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על סדר היום:
.1

סקירת פתיחת שנת הלימודים תש"פ – ראש אגף ח ינוך ,שלי קורן.

.2

מידע.

.3

אישור פרוטו קול מליאה מס' . 7

.4

עדכון ראשון לתקציב . 2019

.5

עדכון ראשון לתקן כ"א לשנת . 2019

.6

אישור תב"רים.

.7

היערכות לתוכניות עבודה ותקציב לשנת . 2020

.8

עדכון זכויות חתימה בחשבון הבנק בי"ס עתידים.

.9

אישור לפתיחת שני חש בו נו ת אב למפעל הפיס בבנק מ וניציפל.

. 10

אישור תבח יני ם למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת . 2020

. 11

אישור החלת פקודת המיסים על גביית קנסות.

. 12

מינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה למכרזי כ"א.

. 13

אישור מינוי סגן ראשת המועצה כמ"מ ראשת המועצה באיגוד ערים
איילון.

. 14

אי שור הס כם פשרה בין רמות מאיר למ.א .גזר בנושא ה יטל ביוב .

. 15

אישור הוראה בלתי חוזרת לרמ"י בנושא השלמת פיתוח סתריה .

תוספת לסדר היום:
. 16

אישור תב"ר למקווה בפתחיה.

*

הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום.
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גב' רותם ידלין :

ערב טוב חברים ,אני מתכבדת לפתוח את יש יבת

מליאת המועצה מ ספר  . 8לפני שנפתח את סדר היום יש לנו תב"ר להוסיף,
היום במהלך היום קיבלנו ממשרד הדתות תקציב למקווה בפדיה -

מר דוד גמליאל :

פתחיה.

גב' רותם ידלין :

בפתחיה סליחה ,אז רק שנדון בנושא תב"רים אנחנו

נעלה את זה לסדר יום ,אז רק תוספת לסדר היום .צריך להצביע על התו ספת ?

עו"ד חן סומך :

כן ,כן ,צריך לאשר את זה שאנחנו מוסיפים.

גב' רותם ידלין :

אז אנחנו מוסיפים את זה לתוך סדר היום ,בסדר?

אז מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד להעלות תב"ר מחוץ לסדר היום.

.1

סקירת פתיחת שנת הלימודים תש" פ – ראש אגף חי נוך  ,שלי קורן.

גב' רותם ידלין :

הנושא הראשון על סדר היום פתיחת שנת הלימודים.

למי שעוד לא מכיר שלי קרן מנהלת אגף החינוך .שלי כולנו תלמידיך בבקשה.

גב' שלי קרן:

טוב ערב טוב לכולם .אני פה ככה נציגת כל האנשים

שעסקו בפתיחת שנת הלימודים החל מאבו ת בית דרך מזכי רות  ,עובדי קבלן,
מנהלי בתי ספר ,צוותי הוראה ,כל המחלקות שלי ומנהלות המחלקה והאנשים
במחלקה ,ואני מציגה בעצם את העבודה שעשו כל האנשים הברוכים הטובים
האלה ,ובלעדיהם כמובן שלא היינו מגיעים לאן שהגענו ,ומה שהגענו זה בעצם
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פתיחת שנת לימודים שמבח ינתי הייתה ממש נהד רת ,וכיף להגיד את זה פה .אז
החינוך בגזר ,אנחנו צועדים בחצי השנה האחרונה או ב  8 -חודשים האחרונים
בחינוך בגזר עם  3עקרונות שמובילים אותנו .העקרונות האלה מבחינתנו הם
עקרונות מסגרת ,הם משרטטים איזה שהוא מגרש ששם אנחנו רוצים בעצם
לפתח את החינוך בגז ר .אנחנו מפתחי ם א ת הרעיון של החינוך בגזר לא לבד.
אנחנו יוצאים למסע לפתח אותו ביחד עם הקהילה ,אבל יש מה שנקרא לאורנו
 3עקרונות .העיקרון הראשון נקרא מגוון מענים ,זה משהו שמעסיק אותנו
מאוד וחשוב לנו מאוד .חשוב לנו לייצר בתוך החינוך בגזר מגוון מענים מגוון
אפשר ויות מניפה של אפש רויות ,מתוך ההבנה שילדים הם ילדים שונים אחד
מהשני וצריך לתת להם מגוון של מענים .כשאנחנו מדברים על מגוון של מענים,
אנחנו מדברים בתוך חדר הכיתה בין אם כיתת גן או כיתת בית ספר ,אנחנו
מדברים בתוך מוסד חינוכי שהוא בית ספר אבל גם בין בתי הספ ר של נו ,אנחנו
מסתכ לים רגע על הדבר הזה שנקרא מגוון מענים ובוחנים אותו .בוחנים אותו
לאורם של הילדים שצריכים מענה של חינוך מיוחד ,כאלה שצריכים מענה של
חינוך אחר יותר גמיש ,כאלה שצריכים שידחפו אותם ,כאלה שצריכים חינוך
למצטיינים ,אנחנו בעצם מנסים להסתכל על כולם  ,לא ט לאט אנחנו בת הלי ך
הזה .הדבר השני הוא רצף חינוכי ,אנחנו מכירים בעובדה שילד הוא ילד ב -
 08:00בבוקר ב  13:00 -בצהריים ב  16:00 -אחרי הצהריים ב  20:00 -בערב וגם
בלילה כשהוא ישן ,הוא לא משתנה ,הוא לא ילד שונה כשהוא בתוך הגן וילד
אחר כשהוא בצהרון וילד אחר שהוא בחו גים ,אנחנו רגע רוצ ים להסתכל על
הרצף ההוא שהוא ילד ,מהתחלת היום ועד סוף היום .אנחנו מנסים לחבר את
הילד הזה ולא לעשות לו פרגמנטציה ,לא לשבור אותו ולהגיד בין  08:00ל -
 13:00רואים אותך אלה ובין  16:00אחרי הצהריים אלא רואים אותך ,בסוף
אנחנו מנסים לראות את כולו ל אורך היממה .אותו ד בר כשהוא עובר ממסגרת
למסגרת בין אם במסגרת של גן טרום טרום לגן טרום ,מטרום לחובה ,מחובה
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לבית ספר ,אם הוא עובר כיתה ,אם הוא עובר לבית ספר תיכון וכו' ,רגע לראות
את הרצף החינוכי הזה ולהסתכל על הילד בצורה יותר הוליסטית ,יותר
מורכבת רב ממדית .ה דבר השלישי שאנחנו מדב רים עליו הוא יצירה משותפת,
וזה באמת  2מילים וכל אחת מהמילים האלה יש ככה בחובה הרבה .הדבר
הראשון הוא יצירה ,אנחנו רואים בילדים יצרני חינוך ולא רק צרכני חינוך.
אנחנו רוצים שהילדים יהיו חלק פעיל ביצירה הזאת שנקראת תהליכי הוראה
בחינוך .אנח נו ר וצים אותם מעור בים  ,אנחנו רוצים אותם לוקחים אחריות,
אנחנו רוצים אותם מייצרים חינוך ,אנחנו רוצים שייצרו את זה בצורה
משותפת ,איתנו עם העמיתים שלהם ,עם אנשי הקהילה שלהם ,אנחנו עובדים
בזה רבות ,אנחנו רוצים לראות אותם באמת אקטיביים בתוך התהליך הזה ולא
רק פסי ביים ולוקחים את מה שא נחנו מייצרים ונותנים להם .וזה בעצם מה
שכתבנו ,המטרה שלנו היא לתת מגוון מענים ,לייצר רצף חינוך ולפעול למען
יצירה משותפת כשאנחנו מדברים על כל אלה גם ברמה של פרט ,גם ברמה של
קהילה ,וגם ברמה של רב קהילות או קהילתיות .נכון להיום פריסת החינו ך של
גזר יש לנו  3קרי ות ,אתם מכירים אותם ,קריות עם  2בתי ספר יסודיים ותיכון
או  2תיכונים ,שבעצם בעתיד הקרוב אנחנו עובדים ,קיבלנו קול קורא ,הגשנו
קול קורא לבית ספר חדשני ,אושר לנו הקול הקורא לבית ספר חדשני ,אנחנו
מתעתדים לבנות את היסודי החדש החדשני בכרמי יו סף ,כשהתאריך  2021לנג ד
עינינו .באותה תקופה בדיוק מתפצל שדות איילון ל  2 -בתי ספר .התהליך הזה
הוא תהליך שמעסיק אותנו מאוד ,מה יהיה בבית ספר החדש ,איך הוא ייבנה,
מה הפדגוגיה ,איך שדות איילון יתפצל ,אלו דברים שאנחנו עוסקים בהם.
אנחנו גם מסתכלים על מעיין ועל תלמ וד ת ורה דביר ,בתי ספר שהם בתי ספר
מוכש"רים ,אנחנו ככה בודקים את התהליכים איתם ומה היחסים שלהם עם
המערכת ולאן אנחנו הולכים משם .כשאנחנו מסתכלים רגע על צפי לשנים
קדימה ,אנחנו יודעים שאנחנו נזדקק לעוד בתי ספר ,וזה עתיד לקרות בחולדה.
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נכון להיום  8,899ילדים במע רכת החינוך 2,993 .ביס ודי 1,636 ,ילדים בגן,
 3,038ילדים בעל יסודי .יש  206ילדים שלומדים בבית אקשטיין ,מעיין ודביר
מתוך  544תלמידים .סך הכול בבתי הספר האלה  544תלמידים  206הם שלנו,
ויש  658ילדים שלומדים מחוץ לגזר .אלה ילדי הגנים שלנו ,סך הכ ו ל כמו
שאמרנו  1,336בת וך  61גנים ,יש  175אנשי ונשות הוראה יש לנו איש גנן אחד,
כמו שאתם רואים  85גננות ו  90 -סייעות במערכת הגנית שלנו .בבתי הספר כמו
שאמרנו  2,993בבתי הספר היסודיים ויש גם במעיין ובדביר סך הכול , 3,384
ואלה התיכונים שלנו  3,038באיתן בהרצוג באולפנה ובישיבה .חינו ך מי וחד,
אנחנו מסת כלי ם על החינוך המיוחד ,בנינו מחלקה אני תכף אדבר עליה שהיא
מחלקת פרט וחינוך מיוחד ,אחד הדברים הראשונים שעשינו כשנכנסנו לפה .יש
היום  183ילדים שלומדים בתהליכים של חינוך מיוחד כיתות חינוך מיוחד
כיתות גן ,בתי ספר במועצה 106 .לומדים בחוץ כיתות שאי ן לנו או שאנחנ ו ל א
יכולים לספק .יש לנו  3גנים לקויי למידה ואחד תקשורת .ובתי ספר יש לו
כיתת תקשורת  12 , 1כיתות של לקויי למידה ו  3 -כיתות רגשיות .יש לנו גם 3
בתי ספר שהם בית אקשטיין 153 ,תלמידים לומדים שם 3 ,תלמידים
מהמועצה .לומדים מחוץ למועצה אמרו  658כמ ו שא תם רואים 61 ,י לדי ם
בגנים לומדים מחוץ למועצה .יש לנו ביסודיים  , 233בעל יסודי  , 425סך הכול
 658שלומדים מחוץ למועצה .אנחנו מסיעים כל יום כ  4,500 -תלמידים ב 200 -
מסלולי הסעה .אלה האוטובוסים שלנו והמיניבוסים ,יום יום שעה שעה אנחנו
עסוקים בהסעות .ואנחנו בעיקר מצמי חים דברים .נכנ סנו לפה ויצרנו שיתוף
פעולה עם ערי חינוך .ערי חינוך זה גוף שיצר תהליכים חינוכיים מרחיקי לכת
במועצות אזוריות ובערים ,נכנסנו לפה ואנחנו נכנסים ביחד עם ערי חינוך
לשותפות של  5שנים ,שראשיתה היה בערב השקה של החממות .חממה חינוכית
קהילתית ,זה תהל יך ש ל  10מפגשים שי היה במהלך השנה ,שביחד עם הקהילה
אנחנו נגבש את התפיסה החינוכית שלנו בגזר לאורם של העקרונות שלנו .כך
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זה נראה ,אני לא יודעת אם אתם רואים את השעון ,זה היה ב  22:00 -בלילה
כמעט.

מר אורי נדם :

פה כתוב . 21:53

גב' רותם ידלין :

זה ההתחלה.

גב' שלי קרן:

 21:53נש ארנ ו עד  , 23:30זה היה פשוט קשה ,אנשים

ישבו ככה עד  23:30בלילה ,זה היה פשוט מדהים ומחמם את הלב ,וגם מעניין
מאוד .אנחנו עוסקים כמובן בעיבוד של הדברים שעלו שם ,והזמנו את כולם
להגיע באמת לתהליך הארוך .אני חייבת להגיד שהיום ,כרגע רשומים 150
אנ שים שמעוניינים לעש ות איתנו את כל התהליך ,שזה מחמם את הלב וזה
בעצם אומר שהקהילה איתנו באמת ביצירה חדשה ,זה פשוט נהדר .במהלך
הקיץ השקענו  6.5מיליון  ₪בשיתופי קיץ ,כל הדברים אתם רואים זה פשוט
המון הנגשות ,ומטבחים ,וריצוף והחלפת ...ומתקנים ואמצעי בטיחות
ושיפוצ ים ו כו' .באמת שהיה תה ליך מדהים ,והתוצאות גם מדהימות אני חייבת
להגיד .יש לנו היום כיתות שיש שם לא רק לוח אחד ,לא כולם יושבים
מסתכלים למקום אחד ,הכיתה הפכה להיות  , 360ואפשר לנהל תהליכי הוראה
שהם לא רק כולם נא להסתכל אליי ,לי יש את הידע אתם צריכים ללמוד ממנו.
דיב רנו על יצירה מ שות פת אז אפשר גם  360לעבוד על הקירות .יש לנו חטיבה
של מחוללי עתיד בהרצוג .רגע הסתכלות על איך עושים דברים חדשים .קיר
טיפוס יש לנו ,וסחבק חדש בשדות איילון ,יש לנו בשלהבות גינות לימודיות
ובאמת גם עוד סחבק חדש וכיתות שלומדים בהם קצת אחרת ,גם כל ה מזגנים
הוחלפו ושי רותים .גם בגוונים הנגשות עשינו ,חצרות ,המון השקעה ,בשחקים,
בגנים שלנו ,המון המון אנשים עבדו מאוד קשה במהלך הקיץ ולכך באמת
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תודתי .כמו שאמרנו אנחנו עוסקים רגע להסתכל ,כמו שפתחנו כיתת תקשורת
מחד ,פתחנו גם תכנית מצטיינים ,עמדנו מול משרד הח ינוך אמרנו אנחנו ר וצי ם
את המצטיינים פה בגזר כשלב ראשון ,ובאמת קיבלנו אישור והבאנו את תכנית
המצטיינים שהייתה בשהם לגזר ,העברנו אותה אלינו .אז  60תלמידים שבעבר
בשנה שעברה היו נוסעים לשהם כל אחר הצהריים של התוכנית ,אז היום הם
יכולים פשוט לבוא אלינו .בתיכון הר צוג יש שינוי משמעו תי בתוכנית הפדגוגית
עם חטיבת מחוללי עתיד ,עובדים עם אגף מו"פ – אגף מחקר ופיתוח של משרד
החינוך ,יש כיתות נושאיות ,יש שיעור מחוללי עתיד ,רצועות בחירה ... .עושים
שמה תהליכים פדגוגים מרחיקי לכת וכנ"ל בתיכון איתן ,שלקחנו את המודל
ההוליסטי ,יש מודל שנקרא  , 40-40-20שיש שם  40%של שיעורים שהם
יציבות 40% ,של גמישות ובחירה ו  20% -של שיעורים של גוף ונפש ,ובנו מערכת
שלמה לפי  , 40-40-20וממשיכים את מודל ששת הרעיונות הגדולים שלהם,
וכמובן שינו את כל מרחבי הלמידה בהתאם .החלפנו מפעיל צהרונים ,החלפנו
את אם המו שבות בבית לגדול פה  ,ה תחלנו את השנה עם  510ילדים בצהרונים,
 26מסגרות ,ואני חושבת שזה שינוי שלפחות התחיל מבורך ,אנחנו עם יד על
הדופק ונהיה ונמשיך להיות כל השנה .הבאנו מנהלת חדשה לבית ספר עתידים,
אורלי אדרי מנהלת מאוד מאוד מאוד מנוסה ,יודעת ככה לאן היא הולכת,
מחו ברת מאוד עם אג ף מ חקר ופיתוח ,אנחנו צופים עתיד טוב בבית ספר
עתידים .פתחנו גם צהרון בבית ספר שדות איילון ,ילדי עתידים בשדות איילון
 30ילדים ,אנחנו צופים את עינינו לראות מה יקרה ,אם אנחנו נצטרך לפתוח
עוד צהרון ,בינתיים אנחנו שם .מועדוניות -

גב' רותם ידלי ן :

מועדוניות בייש ובי ם בעצם כל היישובים שלנו,

כשהסתכלנו על מערך המועדוניות וייעלנו אותו ,היה צריך שם להסתכל על זה
בהסתכלות שבאמת האם אנחנו נותנים שירותים למי שצריך את זה ,באמת
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לאוכלוסיות הרלוונטיות .פתחנו את השנה עם  6מועדוניות ביישובים שאתם
רואים מאחוריי עם  91ילדים ,ביישו בים עזריה ,בית חשמונאי ופתחיה ביחד
עם הוועדים של היישובים נכנסנו לשיפוץ של המועדוניות ואנחנו מאוד שמחים
על זה .אנחנו חושבים שזה בדיוק סוג האוכלוסיות שאנחנו צריכים להתייחס
אליהם בצורה יותר מדוקדקת בואו נגיד ככה ,וזה חלק משיתוף פעולה גם של
חינו ך ורווחה ,שאנ ח נ ו נמשי ך איתו גם בהמשך.

גב' שלי קרן:

קייטנת מדעים ,הגשנו קול קורא לקייטנת מדעים.

פעם ראשונה השנה הייתה קייטנת מדעים .הלכנו לראות והיא הייתה קייטנה
נהדרת  100תלמידים ,סך הכול  ₪ 80לשבוע והם היו מרותקים ,היה ממש כיף
לראות אותם  .ופתחנו מו קד ב  1 -בס פטמב ר ,מו קד שא ויש על ידי אנשי
המחלקות השונות באגף החינוך .קיבלנו טלפונים ,יכולנו לתת מענה ,אני
חושבת שהתושבים בגזר הרגישו שהם ...ויש להם עם מי לבדוק במידת הצורך.
אנחנו מלווים כל העת ,מהרגע שנכנסתי לתפקיד אורי שטרייכמן הוא יו"ר
ועדת החינוך ,אנחנו מ לווי ם על ידי ועד ת הח ינוך ,אנחנו נפגשים באופן תדיר
בעיקר בתוך מוסדות החינוך ,החלטנו לעשות את מפגשי ועדת החינוך בתוך
מוסדות החינוך ,כדי ללמוד מקרוב על המערכת הפנימית שלנו ,כל פעם אנחנו
מתארחים במוסד חינוכי אחר ולומדים מה יש ,ויש הרבה דברים מאוד
מעניינים שקור ים ב תוך מערכ ת הח ינ וך שלנו ,גם ועדת החינוך יוצאת לסיורים
וללמידה גם מחוץ למערכת החינוך שלנו למערכות חינוך אחרות ובעצם זה
מזרים מים פנימה ,החוצה ופנימה גם מערכת פנימית וגם מערכת חיצונית.
ועדת חינוך עובדת בצוותי עבודה ,צוותי עבודה של מעמד המורה ,טכנולוגית
בני יה ,ביטח ון ו בטיח ות  ,אנחנו עובדים עם חוקי עבודה ,והיא גם ועדה מייעצת
לכל התהליך החינוכי בגיבוש התפיסה .אגף החינוך שאני נכנסתי עשינו כמה
שינויים בתוך האגף .האגף כלל את הספריות ,את אשכול הפיס ,כלל את
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מישכל ,את השפ"ח ,את בתי הספר ואת הגיל הרך .אחד הדברים הראש ונים
שעש ינו היה לפ תו ח מחלקה ,עד אז היו רק קב"סית וחצי ,פתחנו מחלקת פרט
וחינוך מיוחד מתוך המטרה שבתוך מערכת יהיה גם מי שיסתכל רק על הפרט
וייתן לו מענה .נכון להיום יש שמה מנהלת מחלקת ו  2 -קב"סים ויהיה גם עובד
נוער ,והמחלקה הזאתי היא מחלקה שחשובה לנו מאוד ,וחש וב ל נו ל א לא בד
א ת הפ רט בתוך המערכת ,ולכן זה הדבר הראשון שעשינו .עוד דבר יצאנו
למכרז למחלקה שתנהל את הקשר בין חינוך לרווחה לחינוך בלתי פורמלי
תרבות נוער וספורט ,בדיוק מתוך המקום הזה שדיברנו עליו שהוא רצף חינוכי,
אז לא רק להגיד את זה אלא ממש לעשות את זה ,ושי היה בן א דם ש האחר יו ת
שלו תהיה איך אנחנו מטייבים את הקשרים את הממשקים בין המחלקות
האלה ,ולייצר את הבלתי פורמלי בתוך הפורמלי ובאמת לייצר תמונה קצת
יותר הוליסטית של חינוך .והוספנו גזברית לחינוך שמבחינתי היא יד ימיני.

מר דוד גמליאל :

תקציבאית.

גב' שלי קרן:

תקצ יבא י ת ,ח שבת .א ז כמו שהבנתם אנחנו עובדים

עם ערי חינוך ,אנחנו מתכוננים לקראת המעבר של עתידים ,מתכוננים גם
לקראת הפיצו ל של שדות איילון ,אנחנו פצחנו בחממת חדשנות חינוכית ,אנחנו
עובדים עם ועדת חינוך ובעצם כל העת אנחנו גם עוסקים בהטמעה של פדגוגיה,
פדגוגיה מו טת ע תיד בתוך מער כת ה חינוך שלנו ,זה באגף .עתידים הגשנו קול
קורא כמו שאמרתי ,זה המבנה המיועד לבית הספר בכרמי יוסף .אנחנו עומדים
לפתח אותו גם מבחינה פדגוגית וגם מבחינה אדריכלית ,וגם מבחינה פדגוגית
אדריכלית ,זאת אומרת איך האדריכלות בעצם מאפשרת לנו לייצר את
הפד גוגי ה הז את ש אנחנ ו רו צים .הגנים שלנו מייצרים גם הם את הייחודיות
שלהם ,כל גן אנחנו בדיאלוג עם הגננת .כל גננת שיש לה יוזמה או רעיון חינוכי
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אנחנו עוזרים לה לפתח את זה .גם אם זה גן מקדם בריאות או גן אנגלית או גן
אקולוגי או גן יער או גן אתגרי או גן תיאטרון ,אנחנ ו מב חינת נו מ ה שב אמ ת
עולה אנחנו עוזרים לפתח תכניות ,גם עוזרים לפתח תכניות ,גם להגיש קולות
קוראים ,גם להשיג באמת את הכסף ולעבוד עם הגננות .השירות הפסיכולוגי
שלנו יש לנו  18פסיכולוגים בשפ"ח ,כ  300 -טיפולים בשנה ,יש בגן שזה שילוב
בין השפ"ח למישכל ,מי שלא מכיר מ ישכל זה מערך טיפ ול ים פרא  -רפואיים,
שגם יש אצלנו .יש  354ילדים במסגרות של מישכל ,הם עושים בייבי גזר גם,
מסתכלים רגע לא רק על  3ומעלה ,אלא גם על  0עד  , 3הקלדה עיוורת
ומשחקייה  .במישכל יש  19אנשי צוות גם הפרט שינוי מבני שעשינו בתוך
הפרט ,ושם יש  5אנשי צוות .בשפ "ח מ כניס ים ג ם מי יד פו לנס ותרפליי וכל מיני
דברים כאלה ,מבחינתי שלושת המחלקות האלה הם המחלקות שמסתכלות על
הפרט בתוך המערכת ,וזה באמת כמו שאמרתי לכם משהו שחשוב לי מאוד.
הספרייה ,אנחנו הולכים להשיק ספרייה ניידת ,ספרייה שתגיע ליישובים וגם
להיכנס קצת לתחום של בוק סרפ ינג ,מעב ר של ס פר ים ממקום למקום ,המידעון
הקתדרה ,הביבליותרפיה שעושים בספרייה 10,000 ,מנויים יש לנו  5ספרנים,
באשכול הפיס אנחנו החלפנו את מנהלת אשכול הפיס ,יש לנו מנהלת חדשה
באשכול הפיס ,ואנחנו באמת יוצאים שם לדרך חדשה ,זה כולל גם קולות
קוראים גם באמת הר בה ע בודה חדש ה בא שכ ול הפיס .וכמו שאמרנו אנחנו
באמת עוסקים ,יש שם מכון דוידסון ,בר אילן ורובוטיקה וקייטנת מדע וקולות
קולים של רחפנים וכו' .זהו ,זאת מערכת החינוך שלנו ,אני חושבת בצעדים
הראשונים שלה ,אבל התחלנו מסע משותף עם הקהילה ,ומבחינתי זה מחמם
את הלב בתחו שה ש אנחנ ו צו עדים ב יח ד .תודה.

גב' רותם ידלין :

רגע,

ניתן

ראשון

התייחסות

ברשותכם

שטרייכמן ,אורי הוא יו"ר ועדת חינוך ,אורי בבקשה למי שלא מכיר.
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מר אורי שטרייכמן:

שלום נעים מאוד ,אני אורי שטרייכמן אבא ל 4 -

ילדים 2 ,בהרצוג ו  2 -בעתידים .ב  4 -השנים האחרונו ת הי יתי יו"ר הנה גת ה ורי
עתידים ,ולפני  9או  10חודשים לא זוכר כמה ,ביקשתי מרותם להוביל את
ועדת החינוך של המועצה .הגוף הזה הוא גוף של אנשי התנדבות מהיישובים 26
פלוס איזה  7או  8משקיפים שמבקשים להצטרף גם לפגישות .ובגדול אני מאחל
לכל הקבוצה הזאת כי אנשים עם שר יטה חיוב ית ל עולם ה חי נוך .ואנחנו אנשים
שפועלים בהתנדבות מתוך רצון עז להזיז את החינוך בגזר קדימה ולמעלה כמה
שניתן .התח לנו תהלי ך אני חושב מאוד עוצמתי בשבועיים האחרונים ,שזאת
הדרך ששלי תיארה עבודה עם ה חינוך ועם יעקב הכט שהיא דמות שמקשיבים
לה ב כ ל העולם ,כי הקהי לה ר עבה ורוצה לראו ת את מערכת החינוך מסתכלת
קדימה ורח וק ,היא רוצה לראות צמיחה ופתיחות בכל מה שנעשה .אני רואה
את התפ קיד שלי ,בעצם אני אגיד אחרת ,שלי תיארה עכשיו את כל מה שעושה
הכסף שלנו כדי לאפשר את החינוך בגזר ,ויש כל כך הרבה פרטים וכל כך הרבה
דברים טובים ש כל א חד מהם יותר מד ייק וכו' .אבל בתמונה הכוללת אם
מסתכלים רגע על היער ולא על העצים ,אז הג'וב שלי זה להניע את רוח
הק הילה  ,לא לבד כמובן כולנו כקבוצה .קהילת גזר אם רק תצליח לראות יחד
איזה שהוא חזון איזה שהוא מגדלור שהולכים אליו ,ואני מקווה שיעקב הכט
יעזור לנו לראו ת את המגדלור ה זה ,אז נוכל לאפשר לצוותים שלנו החינוכיים
באמת ללכת לשם .כמעט כל מקום שבו מנסים לחדש בחינוך ולצעו ד קד ימה
ולעשות מודרניזציה לכל התפיסה ,מי שבסוף נותן את הברקס זאת הקהילה,
לא בגזר בכלל בעולם .ואם אנחנו כהורים בעצם האנשים שזוכים לתמורות
האלה ,והי לדים שלנו יבוא ו לבית ספר וייהנו יותר וירגישו את הי כולת לממש
את עצמם ,אנחנו נרוויח ראשונים ,אבל אנחנו גם הראשונ ים ש נעצו ר את זה
כקהילה אם נפחד ואם נחנוק את זה ,ואם נגיד רגע ,רגע ,רגע ,מה קורה עם
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המיצבים ,כדוגמא .יש עוד מאות דרכים להתנגד .ככה אני תופס את הג'ו ב שלי
ושל ועדת החינוך שלנו לעזור לצוותים ,לעזור לשלי ,לעזור לרותם להתקדם.
וכמובן תוך כדי לייעץ להכווין ולוודא שאנח נו ה ולכים באמת לכיוונים טובים.
זהו זה המסר שלי ,אני מקווה שאם מישהו גם צופה בזה אז זה ימשיך הלאה.
מי שנכח בערב לפני כמה ימים הרגיש שיש גרע ין ש ל אנשים שזה סו פר סופר
סופר חשוב להם ,ועכשיו רק צריך שהתפיסות האלה יתקדמו לעבר כל הקהילה
ככול שניתן ,זאת המש ימה שלנו .

גב' רותם ידלין :

תודה אורי .לפני שאנחנו עוברים להמשך סדר היום,

כן ישראל.

מר ישראל פרץ :

אני רק רוצה לשאול שאלה ,קודם כל יישר כוח

בא מת ר ואים את העשייה  ,מרגישים את זה גם ברוח בקהילה .אבל אני הייתי
רוצה לרדת לאיזה פרט מסוים שסך הכול מעסיק את כול נו ,מספר התלמידים
בכיתות ,האם באמת הוא בתנועה של הקטנת מספר התלמידים בכיתות ובגנים,
או שאנחנו עומדים בערך אותו דבר או מה שיהיה הלאה?

גב' רותם י דלין :

עוד שאלות? יוחנן.

מר יוחנן יומטוביאן :

קודם כל יישר כוח למפרט המאוד מאוד נרחב

שפירטת בפנינו שלי .קצת ה פריע לי לאוזן במושג של החלפנו ספרנית ,זה
נשמע ,אולי פרשה עזבה ,אם אפשר להבין למה החלפתם ,קצת נשמע לי כמו
איזה מוצר מדף ,זרקנו מישהו החלפנו .לגבי ב ית ה ספר בכרמי יוסף  ,האם
בהיותו בית ספר מוביל מבחינת העזרים שלו ...הפדגוגיה שלו ,איך זה ישפיע
על שאר אלו שכאילו נמצ אים אחורה מבחינת ההתקדמות שלהם גם כן .הרי
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בטוח שייווצר שאיזה שהוא מתח מי מהילדים בגזר ילמד שם ולא שם .איך
יהיה סוג של סלקציה מי ילמד שם מי לא ילמד שמה? מה יקרה שמה? הרי זה
ברור שזה יגרום לאיזה שהם מתחים ,אז האם אתם חושבים על זה גם בעניין
הזה .ודבר שליש י ,ש אכן יש רוח חדשה בנושא של  ...יש שמה באמת השקעה
מאוד ,לפחות כרגע ...חדש ...השנה מבחינת חוגים וחיות ועניינים ,אז באמת
כל הכבוד.

גב' יהודית דהן :

רק ש אלה אחרונה ,באמת כמו כולם מצ טרפת

לברכות יישר כוח ,אני גם חושבת שבוועדת מכרזים אישרנו את אותו מכרז
שמאפשר לכם ללכ ת ולהיפתח וככה לרוץ קדימה אל אותו חזון ויעד .אני רק
שואלת לגבי ,זה כרגע הוצג בגנים בפירוט יתר למשל גן ייעודי לנושא מסוים,
שזה מבחינתי מבור ך .ה שאלה על ורסטיל יות של הילדים ,האם תהיה
ורסטיליות אם אני רוצה את האנגלית או אני רוצה את הטבע או אני רוצה את
המדע  ,וא יך זה יבוא לידי ביטוי ,בבתי ספר זה ממשיך את השאלה של יוחנן
לגבי הוורסטיליו ת של התלמידים אל מול מה שהם רוצים ,האם תהיה איזה
שהיא בחירה בהתא ם למ שימה .אנחנו רו אים את השינוי של הרצוג ,אני גם
חברה שם בהנהגה המוסדית ,אז אנחנו רואים גם את השינו יים שהולכים
להי ות ש ם ,השאלה אם תלמיד מיישוב מסוים יכול לבחור פר אג'נדה ולא כי
הוא גר פה ואז הוא שייך לפה.

גב' שלי קרן:

טוב אז ככה ,מספרי תלמידים בכיתות מד ובר כמובן

בנהלים ו חוקים של המדינה .זה לא משהו שנמצא בידיים של מועצה אזו רית
כזו או אחרת או עיר כזו או אחרת .כן יש מ גמה להקטין ,זה בעצם איזה שהיא
משימה של מדינת ישראל ,להקטין את כמות הילדים בכיתות ואכן קטנו .היו
רק לפני  5-6שנים  39ילדים בכיתה ,אתם בטח גם זו כרים כשלמדתם לפעמי ם
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ב  40 -או  41ילדים בכיתה .היום המספר הוא  . 34זאת אומרת שהייתה הקטנה
של ילדים 34 .אני מדברת ע ל בת י ספ ר יסודיים ו  37 -בבתי ספר על יסודיים.
אני כולי תקווה שמדינת ישראל תמשיך בצעד המבורך הזה ,ותמשיך להקטין
את כמות הילדים בכיתות .למרות שאנחנו ג ם בת הליך שלנו שמים סימן שאלה
למושג הזה ,כיתות ,כיתות אם ,נכון להיות בכיתות אם ,לא נכון להיות בכיתות
אם ,אנחנו גם מ סתכל ים על תהליכי למידה שונים שהם לאו דווקא ובהכרח
נמצאים בסיטואציה של כיתה .יוחנן אני מקבלת את האמירה שלך אם פגעתי
באיזה שהוא מישהו ,אז אני בא מת מ תנצלת ,זאת לא הייתה המטרה ,אנחנו לא
מתייחסים לאף בן אדם בצו רה לא הולמת ,אבל אני איתך .בית הספר החדשני
א ני ח ייבת להגיד שהמילה חדשנות מבחינתי היא לאו דווקא עזרים .לאו דווקא
טכנולוגיה.

מר יוחנן יומטוביאן :

אז זה מעצים את השאלה.

גב' שלי קרן:

אני אומרת שבמק ביל לזה שאנחנו עושים תהליכים

עם בית ספר עת ידים ,אנחנו גם נכנסים לבתי ספר אחרים מבחינת פדגוגיה.
אתם רואי ם הר צוג ואיתן עשו שניהם תהליכים פדגוגיים עמוקים מאוד ,ולא כי
הם עברו למבנה אחר או משהו כזה .השינוי הפדגוגי הוא שינוי שבתי הספר
ילוו על ידינו ,ואני מא מינה שכולם יעשו שי נוים פדגוגיים ,גם שיש לנו נגיעה
לכל מנהל ומנהל וגם יש לנו מפגשים עם כל המנהלים ,אנחנו בהח לט מ כניס ים
רוח חדשה בכל מוסדות החינוך שלנו .ואני לא חושבת שבעניין הזה עתידים
יפתח איזה שהוא פער שונה ,אבל אני תכף אתייחס לשאלה שלך לגבי הנושא
של בחיר ה ,ש היא בעצם גם הש אלה שלך .אנחנו נכנסים לתהליך של גיבוש
תפיסה פדגוגית וחינוכית ובתוכה תעלה שאלת הב חירה  .לה גיד לכם היום אם
אני יודעת בדיוק איך זה יהיה ,לא .אם אני חושבת שנכון לפתוח ,אני חושבת
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שנכון שיהיה מגוון אפשרויות .איך זה ייראה ,מה יהיה בזה ,אנחנו פתוח ים
ל שמוע ,אנחנו לא חושבים שהחוכמה נמצאת אצלנו ביד ,לעולם לא חשבתי
ככה  ,אז בטח לא נתחיל עכשיו ,ולכן הנו שא ש ל המסע הזה של חממת חדשנות
קהילתית חינוכית מרתק אותי כל כך ,כי אנחנו באמת פתוחים לשמוע גם
מהקהילה גם רעיונות ,גם הצעות לגמרי.

גב' רותם ידלין :

זה גם המקו ם להגיד שח לקכם הייתם בערב פתיחה,

חלקכם הייתם עם בני זוגכם ,חלקכם בני זוגכם הגיעו בלעדיכם .חשוב לנו שמי
שמכם שחשוב לו עולם החינוך יגיע לתהליכים האלה ,זה  10מפגשים זה ארוך
זה הרבה ,אבל הקול שלכם חשוב בתהליך הזה מאוד.

מר איתי שייביץ :

רותם שאלה דווקא אל יך ,אצלנו אחת הבעי ות

במושבים הקטנים שמהר מאוד אנחנו בי ן הקו ,מעל הקו האדום מתחת לקו
האדום בנושא של גוד ל כי תות או גודל גנים או נפתח צהרון ...גם יש איזו
עבודה אולי במועצה ...חשיבה לקבע אולי תקנים כאלה ,אני יודע שמגיעים
ממשרד החינוך -

גב' רותם ידלין :

אני אג יד ל ך -

מר איתי ש ייביץ :

כי תיקון  116נגיד עכשיו שאם ייכנס לפועל והיה

ויותר אנשים יסגרו את יחידות הדי ור ,מהר מאוד אנחנו נקטן מעבר לקו
שיאפשר פתיחת יותר גנים ...גן שהוא את יודעת מפוצל...

גב' רותם ידלין :

איך לחלק את זה בסוף ,כשיש תקנים של משרד

החינוך ,יש תקנ ים של משרד החי נוך ,כמו ששלי אמרה אנחנו לא יכולים לשחק
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עם זה ,כמו שאם יש  68ילדי ם במצליח שבוע ל פני פתיח ת שנת הלימודים,
אחרי שרק שבועיים קודם היו  , 74ילדים עברו דירה לרמלה למזכרת בתיה גרעו
רישום ,אין לנו ברירה אלא לסגור גן ילדים .אבל בצד השני יש פה  4מוש בים
שפנינו אליהם ב אופן ישיר ,ואמרנו להם שבצהרון שאנחנו מפעילים בגני
הילדים לא נרשמו מספיק ילדים ,ו ביקש נו מ הוועדים לבוא ככה איתנו ורגע
לפעול ביחד ,בשביל לפתוח שם צהרונים ,ובכל המושבים האלה בישרש,
בסתריה ,בכפר שמואל ביחד עם הוועדים המקומיים פתחנו את הצהרון ,למרו ת
שיש לנו פחות מהמינימום שנדרש .זאת אומרת איפה שאנחנו יכולים לעזור
לתקן ,אנחנו והוועדים במשותף עוז רים לתקנים ,איפה זה יותר קשה ,כי זה
תלוי במדינה ובמשרד החינוך ולא בנו ,אז זה נראה שונה .אנחנו עושים מה
שאנחנו יכולים לעשות ,ושוב לא השארנו אף אבן הפוכה ,ל א קר ה שירד מספר
הי לדים בצהרון מתחת ל  15 -סגרנו את הצהרון ,לא .עשינו הכול ,נכנסנו
ליישובים האלה ביחד עם הווע דים ,רשמנו עוד ילדים ,וגם הוועדים עצמם
הכניסו יד לכיס וזה בינינו מבורך .כל מקום שאנחנו יכולים  ,אנחנו עושים
הכול בשביל שזה יתאפשר .כן מיכל.

גב' מיכל ילוב סקי :

קודם כל אני גם ר וצה לברך על התהליך החדשני פה

שקורם עור וגידים ,אנחנו מרגישים אותו גם בווע דת ה חינ וך גם בהנהגות ,גם
כהורים לתלמידים ,אנחנו מאוד נרגשים לקחת חלק ,אני חושבת שהציבור
והקהילה כאן בגזר מייחלת לשינוי ואיתנו יד ביד .מה שאותי מטריד ונוגע
לע תידי ם זה הגודל שלו או יותר נכון האם בספטמבר  2021יהיה מקום גם
להרחבה שנייה של משמר דוד וגם לילדי כר מי י וסף ,שחלקם לא לומדים
ולדעתי הם כן ירצו לחזור לבית ספר שנמצא ככה ממש בכניסה ליישוב שלהם.
ואיך אנחנו בעצם מגיעים למצב שאנחנו יודעים כבר עכשיו מה קורה ,ושאנ חנו
לא בעוד שנה וח צי נתקעים עם המון ילדים שרוצים להיכנס ואין להם מקום.
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האם אתם עושים את הבדיקה הזו גם מ ול ה וועדים ,והאם בעצם בית הספר
הזה של  18כיתות למיטב זכרוני יספיק לכל התלמידים שאמורים להיכנס
אליו.

גב' רותם ידלין :

שאלה טובה ,יש לנו מודלים הבוקר ישב נו ,יש לנו

מודלים שמסתכלים מ  0 -ע ד  , 6על כל שנתון שנולד א נחנו מכניסים את כל
הנתונים ,הנתונים הם נתונ ים ש ל מש רד הפנים ,ואנחנו יודעות להגיד היום עד
 2026כמה ילדים בעצם באיזו חלוקה .הנתונים האלה גם ישמשו אותנו בתהליך
של החלוקה של בתי ספר קדימה .בית הספר הזה בנ וי ב צורה כזאת שנוכ ל
להרחיב בו גם קצת יותר מ  18 -כיתות אם י היה בכך צורך .חשוב לזכור שחשוב
לנו גם לפתו ח את בית הספר בחולדה .ולכן אם נבנה בית ספר גדול מידי לא
נוכל לקבל אחרי זה אישור ממשרד החינוך לחולדה ,ואנחנו מסתכלים קדימה,
כל הזמן מבחינתנו  5שנים קדימה ,ייצ ר פה פריסת בתי ספר  ,תפיסת עולמנו
אומרת  18כיתות בבית ספר זה גודל אופטימלי לבית ספר ,לא נכון לו שיהי ה
גד ול מ זה ,לא נכון לו שיהיה קטן מזה .ובהתאם גם בתי הספר החדשים ,וכל
הזמן הסתכלות קדימה ומה אנחנו צריכים גם הלאה .נעבור לנושא הבא ,כן רן.

מר רן שובע :

שאל ה א ח ת ,קודם כל אני מברך שאתם נמצאים

בתה ליך נכון וטוב ,האם -

מר אמיר קרסנטי :

אנחנו לא אתם.

מר ר ן שו בע :

האם יש יעדים כמותיים שזה אומר הישגים לשירות

משמעותי ,הישגים בבגרויות .אני מבין את המיצב ,אני מבין את הבעייתיות
שיש בדבר הזה ,אבל האם אנחנו נראה או א נחנו שואפים להיות בטבלה
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שמתפרסמת אחת לכמה זמן במדדים הארציים ,לראות את עצמנו גם שם
למעלה.

גב' של י קר ן:

אני מחייכת כי אנחנו בדיוק דיברנו על זה ,אני לא

יכולה להגיד לכם מה חשוב לכם לראות .אני חושב ת שחלק מהתהליך החינוכי
יהיה לבנות מדד שהוא מדד גזר לחינוך .ש אנחנ ו נחליט ,אנחנו נחליט כקהילה
מה חשוב לנו ומה אנחנו רוצים למדוד ומה נכון לנו למדוד .ואם נכון לנו
ערכי ם כא לה או אחרים ואיך מודדים אותם ,ומה המדדים שאנחנו רוצים
לראות ,כי אני חושבת שלגזר יש את המדדים שלה ,ואני מאוד מאוד רוצה
לראות את המדד הזה .מה יהיה? איך הוא יתקבל? ואיך נ מדוד אותו?

אני רוצה להוסיף עוד משהו ,שלי הגיעה אלינו

מר אורי שטרייכמן :

מעיריית חריש  ,עי ר חד שה שנולדה ,ושלי הקימה שמה בתי ספר חדשים .ותוך
פחות משנה תושבי -

גב' רותם ידלין :

חריש.

מר אורי נדם :

לא ,מנשה שזה המועצה האזורית ליד התחילו ל דפוק

בדלת ולבקש לה יכנס לבתי הספר של חריש מעבר לכביש .כמובן שזה שטחי וזה
לא ה מדד ,אבל כשאנחנו נתחיל לשמוע אנש ים ,גם אנשי צוות מורים וגם
משפחות מחפשות את הדרך להיכנס לתוך מה שקורה בגזר ,אני חושב שזה
יהיה הסימן הכי טוב .זה לא המדד ,אבל אנחנו כבר יודעים שזה יכ ול ל קרות
בוודאות ,וזה מה שאנחנו רוצים.

גב' רותם ידלין :

תודה שלי ,תודה אורי.
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.2

מידע.

גב' רותם ידלי ן :

אנחנו נמשיך לסעיף  2בסדר היום .עדכונים כלליים,

העדכון הראשון על סדר היום וזה עדכון מאוד משמח ,גביית ארנונה ממפעל
נשר .היו למועצה אזורית גזר ולמפעל נ שר פ ערי הסכמות ביח ס לארנונה ב 4 -
השנים האחרונות ,בעצם החל משנת  , 2015סכסוך שהיה פתוח בנוגע לגובה
הארנונה הנוס פת .אנחנו טענו שבמחצבה חוצבים יותר .תפיסת העולם שלי לא
מאמינה בסכסוכים משפטיים שאורכים הרבה זמן ועולים ממון רב ,ובעצם
מתחילת הקדנציה דוד ואני במשותף עבד נו ביחד עם מפע ל נשר להגיע
להסכמות .הגענו להסכמה שהכניסה לקופת המועצה עוד  10מיליון  ₪בעצם
בשנים האלה -

מר אמיר קרסנטי :

גב' רותם ידלין :

איך ...לכל כך הרבה כסף?

2015 - 2018

ותוספת

של

החל

משנת

2019

של

 .₪ 1,500,000אתם תראו בהמשך הישיבה ,אחד הדברים הראש ונים אם אתם
זוכרים כשדיברנו אתכם על תב"רים ,אמרנו לכם זה סכום המינימום ,דיברנו
על סכום מינימום ושחלק מהת פקיד שלנ ו של הנהלת המועצה כולה זה להביא
תקציבים נוספים למועצה ,אז חלק מהתקציב הזה בהמשך היום אנחנו נאשר
אותו לתוספת תב"רים ליישובים ,אז זה המקום להגיד ת ודה לדוד על עבודה
מאומצת על העניין הזה מתחילת ,בעצם מהרגע שהחלטנו שאנחנו הולכים
לחפש כספים נוספים לגזר ,אז י ישר כוח .עדכון מספר  2הוא על ותמ"ל קריית
עקרון .בעצם מאז הפעם האחרונה שנפגשנו ,צוות מאוד משמעותי פה של
חברים עסק בותמ"ל קריית עקרון .זה בעצם תוצאה ש ל וע דה גיאוגרפית
ש הוכרעה כבר בפברואר  , 2018בטח חברי המליאה הקודמת זוכרים .החלטת
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הוועדה הגיאוגרפית שזה גו ף של משר ד הפנים הייתה להעביר את השטח
שנמצא מאחורינו את כולו לקריית עקרון ,ובעצם השלב הבא בתוך הותמ"ל
היה דיון בהפקדת התוכנית ,הדיון היה ב  , 31.7.19 -ובעצם היי תה שם בדיון
הז ה גם התייצבות מאוד משמעותית של שני המושבים שנפגעים מהותמ"ל ה זה
כפר ביל"ו וגני יוחנן .לדי ון קדמה גם הרבה עבודת הכנה גם פוליטית ,גם
תקשורתית מאוד משמעותית שכפר ביל"ו הובילו ,והגענו לדיון שאנחנו יודעים
שאנחנו נמצאים בעמדת נחיתות ,אף אחד פה ל א הי ה תמים ביחס לע ניין הזה,
אבל הייתה לנו הצלחה מאוד גדולה של צמצום שטחי התוכנית ,הוש בו ש טחים
גם בגזרת כפר ביל"ו והרחקה של התוכנית מחלקות א' גם באזור כפר ביל"ו
וגם באזור גני יוחנן .העבודה הייתה כל כך משמעותית שעדיין לא הופקדה
תכנית מתוקנת ,אז אנחנו לא יכול ים ל הראות לכם את ה תוכנית המתוקנת.
אבל מבחינתנו זה לא אומר שום דבר .השלב הבא הוא שלב ה גשת התנג דויות,
ואנחנו ממשיכים לדון עם המדינה על פיצוי -

גב' דרורה בלגה :

רותם ,את יכולה קצת להסביר על המפה מה אנחנו

רואים ומה הפסדנו?

גב' רותם ידלין :

מה שאתם רואים על המפה בעצם בצורה צב עונית זה

את שטח התוכנית .בצד שמאל נ מצאת קריית עקרון ,בצד ימין גני י וחנן
ולמ עלה כפר ביל"ו .מי שירצה באמת אנחנו נשמח להכניס אותו פנימה לתוך
העניין ,אני חושבת שהסיפור זה לא המפה ,אלא הסיפור זה גם מאבק עיקש של
שני המושבים האלה ,גם ההצטרפות של נו ל מאבק ,העובדה ש כבר ההתייצבות
הייתה אמירה משמעותית .בדרך כלל ותמ"לים עוברים כמעט לל א הת נגדו ת,
אצלנו הייתה התנגדות בהצבעה .הושבו שטחים חזרה אלינו ,אבל שוב זה לא
סוף הסיפור ,אנחנו מעדכנים אתכם אנחנו נמשיך לעדכן .בשבוע הבא אנחנו
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ברחובות על ותמ"ל שנמצא ברחוב ות א בל מול השטחים של סתריה ,ותהיה לו
השפעת תחבורה על כל הציר הזה ,כל נציגי המליאה מהצ יר ה זה מ כירים
ומעודכנים .זה חלק ,אם אתם זוכרים ,במטרות שלנו הגנה על גבולות המועצה
על השטחים החקלאיים זה חלק מזה .אנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה.
אמירות שאנחנו שומעים מפקי דות בממשלה זה אמיר ות מאוד ברורות שאין
להם מקום לחקלאות במרכז הארץ ,ואתם עתודות הבנייה של מדינ ת ישראל,
אבל אנחנו ברור לנו שאנחנו פה בשביל זה ,בשביל השטחים שלנו החקלאים
בשביל השטחים הירוקים ,והמועצה תעמוד בפרונט של המאבק הזה עם כל
מושב שייפגע מהותמ"לים ומדרך ההת נהלות הזו של ה ממשלה.

מר תמיר ארז :

אני חושב שהיית קצת עדינה ,המאבק הוא הרבה

יות ר קש ה וה רבה יותר מסובך ,ואני חושב שבתקופה הקרובה יצטרכו מכולנו
מאמצים ממש להגיע לשטח ולהפגין ולצמתים ,מה שביל"ו עשו וגני יוחנן עשו.
המאבק מול השלטון המרכזי מול המדינה הוא בלתי נסבל ,רואים א ת זה
בוועדה לתכנון ,רואים את זה בכל המקומות במדינה .כולם רוצים לכלו ת את
ההת יישבות ,תיקחו את זה בחשבון ,מושבים ,קיבוצים ,קמים עלינו לכלותינו,
ותיקחו את זה בחשבון .מי שחושב שהבעיה זו בעיה שולית ,אז היא בכלל לא.
היא בעיה מאוד גדולה מאוד רצינ ית ,ואנחנו נצטרך ל הילחם כל מי שיוכל לתת
את ידו יבורך.

מר רן שדה :

אני רוצה להוסי ף בת ור -

גב' רותם ידלין :

הייתי עדינה רן? הייתי עדינה? לא היום בדיון.

מר רן שדה :

לא ,אני רוצה להגיד בתור מי שמלווה את המאבק
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הזה כבר כמה שנים ,השינוי שקרה פה במועצה ביחס לעניין הזה הו א שינוי
מדהים .כל צוות המועצה בראשות רותם ראשת המועצה ויהודה ,הנה א יתי פה
י ודע ויהודה ,נרתמו לדבר הזה ,ואני אמשיך את מה שתמיר אומר ,אני חושב
שכולנו ,ואנחנו כולנו אני מזכיר לכולנו נציגים של היישובים שלנו במועצה,
וצריכים לראות את כלל המועצה  ,וכ מו שאנחנו היום נלחמים כרגע בשביל כפר
ביל"ו וגני יוחנן ,מחר בבוקר זה יכול להיות כמ ו שא מר ת מיר לכל יישוב אחר
או קיבוץ ומושב אחר שנמצאים פה וזה פשוט מטורף להתמודד מול הגופים
האלה .יש להם חוקים מאוד דרקוניים ,זה בכלל לא טריוויאלי להתמודד
מולם ,ואני חושב שמ ה שה צלחנו לעשות בכ לים שעומדים לרשותנו זה דבר
מאוד מאוד משמעותי ,זה אומר שלא לאבד תקוו ה ,ז ה או מר שמי שעושה רעש,
נלחם ,עושה הפגנות ובעצם שומר כל הזמן על רעש תקשורתי וכל הזמן שיחות
עם האנשים עם הנציגים שם ברשויות מאוד מאוד חשוב ,וכמובן צריך לראות
מלמעלה .יש ל נו ע וד מעט בחירות ,לא יודע מה יהיה כל אחד ייבחר לפי
מצפונו ,אבל אני חושב שאסור לנו רג ע לנ מנם בשמירה ,אסור בשום אופן .כי
חבר'ה זה פשוט יש פה מטרה ,אני פשוט ראיתי את זה ממאבק שאני מלווה
שנים מול פקידי הרשויות ,שהם קיבלו משימה לפני  3שנים להתחיל לעבוד
והם פשו ט עו בדים ,פשוט עוב דים לפי התהליכים שלהם ,לא מעניין אותם שום
דבר ,ולכן אנחנו חייבים לה יאבק בזה  ,ושוב לסיום אני רוצה להגיד שאנחנו
צריכים להיות כולנו מאוחדים עם הדבר הזה ,אני רוצה להגיד שהמועצה עושה
הרבה ותמשיך לעשות הרבה אני בטוח ,כדי להדוף את הדבר הזה או לצ מצם
אותו למינימום האפשרי ,זה בדמנו ובנפשנו של כולנו.

גב' רותם ידלין :

תודה רן .אנחנ ו נע בור לעוד סעיף עדכון ,כן.

גב' רונית ויתקון ברקאי  :אני רוצה להגיד רק בהמשך למה שנאמר כאן ,אני
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חושבת שצריכה להיות איזה שהיא חשיבה אסטרטגית של המועצה איך אנחנו
קדימה מתמ ודדי ם עם הדבר הזה.

גב' רותם ידלין :

יש לא רק חשיבה אסטרטגית של המועצה ,בעצם

ראשי המ ועצו ת הא זוריות באזור המרכז בעצם התאגדנו ביחד תחת מרכז
המועצות האזוריות ,ביום חמישי האחרון היינו שם בישיבה נוספת ,אם אנחנו
נמשיך לפעול כאילו זה רק מלחמה של כפר ביל"ו או רק של ג ני יוחנן ,או ז את
הבעיה של סתריה ,בדיוק על פי אותו רעיון אנחנו לא רוצים לפעול לבד ,זאת
לא מלחמה רק של גזר ושל דרום השרון ושל עמק חפר כל אחד בגבולותיו,
אנחנו בעצם פועלים במשותף .צריך לזכור ידינו פה על התחתונה ,אבל אין לנו
שום כוונה לוותר ,והחשיבה לחלוטין חשי בה אסטרטגית של איך אנחנו
מסתכלים על זה ביחד.

מר איתי שייביץ :

הקרב פה הוא ממש ל א לב ד .ז ה לא שמושב יכול

להתמודד או רשות אחת ,אנחנו ראינו את זה על עצמנו ,מה שפה באמת כמו
שרן אמר ליהודה ולרותם ,ברגע שהמועצה נרתמה ולקחה את זה על עצמה ,זה
קיבל פנים אחרות ,ההת ערבות הפוליטית מלמעלה לחימה מלמטה זה חייב
להיות משותף.

גב' רותם ידלין :

וההסתכל ות ה אסטר טגית בעצם לוקחת את זה עוד

צעד למעלה להסתכלות של כלל המועצות האזוריות של מחוז מרכז ,שהם
הנפגעות העיקריות עם אזור חיפה המרחב של זיו חיפה בצפון ואנחנו מסתכלים
על זה כ מאבק אחד משותף ,וי ודעים כבר את הצעדים הבאים אחרי הבחירות
מבחינתנו לאן שזה לא ילך ,תוד ה .כ ן מי כל.
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גב' מיכל ילובסקי :

אני חושבת שבאמת במאבקים כאלה אנחנו צריכים

להפגין גם סולידריות וגם ערבות הדדית .אני יכולה להגיד שדווקא בכל מה
שקשור לותמ"ל אני הייתי לגמרי מחוץ לתמונה ,ואני מניחה שעוד אנשים ועוד
תושבים במועצה ,ואם יש לנו פה הרבה יישובים ואנ שים שאכפ ת להם צריך
להשתמש בזה ולהשתמש בכוח של זה .צריך לראות איך מעבירים את המידע גם
לא ליישוב ספציפי שנפגע או נמצא בסכנה כזו או אחרת ,איך מעבירים את זה
גם לנו כחברי מליאה עם הסבר של מה קור ה פה ,וגם איך זה עובר לתושבים
כדי לגייס אותם למאבק .אני אשמח לדעת ל הבא .הדב רים ...דווקא קשורים
למשמר דוד.

גב' רותם ידלין :

תודה.

גב' רותם ידלין :

סעיף הבא יהודה.

מר יהודה שנייויס :

טוב בקצרה ,מצאנו לנכון לחזור למליאה ולדווח על

מה שקר ה עם מכרז האשפה .כ מ ו שאתם זוכרים הייתה החלטת מליאה שאנחנו
נעשה התמחרות אחרי כישלון במ כרז של ה מועצה וכישלון במכרז של משכ"ל.
בעצם מה שעשינו ,ידענו שאנחנו תחת זכוכית מגדלת ,ניהלנו כאן תהליך בליווי
יועץ האשפה ,היועץ המשפטי ,מחלקת התברואה של המועצה ודוד ,כל התה ליך
הזה עדכנו את ת יבת מכרזים מה שעשינו .ביקשנו מיועצת האשפה שלפי מדדים
ותנאי הסף שקבע נו מ ראש תאתר לנו קבלני אשפה שאיתם ננהל משא ומתן.
ניהלנו את המשא ומתן ,בסופו של דבר נבחרה חברת ג.א.ן .עיקרי השינויים,
אני אומר בעיניי הישג לא מבוטל ,קודם כל חתמנו על הסכם ש מותא ם לתנאי
המועצה  ,לא הסכם מדף של משכ"ל .המחיר שנקבע הוא מחיר פאושלי שנותן
יציבות לכ ל הה סכם הזה ,בניגוד להסכם הקודם שהיה לפי הנחות .ההתקשרות
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ישירות עם אתר הטמנת אשפה ,זה אומר שאנחנו חוסכים את המע"מ על
ההיטל .בסך הכול המחיר שהגענו אליו היה מחיר מטרה של אומ דן ה מועצה של
 2018שמשקף חסכון משמעותי כמו שאתם רואים ,בערך חסכון שנתי של
 ,₪ 600,000י ותר מזה זה ש הגברנו במסגרת ההסכם את אמצעי הפיקוח על
עבודת הקבלן ,קבענו סטנדרטים ,קבענו סנקציות אפקטיביות ,בתכלס גם
נשאנו את עינינו קדימה ודאגנו שיהיו קצת תחנות יציאה .זה או מר ש אם יהיה
חידושי ם בתחום פינוי האשפה מה שקורה כל הזמן ,אנחנו נוכל לבצע התאמות.
ובס ך הכ ול א ם אנחנו מסתכלים קדימה אני חושב שהוכח בסוף התהליך שגם
החלטת ועדת מכרזים וגם החלטת מליאה היו החלטות מושכלות ענייניות
והביאו תוצאה בעיניי מצוינת.

גב' רותם ידלין :

תוד ה.

מר אבי אביטל :

אם אפשר רק  2שאלות ,אם אפשר לדעת מה היה

המקרה ...שהקבלן הציע במ כרז הזה שהתבטל ומי הקבלן שזכה?

מר יהודה שנייויס :

הקבלן שזכה היה ג.א.ן ,ההצעה במכרז כרגע המספר

לא לפניי ,ההצעה במכרז של המועצה הייתה הצעה נמוכה מההצעה הזאת ,אבל
בבדיקה של י ועצת האשפה ובהחלטה של ועדת מכרזים ,התברר שהקבלן הזה
הוא לא אמין ,קיבלנו עליו המלצות שלי ליות מאוד ,ולכן הייתה החלטה של
ועדת מכרזים שלא מקבלים את ההצעה הזאת -

מר דוד גמליאל :

מר יהודה שנייויס :

לא של ג.א.ן.

הצעה

שקיבלנו
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מהאומדן ,וה ייתה לנו חוות דעת בכתב שדרשנו מוועדת מכרזים שאומרת
שבמחירים האלה הוא לא מסוגל לבצע ,ולכ ן בע צם זאת הייתה החלטת
המליאה שאנחנו לא מתקשרים בהסכם והולכים ל -

מר אבי אביטל :

שאלה אחרונה ,מי זה יועץ האשפה?

מר יהודה שנייויס :

יועצת האשפה גברת בשם סמדר ,שכרו אותה בשנ ת

 , 2018היא לי וותה את הכנת המכרז של המועצה ,ליוותה את ועדת המכרזים,
והיא גם ליו ותה אותנ ו בבניית תנאי הסף נקרא לזה והמדדים שעל פיהם אותרו
הקבלנים שאיתם נוהל משא ומתן.

גב' דרורה בלגה :

אני רציתי לשאול גם כמה שאלות ,איך נוצר

החיסכון של ה ?₪ 600,000 -

מר י הו דה שני יויס :

הה סכ ם הקודם היה הסכם שהיה מבוסס על הנפות,

הכוונה למספר פחים .המעבר להסכ ם פא ושלי ,אני חייב להגיד גם משא ומתן
מאוד קשוח מול הקבלן הביאו לירידת המחירים ,הכוונה ההצעות האלה זה לא
היה נקודת המוצע של המשא ומתן ,זו הייתה נקודת הסיום .קיבלנו הצעות
גבוה ות הרבה יותר מ המחיר הזה ,גם הקבלן הזה נתן הצעות גבוהות יותר ,זה
משא ומתן.

גב' דרו רה ב לגה :

ואתה ההטמנה זה שונה אתר ההטמנה?

מר יהודה שנייויס :

היה אתר הטמנה שדות מיכל האתר הזה נסגר ,היום

אנחנו מטמינים את האשפה שלנו -
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עו"ד חן סומך :

זה לא היה הטמנה ז ה תח נת מעבר.

מר יהו דה שנייויס :

תחנת מעבר.

גב' דרורה בלגה :

תחנת מעבר לאן?

מר יהוד ה שנ ייויס :

לחירייה.

גב' דרורה בלגה :

זה לא היה לחירייה?

מר יהודה שנייויס :

לא.

מר דוד גמליאל :

היה פעם ועבר...

עו"ד חן סומך :

חירייה היא תחנת מעבר -

גב' דרורה בל גה :

אז חזרנו לחיר ייה.

מר יהודה שנייויס :

כן.

עו"ד חן סומך :

שדות מיכל זה מתקן. ..

מר דוד גמליאל :

שדות מיכל לא מוכנים לקבל אותנו.
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גב' דרורה בלגה :

והאם יש השפעה לזה שבשנים האחרונות הוספנו

הרבה פחים כתומים ברחבי המועצה על כמות האשפה שהמועצה צריכה לפנ ות?

מר יהודה שני יויס :

זה אחד מהנושאים שנמצאים על סדר היום ,אנחנו

מנסים למקסם את ה מחזו ר .מ קסום המחזור בהחלט מקטין את העלויות של
פינוי האשפה ,עובדים על זה ,זה אחד הנושאים שאנחנו מסתכלים קדימה.

גב' דרורה בלגה :

ולזה מתבקשת השאלה הבאה ,האם המועצה חושבת

על איזה שהם מנגנונים לעידוד מחזור הפחים הכתומים לתושב ,כדי שנצמצם
עלות ה -

מר יהודה ש נייו יס :

את מתפרצת לדלת פתוחה.

גב' דרורה בלגה :

לא מתפרצת.

מר יהודה שנייויס :

לא ,לא ,לא ,זה כאילו התפרצת גם אם לא רצית,

התפרצת לדלת פתוחה זה נושא שנמצא על השולחן.

דוברת :

קלעת לדעת גדול ים.

מר יהודה שנייויס :

זה נושא שבהחלט נמצא

על השולחן ,בהחלט

המחש בה צ ריכה של עידוד קהילות שממחזרות יותר ,מקטינות את עלויות
הפינוי שצריכים לתגמל ,חושבים על זה ,מנסים לייצר איזה שהוא תהליך
מסודר בעניין הזה.
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גב' דרורה בלגה :

ושאל ה אחרונה ה חוזי ם מול מפני הפ ח ים הכתומים

ושאר המחזורים ,ז ה לא כלול בחוזה הזה.

מר יהודה שנייוי ס :

ז ה לא כלול ,זה סיפור אחר ,זה תמיר זה גוף

שמתעסק במחזור ,זה לא...

מר רן שדה :

יש לי שאלה ,ה  6 00,000 -האלה שמתפנים כל שנה,

מה מתכוונים לעשות איתם?

מר דוד גמליאל :

עוד מע ט תשמע ע ל זה.

גב' רותם ידלין :

עוד מעט נגיע לזה ,תודה רן.

.3

אישור פרוטוקול מ ליאה מס' . 7

גב' רותם ידלין :

אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום ,אישור

פרוטוקול מליאה מספר  , 7למישהו יש הערות לפני שנאשר את הפרוטוקול? מי
בעד? פה אחד ,תודה .אישרנו ,תהיו אי תנו אנחנו כבר התקד מנו.
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד פרוטוקול מליאה מס' . 7

.4

עדכון רא שון לתקצ יב . 2019

.5

עדכון ראשון לתקן כ"א לשנת . 2019

גב' רותם ידלין :

אנחנו בסעיף  4לסדר היום .סעיף  4לסדר היום

עדכון ראשון לתקציב  . 2019בעצם נמצא מולכם המסמך הזה .בעצם מה שאתם

31

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,8מיום ראשון09.09.2019 ,

רואים בעדכון תקציב זה עדכון של ההוצאות ושל ההכנסות .עיקר העדכונים
בצד ההכנסות זה ב עצם גביית הארנונה שדיווחנו לכם קודם ,העלתה את
התקציב בצד ההכנסות .עניין נוסף שעלה נפנה אתכם לדברים העיקריים ,זה
בעצם גידול בהכנסות בחינוך שהגיע מ  2 -מקומות ,אחד תוספת ממש רד ה חינוך,
ענינו ע ל קולות קוראים ככה יש כסף לצהרונים לקייטנות בפריפריה ,קולות
קוראי ם של תרב ות תורנית ,הסעות של חינוך מיוחד ,הרבה מאוד דברים
שעשינו בתוך מערכת החינוך .והדבר השני זה גבייה מתושבים ,בעצם ברגע
שפתחנו את תכנית המצטיינים בגזר ,אז ההורים משלמים לג זר ו לא לשוהם .אז
ז ה הכנסות שמיד אתם תראו אותם גם בצד של ההוצאות ,ואנחנו עוברים לצד
של ה הוצא ות ,ההוצאות זה קצת יותר רחב ,יש לנו פה תוספת כספים לפיתוח
ביישובים ,בעצם מה שאמרנו שמתוך ה  10 -מיליון  2.5 ,₪מיליון  ₪אנחנו
לוקחים לתוך תב"רים שנאשר תכף בהמשך ליישובי ם ,ש אר הכסף הולך ח לקו
לתוספת האלה וחלקו לפיתוח במוסדות החינוך ,חלק שכבר עשינו בקיץ הזה
וחלק שאנחנו מתכננים בהמשך ובמוסדות המועצה השונים .גידול בתקציב
פינוי האשפה ,גידול בתקציבי הסעות חינוך מיוחד ,תוספת לחוגים ,הרחבת
תחום התיירות ,קליטת  2גני ילדים ,קלטנו ג ני י לדים שקודם היו מופעלים על
ידי היישובים בכפר ביל"ו ובשעלבים ,זה תוספת תקציבית שו ב יש בגי נה גם
הכנסות ממשרד החינוך .הוספת מיגוניות בגני הילדים דיווחנו לכם על זה
בישיבה הקודמת .בנוסף ...שונים בשיפור עבודת המועצה והשירות לתושב,
מעבר לאכיפה מנהלית ,תכניות ע בודה מקושרות תקציב  ,שינויים בכוח אדם
שקרו כאן שתכף נעבור גם עליהם ,וכמובן ההוצאות ל צד ה הכנס ות מהקולות
קוראים ,אם יש צהרון שעכשיו אנחנו מפעילים יש לו הכנסות ויש לו הוצאות.
קיבלנו הרבה קולות קוראים לתרבות תורנית ,הכסף שנכנס הוא גם הכסף
שיוצא .אבל אתם תראו כל דבר כזה בהגדלת סע יף תקציבי .הדבר הנוסף
שאנחנו מצביעים עליו במסגרת זה ,זה עדכון תקן כוח האד ם .אגף חינוך דיברה
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שלי קרן קודם על השינוי שנעשה במחלקת פרט וחינוך מיוחד בהרחבה שלה ,על
תוספת של סייעות ,תוספת של סייעות נגרמת בעיקר משינויים בתחום החינוך
המיוחד ,גדל לנו מספר ילדי החי נוך המיוחד ,גם כי אנחנו משאירים יותר
ילדים כאן בבית בגזר ,וגם כי יש ת זוזה גם בכמות הילדים ,וילדים שזכאים
לסייעות כמובן שזה הרחבה של כוח האדם במועצה .שינויים גדולים נוספים
שהיו ,גדולים יחסית ,באגף שירותים חברתיים ,בעצם ייעול עבודת המועדוני ות
ה עביר לנו סייעו ת מהמועדוניות למחלקת חינוך בעיקר ,והפתיחה גם על זה
שלי דיברה של מ חלקה לבי טחון קהילתי ,מחלקה שמאחדת ,היא דיברה על זה
כשהיא דיברה על רצף חינוכי של שירותים חברתיים נוער וחינוך ביחד זה עוד
תקן שנוסף .שאלות? כן.

מר אריאל לביא :

לפני  2שקפים ראינ ו שבהצלחה רבה תקציב פינוי

האשפה ירד .עכשיו בע דכון הראשון אנחנו רואים שיש גידול בהוצ אות פינוי
אשפה.

מר דוד גמליאל :

בנושא של הטמנה ,קודם אמרנו שהטמנו בשדות

מיכ ה  ,שדות מיכ ה נסגר ואז כשעברנו לחירייה התווספו לנו שמה כל חודש סדר
גודל של עוד איזה .₪ 60,000

ג ב ' רותם ידלין :

אתה גם מדבר על הסתכלות קדימה? אנחנו מעדכנים

תקציב  , 2019ההסכם ש נחתם הוא נחתם קדימה .אנחנו נאסוף כמה שאלות ואז
נענה על הכול במרוכז ,כן אבי.

מר אבי אביטל :

כמה שאלות?
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גב' רותם ידלין :

נאסוף -

מר דוד גמליאל :

מכולם.

גב' רותם ידלין :

שאל ות מכמה חברים ואז נענה.

מר אבי אביטל :

קודם כל רציתי לדעת למה יש ירידה בקייטנ ות

ס פורט  ,ירידה דרסטית האם יש סיבה לזה?

אתה מדבר על מה על ההכנסות או על ההוצאות? על

מר דוד גמליאל :
ההוצאות בטח.

מר אבי אביטל :

אני מדבר על הכנסות.

מר דוד גמליאל :

הכנ סות  ,אנחנו למעשה כ פופים לחוק הקייטנות .חוק

הקייטנות חייב

הכספים

את הרשויות

המקומיות להפחית

את

גביי ת

מתלמידים .אם היינו בעבר גובים מקייטנת ספורט  ...₪ 1,800אנחנו גובים כ -
.₪ 690

מר אבי אביטל :

הבנתי ,אז זאת הסיבה העיקרית .עכשיו באגרות

ביוב ,ראיתי שיש ירידה .

מר דוד גמליאל :

נכון.

מר אבי אביטל :

מה הסיבה?
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מר דוד גמליאל :

קיבלנו ה נחיו ת מר שות המים והביוב ,הכסף הזה לא

הולך לאיבוד ,הכסף הזה קיים במערכת ,הוא עובר ל קרן שיקום ביוב .במקום
שהוא יישב בתקציב הרגיל ויעלה את העודף או ישתמשו בו לשימושים שוטפים
אחרים -

מ ר אבי אביטל :

זאת אומרת הוא עובר מקום אחר.

מר דוד גמליאל :

עובר לרישום אחר כן.

גב' ר ותם ידלי ן :

אפשר להצביע?

מר דוד גמליאל :

רגע,

אני

רוצה

להצ יע

הצעת

החלטה. .

אנחנו

מחויבים להצביע על תקציב מעודכן בהיקף של  ,₪ 209,090,000אנחנו צריכים
להצביע על שיא תקן הכוח כפי שרותם הסבירה בהיק ף של  343.09משרות תקן .
ובמקביל ברשות איתנה קיימ ת תק נה ש גזבר המועצה חייב להצהיר ,וזה משרד
הפנים בודק אותנו ,שהתקציב כפי שהוא מוצג לפניכם מסוגל להכיל את עצמו
מבחינת הכנסות ומבחינת הוצאות .אז אני מצהיר שהוא מסוגל .אז מציע
להצביע על ש ל ושת הדברים.

גב' ר ותם י דלין :

אנחנו בעצם מצביעים -

מר אבי אביטל :

דוד רק שנייה עוד שאל ה בנ ושא של ההכנסות...

אשפה ,גם שם אשפה -
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מר דוד גמליאל :

זה עדכון תחשיב של החזרים מ תאגיד תמיר .עדכון

תחשיב של החזרים מתמיר על הפחים הכתומים ,אנחנו מקבלים כל רבעון
 ,₪ 60,000חשבנו שנקבל יותר ,ט עינו בתחשיבים כשבנינו את התקציב
בדצמבר ,ולכן עדכנו את זה.

גב' ר ותם ידלי ן :

אז בעצם אני מביאה את סעיף  4וסעיף  5להצבעה

ביחד מי בעד? פה אחד תודה רבה.
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון ראשון לתקציב  2019בסך של
. ₪ 209,090,000

החל טה  :הו חלט לאשר פה אחד עדכון ראשון לתקן כ"א לשנת  201 9בהיקף של
 343.09תקנים.

.6

אישור תב"רים.

גב' רותם ידלין :

אנחנו עוברים לסעיף הבא ,זה סעי ף הת ב"רים .בעצם

הסעיף הראשון דיברנו עליו זה תוספת של  2.5מיליון  ₪לתקציבי פיתוח
היישובים .הנוסחה אני מזכירה לכם זו נוסחה שאישרנו פה בחודש מרץ אחרי
הדיון של סכום קבוע לכל יישוב  40%מספר הת ושבים  , 25%מצב התשתיות
 25%ומצב חברתי כלכלי של היישוב  . 10%ובעצם הנוס חה ה זאת מוסיפה לפי
אותו תחשיב סכומים שנעים בין  ₪ 62,000ליישוב הקטן ל  ₪ 132,000 -ליישוב
הכי גדול ,וזה מגדיל כבר עכש יו לחל ק מהיישובים כמעט עד פי  150%לחלקם
של התקציב של התב"רים .אני כן אעדכ ן אתכם שהתקציב של התב"ר ...עם
היישובים ,חלק מהיישובים כבר הגיעו ע ם תק ציבי ם ,חלק מהיישובים הגיעו
עם פרויקטים וחלק אנחנו כבר רצים ,חלק עדיין בהתדיינויות פנימיות ,אבל
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הדבר הזה רץ קדימה ,ואני ח ושבת שזו בשורה יפה ליישובים שתצא ממליאת
המועצה היום.

גב' דרורה בל גה :

רותם מה זאת אומרת סך הכול תוספת ,תוספת ביחס

למה?

גב' רותם ידלי ן :

תוספת את יכולה לראות בכחול ,סך הכול תוספת זה

ה  5 . 2 -מיליון  ₪שאנחנו מאשרים היום .לצד זה ירוק את רואה את ההחלטה
הקודמת של המליאה ממרץ  2019של כמה אישרנו ליישובים אז ,ובקצה בסך
הכול ,זה בעצם סך התב"רים שהמליאה הזאת העבירה ליישובים .שוב אני לא
אגיד לכם שסך הכס ף שיושב ,כי חלקם כבר השתמשו בחלק מהכסף שלהם,
לחלקם יש כסף עבר שאני מזכירה לכם שנשאר ,כל ועד כל יישוב מכיר את
ה מספרים שלו .היום מחר נוציא להם עדכון על התוספת ,חלקם כבר קיבלו רמז
על התו ספת ומחשיבים אותה בפרויקטים שלהם זה אפשר לנו כבר לתת להם
פרויקטים קצת יות ר משמעותיים.

דובר:

זה לשנתיים נכון?

גב' רותם ידלין :

זה ל  2 019 - 2 020 -כן .נרוץ רגע על כל התב"רים ואז

תשאל ו ,כדי שנוכל בסוף השאלות להצביע .אנחנו מאשרים עוד  2תב"רים אחד
התב"ר של פ תחיה -

מר דוד גמליאל :

שיפוץ מקוואות .₪ 200,412 , 2019

גב' רותם ידל ין :

שזה הסכום שאושר לנו הבוקר על ידי משרד הדתות.
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ותב"ר נוסף זכינו בקול קורא לשיפוץ ושדרוג -

מר אבי אביטל :

מה זה שיפו ץ של מבנה או שזה מקווה חדש?

מר דוד גמליאל :

שיפוץ מבנה .אנחנו מקוו ים לעשות אותו כמו חדש.

גב' רותם ידלין :

הנוסף זה קול קורא שזכינ ו בו לשי פוץ ושדרוג אולם

הספורט בבית חשמונאי .שמחה גדולה קיבלנו ממשרד התרבות והספורט כ -
 ,₪ 360,000זה מחייב אותנו להעמיד סכום של  ,₪ 536,913כדי שיהיה כתוב
נכון בפרוטוקול ,וזה בעצם אני חושבת בשו רה גם לתושבי בית חשמונאי וגם
לקריית החינוך בבית חשמונאי ,אז זה מב חינת תב" רים חדשים .אנחנו
מצביעים גם על עדכון תב"רים קיימים ,הרשימה קיימת בפניכם ,זה בעצם
תב"רים שגדלים או קטנים כי הם בסיום פרויקט ,כי היינו צריכים להוסיף
כספים או שסיימנו את התב"ר בפחות ,אין פה איזה משהו דרמטי למעט גן
הילדים בנצר סרני שזה תב"ר גדול שגם הכ סף ה גיע עכשיו ממשרד החינוך וגם
המועצה משתתפת בחלקה .תב"רים לסגירה זה רשימת תב"רים שמוצו ,גם
קיימת בפניכם וסיימנו אותם והם נס גרים ,לעומת זאת אשרור תב"רים זה
תב"רים פתוחים שיש בהם סכומי כסף משמ עותיים ,לא הייתה בהם פעילות ב -
 12חודשים האחרונים אבל אנחנו לא רוצ ים ל געת בהם ,אנחנו משאירים אותם
פתוחים באישורכם.

מר אבי אביטל :

שאלה רק לגבי -

גב' רותם ידלין :

שאלות בכלל לא רק.
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מר אב י אבי טל :

העירובין ביישובים ,למה זה ב  1 2 -חודש ויש מלא

עבודה?...

מ ר דוד גמליאל :

כי אנחנו מאשררים את התב"ר לא סוגרים אותו,

אלא נותנ ים א ת הא פשרות לאשרר את...

(מדברים יחד)

מר דוד גמליאל :

אני יכול להגיד לך שעושים עבודות כש אפשר ,אבל

אנחנו היינו חייב ים על פי התקנות לאשרר את התב"ר.

גב' רותם ידלין :

האמת

שממש

בשבוע

שעבר

לדע תי

חתמנו

על

העירובין ביי שובים ,פשוט ככול שלא נגעת בזה ב  12 -חודשים האח רוני ם אתה
מאשר את זה כאן ,כדי שנוכל למשוך את הכסף ברגע שהפרויקט מסתיים.

גב' צביה אלבז :

מה זה הסעיף הזה?

גב' רו תם ידלין :

עירובין ביישובים תחום שב"צ.

מר דוד גמליאל :

החוט המתו ח ביישוב.

גב' רותם ידלין :

זה סכום אגב כסף שמתקבל ממשרד הדתות ,אנ חנו

מגיש ים למשרד הדתות את היישובים שאנחנו מעוניינים לעשות בהם עירובין,
משרד הדתות מאשר מתקצב אנחנו בעצם בוחרים את היישוב ים.
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גב' דרורה בלגה :

אז אם משרד הדתות מתקצב את זה למה זה

בתב"רים?

ג ב ' רותם ידלין :

כי זה מגיע למועצה והמועצה מוציאה אותו החוצה

כתקצי ב בל תי ר גיל.

דוברת:

ייעודי למשימה הזו ,אי אפשר להשתמש בו למשהו

אחר.

מר רחמים מימון :

זה מתחלק לכולם?

מר דוד גמלי אל :

 2 .5מיליון .₪

גב' צביה אלבז :

אבל העירוב ין עוד הפע ם לא הבנתי ,זה כסף שלא

נוצל שעדיין קיים בקופה?

גב' רו תם י דלין :

זה כסף שנוצל -

מר דוד גמליאל :

כן ,זה כסף ש -

גב' צביה אלבז :

אנחנו רודפים שנה אחרי הדבר הזה.

גב' רותם ידלין :

חברים ,זה כסף שמבו צע ,אמ רתי את זה קודם

חתמנו על זה בשבוע שעבר.

40

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,8מיום ראשון09.09.2019 ,

גב' צביה אלבז :

זה כסף שמה?

גב' רותם ידלין :

מבוצע ,לא בוצע במש ך שנ ה לא נגעו בתקציב ,אבל

באמת או שבוע שעבר או לפני שבועיים חתמנו כבר על הביצוע שלו ,אבל
מושכים את זה מהתב"ר רק בסיום העבודה ,כדי שנוכל למשוך את זה בס וף
אנחנו צריכים את האישור שלכם להשאיר את התקציב הזה פתוח.

מר רן שדה :

יש לי שאלה לגבי התהליך של התב"ר ים מ ול

ה וועדים המקומיים ,מהניסיון שלי בכפר ביל"ו ,אני מבין שיוצא מכתב ,אחרי
כל ישיבה כזאת שמאשרים תב"ר יוצא מכתב ממך דוד.

מר דוד גמליאל :

נכון .

מר ר ן שדה :

אל היישוב וכתוב מה הסכום ,שז ה אישור הסכום.

אחר כך היישוב אמור להציע פרויקט ו -

מר דוד גמליאל :

נ כ ון.

מר רן שדה :

אני מנסה להבין למי הוא אמור לכתוב את המכתב

של הפרויקט -

מר דוד גמליאל :

לראשת הרשות ולמהנדס המועצה.

מר רן שדה :

אוקיי ,ואז ה וא אמור לקבל אישור כתוב ,איך זה

הול ך ,כי אצלנו עד היום לא קיבלו אישור להצבעה בכתב.
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גב' רותם ידלין :

הה צע ות של היישובים ,אתם צריכים לזכור הוועדים

לא יושבים פה ,הם לאו דווקא מכירים ,אתם רואים אנחנו גם כפופים לכל מיני
נהלים של פתיחה וסגירה .במקר ה שלכם לדוגמא של כפר ביל"ו התבקש משהו
שהמועצה ל א מתקצבת אותו ,אלא ה אגודה החקלאית צריכה לעשות אותו,
ולכן זה עדיין בדי ונים  .לא כל ועד יודע בדיוק את הדקויות האלה ,זה מגיע
אלינו למהנדס לגזבר ואליי ,אנחנו עושים איזה שהוא דיון מחזירים להם
תשובות ,לפעמים זה קצת ב פינג פ ונג זה בסדר .צריך לבדוק ,אתם צריכים
להבין שאם זה חוצה גם את הסכומים ,אז אנחנו חוזרים ואומרים תשימו לב
הפרו יקט שלכם גדול על הסכום שיש לכם ,האם אתם מעוניינים לחכות שנה
שנתיים ואז להוציא אותו לפועל ,האם אתם מעוניינים להביא עוד כסף
מהאגודה החקלאית ,מהווע ד המקו מי כדי שנוכל להוציא את הפרויקט לפועל
כבר היום ,או אולי אתם מעוניינים להחליף אותו בפרויקט אחר ,זה ש יג ושיח
שנעש ה מו ל הוועדים.

מר רן שדה :

בסופו של דבר האם יש פה איזה שהוא נוהל שיוצא

איזה שהוא מכתב ,אחרי כל הפינג פונג הזה ,יוצא איזה שהוא מכתב לווע ד
מהמו עצה ועל ידי מי במועצה ,כי אני יודע מהוועד שלנו לא בדיוק יודעים מי
הפונקציה במועצה שאמורה להוציא לו את המכת ב ,א חרי שהוא קיבל את
המכתב של הכסף ,נותנים לו מכתב :הפרויקט שלך אושר צא לדרך.

גב' רותם ידלין :

רן כמו שאתם יודעים ...התחלפו במועצה אנחנו

מייצר ים פה נהלים יותר ברורים ויותר פתוחים -

מר רן ש דה :

אז דיברתי על זה עם עמית והוא אמר לי -
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גב' רותם ידלין :

ע זוב ,נרא ה לי ש -

מר רן שדה :

אין שום בעיה.

מר דוד גמליאל :

עזוב ,הבנת את התשובה.

מר רן שדה :

. 100 %

מר אריאל לביא :

מה המשמעות של סג ירת תב "רים?

מר דוד גמליאל :

יש תקנה במשרד הפנ ים ש מגדירה המליאה אישרה

את התב"ר היא צריכה לדעת שהוא נסגר ,זה תהלי ך פו רמלי .

מר אריאל לביא :

נסגר זה אומר מה?

מר דוד גמליאל :

נסגר זה אומר נמחק מהספרים השוטפים ועובר

אחורה לארכיב.

מר אריאל לביא :

מופיע

סת ם

לצור ך

העניין

פתוח

משמר

 ,₪ 1,000,000מימשו אותה?

מר דוד גמליאל :

ודאי .אם הוא נסגר אז מימשו .אם לא ניצלו -

מר א ריאל לביא :

למה אין ? 0
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מר דוד גמליאל :

לא ,כי ז ו צורת הצגה .כי בסופו של יום אם לא היינו

מנצלים אז הכסף היה חוזר לקרנות הרשות .אבל כאן מציגים כמה היה
התב"ר ,כמה הוא בוצע ...נוצל מלא.

גב' דרורה בלגה :

יישוב שלא משתמש בתב"ר ולא מצליח ל הגיע להצגת

הפרויקט שמתקבל מה קורה?

גב' רותם ידלין :

התב"ר נצבר ,הזכו ת של היישוב על פי אותו רעיון

כמו שאמרנו כל הכספים שנשארו פתוחים מתב"רים קודמים שהיישובים לא
השתמשו בהם הם שלהם ... .התב"ר הולך וגדל עד שיגיע הזמן -

דובר:

נשמר לזכותם.

גב' רותם ידלי ן :

נשמר לזכותם תודה.

מר ישראל כהן :

רותם

בקשר

לעירוב,

אפשר

כבר

להגי ש

את

החשבוניות רטרו מ  2019 -מהתחלה מקבלים תקציבים?

מר דוד גמליאל :

תלוי.

מר ישראל כהן :

אנחנו עוד לא קיבלנו אגורה בקשר לזה.

מר דוד גמליאל :

תשב איתי בצורה נפרדת ,אני לא יכול לענות ל ך

ספציפית.
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מר ישראל כהן :

יש משהו סודי?

מר דוד גמליאל :

לא ,לא ,סו די ,פשוט אני לא זוכר .

מר ישראל כהן :

עכשיו עוד משהו ,דוד אם אעשה פעמיים ניתוח

קטרט אני לא אצליח לקרוא מה כתוב .מה זה?

מר דוד גמליאל :

רגע ,על מה אתה מדבר ישראל ? ישראל תבקש מבעוד

מועד ,אני -

גב' דרורה בלגה :

אז גם אני מבקשת.

גב' רותם ידלין :

תודה.

מ ר רחמים מימון :

יש לי גם שאלה אם אפשר בקשר לעירוב .הייתה לנו

שריפה ביום שישי האחרון במושב ...נפגע לנו מהש ריפה הזאתי ,אם אפשר
לקבל חלק מהתקציב הזה גם כן לשתף אותנו ולעזור לנו.

מר דוד גמליאל :

חבר'ה תקשיבו ,המועצה משלמת ב מסגרת תקציב

שוטף אחזקת עירובים כ  ₪ 4,000 -בשנה כהשתתפות.

מר רחמים מימון :

 ...להוציא כסף מהכיס בזמן שאני...

מר דוד גמליאל :

תקשיב ₪ 4,000 ,בשנה תחזוקה שוטפת ,אם החוט
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נקרע אתה יכול להשתמש מהתקציב הזה ,התקציב שעכ שיו רותם הזכירה אותו
זה תקציב לפיתוח מקטעים שלמים  ,אנחנו דיווחנו על מספר יישו בים -

מר ישראל כהן :

זה לא ...זה  ₪ 1,600בחודש אנחנו משלמים אחזקה.

מר רחמים מימון :

אנחנו נותנים את זה מהכיס שלנו.

גב' רותם ידלין :

חבר'ה בואו נתקדם עם עירובים לסעיף הבא ,אז רק

לפני זה אנחנו מצביעים על התב"רים ,מי בעד?

אני רוצה מראש לציין ש היות והתנגדתי כבר בוועדה

דוברת:

הקודמת לגבי נוסחת חישוב חלוקת התב"רים אז אני נשארת מתנגדת גם
לחלוקה עכשיו.

גב' רותם ידלין :

בסדר ,אז מי בעד? מי נגד? עבר ברוב קולות.

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות את התב"רים כלהלן- :

מס'
תב"ר
1

נושא
תקציב פיתוח היישובים

סכום
ש"ח
2,500,000

תב"רים חדשים
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מס'
תב"ר

סכום
ש"ח

נושא

הבהרות

מקור מימון

705

שיפוץ ושדרוג אולם ספורט
בבית חשמונאי

357,942
536,913
894,855

משרד התרבות והספורט
קרנות הרשות

711

שיפוץ מקוואות 2019

200,412

משרד הדתות

מס'
תב"ר

נושא

495

בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה (בית
ספר איתן) שלבים
א'-ד' (מתוך 6
שלבים

639

יסודי חדש – שחקים
(גוונים ב') שלב ב'
מתוך שני שלבים

598

גן ילדים גני יוחנן

626

גן ילדים משמר דוד

634

גן ילדים כרמי יוסף

עדכון תב"רים קיימים
תקציב
קודם ()₪

מקור מימון

 6,581,997מפעל הפיס
 20,959,635משרד החינוך
 4,272,505קרנות הרשות
31,814,137
משרד החינוך
156,324
קרנות הרשות
()298,970
31,671,491
 5,997,619מפעל הפיס
 2,000,508קרנות הרשות
7,998,127
מפעל הפיס
102,523
8,100,650
משרד החינוך
876,238
קרנות הרשות
489,008
1,365,246
קרנות הרשות
()83,925
1,281,321
משרד החינוך
884,229
קרנות הרשות
297,048
1,181,277
קרנות הרשות
()7,494
1,173,783
מפעל הפיס
858,170
קרנות הרשות
521,830
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הקטנה :קידום תכנון שבוצע מתקציב
רגיל  +תוספת התחייבות בגין ציפוי אבן
שלב א'

הצטיידות (בעבור שלב ב')

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה
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681

גן נצר סרני

591

הקמת היחידה
לתשושי נפש (בבית
חשמונאי)

687

מוכנות לחרום -
גנרטור

1,380,000
35,815
()84,775
1,331,040
400,000
600,000
0
1,000,000
()400,000
()162,500
863,500
1,301,000
1,477,795
369,448
1,847,243
()74,392
()37,322
1,735,529
15,980
()980
15,000

מפעל הפיס
קרנות הרשות
נצר סרני
קרנות הרשות
משרד החינוך
נצר סרני
קרנות הרשות
משרד החינוך
ביטוח לאומי
קרנות הרשות

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

ביטוח לאומי
קרנות הרשות
משרד הפנים
משרד הפנים

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

תב"רים לסגירה
מספר
תב"ר

ביצוע
()₪

שם תב"ר

497

פתוח ותשתיות כפר בן נון

181,200

517

פתוח כפר בן נון

115,000

563

ביה"ס יסודי גוונים – השלמת פרוגרמה

6,796,666

591

הקמת היחידה לתשושי נפש

1,735,529

598

גן ילדים – מושב גני יוחנן

1,281,320

601

אופק חדש פינות עבודה – ביה"ס חדש (עתידים)

85,005

609

פתוח כפר בן נון

99,000

626

גן ילדים משמר דוד

1,173,782
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634

גן ילדים כרמי יוסף

1,331,040

640

פתוח נוף איילון

562,000

660

פתוח משמר דוד

1,000,000

663

מכשיר קשר ממסר רשת פנימי

72,525

666

שפוץ מקווה פדיה

100,000

687

מוכנות לחרום גנרטור

15,000

688

רכש ציוד למתנדבים 2016

10,000

689

שפוץ בית כנסת מושב מצליח

100,000

691

סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2018

71,429

694

רכישת מחשבים לבתי ספר

458,814

בוצע מתקציב רגיל

אשרור תב"רים
מספר
תב"ר

ביצוע
()₪

שם תב"ר

498

תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי

97,320

499

חולדה פיתוח ותשתיות

2,574

647

פינות עבודה יסודי חדש – אופק חדש

54,200

648

תכנון סלילת כביש משמר איילון

129,327

667

תכנון כיכר משמר איילון

165,000

696

עירובין ביישובים

103,285

.7

הערות

היערכות לתוכניות עבודה ותקציב לשנת . 2020

גב' רותם ידלין :

אנחנו עוברים לסעיף הבא ,סעיף  7על סדר היום

היערכות לתוכנ יות עבודה ותקציב  , 2020תציג אותו מיכל ,מיכל ביחד עם
הנהלת המועצה מובילה את התהליך ,וזאת הזדמנות להגיד תודה ,בבקשה.
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גב' מיכל דב ורצקי עיני  :טוב אז בעצם מה שאני מציג ה היום זה תהליך,
תהליך עבודה לתוכניות עבודה ,כשבעצם בנינו את התהליך וגם שמענו את
הפידבקים שק יבלנו לאורך הדרך על הרצון של כולנו להיות שותפים בתהליך
הזה ,אז בנינו את התהליך ככה שהוא ישקף ויאפשר שותפות בבנייה גם לחברי
המליא ה גם ליישובים וכמובן לתת את המקום להנהלת של המועצה ל הוביל את
התהליך הזה .יש בתוך כל התהליך הזה של תכניות עבודה הגדרנו  2מטרות או
 2משימות .אח ת זה תכנית עבודה אסטרטגית כשהיא בעצם לא מסתכלת על
השנה הבאה או על  , 2020אלא באמת היא מגדירה מהם הדברים העיקריים
שאנ חנו רוצים לעשות ב  5 -שנים האלה ,בקדנציה הזאת .מהם האת גרים
הגדולים שבהם אנחנו רוצים להשיג הישגים משמעותיים .כשההישגים האלה
הם בעצם הישגים אינטגרטיביים ,כדי שהם יקרו כל מחלקות המועצה צריכות
בעצם להירתם אליהם ,זה לא משויך בהכרח לאיזה שהיא מחלקה מקצועית,
זה בדר ך כלל פרויקטים שמחייבים את שיתוף הפעולה של כל האנשים וכל
הגופים כדי שהם יקרו ,ולמעשה זו משימה אחת ,להגביר את תכנית העבודה
הזאת ש לנו ,לצד זה שבעצם אנחנו כמו בכל ארגון תקין מניעים תהליך של
תכניות עבודה  , 2020שזה בעצם תהליך תכניות עבודה מקושר תקציב ,שכל
מחלקה מקצועית בעצם בונה את התוכנית שלה מתוך ראיית המחלקה עצמה.
אז אל ה  2המשימות והתהליך שבנינו בעצם נותן מעטפת גם ל  2 -המשימות
האלה וג ם לכל השותפים שהגדרתי קודם בתהליך הזה .ייקח לי דקה רגע
להראות את כל עץ ההחלטות או התהליך ,אבל כל תהליך או כל תכנית עבודה
היא צרי כה להיות למול מטרות .למעשה בתחילת הדרך הדבר הראשון ש היינו
צריכים לשים לנגד העיניים ,כדי שכולנו נוכל לתרום לטובת תכנית עבודה
אחת ,זה להגדיר מהם מטרות העל .אז מטרות העל האלה כבר הוגדרו על ידי
רותם כבר בתחילת השנה הנוכחית ,אתם יכולים לראות אותם .המטרה
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המרכזית זה תמיכה כלכלית וכבר דיברנו על זה רבות ,על הפער הגד ול שאנחנו
למעשה צריכים לזכור .מערכת חינוך חדשנית דיברה כבר היום שלי באמת
משי מה שלקחנו ,רוצים להיות המועצה שמצטיינת בחינוך ,רוצים להיות מודל
לחיקוי לערים ומועצות אחרות ,כמובן בתפיסת קהילה של קהילות שרותם
מ ובילה אנחנו רוצים לחזק את היישובים ,חשוב לנו להיות מצוינ ים באיכות
השירות לתושב ,וכמובן להגן על הגבולות בשטחים חקלאיים לצד חיזוק
ופיתוח החקלאות ,בסוף אנחנו יושבים בשטח חקלאי וזה חשוב לנו ,ולכן אלה
חמשת המטרות שהוגדרו בתחילת הדרך ,עוד פעם מטרות על ,שכרגע לצו רך
תכנית העבודה החלטנו לצמצם רגע ולהתמקד ב  2 -מטרות על .מ צד אחד
משימה מאוד חשובה שלנו צמיחה כלכלית ,מצד שני שיפור איכות השירות
לת ושב אלא  2מטרות העל ,ואני מצמצמת כדי שיהיה גם לכולנו קל לתרום
איפה אנחנו בעצם רוצים את עיקר המאמץ של כולם בחשיבה לאיזה ,אתם
קורא ים לזה  KPIאו יעדים או מטרות .את מצביעה כי יש לך שאלה מי כל?

גב' מיכל ילובסקי :

רק אם תוכלי לפני שאת ממשיכה להגיד מה זה

חיזוק ה יישובים ,למה את מתכוונת?

גב' רותם ידלין :

דיברנו על זה הרבה ,א' המטרות האלה זה לא פעם

ראשונה שאתם רואים אותם ,הם הוצגו על ידי לכם בישיבה הראשונה ,על
בסיסם נבנתה תכנית  , 2019זה מה שנק רא על ידינו פרט קהילה קהילות ,אנחנו
מחזקים כל תושב ,אנחנו מסתכלים על חיז וק היישובים ,בשביל זה לדוגמא
נתנו תקציבים לעשות יותר תרבות ביישובים ביום העצמאות ,בגלל זה לדוגמא
אנחנו מוציאים את התרבות החוצה ,רק ביום חמישי האחרון הייתה הופעת
סטנד אפ בישרש ,ואנחנו ע ושים את זה אגב כל הזמן ,זאת אומרת כל הזמן
שעות סיפור ,והדברים קורים בייש ובים עצמם ,ואחת ההערות הכי משמעותיות
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שקיבלנו זה לאו דווקא מתושבי ישרש איזה כיף שזה התקרב אלינו הביתה.
כשאנחנו מסתכלים על חיזוק ה יישובים זה בדיוק הדברים האלה .עובדה
שהתב"רים זה סכום ידו ע ליישובים והם לא צריכים לבוא ולבקש מאיתנו ,כל
ההתנהלות הזו של המועצה מג יעה ממקום של חיזוק של הקהילה בפני עצמה,
ואחר כך הרכבת המעגל השלישי שזה מעגל הקהילות.

גב' מיכל דבורצקי עיני  :אני אגיד בתוספת למ ה שרותם אמרה ,שגם בהינתן
משימת הצמיחה הכלכלית אנחנו רואי ם את הקהילות כשותפות משמעותיות,
ובעצם מציאת הפתרון גם בטווח היותר קצר וג ם בטווח הארוך .כמו שאמרתי
בעצם יש לנו  2ערוצים שבהם אנחנו נעבוד מבחינת תהליכים .מצד אחד זה
תכנית עבודה אסטרטגית והצד השני תכנית עבודה מקושרת תקציב ,שבעצם
אנחנו רוצים גם לשתף את עובדי ה מועצה וכמובן גם את הנהלת המועצה,
שמובילה את התהליך הזה ,לצד חברי המליאה ולצד היישובים ,אלה בעצם
הסגמנטים שאנחנו רוצים שיהיו שותפים לתהליך .ואני אתחיל בעצם בכל שלב
אני אציג את התהליך עצמו .אז בתוכנית ה עבודה האסטרטגית למעשה
השקנו ...תהליך עבודה בתוך הנהלת המ ועצה ועובדי המועצה .קודם כל
התבוננות בעצם מה עשינו עד היום ,וגם לעורר את החשיבה איך חושבים על
תכנית עבודה ,לעורר מי העובדים ,כל עובד ועובד במועצה שירגיש שהוא יכול
לתרום לתהליך שכזה ,לצד באמת חשיבה מלמ עלה איך נכון להוביל את
התהליך ,שלמעשה הוגדרו אחרי שנבנתה ועדת היגוי ובוצעו תחנות עגולים עם
העובדים ,הוקמו  2צוותים צוות אחד צוות איכות השירות שכרמל מובילה
וצוות צמיחה שיהודה מוביל ,ובעצם הם כל אחד מהם מנהל בתוך המועצה
תהליכים שמשתפים עובדים ומנהלים לטובת י צירת תכנית אינטגרטיבית ,עוד
פעם זה לקשור כל מחלקה בפני ע צמה ,אלא לסך הכול שלנו כמועצה מה אנחנו
רוצים לעשות במטרות האלה .ולמעשה ה שלב שקורה ,כל זה קורה כמובן
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במקביל ,הוא לעשות עבודה שלנו כחברי המליאה לטובת תכנית העבודה הזו.
וקבענו  2תאריכים אחד ב  , 7.10.19 -ב  7.10.19 -אנחנו נעשה מן תהליך של
שולחנות עגולים או ...כל ח בר מליאה יקבל בעצם בין  10דקות לרבע שעה
להציג את המחשבות שלו ואת הרעיונו ת שלו למול היעדים והמטרות שהגדרנו.
אני פותחת רגע סוגריים בסוף המצגת אני אציג שקפים שגם נעביר לכם ,של
מחשבות איזה שאלות אתם יכולי ם בעצם לשאול את עצמכם ואת הוועדים
אצלכם כדי להתכנס לאותם רעיונות ,אז זה צד אחד ,זה יהיה בעצם סשן
שאנחנו נשתף ונשמע ונפתח כל דבר ללא צורך בבחירת רעיונות או סגירת
רעיונות בשלב הזה .בעצם הסשן הבא אנחנו נציג את תכנית העבודה לכל מטרה
שלמעשה התוכנית הזאת תהיה כב ר תכנית אינטגרטיבית שמשלבת את הדברים
שעלו פה במליאה ,עם הדברים שהמחלקות המקצועיות והצוותים של יהודה
וכרמל עשו בעבודה שלהם בתוך ת כנית אחת שתוצג פה שוב .ואז בעצם תוכלו
לראות איך גם סך הדברים שעלו פה וגם הדברים שבוצעו בחשיבה בתוך
המועצה יתגבשו לתוכנית עבודה ,וגם על זה נוכל בעצם להגיד ולתת את
הפידבקים.

אז

זה

תהליך

אחד

שהוא

מתחבר

לחשיבה

על

המטרות

האסטרטגיות שלנו .לצד זה אנחנו התחלנו ,במ ועצה כבר התחילו את תכנית
העבודה מקושרת תקציב ,כשלמעשה פה כל מחלקה עובדת יש לה את התקציב,
יש לה את הוויז'ן שלה ,שמענו פה לדוגמא א ת שלי איך היא רואה את עולם
החינוך ,אז היא עובדת והתחילה לעבוד על תכנית מחלקה ספציפית לחינוך,
ולמעשה המטרה שלנו לבנות בדיוק כמו ב שנה שעברה תכנית עבודה מקו שרת
תקציב ,וגם פה למעשה המחלקות ...יעשו את העבודה ,יגישו תכנית מקושרת
תקציב לרותם ולהנהלת המועצה ,כשלאח ר שתהיה טיוטה ראשונה של התוכנית
אנחנו נציב אותה במליאה ,למעשה ב  28.11.19 -יש פה כבר תאריכים ,הוצאנו
מראש כדי שכולכם תדעו בדיוק מת י יוצא כל דבר ,תוצג התוכנית ,יהיה כמובן
זמן לשאלות ,למעשה אחרי איסוף ההערות נתכנס לתהליך של אישור בהנהלה
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וכספים ,וכמובן אחר כך ע וד פעם במליאה .אם אני מסתכלת ממבט על על 2
התהליכים ...המ שימה שלנו היא להגיע לסוף דצמבר עם תכנית עבודה מקושרת
תקציב ,ועם לפחות תכ נית ראשונית אסטרטגית שמתחילה לשים את החזון
שלנו והמטרות היותר גדולות שלנו ,גם הפרויקטים המרכזיים שאנחנו רוצים
לצעוד בהם ב  5 -השני ם הקרובות בפרק הפותח .יכול להיות שנצטרך אחר כך
עוד דיוקי ם ,אבל בטח ובטח נצא לדרך עם איזה שהיא תפיסה יותר רחבה
מאשר רק התוכנית המ חלקתית.

גב' דרורה בלגה :

מיכל אפשר? הכוונה היא בעצם תכנית עבודה כפופת

תקציב ,כי התקציב כבר קיים .התקציב נתון.

גב' מיכל דבורצ קי עיני  :מה שאמרתי יש תכנית עבודה אסטרטגית שמסתכלת
לא על שנה והיא מסתכלת גם על השאיפות הגדולות שלנו ,לעומת תכנית עבודה
שהיא מקוש רת תקציב שבאמת מסתכלת על שנה אחת .בתוכנית עבודה
אסטרטגית רק שנבין ,חלק מהמשימה שלנו זה לייצר עוד תקציב .המטרה היא
איך אנחנו מביא ים עוד הכנסות למועצה ,מאיזה מקורות באיזה דרכים ,ואחר
כך מה התקציבים שנצטרך לשים כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל ,ואז
להתחיל לדבר על סדרי עדיפויות ,ומה כן קורה בטווח המיידי ,ולאן אנחנו כן
מפנים את המשאבים ,וזה בסופו של דבר משהו שאנחנו צריכים להתחיל
לעשות כדי לע שות הישגים שהם מעבר רק לנהל את מחלקות המקצועיות באופן
תק ין ,ויש פה אתגר לא קטן .אני לא פותחת כרגע את הדיון ,אבל אנחנו נהיה
בו בה משך .וכמובן בסופו של דבר התוכנית צמיחה תצטרך להיות תקציב.
תקציב כמו בכל תקציב השקעה ,אבל הוא אמור להביא את התשואה שהתוכנית
הזו ב עצם נבנתה כדי להביא אותה ,אבל עוד נגיע לזה בהמשך הדרך  .אז ככה
במבט יותר קל ,זה רצף הפגישות שקבענו ,לדעתי גם נקבעו ...מפגש ראשון
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שלנו ב  , 7.10.19 -זה המפגש שבו כל אחד מאיתנו יוכל להציג את המחשבות
שלו ,ב  26.10.19 -אנחנו נציג איזה שהיא תכנית עבודה למטרת העל צמיח ה
ולמטרת העל איכות השירות ,בעקבות כל הרעיונות והמחשבו ת שנאספו גם פה
בתוך המועצה וגם על ידינו .ובהמשך -

דוברת:

...

גב' מיכל ד בורצקי עיני  :הזזנו את זה כדי לרווח.

גב' רותם ידלין :

זה לבקשתכם.

גב' מיכל דבורצקי עיני  ... :ואם אנחנו באמת רוצים -

גב' רותם ידלין :

זה לבקשת חברי הנהלת הכספים...

גב' מיכל דבו רצקי עיני  ... :אז מיד ...אותה כי באמת אנחנו רוצים ...אלא
באמת יכולת לכל אחד לחשוב ,עוד פעם אני אגיד גם מהצד השני תכניות עבודה
תמיד ...ברבעון האחרון של השנה ,תמיד בסוף מתבצעים בלחץ וברגע האחרון.
יש לנו עו ד באוקטובר חגים ,אז ניסינו למצוא את האיזון הכי נכון ב ין
התאריכים לבין ...לסיים את המשימה בסוף דצמבר .נראה לי שמצאנו איזון
טוב ,א בל בסוף כולנו נצטרך להתגייס בזמנים האלה ,הנה הם מראש ידועים
כדי לכנס את תכנית העבודה .עוד שנייה אני מסיימת ואז נפתח לשאלות .אז
ה חלק הראשון הוא יותר אסטרטגי ,החלק השני באמת נציג את ת כנית העבודה
מקושרת תקציב  , 2020המטרה להתכנס בסוף חודש דצמבר לאישור תכניות
ע בודה .בעצם אני רוצה לתת טיפה זום אין לתוך המפגש הראשון שלנו המפגש

55

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,8מיום ראשון09.09.2019 ,

הבא שהוא ב  , 7.10.19 -שקראנו לו שולחנות עגולים ,איסוף מחשבות ,רע יונות,
צרכים .למעשה כל אחד מאיתנו יציג ואנחנו נשמע גם את כולם ,נצטרך סבלנות
כי אנחנו לא מעט אנשים .וכל אחד מאיתנו יכול באמת לפתו ח את התהליך גם
בתוך הוועדים שלו ולאסוף מהם מחשבות ,לא פשוט לכנס את הכול ל  10 -דקות
רבע שעה ,הלוואי והייתי יכולה לתת לכל אחד שעה ,אבל לא נצא מזה לעולם.

(מדברים יחד)

מר אמיר קרסנטי :

דרישה מה אנחנו רוצים מה הבעיה?  10דקות להציג.

גב' מיכל דבורצקי עיני  :כן  ,הנה אני מגיעה לזה ,אני מגיעה לזה .לכן ניסיתי
לדייק ,כמובן שמי שיש לו צורך להעביר דברים יותר ,אז יהיה את ה  10 -דקות
שניתן בישיבה ואחר כך תוכלו להעביר ,אנחנו נשב ונקרא כל חומר ,כל רע יון
נוסף שיגיע ,אבל צריך להתחיל מאיזה שהיא נקודה .ומה שעשיתי בשקפים
הבאים ,ניסיתי לבנות שאלות מנחות שאם תענו עליהם נראה לי שזו נקודת
התחלה מצוינת לחשיבה אסטרטגית.

דובר:

אנחנו נעביר הכול אחרי הישיבה.

גב' מיכל דבורצקי עיני  :אז השאלות הראשונות נגעו במה שאני קוראת יותר
ה  why -או החזון ,שבעצם מנסה ככה לדייק איך אנחנו תופסים את ה ייחודיות
שלנו בגזר .מה מיוחד באזור שלנו .ו  2 -השאלות שבחרתי כדי לעזור לכם
בחשיבה ,זה בעצם מה הסיבות שבגללם אנשים באים לגור במועצה אזורית גזר
היום ,מה החוזקות שלנו ,מה מושך היום ,אבל גם מה לדעתכם יהיו הסיבות
שאנשים יגיעו לפה בעוד  5שנים .למה בעוד  5שנים -
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ג ב' יהודית דהן :

זה בראיה מועצתית או בראיה יישובית? כי בשקף

הקודם זה היה קהילה...

גב' מיכל דבורצקי עיני  :הראיה היא ראיה מועצתית ,אבל יש מקום להביא
את הקולות מתוך...

גב' יהודית דהן :

אבל בראיה מועצתית ,כי בשקף הקודם זה היה כתוב

קהילה...

גב' מיכל דבורצקי עיני  :עוד מעט תראו בראיה מועצתית .אז זה דרך אגב
כוכבית יעזור אם יש דברים שהם ספציפיים ליישוב ,אז בכוכבית קטנה אפשר
לשלוח לי ,זה תמיד עוזר בחשיבה .אם אני יודעת שביישוב מסוים יש את
ה חוזקות האלה והם מאוד מאוד משמעותיות ,זה נכסים שיש לנו בתוך
המועצה ואפשר להש תמש בהם בעתיד ,אבל כן הראיה היא ראיה מועצתית.
השאלה השנייה מתמקדת ,או השקף השני מתמקד במטרת העל צמיחה ,ופה
בעצם המשימה היא פרויק טים 3 ,רעיונות ,יוזמות ,פרויקטים שאתם חושבים
שהם אלה שאם הייתי צריכים לבחור עכשיו  3שיתרמו משמעותית להכנסות
המועצה ,זה מה שהייתם עושים ,בלי כרגע איך אפשר ,אם אפשר ,רעיונות
שלדעתכם הם אלה שאם נעשה אותם נעמוד בצורה המיטבית במטרה הזאת של
צמיחה .ויש פה עוד סעי ף שאומר האם יש מקומות לדעתכם שאפשר לשתף ,וזה
כן מביא את היישוב עצמו ,אם יש מקומות שבהם אפשר לעשות פרויקט
משותף ,אתם כבר יודעים כ י אתם יושבים כל אחד בתוך הקיבוץ היישוב ,ואתם
רואים הזדמנויות .אם אתם אומרים ואללה תקשיבו פה יש מבנה ,בואו נוסיף
עליו עוד קומה ,ב ואו נרים את הצורך הזה שחסר במועצה ,זה יביא ארנונה ,יש
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כבר רעיונות של איפה אפשר לשתף פעולה ,אז כמובן זו הזדמנות לשים אותם.
עוד פע ם בכל תכנית עבודה יש את ה פרויקטים שאפשר לעשות מחר בבוקר,
ופרויקטים שבעצם אין מה לעשות הם ארוכי טווח ,הם לא יישאו פירות
במיידי ,א ני מעודדת אתכם לחשוב גם על זה כ י בסוף פרויקטים שבמב יאים
הכנסות ...לוקח זמן והרבה פעמים יש בירוקרטיה ועשרות דברים אחרים,
תחשבו גם יצירתית על דברים שאפשר לעשות בטווחים יותר קצרים ,אז אלא
הם מטרת הצמיחה .בפרויקט של שיפור איכות השירות לתושב משימה דומה3 ,
פרויק טים רעיונות שבעצם בעיניכם  mustממחר בבוקר כדי שאיכו ת השירות
או התושבים ירגישו שבעצם הצרכים שלהם נענים בצורה הטוב ה ביותר ,וגם
נשמ ח לשמוע ,בסוף איכות השירות לתושב זה מגוון של הרבה מאוד נושאים,
אז אם לכם יש איזה שהוא תעדוף לגבי היישובים שלכם  ,אתם רואים את סדר
העדיפויות מה יותר חשוב באיכות השירות ומה פחות ,גם כן זו ה הזדמנות
להציג .ולסיום בהסתכלות ככה על ההישגים צריך תמיד לדמיין ,כשעושי ם
הליכים אסטרטגיים צריך לדמיין את הדברים קדימה ,אז אם הייתם צריכים
לענות או לדמיין את עצמכם נושאים את נאום ההישגים בעוד  4שנים ,אז בעוד
 5שנים אני רוצה להיות חתום על ההישגים הבאים ,תנסו להיות ספציפיים לא
צמיחה כלכלית ,מה הפרויקט בתוך צמיחה כלכלית שהייתם רו צים להיות
חתומים עליו ,תנסו להיות הכי ספציפיים ,אשר לענות על המשפט הזה במועצה
שלי יש את ,וגם את ,ואין את זה במועצות אחרות ,עשינו פה משהו חדשני
מוביל אחר נדרש ...או מועצת גזר מובילה על כל המוע צות האחרות ב  , -אצלנו
אין דברים כאלה .תנסו עוד פעם להיות ספציפיים זה בעיקר שאלות שנועדו גם
מצד אחד לעורר ככה השראה ,מצד שני לבוא עם דברים יותר ספציפיים,
וכמובן זה רק המלצה כל אחד יכול ב  10 -דקות האלה להציג את זה בדרך שנוח
לו ,רק שימו לב שזה עומד ,תנסו לדייק את זה ל  2 -ה  KPI -איך אנחנו צומחים
ואיך אנחנו משפרים את איכות השיר ות לתושב שתהיה לנו איזה שהיא מסגרת
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משותפת לאותה משימה אסטרטגית .כמובן את כל השקפים נשלח ,שאלות
הערות.

מר רן שדה :

מתי אנחנו נקבל -

גב' מיכל דבורצקי עיני  :את המצגת הזאת? עכשיו.

מר רן ש דה :

מעולה.

גב' מיכל ילובסקי :

נשמע מדהים ממש .גם אני מאוד מ אוד שמחה

ומברכת על השיתוף הזה שלנו גם ,כי אנחנו פה כי חשוב לנו ,כי אכפת לנו ,כי
אנחנו רוצים לעזור .רציתי לשאול שאלה טכנית לגמרי ,כשישבנו בהנהלת
כספים ב  29.12 -ראינו שזה ...זה מועד שנשאר ה ? 29.12 -

גב' רותם ידלין :

לא ,המצגת כנראה לא עודכנה.

גב' מיכל ילובס קי :

אבל יש מועד חדש רק כדי שנציין?

גב' רותם ידלין :

יש לכם זימון ,זה כנראה לא עודכן במצגת ,ב . 3 0.12 -

גב' כרמל טל :

עדכנו זימו נים ביומנים.

גב' מיכל ילובסקי :

כן ,אז שיניתי.

גב' רותם ידל ין :

תודה על תשומת הלב.
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.8

עדכון זכויות חתימה בחשבון הבנק בי"ס ע תידים.

גב' רותם ידלין :

אז אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום ,סעיף

מספר  , 8תודה מיכל .בבקשה דוד.

מר דוד גמליאל :

מליאת המועצ ה היא הגורם המוסמך לאשר פתיחת

חשבונות ועדכון מורשי חתימה בחשבונ ות .בבית ספר עתידים התחלף מנהל,
ולכן אנחנו מבקשים מכם את האישור ל עדכן את זכות החתימה לגברת אורלי
אדרי תעודת זהות . 22748719

גב' רותם ידלין :

תשאיר את תעודת הזהות לאחר כך.

מר דוד גמליאל :

ואנחנו מבקשי ם את אישור כם חברים.

דוברת:

מאושר.

מר דוד גמליאל :

מאושר.

גב' רותם ידלין :

פה אחד ,תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עד כון זכויות חתימה בחשבון הבנק בי"ס
עתידים.

.9

אישור לפתיחת חשבונות אב למפעל הפיס בבנק מוניציפל.

גב' רותם ידלין :

סעיף הבא סעי ף . 9
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מר דוד גמליאל :

מפעל

הפיס

מבקש

מאיתנו

אישור

לפתיחת

2

חשב ונות אב שיופנו לכיוון בנק מוניציפל לשעבר דקסיה .החשבון הר אשון יהיה
חשבון שיטפל בכל נושא הפיתוח ,והחשבון השני יטפל בנושא מענקים שאינם
פיתוח ,ואנחנו מבקשים את אישורכם לפתוח את  2החשבונות -

גב' צ ביה אלבז :

מה זה יכניס כסף למועצה -

מר דוד גמליאל :

ודאי כן.

גב' רותם ידלין :

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

החלטה  :הוחל ט לאשר פה אחד פתיחת שני חשבונות אב למפעל הפיס בבנק
מוניציפל.

. 10

אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת . 2020

גב' רותם ידלין :

סעיף הבא כרמל אישור תבחינים לעמותות ספורט.

גב' כרמל טל :

שלחנו לכם את המסמך המלא בחומרים ,אבל בגדול

אנחנו מאשרים עכשיו את התבחינים ל שנה הבאה ל  , 2020 -כאשר התבחינים
עצמם לא השתנו .אנחנו דיברנו על זה בישיבת הנהלה וכספים ובעקבות הערה
של נריה הרואה אנחנו ישבנו אחר כך גם לדיון עמוק יותר בתבחינים ובאופן
חלוקת הכספים .אז הקריטרי ונים עצמם נשארו כשהיו אחרי בחינה מקיפה ושל
כל מיני מ גבלות הם פה לפ ניכם .העמותות שפועלות בתחום הספורט ,שלפחות
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 50%מהמשתתפים בהם הם תושבי המועצה ,רשומות כישויות משפטיות
וזכאיות גם לכספים ,יתכן וה ם מקבלות גם תמיכות ממנהל הספורט וגופים
אחרים .הדבר היחידי שכן א נחנו שינינו בעקבות סיעור המוחין שנעשה ביחד
עם נריה ,זה את החלוקה ש ל הכספים עצמם .להבדיל משנים קודמות
שהחלוקה הייתה כולה רובה ככולה שווה למעט עמותה שהשם גזר הוזכר
בשמה ,אנחנו השנה מבקשים לאשר שה חלוקה השווה תהיה רק  70%מהסכום,
ואת ה  30% -הנותרים אנחנו ניתן הע דפה לעמותות שעיקר פעילותן או באופן
היחסי שעוסקות בפע ילות ספורט ליל דים ונוער ,זאת במטרה לעודד פעילויות
ספורט בקרב ילדים ונוער ,אנחנו רוצים לעודד את העמותות האלה לפתוח
חוגים ,לפתוח פעילויות ,לפתו ח ליגה ,לפתוח כל אחת בתחומה יותר פעילויות
לילדים בנוער בזכות הכ ספים שאנחנו מציעים להעביר להם.

מר ישראל פרץ :

ג ם ה  30% -יהיה שווה ? אם יהיה  2עמותות -

מר דוד גמליאל :

לא 30% ,מהסכום ילך יותר לעמותות שיהיה להם

יותר...

(מדברים יחד)

מר ישראל פרץ :

אם יש  2ע מותות שצריכות לקבל  , 30%כל אחת

. 15%

גב' כרמל טל :

כן.

מר רן שדה :

האם יש פיקוח ובקרה על העמותות?
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מר דוד גמ ליאל :

זה חלק מהתנאים שחוזר מנכ"ל מגדיר אותם

כאחריות המועצה.

עו"ד חן סומך :

עד גבול מסוים .אנחנו לא מנהלים את העמותות.

מר רן שדה :

זה ברור.

עו"ד חן סומך :

אנחנו מקבלים מהם דו"חות כספיים ,אנחנו מק בלים

מהם תקציב ,יש לנו מפקחת על התמיכות ,היא בודקת ש זה מגיע נקודה
לנקודה ,אנחנו לא מנהלים אותם .אבל בגדול יש לנו פיקוח על מה שנעשה.

גב' רותם ידלין :

תודה חן.

גב' יהודית דהן :

כמה עמותות פוע לות בשנה האחרונה?

עו"ד חן סומך :

כמה עמותות מקבלות תמיכה?

ג ב' יהודית דהן :

הגישו בקשה.

עו"ד חן סומך :

 4או  5נדמה לי.

מר דוד גמליאל :

 7עמותות.

גב' יהודית דהן :

כמה פעלו בעבר.
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פועלות יש יותר .אבל הם לא מאושרות ,אין להם

מר דוד גמליאל :
אישור ניהול תקי ן.

עו"ד חן סומך :

גב' רותם ידלין :

מי שעונה לתבחינים זה...

7

עמותות

ענו

ב , 2 019 -

הגישו

וענו

ב 2 019 -

לתבחיני ם .אז אנחנו נצ ביע על תבחינים לשנת  , 2020מי בעד? פה אחד ,תודה
רבה.

גב' כרמל טל :

ושוב תודה לנריה על המחשבה המשותפת.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד תבחי נים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת
. 2020

. 11

אישור החלת פקודת המיסים על גביית קנסות.

גב' רותם ידלין :

דוד א ישור החלת פקוד ת המיסים על -

מר דוד גמליאל :

אני ארצה גם שחן סומך יוסיף קצת ,נכון להיום

המועצה האזורית גזר גבתה את המיסים שלה בדרך כלל בהליך משפטי .עדיין
יש לנו את האפשרות לגבות ע"פ פקודת מיסים גביי ה שנותנת לנו את האפשרות
לעשות עיקולים מנהליים בנושא של גבי י ת מיסים  ,ארנו נה ו היטלים  .ב נושא
גבי י ת הקנסות אין לנו ה אפשרות לגבות ע"פ פקודת מיסים גביה המאושרת לנו .
ולכן מה שאנחנו מבקשים היום זה להחיל את פקודת מיסים גבייה גם על
גביית קנסות.

נכון להיום הנושא של גבייה מנהלית מקל על תושבים ,לא
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מכניס אותם להוצאות מיותרות ש ל עורכי דין ,פתיחת משפט ,אגר ות וכל מיני
דברים שקשורים לעניין הזה ,העבודה נעשית עם בקרה צמודה ש לנו ,ב שום
שכל ,וכולל ת גם הת רא ה טלפוני ת ומינימום חיכוך  .בכל מקרה נכון להיום
אנחנו מבקשים את אישורכם להחיל את פקודת מיסים גבייה גם על קנסות.

מר רן שדה :

יש לי שאלה היום פקודת מיסים גביי ה חלה על מה?

מר דוד גמליאל :

ארנ ונה והיטלים.

מר אמיר קרסנטי :

רגע ,על איזה דברים אתה רוצה להר חיב את זה?

מר דוד גמליאל :

לקנסות.

מר אמיר קרסנטי :

על כלבים ואיכות הסביבה?

מר דוד גמליאל :

של כלבים ואיכות הסביבה.

עו"ד חן ס ומך :

כל קנס שבסמכותה של ה מועצה להטיל.

מר אמיר קרסנטי :

לא  ,לא ,לא....

מר דוד גמליאל :

 ...הכנסות אחרות.

גב' רותם ידל ין :

זה על כל קנסות שהמועצה גובה .המליאה הזאת

אתם רואים אנחנו חוזרים הרבה לדבר על ענייני גבייה .המטרה שלנו היא
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להקל על תושבים .אם אתם זוכרים גם פתחנו את הוועדה שכבר התחילה
להתכנס בשביל לסגור חו בות לתושבים שיש להם חובות משמעותיים שככה
יושבים כאבן ריחיים על צווארם הרבה מאוד שנים .זה חלק מהתפיסה שלנו
שלא צריך להביא אנשים לבתי משפט ,כשמגיעים לבתי משפט אז כבר הקנסות
הם גבוהים ואז צריך גם לשל ם שכר טרחה לעורכי דין ,אנח נו רוצים להימנע
ככול שאפשר מהגעה ל מקומות האלה ,וזה עוד כלי .כלי שמאפשר לנו בעצם
לקחת קנסות ולא לה גיע איתם לאכיפה משפטית ,אלא לסגור אותם באכיפה
מנהלית וזה הרציונל.

גב' יהודית דהן :

היה את זה עוד קודם לכן לעשות את הגבייה ,גביית

קנ סות.

גב' רותם ידלין :

זה מה שאנחנו אומרים.

גב' יהודית דה ן :

ברור ,הדרך זה ברור.

גב' רותם ידלין :

ולשאלתך היום -

מר א מיר קרסנטי :

 ...לנפח את קופת המיסים שלנו -

גב' רותם ידלין :

הרעיון הוא הפוך -

עו"ד חן סומך :

ראשית זה קנסות זה לא מיסים.

מר דוד גמליאל :

לא ,לא ,לא ,אנחנו מדברים רק על קנסות עכשיו.
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מר אמ יר קרסנטי :

כן ,אבל איזה קנסות אני רוצה לדעת ,האם זה רק

כלבים ו רק איכות סביבה?

גב' רותם ידלין :

זה אך ורק קנסות שקיימים במועצה .היום יש

קנסות רק בשני התחומים האלה ,ככול שנרצה להוסיף קנסות אחרים ,הדבר
יבוא לדיון במליאה הז את והמליאה תצטרך לאשר את זה ,ככה ש זה לא מסתכל
קדימה ,זה מתעסק עם הקיים.

מר אבי אביטל :

למה זה ל א נעשה עד היום?

מר דוד גמליאל :

אנחנו התחלנו בתהליך הזה לפני בערך  7חודשים,

לפני חודש הגענו ליכולת אמיתית לבצע אכיפה מנהלית ,ולכן ז ה עכשיו -

עו"ד חן סומך :

התשובה היא פשוטה -

מר דוד גמליאל :

אנחנו העדפנו לעשות בעבר אכיפה משפטית.

עו"ד חן סומך :

התשובה היא פשוטה -

מר אבי אביטל :

לא ,אם ...אני רוצה לדעת מה ההבדל.

עו"ד חן סומך :

אז התשובה היא פשוטה ,המדיניות של המועצה עד

לשנת  2018וגם המדיניות הזאתי הייתה נ בחנת בכל מקרה ,זה היה שאת כל
תשלומ י החובה של המועצה גובים באמצעים של גבייה משפטית .דהיינו יש
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חוב ,לא משלמים אותו ,הולכים לבית משפט .הדבר הזה הוא דבר שבאופן
משמעותי יצר מצב שלמועצה היה רק כלי עבודה אחד .ברגע שאנחנו משתמשים
באכיפה מ נהלית אנחנו יוצרים תשתית ש היא מאפשרת גבייה של תשלומי
החובה ב אמצעים האלה .ברגע שיצרת תשתית להפעיל את אמצעי הגבייה
בהליכים מנ הליים ,אתה יכול את אותה תשתית להפעיל גם על קנסות.

מר אבי אביטל :

זאת אומרת זה בנוסף.

עו"ד חן סומך :

כן נכון ,קנסות זה סכום קטן זה לא רוב הזה ,אבל

כדי להשלי ם את המסכת הזאתי -

מר אבי אביטל :

 ...אני שמח שיצא התעריף ההזוי הזה של מאות

שקלים ...כלב רק אגרה  ,שהרבה אנשים לא מחסנים את הכלבים שלהם.

מר דוד גמליאל :

לא ,אין דבר כזה .אז הם מקבלים קנסות .אז אם הם

לא מחסנים אז הם מקבלים קנסות .זה אסור לא לחסן.

מר אבי אביטל :

אסור ,אני יודע שזה אסור ,אבל זה מה...

גב' רותם ידלין :

ואני אענה לך עוד דבר אבי אביטל ,תפיסת עולמי

אני הגעתי מלעבוד עם אוכלוסיות מוחלשות מעוטות יכולת .מבחינתי
כשהמועצה משיתה ארנונה ותושב לא משלם ,זה לא בסדר .ויחד עם זאת יש
אנשים -

מר אבי אביטל :

אני לא מדבר על ארנונה ,אני מדבר על הכלבים
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עכשיו.

גב' רותם ידלין :

לא ,לא ,ארנונה וקנסות אותו דבר ,גם קנס יש

אנשים שאין להם ,אין להם את ה  ₪ 100 -לשלם א ת הקנס ,והם ככה ממקום
פסיכולוגי עמוק אומרים אני אזרוק את זה לפח אני אשכח ,זה אולי לא יהיה,
ואנחנו לא יכ ולים ,אנחנו צריכים לגבות את הדברים האלה .ואני לא מוכנה
שהמועצה האזורית גזר תחת האחריות שלנו תהיה זאת שמייצרת לאנשים
כאלה חובות גדולים ,ולכן התפיסה שלנו אומרת שאנחנו נבוא לתושבים
שישלמו כמה שיותר מהר למועד שבו החוב נהיה ,בין אם זה חוב ארנונה ובין
אם זה קנס ,כי אז הסכומים האלה קטנים ,אנחנו ר וצים לעזור לתושבים לא
להגיע לסכומים גדולים -

מר אבי אביטל :

אנ י בעד.

גב' רותם ידלין :

שיושבים על צווארם ,ולכן אנחנו מפעילים את

האכיפה הזאת שהיא אכיפה ראשונית מהירה יותר ,כדי לא להגיע עם אנשים
ל בתי משפט ,זה לא נעים ,הם ל א צריכים להיות שם ,אנחנו לא רוצים להיות
שם ,זאת המטרה.

(מדברים יחד)

גב' רותם ידלין :

זאת המטר ה לייצר הזדמנויות לשלם מהר ,כמה

שיותר קרוב לכך שהחוב נוצר ,כדי שנוכל לגבות אותו מהר והוא לא יצמח ,ולא
נצטרך להגיע למצבים שיש אנשים של א הולכים לישון בלילה בגללנ ו.
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מר רן שובע :

זה מאפשר למועצה גם להגיע להסדרים פשרות או

צמצום הקנס?

מר דוד גמליאל :

לא ,לא  ,קנסות לא.

עו"ד חן סומך :

אין צמצום של הקנס.

מר אמיר קרסנטי :

שנייה לפני כן ,האם יש כאן איזה שהוא גוף מברר,

עכשיו שמו לפלוני קנס  ,הוא אומר חבר'ה זה לא אני  ,זה לא נכון ,זה כן נכון,
כמו שקור ה הרבה פעמים בעיר ,כן חנה ,לא חנה ,כן שם פנגו ,לא שם פנגו.
האם יש פה איזו פונקציה כזאתי משפטית שבוחנת -

עו"ד חן סומך :

כן.

מר אמיר קרסנטי :

את הבקשות של התושבים?

עו"ד חן סומך :

התשובה היא שכל קנס שניתן במסגרת מה שנקרא

ברירת משפט ,אפשר לבוא ולהגיד אני רוצה לעשות מנגנון בירור של הדבר
הזה .והתובע של הרשות יכול לעשות בחינה של הדברים האלה.

מר אמיר קרסנטי :

אני שואל אם יש ,זה שאתה יכול אני יודע.

מר דוד גמליאל :

יש ,יש.

מר אמיר קרסנטי :

עובד שם עורך דין -
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עו"ד חן סומך :

כן ,התובע של הרשות -

מר דוד גמל יאל :

 ...שמקבל את התלונות ודן בזה בכובד ראש.

עו"ד חן סומך :

חבר'ה בואו לא צריך להגזים המועצה האזורית גזר

לא משיתה עשרות אלפי שקלים קנסות.

גב' דרורה בלגה :

שתיתן קנסות.

עו"ד חן סומך :

בסדר.

(מדברים יחד)

גב' דרורה בלגה :

קנסות של איכות סביבה אפשר לתת דוגמא איזה

קנס ומה הסכום .למשל כמו מה?

מר דוד גמליאל :

כן  ,יהודה .הא יהודה לא פה .תראי יש כל מיני

אפשרויות ,הוצאת גזם לא באותו היום של פינוי .שפיכה של חומרים מסוכנים
לתוך אשפה רטובה .כל הנוש א הזה של איכות סביבה.

מר אבי אביטל :

נתת דוגמא של הגזם ,אנ י רוצה להבין ,איך אתם

קובעים אם אתם לא רואים מישהו שמוציא גזם ל יד הבית שלו.

מר דוד גמליאל :

איך אנחנו קובעים מה?
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עו"ד חן סומך :

מי קיבל ב  3 -שנים האחרונות קנס כזה נו באמת

חבר'ה.

(מדברים יחד)

מר אבי אביטל :

 ...שמו א ת זה ליד הבית שלי...

עו"ד חן סומ ך :

אבי ,אבי ,כשמטילים קנס במתכונת הזאתי זה אחרי

שיש דו"ח פיקוח  ,ודו"ח הפיקוח מפרט בצורה ברורה את כל ה -

מר אמיר קרסנטי :

היה פה מפקח שאני לא רוצה להרחיב עליו את

העניין מה הוא היה עושה פה.

עו"ד חן סומך :

מה לעשות.

מר אמיר קרסנטי :

בגלל זה הוא גם לא פ ה .

מר דוד גמליאל :

חבר'ה מה שהיה היה.

עו"ד חן סומך :

העולם לא מושלם אבל זה לא שבאים סתם וזורקים

קנס .בוודאי שלא נו באמת אתם במבחן...

מר נריה הרואה :

תרשו לי רק ...יש כאן אנשים שגולשים לענייני ם

שלא קשורים להחלטה הזאת ,אז אולי נחזור טיפה אחורה .אנחנו מד ברים
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כרגע רק על שאלה של איך גובים ביחס למי שלא משלם ,זאת השאל ה .אנחנו
לא שואלים האם הקנס הוטל כדין או לא הוטל כדין ,האם הארנונה חוקית
בהחלטה הקודמת -

עו"ד חן סומך :

הארנונה חוקית.

מר נריה הרואה :

הארנונה ...אם המטרים נמ דדו כמו שצריך או לא,

האם התעריף נכ ון או לא ,בכל הדברים האלה אם זה בארנונה או אם זה
בקנסות יש תה ליכים של הצגה ובירור בהליכים המקובלים אפשר להגיש בקשה
להישפט במקרים הרלוונטיים.

עו"ד חן סומך :

ברוב המקרים זה אפילו לא יגיע לזה.

מר נריה הרואה :

אני אומר תיא ורטית אפשר .מה שאנחנו כרגע

מצביעים או מבקשים ,מה שהמועצה מבקשת לעשות זה במקום שכשאדם לא
משלם הק נס ייגבה באמצעות המרכז לגביית קנסות של רשות האכיפה והגבייה,
הוא ייגבה באמצעות -

דובר:

רשות האכיפה...

מר נריה הרואה :

רשות האכיפה במליאה זו יחידה בתוך משרד

המשפטים ,הוא ייגבה באמצעות -

עו"ד חן סומך :

הממונה על הגבייה -
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מר נריה הרואה :

באמצעות הממונה על הגבייה במועצה האזורית גזר,

היא תוכל להטיל עיקולים בלחיצת כפתור או לא בלחיצת כפתור אני לא יודע
איך עושים את זה ,אבל היא תוכל להטיל א ת הקנסות בעצמה באמצעות פקו דה
מנדטורית שהסמיכה אותה לעשות את הדברים האלה.

מר אלעד לוי :

הנקודה ברורה.

(מדברים יחד)

ג ב' רותם ידלין :

תמיר רק רוצה לשאול שאלה.

מר תמיר ארז :

לא תוספת תקציב לא תוספת כוח אדם או משהו

כזה.

עו"ד חן סומך :

שום דבר כלום.

מר תמיר ארז :

אוקיי מי בעד ?

גב' רותם ידלין :

אפשר להצביע?

גב' דרורה בלגה :

רגע ,אני רוצה להגיד לפרוטוקול שאני גאה ושמ חה

על הסעיף הזה ,הגיע הזמן שהמועצה גזר תיישר את העניין הזה ,וטוב שאנחנו
עושים את זה.

גב' רותם ידלין :

תודה רבה .אנחנו מצביעים מי בעד?

74

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,8מיום ראשון09.09.2019 ,

עו"ד חן סומך :

רגע ,רגע  ,לאשר ולהסמיך את הממונה על הגבייה

לפעול על פי פקודת -

דוברת:

הצבענו בשביל כל זה.

גב' רותם ידלין :

תודה ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד החלת פקודת המיסים על גביית קנסות
והסמכת הממונה על הגבייה לפעול על פי פקודת המיסים על גביית קנס ות.

. 12

מינוי נציגי ציבור לוועדו ת בחינה למכרזי כ"א.

גב' רותם ידלין :

הסעיף הבא ,כרמל.

גב' כרמל טל :

ועדות מכרזי כוח אדם זה ועדות שמעת לעת

מתכנסות פה כשאנחנו עוסקים בגיוס של עובדים חדשים למועצה ,ובכל ועדה
כזו אנחנו צריכים נציג ציבור .במליאה השנייה אנחנ ו מינינו  2נציגות ציבור,
יש להם קו שי להגיע זה בשעות הבוקר לפעמים כמה שעות ,יש להם קושי להגיע
לכ ל הישיבות באופן רציף ,ולכן אנחנו מבקשים לצרף עוד  2נציגי ציבור כדי
שיוכלו להתחלק ביניהם בנטל .אנחנו מבקשים לאשר את יובל אנוך מקיבוץ נען
ואת מתי אברהם מבית חשמונא י.

גב' דרורה בלגה :

לפי מה הנציג ים האלו -

גב' רותם ידלין :

יש פה נציגים.
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גב' דרורה בלגה :

הם ...את עצמם ,המועצה פנתה אליהם?

גב' כרמל טל :

לא.

גב' רותם ידלין :

לא ,יש פה נציגים לכל מגזר ,אז אנחנו מרגישים עם

זה מאוד נוח גם ליישובים גם לקיבוצים גם למ ושבים ,יש פה נציגים לדתיים
ולחילונ יים.

גב' כרמל טל :

יובל אנוך היה סגן ראש המועצה.

דובר:

הרבה שנים.

מר אמיר קרסנטי :

המיתולוגי.

גב' רותם ידלין :

והוא שמח לחזור ולעזור לנו.

גב' כרמל טל :

הוא מאוד שמח לחזור ויש לו זמן ה וא בגמלאות

והוא יכול להיות לנו לעזר רב.

גב' רותם ידלין :

א ז אני מבקשת להביא את זה להצבעה ,מי בעד? פה

אחד ,תודה רבה.

ה חלטה  :הוחלט לאשר פה אחד מינוי יובל אנוך ומתי אברהם כנציגי ציבור
לוועדות בחינה למכרזי כ"א.
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. 13

אישור מינוי סגן ראשת המועצה כמ"מ ראשת ה מועצה באיגוד ערים
איילון .

גב' רותם ידלין :

הסעיף הבא ,אנ י חברה בדירקטוריון של איגוד ערים

איילון ,להלן המט"ש – מתקן לט יהור שפכים היושב בשטחנו .המקום חשוב
אנחנו מגיעים לשם באופן קבוע גם יהודה וגם אני לישיבות ,למקרה שאני לא
יכולה להגיע לישיבה אני מבקשת למ נות את יהודה כממלא מקומי ,שכן חשוב
שקולנו ישמע שם בקול הצבעה  ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד מינוי ס גן ראשת המועצה יהודה שני וייס
כמ"מ ראשת המועצה באיגוד ערים איילון.

. 15

אישור הוראה בלתי חוזרת לרמ"י בנושא השלמת פיתוח סתריה .

גב' רות ם ידלין :

הנושא הבא שלך.

מר דוד גמליאל :

מה זה?

גב' רותם ידלין :

סתריה.

מר דוד גמליאל :

רשות מקרקעי ישרא ל דורשת מהמועצה לחתום על

התחייבות בלתי חוזרת כתנאי לאישור עסקת מקרקעין עם התושב באותו
יישוב .כמו שעשינו ביישוב בית עוזיאל ,אתם אישרתם את אותה התחי יבות
בלתי חוזרת ליישוב בית עוזיאל ,אנחנו מב קשים לעשות את זה למושב סתריה.
האגודה עצמה עושה את עבודות הפית וח ליחידות דיור ,מדובר על  2יחידות
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דיור שם בהרחבה ,אנחנו מקבלים התחייבות מקבילה מהאגודה ומהוועד
המקומי על תקינות הביצוע ,ואנחנו פוטרים בהתחייבות זאת שאנ חנו מעבירים
לרשות מקרקעי י שראל את התושב מ לשלם אגרות והיטלים למעט היטל ביוב.

עו"ד חן סומך :

למועצה.

מר דוד גמליאל :

כמובן .פטור מאגרות והיטלים למועצה למעט היטל

ביוב .אנחנו מבקשים את אישורכם ,שלחנו לכם את החומר.

גב' דרורה בלגה :

לא ברור לי ,מדובר על תו שבים מסוימים?

מר דוד גמל יאל :

כן שני -

עו"ד חן סומך :

ההסכם הוא הסכם סטנדרטי ,כל בנייה בהרחבה

כרוכה בתשלום אגרות פיתוח ,משלמים את זה בסכום שהוא כולו  flatלמי
שמבצע את הפיתוח .במקרה הספציפי הזה זה האגודה .הגורם שמבצעים את
הפעילות וגובה את כל התשלומים האל ה בסופו של דבר זה המינהל.
ההתחשבנות היא מ ול המינהל  ,המינהל מחתים את המועצה -

גב' דרורה בלגה :

אז למה מדובר פה רק בסתריה ולא משהו גורף -

מר דוד גמליאל :

לא ,כל יישוב שמבקש לעשות את זה מקבל אישור

ספציפי.

עו"ד חן סומך :

כל פעם אנחנו מביאים את מה שהוא רלוו נטי לאותה
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נקודת זמן.

גב' רותם ידלין :

א ם את זוכרת בישיבה  4אישרנו כזה לבית עוזיאל.

דובר:

ואת תר אי עוד הרבה כאלה.

גב' רותם ידלין :

כל פעם שיש -

עו"ד חן סומך :

ההתחייבות היא התחייבות של המועצה.

גב' רונית ויתקון ברקאי  :לא ,אני שואלת מה הרלוונטיות ,הרחבת מתחם כבר -

עו"ד חן סומך :

נכון ,א בל יש עכשיו אנשים שבאים והם צריכים

להיכנס פנימה ,הם צריכים לש לם את תשלומי הפיתוח כדי לקבל את המגרש.
הם צריכים לחתום על הסכם ,עכשיו כדי שלא יהיה כפל ...אז המינהל דורש
מהמועצה התחייבות שהיא לא תגבה ממנו תשלום.

מר דו ד גמליאל :

פטור מאגרות והי טלים זה נקרא.

דוברת:

זה פטור מתשלומים -

מר דוד גמליאל :

נכון מאוד לאגוד ה .ואני יודע שהאגודה גם ביצעה

את עבודות הפיתוח ,אבל רמ"י כדי לבצע עסקת מקרקעין שם הם מבקשים את
אישור המועצה.
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גב' חיה לזר נוטקין :

זה מול רמ"י או מול -

מ ר דוד גמליאל :

מול רמ"י.

גב' חיה לזר נו טקין :

מול רמ"י או מול המועצה?

מר דוד גמליאל :

מול רמ"י ,ההת חייבות היא של המועצה מול רמ"י.

גב' רותם ידלין :

אפשר להצביע? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד הוראה בלתי חוזרת לרמ"י בנושא השלמת
פיתו ח סתריה .

. 14

אישור הסכם פ שרה בין רמות מאיר למ.א .גזר בנושא היטל ביוב ע"פ

המלצת היועץ המיוחד.

גב' רותם ידלין :

רמות מאיר אישור הסכם הפשרה בין רמות מאיר

לבין המועצה.

מר דוד גמליאל :

הבאנו לפה יועץ שעשה עבודה ובחן את נושא חיוב

הביוב בשלושת המרכיבים שלו  ,ב יב מאסף מט"ש והעברת האחריו ת של
המועצה על הב יב הציבורי ביישוב .שמו של היועץ יששכר בן חיים ,והוא יציג
בפניכם את עבודתו ומסקנותיו  .את הדו"ח העברנו אליכם.

מר יששכר בן חיים:

שלום -
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גב' רותם ידלין :

לפני שתתחילו בבקשה אדוני ,נציין שזה היישוב

האחרון בעצם שמסדיר  ,מי שהיה פה במליאות קודמו ת זוכר שהובאו הסדרים
דומים עם יישובי ם אחרים שהביוב שלהם היה באחריות היישוב ,ואז הוא עבר
לאחריות ה מועצה .בעצם אנחנו בהיבט הזה סוגרים עוד פינה עם הסדר ,שהוא
בעצם אחד לאחד ההסדר שהמועצה נתנה בעבר ליישובים רלוונטיים .בבקשה.

מר יששכר בן חיים:

שלום ,בעיקרון הת פקיד של המועצה והסמכויות

שלה בתחום ה ביוב לדאוג ...וסילוק הביוב למט"ש .בעבר חלק מהיישובים
שלכם היו מחוברים למאגרים או מאגרים מקומיים ...למשל כרמי יוסף וחולדה
למאגר י סודות או קיבוץ נען ,אבל החמירו את הדרישות ובעצם כל יישוב חייב
לסלק את הביוב למט"ש להביא את זה למט"ש לטיהור מלא .ביחס לתפקיד
המועצה משק הביוב בכלל מוגדר ...חברה או תשתית ציבורי שגורם פרטי או
י חיד מתקשה להחזיק ,כי בעצם זה השקעות עצומות .השקעות של מט"ש של
מערכת ...משאבות וכן הלאה .מיותר להסביר שביוב סילוק שלו זה הכרחי ,כי
ז ה בעצם סוגיה בריאותית מהמעלה הראשונה ,הגנה על מקורות מים שלא
יחל חלו ,ויש יתרון גם כלכלי שהדבר הזה מטופל בצורה מרכזית על ידי ג ורם
אחד .בקטע הזה גם זה סוג של מונופול ,אי אפשר 2 ...מערכות הולכה
להתחרות בין גורמים ,אלא זה בעצם מנגנון שיש לו ...מונופוליסטי לכן הוא
גם נתון לפיקוח של רשויות סטטוטוריות כמו רשות המים שמפקחים גם על
האיכות או משרד הבריאות וגם על המחירים ,זה צד אחד של העניי ן .צד שני
של התפיסה בגלל ההשקעות הגדולות יש יתרונות שהמועצה מנהלת את זה ,זה
יתרון הגודל ,ככול שהיא מטפלת ביותר יישובים ויותר ביוב א ז יש יתרון
לגודל ,יש לה גם ה תמחות קבלנים וכן הלאה ,זה הצד הפורמל י .ויש עוד היבט
שבעצם יש פה סוג של אחריות ערבות הדדית בין כל היישובים ,כי למועצה
יש ...לגייס כספים למנף את היכולות שלה .ודבר נוסף ,תעריפי המים כל מי
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שמשלם אגרת ביוב מפרישים סכום מסוים ,שהיום ז ה  ₪ 1.30באגרה עצמה
לטובת קר ן ,שהיא בעצם יוצרת איזה קרן.

מר דוד גמ ליאל :

קרן שיקום.

מר יששכר בן חיים:

קרן שיקום שמאפשרת לכם ב עתיד להתמודד עם

צרכים כאלה או אחרים ,או לממן לקחת הלוואות ,כי זה משק שהמדינה מאוד
תומכת בו ומעמידה כזה אשראי מיטביים לתקופות של  20שנה עם גרייס וכן
הלאה .לאור הדברים האלה זה בעצם חובה של המועצה ,יש לה אחריות ,ובעצם
זה סוג של שירות שאתם מקבלים אותו ובעצם גם מממנים אותו .במקרה
הספציפי של רמות מאיר הם טיפלו בביוב שלהם בעבר כשהזרימו אותו למאגר
נען ,החמירו את הדרישות לייצור גם כתנאי לפ יתוח ,גם כשהייתה הרחבה ,אז
היה ת נאי סטטוטורי להעביר את הביוב למט"ש ,והיום יש להם גם תכנית
תב"ע מאושרת שבעצם היישוב הזה יגדל ...אז זה גם תנאי סטטוטורי ,כלומר
יש יתרון שהם יעבירו את הביוב ...,למט"ש איילון דרך מערכת ההולכה.
בסיטואציה הזאת יש פה בעצם רצון הדדי גם של המועצה לקבל וגם של המושב
למסור את הביב הציבורי לאחריות ניהולי ת של המועצה .אני גם רוצה לציין
שיש פה גם שיקול נוסף .כל ההרחב ה שזה בעצם  100יחידות הם באחריות
המועצה ,כלומר יש פה פיצול ,יש את הוועד שמטפל בקטע של היישוב הוותיק
של השכונה הוותיקה זה גם לא בריא .יש עוד נקודה שעד היום רמות מאיר
בעצם בפועל יתחברו לקו ההולכה ה מרכזי של הרשות ,וגם את ...הביוב ב מט"ש
איילון ובפועל עדיין לא שילמו את התשלומים את ההיטלים שנוגעים להולכה
ו ל מט"ש .עכשיו בסיטואציה הזאת שאם בעצם משרתת את היישוב וגם משרתת
את המועצה ,הם יעביר ו לאחריות המועצה את הטיפול הביב הציבורי וישלמו
את ההיטל המלא שקשור לביב צ יבורי לשטח היישוב הציבורי  .בנוסף ישלמו
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את ההולכה וישלמו את ההיטל עבור המ ט"ש בנוסף לאגרה .ביחס להולכה יש
פה הקלה מסוימת בגובה  60%שהיא בעצם נובעת מזה שבעבר היה פיתרון ביוב
מקומי ולכן כ שעשינו את ההסדר עם כרמי יוסף ועם נ ען ומשמר דוד.

מר אבי אביטל :

מה זה מקודם אתה מדבר על ההרח בה?

מר דוד גמליאל :

לא ההרחבה ,היישוב הוותיק.

מר יששכר בן חיים:

היישוב הוותיק .ההרחבה היא מטופלת על ידי

המועצה ,כי הם שילמו במקור את ההיטלים במלואם.

מר אבי א ביטל :

בגלל ההקמה של הביוב?

מר דוד גמליאל :

הקמה של הבי וב ,הם עשו בעצם הרבה מאוד

מרכיבים ,ה שתתפו בעבודות.

מר אבי אביטל :

ההנחה ניתנה שאני אבין לקרקעות רק בעקבות זה

שהם בעצם עשו את הביוב?

מר דוד גמליאל :

השקיעו בבניית משאבות ,קווי הולכה פנימיים

חלקיים  ,לא את כל המערכת .ולכן אנחנו רוצים פה לבוא לקראתם בהקלה,
כמו שהיה בכרמי יוסף ונען  ,על אותו עק רון.

מר אבי אביטל :

שאלה ,למה ביד רמב"ם לא ...את ההקלה הזאת על

ההרחבה.
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מר דוד גמליאל :

כי יד רמב"ם לא בנו קווי הולכה ,המועצה בנתה

להם את הכול.

מר אבי אביטל :

אנחנו בנינו את קווי ההולכה לבד...

מר דוד גמליאל :

טוב אבל עזוב עכשיו ,זה לא מדובר עכשיו.

מר אבי אביטל :

אבל לא משנה שנדע .אם זה ככה -

מר דוד גמליאל :

גם כרמי יוסף וגם נען.

מר יששכר בן חיים:

אני רוצה להוסיף ,כל בנייה נוספת ,זה מתייחס רק

לאותם יחידו ת או מבנים שהיו בתקופה ...כל בנייה חדשה תוספתית ישלמו
את מלוא ההיטלים ,כלומר בקטע הזה לא תהיי נה הקלות .התהליך הזה בעצם
הביא את זה שהיישוב הזה ,השכונה הוות יקה תטופל ...למועצה ,שגם היום
תומכת ,זאת אומרת יש דברים ...עזרה וכן הלאה ,תעשה סדר ,תאפשר את
הפיתוח ש ל רמות מאיר בעתיד עם הרחבות וכן הלאה ,זה יגרום לצמיחה של
ה מועצה של היישובים ,יאפשר לחזק את היי שובים ככול שתוספות בנייה
בהרחבות משרתות את כולם ,וזה יחייב את תושבי רמות מאיר בעצם לשלם את
מלוא ההיטלים כפי שהוגדו ,זאת אומרת עבור היטל המט"ש וההולכה וכמובן
היטל של ביב ציבורי.

מר רן שדה :

יש לי שאלה ,ניתנת פה הנחה אולי פספסתי ,מה

תקופת ההנחה?
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מר דו ד גמליאל :

זה היטל.

מר רן שדה :

חד פעמי ואחר כך משלמים ר גיל?

מר דוד גמליאל :

כן.

מר יששכר בן חיים:

משלמים אגר ות ,אחר כך משלמים אגרות במלואן,

זה לא הנחה ו כן הלאה.

מר אבי אביטל :

ההנחה היא חד פעמית?

מר יששכר ב ן חיים:

כן ...,ההיטל זה סכום חד פעמי שמשלמים עבור...

מר דוד גמליאל :

זה לא אגרות אבי ,זה חד פעמי .

מר אבי אביטל :

הייתם צריכים לציין.

מר דוד גמליאל :

בסדר ,אז עכשיו אנחנו מציינים.

(מדברים יחד)

גב' רותם ידלין :

השוני בין היטל לאגרה ,אתם צריכים שנסביר לכם

רגע? היטל זה חד פעמי כשבונים או בונים בית או במקרה הזה אנחנו לוקחים
לאחריות המועצה מאחריות המ ושב את הביוב שלה ,להבדיל מאגרה שזה דבר
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שמשלמים חודש בחודשו בגין השימוש.

עו"ד חן סומך :

בחוות הדעת של יששכר זה מנותח ומופיע בצורה

מסודרת.

מר רן שובע :

החיבור עכשיו למט"ש העלות שלו למועצה היא

גדולה יותר מההיטל?

מר יששכר בן חיים:

לא .היום למעשה זה הכנסה לכאורה נטו למועצה ,כי

לא צריך להשקיע לא במט"ש וכן הלאה ... .כי למועצה יש גם הלוואות שהיא
צריכה לפ רוע עבור המט"ש ,ו זה תהליכים שמממנים .לא הגיוני שיבוא מישהו
ויבנה עכשיו בית חדש לא משנה בשכונה מסוימת או ביישוב מסו ים ולא ישלם
את ההיטלים ,כי בעצם מישהו שילם עבור -

מר רן שובע :

השקיע בעבר.

מר יששכר בן חיים:

שילם בעבר והוא צריך להשתתף כמו כולם.

מר רן שדה :

אבל כל ס וגי ההיטלים זה חד פעמי.

מר יששכר ב ן חיים:

היטלים זה חד פעמי.

גב' רותם ידלין :

היטלים זה חד פע מי אגרות זה חודש בחודשו.
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מר יששכר בן חיים:

עכשיו עוד הערה אחת ,היטל מוטל על השטח של

המגרש ועל השטח הבנוי .אגרה זה לפי הצריכה ,כמות המים או ה ביוב
שהזרמת -

מר אמיר קרסנטי :

 90 %הוא יעשה לך הנחה.

גב' רותם ידלין :

אורי כן.

מר אורי נדם :

אנחנו לא המושב ה אחרון? אנחנו המושב הראשון

שהקים ביוב פנימי וחיצוני על חשבוננו .אנחנו הקמנו ביוב שאנחנו שילמנו
אותו ,לא רק ...גני הדר התחברו לביוב שלנו ,כי לא היה להם איפה ללכת .
וחיברנו אותם ,אחרי שגמרנו את הביוב  ,הם התחברו אלינו ,היינו צריכים
לבצע חקירות ,להגדיל את הקוטר ולחבר את נען ,על זה לא קיבלנו כסף.

דובר:

למה לא דרשתם אגרה?

מר אורי נדם :

לא קיבלנו כסף אגורה אחת ,למרות שזה רשום

שהמועצה חייבת לנו כסף  ,אבל ויתרנו .עכש יו אנחנו מקבלים הודעה לפני בערך
שנתי ים – שנתיים וחצי שאנחנו חייבים לשלם ביוב ,אמרנו אין דבר כזה ,אנחנו
עשינו את הכול.

מר רן שדה :

לשלם היטל ביוב?

מר אורי נדם :

היטל ביוב כן ,לשלם היטל ביוב על הפנימי ועל

החיצוני .קראו לזה בכמה שמות .לא ידענו בכלל שצר יכים לשלם .אם אני
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ביצעתי את כל העבוד ה מה הסיבה שאני צריך לשלם .והיה לנו משא ומתן עם
דוד ,ותדעו שד וד לא מוותר .מה הוא עשה?

עו"ד חן סומך :

אצל דוד זה משא ומשא.

מר אורי נדם :

מה הוא עשה? הוא לא מוותר ,אבל לא רק שהוא לא

מוותר ,הוא הוציא לא נשי רמות מאיר  ... 100%החבר'ה מרמות מאיר באו אליי
אמרו לי' :תגיד לי ,מה קורה פה? תראה איזה סכומים'.

דובר:

כתשל ום אחד.

מר אורי נדם :

אמרתי להם :חבר'ה תביאו לי את כל החשבוניות,

אל תשלמו .אני דואג שלא תשלמו ביוב ,כי לא יתכן שאחרי  50שנה או  47שנה
פונים לרמות מאיר ואומרי ם תשלמו את הביוב .אנחנו עשינו את זה ,מה
מתעוררים אחרי  47שנים? ואני לא רוצה לספר את כל הוויכוחים שהיו וכו',
עד שיום אחד קיבלנו הזמנו אצל ראשת המועצה ידלין ,ואני רוצה להגיד לך
תודה רבה .היא ניהלה את המשא ומתן ב  4 -מילים ,לא שילמתם ,תשלמו .אב ל
הגדירה בדיוק מה אנחנו צריכים לשלם ,ואז היא אמרה כמו כרמי יוסף ,גם
אתם תשלמו על הביוב החיצוני .על הביוב הפנימי את ם תשלמו  . 100%אני
אמרתי' :חבר'ה ,ראשת המועצה החליטה ,אנחנו קמים ומתחילים ...אסיפה
כללית '.לא היה לי קל ,לא היה לי קל .אמרו לי :מה אתה מוותר ,א מרתי :כן.
חבר'ה א ני בתוך אחריות ליישוב אני חייב להעבי ר את הביוב למועצה ,שהם
ישברו את הראש .מחר קורה לי איזה פיצוץ שם או איזה קו שמתפרק וצריך
לשלם מיליון  ,₪אגודת רמות מאיר לא תוכל לשלם .ואני העברתי את ההחלטה
בהתאם להנחיות של ראשת המועצה ,ועל זה באמת תודה ר בה ,כי פתחת לנו
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א ת ...אל תחשבו שאני מבקש טובה ,אני לא מבקש טובה .אני אומר הייתה
החלטה ,אנחנו מיישמים אותה ואנחנו נ שלם את ה  100% -בביוב הפנימי ,ונשלם
 40%על הביוב החיצוני .תודה רבה.

מר רן שדה :

יש לי שאלה ,היישוב רמות מאיר הוא האחרון ,כי

הוא אמר הראשון ,האחרון -

מר דוד גמליאל :

הוא אחרון מבין כל היישובים שמחוברים למערכת

הביוב שמסדירים את ההיטל.

מר רן שדה :

וה אחריות היא לתפעול של המועצה?

מר דוד גמליאל :

והאחריות עוברת למועצה.

גב' דרורה בלגה :

ובכול שאר היישובים זה כבר -

מר דוד גמליאל :

למעט מספ ר יישובים שהחליטו באופן מודע כמו

כרמי יוסף וכמו נען ,שאמרו אנחנו את הביוב הציבורי רוצים להחזיק בעצמנו.

גב' רותם ידלין :

אבל הם היישוב האחרון שמשלם את קו המאסף.

גב' דרורה בלגה :

את החיצוני.

גב' רותם ידלין :

כן ברור ,המט"ש ברור .מכון הטיהור השפכים

והמא סף החיצוני -
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גב' דרורה בלגה :

המאסף הוא מחוץ ליישוב ,מה שמוביל מהיישוב

החוצה.

גב' רותם ידלין :

נכון ,בעצם בהסדר הזה כל  25היישובים משולמים

על ידי המועצה .יש עדיין יישובים בודדים שבחרו להשאיר את הביוב הפנימי,
ושוב זה קריאה ,כל יישוב שיבוא איתנו במשא ומתן שניקח את הביוב ה פנימי
שלו ,כל חבר אגודה יצטרך לשלם ע ל זה ,והמועצה תיקח .אנחנו פה בשביל זה,
אנחנו בדיוק מההסתכלות של אורי ,של מה שאורי אמר אנחנו גוף גדול ,יש לנו
את היכולת לעשות פה גם ערבות הדדית ,יש לנו את היכולת לטפל בתחומים
האלה הגדולים כדוגמת ביוב ,ואנ חנו מתכוונים לעמו ד בזה.

מר רן שובע :

יש לי שאלה ,ה היטל הולך לקרן?

גב' רותם ידלין :

ההיטל הולך לקרן הביוב המוע צתית שממנה אנחנו

מבצעים את הכול כן ,שאלה טובה תודה .אפשר להצביע?

גב' דרורה בלגה :

לפי איזה מפתח נקבע ההיטל?

עו"ד חן סומך :

המחירים מחירים של רשות המים.

מ ר דוד גמליאל :

תקנות רשות המים.

עו "ד חן סומך :

זה לא אנחנו קובעים.
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גב' רותם ידלין :

אפשר להצב יע? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

עו"ד חן סומך :

יופי ,אנחנו עכשיו נגבה את זה בגבייה מנהלית ,כי

אישרנו את הזה.

גב' רותם ידלין :

אני בעצם סוגרת את ישיבה מספר  , 8ומיד נפתח את

ישיבה מספר . 9
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד הסכם פשרה בין רמות מאיר למ.א .גזר בנושא
היט ל ביוב ע"פ המלצת היועץ המיוחד.

______________________
כרמל טל
מנכ"לית המועצה

_________________
רותם ידלין
ראשת המועצה
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קובץ החלטות
*

הוספת ס עיפים מחוץ לסדר היום.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד להעלות תב"ר מחוץ לסדר היום.

.3

אישור פרוטוקול מליאה מס' . 7

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד פרוטוקול מליאה מס' . 7

.4

עדכון ראשון לתקציב . 2019

החלטה  :הוח לט לאשר פה אחד עד כון ראשון לתקציב  2019בסך של
 209,090,000ש"ח

.5

עדכון ראשון לתקן כ"א לשנת . 2019

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון ראשון לתקן כ"א לשנת  2019בהיק ף של
 343.09תקנים.

.6

אישור תב"רים.
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החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות את התב"רים כלהלן- :

מס'
תב"ר
1

סכום
ש"ח

נושא
תקציב פיתוח היישובים

הבהרות

מקור מימון

2,500,000

תב"רים חדשים
מס'
תב"ר

סכום
ש"ח

נושא

הבהרות

מקור מימון

705

שיפוץ ושדרוג אולם ספורט
בבית חשמונאי

357,942
536,913
894,855

משרד התרבות והספורט
קרנות הרשות

711

שיפוץ מקוואות 2019

200,412

משרד הדתות

מס'
תב"ר

נושא

495

בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה (בית
ספר איתן) שלבים
א'-ד' (מתוך 6
שלבים

639

יסודי חדש – שחקים
(גוונים ב') שלב ב'
מתוך שני שלבים

עדכון תב"רים קיימים
תקציב
קודם ()₪

מקור מימון

 6,581,997מפעל הפיס
 20,959,635משרד החינוך
 4,272,505קרנות הרשות
31,814,137
משרד החינוך
156,324
קרנות הרשות
()298,970
31,671,491
 5,997,619מפעל הפיס
 2,000,508קרנות הרשות
7,998,127
מפעל הפיס
102,523
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הבהרות
הקטנה :קידום תכנון שבוצע מתקציב
רגיל  +תוספת התחייבות בגין ציפוי אבן
שלב א'

הצטיידות (בעבור שלב ב')
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8,100,650
598

גן ילדים גני יוחנן

626

גן ילדים משמר דוד

634

גן ילדים כרמי יוסף

681

גן נצר סרני

591

הקמת היחידה
לתשושי נפש (בבית
חשמונאי)

687

מוכנות לחרום -
גנרטור

876,238
489,008
1,365,246
()83,925
1,281,321
884,229
297,048
1,181,277
()7,494
1,173,783
858,170
521,830
1,380,000
35,815
()84,775
1,331,040
400,000
600,000
0
1,000,000
()400,000
()162,500
863,500
1,301,000
1,477,795
369,448
1,847,243
()74,392
()37,322
1,735,529
15,980
()980
15,000

משרד החינוך
קרנות הרשות

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

קרנות הרשות
משרד החינוך
קרנות הרשות

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

קרנות הרשות
מפעל הפיס
קרנות הרשות

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

מפעל הפיס
קרנות הרשות
נצר סרני
קרנות הרשות
משרד החינוך
נצר סרני
קרנות הרשות
משרד החינוך
ביטוח לאומי
קרנות הרשות

פרויקט הסתיים – מוגש לסגירה

ביטוח לאומי
קרנות הרשות
משרד הפנים
משרד הפנים

תב"רים לסגירה
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מספר
תב"ר

ביצוע
()₪

שם תב"ר

497

פתוח ותשתיות כפר בן נון

181,200

517

פתוח כפר בן נון

115,000

563

ביה"ס יסודי גוונים – השלמת פרוגרמה

6,796,666

591

הקמת היחידה לתשושי נפש

1,735,529

598

גן ילדים – מושב גני יוחנן

1,281,320

601

אופק חדש פינות עבודה – ביה"ס חדש (עתידים)

85,005

609

פתוח כפר בן נון

99,000

626

גן ילדים משמר דוד

1,173,782

634

גן ילדים כרמי יוסף

1,331,040

640

פתוח נוף איילון

562,000

660
663

פתוח משמר דוד
מכשיר קשר ממסר רשת פנימי

1,000,000
72,525

666

שפוץ מקווה פדיה

100,000

687

מוכנות לחרום גנרטור

15,000

688

רכש ציוד למתנדבים 2016

10,000

689

שפוץ בית כנסת מושב מצליח

100,000

691

סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2018

71,429

694

רכישת מחשבים לבתי ספר

458,814

הערות

בוצע מתקציב רגיל

אשרור תב"רים
מספר

ביצוע

שם תב"ר

95

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,8מיום ראשון09.09.2019 ,

()₪

תב"ר
498

תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי

97,320

499

חולדה פיתוח ותשתיות

2,574

647

פינות עבודה יסודי חדש – אופק חדש

54,200

648

תכנון סלילת כביש משמר איילון

129,327

667

תכנון כיכר משמר איילון

165,000

696

עירובין ביישובים

103,285

.8

עדכון זכויות חתימה בחשבון הבנק בי"ס עתידים.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכו ן זכויות חתימה בח שבון הבנק בי"ס
עתידים.

.9

אישור לפתיחת חשבונות אב למפעל הפיס בבנק מוניציפל.

החלטה  :הוחל ט לאשר פה אחד פתיחת שני חשבונות אב למפעל הפיס בבנק
מוניציפל.

. 10

אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת . 2020

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד תבחינ ים למתן תמיכות לעמותו ת ספורט לשנת
. 2020

. 11

אישור החלת פקודת המיסים על גביית קנסות.

96

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,8מיום ראשון09.09.2019 ,

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד החלת פקודת המיסים על גביית קנסות
והסמכת הממונה על הגבייה לפעו ל על פי פקודת המיסים על גביית קנסות.

. 12

מינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה למכרזי כ" א.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד מינוי יובל אנוך ומתי אברהם כנציגי ציבור
לוועדות בחינה למכרזי כ"א.

. 13

אישור מינו י סגן ראשת המועצה כמ"מ ראשת המועצה באיגוד ערים
איילון.

הח לטה  :הוחלט לאשר פה אחד מינוי סגן ראשת המועצה יהודה שנייוייס
כמ"מ ראשת המועצה באיגוד ערים איילון.

. 15

אי שור הוראה בלתי חוזרת לרמ"י בנושא השלמת פיתוח סתריה

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד ה וראה בלתי חוזרת לרמ"י בנושא השלמת
פיתוח סתריה .

. 14

א ישור הסכם פשרה בין רמות מאיר למ.א .גזר בנושא היטל ביוב .

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד הסכם פשרה בין רמות מ איר למ.א .גזר בנושא
ה יטל ביוב ע"פ המלצת היועץ המיוחד.
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