
                          1 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •    09-8902902טל:    •    6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                   

     

 המועצה מנכ"ל   לשכת

 

 
 

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  ושבמוקד שירות לת לשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\  11.8.2020פרוטוקול  מלא מישיבת מועצה מיום.doc 

 

 1 2020אוגוסט,  13כ"ג אב, תש"ף, 

 2 

 3 8מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  פרוטוקול

 4 11.8.20שהתקיימה ביום ד 

 5 

 6 ראש המועצה  -   גב' קרן גרין   :משתתפים

 7 חבר מועצה  -   מר יוסף אדירי 

 8 חבר מועצה  -   מר אמיר זהבי   

 9 חבר מועצה  -   מר אביעד חסון   

 10 עצה חבר מו  -   מר תומר יעקב  

 11 חבר מועצה  -   מר אייל אלבלק  

 12  חבר מועצה   -   מר יצחק גולברי 

 13 חבר מועצה  -  מר שלומי מוכתר  

 14 חבר מועצה   -   מר יוסי נגר  

 15 חברת מועצה  -   גב' תמי רוטמן   :חסרים

 16 חבר מועצה  -   מר צפריר פדלון  

 17 חבר מועצה  -   מר נועם מולה  

 18 חברת מועצה  - גב' תפארת שלומציון אסולין  

 19 מנכ"ל  -  מר עמיקם לוי נגר    סגל: 

 20 יועץ משפטי  -  עו"ד אהרון שפרבר  

 21 יועץ משפטי  -  עו"ד אבינועם פרץ 

 22 גזבר  -  מר אבישי יצחקי  

 23 

 24 

 25 סדר יום 

 26 עדכוני ראש המועצה  .1

 27 אישור המלצות ועדת תמיכות.  .2

 28 . 2021אישור תבחיני תמיכות לשנת   .3
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 1 הגדלת תברים .4

 2 לד פתיחת מערב רוטשי – 1043הגדלת תב"ר  א.  

 3 ₪   ₪700,000 לסכום של  ₪250,000. מסכום של  450,000הגדלת התב"ר בסכום של   

 4 מקור מימון: קרן תיעול וניקוז  -קווי ניקוז ועבודות תמיכה למניעת סחף -₪   250,000 

 5 ₪ גינון בערוגות הכבישים מקור מימון: קרן סלילת כבישים.   100,000 

 6 לסמטת הברון מקור מימון: קרן שצפים כללי. ₪ ביצוע שצ"פ ברחוב התות צמוד   100,000 

 7 רחוב ההגנה  –פרוייקטים בשצפים  -1010הגדלת תבר  ב.  

ביצוע גינון צומת ההגנה ושצ"פים בצמוד לרחוב בן    -₪    150,000הגדלת התבר בסכום של    8 

 9 ₪ מקור מימון: קרן שצפים כללי.  650,000 -₪ ל  500,000צבי ולרחוב הפלמח. מסכום של 

 10 ויתקין  -שיפוץ גן תמר וגן רקפת  -1068"ר פתיחת תב .5

 11 ( ₪2069 )מספר מענק  197,858גן תמר סכום של 

 12 ( ₪2070 )מספר מענק  433,849גן רקפת ויתקין סכום של 

 13 ₪.   631,707מענקי מפעל הפיס בסכום של 

 14 הצגת הפרוייקט. -(21סטים מעל גיל יטו)בית לא בית לחיים .6

 15 . 15.9.20לתאריך  8.9.20ריך . שינוי מועד הישיבה של ספטמבר מתא7

 16 

 17 

 18 

 19 

. ככה, בפתח  8ערב טוב, ברוכים הבאים לישיבת המועצה מן המניין מספר   : גב' גרין, ראש המועצה 20 

בבידוד, מתוכם    91חולים,    43הדברים קצת עדכוני קורונה. נכון להיום יש   21 

פעמיים    20 ולפעמים  יום,  כל  אנחנו  היום.  הבידוד  את  לסיים  אמורים  22 

איזה שהיא    ביום, במעקב לנו  יש  וככה לראות אם  סטטוס אחרי המצב,  23 

שכונה או מוקד או אזור כלשהו. יש לנו כלי שליטה הרבה יותר טוב עכשיו  24 

עם כלי שפיתח פיקוד העורף ומשרד הבריאות. אנחנו בקשר צמוד גם עם   25 

רוצה לאחל   הזה. אני  הנושא  גם מוביל את  העורף, שלומי מוכתר  פיקוד  26 

וטובה רוצה   בריאות מלאה  נדבקה. אני  לתפארת אסולין שעדכנה שהיא  27 

אתמול,   והיום,  בבידוד.  שהוא  פדלון  לצפריר  טובה  בריאות  גם  לאחל  28 

בעצם אנחנו מטפלים בנושא של גן ילדים שאחת מהצוות התגלתה כחולה,   29 

מול  הבריאות,  משרד  מול  התהליכים  את  לזרז  לסייע,  מנסים  אנחנו  אז  30 

מרוכזות. אנחנו בעצם נמצאים בסוג של  קופת החולים, כדי שיהיו בדיקות  31 

עם   אינטנסיבית  מאד  מאד  בשגרה  אנחנו  כלומר  חירום,  שגרת  תקופת  32 

אחד,  מצד  קצת,  זה  על  נעדכן  ככה  ותיכף  הלימודים,  שנת  פתיחת  33 

השני   ומהצד  הארגון.  בניית  שלנו,  השוטפות  שלנו,  הרגילות  והמשימות  34 
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זה. העובדה שמדינת אנחנו נמצאים עדיין בזמן חירום, עם כל המשתמע מ 1 

מאד מקשה עלינו הרשויות, לא רק   2020ישראל לא העבירה את תקציב   2 

פרויקט  את  לסגור  שהולכים  העובדה  הרשויות.  כל  על  צורן,  קדימה  על  3 

הילה, שמפחיתים את סל תרבות, שפוגעים בקרן קרב, תהיה לה משמעות  4 

זה   על  נאבקים  אנחנו  שלנו.  הילדים  של  החינוך  על  וחדה  בצורה ישירה  5 

כל   על  מברכים  הרשויות,  ראשי  וכל  אישי,  באופן  אני  משמעותית.  מאד  6 

ראש   עם  כנס  היה  אתמול  המקומיות.  לרשויות  שניתנת  נוספת  סמכות  7 

הממשלה, של כל ראשי הרשויות בזום. ושם באמת הנטייה היא לתת כמה   8 

עם  לבוא  צריכה  הזאת  הסמכות  רק  המקומי,  לשלטון  סמכות  שיותר  9 

כוח, עם  משתפת   יכולת,  ככה  אני  חסר.  יותר  זה  שכרגע  תקציבים,  עם  10 

יזהר  צורן,  של קדימה  בישוב, השר הראשון  היה פה  שאתמול שר המדע  11 

שי. זה היה גם מרגש מאד וגם כבוד גדול. חנכנו למעשה את מרכז היזמות  12 

השרון   לב  דרך  ברחוב  שנמצא  מישיבות  1והעסקים  אחת  את  אנחנו   . 13 

שהוא מפגש אחר שם למליאת המועצה,  המועצה, ואם לא אז נעשה איזה   14 

הבא.  שבוע  לפעול  יתחיל  שהוא  מקווים  אנחנו  המקום,  את  שתכירו  15 

מרכז   שהוא  איזה  להוות  הזה  המקום  של  החזון   networking 16שבעצם 

עסקי ויזמי. אנחנו רוצים שיתוף פעולה עם משרד המדע, גם דיברנו מצד   17 

קידום   תכניות  על  שני  מצד  גם  חלל,  תכניות  על  ביקרנו  אחד  מו"פ.  של  18 

מאות   צורן  בקדימה  שנים  שלאורך  לומר  שמחה  אני  המדע,  בקייטנת  19 

השתתפות   השנה  משתתפים,  בנות,    350ילדים  בנים,  רואים  ילדים.  20 

המדהימים שב הדברים  אחד  באמת,  חכמות.  לשבוע    70-חכמים,  שקלים  21 

ילד, ילדה יכולים להיות בקייטנה עשירה, מצוינת. ואני רוצה ככה להגיד   22 

 23 תודה למשרד המדע וגם תודה למתנ"ס. השבוע אנחנו למעשה,   גם

 24 קרן, תצייני שלא הזמנו את כל חברי המועצה בגלל מגבלות הקורונה. :יצחק גולברי

 25 לא, הזמנתי.  : גב' גרין, ראש המועצה

 26 כן הזמנת? :יצחק גולברי

מג : גב' גרין, ראש המועצה מי  שיעדכנו  ביקשתי  רק  המועצה,  חברי  כל  את  שנוכל  הזמנתי  כדי  יע  27 

 28 להיערך.

 29 אה, אוקי.  :יצחק גולברי

של   : גב' גרין, ראש המועצה הגנים  וכל  הקיץ  של  הספר  בתי  כל  את  סיימנו  ובעצם  תודה.  כן,  אז  30 

עבודה  עשו  המתנ"ס  וגם  חינוך  מחלקת  שגם  להגיד  רוצה  ואני  הקיץ,  31 

שינוי   ליום  מיום  מאתגרים.  מאד  מאד  בתנאים  מצוינת,  מקצועית,  32 

מיום של   הנחיות,  הרצון  ושביעות  רגילה.  שנה  לא  חדשות.  בקשות  ליום  33 

בגני  וגם  הקיץ  של  ספר  בבית  גם  מענה,  שקיבלו  הילדים  של  התושבים,  34 
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ילדים של הקיץ היה מצוין ובאמת יישר כוח גם למתנ"ס וגם לחינוך. המון   1 

כמה עבודה מושקעת מאחורי   עבודה הושקעה. הרבה פעמים לא מבינים  2 

יעמו שהכל  כדי  מתעתדים  הקלעים  אנחנו  הילדים.  ולפקודת  לכבוד  ד  3 

להיפגש עם השרה מירי רגב בנושאי תחבורה. גם עם נתיבי ישראל וגם עם   4 

פדלון  לצפריר  תודה  גם  להגיד  רוצה  אני  המשרד.  בכירי  וגם  השרה  5 

חשובה,  מטרה  למען  מתגייסים  כולנו  הפגישה.  בקביעת  וסייע  שמסייע  6 

בורה. ואנחנו מקדמים את זה כשהאג'נדה הכי חשובה שלנו זה נושא התח 7 

בהצלחה   לומר  רוצה  אני  המחלפים.  קידום  ועד  ציבורית  מתחבורה  8 

לאבישי יצחקי, גזבר המועצה, שיוצא לאתגרים חדשים. אנחנו עושים את   9 

זה בדרך, איך נגיד, איטית ותהליכית שבה אנחנו נצא, בימים אלו אנחנו   10 

מקצועית מסודרת,  שרביט  העברת  תהיה  למכרז,  מביא  יוצאים  אבישי   . 11 

כל   והופך  שהפך  ראיתם  אתם  שגם  חושבת  ואני  מקצועיות  הרבה  איתו  12 

אבן, גם בתחום הגביה, גם בתחום הגזברות, התקציבים. אז תודה אבישי.  13 

-בימים אלו אנחנו בתהליך של מינוי מנהלת תיכון במינוי זמני. למעלה מ 14 

מועמדות,    20 הגישו  א  50%גברים,    50%מועמדים  ראיינו,  נחנו  נשים.  15 

במהלך   ובעצם  הקצר.  הזמנים  לוח  בגלל  זמני  מינוי  של  בתהליך  הולכים  16 

החינוך,  משרד  עם  גם  זה  את  עושים  אנחנו  למכרז.  נצא  הקרובה  השנה  17 

ובמהלך שבוע הבא אנחנו נעדכן במינוי. מבחינת פתיחת שנת הלימודים,   18 

 Facebook live  19אז במהלך שבוע הבא אנחנו מתכננים לעשות איזה שהוא  

במקביל    ביום כל הדברים.  את  נציג  שבו  לציבור,  החינוך  אגב  עם  רביעי,  20 

אנחנו נפרסם את כל מה שעשינו לקראת פתיחת שנת הלימודים. אמרתי   21 

בעבר, אני חוזרת ואומרת, אין שיפוצי קיץ, יש תכנית עבודה שנתית. היעד   22 

השנה,   ישירות  1/9לפתיחת  מטופל  הזה  הנושא  בטיחות.  נושאי  הוא   , 23 

על ידי מנכ"ל המועצה, עם כל האגפים שאחראים לזה, עם כל   באופן צמוד 24 

וכולם   חינוך  וזה  שפ"ע  וזה  הנדסה  זה  לזה.  שאחראים  המקצוע  גורמי  25 

הכי   הדבר  זה  מבחינתנו  בצד,  משימות  כמה  שמנו  למשימה.  נרתמים  26 

גוונים, שמתחם ה לנו את  יש  ב  400-חשוב. אז  להסתיים   27 1/9-מטר עתיד 

של החגים. אולם הספורט   grace-נו ניקח את הבלי נדר, אבל אם לא, אנח 28 

ה בגלל  גם  הקורונה,  בגלל  גם  קצת,  שעד   400-יידחה  מניחה  ואני  מטר,  29 

להגיד  רוצה  אני  השרון.  וניצני  גוונים  של  הספורט  אולם  יושלם  דצמבר  30 

על   יוגב,  לרמי  טוויטו,  לחנן  גולברי,  ליצחק  ההנדסה,  לצוות  תודה  ככה  31 

באפס זמן אנחנו עושים את זה. גם מבחינה  העבודה המסורה בעניין הזה.   32 

הילדים  גני  כל  וכו'.  קורונה  חגים,  קבלנים,  מבחינת  גם  אבל  תקציבית  33 

לחודש אנחנו עושים סטטוס    15-כמעט סיימנו את העבודות, שבוע הבא, ב 34 



                          5 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •    09-8902902טל:    •    6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                   

     

 המועצה מנכ"ל   לשכת

 

 
 

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  ושבמוקד שירות לת לשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\  11.8.2020פרוטוקול  מלא מישיבת מועצה מיום.doc 

 

קורה   מה שהבטחנו  רן,  לב  יובלים,  חט"צ  הילדים,  גני  הספר,  בתי  סופי.  1 

הושל כבר  אחד  אלה.  ברגעים  ארוכה.  ממש  רשימה  ועוד  בדרך.  השני  ם,  2 

גיזום, עם הדברים שצריך. אנחנו משנים   גינון, עם  אור תורה, נכנסנו עם  3 

כך   לצורן,  גנן  לקדימה,  גנן  גינון,  יקבלו  הילדים  גני  העבודה,  שיטת  את  4 

קופצים   בעצם  אנחנו  ובזה  מסודר,  גינון  יהיה  הלימודים  שנת  שבמהלך  5 

בהקשר חינוך,  מחלקת  בנושא  שמעבר    מדרגה.  לשתף  רוצה  אני  הזה,  6 

תיכנס  כשבוע  בעוד  ארד,  אדר  הנכס,  חינוך  מחלקת  מנהל  של  לכניסתו  7 

ידע  והרבה  ניסיון  הרבה  איתה  שמביאה  מיוחד  חינוך  מדור  מנהלת  8 

ומדור  בית ספר אקשטיין.  היתה המנכ"לית, המנהלת של  היא  מהתחום,  9 

שכבר נותנים    גני ילדים הפך להיות מחלקת גני ילדים. וקרו כמה שינויים 10 

. אחד, גני הילדים של החינוך 1/9-את אותותיהם ונראה אותם עוד יותר ב 11 

השוטף,   התפעול  כל  כלומר  גנים.  מחלקת  תחת  להיות  הופכים  המיוחד  12 

והכל,  החוגים  ההצגות,  ההעשרה,  למידה,  התומכות  הסייעות,  הגינון,  13 

מזוז.  אתי  תחת  אחת,  שליטה  מוטת  תחת  הזו  במסגרת  בעצם  יהיה  14 

זה  ולמ השני  הדבר  ההשמה.  על  מדברים  לא  אנחנו  בית.  להם  יהיה  עשה  15 

נושא הגנים ומופעל   שיש אב בית לגנים, בעצם אב בית שהוא אחראי על  16 

המפקחות   עם  השבוע  מתארגנים  אנחנו  לזה  מעבר  המחלקה.  ידי  על  17 

יצאו   והיום  אתמול  ממש  קוראים,  קולות  יצאו  הדברים,  וכל  והפיקוח  18 

 19 רוך הבא. קולות קוראים חדשים, ב

 20 )מר יוסי נגר נכנס לחדר הישיבות(

לנושאי פתיחת שנת הלימודים. אז במהלך שבוע הבא אנחנו  נעשה איזה   : גב' גרין, ראש המועצה 21 

שהוא סטטוס בנושא ונעדכן גם אתכם. עכשיו אני עוברת, יש שאילתה של   22 

 23 צפריר. אמנם צפריר לא פה, אבל בצורה פחות, 

גם :שלומי מוכתר להגיד  לא    שווה  זה  אלה,  בימים  פה  הנוער  של  התכנית  על  מילה  24 

 25 טריוויאלי. 

נכון, צודק. תכנית הנוער המפוארת, אחד החלומות שהיו לנו זה שתהיה   : גב' גרין, ראש המועצה 26 

בכלל מחלקת נוער. אני מזכירה שכשנכנסנו לא היתה מחלקת נוער. כבר   27 

ענפות שנה שעברה   פעילויות קיץ  נוער.  לנו מחלקת  וגם השנה. שנה שיש  28 

פעילות בעצם בתנאים מורכבים, כי אסור להתקבל, כי היום מותר את זה   29 

ליאיר  רבה  תודה  להגיד  באמת  רוצה  ואני  זה.  את  אפשר  אי  ואתמול  30 

מילרמן, מנהל מחלקת נוער. למועצת הנוער היישובית שמתפקדת, פועלת   31 

אי  של  מחלקה  שהוא  שנקרא,  מה  נלאה  הבלתי  ביטון,  ולאורי   32  ש ועושה. 

, שדואג כל הזמן לפעילויות, גם לתקשר לנוער. היינו בסיום הכדורגל, אחד 33 

הם הולכים להחלקרח, הם עושים פעילויות זום. באמת מאד, מאד עשיר.  34 
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סטודנטים   איתם,  יוצאים  סטודנטים  בערב  שלישי  בימי  בערב,  היום  1 

שקיבלו מלגות בעצם, יוצאים איתם בלילה לפגוש את הנוער, יכול להיות  2 

כה היום בלילה. ובאמת מחמם את הלב לראות את זה. תודה.  שנצטרף כ 3 

לא    הוא  ואמנם  במייל  לו  עניתי  אמנם  אני  צפריר,  של  שאילתה  יש  אז  4 

נמצא, אבל למען, איך אני אגיד, השקיפות והגילוי הנאות אני אקרא את   5 

כותב  לנתונים",  לפניותיי  "בהמשך  התשובה.  את  ואענה  שלו  השאלה  6 

כיכ  פיתוח  "עבור  מצ"ב  צפריר  הזרם,  רחוב  פינת  הדגלים  שדרות  ר  7 

שאילתה. מזה כחודשיים התקיימו עבודות שיפוץ ופיתוח הכיכר, שדרות   8 

ניכר  גם.  הוורדים  פינת  בעצם  הדקלים  שדרות  הזרם.  פינת  הדקלים  9 

שהוצאה של עשרות עד מאות אלפי שקלים. מהו המקור התקציבי, מאיזה  10 

וכ התב"ר  שם  כותרת  התב"ר,  מספר  מהו  מכרז תב"ר,  בוצע  האם  ו'.  11 

קרצוף ושיקום כבישים,    1022לביצוע עבודות?" התשובה שנשלחה "תב"ר   12 

מספר   המועצה  במליאת  אושר  וחניות  ניקוז  מערכות  בתאריך   2שדרוג  13 

, צירפנו את  15/4/2019. התב"ר אושר במשרד הפנים בתאריך  26/2/2019 14 

בר  גני  חברת  וכלכלה,  משק  של  מכרז  הוא  במכרז  הזוכה  עפר    האישור.  15 

פיתוח ונוף". הנושא השני זה בקשה לסדר היום של תומר יעקב, שלדעתי  16 

 17 מונחת בפניכם. ובמידה ולא אז נחלק אותה. לא מונחת?

 18 מונחת בתוך התיקים. בתיק המרכזי שהיה. :עמיקם לוי נגר

 19 תומר, אם אין לך אני אתן לך עותק. אז תומר, יש עותקים.   : גב' גרין, ראש המועצה

אני אציג בקצרה את הנושא. אנחנו נמצאים, אפשר לומר, בפתחה של שנת   תומר יעקב: 20 

לימודים. ישיבת מליאה אחרונה לפני שנפתחת שנת הלימודים. ואני חושב   21 

שאנחנו חייבים לקיים דיון והצגת נתונים, גם כדי שאנחנו נבין מה נעשה,   22 

היום  בהצעה שלי לסדר  ויש פערים. אני  ככל  כדי שנבין מה הפערים,   23  גם 

אליהם   נחשפתי  אני  או  יודע  אני  שלפחות  הדברים  את  למקד  ניסיתי  24 

הזנחה   פה  ויש  שנים,  הרבה  טופלו  לא  חלקם  האחרונה,  השנה  במהלך  25 

 26 במהלך השנה הנוכחית. לפרט? off onרבתי. וחלקם זה דברים שצצו 

 27 לשיקולך, אני יכולה להגיב ישירות לדברים, לשיקולך.  : גב' גרין, ראש המועצה

התייחסות  :תומר יעקב נקבל  נושא,  התת  את  אקח  אני  כזה,  דבר  לעשות  אפשר  אז  28 

 29 ונתקדם ונעשה את זה מהר.

 30 מעולה.  : גב' גרין, ראש המועצה

אז הנושא הראשון זה הנושא של חטיבת גוונים. אני רוצה לתת ממש רקע   :תומר יעקב 31 

במקום   שנים  שש  לפני  גוונים  חטיבת  את  למקם  החלטנו  כשאנחנו  קצר.  32 

נמצא זה  שהיא  הזה  המקום  של  הרכה  הבטן  הבעיות,  אחת  היום,  בו  ת  33 

כזה   ולא  מצומצם,  מאד  מאד  שטח  על  נמצאת  החטיבה  הגודל.  השטח,  34 
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כזה.   בשטח  חטיבות  הקמת  על  ומברך  מקדם  החינוך  משרד  גם  שבאמת  1 

והיתה כוונה לקחת את החלק  ואז חשבנו באמת, חשבנו, אנשי המקצוע,  2 

הח את  ולהפוך  החורשה,  שזו  יהיה  המזרחי,  שבאמת  כדי  ליתרון.  יסרון  3 

ליהנות ממנו, לעשות שם את   הזה,  אפשר להוסיף, לתכלל את כל השטח  4 

האמפי, מרכז כינוסים, חדרי למידה וכן הלאה וכן הלאה. מאז שהחטיבה  5 

אחד  כל  ליהנות,  זכו  לא  התלמידים  שנים,  שלוש  כבר  עברו  הוקמה  הזו  6 

הזה, ה היפיפייה  ליהנות מהמתחם  הוא,  הזה, המעשיר  מסיבותיו  מרחיב  7 

גוונים בכל הארץ, וגם  הזה והיום הם די כלואים ואפשר לראות חטיבות  8 

כאן בקדימה צורן. החטיבה למשל בהרצוג, חטיבות אחרות, שנמצאות על   9 

שטח יותר גדול ויש מרחבים יותר ירוקים, מכילים, שמאפשרים לילדים   10 

כל מ בקש לדעת באמת לקבל חצר מסודרת, רחבה ונגישה. אז אני קודם  11 

מה באמת החסמים, איפה הבעיות שמונעות את הפתיחה של החצר ומה   12 

אנחנו עושים כדי לפתוח אותה, כדי באמת ליישם את התכנית המקורית  13 

 14 שהחצר הזאת תהיה חלק בלתי נפרד מהחטיבה. 

אוקי. אז ככה, אתה יודע, שאלות טובות, כי יש המון, המון נושאים, זה  : גב' גרין, ראש המועצה 15 

ב שאתה ממקד בדברים שחסר בהם מידע או זה. קודם כל אני אשתף טו 16 

שאני כראש מועצה שנכנסה לתפקיד, לדעתי אחרי חודש בערך אני מגיעה   17 

אומרת   זאת  השער,  את  תפתחו  ואומרת  גוונים  ביניים  בחטיבת  לסיור  18 

שהילדים ייהנו. אומרת המנהלת אני לא מוכנה לפתוח את השער עד שאין  19 

רים לי אנשי המקצוע, אבל אגרונום היה, זה בסדר, הכל  פה אגרונום. אומ 20 

בסדר. אומרת מנהלת בית הספר אני לא מוכנה לפתוח את זה. אני אומר  21 

אוקי, לא  פותחים את זה, אני כראש מועצה אומרת לא פותחים את זה,   22 

בדיקת  שלי  בעיניים  גם  רואה  שנקרא,  מה  לתפקיד  נכנסתי  שאני  עד  23 

ם עץ בזמן לימודים. ואני בירכתי את המנהלת  אגרונום. עבר שבוע ונפל ש 24 

בירכתי אותה   בכנות.  זה ככה  זה, באמת, אני אומרת את  על  שהתעקשה  25 

כמה   נעשו  היום  ועד  על ההתעקשות שלה ושמחתי שעמדתי לצידה. מאז  26 

צעדים. היה אגרונום, חלק מהעצים שלא היו תקינים הורדו, עשינו ציפוי   27 

ובעצם מה שאמרנו אנחנו נביא את   ריבוד על הקרקע, סידרנו את השער. 28 

יהיה  זה  ראשונים  חודשים  ראשונה, שלושה  ובתקופה  מסירה,  לשלב  זה  29 

שבית  כדי  הצהריים,  אחר  קהילה  שימוש  בלי  הספר,  בית  לשימוש  רק  30 

הספר יוכל להכיל את זה, לראות איך הוא מתמודד עם השטח הנוסף. כי   31 

טענות   שם  היו  אז  הצהריים  אחר  בשימוש  כשזה  יש בעצם  כך  שאחר  32 

יוכל   לא  שהוא  הספר  בית  של  והחשש  אלכוהול.  קצת  ואולי  סיגריות  33 

דברים,  כמה  קרו  בינתיים  זה הסיכום שהגענו אליו.  זה. אז  להחזיק את  34 
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כמה  עוד  היו  באמצע,  קורונה  היתה  לעבוד.  ממשיכים  בתהליך  אנחנו  1 

דברים. כרגע אנחנו נמצאים בסטטוס שיש אישור אגרונום. צריך לעשות   2 

תהליך.  שם   איזה שהוא  עוד  אש,  לכיבוי  גלגלון  שנקרא  משהו  איזה  עוד  3 

ב אם  העניין,  לצורך  אבל  במועד,  לנקוב  יודעת  לא  אישור   1/9-אני  נביא  4 

נקבע איזה שהוא מועד שבו אנחנו  ניתן למנהלת,  שהכל תקין מבחינתנו,  5 

משותף,   ניהול  עם  זה,  ואחרי  חודשים  לשלושה  לקהילה  זה  את  סוגרים  6 

זה לקהילה, אולי עם מצלמות. יש עוד דבר שקורה שם כרגע  פותחים את   7 

מטר,    400-שמפריע לפתוח את המתקנים, מעבר לקורונה, זו הבניה של ה 8 

שאם אתה נכנס לחורשה אז אתה יכול להיכנס בעצם מאחורה. אז אנחנו   9 

ממתינים עם זה. אז זה לגבי החורשה, זה בטיפול, גם בטיפול המנכ"ל וזה  10 

הסטט להיות  מסיבות הולך  הספר,  בית  יום  של  שבסופו  להיות  יכול  וס.  11 

כאלה ואחרות, מזהירות כאלה ואחרות, החליט שהוא לא רוצה לקבל את   12 

כל  את  יש  שבו  לרגע  זה  את  נביא  אנחנו  אבל  היום.  עד  שהיה  כמו  זה,  13 

האישורים, את כל הדברים, את כל זה ונעשה את המסירה. הדבר השני,  14 

לב אישרנו  שאנחנו  מזכירה  האני  את  ביניים    400-נות  חטיבת  של  מטר  15 

גוונים בעלות מאד גבוהה, כדי לאפשר עוד מרחב מחיה לבית הספר. משתי   16 

סיבות. אחד כי אנחנו מבינים את המצוקה של החצר. והסיבה השניה זה   17 

המיוחד  החינוך  שילדי  מיוחד,  חינוך  לילדי  מענה  יותר  נותן  הספר  שבית  18 

ריך חדר טיפולים. אז אנחנו בעצם  דורשים יותר מקום, כי צריך מטבח וצ 19 

זה  את  לייעד  אולי  שחשבנו  עצמה,  בתכנית  היה  שלא  משהו  פה  עושים  20 

 21  400-למשהו אחר, אבל מתוך הבנה של צרכי בית הספר אנחנו בונים את ה

לילדים.   בבית הספר, שיהיה  כמה מתחמים  עוד  בנוסף טיפחנו שם  מטר.  22 

הקורונה. לפני  עוד  אפילו  השנה,  במהלך  היה  הצללה    זה  דשא,  קצת  23 

אולם   ספורט.  אולם  זה  השלישי  והדבר  הזאת.  ההבנה  מתוך  וכאלה,  24 

כולם   היום  שעד  גוונים,  ספר  ולבית  השרון  ניצני  ספר  לבית  חדש  ספורט  25 

משתמשים ביחד עם תיכון עודד באותו זה. אז בעצם גם אנחנו מגדילים   26 

בענ ולגבי החורשה, השבתי  בפועל.  גוונים ממש  יין  את מרחב המחיה של  27 

 28 הזה. 

 29 בסדר.   :תומר יעקב

 30 אז יש לנו תיקון קטן, אמרת לפני שבע שנים אישרתם את גוונים?  :אייל אלבלק

 31 החלטנו, היינו בסיור בשטח. 2014-ב :תומר יעקב

 32 בתקופה של איציק, עוד כשהתחלנו לבנות את התיכון זה כבר אושר.  :אייל אלבלק
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אני :תומר יעקב בקיא  לא  במה שאני  להיות.  צביה,    יכול  הסיור,  את  זוכר  אני  אומר.  1 

בחורף   הפמליה,  וכל  יוגב  אומרים  2014רמי  אנחנו  אז  גמור.  בסדר   , 2 

 3 ? קיימת ייתכנות כזאת. 1/9-למעשה שיש צפי, יש ייתכנות לפתוח את זה ב

הדברים   : גב' גרין, ראש המועצה כל  את  נשלים  שלא  עד  כי  בזמן,  נוקבת  לא  אני  אומרת,  אני  4 

להיו יכול  זה  להיות  1/9ת  האלה,  יכול  זה  של  1/10,  בעניין  אנחנו  כרגע   . 5 

 6 הגלגלון והדברים האלה, 

 7 מעיינות השרון צריכים להתקין את זה.  :עמיקם לוי נגר

 8 וזה למעשה גם יספק או ירצה גם את המנהלת שחוששת כנראה בצדק,  :תומר יעקב

 9 אנחנו מקווים, כי ההורים בעד.  :עמיקם לוי נגר

הרבה   : אמיר זהבי של  היו  ילדים  של  שנלקחו  חיים  כולל  בארץ,  בכלל  תאונות,  כמה  10 

 11 עצים שנפלו, של גזעים.  

 12 אקליפטוסים שנפלו.  :תומר יעקב

 13 נפל ענף של אקליפטוס על ילד,  אמיר זהבי: 

אקליפטוס יש לו תכונה שהוא מקבל עודף מים אז הוא מפיל ענפים, הוא   :יצחק גולברי 14 

עצמ את  לאזן  כדי  המשקל,  בגלל  ענף,  לכן זורק  הסכנה.  וזו  ו,  15 

אקליפטוסים, חורשות אקליפטוס צריכות להיות מתוחזקות באופן שוטף   16 

על ידי אנשי מקצוע בגיזום שלהם. זה מה שקרה, נכד של מישהו מקדימה   17 

 18 נהרג בדרום מענף שנפל עליו. 

 19 אבל השאלה היא כזאת, זה יספק את המנהלת? :תומר יעקב

 20 להיות מאד ברורה בעניין הזה. תומר, אני רוצה  : גב' גרין, ראש המועצה

 21 יכול להיות שהיא תגיד אחרי האגרונום, אחרי הכל, אני לא רוצה לפתוח. :תומר יעקב

יכול להיות,  ואני אכבד את זה. כלומר, אני חושבת שאם אנחנו נביא את   : גב' גרין, ראש המועצה 22 

אבל  ודברים.  דין  שהוא  איזה  בינינו  יהיה  הדברים  וכל  האישורים  כל  23 

 24 פו של יום האחריות של מה שקורה בבית הספר היא על המנהלת. בסו

 25 נכון.  :תומר יעקב

שלנו   : גב' גרין, ראש המועצה המשימה  אבל  מחדש.  חושבים  לעשות  ונצטרך  זה  את  אכבד  אני  26 

אני   אומר  כשעמיקם  פיקס,  האישורים  כל  את  לנו  כשיש  ליעד  להגיע  27 

זה  עם  מרגישה  אני  אומרת  כשאני  בנוח,  זה  עם  את    מרגיש  שיש  בנוח,  28 

 29 היועצים ומשם נמשיך. לא רגע אחד לפני. 

אוקי. תת נושא שני, הנושא של אישורי בטיחות. אני בשלב הזה מוותר על  :תומר יעקב 30 

וטבלאות   נתונים  של  תכלית  בסקירה 3-ו  2,  1הצגת  אסתפק  אני  אבל   , 31 

קודמת,  שנה  על  נחזור  שלא  לבצע,  צריך  שהיה  מה  בוצעו  האם  קצרה  32 

בסבבי כדי  לפחות  פערים  כאלה  יש  ואם  הקדימותיים.  הבעייתיים  ם  33 

 34 להתאים בתי ספר. 
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 1 מי שמטפל בזה זה מנכ"ל המועצה, אני אתן לו להגיד כמה מילים בנושא.  : גב' גרין, ראש המועצה

אני   לוי נגר: עמיקם יהיו.  האישורים  שכל  במצב  נעמוד  הזה  השבוע  סוף  לקראת  אנחנו  2 

אישורים של כריזה, לחצן מצוקה, מניח שגם קונסטרוקטור וגם, כבר יש   3 

צ'ק    01ליקויים   לעשות  רוצה  אני  קיימים.  כבר  הם  האלה,  הדברים  וכל  4 

עם   שלו,  התיק  עם  בא  אחד  כל  הגורמים,  כל  עם  ראשון  ביום  אין  5 

האישורים. ברגע שהקונסטרוקטור גומר, אני מקווה, ביום שישי או ביום   6 

ראש ביום  אפשר  המתקנים,  בכל  שלו  הסבב  את  על  ראשון  לברך  ון  7 

כבר סיים, אנחנו  הוא  הגנים  כבר, את אזור  הוא  המוגמר. מבחינת קינן,  8 

עכשיו מתמקדים בבתי הספר. אנחנו משקיעים הרבה בנושא של תשתיות,   9 

כי יש הרבה מדרגות כאלה שצריכים לסדר. וגם אנחנו עכשיו בשצף קצף  10 

בשנ אותם.  מפרקים  הטפחות,  עד  מהמסד  פשוט  ילדים  גני  שני  ה בונים  11 

 12 שעברה עשינו את זה בשני גנים, 

 13 ורד ואלה. : גב' גרין, ראש המועצה

מה   :עמיקם לוי נגר ויתקין  או  והודיה,  בתמר  זה  את  עושים  אנחנו  והשנה  ואלה.  ורד  14 

 15 שנקרא. 

 16 תמר במעלה שלמה. : גב' גרין, ראש המועצה

עושים   :עמיקם לוי נגר הכל,  את  שמפרקים  שיפוץ  זה  משפצים,  עכשיו  אנחנו  17 

קציה חדשה, נכנסים לעשות חיזוקים, כי הבניינים האלה ישנים.  קונסטרו 18 

יתחילו להיכנס למבנה  1/9-ואנחנו ממש בשלבי סיום. אני סמוך ובטוח שב 19 

 20 חדש ויפה בשני המקומות האלה.  

בתדירות   :תומר יעקב שם  עובר  אני  עודד.  תיכון  של  הנושא  זה  שלישי  נושא  אוקי.  21 

רוא אני  תנועה,  שם  רואה  אני  דוברות. גבוהה.  רואה  אני  מכולות,  ה  22 

בחלק   הקרקע  את  להכשיר  כדי  הנכון  זמנים  בלוח  אנחנו  אם  השאלה  23 

 24 שאישרנו בזמנו? 

ביוני   : גב' גרין, ראש המועצה עדכנתי  במאי,  שעדכנתי  חושבת  אני  הבינוי,  של  בנושא  בעצם  אז  25 

זה   לדעתי  הספרה,  את  מעבירים  אנחנו  בעצם  אז  השונים.  בסטטוסים  26 

 27 בים,קורה בימים הקרו

 28 מחר מתחילים. :עמיקם לוי נגר

בימים הקרובים. התכנון של מה הולך להיות במקום הספרייה כבר מוכן,  : גב' גרין, ראש המועצה 29 

לטפל   המושכות  את  ככה  הספר  לבית  נתנו  מוכן.  האדריכל  מוכן,  הקבלן  30 

בזה. הם מאורגנים מבחינת תכנון. אמנם בלוח זמנים קצר אבל הם יעמדו  31 

שנה זו. כשבעצם עושים איזה   1/9ת פתיחת שנת הלימודים  בזה. זה מבחינ 32 

חדר  shiftingשהוא   לשם  עובר  אז  הספרייה  את  שפינינו  זה  בזכות   , 33 

שהוא   איזה  עושים  הם  אחר,  לחדר  עובר  המיוחד  החינוך  המורים,  34 
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shifting  מענה מוצאים  אנחנו  איך  דיברנו,  זה  שעל  העתיד,  מבחינת   . 1 

קודם כל יש את הנושא שעדכנו לגביו,   ופתרון לגדילה של בית הספר. אז 2 

של   גם  מאומת,  עבודה  ואחרי  הבניה.  זכויות  הגדלת  התב"ע,  הגדלת  של  3 

גולברי, גם של מחלקת ההנדסה עם שרונים, זה יהיה בדיון בשרונים, לא   4 

זה   שטופל  השני  הנושא  שמטופל.  אחד  נושא  זה  אז  המחוזית,  בוועדה  5 

ינוך אישר לנו לבנות תוספת  הנושא של כמה אפשר לבנות. בעצם משרד הח 6 

מטרים נוספים, שזה בעצם המימון שלהם. הגשנו על זה ערר, גם   240של   7 

להיות.  צריך  לא  הספורט  שאולם  אמרנו  גם  מיוחד,  חינוך  שיש  אמרנו  8 

 9 איציק, כל יום, כל שעה, כל חצי דקה?

 10 .  10%סיכמנו שנקבל  :יצחק גולברי

בנוש10% : גב' גרין, ראש המועצה בקשר  היה  שבעצם  .  מצוינת  בשורה  אתמול  וקיבלנו  הזה,  א  11 

 12 1000מטרים, כלומר המימון של משרד החינוך יהיה  1000מותר לנו לבנות 

מטרים נטו. זה אומר שממש נוכל לבנות את מה שרצינו, שזה איזה שהוא   13 

בניין. ברגע שמשרד החינוך מאשר אז גם יש לנו מימון של משרד החינוך.  14 

 15 עצם אנחנו ממשיכים עם תכנית העבודה.  אז זה מאד משמעותי. אז ב

לא   :תומר יעקב החינוך  משרד  החינוך,  למשרד  קשורה  לא  הרי  התב"ע  הגדלת  רגע,  16 

 17 מתעסק בתב"ע.

 18 תומר, אמרתי, אנחנו עובדים בקווים מקבילים.   : גב' גרין, ראש המועצה

מקומית,   :תומר יעקב מסמכות  ירד  שזה  אומר  בניה  אתה  זכויות  הגדלת  של  הנושא  19 

 20 לשרונים? 

 21 כן. : גב' גרין, ראש המועצה

אחד   :יצחק גולברי הזה.  לפרויקט  היבטים  שני  נתנה  היא  הסבירה,  שהיא  חושב  אני  22 

כבר   זה  תב"ע,  מכין  מנדט,  קיבל  קורן  חילי  וכאן  בקרקע  זכויות  שאין  23 

רה  נמצא בשרונים. חשבו שזה צריך להיות בסמכות מחוזית. היא גם הסבי 24 

בתהליך   זה  את  נעשה  נקבל,  בשרונים,  בדיון  זה  מקומית,  בסמכות  שזה  25 

מטראז'  יותר  לקבל  החינוך  משרד  מול  בערעור  היינו  במקביל  מקוצר.  26 

 27 וברור שניצחנו. 

 28 מימון למטראז' הנוסף? :תומר יעקב

 29 פרוגרמה זה מימון.  :יצחק גולברי

 30 בסדר.  :תומר יעקב

ה, אבל בכל זאת אני אציין את חטיבת ביניים הרצוג, כי  לא נשאלנו על ז : גב' גרין, ראש המועצה 31 

גם  אז  הרצוג.  על  דיברנו  לא  עודד,  על  דיברנו  גוונים,  על  דיברנו  בעצם  32 

בהרצוג אנחנו נמצאים בתהליך של התכנית המפורטת שאדר' נופר מכין.  33 

שהם   מקווה  אני  והכל.  חשמל  בינוי,  של  אתגרים  מיני  כל  שם  לנו  יש  34 
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היעד שלנו לפתיחה הוא תשפ"א. הצמדה של הכיתות  ייפתרו בזמן הקרוב. 1 

החדשות למבנה הקיים. מבחינת פתיחת שנת הלימודים תש"ף נעשים שם   2 

כן מיני שינויים של הזזת קיר, של דברים כאלה, כדי לאפשר את פתיחת  3 

שהוא   באיזה  שוב,  הלימודים,  השנה   shiftingשנת  את  לאפשר  כדי  4 

מדברים   אנחנו  אם  ככה  אז  שנהיה הנוספת.  אז  חינוך  מוסדות  בינוי  על  5 

דתי   ממלכתי  גן  יש  חינוך,  מוסדות  בינוי  אפרופו  ארון,  דבר  מסונכרנים.  6 

החשיבה,   המדיניות,  זמני.  במיקום  לפיד  בברכה  יהיה  הוא  השנה  חדש.  7 

הרצון הוא שזה יהיה בתוך אור תורה. כבר במהלך השנה, עוד לפני שידענו   8 

להעבי חשבנו  חדש  דתי  ממלכתי  גן  אור  שיש  לתוך  החובה  של  הגן  את  ר  9 

תורה. בדקנו את הנושא עם מהנדס המועצה, עם גולברי, עם כולם, עלויות   10 

לעשות   ביקשתי  לזה.  הטוב  הפתרון  את  מצאנו  לא  עדיין  גבוהות,  מאד  11 

שהוא   איזה  לעשות  אולי  כיתה,  שהיא  איזה  להפוך  אולי  נוספת,  בדיקה  12 

הקר בחודשים  זה  את  לעשות  נצליח  ואם  אחר,  נוכל  משהו  כבר  אז  ובים  13 

להחזיר את הגן לתוך בית הספר מתוך תפיסה חינוכית שאומרת שגן חובה  14 

צריך להיות בתוך בית הספר. אז זה ככה מבחינת תמונה כוללת. חצרות  15 

 16 חט"צים?

קרן, זה נתון שלא נחשפתי אליו, טוב שהוספת, אם יש להוסיף אז מבורך.   :תומר יעקב 17 

 18 לפיד?  הגן חובה ממ"ד הולך להיות בברכה

 19 לא, לא. גן אלה וגן ורד נשארים במקומם.  : גב' גרין, ראש המועצה

 20 אוקי.   :תומר יעקב

לגילאי   : גב' גרין, ראש המועצה חדש  גן  יהיה  לפיד  תורה,  3בברכה  באור  פתרון  לי  שיהיה  ברגע   . 21 

תורה.   באור  פתרון  רוצה  שאני  אמרתי  אבל  לי,  יהיה  שלא  להיות  יכול  22 

, אנחנו רוצים פתרון באור תורה. ברגע שיהיה  אנחנו רוצים, לא אני רוצה 23 

או  אלה  זה  אם  זוכרת  לא  אני  תורה.  לאור  יעבור  חובה  הגן  הפתרון  את  24 

 25 יעברו למבנה שיתפנה בז'בוטינסקי. 3ורד, ייכנס לאור תורה, ואז גילאי 

 26 אז לא פותחים עכשיו גן חדש בספטמבר?   :תומר יעקב

 27 לא. של ברכה לפיד. :אביעד חסון

 28 ברכה לפיד זה,  :תומר יעקב

 29 זמני.  :אביעד חסון

 30 למי?  :תומר יעקב

 31 .  3לגילאי  : גב' גרין, ראש המועצה

 32 אז זה כן לממ"ד?  :תומר יעקב

 33 כן. : גב' גרין, ראש המועצה

 34 גן נוסף. :עמיקם לוי נגר
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 1 אוקי, זה ממ"ד.  :תומר יעקב

 2 כן, אבל לא גן חובה. : גב' גרין, ראש המועצה

 3 מלכתי דתי. לממ"ד, מ 3גילאי  :תומר יעקב

 4 כן. : גב' גרין, ראש המועצה

 5 זה ברכה לפיד.  תומר יעקב:

 6 כן. : גב' גרין, ראש המועצה

 7 זמני.  :אביעד חסון

 8 והילדים של ברכה לפיד, :תומר יעקב

 9 עברו לשושן צחור.  : גב' גרין, ראש המועצה

 10 אז שושן צחור מאויש?  תומר יעקב:

 11 כן. : גב' גרין, ראש המועצה

 12 מאוישים למעשה. שני הגנים  תומר יעקב:

 13 כן. : גב' גרין, ראש המועצה

לשושן   :תומר יעקב שעברו  לפיד  ברכה  של  הילדים  ואחד,  דתי  ממלכתי  מהם  אחד  14 

 15 צחור.

 16 כן. : גב' גרין, ראש המועצה

 17 אוקי.  :תומר יעקב

מאפשר   : גב' גרין, ראש המועצה שלא  כזה  באופן  גדל  דתי  הממלכתי  של  הילדים  מספר  למעשה  18 

ילדים בכל   30ומשהו, כמעט    20ם. יש סדר גודל של  לאכלס אותם בשני גני 19 

 20 גן. זה לא שיכולנו לפתוח שני גנים. 

 21 את מדברת על אלה וורד?  :תומר יעקב

הייתי   : גב' גרין, ראש המועצה אם  בין  וחשיבה,  מדיניות  מבחינת  אומרת,  אני  רק  וורד.  אלה  22 

מבחינת  תורה,  אור  בתוך  גן  שיהיה  נכון  לא,  אם  ובין  נוסף  גן   23 פותחת 

 24 מדיניות וחשיבה.  

 25 בעבר אישרנו תב"ר על זה גם. :תומר יעקב

 26 נכון.   : גב' גרין, ראש המועצה

 27 שיש בו הרבה מאד כסף.  :תומר יעקב

 28 נכון.  : גב' גרין, ראש המועצה

 29 בסדר, אנחנו מברכים על זה.  תומר יעקב:

 30 חצרות חט"צים? : גב' גרין, ראש המועצה

בז תומר יעקב: אנחנו  כן.  חט"צים,  אני חצרות  בינואר  הזה  הנושא  את  העלינו  מנו  31 

 32 חושב, או לפחות בסוף השנה האחרונה.

רן   : גב' גרין, ראש המועצה בלב  היו  הילדים שלי  יודע, בהתחלה אמרתי,  ואני אשתף אותך. אתה  33 

וחצי דקות נשים דשא,   ויובלים, אוקי? אמרתי בהתחלה, מה זה, שתיים  34 



                          14 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •    09-8902902טל:    •    6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                   

     

 המועצה מנכ"ל   לשכת

 

 
 

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999  ושבמוקד שירות לת לשירותך תמיד  
c:\users\user\downloads\  11.8.2020פרוטוקול  מלא מישיבת מועצה מיום.doc 

 

נים שיש שם בעיית תשתית  שני מתקנים, פשוט. אנחנו הולכים ואנחנו מבי 1 

להסברים   אכנס  לא  והניקוז,  שככה  והזה  שנסלל  הכביש  בגלל  חמורה.  2 

ולא   תשתיתית.  היא  שם  שהבעיה  הבנו  סיור,  שם  עשינו  אבל  עמוקים,  3 

זה   זה, חשבנו שנעשה את  דחינו את  ולכן  יעזור.  זה לא  נעשה,  משנה מה  4 

לברך גם את  בפסח, היתה קורונה, דחינו את זה לקיץ. ובאמת אני רוצה   5 

מנכ"ל המועצה, גם את צוות ההנדסה, גם את צוות השפ"ע, באמת, מגיע   6 

בו,   נרחיב  ירצה  הנדסי ומקצועי, שאם מישהו  על פתרון  גדול  להם שאפו  7 

עוד  ביובלים  מונח,  הדשא  כבר  רן  בלב  לראות,  ללכת  אפשר  הזה.  לנושא  8 

בשבוע הבא. תהיה הצללה ובא יהיה  יונח, אני מניחה שזה  הוא  מת  מעט  9 

 10 בשורה גדולה.

 11 אז החצרות קיבלו את השדרוג הראוי?  :תומר יעקב

כן. רק אני אומרת שלפעמים אתה רוצה לעשות שדרוג, ואתה מבין שזה   : גב' גרין, ראש המועצה 12 

לא קוסמטי, אתה חייב לרדת לשורש הבעיה. זה עלה לנו הרבה יותר ממה   13 

הפתרון הוא   שתכננו. זה לא עשרות שקלים, זה מאות אלפי שקלים, אבל 14 

 15 פתרון יסודי. 

ש :תומר יעקב אמרת  את  בזמנו  התב"ר  את  לי  לפחות    150,000-כשהראית  שקל,  16 

 17 שקל רק על לב רן, אם אני זוכר נכון.   150,000

 18 כן. : המועצה גב' גרין, ראש

בסדר, אוקי. הדבר האחרון, אנחנו בענייני דיומא, ענייני הקורונה. ומשרד  :תומר יעקב 19 

כבר לפחות   גנים,  החינוך  הולכת להיות השנה הבאה.  על עצמו איך  סגור  20 

ב', ד', ה', ו' וצפונה. ולפחות באזור הזה של הפיצולים של ג', ד' ואילך,  -א' 21 

עם   18 ערוכים  אנחנו  איך  סקירה  לקבל  שמח  הייתי  אני  קבוצה,  בכל  22 

של   הניקוי,  של  ההיגיינה,  של  הנושא  עם  התשתיות,  עם  הזה,  הנושא  23 

 24 יון, אם זה מבחינה תקציבית, אם מבחינת מיקום. החיטוי, של תגבור ניק

אז אני אומר לך את תהליך העבודה. תהליך העבודה הוא כזה שמנהלות  : גב' גרין, ראש המועצה 25 

ועם   שלה  הספר  בית  בתוך  אחד  כל  עבודה  שהיא  איזה  עשו  הספר  בתי  26 

יש   במקביל  שלהן.  הפיקוח  עם  עבודה  יש  במקביל  אוקי?  שלה,  הצוות  27 

ול משרד החינוך, שלי מול שאר ראשי הרשויות ושר החינוך. עבודה שלנו מ 28 

עם  מחר  מתכנסים  אנחנו  חופש,  שבועיים  לקחת  להם  אפשרנו  אנחנו  29 

על   נמצאים  הדברים  כל  כלומר  הכל.  את  לסגור  הבא,  שבוע  המפקחות,  30 

נכון  לא  וזה  העבודה  באמצע  זה  כי  לשתף  כרגע  רוצה  לא  אני  השולחן.  31 

שיצאנו עם מסמך כתוב, עם המנהלות, עם    שאני עכשיו אבוא ואשתף לפני 32 

רוצה   אני  אבל  לציבור.  זה  עם  נצא  ואז  ההורים,  הנהגות  של  היו"רים  33 

שראינו  כמו  כי  דינמי,  הוא  העבודה  תהליך  עבודה.  בתהליך  שזה  להגיד  34 
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אנחנו  כלומר  לשבוע.  משבוע  היתה  הדינמיקה  הקורונה  של  בחודשים  1 

ו מחשבתית  גם  גמישות,  על  הזמן  כל  על  שומרים  הכלים  תפעולית.  גם  2 

כדי   רצים להגיש אותם  השולחן, הקולות הקוראים שיצאו עכשיו, אנחנו  3 

מקבלים.   אנחנו  שאפשר  משאב  כל  אותם,  שמקבלים  ראשונים  להיות  4 

תשתית התקשורת, מאחר ואין לנו מנמ"ר, אנחנו ניקח מנמ"ר חיצוני דרך   5 

תנו בנושא  אשכול השרון, אבישי גם סייע באיזה שהיא יועצת שתלווה או 6 

חוץ   מחשבים,  קיבלו  הקורונה  בתקופת  שעוד  ילדים  יש  המחשובי.  7 

עוד   הוספנו  הרגילים  של    60מהמחשבים  התקשורת  תשתיות  מחשבים.  8 

בתי הספר, בעיקר היתה בעיה בהרצוג ואם אני לא טועה גוונים, אבל אולי   9 

אני לא מדייקת, מטופלות. כלומר אנחנו עובדים בכמה מישורים במקביל.   10 

פה,  התכ יומיים  יהיה  זה  ואם  יהיה  ומה  יהיה  זה  איך  של  הסופית  נית  11 

יהיה  שהמסמך  אחרי  לכולם  מסודרת  בצורה  נפרסם  אנחנו  שם,  יומיים  12 

 13 אחיד ונהיה מוכנים לשינויים, זה הדבר. 

הרציפות,  :תומר יעקב היציבות,  לגביהם?  היערכות  המיוחד,  לחינוך  התייחסות  14 

 15 הסעות, מסגרות, צוותים? 

יש מפגש עם המתי"א  : ראש המועצהגב' גרין,  ראשון  כן. אז החינוך המיוחד, אני חושבת שביום  16 

של   גם  בנושא  למידה  היתה  המיוחד,  החינוך  של  המסלולים  נושא  על  17 

בחודשים   גם  ראינו  ההסעות.  של  שילוב  יהיה  ובעצם  שלנו  גם  אמציה,  18 

הרבה   אומרת  זאת  נפתרו,  מדברים  הרבה  אישי  שבטיפול  האחרונים  19 

אחד   מהנושאים נפתרו.  המיוחד  החינוך  של  עליהן  ששמענו  ההסעות  של  20 

הספקים שהמסלולים שלו לא היו תקינים המנכ"ל קרא לו לשימוע ביחד  21 

עם משכ"ל. ולא היססנו ואנחנו לא מהססים שמי שיהיו תלונות חמורות   22 

לגביו יקבל שימוע, גם אם זה מכרז משכ"ל. במקביל, בנושא חינוך מיוחד,  23 

ו מנהל/מנהלת מדור חינוך מיוחד, אז העומס עבר על כל מאחר ולא היה לנ 24 

קורה  מה  סיפרתי  פערים.  סגרו  מאורגנים,  הם  מוכנים,  הם  המחלקה.  25 

הילדים של החינוך   גני  שזה שינוי מאד משמעותי,  הילדים  גני  עכשיו עם  26 

הילדים, שאני לא חושבת שמישהו מבין   גני  כלל  המיוחד שעוברים תחת  27 

של התפעולית  המשמעות  אחת    את  כתובת  שיש  זה,  של  והיומיומית  זה  28 

המדור  מנהלת  תיכנס  האלה.  הדברים  לכל  הגננות,  לכל  הסייעות,  לכל  29 

דברים  אישור  עם  או  משרות  עם  אליכם  באה  כשאני  שתבינו,  החדשה.  30 

כדי   ראוי  שכר  לתת  גדול  מאד  מאמץ  עושים  אנחנו  לפעמים  נוספים,  31 

אנחנו התחלופה שלפעמים  ויישאר.  פה  יהיה  גם    שמישהו  קשורה  רואים  32 

בונים   גם  במקביל  אנחנו  זה  ובגלל  בשכר.  לפעמים  גם  בתנאים,  לפעמים  33 

ארגוני,  מבנה  בונים  גם  אבל  לכם,  יוצג  שהוא  בסדר?  ארגוני,  מבנה  34 
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תנאים   לתת  וגם  למחלקה.  מדור  ולהצמיח  לאגף  המחלקה  את  להצמיח  1 

רת  ראויים למי שמגיע אלינו, כי לא פשוט לעבוד בקדימה צורן. זאת אומ 2 

לחינוך  מענה  ייתן  גם  זה  וכל  מאד.  אינטנסיבי  מורכבים,  תהליכים  3 

 4 המיוחד.

הצעה.  :תומר יעקב לא  זו  אבל  בהצעה  זה  את  רשמתי  לבקש,  רוצה  הייתי  אני  אוקי.  5 

בחדר,   כאן  אפילו  יש  כאלה,  אנשים  מספיק  פה  יש  מקצועיים,  שצוותים  6 

איז יבנו  באמת  הראשון,  בסשן  הקורונה  של  החוויות  את  מתאר  שחוו  ה  7 

לתרחיש של מציאות חדשה שבה נדרשים גם לבצע פיצולים גם במקומות   8 

וא' הגנים  שזה  בטוחים.  לכאורה  איזה -שכרגע  לעשות  כלומר  ב'.  9 

ואת   הכלים  את  לנו  יש  אם  בוודאי  כזה,  במצב  עושים  מה  סימולטור  10 

של   ספליטים  לבצע  שצריך  המשאבים,  ואת  כמו  18,  18האמצעים   , 11 

היותר   בכיתות  צוותים,  שעושים  אנשי  מבחינת  מבנים,  מבחינת  גבוהות.  12 

מבחינת סייעות, בלי קשר שלטעמי בשנה הנוכחית צריך לשים רגל על הגז   13 

איך  יוצרת,  חשיבה  באמת  לעשות  סייעות.  לתוספת  שקשור  מה  בכל  14 

עוד   שיתנו  משרות  עוד  מייצרים  איך  הפול,  את  לכל   backupsמגדילים  15 

ך לאפשרות כזאת כי מי יודע מה ילד  מיני תארים שנוצרים. וכן, כן להיער 16 

 17 מחר, עוד מה יהיה בחורף שזה מתקרב עוד מעט.

גם   : גב' גרין, ראש המועצה בעיה  אין  זה.  את  גם  עושים  אנחנו  שלנו  ההיערכויות  במסגרת  אז  18 

להציג, אני לא ארחיב כרגע, אבל אין בעיה להציג את זה גם בעוד שבוע,  19 

 20 עשרה ימים. 

 21 אוקי.  :תומר יעקב

תמיכות.   : ין, ראש המועצהגב' גר  וועדת  המלצות  אישור  לנושא  עוברת  אני  תומר.  תודה  אז  יופי.  22 

רק אומר שאני שמתי   הוועדה נמצאות מולכם. אני  ישיבת  ההמלצות של  23 

תקציב   אישרנו  כי  מאוגוסט.  מוקדם  יותר  הרבה  יעברו  שתמיכות  יעד  24 

רציתי בדצמבר, הוא אושר על ידי משרד הפנים בפברואר. ומבחינתי במרץ  25 

באפריל זה  את  לראות  יוכלו  הם  ואז  זה  את  ונאשר  לצערי -שנשב  מאי.  26 

בכל   אבל  הזה.  בנושא  נדחתה  הסתם,  מן  המטה,  ועבודת  קורונה  היתה  27 

זאת אני שמה את זה כיעד גם לשנה הבאה. אני אקרא את ההמלצות ואז  28 

שאלה   או  הסתייגות  שהיא  איזה  יש  שאם  או  אחת  בבת  שנצביע  או  29 

ש"ח. איחוד והצלה  5000מאושר  –וועדה: ידיד לחינוך תשאלו. המלצות ה 30 

מאושר    – של    –לא  תבחין  לנו  חסר  התמיכות.  בתבחיני  עומדים  אינם  31 

ש"ח. העמותה לקידום   5000מאושר    –בריאות. העמותה לקידום הקהילה   32 

והחברה   החינוך  יוסף    25,000מאושר    –הספורט,  בת  עמותת   33  –ש"ח. 

ש"ח. מי   5000מאושר    –שיש בפרדסיה  ש"ח. מרכז יום לק  30,000מאושר   34 
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)ענבי(   לנו שם קשישים. המדרשה ליהדות קדימה אורה  יש  יודע,   1 –שלא 

מספר חניכים    –ש"ח. תנועות הנוער: שבט תמיד )הצופים(    5000מאושר   2 

עקיבא    223,600  –שקלים    215כפול    1040 בני  חניכי    –ש"ח.   3 143מספר 

עוז  30,745  –שקלים    215כפול   ידידי  חניכים    –.  זה 58מספר  הכל  סך   , 4 

. אלומות  147,050, סך הכל זה  684מספר חניכים    –. השומר החדש  12,470 5 

. הצעת ההחלטה זה שאנחנו 15,480, סך הכל  72מספר חניכים    –צהלה    – 6 

 7 מאשרים את המלצות הוועדה. מי בעד? פה אחד.

 8 מאשרים פה אחד את המלצות הוועדה.   החלטה: 

ל : גב' גרין, ראש המועצה תמיכות  תבחיני  אישור  למעשה  זה  הבא  תמיד  2021-הנושא  אנחנו   . 9 

תבחינים,   אותם  את  האמת  לקחנו  לפני.  שנה  התבחינים  את  מאשרים  10 

, שינינו את התאריך, הם נמצאים מולכם. כל שנה אני  copy pasteעשינו   11 

אומרת שיש לי איזה שהיא שאיפה לחדד אולי ולרענן את התבחינים, אבל  12 

עדי בסדרי  זהו, אז  שוב,  זה לעוד שנה.  כרגע אנחנו נמתין עם  פויות שלנו  13 

 14 התבחינים מולכם, למעשה אין שום שינוי. 

שאת   :תומר יעקב כמו  שנים  הרבה  כבר  זה  על  מדברים  אנחנו  באמת,  אפשר,  אם  15 

יודעת, שפעם אחת באמת ישבו אנשי מקצוע ויבנו איזה מודל שהוא, אני   16 

וניות, אני קורא לזה הגיוני. שלא  לא רוצה להגיד שוויוני, כי אין פה שווי 17 

פר ילד. הרבה רשויות דרך אגב עובדות במודל הזה,  רק לוקח מפתח של  18 

ההוצאות   הקבועות,  ההוצאות  את  מנכים  מסוים,  מקדם  איזה  שעושים  19 

המשתנות, זה לא יהיה פר ילד, אבל לפחות ייתן מענה לתנועות שאולי יש   20 

המספר קובע. אין קשר ישיר  להן יותר  קושי, יותר חלשות, כי לא תמיד   21 

בין ההוצאה או בין התמורה לבין מה שבאמת החניך צריך, לא תמיד יש  22 

 23 קשר.

אז אני אומר שני דברים בעניין הזה. אחד, אני מברכת על זה שגם בשנה   : גב' גרין, ראש המועצה 24 

שקל   ולא  גרענו  לא  אנחנו  מלאה,  בצורה  עבדו  לא  הנוער  שתנועות  25 

כל קודם  שלהם.  שמבחינתי   מהתקציב  אומרת  ואני  זה  על  מברכת  אני  26 

עצם העובדה שלא גרענו שקל מתנועות הנוער, אלא נהפוך הוא, נתנו את  27 

המקסימום האפשרי שאישרנו, דווקא בשנה הזו, אני חושבת שזה מראה   28 

התבחינים  מבחינת  שלהן.  ובעשייה  הנוער  בתנועות  שלנו  האמון  את  29 

לי   שחסר  הדבר  הדיוק,  מבחינתי  סעיף  והתמיכות,  דווקא  זה  בתבחינים  30 

בריאות. לגבי השוויוניות, לדעתי סך הכל הגענו לאיזה שהיא נוסחה שהיא  31 

טובה. יכול להיות שאפשר בהמשך לעשות את זה, אבל אני מסתכלת כרגע   32 

ימינה ושמאלה לתעדוף משימות שלנו ועל הכוח אדם שיש לנו, אני שמה   33 

יותר ל עוד  ניתן למערכת  בצד. קודם  כרגע  זה  זה  את  התייצב. אבל שוב,  34 
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משהו שנוכל תמיד בהמשך לבחון. מי מאשר את אישור תבחיני התמיכות  1 

 2 ? פה אחד.2021לשנת 

 3 . 2021מאשרים פה אחד את אישור תבחיני התמיכות לשנת  החלטה: 

תב"ר   : גב' גרין, ראש המועצה הגדלת  תב"רים.  הגדלת  של  בנושא  אנחנו  פתיחת    –  1043עכשיו  4 

הגד רוטשילד.  של  מערב  בסכום  התב"ר  של    450,000לת  מסכום  ש"ח  5 

ש"ח קווי ניקוז ועבודות    250,000ש"ח.    700,000ש"ח לסכום של    250,000 6 

ש"ח גינון    100,000תמיכה למניעת סחף. מקור מימון: קרן תיעול וניקוז.   7 

ש"ח, אני    100,000בערוגות הכבישים. מקור מימון: קרן סלילת כבישים.   8 

שונה, טיפה  זה  את  עמק   מנסחת  ברחוב  ואדניות  פיתוח  עבודות  השלמת  9 

שצ"פים   קרן  מדויק.  יותר  טיפה  הוא  הניסוח  הברון,  לסמטת  יזרעאל  10 

ה זה  העבודה    100,000-כללי.  על  להנדסה  תודה  להגיד  רוצה  אני  שקל.  11 

המסורה, אנחנו באמת מסדרים רחוב, רחוב, שכונה, שכונה. וזה מבורך.  12 

 13 מי בעד? פה אחד.  

 14 . 1043אחד את הגדלת תב"ר מאשרים פה  החלטה: 

רחוב ההגנה. הגדלת התב"ר    –פרויקטים בשצ"פים    –  1010הגדלת תב"ר   גב' גרין, ראש המועצה:  15 

ש"ח. ביצוע גינון צומת ההגנה ושצ"פים בצמוד לרחוב    150,000בסכום של   16 

של   מסכום  הפלמ"ח.  ולרחוב  צבי  של    500,000בן  לסכום   17  650,000ש"ח 

 18 "פים כללי. מי בעד? ש"ח. מקור מימון: קרן שצ

לא צריך להתייחס לפני שאנחנו מצביעים? יושב פה היועץ המשפטי ואני   :תומר יעקב 19 

בשצ"פים,   תב"רים  ומאשרים  ופותחים  ומגדילים  הולכים  שאנחנו  חושב  20 

זה בסדר, יש לנו חוק עזר, הוא לא בתוקף, כמו שאנחנו יודעים, כבר כמה   21 

הז כמה הערת האזהרה  יודע  רושם לאלה  שנים. אני לא  ו שאגף הכספים  22 

 23 שבאים להוציא תכניות, 

 24 תומר, אני אענה לך על זה.   : גב' גרין, ראש המועצה

התחילו  :תומר יעקב שכבר  שצ"פים  שיש  מכיוון  אבל  הזה.  המשפט  את  להשלים  רק  25 

חוק  במסגרת  לבצע  צריכים  שאנחנו  מה  את  ביצענו  ולא  עבודות,  להם  26 

אני אומר לכם, אני לא משפטן,    העזר, אנחנו לא מיישמים את חוק העזר, 27 

על  היד  את  ילחץ  מישהו  שאם  גדולים  לסיכונים  חשופים  פה  שאנחנו  28 

הפקק, ייצור פה סחף של תביעה בהרבה מאד כסף, שיצטרך להשיב לאלה   29 

אחרי   לתהליך  בתכניות  התחלנו  אפילו  לא  מימשנו,  לא  כי  מהם.  שגבינו  30 

מפת הרובעים,    מטר לכל,  300שפרסמנו את מפת הרדיוסים המפורסמת,   31 

שלא   תהליכים  כמה  לבצע  כבר  צריכים  היינו  הרובעים.  שמונת  סליחה,  32 

חשופים   אנחנו  שמרינו.  על  קפאנו  העזר,  חוק  את  חידשנו  לא  ביצענו,  33 

 34 לסיכון וצריך להבין את המשמעויות האלה.  
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העזר  : גב' גרין, ראש המועצה חוק  אישור  בתהליך  להגיד שאנחנו  רוצה  אני  רק  מקרה  בכל   1 טוב, 

למשרד   הועבר  כרגע,  נמצא  זה  המקצועי,  הגורם  עם  ישבנו  שצ"פים,  2 

הפנים. ברגע שיאושר כל התהליך, ישבנו על זה גם, דיברנו על זה לפני חצי  3 

את  ויהיו  הזה  המהלך  שיסתיים  ברגע  מתקדם.  התהליך  אז  שנה,  שנה,  4 

אפילו    אולי  דיון,  פה  נעשה  ואז  זה  את  תקבלו  והכל  הסופיים  הנתונים  5 

כן להחזיר את  נעשה אי היא  ובעצם המטרה שלנו  דיון מקדים.  זה שהוא  6 

פה,   שהעלית  המשפטיים  הנושאים  כל  לעניין  הזה.  בעניין  העזר  חוק  7 

 8 תבדקו ותעדכנו אותי אם יש דרך אחרת שאנחנו צריכים, 

 9 אנחנו במשוכה האחרונה בהקשר הזה. : עו"ד אהרון שפרבר

ב : גב' גרין, ראש המועצה מי  גמור.  בסדר  תב"ר  אוקי,  הגדלת  על  1010עד  בשצ"פים  פרויקטים   , 10 

 11 רחוב ההגנה? פה אחד. 

 12 . 1010מאשרים פה אחד את הגדלת תב"ר  החלטה: 

ותקין. גן תמר סכום של    –שיפוץ גן תמר וגן רקפת    –  1068פתיחת תב"ר   : גב' גרין, ראש המועצה 13 

ש"ח  433,849(. גן רקפת ויתקין סכום של 2069ש"ח )מספר מענק  197,858 14 

בסכום של  2070ספר מענק  )מ הפיס  זה ממענקי מפעל  שקלים.    631,707(  15 

 16 מי בעד? פה אחד. 

 17 . 1068מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

בית לחיים. פנו אלינו קבוצת הורים כבר לפני שנה בנושא של מתן מענה   : גב' גרין, ראש המועצה 18 

בני   שחלקם  שלהם  לילדים  הזה.  21ופתרון  הגיל  לקראת  וחלקם   19 פלוס 

בעצם מה שאני רוצה להעלות פה זה איזה שהיא החלטה עקרונית שאנחנו   20 

בארץ,   כאלה  במקומות  גדול  חוסר  יש  היום  בעצם  הזה.  לכיוון  הולכים  21 

ובדרך כלל ישובים נותנים תעדוף לתושבים שלהם. כך שלא אחת קבוצות   22 

הורים מתחילות להקים משהו, מסיימות להקים ואז הן רואות את עצמן  23 

בעצם סיורים   מחוץ  כמה  עשינו  האחרונה  השנה  במהלך  בית.  לאותו  24 

ליוותה  שמע,  צביה  האגף,  מנהלת  מקומות.  מיני  בכל  בארץ,  גם  בנושא,  25 

מהנדס   התהליך  את  ליווה  הנושא.  על  מברכת  בהחלט  והיא  זה  את  26 

לזה  באיתור מקומות שיכולים להתאים  גם  חנן טוויטו, שסייע  המועצה,  27 

גדול וחסד  זכות  באמת  זו  יש  בישוב.  אז  חלופות  כמה  אחרי שבדקנו  ים.  28 

שצריך  פרמטרים  מיני  כל  כשיש  ביותר,  הטובה  האופציה  אופציה שהיא  29 

סמוך   יהיה  שזה  פרמטר  יש  כזה.  בית  לבנות  כשרוצים   בחשבון  לקחת  30 

למתחם בילויים וקניות, שזה לא יהיה באזור תעשייה. נגישות לתחבורה   31 

פתוח.   ירוק  למרחב  או  לטבע  וסמיכות  שהם  ציבורית  במקום  מדובר  32 

נוסף שזה   הולכים לעבודה או לתעסוקה. פרמטר  ובבוקר  גרים בו  באמת  33 

לתחבורה   גישה  בסמיכות.  או  בשולי  אלא  מגורים  מתחם  בתוך  יהיה  לא  34 
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הוא תהליך של   דבר  בכזה  ובעצם תהליך שצריך לעשות  ציבורית אמרנו,  1 

בעצם מדברים כרגע אנחנו לא מאשרים תהליך הקצאה, אנחנו   2  הקצאה. 

גם   ומתאים  שהומלץ  המקום  עקרוני.  רצון  ועל  עקרוני  רעיון  על  3 

אומר   לא  זה  אלו"ט.  של  מקצועי  גורם  עם  סיום  גם  היה  לקריטריונים  4 

שאלו"ט תקבל את זה, רק פשוט ההורים ואלו"ט היו בעלי ניסיון בתחום   5 

הזה. הוא במזרח רמת אמיר, באזור של הקניון של רוטשטיין, זה גם קרוב  6 

, זה גם מספיק רחוק מהמגורים עצמם, זה גם קרוב לצומת  למרכז עסקים 7 

ראשית. ולמעשה זה המקום שגם עבודה מקצועית וגם אלו"ט אמרו שזה  8 

בהחלט מקום טוב. אז זו החשיבה. הצעת ההחלטה שאני מציעה להעלות  9 

ואת   לחיים  בבית  הצורך  את  עקרונית  מאשרת  המועצה  ש"מליאת  זה  10 

בסמ אמיר  רמת  במזרח  השטח  הצוות מיקום  המסחרי.  למרכז  יכות  11 

שיש   אומר  שזה  לנהלים"  בהתאם  ההקצאה  תהליך  את  יקדם  המקצועי  12 

מליאת   לאישור  עולה  זה  זה,  ואחרי  מוביל  שהמנכ"ל  הקצאות  וועדת  13 

המועצה עם כל הפרטים והדברים והכל. פרסום וחוזר למליאת המועצה.   14 

נחנו  כלומר יש לנו מספיק מקומות לדייק את הדברים או להחליט אם א 15 

 16 רוצים כך או רוצים אחרת. אז מוזמנים להתייחס.  

מילה אחת להגיד על הדבר המדהים הזה. אני חושב שאם היה לנו בישוב  :תומר יעקב 17 

שידעו  לגאווה  ומקום  מקור  זה  בהתרגשות,  זה  את  אומר  אני  כזה,  דבר  18 

בנסיבות   אישית,  זה  את  מכיר  אני  הזה.  הדבר  את  יש  צורן  שבקדימה  19 

א יש  בהרבה  מסוימות,  פזור  סליחה,  בהרבה,  לא  מקומות,  בהרבה  זה  ת  20 

מקומות בארץ, אבל בכמות יחסית מאד מאד קטנה. מי שמכיר את המודל   21 

של כפר עידוד בנתניה, רק בלי מרכז תעסוקה, עם יחידת דיור, באמת אם  22 

הזה, שזה   כל התהליך  ולקדם את  זמנים  לוחות  צוות שיוכל לקחת  יהיה  23 

בדרך כלל תורמים או אלו"ט, אם המועצה גם בעיקר ההקצאה, הבניה זה  24 

תוכל לשלוח יד לכיס אז בוודאי ובוודאי. אז לקדם הליך הקצאה ולהגדיר   25 

הליך הקצאה תוך שישה, שבעה  ולהגיד שאנחנו, מה שנקרא, עושים  יעד  26 

זה  נכון.  התהליך  את  עושים  אם  השגה  בר  יעד  שזה  חושב  אני  חודשים,  27 

 28 הכל.

קודם כל תודה על הדברים. מי שבעצם שותף למהלך כזה זה המשרד אז   : גב' גרין, ראש המועצה 29 

לשירותים חברתיים, ואז בעצם הוא גם מממן חלק. אני אומרת, זה יכול  30 

להורים   ששמנו  כוכבית  עוד  אחר.  גורם  להיות  יכול  זה  אלו"ט,  להיות  31 

לא   שלהם  הילדים  שאחד  להיות  יכול  חשוב,  מאד  הוא  הנאות  והגילוי  32 

הורים, יכול    20הורים או של    10אה קבוצת הורים של  יהיה. כלומר אם ב 33 

להיות שאחד הילדים לא יתאים מבחינה תפקודית. כלומר אתה עושה את   34 
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תפקודיים   קריטריונים  יש  זה  את  שמנהל  לצוות  ובסוף  הזה  המהלך  כל  1 

ואחרים, אז גם זה גילוי נאות, אבל כולם מבינים את זה ואומרים אנחנו   2 

ת כזה, גם אם הבן שלי או הבת שלי לא יצליחו  בכל זאת רוצים שיהיה בי 3 

 4 להיכנס לשם.  

מהילדים,  :תומר יעקב דבר  של  בסופו  מגיע  זה  השוטף  התחזוק  רק  מילה,  ועוד  5 

 6 מהקצבה שלהם.

 7 נכון.  : גב' גרין, ראש המועצה

כל המערך הזה,  :תומר יעקב הם מהכסף שלהם מממנים את השוטף של להחזיק את  8 

 9   ניקיון, צוות וכיוצא בזה.

נצביע על הצעה ההחלטה. פה  : גב' גרין, ראש המועצה רוצה להתייחס? אז  עוד מישהו  אז תודה.  10 

 11 אחד, תודה רבה, זו באמת זכות גדולה וחסד גדול. 

 12 מאשרים פה אחד את פרויקט בית לחיים.  החלטה: 

מתאריך   : גב' גרין, ראש המועצה ספטמבר  של  הישיבה  מועד  שינוי  אחרון,  אחד  סעיף   13  8/9עוד 

. בעזרת השם גם נרים כוסית, זה יוצא יום לפני ראש השנה 15/9תאריך  ל 14 

מקווה   אני  הזה.  בעניין  כוסית  נרים  גם  אז  השנה,  ראש  אחרי  יום  או  15 

בישיבה הבאה,   בו  נדון  ואז  דוח הביקורת  גם את  לנו  יהיה  שאולי עד אז  16 

והרבה   בישיבה שלאחריה. תודה רבה לכולכם, שיהיה ערב טוב  ואם לא,  17 

 18  בריאות.

 19 

 20 

 21 

 22 –הישיבה ננעלה  -

 23 

 24 


