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 1 2021אפריל,  14

 2 

 3 

 4 

 5 2 מן המניין מס'לא מישיבת מליאת מועצה פרוטוקול מלא 

 6 9.3.21שהתקיימה ביום 

 7 

 8 ראש המועצה  -   גב' קרן גרין   : משתתפים

 9 חבר מועצה  -   מר אמיר זהבי

 10 חבר מועצה  -   מר אביעד חסון   

 11  חבר מועצה   -   מר יצחק גולברי   

 12 חבר מועצה  -  מי מוכתרמר שלו 

 13 חבר מועצה  -   מר נועם מולה 

 14 חבר מועצה  -   מר אייל אלבלק 

 15 חבר מועצה  -   מר תומר יעקב   :חסרים

 16 חבר מועצה  -   מר צפריר פדלון 

 17 חבר מועצה  -   מר יוסף אדירי 

 18 חבר מועצה  -   מר יוסי נגר 

 19 חברת מועצה  - גב' תפארת שלומציון אסולין   

 20 חברת מועצה  -   גב' איילת אדלר

 21 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר    :סגל

 22 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 23 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ

 24 הגזברית הנכנסת -   גב' ציפי וקנין  

 25 מנהלת חשבונות ראשית   -  ברגרגב' איריס וסר 

 26 ע. מנכ"ל   -  מר רועי איצקוביץ'  

 27 

 28 

 29 סדר היום 

 30 עדכוני ראש המועצה.  .1

 31 יםתבר .2

 32 שינוי מימון  בניה והצטיידות בי"ס תיכון  832תב"ר  .א

₪ סה"כ מפעל הפיס  ₪54,305 תוספת מימון   6,603,104מענק מפעל הפיס אושר    33 

6,657,409   .₪ 34 

 35 ₪ ללא שינוי  200,000משרד הפנים אושר   

   36 
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₪ סה"כ מימון מ.   ₪1,135,094 תוספת מימון   11,886,246  משרד החינוך אושר   2 

 3 ₪.  12,322,380החינוך 

 4  10,696,847   ₪ סה"כ ק.ע.פ ₪1,189,399 הפחתת מימון   11,886,246אושר   ק.ע.פ  

 .₪ 5 

 6 ללא שינוי   ₪ 2,350,00קרן היטלי השבחה ר. אמיר אושר   

 7 ₪ ללא שינוי 5,000,000מלוות בנקים אושר   

 8 ₪  37,226,636סה"כ תב"ר   

 9 טנת תב"ר בניה והצטיידות חט"ב ואולם ספורט בצורן הק 842תב"ר  .ב

 10 הכנסות 

₪   233,263הפחתת מימון   2,966,940מענק מפעל הפיס וקרן המתקנים אושר  11 

 12 ₪  2,733,677סה"כ 

החינוך   ₪ סה"כ מ. ₪78,100 תוספת מימון  19,968,400משרד החינוך אושר  13 

20,046,500  ₪ 14 

 15 ללא שינוי   ₪ 4,105,791היטלי השבחה ר. אמיר  ק.

 16 וי. ₪ ללא שינ 13,000,000מלוות בנקים 

 17 ₪ 39,885,968סה"כ הכנסות 

 18 הוצאות 

 19 ₪   ₪155,163 הפחתה  40,041,131עב' קבלניות והצטיידות אושר 

 20 ₪  39,885,968סה"כ הוצאה  

 21 ₪  39,885,968סה"כ תב"ר 

 22 תכנון בנוי והצטיידות בי"ס לב רן שינוי מימון  966תב"ר  .ג

 23  ₪ סה"כ מפעל הפיס  ₪589,105 תוספת מימון  5,676,834מפעל הפיס אושר 

6,265,939   .₪ 24 

 25 ₪ ללא שינוי.  181,300משרד החינוך אושר 

₪ סה"כ קרנות הרשות  ₪190,000 הפחתת מימון  190,000קרנות הרשות אושר  26 

 27 אפס.

 28 ללא שינוי ₪  100,000קרן היטלי השבחה ר.אמיר אושר 

₪ סה"כ ק.  ₪399,105 הפחתת מימון  3,000,000קרן היטלי השבחה אושר  29 

 30 ₪.   2,600,895השבחה 

 31 ₪  9,148,134ה"כ תב"ר ס 

 32 תכנון והקמת תוספת כיתות לתיכון   1036תב"ר  .ד

 33 מליון ₪ 1מליון ₪. הפחתה  1 מק.ע.פ אושר    

 34 מליון ש"ח 1לאשר מקרן חלף היטלי השבחה רמת אמיר   

 35 מליון ₪.  1סה"כ תב"ר   

 36 
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 1 

 2 

 3 תוכנית אב לתחבורה  1051  תב"ר .ה

 4 ₪  ₪250,000 הפחתה  250,000אושר מק.ע.פ    

 5 ללא שינוי  50,000אמיר  מקרן היטלי השבחה ר.אושר   

 6 מקרן סלילה.  250,000לאשר   

 7 300,000סה"כ תב"ר   

 8 ]מצורפת טבלה[ –סגירת תברים  .3

וקנין   .4 ציפי  גב  הארנונה 022347751מינוי  כמנהלת  המועצה,  כגזברית  המשמשת   , 9 

 10 וכממונה על הגביה, עפ"י פקודת המיסים )גביה(. 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

ערב טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מספר  : הראש המועצ  -גב' גרין  17 

לפני עשרה  2 גולברי שחגג  ליצחק  . אז קודם כל ככה לומר ברכות  18 

 19 . 70ימים, שבועיים, 

 20 לא צריך לציין את זה, זה כבר נגמר.   : יצחק גולברי

 21 ?  70בר מצווה, חגג בר מצווה, איזה  : אמיר זהבי

 22 בר מצווה לפני שבועיים, אז מזל טוב וברכות.חגג  : ראש המועצה -גב' גרין 

 23 תודה רבה, תודה על ההפתעה.  : יצחק גולברי

 24 זיכית אותנו בלשמח אותך.  : אמיר זהבי

בשבוע   : ראש המועצה -גב' גרין  מצווה  בר  שיחגוג  זהבי  לאמיר  טוב  מזל  להקדים  ולומר,  25 

ירוק  במצב  כרגע  אנחנו  עדכונים.  כמה  כל  קודם  ככה,  אז  הבא.  26 

, עם זאת אסור להיתפס לאופטימיות או לשאננות כי אנחנו  בישוב 27 

, מקדם ההדבקה, שאנחנו  Rרואים במדדים, בעיקר במדד שנקרא   28 

פעם   שהתחסן  מי  כל  חיסונים.  ניידת  כאן  יש  מחר  עליה.  במגמת  29 

מעל   השניה,  הפעם  את  ולהתחסן  לפה  לבוא  יוכל   30 500ראשונה 

חיסונים פעם    תושבים. בנוסף במאמץ רב פתחנו את זה גם שיהיה  31 

תושבים כבר נרשמו. כלומר מחר נוכל לחסן עוד   100ראשונה, מעל   32 

הצוות   100 ולכל  לשלומי  תודה  ככה  להגיד  רוצה  אני  תושבים.  33 

לנו   ושיהיה  מתוקתק,  צבאי  מבצע  כמו  זה  את  מריצים  שבאמת  34 

בשבוע,   פעם  כבר  מצליחים  שאנחנו  נוסף  דבר  מחר.  בהצלחה  35 

נייד לכאן  להביא  ארוכה,  פשוט, תקופה  לא  הישג  זה  בדיקות.  ת  36 
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ולמשרד  העורף  לפיקוד   שלנו  והמסר  ירוקים.  שאנחנו  בגלל  1 

הבריאות וכולם, כדי שנמשיך להיות ירוקים תמשיכו להביא ניידת   2 

ל הגענו  שעבר,  שבוע  שיא  שברנו  אנחנו    500-בדיקות.  נבדקים.  3 

לפחות   לנו  שיהיה  הזאת  במגמה  להמשיך  נבדקים.    300רוצים  4 

אנשי  לבוא    םתוציאו  חייב  שני  חיסון  שהתחסן  מי  גם  מהבתים,  5 

לא  הוראה,  פה תושבים, אנשי  לצערי שיש  רואים  להיבדק. אנחנו  6 

נדבקו   ועדיין  שני  חיסון  שהתחסנו  ילדים,  הורים,  הוראה,  אנשי  7 

יותר,  נכון שמקבלים את המחלה קל  והם גם יכולים להדביק. אז  8 

מאו או  מאומת  כל  כלומר  גבוה,  ההדבקה  כשמקדם  מתת  אבל  9 

עצמנו  את  למצוא  יכולים  ואנחנו  אחד  אדם  מבן  יותר  מדביקים  10 

נוסף   וראינו כמה מהר קל להתדרדר להיות אדומים. דבר  בבעיה.  11 

שככה אני רוצה לעדכן אתכם זה בעצם שאתמול היה יום האישה,   12 

למי שפספס או פספסה. היום בערב אנחנו נעשה הרצאה "חלומות  13 

יתוף פעולה עם ויצ"ו, בשיתוף  ומגשימות", של רוני לנגרמן זיו בש 14 

התוכנה   עם  התחלנו  בנוסף  בזום.  יועבר  הוא  המתנ"ס,  עם  פעולה  15 

,  safe upשל לשמור על נשים שהולכות בדרך, זה נקרא אפליקציית   16 

כל הנשים  ומוזמנות  זה.  איילת אדלר חברת המועצה מובילה את  17 

להצטרף לזה. זה בעצם שהולכות לבד ברחוב ורוצות להרגיש יותר  18 

מולך בט עולה  מהסביבה  מישהי  האפליקציה,  על  לוקחים  חון,  19 

ומלווה אותך בדרך. דבר נוסף חשוב, אנחנו יצאנו עם סקר צרכים   20 

כמה  קורסים,  כמה  לעשות  השנה  לאורך  רצינו  אנחנו  לנשים.  21 

את  שנשמע  כדאי  לדרך  יוצאים  שאנחנו  שלפני  והבנו  הכשרות  22 

דניות, לא רק  הצורך של הנשים. נשים באשר הן, לא רק נשים יחי 23 

ואת   הקורסים  את  לדייק  שנדע  הן.  באשר  נשים  נשואות,  נשים  24 

התחומים שאנחנו רוצים להביא. כמובן בשיתוף פעולה עם הרווחה   25 

וכמובן שיתוף פעולה עם מנהלת העסקים. כלומר זה לא רק רווחה,  26 

שבוע   בעוד  מקצועי.  זה  עסקי,  גם  זה  האישה,  מעמד  רק  לא  זה  27 

המעשי  יום  את  לנו  מעשים  יהיה  עושים  לא  אנחנו  הטובים,  ם  28 

טובים רק ביום אחד, אלא זה יום אחד שבו אנחנו מרכזים כוחות  29 

לעניין הזה. זה יוצא לנו בדיוק אחרי פורים שעשינו משלוחי מנות  30 

הזה.   בעניין  נשתף  בהחלט  אז  מזון.  סלי  שעושים  פסח  לפני  ורגע  31 

מסייעים,  אנחנו  הטובים.  המעשים  עם  התחלנו  בפתח,  ופסח  32 

השפ"ע,  מבחינת  גם  צובעים,  מקלטרים,  מנקשים,  מגזמים,  33 

וגם  ותרומות  מזון  סלי  של  הנושא  את  מעודדים  הרווחה  מבחינת  34 

חג. זה ככה מבחינת עדכונים.  ללראות מי צריך איזה שהיא עזרה   35 

הפנים   משרד  נגד  שלנו  הבג"ץ  נגד,  שלנו  העתירה  זה  נוסף  דבר  36 
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יועצים המשפטיים  בנושא של חלוקת השטחים עם לב השרון. אז ה 1 

ב יהיה  היום שהדיון  כנגד 3/6-עדכנו  עתירה  הגישו  לב השרון  גם   . 2 

יידונו ביחד. אנחנו   החלטת משרד הפנים והוחלט ששתי העתירות  3 

 4 . 21/5-צריכים להגיש את תגובתנו עד ה

 5 .  20/5-עד ה :עו"ד אהרון שפרבר

יישובי, עשינו את זה . קיימנו שבוע שעבר פורום חינ20/5-עד ה : ראש המועצה -גב' גרין  וך  6 

בפייסבוק לייב ביחד עם אמיר זהבי יו"ר וועדת חינוך, צביה שמע,  7 

דר ארד, אתי היתה איתנו גם בצוות. שיקפנו, הסברנו, עשינו  אעם   8 

והחלטנו   נושאים,  המון  יש  בחינוך  תראו,  הרך.  הגיל  של  נושא  9 

.  3השנה להתמקד בנושא הגיל הרך, בנושא הגן, בנושא הלידה עד   10 

עשינו  לק שילה.  יערה  בשם  מומחית  מישהי  מקצועי,  גורם  חנו  11 

וועדת היגוי שכללה גם תושבים, גם פיקוח, גם משרד החינוך, גם   12 

, השירות הפסיכולוגי, נציגות גנים, נציגות חהצוות שלנו, גם השפ"  13 

להתחיל   צריך  משהו אחר  איזה שהוא  להביא  כדי  ובאמת  הורים.  14 

ולגבש את הנושאים נמצא בדף    לצעוד בדרך הזאת  והכל  השונים.  15 

תב"ר   תב"רים.  הבא,  הנושא  להרחיב.  שרוצה  למי  . 832המועצה  16 

הפיס  מפעל  מענק  מימון.  שינוי  תיכון  ספר  בית  והצטיידות  בניה  17 

ש"ח. סך   54,305ש"ח. תוספת מימון של    6,603,104אושר בסך של   18 

 19 200,000ש"ח. משרד הפנים אישר עוד    6,657,409הכל מפעל הפיס  

ללא שינוי. משרד החינוך אישר את הסכום הבא, יש פה ש"ח, זה   20 

הנכון.   המספר  אומרת את  אני  אז  סופר  טעות  .  11,187,286תיקון  21 

של   מימון  החינוך  1,135,094תוספת  משרד  מימון  הכל  סך   . 22 

אושר  12,322,380 פיתוח  עבודות  קרן  הפחתת   11,886,246.  ש"ח.  23 

פיתו  1,189,399מימון   עבודות  קרן  הכל  סך   24  10,696,847ח  ש"חי. 

ללא שינוי.    2,350,000ש"ח. קרן היטלי השבחה רמת אמיר, אושר   25 

אושר   בנקים  התב"ר   5מלוות  הכל  סך  שינוי.  ללא  מיליון  26 

. בעצם יש לנו פה עוד מימון שקיבלנו ממפעל הפיס וגם 37,226,636 27 

השימוש שלנו בקרן השבחה רמת אמיר, מאחר והתיקון משרת את   28 

 29 בעד?  כל ילדי הישוב. זהו, מי

על הסכום? זאת אומרת מה אנחנו  : אביעד חסון יותר פרטים  אפשר אולי קצת  30 

 31 הולכים לעשות בכל הסכום?

את   : ראש המועצה -גב' גרין  ומממן  התיכון  בניית  את  שמימן  שמממן,  הכסף  זה  בעצם  32 

פשוט  אנחנו  לתיכון.  לעשות  צריכים  שאנחנו  התוספת  השיפוץ,  33 

כ מימון  מקורות  היתר,  בין  מקרן  משנים,  כסף  מספיק  לנו  אין  י  34 

 35 עבודות פיתוח, אז אנחנו לוקחים מקרן עבודות פיתוח רמת אמיר.  

 36 
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 1 

 2 ?37והשיפוץ עצמו הולך לעלות  : אביעד חסון

 3 לא. : ראש המועצה -גב' גרין 

 4 זה הכל ביחד.   :עו"ד אהרון שפרבר

 5 אוקי, מה הדלתא לשיפוץ?  : אביעד חסון

 6 נחנו מדברים על, השיפוץ כרגע א : ראש המועצה -גב' גרין 

 7 סדר גודל. : אביעד חסון

 8 התכנון הוא מיליון שקל.  :ברגראיריס וסר

למשרד  : ראש המועצה -גב' גרין  הבקשה  את  הגשנו  התיכון,  של  השיפוץ  לגבי  תראה,  9 

ובכל   תקציב.  לזה  קיבלנו  לא  עוד  עקרוני,  אישור  לנו  יש  החינוך.  10 

מע אנחנו  ולכן  קצר.  הזמן  כי  לדרך  יוצאים  אנחנו  ריכים  זאת  11 

זה   הערכה,  עוד  לנו  אין  השיפוץ,  שקל,  כמיליון  יהיה  שהתכנון  12 

 13 שלושה או ארבעה, 

 14 זה לא שיפוץ, זה בניה.  : יצחק גולברי

 15 זה בניה, כן.   : ראש המועצה -גב' גרין 

 16 זה סגירת מרפסות.  : יצחק גולברי

 17 כל המרפסות הפתוחות שלהם אנחנו סוגרים.  :עמיקם לוי נגר

 18 ף ד'. התכנון של האגף החדש, זה סעי :איריס וסרברגר

 19 אז רגע, את רוצה להסביר על זה רגע, איריס?  : ראש המועצה -גב' גרין 

 20 אני אסביר? : יצחק גולברי

 21 אם את רוצה אין לי בעיה, אבל הוא יכול להסביר.   :איריס וסרברגר

 22 אוקי, בבקשה. : ראש המועצה -גב' גרין 

תיכון עודד. אין לנו הרשאה  ת  קיבלנו אישור של הפרוגרמה להגדל : יצחק גולברי 23 

הקרובות  וחצי  לשנה  הספר  בית  של  מצוקה  יש  עכשיו  תקציבית.  24 

שאנחנו חייבים לתת להן מענה. יש שתי אופציות, אופציה אחת זה   25 

הספר  בית  ליד  הכדורסל  מגרש  איפה  אגף,  עוד  של  חדשה  בניה  26 

במקומו נקים אגף חדש, אבל אנחנו לא יכולים לחכות את השלוש   27 

ש ארבע  אנחנו  או  לתכנן,  שנתחיל  עד  הרשאה,  שנקבל   עד  נים  28 

שקל,   כמיליון  יעלה  אמרה  שקרן  התכנון  את  עכשיו  לקדם  רוצים  29 

שנצטרך  גדולות  מרפסות  שם  יש  המרפסות,  מעל  יכלול  התכנון  30 

נמוכה,   יחסית  בעלות  אותן  לסגור  אותן,  שקל.    3-4לבנות  מיליון  31 

 32 עלויות. ובמקביל אנחנו נתקדם לתכנון של האגף החדש. אלה ה 

 33 איציק, כמה כיתות זה מייצר המרפסות האלו? :שלומי מוכתר 

 34 אני חושב ארבע? : יצחק גולברי

 35 אני גם לא זוכרת בעל פה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 36 
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 1 

 2 משהו כזה, כארבע כיתות.  : יצחק גולברי

 3 ארבע או שש כיתות. : ראש המועצה -גב' גרין 

 4 חוסך לנו פשוט, זה לא רק הכסף זה גם הזמן, זה  : אמיר זהבי

זכויות  : ראש המועצה -גב' גרין  עוד  לתת  כדי  התב"ע  את  שינינו  גם  שהתכנון,  להבין  צריך  5 

בניה כוללות של האזור. היתה  זכויות  ואנחנו בעצם מנצלים  בניה  6 

איחוד   לקחנו  אז  בתיכון.  בניה  זכויות  היו  שלא  מורכבות  שם  7 

 8 וחלוקה עם שטח חום שנמצא מעבר לכביש, לכיוון, 

 9 לא איחוד וחלוקה, ניוד זכויות. : גולברי יצחק

זה  : ראש המועצה -גב' גרין  את  לקחנו  העדעד,  באזור  שנמצא  החום  מהשטח  זכויות  ניוד  10 

 11 לכיוון התיכון. העדעד, החניה שם. 

זה  : יצחק גולברי בינתיים הפכנו את  לבניה,  זכויות  איפה שעשינו חניה, היו שם  12 

הבירוקרטיה,   זה  זכויות.  ויש שם  כל  לחניה  אומרים מיציתם את  13 

שם   לנו  יש  אוקי,  אמרנו  אז  החינוך,  קריית  של  במתחם  הזכויות  14 

שלא השתמשנו, אז תעשו ניוד זכויות. בהתחלה לא נתנו לנו לעשות  15 

נתנה  והמחוזית  למחוזית  שהגענו  עד  מקומית  בסמכות  הניוד  את  16 

 17 להם סמכות וחזרנו לסמכות ושרשרנו את זה.

רוצה לראות, דרך אגב, את הכרטיס, כרטיס הפרויקט והכל,  מי ש : ראש המועצה -גב' גרין  18 

 19 הכל נמצא אצל איריס על הכרטסות.

 20 זה לא השינוי, זה רק הסגירות. :איריס וסרברגר

 21 לא, יש לך גם את שלך, לא? : ראש המועצה -גב' גרין 

 22 לא.  :איריס וסרברגר

מטורפת   : דובר היא  המורים  כמות  פשוט  ראוי,  מורים  חדר  יצירת  כולל  23 

 24 ופשוט אין להם איפה להתכנס. אז חדר מורים ראוי.

יהיה   : ראש המועצה -גב' גרין  ואז  פרוגרמטור.  בבחירת  תדון  נועם,  בקרוב,  וועדת מכרזים  25 

לנו את הגורם המקצועי שיסייע לנו להסתכל על הישוב עשר שנים  26 

קדימה, האם צריך עוד תיכון, האם צריך עוד מוסד חינוכי כזה או  27 

לבוא ולהגיד רגע, התיכון הזה מספיק לכל הישוב,    אחר. ואז נוכל 28 

זה אני מקווה שנדע במהלך השנה   ואת  עוד תיכון?  אנחנו צריכים  29 

 30 הקרובה. עוד שאלות? מי בעד? פה אחד. 

 31 . 832מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

בצורן.   842תב"ר   : ראש המועצה -גב' גרין  ספורט  ואולם  ביניים  חטיבת  והצטיידות  בניה  32 

אושר הקט המתקנים  וקרן  הפיס  מפעל  מענק  הכנסות  התב"ר.  נת  33 

 34  2,733,677ש"ח. סך הכל    233,263ש"ח. הפחתת מימון    2,966,940

 35 78,100ש"ח. תוספת מימון    19,968,400ש"ח. משרד החינוך אושר  

ש"ח. קרן היטלי השבחה    20,046,500ש"ח. סך הכל משרד החינוך   36 
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אמיר   מלוות    4,105,791רמת  שינוי.  ללא    13בנקים  ללא  מיליון  1 

ש"ח. עכשיו להוצאות של אותו   39,885,968שינוי. סך הכל הכנסות   2 

אושר   והצטיידות  קבלניות  עבודות  ש"ח.    40,041,131תב"ר.  3 

ש"ח. סך    39,885,968ש"ח. סך הכל ההוצאה    155,163הפחתה של   4 

ב"ר   של   39,885,968הכלת  התב"ר  על  כאן  מדברים  אנחנו   ש"ח.  5 

 6  4רוצה לבשר שקיבלנו את כל האישורים לטופס    הרצוג בעצם. אני

והכל אחרי מאמץ מרוכז של עמיקם, של רועי, שדחפו לדבר הזה.  7 

זהו, בעצם אנחנו משנים פה את מקורות המימון. את רוצה להוסיף   8 

 9 משהו נוסף בעניין הזה? 

 10 לא. :איריס וסרברגר

 11 שאלות? אוקי. מי בעד? פה אחד. : ראש המועצה -גב' גרין 

 12 . 842מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

מימון.    966תב"ר   : ראש המועצה -גב' גרין  שינוי  רן  לב  ספר  בית  והצטיידות  בינוי  תכנון  13 

ש"ח. סך   589,105ש"ח. תוספת מימון    5,676,834מפעל הפיס אושר   14 

הפיס   מפעל  אושר    6,265,939הכל  החינוך  משרד   15  181,300ש"ח. 

אושר   הרשות  קרנות  שינוי.  ללא  הפחתת    190,000ש"ח  עם  ש"ח  16 

.קרן היטלי השבחה  0ש"ח. סך הכל קרנות הרשות    190,000מימון   17 

אושר   אמיר  השבחה    100,000רמת  היטלי  קרן  שינוי.  ללא  ש"ח  18 

מימון    3אושר   הפחתת  השבחה 399,105מיליון,  קרן  הכל  סך   . 19 

ש"ח. למעשה בעצם שוב   9,148,134ש"ח. סך הכלת ב"ר    2,600,895 20 

מפעל הפיס שקיבלנו כסף. אנחנו לוקחים את   יש לנו מקור מימון, 21 

הכסף הזה, מחזירים אותו לקרנות וכך בעצם אנחנו מרוויחים את   22 

 23 הכסף הזה.  

 24 וכך נוכל לגמור את גוונים. :איריס וסרברגר

שאנחנו  : ראש המועצה -גב' גרין  כסף  כל  בעצם,  אנחנו  כן.  גוונים,  את  לגמור  נוכל  וכך  25 

 26 זירים לקרנות. מי בעד? פה אחד. מקבלים מגורם חיצוני אנחנו מח

 27 . 966מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

שדיברנו    1036תב"ר   : ראש המועצה -גב' גרין  מה  לתיכון.  כיתות  תוספת  והקמת  תכנון  28 

כי  הכסף  את  עכשיו  לנו  יש  פתאום  פיתוח,  עבודות  מקרן  קודם,  29 

מיליון ש"ח מקרן   1מיליון ש"ח, הפחתה של    1שחררנו אותו. אושר   30 

אמיר   רמת  השבחה  היטלי  תב"ר    1חלף  הכל  סך  ש"ח.   31 1מיליון 

 32 מיליון ש"ח. מי בעד? פה אחד. 

 33 .  1036מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

תב"ר   : ראש המועצה -גב' גרין  עגולים.  היו  הם  המספרים,  עם  פה  עלי  הקלה  פשוט  איריס  34 

פיתוח    1051 עבודות  מקרן  אושר  לתחבורה.  אב   35 250,000תכנית 

ש"ח. אושר מקרן היטלי השבחה רמת   250,000פחתה של  ש"ח. ה 36 
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ש"ח מקרן סלילה.    250,000ש"ח ללא שינוי. לאישור    50,000אמיר   1 

ש"ח. התקשרנו, וועדת מכרזים בחרה שני    300,000סך הכל תב"ר   2 

יועצי תחבורה שאיתם אנחנו יכולים לעבוד. לא יועצי תנועה אלא   3 

 4 יועצי תחבורה, זאת אומרת, 

 5 יועצי על.  : יצחק גולברי

יועצי על. אנחנו מתקשרים עם דאל גרונר לצורך תכנון תכנית האב   : ראש המועצה -גב' גרין  6 

ולצורך זה צריך שיהיה לנו את הכסף שנוכל להוציא את ההזמנה.  7 

צריך  מה  הדברים.  את  ללמוד  ההנדסה,  עם  איתו,  לשבת  המטרה  8 

דברים   יש  לפעמים  אבל  עושים  כבר  שאנחנו  אסטרטגית  לעשות  9 

כשעושים תכנית אב  אפשר לפתור בעיות נקודתיות בתוך הישוב, ש 10 

לפי מחלפים ולפני זה, רק בשינויים מסוימים. אז עם זה נצא לדרך  11 

 12 ונציג בפניכם את הדברים. 

 13 מה אמור להיות התוצר הסופי של אותם היועצים?  : אביעד חסון

 14 של יועץ התחבורה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 15 כן. : אביעד חסון

הוא בסופו של דבר אמור להגיש לנו איזה שהיא תכנית אסטרטגית   : ראש המועצה -גרין גב'  16 

של תחבורה בישוב שלנו. הוא אמור להסתכל החוצה, כמו שאנחנו  17 

ו אילנות  מחלף  על  גם  561-מדברים  אמור  הוא  אבל  זה,  כל   , 18 

שינו   כניסה,  יש  כניסה  אין  ששינו,  רשויות  יש  פנימה.  להסתכל  19 

 20 מרקמים,

 21 חד סטרי, לא חד סטרי. : ברייצחק גול

 22 נכון, חד סטרי וכאלה,  : ראש המועצה -גב' גרין 

 23 מסלול לתחבורה ציבורית.  : אמיר זהבי

את  : ראש המועצה -גב' גרין  לשפר  כדי  שביל  או  ערוץ  שהוא  איזה  עוד  לפתוח  אולי  24 

 25 החיבוריות והקישוריות שלו. 

 26 הוא עושה לכל קדימה או במקומות מסוימים? : אביעד חסון

קדימה צורן. עכשיו, בעצם כל הנושא של תחבורה לא טופל ברמה   : ראש המועצה -גב' גרין  27 

ה של  המטרופולינית  התכנית  את  יש  עכשיו  רק   28  20.50-הארצית. 

שמסתכלים על אזור השרון. אזור השרון בכלל נפגע מאד מזה שלא   29 

אנחנו  האחרונות  בשנתיים  הזה.  לעניין  ארצית  התייחסות  היתה  30 

המ את  את רואים  יוזמים  גם  עכשיו,  עלינו  מסתכלים  גם  תכננים  31 

לשולחן   באים  שכשאנחנו  מבינים  ואנחנו  האסטרטגיות  התכניות  32 

זה אחרת מאשר שאנחנו  עם מישהו שהוא מקצועי,  ואנחנו באים  33 

ולמד  הישוב  כל  את  שראה  התחבורה  יועץ  את  צריך  כי  מדברים,  34 

 35 אותו.

 36 
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 2 

כביש   :אייל אלבלק את  עשו  למה  מבין  לרעננה,    4מישהו  דרור  מבני  עכשיו  3 

שנתיים עבדו שם, מרחיבים שלושה נתיבים, בסוף יש שני נתיבים   4 

 5 רק?

 6 אתה צודק. לא הבנתי מה הם עשו.  : יצחק גולברי

 7 ועשו משהו נורא מסוכן, הוסיפו כל פעם מקטעים, נועם מולה: 

הקטע,  : יצחק גולברי את  מבין  לא  אני  גם  מחר.  אשאל  אני  מבין,  לא  אחד  אף  8 

 9 ת"צ זה?איזה נ

 10 מי בעד? פה אחד. תודה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 11 .  1051מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

סגירת תב"רים מצורפת טבלה. עכשיו אני מזכירה, אנחנו סוגרים,  : ראש המועצה -גב' גרין  12 

משרד   של  המדיניות  הפנים.  משרד  מדיניות  את  רגע  מזכירה  אני  13 

ישני תב"רים  למשוך  לא  היא  אלא הפנים  כסף,  להם  ולהוסיף  ם  14 

נניח  שנקרא  תב"ר  סוגרת  אני  אם  כלומר  תב"רים.  לסגור  15 

גני   הצטיידות  לא אעשה  שאני  אומר  לא  זה  ילדים,  גני  הצטיידות  16 

או   חדש,  תב"ר  לי  יש  הזה,  התב"ר  את  סוגרת  פשוט  אני  ילדים,  17 

אבל   ילדים.  גני  הצטיידות  לו  שנקרא  או  קיץ  שיפוצי  לו  שנקרא  18 

יותר משלוש שנים, אם אין סיבה מיוחדת או   למשוך תב"רים שהם 19 

לזה.   מחויבים  אנחנו  האחרונות,  שנים  בשלוש  פעילות  בהם  שאין  20 

בו  משתמשים  אנחנו  ואז  לקרנות  חוזר  בעצם  שנחסך  הכסף  21 

צריכה   אני  כזאת,  היא  שלי  השאלה  עכשיו  השונים.  לתעדופים  22 

 23 לקרוא את הכל?

 24 הרשימה? לא. אם כולם עברו, ראיתם את :עו"ד אהרון שפרבר

תב"ר   : ראש המועצה -גב' גרין  את  מוחקת  שאני  אחד,  תיקון  רק  וביצוע  866יש  תכנון   , 25 

על לקבל את   עובדים  עדיין  סלילת מדרכה מסלול אופניים, אנחנו  26 

אותו  נעלה  אז  אבוד  שזה  ונבין  במידה  התחבורה.  ממשרד  הכסף  27 

צ'אנס.  עוד  לזה  נותנים  אנחנו  כרגע  אבל  ולסגירה,  להצבעה  שוב  28 

 29 ץ מזה אין שינויים בטבלה. שאלות? חו

 30 אם תשימו לב, זו סגירה של תב"רים שממילא עומדים על אפס, :עו"ד אהרון שפרבר

 31 הם לא פעילים בכלל.  : יצחק גולברי

לא פעילים יותר. או כאלה שיש בהם עודפים. ואז על ידי הסגירה  :עו"ד אהרון שפרבר 32 

 33 זה יחזור חזרה לקרנות הרשות. אין משהו דרמטי.

 34 .  866רק בפרוטוקול אנחנו צריכים לשים לב גם שהורדנו את  : ראש המועצה -גב' גרין 

 35 

 36 
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תעברו כולם על הכל, אם יש שאלה תשאלו ואם לא אפשר לאשר  :עו"ד אהרון שפרבר 2 

 3 את זה כמקשה. 

אני יכולה גם להמשיך לקרוא את זה, אתה יודע. מי בעד? פה אחד.  : ראש המועצה -גב' גרין  4 

 5 . 866 למעט תב"ר

פי הטבלה,    החלטה:  על  מאשרים פה אחד את סגירת התב"רים  6 

 7 .866למעט תב"ר 

הסעיף האחרון שיש לנו זה מינוי גב' ציפי וקנין המשמשת כגזברית   : ראש המועצה -גב' גרין  8 

פקודת   פי  על  הגביה,  על  וכממונה  הארנונה  כמנהלת  המועצה,  9 

 10 המיסים גביה. מי בעד? פה אחד. 

 11 אחד את מינוי של גב' ציפי וקנין. מאשרים פה  החלטה: 

ברכות. אני רוצה להגיד תודה לכולכם, אפשר לסגור את הישיבה.   : ראש המועצה -גב' גרין  12 

 13 תודה רבה. 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 - הישיבה  ננעלה -

 20 


