באמת להוביל בחינוך, זה מנותק מהנתונים של התקציב  16 

 17 , זה מנותק מהמסמך, 2019שהוצגו בדצמבר 

 18 איזה מסמך אתה מצטט? :שלומי מוכתר

 19 זה מסמך שנמצא באתר המועצה, אם אתה רוצה אני אעביר לך אותו. :תומר יעקב

 20 ני אגיד לך.שלומי, אחר כך א :קרן גרין, ראש המועצה

 21 וכמובן המסמך הזה מנותק מהציבור של התושבים. תודה רבה. :תומר יעקב

תודה. עוד חבר מועצה? אז רק להתייחס לדברים ונגיד את זה גם  :קרן גרין, ראש המועצה 22 

יכול היה לראות איזה  2019במסגרת השיפוצי קיץ. מי שראה את ציטוט  23 

נתקדם עם גנים נוספים. אנחנו  2020ובשנת  2019גנים שיפצנו בשנת  24 

אחד הדברים שצביה הציגה במצגת זה שאחזקת גן משותפת היא דבר  25 

אחד. היא לא הכניסה לתוך המצגת את העלויות שיש לנו כדי לשפץ  26 

ולשקם גנים, ראו ערך גן אלה וגן ורד האחרונים שעשינו, מה שעשינו בגן  27 

כך נציג  שושן צחור, אז צריך לקחת את זה בחשבון. בבקשה מוטי ואחר 28 

 29 מכל גן. 

האמת שאתמול ככה רשמתי לעצמי, ישבתי איזה שעה, שעתיים, רשמתי  :מוטי מיקלס 30 

לי ככה נאום מהלב. אני לא אקריא אותו, אבל אני מוכן לשלוח למי  31 

שרוצה. האמת שפעם ראשונה שאנחנו רואים את המספרים, אז אנחנו  32 

ת שבוע, כמובן נצטרך לפחות, כולנו אנשים עובדים, נצטרך לפחו 33 

שבועיים להיפגש בינינו, לשבת, לעבור עליהם. צביה, אני הולך לשאול  34 
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אותך שאלה קצת לא הוגנת אולי. נגיד שלפני חודשיים היו אומרים לך  1 

שקל, מצאנו, יש סליק מתחת בניין המועצה וזה  500,000תשמעי, יש  2 

בכל היישוב, כלומר משאירה את  26שלך. היית פותחת גנים בממוצע  3 

 4 וסתוונית פתוחים? לילך

 5 אם יש לי מספיק מבנים וזה, כן. :צביה שמע

 6 כן. אז אנחנו כן חוזרים בעצם, זה הכל עניין של כסף.   :מוטי מיקלס

 7 תרשה לי רגע, :קרן גרין, ראש המועצה

 8 אמרתי שאלה לא הוגנת. :מוטי מיקלס

רת אני רוצה לפתוח לא, אבל זו שאלה של מדיניות. כי צביה היום אומ :קרן גרין, ראש המועצה 9 

גנים ואתמול כולנו דנו באיך מוסיפים עוד סייעת, לא רק בגנים, אלא  10 

בכלל. ושלשום היה לנו עניין עם הניהול העצמי. יש לנו המון צרכים  11 

בחינוך ובגלל זה תחילת הדברים שלי היתה שזה לא רק כסף ומבנים,  12 

 13 אלא יש עוד תהליך שצריך לעשות את זה. 

ו מכירים גם את התהליכים, אנחנו יודעים שזה מדובר פה אנחנ :מוטי מיקלס 14 

, יש זמן להיערך. 16/6-בהיערכות. אנחנו חושבים גם היום, היום זה ה 15 

אתם יודעים את זה, גם אמרנו את זה שבוע שעבר בישוב. אז מה  16 

שהצלחתי לראות מהשקפים, ראיתי את המילה הוצאה. ולדעתי,  17 

 18 השקעה. במיוחד בגיל הרך, זה לא הוצאה, זה 

 19 כן, זה מה שכתוב. :קרן גרין, ראש המועצה

 20 אני ראיתי הוצאה משם, מרחוק. :מוטי מיקלס

 21 נכון. :קרן גרין, ראש המועצה

בכל מקרה, כולנו מסכימים שזה השקעה. אני בטוח שכל אחד מפה, גם  :מוטי מיקלס 22 

מי שיש לו זכות הצבעה וגם מי שנמצא פה בחדר, כולם בעד חינוך  23 

אחד שיגיד לא, אני חושב שצריך להקצות את הכסף  הילדים, אין 24 

לחגיגות יום העצמאות. כולם בעד החינוך. כולם בעד חינוך גם לגיל  25 

הרך. אבל צריך להבין מה זה אומר. להיות בעד זה לא מספיק. מה  26 

לעשות? צריך לעשות. אפשר לדבר אבל צריך לעשות גם. וכדי לעשות,  27 

כולנו מכירים אותו, זה עיוות של  קודם כל כשמדובר בגנים, יש עיוות, 28 

בגנים, לא משפים  35המדינה, של משרד החינוך, קבעו תקן מקסימום  29 

שהזכיר תומר, כבר אז לא  31בתקן של  90%את הרשויות מספיק, כבר  30 

משפים מספיק את הרשויות, אבל עדיין רשויות שרוצות לחוקק,  31 

להכניס את שהחינוך הוא באמת בדם של הישוב הזה, הוא באמת צריך  32 

היד לכיס ולהוציא. ולמה השנה? כי זו הזדמנות. לא הרבה פעמים קורה  33 

שישוב, באמת יש פחות ילדים ואז כביכול הגנים מתרוקנים. ואז יש את  34 
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ההחלטה הזאת של לסגור או לא לסגור. זאת הזדמנות שלא תחזור על  1 

עצמה. אף אחד מאיתנו לא יודע אם היא תחזור שנה הבאה או עוד  2 

ים או עוד שלוש. לבנות גם זה סיפור והיינו בסרט הזה. היינו, שנתי 3 

הפגנו, יצאנו, רצנו, חיברנו שירים, חיברנו חרוזים ואחרי שנתיים קיבלנו  4 

גן, קיבלנו שני גנים. אבל זה סיפור, זה תהליך, אנחנו לא רוצים להיות  5 

 6 שם. 

 7 לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד. :יוסף אדירי

 8 הוא יסיים ואז. :הקרן גרין, ראש המועצ

למה זו הזדמנות? יש לך את המבנים, יש לך את הצוותים, זו שאלה  :מוטי מיקלס 9 

מצוינת. יש לך את המבנים, הם נמצאים. יש לך צוותים, בסדר? יש לך,  10 

 11 אתה יודע בדיוק כמה ילדים כבר רשומים, נכון?

נים, יש צוותים אתה יודע, אנחנו הולכים עם מתנ"ס קדימה צורן, יש מב :יוסף אדירי 12 

איש כרגע בבית, מהצוותים. תנסה לתת לי משהו שהוא פרקטי  200ויש  13 

 14 לאור הנתונים האלה שנתקדם עם זה. 

בסדר, אני אתן לך, אבל רק תזכור, יוסי, שהצגתם לנו את המספרים רק  :מוטי מיקלס 15 

 16 עכשיו ומאיפה שישבתי גם לא ראיתי אותם, אז ביקשנו שבועיים. 

מי משלם למי, אתם יכולים גם לשבת לצורך העניין בגן  אל תשכח :תושבת 17 

ציבורי לקבל החלטות, בדיוק כמו שאנחנו ישבנו. לא הילדים שלנו  18 

 19 צריכים להיות בשום גן, רגע לפני,

 20 תנו למוטי בבקשה להשלים. :קרן גרין, ראש המועצה

סף. יוסי, כבר השנה, יוסי, כבר השנה אתם מוציאים, אתם מוציאים כ :מוטי מיקלס 21 

גם בגלל שאתם פחות, אתם מוציאים השנה כסף. לכן בתחשיבים פה  22 

ניסיתי לשאול, ויכול להיות שנחפור ונראה. אנחנו רוצים לראות מה  23 

ההפרש בין תש"ף לתשפ"א. אז עשינו חישובים, כי לא קיבלנו מספרים,  24 

והמספרים באמת, באמת לא גדולים, יוסי, הם לא גדולים. זה לא  25 

שקל. שלחנו את זה באקסל, עשינו, גם  324,000ו יצא שאנחנו באים, לנ 26 

כתבנו מראש שאנחנו לא מכירים את המספרים עד הסוף אז אולי טעינו,  27 

בואו תגידו לנו איפה טעינו. אבל מדובר פה בסכום שהוא לא יפיל את  28 

הישוב. לדעתי, סליחה, לדעתי. הוא לא גדול, ועוד פעם, בואו תראו גם  29 

רבה הורים, וההורים האלה גם פעילים כבר כמה זה חשוב. יש פה ה 30 

כמעט חודשיים ורושמים ונפגשים ביניהם ומוציאים סיכומי פרוטוקול  31 

ובאים לפגישות. אנחנו לא סתם עכשיו ככה באנו בבוקר ולא בא לנו. זה  32 

מאד מאד חשוב לנו. אני רוצה לקצר כדי לתת לכולם גם את זכות  33 

כל תודה לצביה שהציגה את  הדיבור, אז אני לא אגיד הכל. אבל קודם 34 
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הנתונים. אני אגיד גם עוד מילה, אנחנו בקשר הרבה זמן וצביה תמיד  1 

עונה בווטסאפ, כמעט בכל שעה, ובאמת נותנת לנו את כל מה שאנחנו  2 

צריכים, חוץ מאת הנתונים האלה שלא קיבלנו. אז למה השנה? אני עוד  3 

ל נמצא, זה הכי פעם חוזר. אני חושב שהשנה זו פשוט הזדמנות, כי הכ 4 

קל לדעתי, אני יודע שיש היערכות. אם עוד שנתיים נרצה לבנות גנים,  5 

יוסי, ואני בטח אזכור את זה, ואתה תראה את זה, כי אנחנו חווינו את  6 

זה, גם אתה היית איתנו, אתה היית בתקופה הזאת, זה מאד, מאד, מאד  7 

 8 35, 34-ב. אז לשלוח גננת וסייעת שתטפל delay-קשה וזה גם תמיד ב

ילדים קטנים, בתחילת השנה הם פחות אפילו מגיל שלוש, יש שנתיים  9 

ותשע, הם לא גמולים. זה גננת וסייעת בגן, אוקי? ביום שישי יש רק גננת  10 

וסייעת, בשאר השבוע תמיד חסרות סייעות אז תמיד לוקחים. אז יש לנו  11 

ק ילדים. ושלושה מתוכם בדיו 34מהזמן גננת וסייעת על  30%בערך  12 

עכשיו ברח להם, אוקי? אז אחד מהם יחכה. הוא יכול לחכות חצי שעה,  13 

הוא יכול לחכות שעה. יש ישובים, לא אצלנו, שפשוט מתקשרים  14 

להורים, לא חשוב איפה הם, אומרים להם בואו עכשיו, קחו את הילד כי  15 

ברח לו. זה החינוך הרך. באים ילדים עם מוצץ, באים ילדים לגן,  16 

א רוצים להיכנס, בוכים, צורחים. צריך צוות מאד מאד עומדים בפינה. ל 17 

מיומן שיש לנו אותו, שמכיר את הילדים, יש לנו אותו, ולכן אי אפשר  18 

 19 ככה להגיד אוקי, לילך וסתוונית, תודה רבה, ביי, לכו. זאת ההזדמנות.

 20 מוטי, סליחה, אבל מה שאתה מבקש הולך להוריד לנו סייעת. :תפארת אסולין משבאום

 21 תפארת, בואי ניתן לו לסיים. :רין, ראש המועצהקרן ג

 22 אני מבינה, אבל אנחנו כבר היום, :תפארת אסולין משבאום

 23 בואי ניתן לו לסיים. :קרן גרין, ראש המועצה

 24 מה שאתם מבקשים הולך להוריד גם ככה,  :תפארת אסולין משבאום

ת וסייעת. אני זה נכון  מה שאת אומרת, חצי מהזמן אנחנו גם ככה גננ :מוטי מיקלס 25 

רוצה להסביר. ביום שישי גם ככה זה גננת וסייעת, בסדר? אז זה כבר  26 

. יום אחר, בממוצע, צביה יכולה לשלוף את 20%מהזמן. זה כבר  20% 27 

המספרים, אני מכיר אותו. אין גן שלא לוקחים לו את הסייעת השניה,  28 

וכן למה? כי יש גן עם סייעת אחת והיא חולה, קרה לה משהו לא צפוי  29 

 30 34מהזמן יש לנו גננת וסייעת על  40%הלאה וכן הלאה, משלימים ככה. 

ילדים, שחצי מתוכם בני שנתיים ותשע. עם טיטול עליהם, עם מוצץ.  31 

ולא רוצים לעבור את הדלת. וזה חצי שנה, תדברו עם סייעות. חצי שנה  32 

ראשונה בגילאים שלוש, ארבע, זה בזבוז, זה ללכת לעשות להם קקי,  33 

להם פיפי, להחליף להם, איפה המוצץ נפל וכן הלאה וכן הלאה.  להחליף 34 
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אז זאת הסיטואציה. אני חושב שיהיה מאד מאד קשה אחר כך ללכת  1 

לבניית גנים ברגע שיהיה דילול, אני חושב שזו השקעה ששווה לנו ויהיה  2 

 3 לנו יותר קל גם בגילאים כשהם יגדלו וייכנסו למוסדות. תודה. 

 4 את רוצה להגיד משהו, תפארת? :הקרן גרין, ראש המועצ

כן. רק רציתי להגיד שמה שהוצג לנו, אני לא יודעת למה זה לא הוצג  :תפארת אסולין משבאום 5 

 6 במצגת כאן, זה שהיישוב הזה לא הולך לקראת גידול של גנים,

 7 הנה, זה פה. :קרן גרין, ראש המועצה

א הולכים לקראת גידול, אנחנו זה הוצג, אולי לא שמתי לב. אנחנו ל :תפארת אסולין משבאום 8 

הולכים לקראת הפחתה. עכשיו אתה בא ואומר בואו נצדיק את הדרישה  9 

ואת ההפגנות ואת החרוזים של השני גנים ברמת אמיר. ואתה אומר, לא  10 

רק שנצדיק, גם בואו נשאיר את הקיים כדי להוסיף. עכשיו, המגמות  11 

 12 צם?מראות שלא הולך להיות גידול. אז מה הבקשה כאן בע

 13 בקשה היא, :מוטי מיקלס

שניה, לא רק שהיום נראה שלא היתה הצדקה לחרוזים של הבניית גנים  :תפארת אסולין משבאום 14 

ברמת אמיר, ועכשיו כאילו הבקשה, לא רק שלא היתה הצדקה לה, בואו  15 

נשאיר את הקיים ונראה מה יהיה, אבל המגמה מראה שזה רק הולך  16 

 17 ויורד.

תכל רגע מה אנחנו רוצים כישוב. את מדברת על ממוצע של אבל בואו נס :מוטי מיקלס 18 

ילדים זה דבר שאף אחד מאיתנו לא רוצה, הקיץ עוד לא  33ילדים.  33 19 

 20 בכל גן. לא רוצים את זה.  34נגמר, יגיעו עוד שמונה ויהיו 

 21 מוטי, תודה.  :קרן גרין, ראש המועצה

הקונקרטי לשאול, אחת יש לי שאלה למוטי, כי אני רגע מנסה מהמקרה  :נועם מולה 22 

הבעיות שצביה דיברה עליה זה שיש גנים שהרישום אליהם הוא אפילו  23 

לפעמים, בעיקר בחט"צים יש פער עצום בין הרישום בלברן  35-יותר מה 24 

ויובלים. האם בעצם וועד ההורים מציע, ואני חושב שאתה מייצג דעה  25 

ם אליהם מספיק רווחת, לחייב הורים להירשם לגנים שהם לא מעונייני 26 

 27 כדי לעמוד בהמלצה הזאת? אני שואל האם אתה חושב שזה מייצג? 

 28 זה מה שקורה בפועל.  :תושבת

 29 33מוטי, אני שואל עוד פעם, יש הורים שאומרים לא מעניין אותנו שזה  :נועם מולה

, בסדר? אנחנו 36-ילדים, לא מעניין אותי שהוא גם צריך להיות הילד ה 30 

ירים את הגננת, כי זה קרוב לנו יותר לבית, רוצים בגן הזה כי אנחנו מכ 31 

כי לא יודע, מאלף סיבות. ואנחנו רוצים את הגן הצפוף יותר. מה אתה  32 

 33 עושה? אני שואל, כי אם אתה חושב שאתה מייצג את רוב ההורים?
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אז תראה, א' אנחנו מכירים לא רק את ההורים בקדימה צורן, לא רק  :מוטי מיקלס 1 

מכירים גם ישובים רבים אחרים. גם אני  את ההיסטוריה, אלא אנחנו 2 

לכל הישובים  24/7וגם סיוון, השותפה שלי ליו"ר, אנחנו מחוברים כבר  3 

בארץ. כל ישוב שולח את הנציג שלו של הגנים, של היו"ר גנים, ואנחנו  4 

מנהלים בינינו דיונים כל הזמן גם על הנושאים האלה. אז קודם כל יש  5 

יותר, שהם החליטו שאין דבר כזה ישובים שלקחו את זה אילו צעד  6 

הורים מבקשים, הם משבצים. משבצים לפי קריטריונים שלהם, לפי  7 

אזור רישום, לפי רמת המוכנות של הילד, כמה ילדים אולי שהם לא  8 

גמולים יש בכל גן. הם מנסים להכניס אלמנטים אחרים שהם אלמנטים  9 

חנו ישוב איכותיים, מדדים איכותיים לתוך השיבוץ. אנחנו, אם אנ 10 

שבאמת מאמין שגם צפיפות בגנים משפיעה על החינוך, ואנחנו חד  11 

משמעית חושבים ככה, אנחנו, ההורים, ואנחנו רואים את זה. ממוצע  12 

אפשר לשמור על ידי זה שאתה גם מקטין את כמות הקריטריונים  26של  13 

שיש היום, נגיד רק חבר אחד מינימום, מרחק גיאוגרפי. וכל השאר אתה  14 

פי הצרכים של כלל הילדים. אז אני מקווה שעניתי על השאלה. משבץ ל 15 

מקסימום בכל גן, שזה נותן  26אבל בגדול אם יש משהו שהוא נקודה של  16 

לנו את הריווח הזה, אז אנחנו בהחלט יכולים ומוכנים לשמוע גם על  17 

 18 פתרונות כאלה.  

 19 תודה מוטי. נציג גן, איזה גן?  :קרן גרין, ראש המועצה

, אני פה בצורן מאז שצורן 35שלום מכובדים יקרים. שמי ליאת, אני בת  :ליאת שלגי 20 

הוקמה. אני במקצועי מהנדסת מים, למדתי בכל המסגרות של צורן.  21 

הייתי מחזור א' בתל מונד. ואחרי שסיימתי את הלימודים הגעתי חזרה  22 

לכאן, ייבאתי את בעלי לישוב ופשוט הייתי, והבאנו שלושה ילדים, לגדל  23 

בצורן, בקדימה צורן, מתוך אמונה אמיתית שלי, בהסכמה של אותם  24 

בעלי, שזה המקום הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. מבחינת  25 

חינוך, מבחינת ביטחון, מבחינת השכנים. ואני עוד משוחדת, כי לי היתה  26 

ילדות מדהימה כאן. הרבה חברות, הרבה שכנים שלנו הגיעו לכאן לא כי  27 

, כי הם הכירו את המקום, כי הם באו בשביל החינוך, כי הם גדלו במקום 28 

הם באו לגדל את הילדים שלהם כאן. אני פונה אליכם, אל כולכם, לא  29 

בתור פוליטיקה, לא קואליציה מול אופוזיציה, לא בתור אחת שמבינה  30 

את כל המספרים ואת כל הגירעון או לא גירעון או הכנסות או הוצאות  31 

ליכם בתור אמא של שלושה ילדים. תאמינו או של המועצה. אני פונה א 32 

פה בשבילם הם בסטטוס שלי. הם הורים  לא, רוב התושבים שאתם 33 

לילדים. ואם הם לא הורים לילדים עכשיו הם יהיו הורים לילדים. ואם  34 



                           25 

 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\user\desktop\ 16.6.20פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום .doc 

הם לא יהיו, אז הם הורים לילדים גדולים. משהו אחד שכחת, צביה,  1 

במצגת. שכחת את הכוח האנושי. המילה הזאת של צפיפות גנים, לא  2 

ו. ילדים בגילאים יתכן שתכמתו בכסף את הרווחה של הילדים שלנ 3 

. זה קרה עד עכשיו כי 33-ולא ל 35-שלוש וארבע לא צריכים להצטופף ל 4 

אולי באמת היה, לא היו מספיק גנים, אולי זה קרה כי היה ביקוש לגנים  5 

מסוימים. אבל הנה, קפצה הזדמנות, חל קיטון, מה שהמועצה קוראת.  6 

ן פה במועצה. חל קיטון. הילדים שלנו לא צריכים להיפגע מזה שחל קיטו 7 

להיפך, הם צריכים להיות המרוויחים העיקריים מזה. לא צריכים  8 

להרוויח מזה, מהצמצום והרווח שיהיה מההוצאות שתחסכו על עוד  9 

כמה גנים, אף אחד אחר לא צריך להרוויח מזה. היחידים שצריכים  10 

להרוויח מהקיטון הזה, זה הילדים שלנו. הילדים שלנו, של הישוב הזה.  11 

הילדים, גם הנכדים. אותם ילדים האלו יצמחו וייהנו כל כך ולא רק  12 

מהגדילה שלהם בצורן, והם יביאו את הנשים שלהם או את הבעלים  13 

שלהם וכך ייבנה עוד דור ועוד דור כאן בצורן, בדיוק כמו שאני חוויתי  14 

את זה. שהיה לי כיף, שהיה לי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי שהשקיעו בו.  15 

תי שמשקיעים בי. עכשיו ככה, לא סתם גם הגב' גרין בתור נערה הרגש 16 

וגם כל מי שמועמד פה לרשות המועצה, דבר ראשון מדבר על החינוך.  17 

מה שמעניין אותנו, התושבים, זה החינוך. לא מעניין אותנו, מעניין  18 

לפעמים לקטר על פחים, מעניין גם איכות הסביבה, מעניין אלף ואחד  19 

מעניין את כולם כאן, הורים סבים,  דברים. הדבר שבראש ובראשונה 20 

דודים, דודות, זה החינוך. אני בטוחה שאם תעשו סקר ותראו מה מעדיף  21 

כל אדם פה, תושב הישוב, אם הוא מעדיף שישקיעו מיליון שקלים  22 

באירועי יום העצמאות או שישקיעו מיליון שקלים בחינוך, התשובה  23 

. התשובה 80%-ב ולא 60%-, לא ב50%-תהיה חד משמעית ברורה. לא ב 24 

תהיה ברורה. אנשים מעדיפים חינוך. עכשיו אנחנו הפכנו להיות עובדי  25 

מועצה, בחינם. אנחנו כבר חודשיים כל היום, כל היום, בנוסף למשרות  26 

אחרות שאנחנו מנהלות ומנהלים, סביב זה, סביב תביאו לנו עוד כמה  27 

ה כבר גן ילדים ז 27ילדים, אנחנו לא יודעים כמה, אבל תביאו. הנה,  28 

מכובד לכל דבר גן סתוונית. אנחנו מחפשים פתרונות, אנחנו נפגשנו עם  29 

אנשי מקצוע, עם מנהלי בנקים, עם רואי חשבון, עם כלכלנים כדי לקבל  30 

מספרים. עם אנשי משרד החינוך ועם עורכי דין, כדי לקבל מספרים  31 

שלא קיבלנו מהמועצה. בטח ראיתם כמה פוסטים שלנו, בטח שמתם לב  32 

נושא הזה בוער בנו, אני רציתי להביא לידיעתכם שאם יצא לכם שה 33 

תגובות ולא  Xלייקים ולא משהו כזה, או  Xלחשוב שאולי רק בגלל שיש  34 
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משהו כזה, אז אולי לא אכפת למספיק תושבים. אז רציתי להגיד לכם  1 

שכמות התשובות והמהומה שיש בגני שעשועים והאכפתיות שיש  2 

יעים כאלה או אחרים מרגישים איזה לתושבים מהנושא הזה, שממנ 3 

שהוא צורך לשחק איזה שהוא משחק, או לא נעים להם לפגוע בחבר או  4 

בעצמם, כל מיני אנשים עצמאיים שעובדים בצורן ולא מרגישים חופשי,  5 

ואני לא יודעת למה זה, שזה אסון בפני עצמו, מזה צריך לדאוג גם. לא  6 

באותה צורה. לא רק  מרגישים נוח להגיד את דעתם. כולם חושבים 7 

לילדי הגיל הרך, גם החינוך המיוחד צריכים שישקיעו בהם, גם בתי  8 

הספר. מה יקרה מחר שיהיה קיטון בבתי הספר, אז מה, נקצץ תקציבים  9 

ליובלים, לברן ובתי הספר בקדימה? ואחר כך הקיטון הזה גם יעבור  10 

זה וימשיך לחטיבה. אז מה, הילדים שלנו כל פעם יספגו קיצוצים?  11 

יתכן? בשביל זה התכנסתם? בשביל להחליט בישיבה הקודמת לסגור  12 

גנים? יש סדר לדברים. אני ובעלי לא קודם קנינו בית, אחר כך הבאנו  13 

ילדים, אחר כך זה. אין פה שאלה של ביצה ותרנגולת. הבנתי שעוד לא  14 

נעשתה תכנית ארוכת טווח לבדוק את הקיטון הזה, לבדוק את  15 

י יש מקומות אחרים לחסוך מהמועצה שהם לא המשמעויות שלו, אול 16 

ילדי הגיל הרך, ילדים שאני לא יודעת מי מכם בכלל התעניין וקרא  17 

מחקרים. וצביה, אולי באמת היה מקום גם במצגת היפה הזאת להוסיף  18 

עוד שקופית אחת לגבי ההשלכות של צפיפות בגנים. יש לזה השלכות, יש  19 

למים עליה את המחיר אחר כך. לזה השלכות קשות. הצפיפות בגנים, מש 20 

אם זה נוער שנוטה קצת לקיצוניות כלשהי, אם זה ילדים שהתפספסו.  21 

יש לזה השלכות קשות, לכל בית ולכל ישוב. בשנה הזאת ספציפית, שבה  22 

נחסכו המון כספים בעקבות הקורונה, בשנה הזאת ספציפית שהילדים  23 

תגלות לגן, בגלל שלנו עברו הסתגלות לגן ואז נאלצו לעבור עוד פעם הס 24 

שהם חזרו אחרי חופשה ארוכה. וכנראה גם יהיה אותו הדבר בשנה  25 

הבאה. לא צריך להעמיס עוד קשיים על הילדים האלו,  להיפך. יש לכם  26 

הזדמנות לעשות את הדברים נכון. לא סוגרים ואז מביאים איש מקצוע  27 

שיגיד האם זה כדאי, האם זה הדבר הנכון לעשות. ואז אם הוא יגיד  28 

טעיתם, הנה, מחיר למשתכן ברמת אמיר, בואו תפתחו עוד גן. יש דרך  29 

לעשות את הדברים והנה, יצאה הזדמנות. והשנה יותר מתמיד אפשר  30 

כספים, בוצע התקציב  Xלעשות את זה בדרך הנכונה והראויה. נחסכו  31 

ילדים. לא  16, יש את הכסף, יש את המקום. אנחנו השנה היינו 2020של  32 

ד בכלל את המועצה במצב כזה של לשאול אותה אם נעים לי להעמי 33 

שקלים על הילדים שלנו בגן, באמת. זה לא לעניין.  200,000שולמו מעל  34 
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נראה לי שדיברנו על הטיעון הבריאותי, עברנו על היתרונות שיש בחוסר  1 

צפיפות גנים, מעבר לזה יש את התקציב שאנחנו בדקנו והוא לא אחד  2 

אפילו והוא גם לא קרוב. אולי נשמח מאד לאחד והוא גם לא חצי לחצי  3 

לשבת ביחד ולשמוע באמת את הנתונים האמיתיים ולא להיפגש בעוד  4 

פגישה ועוד פגישה בלי שאף אחד מוכן לדבר על נתונים מספריים. אין  5 

פה סוד גדול, אין פה מה להחביא. אנחנו כולנו רוצים את אותו דבר.  6 

יפרח. אז דיברנו גם על זה. חבל אנחנו כולנו רוצים שהיישוב הזה ישגשג,  7 

לפגוע, כמובן שימשיך הקיטון, אם זה לגנים פרטיים, אם זה מזוגות  8 

שעוזבים את הישוב ולא מעוניינים לגדל במקום הזה את הילדים שלהם.  9 

אנשים עוברים לגנים פרטיים על ימין ועל שמאל. יש קיטון בנרשמים  10 

ל קדימה צורן, דברים לבריכה? כי אני שומעת דברים בבריכה הצלולה ש 11 

מדהימים. רוב האנשים בקדימה ובצורן נרשמים לבריכות בחרות,  12 

בגאולים, בפרדסיה. מסיבות ברורות לעין. אנשים בורחים מהמתקנים  13 

שהמקום מציע להם, ולא כי לא אכפת, כי אין לי ספק שכל מי שיושב  14 

כאן ובחר בתפקיד של לשרת את האחר ולשרת את הישוב שלו, אכפת  15 

אז אכפת, אבל התוצאות והביצוע, יש איזה שהם פערים. עכשיו אני  לו. 16 

רואה כבר קצת חוסר סבלנות כלשהו בפרצופים שלכם אז אני רק אסכם  17 

את זה ככה. אנחנו חודשיים פרסמנו את הנושא הזה, עבדנו יפה, הגענו  18 

ילדים בגן סתוונית. גן סתוונית לא מוכן להתפצל, גן סתוונית לא  27-ל 19 

וך להיות גן נרקיס, גן סתוונית לא מתפצל ולא עובר לשום גן מוכן להפ 20 

אחר. אנחנו, כל אחד פה שהצביע בעד סגירת הגנים והחליט לא לעשות  21 

את הדברים נכון בסדר הנכון, לא לקחת פרוגרמטור או מישהו שיגיד  22 

שהדברים נבדקו, שהדברים נכונים, שהדברים נעשים בצורה שכלתנית,  23 

שעדיף לפגוע בילדים קטנים ולהרחיב משרדי  בצורת בדיקה רצינית, 24 

מועצה כאלו ואחרים. כל מי שהצביע בעד, הציבור הזה ידע. והציבור  25 

הזה ידע היום, והוא ידע מחר והוא ידע בזמן הבחירות. אבל מי שהצביע  26 

בעד החינוך והתושבים ויהיה לו אכפת, אני אישית וכל החברות שלי  27 

להזכיר את זה ויזכרו מי עושה פה  למאבק, והחברים שלי למאבק, יזכרו 28 

בעד הישוב ומי עושה בעד עצמו ובעד הכיסא המרופד שלו או הלא  29 

 30 מרופד. יש שאלות?

 31 גם לילך או גן שושן צחור רוצים? :קרן גרין, ראש המועצה

שלום לכולם, אני ארז. גר ברמת אמיר, יש לי שתי בנות מדהימות.  :ארז וישניא 32 

ועומר שצריכה להצטרף לגן מועצה עוד  אופיר שלומדת השנה בגן לילך 33 

בערך שנתיים. שמעתי את הדיון ואפשר לדבר פה בלי סוף על הגנים.  34 
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אפשר לדבר על שקיפות או על חוסר שקיפות, אפשר לדבר על צו השעה  1 

שהוא לא גנים בגודל הזה. אפשר לדבר על הסיבות שהורים רבים  2 

דלו ויתעצמו עם בוחרים לשלוח ילדים לגן פרטי, שזה רק סיבות שיג 3 

ההחלטה שנלקחה אם זאת תהיה ההחלטה הסופית. אפשר לדבר על  4 

ומשהו ילדים, עם  30ילדים בגיל הרך שהם לא צריכים להיות עם גן של  5 

גננת ושתי סייעות רצוצות. יש כאן כנראה לא מעט הורים, חלקם עם  6 

ילדים וותיקים יותר, חלקם עם ילדים צעירים. היינו עם הילדים בבית  7 

ודשיים בקורונה, אתם יודעים כמה זה קשה. והגננות האלה והסייעות ח 8 

ומשהו ילד. אפשר לדבר על  30האלה עושות את זה יום, יום, בגנים של  9 

החוויה של גן לילך, על הבלגן של הסייעות שהיה השנה בגן לילך שלא  10 

ממש תרם לגן הזה. ובכל זאת הבת שלי הולכת לגן הזה כל בוקר בחיוך,  11 

הו שם אכפת ממנה. אפשר לדבר על הכסף ועוד על הרבה מאד כי למיש 12 

דברים. בסופו של דבר אין לי הרבה מה להגיד לכם, יש לי להגיד לכם  13 

דבר מאד פשוט. עצרו. מה שאתם הולכים לעשות הוא שגוי. מה שתסגרו  14 

היום יעלה הרבה יותר מחר. החיסכון של היום יעלה ביוקר לכם, יעלה  15 

דים שלנו. ברור לי שכל מי שמתעסק פה בכל הנושא לנו, יעלה בעיקר ליל 16 

הזה מאמין שהוא פועל באחריות. אבל זו לא אחריות, זו טעות. כדי  17 

שלא תמצאו את עצמכם עם חלקנו, אולי רק עם חלקנו, עוד כמה שנים  18 

בדיוק באותו הדיון, סגירת עוד גנים במועצה הזאת, בגלל הדיון הזה  19 

וסף שהשורשים שלו נעוצים במה וההחלטה הזאת אתם תהיו בדיון נ 20 

שתעשו היום. כדי שלא תמצאו את עצמכם שם יחד איתנו או בלעדינו,  21 

אני מבקש מכולכם, בבקשה אל תסגרו לנו את הגן. לא את גן לילך, לא  22 

 23 את גן סתוונית ולא את גן שושן צחור, תודה. 

 24 תודה. גן שושן צחור? :קרן גרין, ראש המועצה

ם, אני דניאל שוורץ. אני אתחבר פה לחבריי. גם אני לא שלום לכול :דניאל שוורץ 25 

ילידת הישוב אבל פה מגיל ארבע, אז אני חושבת שזה די הרבה שנים.  26 

מה מביא אותי לפה? היתה לי תכנית ממש מושלמת ושיבשתם לי את  27 

התכניות. נאלצתי לשלוח את הבת שלי לגן פרטי, אני אומרת נאלצתי, כי  28 

שקל בשנה, כל שנה, על ילד  40,000וציא אף אחד לא כל כך רוצה לה 29 

ולחשב מתי אני אביא ילד כדי שאני אוכל לשלוח אותו לגן. אז עשינו את  30 

 31 הדבר הזה, המדהים הזה, והבת שלי הולכת לגן מירם. 

 32 את נציגת גן שושן צחור? :קרן גרין, ראש המועצה

, אורן הבא בתור נכון. תיכף כל הקווים יתחברו. אז רוני הולכת למירם :דניאל שוורץ 33 

למירם והיא ילידת דצמבר. זאת אומרת שבספטמבר יכולתי לשלוח  34 
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אותה לגן מועצה ולחסוך מעצמי את כל הנטל הכלכלי הזה ולהשקיע  1 

אותו בדברים אחרים, כמו בניסיון לקנות פה איזה שהוא נכס כדי  2 

להישאר בקדימה, כי אני רוצה להישאר בקדימה. גדלתי פה, היה לי פה  3 

ני לא יודעת למה אומרים על יגאל אלון היום דברים רעים, כי טוב. א 4 

 5 בשבילי זה היה פנינה.

 6 אף אחד לא אמר פה דברים רעים על יגאל אלון, הוא מצוין. :קרן גרין, ראש המועצה

 7 לא, לא, לא פה, סליחה, יש ויכוח בחוץ. :דניאל שוורץ

 8 צוין.לא, לא, אין. יגאל אלון בית ספר מ :קרן גרין, ראש המועצה

נתמקד. אז השארתי את רוני אצל מירם עוד שנה, כי חששתי להעלות  :דניאל שוורץ 9 

אותה לגן מועצה בגיל שנתיים ותשע, בדיוק מכל הסיבות שמוטי ציין  10 

מקודם. לא ידעתי אם יהיה לה מענה, עניין הצרכים, התחלנו גמילה,  11 

ש נולד לה אח, כל ההתפתחות הקוגניטיבית, החברתית, השפתית. ממ 12 

אפשר לדבר פה בלי סוף שנה שלמה רק על ההתפתחות של ילד מפעוט  13 

לילד ועל כל המשתמע מכך. אז חששתי והשארתי אותה בגן מירם  14 

ואמרתי אני אעשה השקעה טובה כי אז אני אוכל להעלות אותה לגן  15 

טרום חובה וחובה, שם ככה היא יותר בשלה, זה יהיה איזה שהוא רצף  16 

ה, פתאום הודיעו שגן שושן צחור בכלל לא התפתחותי הגיוני. אמה מ 17 

נפתח לגיל ארבע. עכשיו אין הרבה גנים בכפר, אנחנו ארבעה גנים סך  18 

הכל. יש את ברכה לפיד, שושן צחור, תות וחצב, זה בכפר. ארבעה גנים  19 

ומתוכם היה לי בעצם רק שתי אפשרויות שהן גיל שלוש ארבע, וזה בלי  20 

נוצרים בגיל הזה בתקופת לקחת בחשבון את הפערים הגדולים ש 21 

הקורונה. זה היגיון מאד מאד פשוט, ככל שהילדים קטנים הפער  22 

-ל 20ההתפתחותי גדול. אנחנו רואים כבר היום שההבדל בין בן אדם בן  23 

הוא לא משמעותי. לעומת זאת בין לידה לגיל שלושה זה איכות  23, 22 24 

ת מעבר מגן עצומה. אז כלל האצבע הזה מנחה אותי לכיוון שעכשיו לעשו 25 

פרטי לקבוצת גיל של שלוש ארבע, שהיא לא מאוזנת בעליל, בלי  26 

שנכנסתי לכמות הילדים ויש סייעת או אין סייעת, היא כן חולה, היא  27 

לא חולה, מצאו לה פתרון, לא מצאו לה פתרון, לאיזה קריטריון הגעתי  28 

או לא הגעתי, ואני שוב במקום של חשש גדול מה אני עושה. פשוט  29 

יד. עכשיו את אוזלת היד הזאת פגשתי איזה שהוא סירוב לא אוזלת  30 

לפתוח בכלל את הגן לרישום. וגם עכשיו ברישום המאוחר למעשה  31 

שבעה נרשמו לשושן צחור, מתוכם לפני שככה בורר מה הולך, לאן  32 

נושבת הרוח, פתאום נתנו עוד הזדמנות. ניתבו לפחות חצי מהם לחט"צ,  33 

ר מאזן כזה לפני שיש את התמונה שינו את אור הרישום, עשו חוס 34 
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הכוללת הברורה. וזה מאד חרה לי. ואז ממקום של לדאוג לבת שלי  1 

בכלל עברתי לאיזה הוא מסלול מקביל. אני מורה במקצועי, אני לא  2 

מנהלת חברת הייטק גדולה. אני מקבלת החלטות על האוצרות שלנו,  3 

גיע לכל ילד ילדים בכיתה ה'. אני בעצמי רואה כמחנכת כמה קשה לי לה 4 

שהוא בכיתה ה'. לא חתול, מוצץ ועזרה עם חברים. אז המסלול המקביל  5 

שהגעתי אליו זה עניין שאני בן אדם מאד לוגי, אני מקבלת החלטות  6 

בצורה מאד שקולה, רציונלית, הגיונית. אני רוצה לראות את הסיבה  7 

ואת התוצאה ואת ההיגיון. ופתאום אני רואה החלטה של מועצה  8 

בחזון חינוכי, אחרי תקופת קורונה, מהרגע להירגע, סגירת  גן שדוגלת  9 

אחד מתוך ארבעה. ואני שואלת את עצמי הכיצד? למה? מדוע? איך היא  10 

קיבלה כזאת החלטה בכזה חיפזון? אני על כל החלטה הכי קטנה בתחום  11 

החינוך של כיתה ה' חושבת אין סוף ומחפשת לקבל החלטה מבוססת  12 

ה מאד מאד חסר פה, העניין של החלטה מבוססת נתונים. וזה משהו שהי 13 

נתונים. איפה הנתונים? הגעתי פה לישיבה, באמת אחרי חודשיים שאני  14 

שוברת את הראש ואני חופרת למוטי, אז כמה? אז איך? ומנסה לפענח  15 

בכתב סתרים שלם כשזה באמת לא העבודה שלי, אבל זה חשוב לי, ואני  16 

לה ההחלטה הזאת על שושן מנסה לנתח על סמך אילו נתוני התקב 17 

צחור? גן יפיפה, מיקום בונבוניירה, פנינה שהשקיעו עשרות אלפי  18 

שקלים. החליפו את הקירות, עיצבו מחדש, שמו דשא סינטטי, החליפו  19 

מתקנים, כל מה שהיה שם יכולים לראות בכל גינה ציבורית אחרת  20 

ושוב, בקדימה. וסוגרים? עכשיו אפרופו החלטה מבוססת נתונים, נגיד,  21 

אני בן אדם ריאלי, נגיד ובאמת נראה קיטון באוכלוסייה וזה, תקציב  22 

ענק להשקיע לילדים. והדבר הנכון ביותר לכל קדימה זה לסגור את הגן.  23 

שנה,  80ניחא. אז למה את שושן צחור? למה לא את ברכה, שמסכן הגן,  24 

עוד רגע הוא נופל. אז כל רגע שמים בו פלסטר אחר. תורידו את הגן,  25 

תבנו שם ארמון, אימפריה, אולי זה אפילו יהפוך את ההגירה. עכשיו  26 

אפרופו ההגירה זה עניין מבוסס נתונים. אני לא יודעת, קודם כל  27 

הנתונים פה לא נגישים בעליל. אני לכל הרצאת הורים הכי פשוטה הייתי  28 

מקבלת ברושור מסודר עם כל הנתונים שצריכים להיות שם. חברים,  29 

למה צריך לעבוד כל כך קשה ולשחק פה מחבואים איפה הנתונים?  30 

בשביל הנתונים האלו? למה אנחנו יושבים שם ואני קמה לצלם  31 

ומסתכלת ככה ותוך כדי בונה לעצמי תכתיב נתונים, והנתונים האלה  32 

הם של כולנו, לא צריך להתחבא מאחוריהם או להחביא אותם או  33 

ר מחנכת בניתי להסתתר או לעשות אותם לא נגישים. עכשיו גם, בתו 34 
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כמה מצגות בחיי. זה לא קריא. זה לא פשוט, זה לא נגיש. אני רוצה  1 

ילדים, שזה קבוצה הגיונית לכל הדעות,  25-לדעת כמה עולה בתכלס גן ל 2 

. אני הייתי שמחה 35או  20כמה זה עולה בתכלס? לא לעשות ממוצע  3 

לראות החלטות מבוססות נתונים ואז, באמת, עם כל הלב ועם כל  4 

מון הייתי הולכת איתם. אבל פה אני מרגישה שהיה מחטף, יש פה הא 5 

תחושה שמאד ערערה לי את האמון ואני תושבת קדימה, וכל המשפחה  6 

שלי פה, וגם אני הבאתי את בעלי התל אביבי לפה. גם בגלל החינוך. וגם  7 

אני אומרת לחברים שלי תחזרו, תחזרו לפה, כל אלה שעזבו לתל אביב  8 

חרים, בואו, בואו לקדימה. ואני רוצה לשאול אתכם, ולכל המקומות הא 9 

גם, אפרופו החלטות מבוססות נתונים, איפה אתם ולאן אתם רוצים  10 

ללכת? איפה המטרה? איפה מטרת על? איפה חזון? למה הוא לא פה?  11 

בתל מונד. למה  2אני שואלת את השאלות האלה על כיתה ה' קטנה, ה'  12 

ה, זה דור העתיד שלנו, הם ישבו את השאלות האלה על הגיל הרך בקדימ 13 

שנה במקומכם. כשאתם תהיו גיל הזהב הם יהיו אלה  20פה עוד  14 

שצריכים לדאוג לכם. מי יקנה להם ערכים, מי ידאג להם, מי ייתן להם  15 

את הדברים הכי בסיסיים שהם צריכים עכשיו בגן? עכשיו הם צריכים  16 

הזמן. ואיך  אותנו, עכשיו הם חסרי ישע. עכשיו הפעוטות האלה, זה 17 

 18 מוטי אמר? זאת ההזדמנות. 

 19 תודה רבה. :קרן גרין, ראש המועצה

שניה, אני אסכם כי אני גם רואה שיש פה הקשבה, אז אפשר למתוח  :דניאל שוורץ 20 

 21 בעוד חמש דקות. 

סליחה, סליחה, דניאל רגע, אני חושבת שבשעה האחרונה היתה פה  :קרן גרין, ראש המועצה 22 

ין ראיה, שאין נתונים והכל כשאת רואה את הקשבה גדולה. להגיד שא 23 

 24 הנתונים, 

 25 אז רגע, :דניאל שוורץ

לא, לא, לא, אל תתבלבלי, יש לך דקה לסיים ואנחנו צריכים להמשיך  :קרן גרין, ראש המועצה 26 

 27 את הדיון שלנו.

לידות  300אין בעיה. אז אני אגיד דבר אחד. לפי הלמ"ס צפוי גידול  :דניאל שוורץ 28 

אני לא יודעת מאיפה הבאתם את הנתונים האלו, אבל  בשנה, בתשפ"א. 29 

, איך 178עוד פעם, חסרים פה נתונים. לפי המצגת פה, כיצד מגיל שלוש,  30 

יש פה ירידה כל כך בילדים, מה קורה פה בכלל לאורך הגילאים? איך  31 

מגיל שלוש, ארבע וחמש יש כזאת ירידה דרסטית? צריך לשאול את  32 

שה שהן נשאלו וזה מאד כואב לי. ואני השאלה הנכונות ואני לא מרגי 33 

רוצה שכולכם עכשיו בכיסאות שלכם תחשבו על הדברים החשובים  34 
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באמת ותשתפו אותנו. אנחנו לא צריכים לנבור בדברים כדי לחפש את  1 

 2 הנתונים ולגביהם לקבל החלטות נכונות וראויות. 

 3 דניאל, תודה רבה.  :קרן גרין, ראש המועצה

נה ואני מסיימת. שוב, אם כבר ואם כבר ואם כבר יוחלט דקה אחרו :דניאל שוורץ 4 

לסגור, מה שאני מאד מקווה שתצילו, כי מהחישוב שלי היתה פה טעות  5 

ילדים כבר יש בשושן צחור. אבל אם, דבר ראשון  20בחישוב ולפחות  6 

תשאירו את שושן צחור, תשפצו את ברכה לפיד. דבר שני, תחלקו את זה  7 

נפרד וחמש בנפרד. כי מבחינה מספרית זה לגיל שלוש בנפרד, ארבע ב 8 

מתאזן בדיוק באותו אופן וחוסך מעבר, ועם צפי עתידי יכולה להיות לנו  9 

גם קורונה בשנה הבאה. אז צריך לראות כמה מעברים עוד אנחנו  10 

 11 צריכים להעביר את הילדים שלנו בשנה אחת בגיל כזה. תודה.

 12 צביה, אמיר, מישהו רצה להגיד משהו? תודה. לפני שאני סוגרת, :קרן גרין, ראש המועצה

 13 יש לי שתי שאלות. :תושבת

לא, לא, אין יותר שאלות, אני מצטערת. חברים, אנחנו כבר שעה ומשהו  :קרן גרין, ראש המועצה 14 

בדיון, אנחנו צריכים לסגור ולהתקדם לנושאים הבאים. שמענו אתכם,  15 

ייחסות, כי הצגנו את הדברים. אם יש עוד משהו שחשוב לכם להגיד בהת 16 

 17 אני רוצה,

 18 בקצרה. צביה שמע:

 19 ממש בקצרה. :קרן גרין, ראש המועצה

אני חושבת שעלו פה הרבה נקודות חשובות שדווקא על חלק מהן דנו  :צביה שמע 20 

והתייחסנו וחלק אנחנו נמשיך להתייחס. רציתי רק לציין שאני  21 

התבקשתי להביא במצגת, להתייחס נקודתית לעניין של הנתונים על  22 

קירה. לא דיברתי, לא על התכניות הנהדרות שיש בגנים ולא על כל הס 23 

הדברים האחרים. הדיון שלנו היה ממוקד לנתונים מסוימים. כמובן  24 

שיש בעיה בנושא של להשיג סייעות, כמובן שזה מדיר שינה מעינינו כל  25 

הנושא של התחלופה והחוסר, לא רק אצלנו, גם במקומות אחרים. גם  26 

רעיון בתכנון שאמור להיות זה כדי שנוכל לטפל, אנחנו חוסר של גננות. ה 27 

 28 מתעסקים בחינוך. 

 29 )התפרצויות של התושבים, לא ניתן לתמלל(

חברים תודה רבה, הדיון הסתיים. אנחנו ממשיכים לנושא הבא. הצעה  :קרן גרין, ראש המועצה 30 

 31 לסדר חבר המועצה תומר יעקב. 

שניות, היה חסר רק דבר  10יש לי רק הערה, קרן, בזמן שאני הולך,  :תומר יעקב 32 

 33 אחד,

 34 תעזוב את זה. :קרן גרין, ראש המועצה
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 1 את הנתון המספרי שרוצים לשאוף ולהגיע אליו. :תומר יעקב

 2 אנחנו לא.  :קרן גרין, ראש המועצה

חבל, ביזיון שאי אפשר לסיים שני דברים ולהרגיש נעים, הכל פה  :תושבת 3 

 4 שנותנים לך להקשיב.  בתחושה של עושים לך טובה שאתה מדבר,

הנושא הראשון זה הנושא של בריכת השחיה. חברים, אנחנו ישבנו  :תומר יעקב 5 

ואישרנו, גם אני אישרתי, אני בטחתי במערכת, הכרתי בצורך ובחיוביות  6 

ובחשיבות של בריכת השחיה, לא ראיתי נתונים, לא כלום, מה שנקרא  7 

בריכה. אני חושב על עיוור. הצבענו על התב"ר בזמנו, פתחנו את ה 8 

שאחרי שנה שאנחנו כבר פתחנו את העונה השניה, אני חושב שהיה צריך  9 

להגיע חומר מקדים. זה משאב של המועצה הבריכה הזאת, להבין מה  10 

המציאות הכלכלית, המציאות החשבונאית, להבין אם באמת הבריכה  11 

הזאת לוקחת אותנו לאיזה מקום, מאיזה לצורך והרצון והחיוניות,  12 

ו של דבר זה כספים שאנחנו מאשרים. אנחנו אישרנו בשנה קודמת בסופ 13 

שקל. גם השנה  600,000-מאות אלפי שקלים, חוץ מהתב"ר עצמו של ה 14 

אנחנו משלמים על הבריכה הזאת הרבה מאד כסף. אמור להיות איזה  15 

מסמך, איזה תקציר שמספר לנו, הנה ההכנסות, הנה ההוצאות, זאת  16 

 17 ה הספד של,המציאות. יכול להיות שיהי

 18 אתה מדבר בכלל על המתנ"ס או על הבריכה? :יצחק גולברי

על הבריכה. אנחנו נתנו את הבריכה למתנ"ס כדי שבאמת יפעיל אותה,  :תומר יעקב 19 

אנחנו רוצים שהבריכה תפעל, רוצים שבאמת יהיה שם מנויים, שהיא  20 

תפרח, שתעשה עוד פעילויות. אבל אני חושב שצריך היה להבהיר,  21 

לקבל את המסמך הזה, לא מאוחר, אני מצפה שתשלחו לנו  ציפיתי 22 

 23 אותו. לא שצריך פה דיון מליאה או החלטה להציג.

נגיב לדברים. בעיקרון מבחינת הבריכה, כמדיניות מועצה שאומרת צריך  :קרן גרין, ראש המועצה 24 

שיהיה מתקנים לתושבים, בין היתר בריכה, כמו שיש תיאטראות, כמו  25 

מגרש כדורסל. אני שמחה, מברכת על זה שהמתנ"ס  שיש מגרש כדורגל, 26 

יכולתם  2019הפעיל את הבריכה בשנה שעברה. בדוח הכספי של שנת  27 

שקל להפעלת הבריכה. בשנה הזו  120,000לראות שיש שם מינוס של  28 

היינו אמורים לצפות לאיזון או אולי אפילו לרווח, אבל בגלל הקורונה  29 

ל לפתוח את הבריכה השנה כנראה שזה לא יקרה. בכל זאת השיקו 30 

בשביל לתת לציבור שלנו מקום שבו הוא יוכל טיפה ליהנות ולנפוש, בטח  31 

עכשיו במצב הקיים, וגם עשינו עוד דבר, זה השארנו את המחירים,  32 

. המחירים שלנו הם מחירים נוחים מאד 2020לפחות עד היום ומחר, של  33 
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מה מילים אתה וזה מתוך ראיה של הציבור. וזו שאלה של מדיניות. בכ 1 

 2 רוצה להתייחס לנושא התקציבי?

נשאלת השאלה, אם המועצה מציבה לעצמה קו אדום, עד איפה היא  : צפריר פדלון 3 

מוכנה להמשיך לממן את אותם הפסדים במהלך השנים. אני אגיד למה,  4 

כי אנחנו רואים בגלל בעיות כספיות כאלה ואחרות, אמר בישיבה  5 

מיליון שקל. אנחנו  4-5צפי של הקודמת הגזבר שאנחנו בגירעון,  6 

 7 מדברים על הרצון לצמצם גנים בגלל המצב,

 8 צפריר, אני אענה לך על זה. :קרן גרין, ראש המועצה

 9 של קו אדום. limitהשאלה שנשאלת האם יש לנו  : צפריר פדלון

קודם כל למי שלא היה ברור מקודם, אני אגיד את זה, אני מקווה  :קרן גרין, ראש המועצה 10 

היו קשובים לעניין הזה. העניין של סגירת ופתיחת גנים אינו שאתם ת 11 

רק תקציבי, אינו רק מבנים. צביה נגעה בזה ואני אומר את זה שוב, שזה  12 

קשור גם בצוות, זה קשור גם בהורים שמוכנים או לא מוכנים להיות בגן  13 

מסוים. בשביל זה צריך היערכות. היערכות פדגוגית, היערכות יישובית,  14 

התושבים שאי אפשר לעשות אותו לא בשבוע ולא בשבועיים, גם שיח עם  15 

אם חשבנו שאנחנו נצליח. לגבי הבריכה אין צורך להרחיב, אם תרצה  16 

-אחר כך תשבו על הנתונים. אני רק אומר שהצפי שלנו, הביצוע שלנו ב 17 

לא אמור לחרוג מזה, למרות  2020-, הצפי שלנו ל120היה  2019 18 

הגודל. ומבחינת שירות לציבור זה משהו  הקורונה. זה הצפי, זה סדר 19 

 20 שהוא מאד חשוב בימים אלו.

רגע, אבל מה את עושה, נותנת לי את נתוני התקציב שאני יודע לקרוא  :תומר יעקב 21 

אותם לבד. אני ביקשתי נתונים, אם זה בעייתי אז תגידו, אם לא רוצים  22 

כנסות, גם תגידו. אנחנו עוסקים פה בנזקים בעבר וזה לא מכובד. מה הה 23 

מה ההוצאות מהבריכה הזאת? תקציב אני יודע לקרוא, אני הצבעתי.  24 

 25 אני יודע.

התקציב, אתה קראת אותו, הבריכה היתה אמורה להיות ממומנת  :אבישי יצחקי 26 

 27 שקלים שהמועצה תשקיע בשוטף. 126,000בסדר גודל של 

 28 על איזה שנה אתה מדבר? :תומר יעקב

. עכשיו, אנחנו נמצאים כרגע במירוץ עד סוף 2019אנחנו מדברים על  :אבישי יצחקי 29 

החודש הזה לסיים את האיסוף נתונים, להגיש מבקר מטעם משרד  30 

הפנים את הדוח השנתי שלנו. אני אומר לך מראש כבר עכשיו שהמספר  31 

בטור הזה קצת פחות, סיימנו בגירעון קצת יותר קטן של כמה אלפי  32 

הקרובה אנחנו עומדים  שקלים. ולכן מבחינתנו פה אין הפתעות. בשנה 33 

בתנאי אי וודאות גבוהים. הבריכה, כמו שאמרה פה קרן, היא אג'נדה  34 
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יישובית שאנשים פה צריכים לקבל את השירות הזה. אנחנו מנסים  1 

לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לשווק את הבריכה כמה שיותר טוב. יש  2 

הגבלות מטעם המדינה במסגרת התו הסגול, שמגבילות את כמות  3 

מטרים רבועים באופן  3מטרים רבועים במקום  6-תרחצים בבריכה להמ 4 

רגיל. מה שאומר שיש מחצית מהכמות שיכולה להיכנס למים. זה אומר  5 

פחות אנשים יכולים להיכנס. כשאתה עושה תקציב הוא הצהרת כוונות,  6 

אתה יכול לסיים אותו קצת יותר טוב, אתה יכול לסיים אותו קצת  7 

שנה שעברה הצלחנו לפגוע בול והגענו למסקנה פחות טוב. אז בגדול  8 

שקל פחות ממה שתכננו, הוצאנו פחות ממה שתכננו.  10,000שבערך  9 

 10 20,000בשנה הקרובה אנחנו לוקחים בחשבון שפיל נוסף של אולי 

, בגלל ההגבלות של התו הסגול 126-שקלים, יש אולי הפסד נוסף מעבר ל 11 

נראה פיצוץ בבריכה. אז  שגם יכולות להיעלם בעוד שבועיים ופתאום 12 

שקלים נשאר, כשיכול להיות שזה יהיה  126,000-הסדר גודל של ה 13 

 14 שקל לפה או לשם. לא עוצרים שירות בשביל הסכום הזה.  20,000

שקל, זה מה שנקרא  120,000זו החלטה שלנו, אבל השאלה היא כזאת,  :תומר יעקב 15 

תי את בגין הפעלת הבריכה. ראי 2019הפסד צבור, הפסד לשנת  16 

 17 המספרים.

 18 עוד פעם, סליחה? :אבישי יצחקי

 19 שקל זה כבר, יש לך נתוני ביצוע. 120,000 :תומר יעקב

יש לי נתוני ביצוע כמעט סופיים, אנחנו אספנו אותם. תוכל לקבל אותם  :אבישי יצחקי 20 

בחודש הבא. אני מגיש אותם למבקר מטעם משרד הפנים עד סוף  21 

 22 . החודש הזה, אתה תוכל לקבל אחר כך

 23 שקל. 120,000אתה יכול להגיד לנו שמדובר בסכום של  תומר יעקב:

 24 תומר, חברים,  :קרן גרין, ראש המועצה

אבישי, אני רוצה לומר משהו. אני לא יודעת כמה להתייחס לזה כהפסד.  :תפארת אסולין משבאום 25 

שקל. לא, אנחנו  120,000-אתה מדבר אנחנו הולכים להפסיד את ה 26 

 27 מרוויחים,

 28 סליחה, סליחה, :קבתומר יע

 29 לא, סליחה תומר, :תפארת אסולין משבאום

 30 ההתייחסות שלי, :תומר יעקב

 31 תומר, תומר, שניה רגע,  :קרן גרין, ראש המועצה

 32 לא שניה, ההתייחסות שלי היתה חשבונאית, :תומר יעקב

תומר, אל תתבלבל, מותר, תעצור. תפארת בזכות דיבור אז תן לה  :קרן גרין, ראש המועצה 33 

 34 משיך.לה
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 1 אל תדברו איתי על ערכים או על רצונות, אני הצבעתי לבריכה לפני שנה. :תומר יעקב

תומר, אל תתבלבל, אם תפארת בזכות דיבור היא תאמר מה שהיא  :קרן גרין, ראש המועצה 2 

 3 רוצה להגיד, אתה לא תקטע אותה.

 4 ההתייחסות שלי היתה חשבונית. :תומר יעקב

 5 תפארת.  בבקשה, :קרן גרין, ראש המועצה

 6 תומר, קיבלת תשובה חשבונאית.  :אבישי יצחקי

סליחה, כשמציגים חשבונאות במה שקשור לגנים, אז אתם הולכים  :תפארת אסולין משבאום 7 

לערכים. כשעכשיו אתה בא ואומר לי לא, אני מדבר חשבונאות כשאני  8 

שקל האלה שאני כולי תקווה שעם  120,000-מדברת איתך על ערכים. ה 9 

ל העבודה הקשה שהמתנ"ס עושה שבסוף נגיע לאיזה שהוא הרצון וכ 10 

רווח, אני לא רואה את זה כהפסד, אני רואה את זה כשירות משמעותי  11 

לתושבים שלנו ובייחוד לתושבים שאין להם שום אטרקציה בחיים  12 

האישיים שלהם מעבר לגבולות הישוב. לא בחו"ל ולא במלונות ולא  13 

יישובית הזאת. אז זה סופר סופר בכלום. מה שיש להם זה את הבריכה ה 14 

 15 חשוב מבחינתי ואני לא רואה את זה כהפסד.

תודה תפארת. מבחינת המאזן, אחרי שאבישי יסיים את כל מה שהוא  :קרן גרין, ראש המועצה 16 

צריך להגיש, הוא יציג, אין שום בעיה. הנושא הבא, תכנית שיפוצי קיץ  17 

 18 לגנים ובתי ספר של תומר. 

, אני חושב שמליאת המועצה צריכה לקבל איזה 2020בר ביוני אנחנו כ :תומר יעקב 19 

מסמך, אפילו מסמך מה שנקרא חלקי, שמדבר מה רוצים לעשות, לפי  20 

סבבים, בטיחות, כיתות, עלויות, אומדנים, משהו שנוכל לקרוא. אחד  21 

הדברים שמאד מציקים, ואני אומר את זה כל הזמן, הנה, אושר תקציב  22 

ר כמה שאושר לטובת שיפוצי קיץ. אנחנו לא פיתוח בתחילת השנה, אוש 23 

יודעים, בגלל שלא מאשרים ואז מבררים מה צריך לבצע, אז מאשרים  24 

. מה הולך לקרות בקיץ לפי איזה תכנית, לפי delayועכשיו אנחנו באיזה  25 

 26 גרף, לפי בתי ספר, לפי גילאים, מה הולך לקרות?

. 2019-קיבלתם, מה עשינו ב 2019יכום אז ככה, תומר. קודם כל את ס :קרן גרין, ראש המועצה 27 

אמרתי בעבר, אני חוזרת שוב. אנחנו לא עובדים בשיפוצי קיץ, גם אם  28 

נמשיך לקרוא לדבר הזה ככה בגלל משרד הפנים. אנחנו עובדים עבודה  29 

שנתית. וראינו את זה גם השנה שעבדנו בחנוכה, מה שיכולנו עבדנו  30 

. 2020-רונה. וכך גם בבפסח, היתה לנו עצירה קטנה עכשיו עם הקו 31 

שיטת העבודה היא כזו שבתי הספר מציגים את הצרכים שלהם, יושבים  32 

עם החינוך ולאחר מכן נעשית עבודה מקצועית ביחד עם המנכ"ל שהוא  33 

מוביל את זה, מבחינת עבודת מטה. המליאה מאשרת את הסכום אבל  34 
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עבודת המטה ושיקול הדעת פה הוא שיקול דעת מקצועי. עכשיו  1 

רים נמצאים, בימים אלו חוזרים לצוותים, למנהלות, לישיבה עם החומ 2 

המנהלות והכל כדי להראות להם מה אושר ומה לא אושר. בחודש הבא  3 

נוכל להציג את זה לכם. אנחנו לא עוצרים לרגע, אנחנו ממשיכים  4 

בעבודות. התעדוף הוא תמיד תעדוף של בטיחות ואחר כך לפי צרכים של  5 

נה שעברה על המענה שניתן ליגאל אלון, השנה כל בית ספר. דיברנו ש 6 

השארנו גם איזה שהוא תב"ר לאור תורה. אנחנו בונים אולם ספורט  7 

בגוונים ובניצני השרון. אנחנו מסדרים את החט"צים ביובלים ובלברן,  8 

את כל הדברים האלה כולכם מכירים ובחודש הבא, אם תרצה תוכל  9 

יראו את זה, אחרי שכבר להרחיב, אבל בחודש הבא, אחרי שהמנהלות  10 

 11 נצא לדרך בביצוע של העבודות, תוכלו לראות,

 12 אין תכנית, אין מסמך מרכז? :תומר יעקב

 13 יש. יש מסמך כזה. :קרן גרין, ראש המועצה

 14 אפשר לקבל אותו? :תומר יעקב

 15 עוד אי אפשר עדיין לקבל אותו. :קרן גרין, ראש המועצה

שמנהלי בתי ספר ויו"ר וועד בית הספר  תומר, התכנית בנויה על זה :עמיקם לוי נגר 16 

מציגי את התכנית שלהם, מגישים אותה. אנחנו בפורום המטה דנים בו,  17 

-מאשרים, הרי אין לנו סכום אינסופי, יש לנו סך הכל את המגבלה של ה 18 

-לגנים ו 500,000מיליון שקל שאנחנו צריכים לראות, מחלקים אותם  2 19 

. אנחנו בודקים את זה, מאשרים מיליון בתי הספר בהתאם לדרישות 1.5 20 

את זה, מעבירים אליהם. כרגע נעשה אישור אצלנו, שבוע הבא אנחנו   21 

יושבים עם מנהלי בתי הספר ויושבי הראש של הסיבוב השני בשביל  22 

להגיד מה אנחנו אישרנו. אם יש ערעורים אז אנחנו יכולים בערעור  23 

ן אנחנו לראש המועצה ואז אפשר לצאת לדרך. בינתיים במשך הזמ 24 

עושים הרבה עבודות תוך כדי. עשינו במהלך הקורונה את כל הנושא של  25 

איטום של ניצני השרון, יובלים, אולם הספורט יובלים. כל הדבר הזה  26 

סיימנו אותו בנושא איטום, כי יכולנו לעבוד, היתה לנו הזדמנות להביא  27 

קבלנים. אנחנו עובדים גם במקביל בכמה גנים ובתי ספר שאנחנו  28 

וגלים לעבוד תוך כדי תנועה, אנחנו עובדים. בעיקר בבית ספר תיכון. מס 29 

וגם בשאר המקומות אנחנו מוצאים. כרגע בימים אלה מתקינים הצללה  30 

אחה"צ, מנסים לסגור את  13:00בחט"צ של יובלים, אנחנו באים בשעה  31 

 32 העניין. זה חלק משיפוצי קיץ ואני לא מחכה, אני לא אספיק לעשות.

 33 אז יש תכנית? תומר יעקב:

 34 יש. :עמיקם לוי נגר
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 1 אז יש תכנית, אז אי אפשר לקבל אותה?  :תומר יעקב

אני לא יכול לתת, זה קצת לא הוגן, תומר, זה קצת לא הוגן שאני אתן  :עמיקם לוי נגר 2 

לך, אני אתן, כי יש דברים שמוסכמים, יש דברים שיש חילוקי דעות  3 

סגר אצל קרן. זה לא נסגר. בינינו לבין המנהלים. והדבר הזה צריך להי 4 

 5 למשל,

 6 לא נרחיב, אני רוצה להתקדם הלאה. :קרן גרין, ראש המועצה

 7 בוא נעשה דבר כזה, נתוני ביצוע אתה יכול לתת לנו. :תומר יעקב

 8 כן, זה אני יכול. :עמיקם לוי נגר

 9 כבר אצלכם, 2019כן. נתוני ביצוע  :קרן גרין, ראש המועצה

 10 .2020לא, זה  :תומר יעקב

 11 יהיו בסוף, 2020אצלכם. נתוני ביצוע של  2019נתוני ביצוע של  :ן גרין, ראש המועצהקר

 12 זה תב"ר, קרן, זה לא תקציב שוטף. :תומר יעקב

 13 נכון.  :קרן גרין, ראש המועצה

 14 בתב"ר אפשר להוציא נתוני ביצוע מחר. :תומר יעקב

אבל גם לפני כן אתם אתם תקבלו את הנתונים, כמובן בסוף שנה.  :קרן גרין, ראש המועצה 15 

 16 תקבלו מה אנחנו הולכים לבצע, ככל הנראה בחודש הקרוב.

 17 אבל ברור שזה אומדן. :עמיקם לוי נגר

אני עוד זוכר מהשיחות שלנו, עמיקם, שהצפת את זה, כי אתה ביקשת  : צפריר פדלון 18 

לא להתמקד רק בשיפוצי קיץ בקיץ, רצית להתחיל מתחילת השנה,  19 

 20 להגיע לסוף השנה.

 21 נכון, זה מה שאנחנו עושים.  :לוי נגר עמיקם

מן הראוי היה שהיום יוצג לפחות מה נעשה עד היום בעלויות, אתה  : צפריר פדלון 22 

 X 23יודע, עשו זיפות, החליפו דלתות מכאן, החליפו דלתות מכאן. נשאר 

כסף, זה הולך עכשיו לבקשות של בית הספר ומשם נאשר, נציג לכם.  24 

 25 אבל גם את זה לא קיבלנו.

 26 תודה עמיקם, תודה צפריר. הנושא הבא פסולת חקלאית, צפריר. :ן גרין, ראש המועצהקר

 27 )מר יוסי אדירי עוזב את הישיבה(

ברחבי הישוב נערמו ערימות גדולות של פסולת חקלאית המורכבות  צפריר פדלון:  28 

מניילון, קרטונים, שתילים ועוד, וזה דבר שחוזר עליו כל שנה, אנחנו  29 

שנה וכל שנה לא מפנים. המהוות סכנה בטיחותית, חוזרים על זה כל  30 

שכן מדובר בימים חמים ובאופציית גרימת דלקות, מצב שיגרום לזיהום  31 

אוויר וקרקע. כמו כן מקומות אלו מהווים מקומות מסתור לנחשים  32 

ומזיקים אשר נצפו כבר בערימות אלה. מאחר וישנו תקציב של וועדה  33 

ע מדיניות קבועה הכוללת חקלאית אבקש לקיים דיון בכדי לקבו 34 
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תאריכים קבועים בשנה של פינוי הפסולת החקלאית וכן אופציות  1 

לטיפול במפגעים הקיימים. אני מאמין שזו מטרתנו המשותפת לשמור  2 

על סביבה בריאה ונקיה, כל שכן על בטיחות ובריאות התושבים. אני  3 

ה חושב שמן הראוי שמכיוון שאנחנו רואים שנוצרים פערים ויש וועד 4 

חקלאית, יש שם תקציב מאד צבוע. אני חשוב שזה נכון יהיה לקובע, אם  5 

לפחות אנחנו נוכל לקבוע עכשיו כבר את היעדים, תאריכים קבועים  6 

ששם אנחנו יודעים, מתפנה הפסולת הזאת, דברים שאנחנו נוכל, אנחנו  7 

 8 יודעים כאן זה נפתר. 

שר ועבודה משותפת עם הוועדה תודה צפריר. אנחנו נמצאים בק :קרן גרין, ראש המועצה 9 

החקלאית. שלומי מוביל את הדבר הזה, תאמר ככה כמה מילים כדי  10 

 11 שיבינו את עבודת המטה שנעשית.

אני אגיד כמה דברים בקצרה ומשהו להמשך. א' הנושא הזה של  :שלומי מוכתר 12 

הפסולת חקלאית הוא במוקד השיח. אני חושב שלגבי איכות הסביבה,  13 

מו שהזכרת זה עלה גם בוועדה האחרונה ונעשים עם זה עולה בוועדה, כ 14 

זה כמה דברים. כרגע אתה רואה את זה כי אנחנו בסיומה של עונת  15 

התות של הקטיף, אני מזכיר את זה וגם עונת האבטיחים, כי בסך הכל  16 

אלה היצרנים הגדולים של הניילונים ואני תיכף אגע בזה. הפסולת  17 

אחד זה הנילון האפור, השקוף, החקלאית היא מכילה שלושה מרכיבים.  18 

 19 וכל צינורות ההולכה של המים. אני מזכיר את זה, כי תכף, 

 20 טפטוף חד פעמי. : צפריר פדלון

טפטוף חד פעמי.  הפסולת הזאת מיועדת לשתי אפשרויות. אחד זה  שלומי מוכתר: 21 

הטמנה, לצערנו היום כל אתרי ההטמנה הם רחוקים, הם יותר בדרום  22 

שאן, לשם עד עכשיו לקחנו. הדבר השני זה מחזור. ויש עוד אחד בבית  23 

אבל המחזור מותנה, א', בכמה זמן הניילון באמת עמד. חלק מזה הוא  24 

מאבד את היכולת שלו, אי אפשר למחזר אותו. דבר שני שהוא יהיה  25 

מופרד. הנושא של הפרדה היה בעייתי ותיכף אני אגע איפה. בכל שנה  26 

 27 160,000בוצע פינוי מעל  2019ע פינוי, אנחנו מבצעים פינוי, לא מזמן בוצ

שקל מתוך התקציב, משרדים שמי שיצר אותם צבי כהן. נשאר מצבור  28 

גדול מאד בחלק המזרחי של הבעיה שמי שאתה מכיר, זה מטעמים  29 

בעיקר שהוא לא הפריד, זה עומד שם שנים ויש גם חלק שבא בכלל  30 

סגרת ממקום אחר. אנחנו עובדים איתו למצוא את המענה גם במ 31 

הוועדה החקלאית. לאחרונה אני נפגשתי עם נציג של נגב אקולוגיה. הם  32 

עוסקים גם בהטמנה וגם במחזור. אמנם האתר שלהם רחוק ויש פה  33 

בעיה של שינוע, אבל הוא אמור לתת לנו בימים הקרובים בכל זאת איזה  34 
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סכום ויכול להיות שחלק מזה, אחרי שהוא עשה סיור, היה פה לפני  1 

הוא עשה סיור כמעט בכל המקומות, שנלך למחזור. תקציב  עשרה ימים, 2 

. ההכנסות שלו ברובן זה 350-400הוועדה החקלאית עומד פלוס מינוס  3 

הארנונה על הקרקע וההוצאות הן בעיקר עבודות קבלניות. חלק מזה זה  4 

הפינוי וחלק מזה זה שבילים. חלק מזה זה בדיקות הקרקע שעושים. זה  5 

בישי, זה מתאזן אחד לאחד פלוס מינוס. לסיכום כמעט, יגע בזה אולי א 6 

ומילת ההמשך, אנחנו כרגע בעבודת מטה בעניין הזה, אנחנו מתכוונים  7 

, כרגע המכרז שלו נגמרו לכן 2019-להשיג. צבי כהן שפינה את זה ב 8 

אנחנו גם מחפשים פתרון אחר ולאחר אחר וגם יותר מעניין אותי כרגע  9 

מסתובב ואתה רואה, החקלאים  את המחזור. לפחות השנה, אם אתה 10 

הם כמעט הפרידו, היום יש הפרדה מלאה, אתה יכול לראות את  11 

הצבעים מופרד, שאפשר יהיה למחזר את זה, זה כבר טוב, כבר עשינו.  12 

לאחר שנבחר את הקבלן אנחנו נצא לפינוי נוסף בגדול. אני אומר פה עוד  13 

יכול להיות  בהערה, בסוגריים, שבמקביל נפנה למשרד להגנת הסביבה, 14 

שהוא גם יסייע לנו על מנת ליישר קו בישוב, גם הם היו שם, גם הם היו  15 

 16 אצלנו וראו את זה. אני מאמין שבסוף זה ייראה אחרת. 

 17 תודה רבה שלומי. הנושא הבא תיכון עודד. :קרן גרין, ראש המועצה

 18 כן. אני רוצה להעיר הערה קטנה לגבי זה, אני רוצה באמת לומר : צפריר פדלון

שבתקופה שתומר ניהל את הוועדה החקלאית הדברים כן עמדו ביעדים.  19 

וחבל, תשתמשו בו, יש לו את הידע הזה, הוא בא מהתחום הזה  20 

 21 החקלאי,

 22 אני חושב שתומר נמצא בניגוד עניינים אבל זה כבר תומר יגיד. :קרן גרין, ראש המועצה

 23 איך הגעת למסקנה הזאת? סתם להגיד? :תומר יעקב

 24 אני שואלת. אני אומרת. :ראש המועצהקרן גרין, 

הייתי בוועדה הזאת במשך חמש שנים ולהיפך, מנצלים את הקשר  :תומר יעקב 25 

הטוב, את החיבה, את הכבוד, את הניסיון, את ההיכרות. אבל בסדר, זו  26 

 27 היתה החלטה שלך. 

 28 כן. :קרן גרין, ראש המועצה

ון עודד, מהלך שהוביל לאחרונה נחשפנו לבעיית מצוקת מקום בתיכ : צפריר פדלון 29 

להחלטתך והחלטת הקואליציה להעברת הספרייה הציבורית בכדי  30 

ליצור מקום נוסף לשימוש תיכון עודד. לכן אשמח שנקיים דיון לגבי  31 

אופציות קיימות לטיפול בבעיה ואולי בכך נצליח להחזיר את הספרייה  32 

ובי למקומה בתיכון עודד. אחד, למיטב הבנתי הוכנס אולם הספורט היש 33 

לתוך הפרוגרמה של תיכון עודד, אולם הספורט הגדול שלא היה להם  34 
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לפני התכנית של התיכון. מהלך שגוי שיש לתקנו ולהוציא את אולם  1 

הספורט מתוך הפרוגרמה שכן הוא אינו אמור להיות חלק מהפרוגרמה  2 

 3 101מטרים נוספים. תיקון  600-של קריית החינוך ובכך נקבל עוד כ

נון מאפשר תוספת בניה בתב"ע מקומית, דבר שימנע לחוק תכ 62סעיף  4 

מאיתנו מצב של פנייה לוועדה המחוזית. מרפסות בית הספר גם הן  5 

יכולות להיסגר לטובת שטחי לימוד כיתות, מעבדות וכדומה, הכל לפי  6 

הצורך. כמו כן אבקש שנקבל סקירה לגבי מצבו הכספי של תיכון עודד  7 

כספים אותם חייבת המועצה לתיכון  ודוחות כספיים, כולל נתונים לגבי 8 

 9 ככל שיש כאלה.

תודה. בישיבה הקודמת פירטתי ככה על הסטטוס של תיכון עודד, אבל  :קרן גרין, ראש המועצה 10 

בכל זאת, גולברי, אם אתה רוצה להרחיב טיפה על הנושא של זכויות  11 

 12 הבניה.

ן עודד, דברים מגלים שיש בעיות בתיכו 2020כן. א' אני שמח שביוני  :יצחק גולברי 13 

שאנחנו כבר רצים איתם כמעט שנה, גם לפני שאני נכנסתי לקואליציה.  14 

תיכון עודד, יש לו פתרונות לשנה הקרובה בתוך המערכת, בתוך בית  15 

הספר, וזו סמכות המועצה לקבוע, להעביר, מה להעביר, לאן להעביר  16 

ולתת פתרונות בתיאום מלא עם מנהלת בית ספר. במקביל הנושא של  17 

ויות וסעיפים ולקחת, לעשות ניוד זכויות, אנחנו מכירים את הדברים זכ 18 

האלה, מה לעשות ששרונים לקח להם הרבה זמן עד שהגענו לוועדה  19 

המחוזית כדי לתת לנו אישור, לתת להם אישור לדון בבקשה שלנו, מה  20 

שאנחנו אמרנו כל הזמן, סמכות שלכם לתת לנו להעביר זכויות, ניוד  21 

טפלים בעניין הזה, יש אדריכל, חיליק קורין שבנה את זכויות. אנחנו מ 22 

בית הספר. לטפל בניוד זכויות, לטפל בתב"ע להגדלת זכויות. אני מאמין  23 

שהנושא הזה ייפתר וקרן, בתיאום עם דורון אוזן, יו"ר הוועדה, לוחצת  24 

 25 כל יום, כל יום כדי לקבל פתרונות.

 26 )מר עמירם לוי נגר יצא מהישיבה(

רק נחדד שקיבלנו אישור שזו תהיה הוועדה של שרונים, זאת אומרת זה  :המועצהקרן גרין, ראש  27 

 28 כבר כמעט בטוח.

בדיוק. דבר שני, לגבי בית הספר, מה לעשות שמשרד החינוך, המנהלת  יצחק גולברי: 29 

מטר ברוטו. זה מה שהוא  384מטר, משרד החינוך קבע  1000רוצה בערך  30 

לא יודע עד כמה אתה היית אומר שמגיע. עכשיו צפריר, תשמע, אני  31 

שותף ברעיון שאני הלכתי לבקש אישור לבית ספר תיכון, אני לא יודע  32 

 33 איך אתם מוציאים את אולם הספורט מתוך הפרוגרמה. 

 34 אולי הפרוגרמה, אולם הספורט אני יכול להגיד לך מפורשות,  : צפריר פדלון
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 1 תן לי, אני עכשיו רשות דיבור.  :יצחק גולברי

אני הייתי מעורב, בתקופה של עזרא לוי וישי רץ לוועד, להביא שם את  : צפריר פדלון 2 

 3 הכסף.

 4 צפריר,  :קרן גרין, ראש המועצה

אל תביא אדם שלא שייך לפרויקט הזה. את בית הספר התיכון המועצה,  :יצחק גולברי 5 

כשאני הייתי ראש מועצה, פנתה למשרד החינוך. אין בית ספר תיכון בלי  6 

 7 ר כזה.אולם ספורט, אין דב

 8 לא היתה החלטה. : צפריר פדלון

 9 לא, אתה מפריע לי.  :יצחק גולברי

 10 צפריר, גולברי בזכות דיבור, תודה. :קרן גרין, ראש המועצה

אתה מפריע לי. אין בית ספר תיכון בלי אולם ספורט. אתה יודע מה,  יצחק גולברי: 11 

יתרה מזאת, כדי לתת לנו אישור להקים תיכון הכנסנו את מגרש  12 

רגל בתחשיב של השטח כדי לקבל אישור לתיכון, כי לא היה הכדו 13 

מספיק שטח. אז אתה יודע מה, גם אני רוצה שיוציאו את אולם  14 

הספורט ויתנו לה עוד מטראז'. קבענו פגישה בירושלים בשבוע הבא, יחד  15 

עם אורלי, יחד עם אגף ההנדסה. גם האדריכל וגם המהנדס וגם אני,  16 

אותם שיוציאו, אתה יודע מה, את אנחנו נלך לירושלים לשכנע  17 

המחסנים ואת הגגות, את הכל, הלוואי ויתנו לנו עוד מטראז'. ככל  18 

שיתנו לנו מטרים אנחנו נבנה, בוודאי גם המועצה מוסיפה והוסיפה  19 

תמיד וניתן לזה פתרונות. המילים יום ולילה. עכשיו לגבי התקציב של  20 

 21 ,בית הספר. תיזהרו בדבריכם

ני ביקשתי? לא, אני לא מפחד ממה שאני, איציק, מה ביקשתי? מה א צפריר פדלון:  22 

 23 דוחות כספיים, מצב כספי שלו,

 24 לך תראה בתי ספר בניהול עצמי, תבקש ממנו לתת דוחות. :יצחק גולברי

למה אני צריך ללכת לבית ספר, איציק, למה אתה שולח אותי לבית  : צפריר פדלון 25 

 26 ספר?

 27 בגדול, תן לי לסיים, :יצחק גולברי

 28 קרן, את מרשה לי לפנות לגורמים חיצוניים לקבל נתונים? : פריר פדלוןצ

 29 לא. :קרן גרין, ראש המועצה

 30 תגידי לי כן, אני אלך. : צפריר פדלון

 31 התשובה היא לא. :קרן גרין, ראש המועצה

צפריר, משפט אחרון, אנחנו באמת עמלים כל הצוות, בראשותה של  :יצחק גולברי 32 

יום יום עם יהודה כץ ממשרד החינוך, עם קרן, שיתוף שלי וההנדסה,  33 

יהודה שהיה פה מנהל מחלקת החינוך, עם צביה. אנחנו עמלים יום, יום  34 
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מול חיליק קורין כדי לתת פתרונות לא רק לעודד, יש לנו את הרצוג  1 

שצריך להגדיל ויש לנו, אנחנו עמלים בזה יום, יום, הרבה עבודה ואני  2 

 3 לתת את הפתרונות. מבטיח לכם, נעשה את המקסימום כדי

 4 )מר עמיקם לוי נגר חזר לישיבה(

תודה גולברי. רק כדי לחדד, חברי מועצה פונים למנכ"ל המועצה, לא  :קרן גרין, ראש המועצה 5 

לגורמים בתוך המועצה. באשר לתקציב, אז יש עודף תזרימי בתיכון, אין  6 

בעיה תזרימית. יש שאלה מקצועית על הגובה, זו עבודת מטה שנעשית  7 

עניין התקציב. בסופה, אם יהיה צורך, אנחנו נעלה אותה. כרגע אין ל 8 

בעיה תזרימית לתיכון עודד, כל דבר אחר נמצא כרגע בדיון של מחלקת  9 

חינוך ומחלקת גזברות ביחד עם התיכון. הנושא הבא, וועדת השקעות.  10 

אישור מדיניות ההשקעות.  2/2020אימוץ חוזר מנכ"ל משרד הפנים  11 

 12 ה, יש שאלות? אוקי. מי בעד? פה אחד.שלחנו לכם את ז

 13 מאשרים פה אחד לאמץ את חוזר המנכ"ל.  החלטה: 

שלחתי במייל בקשה, אני חושב שזה דבר שאפשר להביא אותו, זה  :תומר יעקב 14 

 15 טריוויאלי, נתונים.

 16 למה? :קרן גרין, ראש המועצה

 17 וועדת השקעות שמתכנסת אחת לרבעון, אין פרוטוקול,  תומר יעקב:

 18 אנחנו נעלה את זה באחת הישיבות הבאות.  :רין, ראש המועצהקרן ג

אפשר להביא גם את הנציג של חברת השקעות אולי לתת איזה סקירה,  :תומר יעקב 19 

 20 כל כך הרבה כסף.

 21 בסדר גמור, מקובל. באחת הישיבות הבאות.  :קרן גרין, ראש המועצה

 22 הכל מסודר, יש לי פרוטוקולים, יש לי הכל.  :אבישי יצחקי

 23 אז בוא נראה, אולי בסוף, :קרן גרין, ראש המועצה

 24 הוא יכול לפנות דרך המנכ"ל, אני יכול להעביר. :אבישי יצחקי

 25 אפשר להעביר לך פרוטוקולים או שנעשה על זה דיון. :קרן גרין, ראש המועצה

 26 יש לי פרוטוקולים, בצורה מסודרת, אנחנו עובדים לפי הנחיות מנכ"ל. :אבישי יצחקי

 27 יש נתונים שתומר ביקש במייל, אפשר לענות לו עליהם.  : לוןצפריר פד

 28 נעביר לך את הנתונים. :קרן גרין, ראש המועצה

 29 מיליון משלשום.  40רק נתון אחד, תומר, אני מחפש  :אבישי יצחקי

 30 מיליון? 40למה  :תומר יעקב

 31 .40מיליון, אני מחפש  100כתבת שיש  :אבישי יצחקי

תכנון ופיתוח ופיתוח מתחם סופיה וסרמן  1026לת תב"ר מספר הגד :קרן גרין, ראש המועצה 32 

 33 300,000שקלים לסך של מיליון שקלים. סך ההגדלה  700,000בסך של 

שקלים. מקור מימון קרן סלילה. התב"ר הזה מיועד כדי שנוכל לעשות  34 
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את התב"ע או את התכנית המפורטת או את המסמך מדיניות לפי מה  1 

האלה כדי  300,000-. אנחנו מגדילים את השיוצע למתחם סופיה וסרמן 2 

להסדיר שם את הכביש. זה אחד הכבישים הרעועים בישוב, אחד  3 

הרחובות היפה ואחד הכבישים הרעועים. אז אנחנו במסגרת העבודות  4 

 5 שאנחנו עושים,

 6 הוא לא נסלל סופיה וסרמן? : צפריר פדלון

 7 מה? :קרן גרין, ראש המועצה

 8 וסרמן. הוא נסלל סופיה : צפריר פדלון

 9 לא, לא נסלל עדיין. :קרן גרין, ראש המועצה

נסלל לא. גם עכשיו אנחנו לא, חבר'ה, אנחנו גם עכשיו לא עושים, לא  יצחק גולברי: 10 

מדרכות ולא זה, אנחנו פשוט מתקנים את הכביש לכל האורך, מסדירים  11 

אותו, מרחיבים אותו קצת כדי לתת לאנשים חיים, כי המקום שם נראה  12 

 13 נורא.

 14 מה עם חיבור ביוב? ר יעקב:תומ

 15 זה בטיפול עכשיו, כל הנושא. :יצחק גולברי

 16 עוד אחד המקומות הבולטים שעדיין, :תומר יעקב

 17 לא רק זה, גם הסיגלון.  :יצחק גולברי

הסיגלון בטיפול, וסופיה וסרמן ככל הנראה עם הבניה של השכונה  :קרן גרין, ראש המועצה 18 

 19 החדשה, זה נסגר. מי בעד? פה אחד.

 20 מאשרים פה אחד את הגדלת התב"ר.  החלטה: 

תכנון בינוי והצטיידות חט"צ יובלים. עדכון סטטוס, משרד  938תב"ר  :קרן גרין, ראש המועצה 21 

שקלים. יש תוספת לאישור של  5,768,235החינוך אישר תקציב של  22 

 23 6,035,444ש"ח. סך הכל הכנסה ממשרד החינוך  267,209משרד החינוך 

שקלים, הפחתה  3,200,000ות. אושר תקציב בסך של ש"ח. קרנות הרש 24 

קרן היטלי  2,600,000שקלים, סך הכל קרנות הרשות  600,000לאישור  25 

שקלים. סך כל ההכנסות  1,395,985השבחה רמת אמיר ללא שינוי,  26 

שקלים. ההוצאות עבודות קבלניות, אושר תקציב של  10,354,426 27 

שקלים. סך הכל סעיף  528,000שקלים. הפחתה לאישור  9,864,220 28 

שקלים,  500,000ש"ח. רכישת ציוד, אושר תקציב בסך של  9,336,220 29 

שקלים. סך הכל  428,000שקלים, סך הכל סעיף  72,000הפחתה לאישור  30 

ש"ח. רגע לפני שנאשר אני רוצה לאחל בריאות  10,035,429הוצאות  31 

ים, טובה לאיריס שכרגע נמצאת בבית חולים, היא שברה לי את השיני 32 

אז זה קצת בהומור. אבל בריאות טובה לאיריס שתחלים במהרה  33 

 34 ותחזור לשבור לנו את השיניים. מי בעד? פה אחד.
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 1 מאשרים פה אחד את התב"ר. החלטה: 

 2 35%-25%אישור משרת מנהלת לשכת סגנים רונית וקנין בשכר של  :קרן גרין, ראש המועצה

וזו משרת אמון משכר מנכ"ל. אישרנו את המשרה כבר קודם, מאחר  3 

צריך לעלות ולהגיד את זה בשם ואני צריכה לקרוא כלשונו את המסמך  4 

 5 הבא.

 6 ?25-30,למה לא 25-35עמיקם, למה  : צפריר פדלון

 7 בין, בין. :עמיקם לוי נגר

 8 כי בדרך כלל זה קופץ, : צפריר פדלון

 9 ומי שקובע זה משרד הפנים. 25-35מתח הדרגות  :עמיקם לוי נגר

 10 אני אסיים, אני אקבע את זה לפרוטוקול. :ועצהקרן גרין, ראש המ

 11 הם יקבעו לה את הדרגה.  :עמיקם לוי נגר

אני קוראת את זה לפרוטוקול. אישור מינוי בשכר של מנהלת לשכת סגן  :קרן גרין, ראש המועצה 12 

ראש רשות ומליאת המועצה. בהתאם לצו המועצות, נוהל קבלת עובדים  13 

. בהתאם להנחיות משרד הפנים (9א' ) 9סעיף  1977לעבודה תשל"ז  14 

נדרש אישור מליאת המועצה למינוי בשכר של העובדת במשרת אמון  15 

כמפורט לעיל: וקנין רונית, תעודת זהות. מנהלת לשכת סגן ראש  16 

, החל 100%משכר מנכ"ל. היקף משרה  25-35%המועצה בשכר של  17 

ר , בכל מקרה אנחנו את יוני כב1/6-. זה לא התחיל ב1/6/2020מתאריך  18 

 19 עברנו.

 20 עד שיאשרו אותה. :עמיקם לוי נגר

, למה 30-35, 25-30אני שוב פעם חוזר, עמיקם, אני יודע שהדרגות רצות  : צפריר פדלון 21 

25-35? 22 

 23 זה מה שכתוב במשרד הפנים. :עמיקם לוי נגר

 24 זה אחד, שניים, : צפריר פדלון

 25 זה הנחיה של משרד הפנים. :קרן גרין, ראש המועצה

 26 לא מבין למה היא צריכה לעבוד בחוזה אישי, למה בשכר בכירים?אני  : צפריר פדלון

 27 אה, זה משרת אמון לצערי הרב. :עמיקם לוי נגר

 28 חוזר מנכ"ל. :יצחק גולברי

 29 לא, איציק, משרות אתה יכול להחליט,  : צפריר פדלון

 30 זה משרת אמון. :עמיקם לוי נגר

יני קיצוצים כאלה ואחרים נכון, אני שואל למה. אנחנו  מדברים על כל מ : צפריר פדלון 31 

ועלויות של חוזה אישי הן הרבה יותר גבוהות, חוזה אישי עולה לנו  32 

הרבה יותר מעובד מן המניין. לא נראה לי, נראה לי שזה נהנתנות כזאת  33 

מסוימת ללכת לחוזה אישי למינוי פוליטי וזה לא נכון, ועם המזל הגדול  34 
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ם מתאם ובקרה, שהורדתם את המשרה שהיתה צריכה להעלות גם היו 1 

לא יודע מאיפה הבאת את המשרה הזאת. אני שמח מאד שזה ירד, אני  2 

מאמין שתעלו את זה עוד מעט עוד פעם. אבל אני חושב שזו נהנתנות  3 

לשמה, זה לא המצב שאני צריך לתת חוזים אישיים, היא יכולה לעבוד  4 

יותר  בחוזה רגיל, בעבודה רגילה מן המניין, עובד מן המניין, זה נראה לי 5 

 6 מדי.

טוב. מי בעד? קרן, אמיר, שלומי, אביעד, תפארת, נועם, אייל, גולברי  :קרן גרין, ראש המועצה  7 

 8 ויוסי. נגד? תומר, צפריר.

 9 מאשרים ברוב קולות את משרת מנהלת לשכת סגנים.  החלטה: 

יל תודה. מינוי שני חברי מועצה נוספים לוועדת הנחות בארנונה. אי :קרן גרין, ראש המועצה 10 

 11 אלבלק ויוסי נגר. אני מעלה כל אחד בנפרד או את שניהם ביחד? 

אני רוצה להגיד משהו. חלוקת הוועדות לא נעשתה לפי מפתח סיעתי וזה  צפריר פדלון:  12 

מאד מציק, אני חושב שזה לא נכון. אני זוכר שגם את היית באופוזיציה,  13 

ולתומר נשארת יו"ר ועדת חינוך. ואני חושב שזה לא נכון ומגיע לי  14 

להיות יושבי ראש ועדות. לפחות מן הראוי שבשביל הכבוד, אנחנו עושים  15 

את זה בהתנדבות, אנחנו לא עושים את זה מאיזה מתנות כאלה ואחרות  16 

ואת יודעת את זה טוב. אני אמרתי, תני לנו לעשות, את לא נותנת לנו  17 

את האופציה הזאת לעשות וזה לא נכון, זה שגוי. אנחנו מבקשים ממך  18 

 19 לשקול בשנית לתת לנו לשבת כיושבי ראש וועדות כי מגיע לנו את זה. 

 20 )גב' תפארת אסולין משבאום יצאה מהישיבה(

 21 תודה.  :קרן גרין, ראש המועצה

יש בעיה ספציפית עם הוועדה הזאת, אני רוצה את ההתייחסות של  נועם מולה: 22 

היועץ המשפטי. בצו הרשויות אמור להיות הרכב וועדה, לפחות  23 

תייחס לחברי המועצה, שני נציגים מההנהלה והנציג הנוסף צריך בה 24 

להיות מהסיעה הגדולה באופוזיציה. עד כמה שאני יודע זה צפריר  25 

ואביעד שהם מהסיעה הגדולה. אז אני מבקש שתבדקו את זה כי כרגע  26 

 27 ההרכב הוא לא תואם לצו.

 28 ועדת ביקורת. ויוסי נגר,קודם כל אני רק אומר שאביעד הוא יו"ר ו :קרן גרין, ראש המועצה

עדיין אני אומר שהוא יו"ר וועדת ביקורת לא חוקית ואני מדגיש את זה  : צפריר פדלון 29 

 30 ליועץ המשפטי.

 31 שמה, שמה? :יצחק גולברי

 32 הוא לא יכול להיות יו"ר וועדה, גם לא וועדת יחיד.  : צפריר פדלון

כה, קודם כל, אביעד יו"ר וועדת גולברי, בוא לא נעשה דיון. חברים, כ :קרן גרין, ראש המועצה 33 

ביקורת. יוסי נגר הוא מהאופוזיציה, הוא בעצם נכנס בנעליו של מר  34 
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דורון אריה. אייל אלבלק אנחנו מוסיפים אותו כחלק מההנהלה. אייל  1 

אלבלק הולך להיות יו"ר. אני מעלה את זה להצבעה. אחרי זה היועץ  2 

מליאה הבאה. מי המשפטי, אם תחשבו שיש איזה משהו שצריך, נתקן ל 3 

בעד אייל אלבלק יו"ר, יוסי נגר חבר? קרן, יוסי, אמיר, שלומי, אביעד,  4 

 5 תומר, נועם, אייל, גולברי. מי נגד? צפריר. תודה.

מאשרים ברוב קולות את מינוי חברי המועצה הנוספות  החלטה:  6 

 7 לוועדת הנחות בארנונה.

בקלסרים לפניכם, מי שלא אז מוזמן  מונח 2020דוח רבעון ראשון מרץ  :קרן גרין, ראש המועצה 8 

לקחת גם פה. מינוי נציג נוסף לוועדת בחינה, אני מורידה את זה מסדר  9 

 10 היום, בינתיים הסתדרנו עם הנציגים הקיימים. תודה רבה וערב טוב. 

 11 

 12  -הישיבה  ננעלה -

 13 
_____________________   ________________________ 14 

 15 מנכ"ל המועצה   -עמיקם לוי נגר                                    הראש המועצ -קרן גרין        


