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 עדכון מורשי חתימה – 4סעיף 

 תב"רים – 5סעיף 

 עדכונים - 6סעיף 

 

 לפרוטוקו

 

 הילה טרייבר:
נושא אחד, שני נושאים שחשוב לי להעלות אבל זה, מאיר, קרא ללירז  

בבקשה. אחד זה, אני מעלה בדחיפה בגלל שזה קול קורא שאנחנו יכולים 
לקבל עליו כסף. לירז תיכנס. זה קול קורא בעצם על רשת ערים בריאות, 

נהלת תחום להצטרף לנושא הזה של עיר בריאה. לירז שהיא האחראית, מ
 ספורט אצלנו, רגע. 

 
  דוברת:

 באיזה נושא, מה?   
 

   הילה טרייבר: 
שנייה, לא. אני אומרת שאני מעלה שני נושאים נוספים שלא כתובים. אחד,   

 לירז לא, 
 

 יחד()מדברים 
 

  הילה טרייבר: 
אז רגע. נושא אחד זה ביטול מכרז שירותי תוכן לצהרון, תיכף נדבר עליו,   

 זה הצטרפות לרשת ערים בריאות. אפשר להעלות?  והשני
 

  לירז בן מלך:
 כן.  
 

   הילה טרייבר: 
 . לירז, תני איזה רקע קצת על זה.או קיילירז כבר פה אז חסר לכם שלא.   
 

  לירז בן מלך:
טוב. שלום לכולם. אני בשנה האחרונה התחלתי קורס שנקרא מקדמי בריאות   

רשויות שלוקחות חלק  50יום במדינת ישראל יש וקצת נחשפתי לעולם הזה. ה
ברשת ערים בריאות כשבעצם המטרה היא אורח חיים בריא, גם מבחינה 
תזונתית, גם מבחינה ספורטיבית וזה אמרנו שזה יהיה מושתת על כל הרבדים 
שקשורים למועצה. אם זה קיימות, אם זה עם חינוך. כל דבר שבעצם אנחנו 
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יאותי. מה שקורה, יצא כרגע קול קורא: אפשרי מקדמים שלא ... בפן הבר
בריא, שזה בעצם פרויקט בשביל לקדם את העניין של הבריאות עם כל 
הרבדים במועצה ועל מנת לקחת בזה חלק אנחנו מחויבים להיות בהגדרה של 
רשת ערים בריאות. ... בעצם מה זה נותן לנו להיות רשת ערים בריאות? זה 

שברובה היא גם כבר ככה מקיימת אם זה יום הליכה  לעבוד לפי תוכנית עבודה
הבן לאומי, באירועים לעשות אוכל בריא שראיתי שגם ככה אתם פה אוכלים 
בריא אז אין לנו את הבעיה הזאת. ... אוכל בריא. ברגע שאין, יש ממש ... כזה 

 מבחינת בורקסים ודברים כאלה. דווקא אני דיברתי פה,
 

 יחד()מדברים 
 

  לך:לירז בן מ
זה נותן לנו להיות תחת המטריה הגדולה הזאת של רשת ערים בריאות   

שאנחנו נקבל יעוץ והכוונה ונוכל לגשת לקולות הקוראים בשביל להיות בכל 
 העולם הזה של רשת ערים בריאות.

 
  דוברת:

 היא לא רואה את הקוקה קולה. לא להלשין.  
 

  לירז בן מלך:
 ים שאני בתחום הספורט כבר מקיימת. יש למשל ... יש עוד כמה דבר  
 

  תמנה שמאלי:
 מה למשל?  
 

  לירז בן מלך:
 כמו יום הליכה בינלאומי.  
 

  תמנה שמאלי:
 היה פה?  
 

  לירז בן מלך:
חבר'ה, עשינו הליכה, הליכה בריאה. זה הסתיים  35בטח. שנה שעברה הגיעו   

 באירוע יוגה. 
 

 יחד()מדברים 
 

  הילה טרייבר: 
ע, אבל אני אגיד לך מה. בעצם לירז כבר פועלת בתוכנית הספורט שהיא רג  

בעיקר לגיל היותר מבוגר. כבר יש לה, היא כבר פועלת על פי הכללים האלה, 
 גם של יום ההליכה וגם יש לנו אופניים וכל מיני,
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  מירב קורן:

 בקיצור, זה להמשיך כמו שאנחנו רק לקבל על זה כסף. תודה רבה.   
 

  טרייבר:  הילה
 זה פחות או יותר. כרגע זה אלפיים שקל,   
 

  לירז בן מלך:
 אלפיים שקל בשנה כולל,  
 

  הילה טרייבר: 
 למועצה אזורית, כאילו לזה, ואנחנו נוכל לענות לקולות קוראים.

 
  לירז בן מלך:

 ... פעילים בחום שזה יותר חשוב.
 

  הילה טרייבר: 
 יאללה.   
 

  דוברת:
 תך. אנחנו אי  
 

  מאיר דור:
 אני רוצה שלירז,  
 

  לירז בן מלך:
אלף  37יש למשל פרויקט חדש שיצא ש... אז חצי שעה למועצה אזורית ... זה   

שקלים. כל פרויקט בהתאם לצרכים ול... שלו כמובן. אני לא יכולה להתחייב 
להגיד לך שוודאות אנחנו נקבל את הפרויקט אבל השאיפה היא, אין מה 

היום רואים את זה בגיל הרך ובנוער שהמצב של הילדים רק הולך  לעשות.
ומחמיר וגם הגיל השלישי. ככל שנפעל בצורה בריאה יותר אז גם מבחינה 

 בריאותית לגיל, לכל הרבדים, אנחנו נהיה במצב טוב יותר. 
 

  צילי סלע:
 התקציב שתקבלי זה תקציב לתוכניות או שגם,  
 

  לירז בן מלך:
 קשת כסף,אני לא מב  
 

  צילי סלע:
 לא מאיתנו.  
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  לירז בן מלך:

 מבחינת הספורט,  
 

  צילי סלע:
 לא, ממה שתקבלי בקול הקורא.  
 

  לירז בן מלך:
זה יגע יותר בבריאות. לצורך העניין אם אני עושה יום הליכה אז אני לא יכולה   

 גם, הרי אני מדווחת למינהל הספורט על דברים שאני עושה שמיועדים
לספורט אבל בתוך יום ההליכה אם אני מזמינה אותם בסוף היום לארוחה, 

ארוחת בריאות, אז על זה אני  סתם, נתתי לכם את הדבר הכי שולי, כן?
 מדווחת לרשת,

 
  הילה טרייבר: 

 זה תוספת תקציב,  
 

  צילי סלע:
 לא, אבל זה תקציב. רגע, שנייה.   
 

  דובר:
 התקציב הוא לכל אדם.  
 

  סלע:צילי 
 זה תקציב לפעילות או תקציב ל,  
 

  לירז בן מלך:
 לתוכנית. תוכנית כללית.  
 

  צילי סלע:
את לא יכולה, זה מה  כן, אבל לתוכנית. לא, את לא יכולה לקנות עם זה ציוד?  

 שאני שואלת.
 

  לירז בן מלך:
 לא, זה לא מיועד לציוד.  
 

  צילי סלע:
 זה לתוכניות?  
 

  לירז בן מלך:
 כן.  
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  צילי סלע:

 זה מה שרציתי לדעת.  
 

  לירז בן מלך:
זה גם יכול להיות בתוך הבתי ספר. הייתה לי פגישה עם המנהלות ואני אמרתי   

להן, כל בית ספר שיהיה לו יוזמה להכניס סדנה או הרצאה בבריאות אנחנו 
 נעשה איזה שיתוף פעולה מסוים. אז הרעיון שזה באמת יגע בכל המכלול. 

 
  מאיר דור:

אני רוצה להגיד משהו. מאז שלירז נכנס לתפקיד כל נושא הספורט השתנה   
 מקצה לקצה במועצה. 

 
  דוברת:

 הדופק עלה.  
 

  הילה טרייבר: 
אז, נכון. בקיצור, אנחנו רואים בזה רק את היתרונות של זה. עוד לא מצאנו את   

 בל זה כבר,החסרונות חוץ מזה שלירז מקבלת עוד מינוי בלי כסף א
 

  דוברת:
 זה כבר בעיה שלה.  
 

  הילה טרייבר: 
לאט אנחנו מעבירים את רוח העניין. בכל  -בדיוק, זה כבר בעיה שלה. לאט   

 מקרה אנחנו רוצים לאשר, להגיש את הקול קורא ו, 
 

  לירז בן מלך:
 תודה.  
 

  הילה טרייבר: 
 תודה, ביי. טוב, נושא, מה קרה?

 
  דוברת:

 לה תהיי בריאה. הוא אמר 
 
 

 אשרור ועדת ערר ארנונה – 1סעיף 

  הילה טרייבר: 
טוב. הנושא הנוסף זה אישור ועדת ערר ארנונה. יש לנו ועדת ערר שעובדת 
כבר הרבה זמן. הם עושים עבודה טובה. מדובר ברן, עורך דין רן גזית מבצרה, 
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י ציון. קדנציה עורכת דין לימור בלבד מכפר נטר ועורכת דין דניאלה טופו מבנ
חדשה. אמרנו שאולי לא היה ברור אם צריך לאשרר או לא אז אנחנו ליתר 

 בטחון רוצים פשוט לאשרר את המשכה של ועדת ערר. היא עובדת מצוין. 
 

  דובר:
  ?... 
 

  הילה טרייבר: 
לא, אין להם. זה בדיוק, לא. אין. זה אפילו לא היה ברור אם צריך לאשר אותם   

 . או קייל גם שתכירו וגם שתדעו. מישהו מתנגד? עוד פעם אב
 

  דובר:
 ... מהר.  
 

  הילה טרייבר: 
לא, מהר אני זה. ביטול מכרז שירותי תוכן לצהרון. אנחנו במסגרת זה ש,    

תיכף אני אעדכן אותכם גם על משהו שקרה בכפר נטר אבל במסגרת זה שיש 
ותוכן לצהרון הזה יצאנו לנו צהרונים ומתקשים לקבל הרבה פעמים סייעות 

למכרז. כיום עומדים, יש, פתחנו במסגרת תוכנית ניצנים צהרון בית ספר בבית 
, זאת אומרת שתי 50נרשמים, השנה כבר  25ספר חובב. שנה שעברה היו בו 

קבוצות ולפני יומיים, ביום חמישי, היינו באסיפה בכפר נטר. כפר נטר החליטו 
הול המועצה. זה אומר שאנחנו מעבירים את להעביר את הגנים למועצה, לני

הגנים השנה בהדרגתיות בשלב מאוחר לקבל באוגוסט החלטה להתחיל 
בספטמבר ויש כבר צוות שעובד אבל את כל מה שאנחנו מגייסים עכשיו זה 
דרך בעצם יגויס, יגויסו כבר עובדות ועובדים למועצה. במסגרת הזאתי היה 

על רכזת צהרונים ובזמנו רשפון היו אמורים  בתוכנית העבודה, דיברנו על זה,
להיכנס ואמרתי שאם רשפון תיכנס, אם רשפון תיכנס נגייס את הרכזת. רשפון 
לא נכנסה אבל כפר נטר נכנסה אז אנחנו מגייסים גם רכזת צהרונים. זה לא 

 רלוונטי למכרז אבל אני נותנת איזה רקע קצר. בכל,
 

  ן רומם:שרו
 בית יהושוע. דרך אגב, זה גם ...  
 

  הילה טרייבר: 
כן. הגנים של כפר נטר הם גנים שנותנים שירות לכפר נטר ובית יהושוע אבל   

זה, בכל מקרה, פרסמנו מכרז, אף אחד לא ניגש. אין טעם לפרסם עוד פעם 
וגם אין כל כך זמן. מכרז לבעצם לחברה שתיתן לנו שירותי תוכן על ידי כוח 

ע לא ניגש אף אחד. אנחנו רוצים אישור להתקשר אדם מסוים לצהרונים. כרג
בהליך של משא ומתן. יכול להיות שזה לא יהיה בדיוק בכללים של המכרז 
אבל, זאת אומרת מבחינת הערבות וביטוחים וזה אבל השירות שאנחנו נקבל 

 יהיה אותו השירות.
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  צילי סלע:

 איזה שירות אנחנו רוצים לקבל?  
 

  הילה טרייבר: 
 רוצים לקבל אנשים שיתנו שירותי תוכן בתוך הצהרונים. אנחנו  
 

  צילי סלע:
 מה זה שירותי תוכן?   
 

  הילה טרייבר: 
הפעלות, חוגים וכוח, לפעמים, ורגע, עוד דבר אחד, זה חוגים, הפעלות וזה   

ואני אומרת לזה שלפעמים זה גם להחליף סייעות שפשוט באמצע השנה 
יס צוות של סייעות, גם בגלל השכר וגם בגלל פרשו, נעלמו ומאוד קשה לגי

שבאופן אבסורד בגלל המשכורת שלהם וחוק הנסיעות, התחבורה הציבורית, 
בעצם הם מוציאות כסף מהכיס כדי להגיע למקום כמו בצרה, אם הן גרות 
ברעננה. כי הדלק עולה להם יותר מהמשכורת, פחות או יותר. אז אנחנו 

 אדם וזה מה שנועד ל,במצוקה מאוד גדולה של כוח 
 

  צילי סלע:
 מה קורה, מה קרה עד עכשיו, כן? לגבי כפר נטר, הגנים בכפר נטר שהיו,  
 

  הילה טרייבר: 
 הוועד המקומי העסיק אותם.  
 

  צילי סלע:
 אני יודעת. אבל היו שם סייעות, היה שם תוכן. היה, משהו היה.  
 

  הילה טרייבר: 
 זה, אז אני צריכה לסגור את ההקלטה. סגור רגע. את רוצה שאני אגיד לך את   
 

  צילי סלע:
 תסגרי.  
 

 )ההקלטה הופסקה(
 

  הילה טרייבר: 
אלף שקל בלי הצהרון.  200אחזקת גני הילדים השוטפת עולה משהו בסביבות   

אבל, זה שונה בגלל שצריך לראות גם באמת את עלות כוח האדם וגם אנחנו 
וגם השנה הזאתי עוד חלק מהסייעות מועסקות  מגייסים עוד איש צוות לפה
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בכלל בכפר נטר אז אנחנו נעשה, ולא בטוח את מי נצליח להעביר ואת מי לא. 
 אנחנו נעשה לזה תוכנית כלכלית של הדבר הזה אבל,

 
  צילי סלע:

 יש לזה, אגב, משמעויות של קביעות? כל מי שאתם מגייסים,  
 

  הילה טרייבר: 
 כן.  
 

  צילי סלע:
 אז יש משמעותית של,  
 

  הילה טרייבר: 
 כן.  
 

  אלי ברכה:
 יש לנו עשרות של סייעות כבר. עשרות יש לנו של סייעות.   
 

  הילה טרייבר: 
את זה אנחנו מוכרים להם. את נושא הקביעות, התנאים הסוציאליים. זה, כן.   

ות זה זה מתחיל לתפוס עם סייעות טיפה שמחפשות קביעות ועם סייעות צעיר
 פחות מדבר אליהן כי הן בסוף. אז,

 
  אלי ברכה:

גם כשאתה עובד תחת ועד מקומי זה לא כמו שאתה עובר מרשות לרשות   
 והוותק בשירות הציבורי נשמר. 

 
  הילה טרייבר: 

 הוותק נשמר. ועד מקומי נשמר הוותק. לא, למה?  
 

  אלי ברכה:
 כן?  
 

  הילה טרייבר: 
בד אגודה נשמר הוותק. אבל זה, זה תהליך לא פשוט כן. אם הוא לא היה עו

שהתחלנו אותו עכשיו. אנחנו מנסים לגייס סייעות. בכל מקרה לגבי המכרז, 
פרסמנו שיהיה לנו ליתר בטחון ושנוכל להשתמש בזה. אף אחד לא ניגש כי זה 
לא כזה טריוויאלי. אני חייבת להגיד שנגיד בדקתי באבן יהודה איך הם 

עות. הם מעסיקים דרך המתנ"ס ואז אפשר לשלם אחרת. כאילו, מעסיקים סיי
 אצלנו אין את הגמישות הזאתי,
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  צילי סלע:
 זה החברה הכלכלית לא הייתה פותרת את זה?  

 
  הילה טרייבר: 

לא. חברה כלכלית כל הבעיה שלה שהיא כפופה בדיוק לאותם כללים של 
 הרשות המקומית. 

 
  צילי סלע:

 והמתנ"ס?  
 

  ברכה:אלי 
 ,אחוז 100ברגע שהמועצה מחזיקה   
 

  הילה טרייבר: 
המתנ"ס זה מה שנקרא חברה חצי עירונית ולכן יש לה, היא כפופה לחוק   

 ההסדרים אבל היא יכולה לקבוע לעצמה את הטווחים של השכר. 
 

  צילי סלע:
 ונגיד מרכז החוגים בבית יהושע,  
 

  הילה טרייבר: 
עסיק דרכם להפעיל גני ילדים וגן חובה. זה לא שירות לא. אני לא יכולה לה  

 שאתה יכול,
 

  תמנה שמאלי:
אבל הילה, לא אמרו את זה גם על המועצה ש, אני זוכרת ... לגבי מורים, שיש   

 מורים שהם עובדי מועצה ויש מורים שהם עובדי משרד החינוך.
 

  הילה טרייבר: 
 נכון.  
 

  תמנה שמאלי:
 עצה יכולים לקבל יותר שכר מ,עכשיו, עובדי מו  
 

  הילה טרייבר: 
לא. הפוך. עובדי מועצה, אף אחת מהעובדות שאנחנו מקבלים להיות עובדת   

מועצה לא רוצה להישאר עובדת מועצה, כולן רוצות להפוך להיות עובדות 
משרד חינוך. זה אף פעם לא משתלם להן. גם בקביעות וגם בוותק וגם ב, זה 

 תו דבר. זה ממש לא אטרקטיבי.לא נספר להן או
 

  צילי סלע:
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? איזה מודל דומה או קייאבל אם אנחנו לומדים, ממש שסיפרת על אבן יהודה,   
 אנחנו יכולים לעשות,

 
  הילה טרייבר: 

אין לנו, צילי. זו בדיוק הבעיה שלנו שיש לנו עם כל עמותה שאנחנו מנסים   
מתנ"סים, זה לא הצליח בגלל להקים כי היום עמותות, ניסינו את החברה ל

החוק ש, אני לא יודעת אם הייתי כבר אצלכם אבל החוק שמבקש, שהמועצה 
 מפעילות המתנ"ס ומה ש, אחוז 50-לא יכולה לסבסד יותר מ

 
  אלי ברכה:

 כל הפעילויות של המועצה מתייקרות לתושבים.  
 

  הילה טרייבר: 
ואז היינו בפער שאנחנו ואז יצא ש, כי העברנו את כל פעילות המתנ"ס   

ולא הצלחנו להתגבר על הפער הזה.  40והם יכולים להביא רק  60דים מסבס
כל עמותה אחרת שהמועצה תקים, עמותה שלה, כפופה לאותם כללים של 
הרשות ולא נותנת שום דבר. זאת הייתה נקודת המוצא כשהלכנו בכלל לחברה 
למתנ"סים, כדי למצוא אפשרויות להעסקות שונות, לפעילויות שונות שאנחנו 

יכולים. אנחנו לא יכולים לקבל אותו דבר תרומות באותו נוהל פשוט. אנחנו  לא
 מפסידים מזה כמה דברים מזה שאין לנו עמותה. 

 
  פבלו לם:

מועצה יכולה להפעיל את הוועד המקומי, ... הוועד המקומי ולעשות במסגרת   
 הזאת כפי שהייתה?

 
  אלי ברכה:

 לעשות מה?  
 

  פבלו לם:
 יכולה להפעיל במקום הוועד המקומי. אם המועצה   
 

  אלי ברכה:
 אותם חוקים. אחוז 100אותם חוקים. איפה שהמועצה מחזיקה   
 

  פבלו לם:
 הבנתי.   
 

  אלי ברכה:
אתה יודע, כשהוא פעיל וקצת מעגל פינות ואתה לא מגיע כי אתה לא אמור   

 ל לאפשר.להיות הכלב ציד שרודף אחריו אבל ברגע שזה אצלך אתה לא יכו
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  צילי סלע:
אבל אגב, במרכז, אם אנחנו, אה, החברה למתנ"סים כאילו שהיא תהיה, מה,   

 ממנו? אחוז 60המתנ"ס באבן יהודה, החברה למתנ"סים היא מחזיקה 
 

  הילה טרייבר: 
. זה, בחברה למתנ"סים מה שהם עושים בעיקר אחוז 60לא, זה לא מחזיקה   

וגים. פה במועצה אין לנו חוגים. החוגים זה חלק זה חוגים ואז רוב הזה היא ח
בוועד מקומי, חלק בעמותת הורי חובב, חלק בתוך בית ספר של אדם וסביבה. 
באבן יהודה זה לא עבד ככה. המועצה מרכזת את כל החוגים ואז יש גבייה 

 מההורים שהיא כאילו מכסה את זה. 
 

  צילי סלע:
 כן. שגם היום יש גבילה אבל זה לא,  
 

  הילה טרייבר: 
אבל היום זה לא הולך למתנ"ס, זה הולך לתוך הישובים. עכשיו, אם אנחנו   

 רוצים לפרק את כל זה, זה להתחיל מחדש.
 

  אלי ברכה:
 אין לנו עניין לקחת לישובים את החוגים שהם מפעילים.  
 

  צילי סלע:
 לא, סבבה. אני מבינה. 

 
  הילה טרייבר: 

חברה למתנ"סים, כבר היה לנו מנהל מתנ"ס אבל כשעשינו, ישבנו עם ה  
כשישבנו איתם והבנו שאנחנו לא מצליחים להתגבר על המכשלה הזאתי והם 
ניסו לקחת אותנו לאיזה משהו כזה, בסוף סייעות, עם סייעות אני רוצה לישון 

 בשקט. לא בא לי כאלה, אז, 
 

  שרון רומם:
בד באיזשהו חוק ... שלוחות אני יכול להגיד לך שבעמק חפר, שהמתנ"ס עו  

ברחבי המועצה, אז בספטמבר השלוחה של בת חפר מתפרקת, זה עובר 
 לניהול הוועד המקומי. 

 
  הילה טרייבר: 

בעמק חפר זה אפילו לא מתנ"ס, זה חברה סוכנותית שנקראת בית גינס, כאילו   
שת משהו, אפילו לא מתנ"סי. לא הצלחנו לעשות את זה, זאת הסיבה, אני מבק

 אישור, לנהל משא ומתן עם אחת החברות. 
 

  דוברת:
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 בסדר.  
 

  צילי סלע:
 בסדר. איך בחרת אותה?  
 

  הילה טרייבר: 
 לא, אני, יש לי כמה חברות. אנחנו פונים ל,  
 

  צילי סלע:
 עושים משא ומתן עם כולם?

 
  הילה טרייבר: 

עסקות בזה ואנחנו כן, לגוונים. יש לנו כל מיני חברות שאנחנו יודעים שמת  
 נפנה אליהם. 

 
  מירב קורן:

 בהצלחה עם הגנים.  
 

  הילה טרייבר: 
 תודה רבה. נחמד במיוחד שאין מנהלת אגף חינוך ו,   
 

  דוברת:
 מה עם זה?  
 

  דוברת:
 מה הבעיה? יש.  
 

  הילה טרייבר: 
 יש. מה הבעיה עם זה? אנחנו לא מוצאים. מכרז שלישי.  
 

  צילי סלע:
 , אני יודעת שאתם לא מוצאים אבל כרגע אין,לא  
 

  הילה טרייבר: 
 לא. שוש נמצאת עד סוף אוקטובר אבל, בעיה. טוב.   
 

 עדכון מורשי חתימה – 4סעיף 

 הילה  טרייבר:
הנושא האחרון, אני חושבת, אה לא, יש עוד אחד. זה אישור זכויות חתימה.   

בפרוטוקול, אני רוצה לעשות כבר אישרנו את זה אבל זה היה כתוב לא טוב 
סדר. יש קבוצה א', זה אלי ומאיר, אחד משניהם, לא משנה, ואני רק בהיעדר 
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אחד מהם. זו קבוצה, בהיעדר שניהם אבל לא היעדר שהם לא נמצאים יום 
 ? או קייאלא ששניהם לא בארץ. זכויות חתימה, 

 
  דובר:

 זה לא קורה ...  
 

  הילה טרייבר: 
 ל שנה, הם נוסעים ביחד. תופעת טבע. בכל מקרה, כן, זה קורה כ  
 

  צילי סלע:
 תבדקי טוב טוב טוב על מה את חותמת בתקופה הזאת.  
 

  הילה טרייבר: 
לא, לא. אני, זה בשנה הבאה לא יקרה. יש לי הנחיה לכל המחלקות לתאם   

 ועכשיו גם לפה. 
 

  דובר:
 היא לא מקבלת ...   

 
  הילה טרייבר: 

שני, זה רק, אני חותמת רק בנבצרות של שניהם. בעקרון זה או אלי או  בקיצור,  
מאיר, אותו דבר. בקבוצה ב' זה אולגה, בעקרון, ורגינה חותמת בנבצרות של 

 . או קיי? או קייאולגה, 
 

  דובר:
 הילה, אישרנו את זה לפני,  
 

  הילה טרייבר: 
רה של שוקי שאי לא. מה שכתבנו בפרוטוקול הקודם זה כתבנו שבגלל הע  

בכל אחת מהקבוצות ואז יצא שאתה היית  2אפשר לחתום, מישהו, מספרי 
 ולא יכולת לחתום עם רגינה, וככה אנחנו חותמים על כל הצ'קים אז, 2מספר 

 
  שרון רומם:

 מי זאת רגינה?  
 

  הילה טרייבר: 
רגינה היא מנהלת החשבונות הראשית. אז זהו, אז באופן עקרוני זה אחד   

מקבוצה א', אחד מקבוצה ב'. אני רק כשהם לא נמצאים ורגינה כאשר אולגה 
 איננה, זה הזה. תעדכן אותם ...

 
  דובר:
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 רגע, בוא נאשר את זה.   
 

 תב"רים – 5סעיף 

  הילה טרייבר: 
כן. כן, אני אעשה עוד תב"רים ואז אני אבדוק רק שהסברתי את זה נכון. טוב,   

. את התב"רים, ככה. יש תב"ר או קייב"רים. תפתחי את זה. תצלמו את הת
אלף שקל. לתב"ר שיפוצי קיץ אנחנו  68של, תב"ר חדש של שילוט חופים, 

 100בעקבות, גם בעקבות הכניסה של כפר נטר לנושא אנחנו מאשרים עוד 
 אלף שקל,

 
  תמנה שמאלי:

 רק שנייה, מה זה שיפוצי קיץ?  
 

  דוברת:
 מה זה?

 
  הילה טרייבר: 

צי קיץ זה, זה אנחנו מאשרים תב"ר כל שנה במוסדות החינוך. זה אומר שיפו
 את כל הסקר בטיחות, גיזום עצים, קונסטרוקציה, חשמל, קרינה. 

 
  דוברת:

 באוגוסט?  
 

  הילה טרייבר: 
אלף שקל כבר אישרנו מזמן. עכשיו עם  400לא. התב"ר כבר מאושר של   

 אלף שקל, 100וספת של הכניסה של גני כפר נטר אנחנו מבקשים ת
 

  צילי סלע:
 למה השינוי? סתם,    
 

  דוברת:
 היא הרגע הסבירה.   
 

  הילה טרייבר: 
 כי גני כפר נטר נכנסו,   
 

  צילי סלע:
 אלף? לישוב? 400-בסדר, אבל קודם, קודם, למי אישרו את ה  
 

  הילה טרייבר: 
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ו. זה היה גני בצרה, אלף שקל זה למוסדות החינוך שלנ 400לא, מה פתאום.   
אלף שקל.  70שיפצנו שם את הגן השלישי שלא בנינו ב, אני יודעת מה, איזה 

כל הסקר בטיחות במוסדות חינוך, עשינו סקר בטיחות מאוד מקיף וכל 
הסקרים, כל הבדיקות שצריך לעשות מגיזום ועד קרינה וחשמל וחוץ מזה עוד 

 תיקוני,
 

  מאיר דור:
 גיזום עצים יש שם.  
 

  הילה טרייבר: 
גיזום עצים, תיקוני קונסטרוקציה. כל מה שהיה צריך לעשות בשיפוצי קיץ זה   

 אלף שקל. אנחנו מבקשים הגדלה, 400עלה 
 

  מאיר דור:
 צילי, כל שנה חצי מיליון בקיץ,  
 

  צילי סלע:
 לא, בסדר. סתם אני מופתעת על התאריך.

 
  הילה טרייבר: 

 עיקר בגלל כפר נטר.לא. התאריך עכשיו הוא ב  
 

   צילי סלע:
 הבנתי.  

 
   הילה טרייבר: 

 . ו,או קיי  
 

  שרון רומם:
 אלף הולך ... בכפר נטר או ... 100-זה אומר ש  
 

  הילה טרייבר: 
אלף שקל הולך לגני כפר נטר, לפחות לפי עכשיו הצעות המחיר שיש  50לא,   

להיות על הקשקש בזה אז אבל מכיוון שאני לא יודעת מה הן אני לא רוצה 
 אנחנו,

 
  תמנה שמאלי:

הילה, אני לא רוצה להיות קטנונית אבל סתם מעניין אותי. לא סתם, זה מעניין   
 אותי. זה גנים חדשים, נכון?

 
  הילה טרייבר: 
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 לא. לא.   
 

  תמנה שמאלי:
 לא חדשים?  
 

  צילי סלע:
רו למועצה. מה שהיה עם לא. הם היו בניהול של כפר נטר, של הישוב, והם עב  

 בצרה. 
 

  דובר:
 תמנה, הגנים בבצרה הם חדשים, לא בכפר נטר.   
 

  דובר:
 שנה.  11בכפר נטר הגנים הכי חדשים נבנו לפי   
 

  תמנה שמאלי:
 השינוי זה שהם עברו למועצה.   
 

  הילה טרייבר: 
שם  כן. השינוי זה שהם, הניהול שלהם עבר למועצה. אנחנו נצטרך לעשות  

הפקעה של שטחים שעוד לא הכול שלהם ואנחנו כאילו כבר עכשיו מתקדמים 
עם זה. פיתוח מתחם אשדר. הפרויקט הפיתוח שיש שם אנחנו, כדי ליצור שם 
חדר שנאים של חברת חשמל שאנחנו אמורים אחר כך גם לקבל חזרה 

 אלף שקל. 400מחברת החשמל, אנחנו צריכים להגדיל את התב"ר בעוד 
 

  :דובר
 רגע. היא לא מבינה,  
 

  תמנה שמאלי:
 מה זה מתחם אשדר?  
 

  הילה טרייבר: 
מתחם אשדר זה המתחם ש, אזור התעשייה ליד, ליד הפיראט האדום. אנחנו   

 עושים שם את הפיתוח.
 

  תמנה שמאלי:
 . ...או קיי  
 

  הילה טרייבר: 
  לא, למה?  
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 יחד()מדברים 
 

  הילה טרייבר: 
. אז עדכון התב"ר של אשדר והתב"ר האחרון זה הנגשה ו קייאבקיצור,   

פרטנית במוסדות חינוך. הנגשה פרטנית זה הנגשה שמגיעה ספציפית לילד. 
זאת אומרת, ילד שסובל מלקות ראייה, לקות שמיעה, אנחנו פונים למשרד 
החינוך, מקבלים עבורו סכום מסוים, בדרך כלל מאוד מאוד מעט. אין לנו כרגע 

ן אבסורד, הם עוד לא נתנו לנו את השעות אז אנחנו, ואנחנו לא רוצים באופ
 להתחיל את השנה בלי אז אנחנו מאשרים את התב"ר.

 
   :אורלי עמיר

 כמה ילדים כאלה יש?
 

  הילה טרייבר: 
ילדים. יש אחד בחוף השרון, אחד, שניים  4, 3יש כל שנה בערך משהו כמו   

 באדם וסביבה. 
 

  :אורלי עמיר
 אז למה סכום כזה גבוה?  
 

  הילה טרייבר: 
אלף שקל. הנגשה של  40כי הנגשה של כיתה אקוסטית היא בערך עלות של   

 לקות ראייה שאתה צריך לעשות הצללה ולסמן בתוך בית ספר קווים צהובים,
 

  מאיר דור:
 אורלי, תבואי לבית ספר חובב, תעשי סיבוב ותראי מה.   
 

  דוברת:
 ?אחוז 100זה מכסה   
 

  מאיר דור:
 תראי על מה מדברים. זה הרבה עבודה.   
 

  הילה טרייבר: 
 לא, אורלי,  
 

  :אורלי עמיר
 אני מקבלת מה שאתם אומרים.   
 

  הילה טרייבר: 
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לא, רגע, אורלי. אני רוצה גם להגיד עוד משהו. זה עדיין, עדיין אנחנו לא   
 עושים,

 
  :אורלי עמיר

 כול לדבר אלי. מי ששותה קולה לא י  
 

  הילה טרייבר: 
אנחנו עדיין עושים, לא, אני אומרת מראש. אנחנו מביאים את זה ליועץ נגישות   

ועדיין בהיקפים שמדברים איתנו יועצי הנגישות הם מדברים על מאות אלפי 
אלף שקל לקרות את כל הבית ספר. אנחנו לא עושים את  400, 300שקלים. 

אם זה ילד בכיתות א' ב' אנחנו מזיזים את הקירוי זה. אנחנו עושים, נגיד 
 ממתחם למתחם כי אחרת זה לא, לא סביר. אז זהו. 

 
  שרון רומם:

 ... בתי ספר ...  
 

  הילה טרייבר: 
 יש הערות לגבי התב"רים?  
 

  שרון רומם:
 כן, לגבי אשדר. אפשר כאילו כמה, ... בתחום, ... נהיה שמה.   
 

  מאיר דור:
שקורה באשדר, אם אתה מכיר את המקום, מתחנת רכבת בית יהושע  אני, מה  

עד ה... הישן בפסי הרכבת. פעם אחת אנחנו מטפלים בכביש הזה, פעם שנייה 
אנחנו מטפלים בכביש ההיקפי שהולך מאחורי שפיר הנדסה כולל משאיות 
בטון שעושים, שהם עושים לנו בלגן אבל זה סיפור אחר. את האזור ההוא. 

ו עושים שמה תאורה, מדרכה, גינון, אספלט חדש כמובן וזה. בתקווה ואנחנ
שזה יחזיק מעמד עם החבר'ה האלה שמסתובבים ועושים נזקים גדולים מאוד 

 עם ה,
 

  צילי סלע:
 האזור שמה לא אמור לעבור איזושהי בנייה?  
 

  מאיר דור:
 מה?  
 

  צילי סלע:
 האזור שמה לא אמור לעבור איזושהי בנייה?  

 
  אלי ברכה:
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 עכשיו עושים את התשתיות ויש שם בנייה. בנו.   
 

  צילי סלע:
 לא, שלא יהיה עבודה לחינם, זה מה שאני שואלת.   
 

 אלי ברכה:
 בטח ... אחוז  70  
 

  שרון רומם:
 כמה ארנונה תגיע מזה? יש צפי להיטלי השבחה במקום הזה? אגרות בנייה?  
 

  מאיר דור:
 ונים האלה. אין לי את כל הנת  
 

  דוברת:
 כן, יהיה. כי בונים שם.   
 

  מאיר דור:
 זה לא קשור לנושא מה שאנחנו עושים.  
 

  שרון רומם:
 מיליון בינתיים במצטבר, 5לא, אני אומר, משקיעים חצי מיליון,   
 

  מאיר דור:
 אפשר להגיד ל,  
 

  צילי סלע:
 ממתי הסכום הזה מתאסף?  
 

  מאיר דור:
 מתי?  
 

  י סלע:ציל
 ממתי החמישה מיליון האלה מתאספים?

 
  אלי ברכה:

לא, הוספנו חלק אבל בסוף היטלי השבחה כנראה לא מספיק לכסות את כל   
 העבודה. 

 
  מאיר דור:
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אנחנו התחייבנו כבר לפני שנתיים ש... אבל בגלל כל מיני בעיות שהיו לא   
ד ראשון לספטמבר, התחלנו בעבודות בתקווה לסיים ע 18הצלחנו ובאוגוסט 

אני לא שם את הראש שלי שזה יהיה. יש לנו המון בעיות שמה אבל אנחנו 
 בשלבים האחרונים. צריך לצאת שמה ל,

 
  הילה טרייבר: 

 טוב.   
 

  שרון רומם:
 ... את האגרות פיתוח שיקימו ...   
 

  דובר:
 זה על כל המועצה.   
 

  הילה טרייבר: 
אלף  400-את הסוגייה על תב"ר אשדר. מתוך הלקחנו הכול. אני רק אחדד   

 אלף שקל זה עבודות נוספות ש,  150-אלף זה השנאי ו 250
 

  מאיר דור:
 חשמל.   
 

  הילה טרייבר: 
 חשמל שהיינו צריכים לעשות שם. טוב, אלי. עדכון.  
 

  מאיר דור:
 חברים, שלום.   
 

  דוברת:
 ביי.  
 

  אלי ברכה:
 אני רוצה גם לסגור, תסגור בבקשה. אני רוצה לעדכן אותכם,  
 

  דובר:
 תסגור בבקשה את הזה.   
 

 )ההקלטה הופסקה(
 

 עדכונים - 6סעיף 

  אלי ברכה:
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... האזוריות פתאום עם הצוות שלו ואמר: חבר'ה, זה לא יכול להיות שוועדה   
גאוגרפית, זה ועדות גבולות, כן? של משרד הפנים, השר החליט מה שבא לו. 

ליט מה שבא לו. אפילו בית משפט יש לו קריטריונים של חוק הצוות מח
ותקדימים. אלה יושבים עושים מה שבא להם. אז אמרו אתם צודקים, בואו 
נשב ביחד. אז נקבעה עוד פעם קבוצה, שלחו לנו את הקווים המנחים שהם 
עשו, זה הגיע לכאן. קבענו פגישה במרכז המועצות האזוריות שנעשה צוות 

ינו ונחזור בחזרה אליהם עם דיאלוג, נתחיל דיאלוג מולם שאולי חשיבה בינ
יקבע, למשל אחד הדברים זה כל כמה זמן עירייה יכולה באמת לצאת ל, 
גומרת ועדת גבולות מתחילה ועדת גבולות חדשה. עשו הסכמים בעבר, כן? 
נעשו הסכמים בעבר. אז לא יכול להיות שהוא חותם על ההסכם ומגיש בקשה 

דת גבולות. זה לא סביר. כמה הוא צריך לראות קדימה? הבן אדם לעוד וע
 2050-אין לו סיכוי לממש אותה. הוא רואה ב 2030יושב עם תוכנית שעד 

מהגודל שלו ולוקח שטחים,  5הוא מגיש ועדת גבולות לפי  5שהוא יהיה פי 
ולוקחים שטחים שם וכל זה. כל מיני דברים כאלו שעליהם אנחנו נשב ונרצה 

יצר מצב שאנחנו מקבעים. אבל לפחות אנחנו בדיאלוג עם משרד הפנים לי
 בעניין הזה. אז זהו, גם בזה אני יושב בצוות.

 
  דוברת:

 טוב, בהצלחה.   
 
 

   
 ** סוף הישיבה **

 


