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 2022ספטמבר,   29
 

 8 מן המניין מס' מישיבת מליאת מועצה מלא  פרוטוקול

ביום    2213.9.ג שהתקיימה 
 

 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים

 סגן ר. המועצה וחבר מועצה -  מר שלומי מוכתר 
 חבר מועצה   -    אביעד חסוןמר   

 העצמוחבר   -  מר יצחק גולברי 

 חבר מועצה -   מר אמיר זהבי 
 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 

 העצחבר מו -  מר צפריר פדלון 
 המועצחבר   -  מר אייל אלבלק 

 חברת מועצה - סוליןגב' תפארת שלומציון א 

 סנכנ  הצעומ  רבח -   רציפש  ןנור  רמ 
 חברת מועצה -  גב' איילת אדלר 

   הצעומ  תרבח -  קרב-רומ תניע  ר"ד 
 חבר מועצה -   י נגרמר יוס :םריחס

 "למנכ -  מר עמיקם לוי נגר :לסג

 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 
 המועצה  זבריתג -   י וקניןיפצ  ב'ג 

 הרקבו םואית תקלחמ  להנמ -  ץיבוקציא יעור  רמ 

 

 דר  יוםס
 

 יוםה סדר  להלן 

 .המועצהעדכוני ראש   .1

 לא פעילים  סגירת חשבונות בנק .2

 בנק פועלים   508186ו  פרמסחשבון ש  

לחשבוןהוע  בעבר)     עובר  עבור אלמנתו  התקבול  כיום  שנפטר"  לשעבר  מועצה  ראש  אגסי  עבור  כספים        ברו 

  הראשי של המועצה (

 בנק פועלים   158777חשבון   

 (   יםהמ אגיד  לתר  נטי עוד ) היטלי ביוב /דמי הקמה עבובעבר נפתח חשבון ייעודי עבור היטלי ביוב כך שאינו רלוו    

 בשל חגי תשרי.  2022בחודש אוקטובר  אה ביטול ישיבת מלי .3

 ."שביל האפרסמון"  -שם רחובקביעת   -אישור החלטת וועדת שמות  .4
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 :פתיחת תברים .5

מס' 
 תב"ר

קרנות  מ.החינוך שם התב"ר
 סה"כ תקציב הרשות

סה"כ  
תקציב 
 באלש"ח

            

  540           540,000      540,000        -              תכנון הרחבה חט"ב הרצוג 1103

            

  540           540,000      540,000        -              סה"כ  

      

מס' 
 תב"ר

קרנות  מ.החינוך שם התב"ר
 סה"כ תקציב הרשות

סה"כ  
תקציב 
 באלש"ח

            

  200           200,000      200,000        -              2022  וךעבודות איטום מבני ציבור וחינ 1104

            

  200           200,000      200,000        -              סה"כ  

      

מס' 
קרנות  מ.החינוך שם התב"ר תב"ר

 סה"כ תקציב הרשות
סה"כ  
תקציב 
 באלש"ח

            

  500           500,000      500,000        -              תכנון מבני חינוך 1105

            

  500  500,000      500,000        -              סה"כ  
 

 כת כהונה.האר  קשתועמית וגנר שמכהן כדירקטור מב  -מינוי דירקטור מעיינות השרון לתקופת נוספת .6
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   .םלוכל  בוט  ברע .8 רפסמ  ןיינמה ןמ  הצעומה תאילמ  תבישי  תא תחתופ  ינא  .בוט  ברע : גרין, ראש המועצה  'גב

 

 הצעומה  שאר  ינוכדע .1

 2023 תנשל ביצקת  רושיא  ,הצעומה  תאילמ  תניחבמ  .הצעומה  שאר  ינוכדעב  תחתופ  ינא : גרין, ראש המועצה  'גב

 םג  לכונו  6/12-ל  םידקנ  ןיינמה  ןמ  הצעומה  תבישי  תאו  13/12-ל  םינומיז  חלשנ  ונחנא

 בכרה  רוחבל  רשפא  יא  זא  הלשממ  ןיאו  רחאמ  ,תיתד  הצעומ  .םידקמ  ןויד  םש  רשפאל

 בוש  התוא  שיגהל  לכונו  הריתעה  תא  ונכשמ    טפשמה  תיב  תצלמהב  ןכל  .תיתד  הצעומ

-ב  , א בה  עובש  .החלצהב  הל לחאנו  דיקפתה לע  הנוממה  הסנכנ  .השדח  הלשממ  רחביתשכ

 .םינמזומו ונמזוה האילמה ירבח ,הצעומה ידבועו  תודבוע  לכ  לש  תיסוכ  תמרה  שי  19/9

 .וחלשנ  אל  תונמזההמ  קלחש  הניבמ  ינא  ,בושיב  םיבדנתמל  עוריא  תבש  יאצומב  היה

 הווקמ  ינא  2023  תנשלו  הז  תא  ןכדענ  ונחנא  ,תנכדועמה  םיבדנתמה  תמישר  תא  ונחקל

  . י ב ו ש י י  ם יבדנתמ  זכר  הז  2023-ב  םהילע  רבדנ  דועש  םינקתה דחא .תולקת  ונל  ויהי אלש

 דע הזל גאדנ הרקמ לכב לבא .הז תא ללכתל ךירצ ,ס"נתמב זכר שי ,םוריחל זכר ונל  שי

 ה צ עומה  תאילמ  ירבח  .ונלש  םילייחה םע  תיסוכ  םימירמ  לייחה  ןעמל  דחי  ,ישיש  םויב .זא

 .והשמ םיקלחמ 17:00 העשב ,רוודנל דיל טראגוב םשב באפב 16:00 העשב הז  .םינמזומ

 תרגסמב  .תויושר  15  ,ןורשה  תויושר  לוכשאב  םירבח  ונחנא  .םינמזומ  הצעומה  ירבח

 ונחנאש םיאשונה  דחא  .הזה  טקיורפל  םג  םיסנכנ  ונחנא  הרובחתה  דרשמ  לש  טקיורפה

 רפכמ  562  שיבכ  לע  היהיש  הפדעה  ביתנ  הז  ונלש  תונכשה  תויושהר  םע  דחיב  םימדקמ

 וז  .םיעטקמ  המכל  קלוחמ  הז  .עשוהי  תיב  דע  רבד  לש  ופוסב  לבא  ,םירורד  דע  הנוי

 עגופ  אל  הז  ,בוש  .םיינפוא  יביתנ  הזמ  ץוח  .ןורשה  לוכשאל  ונתנ  ונחנאש  תופידעה

 קוה דא םירבד  תושעל  ןוצר  םהל  שי  לבא  ,הרובחתה  דרשמל  ונינפ  ונחנאש  םיטקיורפב

 ,םש  םימה  רגאמו  זוקינה  אשונב  ,ףונ  הפיב  ,השדחה  הנוכשב  םידבוע  .םהמ  דחא  הזו

 רבכ ונחנא ,האר םכמש ימ ,ןורשה בל ךרדב .ןומימב הצירפה תודובע  תא  ליחתנ  בורקב

   .תודובעה  אישב

 םיליעפ אל  קנב  תונובשח  תריגס .2
 הצעומה שאר  ,יסגא  רובע  םיפסכ  ורבעוה  רבעב  .םילעופה  קנב  508186  ורפסמש  ןובשח : גרין, ראש המועצה  'גב

 הז .הצעומה לש ישארה ןובשחל רבוע  ותנמלא  רובע  לובקתה  םויכ  .ל"ז  ,רטפנש  רבעשל

  ך כ  ,בויב  ילטיה  רובע  ידועיי  ןובשח  חתפנ   רבעב .םילעופה קנב 158777 ןובשח  .ינכט  ןיינע

 רוגסל דעב ימ .ינכט ןיינע בוש .םימה דיגאתל ורבע בויבה ילטיה  יכ  ,דוע  יטנוולר  וניאש

 .דחא  הפ  ?קנבה  תונובשח תא

 .קנבה תונובשח  תריגסמאשרים פה אחד את  החלטה: 

 וליפא  ,תוסחייתה  תויהל  הכירצש  בשוח  ינא  .יתספספ  ינאו  םינוכדעל  תצר  תא  ,ןרק :בקעי רמות 

 .דדוע ןוכיתב רבעש עובשב הרקש ,הזל םתסחייתה אל םא ,רומחה עוריאה  יבגל  ,הרצק

 .הרקש המ  תניחבמ

   .רבדל  לכות  הצרת םאו  םייסא ינא : גרין, ראש המועצה  'גב
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 תושרכ  ונחנאש  םידעצש  ןבומכו  ,ןיינמה  ןמ  הבישיב  תסנכתמש  הצעומכ  ונלש  הרימאה :תומר יעקב

 .קזחל  םיכרדה תא אוצמל ,םיביצקת  גישהל  הז םא  םג  ,םיבשוח תימוקמ

   .רומג  רדסב : גרין, ראש המועצה  'גב

  .ירשת  יגח לשב  2202 רבוטקוא  שדוחב האילמ תבישי לוטיב .3

  ת א י ל מ תא  ריאשנ  זא  תואילמ  יתש  ויה אלש  רמות  ונביל תמושת תא בסה  ,ירשת  יגח  לשב : גרין, ראש המועצה  'גב

  ? ד ע ב  ימ  .תוכוס גח  לשב 25/10  םויל 11/10  םוימ  הבישיה תא  החדנ  לבא ונחנא  .רבוטקוא

 .דחא  הפ

פהרמאש  החלטה:  את    ים  -ל  22/01/11-מ  הצעומה  תאילמ  תבישי  תא  תוחדלאחד 
25/10/22.   

 ."ןומסרפאה  ליבש"-  בוחר םש  תעיבק -  תומש  תדעוו תטלחה רושיא .4
 תא הרשיא תומש תדעווכ התבישיב הצעומה תאילמ םצעב .תומש  תדעוו  תטלחה  רושיא : גרין, ראש המועצה  'גב

 .םירשאמ  ונחנא  עגרכו  ןומסרפאה  ליבש  בוחרה  םש

 ?הזה  בוחרה הפיא :בקעי רמות

 .תויודגנתה  ויה אל :רברפש  ד"וע

    .ןומסרפאב : גרין, ראש המועצה  'גב

 .הלאמש  ליבש  שי  ירידא  יסוי ירחא  ,ןומסרפאל הנימי  הנופ  התא  דלישטורב :ירבלוג קחצי

   .יבצ  ןב  ןוויכל : גרין, ראש המועצה  'גב

 ליבש  הז  ,הלאכו  השנמ  בוט  םוי  לש  תיבה  ירוחאמ  ,החרזמ  שי  .החילס  ,יבצ  ןב  ןוויכל :ירבלוג קחצי

  .ןומסרפאה

 .דחא  הפ  ?םירשאמ : גרין, ראש המועצה  'גב

 . "ןומסרפאה ליבש"  -  בוחרה םש  תעיבקמאשרים פה אחד את  החלטה: 
 .םיר"בת תחיתפ .5

  ,ןוגראו  רדסב  תרתוכב  רבודמ  .גוצרה  םייניב  תביטח  תבחרה  ןונכת  –  1103  ר"בת : גרין, ראש המועצה  'גב

 דוע  ךירצ  םא  .תושרה  תונרקמ  לקש  540,000  הז  ,ר"בת  ונחתפ  ,ר"בת  ונרגס  ונתניחבמ

   ?דעב ימ ,אל  םא  .ריבסהל  תירבזגהמ  שקבא ינא  הזל  רבסה

 .םישוע  המ  לש  םכסהב  ,יפסכה  םכסהב אל :תומר יעקב

  ה ז ל  ה י ה י ש  ךירצ תינכט  לבא  .ףסכה  תא  ונרבעה  םשלו  היהש  ר"בתב  ונשמתשה  .ינכט  הז : גרין, ראש המועצה  'גב

  ת א   ונבחרה  ,םינש  המכ  ינפל  רבכ  הז  תא  ונישע  .גוצרה  םייניב  תביטח  תבחרהל  שדח  ר"בת

 היהיש הרמאש המרגורפ התיה .םייניבה  תביטח  תא  ביחרהל  ידכ  ותוא  ונלדגה  ,ר"בתה

 ,רשיא ךוניחה דרשמ .הביטחה תא ביחרהל ךירצ ןכלו ןרוצב הלדגש הייסולכוא  לש  יפצ

 םע  תינכות  הנורחאה  הנשב  ונישע  לבא  .המקה  ימד  ךירצ  ,הינב  רתיה  ינפל  עגר  ונחנא

 .רוטמרגורפ

  .לבא  םוכס  הפ  םירשאמ   ונחנא תומר יעקב:

 .םוכס  םירשאמ אל  ונחנא : המועצה  ראש, גרין  'גב

   .תינכט  הז תא  רדסל קר  הז :רברפש  ד"וע

   .םייקה  ר"בתהמ  הז תא  םיריבעמ  ונחנא :ןינקו יפיצ
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 .הבסה  וז :רברפש  ד"וע

   .ףסכ םיפיסומ  אל  .דבלב  הבסה  וז :ירבלוג קחצי

 המרגורפה  רואל  ,תאז  םע  .הינב  רתיה  ינפל  ונחנא  ,דמוע  הז  הפיא  ועדתש  קר  ,תיניינע : גרין, ראש המועצה  'גב

  ה ז  ו נ לש  תויופידע  רדסב  עגרכ  ,סקינברוא  תרבח  םע  הפ  התוא  וניארהש  ,ונלביקש  השדחה

  תופידע  רדס ונל  שי  .תותיכה  תא  תונבל  םיכלוה  רקובב  רחמ ונתוא  האור אל ינא  .פוטב אל

 .דחא  הפ  ?דעב ימ  .רחא

   .3011  ר"בת תחיתפמאשרים פה אחד את  החלטה: 

  ו נ ח נ א   ,הנש  לכ  םישוע  ונחנאש  ומכ  .2022  ךוניחו  רוביצ  ינבמ םוטיא  תודובע  – 1104  ר"בת : המועצהאש  ר ן,גרי  'גב

  ר " ב ת  ו נ ל  ה יהיש  םיכירצ  ונחנא  ,ףרוחה  תארקל  ונחנא  .רוביצ  ינבמו  ךוניח  ינבמ םימטוא

 ?דעב  ימ  .םתוא  תושעל  שרדנש  םירבדל ןימזו  שיגנ

 ,תיקלח הז לע יל תינע ,םקימע ,התאש בשוח ינאו  תמדוקה  םעפב  םג  יתלאשש  הלאש  וז :תומר יעקב

 .םימטואו םימטואו ,םימטוא םעפ לכ ונחנא .םימעפ המכ הזה ר"בתה  תא  ונלדגה  ונחנא

  .םוטאל המ  ראשנ אל טעמ  דוע

   .םינפה  דרשמ  ללגב הז  ,ר"בת  םיחתופ  ,ר"בת  םירגוס :רגנ יול םקימע

 .קתוו  םע  ר"בת אוה  ,םייק  ר"בת  הז :תומר יעקב

 הצור  אוה  ,םיר"בת  םיכשומש  בהוא  אל  םינפה  דרשמ  .ונישעש  ר"בתה  תא  ונרגס  ,אל :רגנ יול םקימע

 עגרכ יל ןיא ,לקש 200,000 ,שדח  ר"בת  הז  .שדח  חתפת  ,ותוא  רוגסל  ,ר"בת  תרמג  םאש

 שי  רפס  תיבב  ףגאל  םואתפו  היעב  ול  שי  הזה  ןגה  םואתפ  ,הז  ךיא  עדוי  התא  לבא  ,יפצ

 .יל  קיפסמ  הזש  הווקמ ינא ,200,000 הפ  רמוש  ינא  ןכל  .היעב

 םוטיא  ןלבק  לש  זרכמ  שי  ,ףסכה  .תוהמה  לע  עגרכ  רבדמ  ינא  .הקיטנמסל  סנכנ  התא :תומר יעקב

 .ןמז  המכ  עדוי אל  ,יצחו  הנש  ינפל  ,וב  הכזש

 .ןוכנ :רגנ יול םקימע

   .םוטיאה ןלבקל  ףסכ  דוע  םעפ  לכ םימלשמ  ,ארקנש המ  ,ונחנאו :תומר יעקב

 .דבוע אוה ,םתס  אל  ףסכה םעפ  לכ :עמיקם לוי נגר

 .השע אוהש  רקס  הזו  ,תויעבה תא  ,םירעפה תא ןייפא  אוה .ןויפא  עצבמ אוה :מר יעקבות

 לש  תויעב  ונל  ןיא  עגרכ  .לכה  תא  םצעב  עציב  אוה  ,ורובע  ונמליש  ,רקס  השע  אוה :נגר עמיקם לוי

 .םימוטיא

 .עדוי אל התא  ,םשג ןיא  יכ :ירבלוג קחצי

 .עדוי אל  ינא ,םשג  שי םא  לבא :עמיקם לוי נגר

 .-ו  הדימבש  ףסכ  ךל  היהיש  הצור התא :ביעק תומר

   .םכירחא  ץורל ליחתא אל  ינא  .קוידב :עמיקם לוי נגר

 תוגגהש  עדוי  קוידב  התא  יכ  .םוטאל  המ  ונל  ןיאש  בצמל  םיעיגמ  ונייהו  יאוולה  ,רמות :ירבלוג קחצי

 ונחנאו  הז  תא  תסרוה  איה  ,תחפוקה  שמשהמ  םיקדסנ  ,םילכתמ  םימוטיאה  ,הלאה

   .תושעל אל ךיא  שפחנ  אלו  ןימז  ףסכ  היהיש  ךירצו  .ןקתל  םיכירצ

   .תונורחאה  שולש  םייתנשב  םינש לש  םירעפ  ונמלשה : גרין, ראש המועצה  'גב

 .הרות  רואב  הלכו  םילבוימ  .םש  היה אל  ןלבקהש  רפס  תיב ןיא :עמיקם לוי נגר
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 ?בייחמ אל התאש  וא  ?הנש  ירחא  הנש  ןהילע  רזוח התאש  תודובע  שי :תומר יעקב

  .תוירחא  שי  הנש  ירחא  הנש :ירבלוג קחצי

   .הז  תא  םיריכמ םתא ,תוינמוטיב  תועירי  .םוטיא  לש  אשונב  םינש שמח  לש  תוירחא שי  'א :עמיקם לוי נגר

 .דחא  הפ  ?דעב ימ : גרין, ראש המועצה  'גב

 .4110מאשרים פה אחד את פתיחת תב"ר   החלטה: 

  ל שו  ךוניחה  לש  דבועש  תווצו  ונישעש  המרגורפה  תרגסמב  .ךוניח ינבמ  ןונכת  – 1105  ר"בת : צהועהמגרין, ראש    'גב

 הנוכשה  תארקל  ,ח"מלפה  ברעמב  םינג  לוכשא  תונבל  םידיתע  ונחנא  ,דחיב  הסדנהה

 תיב דועב ךרוצ  ונל  שי  .ונממ  קלח  תונבל  לבא  םינג  לוכשא  ןנכתל  אוה  ןונכתה  .השדחה

 לבא  ,רתוי  לודג  ר"בת  אוה  הפ  רשאל  םיכירצ  ונייהש  ר"בתה  השעמל  .דועו  ידוסי  רפס

 תא  עינהל  ליחתהל  לכונש  ידכ  לקש  500,000-כ  הז  תא  םירשאמ  ונחנא  ןושאר  בלשב

 תא גיצנו עוצקמה ישנא םע הפל אובנ תויעוצקמה תודובעה תא ונל ויהיש ירחא  .ךלהמה

  ל ש  י נ ו ש ארה  ןונכתה  תא  וליחתיש  ידכ  םלשל  תלוכי  איהש  הזיא  םיכירצ  ונחנאו  .םירבדה

 .ךוניחה  דרשמל  הז תא  שיגהל  ,בושח תוחפ אלו  .הז

  ם י י ד יתע  םינג  לש  רוזיפ ןיא  .ח"מלפל  בורק  רוזאב  הז תא  םיננכתמ ,תחא הלאש  קר יל  שי :ןולדפ  רירפצ

 .תודיחי  1600-ב  רבודמ  ?השדחה  הנוכשה  ךותב

   .יאדווב : גרין, ראש המועצה  'גב

 דע ,תודוקנ שולש ונל שי .םיחטש לש רוזיפ ןיא .רוביצ  ינבמל  םידעוימש  םיחטש  ונל  שי :ירבלוג קחצי

 ,רפס  תיבל  ותוא  םיכירצ  ונחנא  לודגה  .תושעל  םילוכי  ונחנא  ןהבש  ,רכוז ינאש  המכ

 .עצמאב  הזש : גרין, ראש המועצה  'גב

 םיבייחו  הרירב  ןיא  .םינגל  רתוי  ןטקהו  ידוסיל  םיכירצ  ונחנא  דחאו  ןוכיתל  םג  ילוא :ירבלוג קחצי

 .הז תא תושעל

   , ן ו ר ש ה  בלל  הסינכב הפ  הרוקש  ומכ  לש בצמל  עיגהל  הצור אל ינא  ,הז תא רמוא  ינא המל :ןולדפ  רירפצ

 .האיציב  םיעקתנ  םלוכ  זאו  םידליה  תא  םידירומ  ,םירוהה  םינכסמ

 .הנוכשה  לש  ןונכתה אל  הז : גרין, ראש המועצה  'גב

   .רדוסמ  ,הפי תננכותמ  תאזה  הנוכשה :ירבלוג קחצי

 .עקתיהל  וכרטצי  אלש  ,יונפ  היהי  דחא  שיבכש :ןולדפ  רירפצ

 .הלועמ :ירבלוג קחצי

   ?דעב  ימ  .רדסב : גרין, ראש המועצה  'גב

  ה ש י מ ח  ו א   העברא ינפל  הצעומה  תובישימ תחאב  הזל  יתסחייתה  .הרעה  ריעהל  הצור ינא :תומר יעקב

  ם י ל ד  ו נ ח נ א ש ללגב  .הזמ  קלח  הזו  .רצותה  עיגהו  המרגורפה  העיגה  רבכש  ירחא  ,םישדוח

 ךירצ  ןכש  בשוח  ינא  ,םייתניב  תוחפל  ,החבשה  ילטיהב  םיפסכ  הברה  ונל  ןיאו  ףסכב

 המידק לשו ןרוצ לש םיקיתווה םירוזאב  םג  ךירצש  המ  לכ  לע  תיבחור  הרוצב  לכתסהל

 .םישדחה  םיידיתעה  םירוזאב  םגו

 .יעוצקמה  תווצה  םע  םישוע ונחנאש  המ  קוידב  הז : גרין, ראש המועצה  'גב

  ע ג ר כ   םידלי  ינג  ינשל  קר  ןונכת  הזש  ןיבמ  ינא  .השדחה  הנוכשה לע  עגרכ  הפ  תרבדמ תא  יכ מר יעקב:תו

 ?הזה  ףסכה
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 .ר"בת תחתופ ינא : גרין, ראש המועצה  'גב

 ?םידלי  ינג  ינשל ,המל תומר יעקב:

 הפ המש אל ינא לבא .ןוכית  ,ידוסי  רפס  תיב  ,םידלי  ינג  ינש  ?רדסב  ,םיכרצ  המכ  יל  שי : גרין, ראש המועצה  'גב

  הפ  הכירצ  יתייהש  תויהל  לוכי .םדקתהל  ליחתהל  הצור ינא  יכ  לקש ןוילימ  לש  ר"בת  עגרכ

  י ת נ י חבמ  ןוכנ אל  הז  לבא .ןוילימ  2  ושקיב וליפא  הסדנהה וא  לקש ןוילימ  לש  ר"בת  םישל

  א ובל  ידכ  לבא  .תינכותה  לכ  תא  םכל  גיצנ זאו  םיליחתמ  ונחנא  ןכל  ,ףסכה תא רוגסל  עגרכ

 ,ושע  הסדנההש  תינכותה לכ  םע  םכילא

   .םיפתוש  ויה  םלוכש  בשוח  ינא  ,רורב  גיצהו  הפ  היה  דרא  רכוז ינאש  המכ  דע :ירבלוג קחצי

 ארקנש  המ  ונמדיק  אל  לבא  ,םירעפה  תא  ונרבעה  ונחנא  ,הז  תא  גיצה  אל  אוה  ,קיציא :בקעי רמות

 םיפסכל  םאתומ  סולכא  יפצ  ,תויועמשמ  ,םיפסכ  גיצמש  ףרג  הזיאב  הנעמ  וא  ןורתפ

 ,הזש  שיגרמ ינאו  הזה  Shifting-ה תא  ונישע  אל  .יתנש  ברב לבקתהל  םירומאש

  ג י צ ה ל  לכונ  .ידאנג  םע  דחיב  עגרכ  םישוע  ךוניח  תווצו  הסדנה תווצש  המ  קוידב  הז  ,ירבלוג : גרין, ראש המועצה  'גב

   .ךשמהב  הז תא

  . ן ו נ כ ת ל  ף ס כ   דאמ  הברה  הז  ןוילימ  יצח  ,םידלי ינג  ינש  קר  הז םא  ,הז תא רמוא  ינא המל :תומר יעקב

 ,םירבד  דועל  הז םא

 .םירבד  דועל  הז : ין, ראש המועצהגר  'גב

   ,ידוסי ןנכתל  םג  הז םא תומר יעקב:

   .םידלי ינג  ןונכתל  ר"בת  הזל  ונארק אלו  ןונכתל  ר"בת  הזל  םיארוק  הז  ליבשב : אש המועצה, רגרין  'גב

 .םידלי  ינג  הזש  הבושת יתלביק  יתחלשש  ליימב ינא  .ןונכת  הז  ןונכת :תומר יעקב

   .ןושארה  רבדה  הז  יכ : ין, ראש המועצהגר  'גב

  , ו ט ו ט ו א   אוה  קווישהש  םיעדוי  ונחנאש  ללגב  ,םידלי  ינג  הז  םיכירצ  ונחנאש  ידיימה  רבדה :ירבלוג קחצי

 רבכ  אצוי  ,שדוח  גג  ,תועובש  השולש  ,הז  ירחא  דימש  םיעידומ  םהו  זרכמה  רגסנ  19-ב

  םל וכ  ינפל  הברה  םיכורע  תויהל  םיבייח  ונחנא  ,אצי  זרכמה  .םיריעצ  תוגוזל תחפומ  ריחמב

 .םידלי ינג  ונל  ויהי אלש  בצמל עיגנ  אלש  ידכ

 .דחא הפ  ?1105  ר"בת  דעב ימ : גרין, ראש המועצה  'גב

 .5110מאשרים פה אחד את פתיחת תב"ר   החלטה: 

 ,הזוחל  סינכהל  השקב  ונשגה :תומר יעקב

 .םינפב  ונחנא : גרין, ראש המועצה  'גב

 .35%-ל  הלדגהב ,אל :תומר יעקב

 .םינפב  ונחנא : גרין, ראש המועצה  'גב

 ?25% אל ,35%  לע  םיבשוי ונחנא  זא ,יקוא :תומר יעקב

 .ונלש אל  הז  ,הלשממ תטלחה תאז  ,ןוכנ :ירבלוג קחצי

 .הזוחל  חפסנכ  סנכיהל  ךירצ  הז :תומר יעקב

 .הלשממ  תוטלחהל  ףופכ  הז  ללכב  ,רבד  לש  ופוסב  םצעב  הזוחה .אל  גרין, ראש המועצה:  'גב

  .תע  התואב  היהיש המ  ,היה  ונלש  םכסהה :ירבלוג קחצי

 .25%  הז הצעומ תטלחה  ןיא םא :ןולדפ  רירפצ
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  א ש ו נ ה  ל ל כב היה  הז 25%-ה  .םיגשומ  המכ  ןיב  םילבלבמ  ונחנא  .ונלש הצעומ תטלחה אל : ן, ראש המועצהגרי  'גב

 .תינוריע  תושדחתה  חותיפ ילטיה  לש

 .החבשה ילטיה :רברפש  ד"וע

 תטלחהב  הלע  הז  .םוקמה  ינב  ,ונלש  םיבשות  לע  וישכע  םירבדמ  ונחנא  .החבשה  ילטיה : ש המועצהגרין, רא  'גב

   .35%-ב  םיללכנ  ונחנא  םג  ,ןוכישה  דרשמ לומ  ונאדיו .35%-ל  הנידמה

   .םוקמה  ינבל  היהי 35%  הז  ךותמ  ,רויד  תודיחי 380  םיאיצומ  וישכע  חיננ  ,הלרגהב :ירבלוג קחצי

  י ת י צ ר ש  ו ה שמ  דועו  ןוכיתה  לע  ,הנוכשה לע  הפיט  ןכדעא ינא  זאו  ןורחאה  אשונב עגא ינא : גרין, ראש המועצה  'גב

   .הלחתהב  רמול

 ,רוטקרידכ ןהכמש רנגו תימע  –  תפסונ הפוקתל  ןורשה  תונייעמ  רוטקריד  יונימ .6

  .הנוהכ תכראה תשקובמ
  י כ  ןמזב  הז תא לביק אל  אוהש  ןעט  רירפצ  ,רנגו תימע  לש  הנוהכ  תכראה היה  אבה  אשונה  גרין, ראש המועצה:  'גב

  ו נ ח נ א  ךתעד לע  דמוע התא םא .קומע  דאמ  ןויד אל  הז  .תיבב אלו  ליימב  הז תא  לביק אוה

 .האבה  הצעומה  תבישיל  הז תא  החדנ

   ?רירפצ ,המל :ירבלוג קחצי

   .האבה  הבישיל  הז תא  החדנ :ןולדפ  רירפצ

 ל ח א ל  םג  יתיצר  םירבדה  חתפב  .25/10-ל  .האבה  הצעומה  תבישיל  הז תא  החדנ  זא  ,רדסב  :גרין, ראש המועצה  'גב

  .י בבל  עוריא  רבעש  ,ונל  רזוע ,ונתוא הוולמ  ,ונלש  ףתוש  ,ץרפ  םעוניבא  ד"ועל  הבוט  תואירב

 .האלמ הרוצב ומוקמ תא םילשמ ןורהא .םוי םויב ונל רסח דאמ אוה ,ץרמנו ריעצ  רוחב

  ר ג ס י ה ל   ר ו מא  לארשי  יעקרקמ  להנמ  לש  זרכמה  .ןוכיתה  יבגל  ןוכדעו  הנוכשה  יבגל  ןוכדע

  ןוצר  םהל  שי  הז  ירחא  דימ  ,ןוכישה  דרשמב  ונל  התייהש השיגפהו  ונלש  תוחישהמ .19/9-ב

  הזש  עגרב  .ראוני  תליחת  ,הנשה  ףוסב וליפא תרמוא תאז  ,םיבשותל  רהמ  םיקווישל תאצל

 ןכדענ  ,תותשרב  ןכדענ  ,םכתא  ןכדענ  .ונידיב  שיש  םיעצמאה  לכב  הז  תא  ץיפנ  הרקי

 תא לבקלו תשגל ולכוי תבשותו בשות לכש  ידכ  ונל  שיש  יעצמא  לכב  ןכדענ  ,םיפאסטווב

 םגש  ,ינשה  רבדהו  .הלשממ  תטלחה  יפל  35%  הז  תמאבש  דחא  ,םינוכדע  ינש  .םתואכז

 ונאדיו .הלשממה תטלחהל םאתהב ,רויד תדיחי לכל 30,000-ה תא  לבקל  םירומא  ונחנא

 ,יתועמשמ דאמ הז ונתניחבמו  ונל  התייהש  הנורחאה  השיגפב  ןוכישה  דרשמ  םע  הז  תא

 .הצעומה תוליעפל  ףסכ  דוע

 .םיקלחבו  םיבלשב  הז  ,שיגדהל  קר ,cash money הז תא  םילבקמ אל :תומר יעקב

   .לגרב  ךלוה אל  .ןומה  הז ,'א  בלש  לע קר  לקש ןוילימ 12  טעמכ  דוע הז  לבא : גרין, ראש המועצה  'גב

 ?יבצ  ןבל  ובייחתה  םהש  לקש ןוילימ  6-ה תא  וריבעה  םה :ןולדפ  רירפצ

 ת א  ו ע צ ב י   םהש וא  זא  ,םימלשמ  םימזיהו  םיקווישה תא  שיש  ירחא  קר  .הככ  דבוע אל  הז  גרין, ראש המועצה:  'גב

 .םימלשמש םימזי ןיאש דע ףסכה תא ונל תתל םילוכי אל םה  לבא  ,עצבנ  ונחנאש  וא  הז

 תאז  .דחיב  הז  תא  םיננכתמ  ונחנא  יכ  ?תויהל  ךלוה  הזש  םיעדוי  ונחנא  ךיא  ,רורב  זא

 תניחבמ  .ףסכ  הארנ  אל  ונחנא  םג  ףסכ  םרזוי  אלש  דע  לבא  .לצרהל  ןונכת  שי  תרמוא

 ןוכית ונל שי .גירח ,רומח הרקמ  הרקש  הפ  עדוי  אלש  והשימ  ןיאש  תבשוח  ינא  ,ןוכיתה

 תואכזה  לע  ,הזה  אשונב  הבתכ  המסרפתה  םויה  וליפא  ,םירטמרפה  לכב  ןייטצמ  אוהש
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 ןיא  .ןרוצ  המידקב  םייח  ונחנא  .לארשי  תנידמב  םייח  ונחנא  ,תושעל  המ  ןיא  .תורגבל

 הזה  הרקמב  לפיטש  רפסה  תיב  ידי  תא  תקזחמ  ינא  .תומילאה  אשונמ  עגפנ  אלש  םוקמ

 תנחת דקפמ םע םג ,ךוניחה דרשמ םע יתחחוש םג ישיא ןפואב .ךוניחה  דרשמ  םע  דחיב

 ו א  םיליכמ  וא  םיקבחמ  ונחנאש  בשוח  והשימ םא תרמוא  תאז  .הזה  רבדל  הלכה  ןיא  ,הדש

 אל ונחנאש םידוק םע  אוהש  והשמ  הז  ,הלק  הדיעמ  אל  וז  ,הלק  הדיעמב  הז  תא  םיאור

 דקפמ  םע  םויה  םג  יתרביד  .םייניירבע  םידוק  ,רמוא  וליפא  ינאו  .ונלצא  הז  תא  םיצור

 שגפמ ונל היה ,לומתא יתוא ולאש .הרמוחה אולמב הזב לפטל  הכירצ  הרטשמה  ,הנחתה

  , ת ו י ו ליעפ  הנשה  לכ  ךרואל  םישוע  .תויוליעפ  הנשה  ךרואל  םישוע אל ונחנא  המל  ,םיבשות

 .ךוניח תקלחמ ידי לע ,רפסה  יתב  ידי  לע  .ידוסיב  םג  ,םייניבה  תוביטחב  םג  ,ןוכיתב  םג

 ורבע  ,יבושיי  ןסחו  ,תומילא  אלל  ריע  איהש  הגנ  תא  ונל  שי  םג  הנורחאה  הנש  יצחבו

  ו ב ש י  ו ע ג פ נ ש  םידליה  .םהלש  יתנשה  ןונכתה  לע  ןוכיתה  םע  הבשי  עובש  ינפל  קר  .תוכרדה

  . א שונב  ביחרת  ךכ  רחא  הצרת תניע  םא  ,חיש ילגעמ  רבע רפסה  תיב  ללכ ,עוצקמ ימרוג  םע

 תא  עגר  םירוהל  םג  תתל  ךירצש  םירבדה  דחאש  תבשוח  ינאו  דומצב  םידבוע  ונחנא

 ,המ  םירמואש  יתעמש  כי  .הלועפה  יכרד  המ  תוארל,  הזה  רבדה  תא  םינפהל  תלוכיה

  ה ש ולשל  קר  קיחרהל  רשפא  היה  הזה  יפיצספה  הרקמב  ,ריםבח.  עובשל  קר םתוא  וקיחרה

 תרמוא תאז .עובשל וקיחרה לבא ,דיגא אל ינאש טרפה תענצ לש תוביס  ינימ  לכמ  ,םימי

 הצעומה  תניחבמ  ונפסוה  .הזב  שאר  לקמ  אל  דחא  ףא  .השעמה  לש  הרמוחה  תא  ואר

 ץוח ,הז תא  תושעל  תרחא  ךרד  ןיאו  תויחנהה  תא  ונדדיח  ,רפסה  תיבל  הסינכב  החטבא

   .דחיב  םידימלתו  םיורה  ,םירומ  לש  םיבולש  תוחוכמ

 רומח עוריא הז ,קפס ןיא  ןבומכש  הזל  ליבקמב  ,אוהש  הזיא  הפ  היהש  דיגהל  הצור  ינא :קרב רומ תניע

 .םהלש םירוהה תא חטבו םמצע םידליה ,םיעגפנה  תא  םג  ,עומשל  םג  השק  דאמ  ,השקו

 המכ לע םירבדמ  ונחנא ,דחא .ריכהל  בושחש  םירבד  וב  ואצי  ,הזה  עוריאה  לכמ  והשמ

 ועיבה םידימלתה ,םידליה  הפ  ,םייביטקא  ,םייביטקא  ,םייביטקא  ויהי  םידליהש  בושח

 .ומזי םה ,ובתכ םהש הארשה יררועמ טושפ םיבתכמל  רבעמ  .השעמל  הכלה  םזיביטקא

 ומזי םה לבא .םידלי םה  ,המו  ךיא  קוידב  םיעדוי  אל  םהו  םיקיידמ  דימת  אל  םה  ,ןוכנ

 לש ופוסב לבא  ,הז  תא  לוכאל  ךיא  ועדי  ךכ  לכ  אל  הלחתהב  .תאזכ  התיבש  איהש  הזיא

 הכימת  שממ  ונעבה  ןכו  .םידימלת  טעמ  אל  םע  םש  יתרבידו  םש  יתייה  ינא  םג  ,רבד

 ןוכיתה לש תווצהמ קלח םש היה ,ןוכיתה םג  הזה  םוקמהמ  ,הזל  רבעמו  .םתוא  ונעמשו

 םע  דחי  הזה  םזיביטקאה  לש  הזה  עוריאה  לכ  תא  ףנמל  ךישמהל  ךיא  בשוח  ןוכיתהו

 דאמ  ,ןועט  דאמ  ,דאמ  שגפמ  .םירוה  תגהנה  תשיגפ  לומתא  התייה  ,ףסונב  .םידימלתה

 דאמ  תועש  דע  ,ףוסה  דע  ראשנש  ימ  ,תוארל  ךירצ  היה  רבד  לש  ופוסב  םש  םגו  .השק

  ם י ר ו ה ה   לש  ,ןנכותמ אל  ,הזכ  רתלואמ  חיש  לגעמ  אוהש  הזיא םשמ  אציש  האר תורחואמ

  ם י כ י ר צ  םלוכש קפס ןיא  .בל לא בלמ  שממ ,רפסה  תיב תווצ  םע  דחי  םיעגפנה  םידליה  של

 ךיא תוחפל ,ןאכש אל הז ,ונחנא םג ךרטצנ ונחנא .המידק  בושחלו  הזה  עוריאהמ  דומלל

 תא  םהילע  םישל  ךירצש  םיטביה  הברה  ןאכ  שי  .רמגנ  הז  ןאכ  אל  ,הז  תא  האור  ינאש

  ט ע מ   א ל   םש  ולע  .רפסה  תיב  לש  יכוניחה  טביהב  ןה  ,ןוחטבו  תוחיטב  לש  טביהב ןה  ,תעדה
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 ישיאה רשקה תא םיקזחמך  יא  תוארלו  ךישמהל  ידכ  ומצעל  תחקל  רפסה  תיבש  םירבד

 ונחנא  קר  הזמש  תבשוח  ינאו  .םהלש  ישיאה  ןוחטבה  תשוחת  תא  םג  ,םידימלתהם  ע

 .םשמ  םיכישממ  ונחנא  ךיא  תוארלו  ךישמהלם  יכירצ

  א ל  ן ובשחב תחקל זא  ,הנופצ  רטמ 80 טסומ  המידק  רוזמר ישימח  םוי  ,קובסייפב  ונמסרפ :ירבלוג קחצי

   .ףלחמה  תא  רידסהל  וניכהש  רובל  םילפונ  זא  יכ  ,רשי עוסנל

   .הבוט  הנשו  הבר  הדות : גרין, ראש המועצה  'גב
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