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פרוטוקול

הילה טרייבר:

טוב ,אז ככה ,קודם כל אני רוצה להסביר כי נשלח רק היום את
הנושא של שיפוץ המועצה לסדר היום ,למרות שזה מעכב אותנו ,עד
שאנחנו לא נעשה את זה במליאה הבאה באוקטובר ,הוא יחכה.
שלחתי לכם את החומר ,זה בעצם שתי מצגות.

אלי ברכה:

לא נעים לנו להגיד לכם ,לשלוח לכם את זה היום ולהגיד לכם חבר'ה
בואו נחליט ,באמת ,זה הכול .זה לא תקין ,זה לא נעים ,מאיר נורא
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רוצה שנדון ותאשרו כדי שנוכל לעבוד  ...לאוקטובר .אני אגיד את זה
גם לפרוטוקול ,באמת אני מאוד כעוס ,גלעד עשה לנו תרגיל פעם
בשנייה בעניין הזה ,בהחלט כן ,אם כבר ,אם כבר צריך לזרוק מישהו
אז זה מוצדק לגמרי ,מתחת לגלגלים של האוטובוס .לא נעים לנו ,הוא
העמיד אותנו במבוכה .פעם שנייה שהוא מעמיד אותנו במבוכה .פעם
קודמת אני לא ידעתי שהוא העמיד את הילה באותה סיטואציה.
הפעם היינו בטוחים שאנחנו מגיעים מוכנים ,וביום חמישי היה צריך
להגיש חומר ולא הגיש את זה עד היום.
מאיר דור:

למרות הדברים שאלי אמר ,אני מבקש מחברי המליאה כן לדון בעניין
הזה היום ,למרות שאולי חלק לא קראו אבל חברי המליאה מספיק
אינטליגנטים בשביל להבין על מה מדברים .לא צריך יותר מכמה
דקות בשביל להבין על מה מדברים ,אחרת המליאה הבאה זה בסוף
אוקטובר .זאת אומרת אם מחליטים בסוף אוקטובר ,עד שאנחנו
נעשה משהו ,נובמבר ,לפני ינואר לא יהיה כלום ,וזה חבל לי זה 5 - 4
חודשים שהולכים לאיבוד.

דוברת:

אני בעד.

מאיר דור:

אני מסכים,

הילה טרייבר:

רגע ,אז שנייה ,שנייה,

אלי ברכה:

מאיר ,מה שמאיר לא אומר לכם ומפספס להגיד לכם ,זה מדובר
בפיתוח של הבית ספר .זה לא הדשא של המועצה,

הילה טרייבר:

גם ,גם,

אלי ברכה:

זה מכאן לכיוון ההוא.

הילה טרייבר:

גם ,גם.

מאיר דור:

שלב ב' ,מה שנקרא שלב ב'.

הילה טרייבר:

רגע ,אני אגיד ככה ,אז בואו נעשה ככה ,גם אם לא תתקבל החלטה,
אני אראה לכם את המצגת ,נדבר עליה ,ואז תחליטו,
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אלי ברכה:

אם תרגישו להצביע בעד ,זה בסדר.

הילה טרייבר:

אם אתם רוצים להחליט החלטה או לא ,אז אני לא מורידה את זה,
אבל אולגה צריכה לצאת אז אנחנו נתחיל באישור הפרוטוקול ואז
באמת באישור תנאי ההלוואה .אבל לפני זה ,יש תפוח בדבש שאנחנו
נקדים את ה ,את ראש השנה.

דובר:

איך עושים את זה עם המסכה?

(מדברים יחד)
אלי ברכה:

זהו ,אז שיהיה בהחלט ,אנחנו כבר באיזה סוג של מערבולת לדעתי עם
הבריאות ,למרות שאנחנו כולנו לפחות עוברים בסדר את מימד
הבריאות ,אבל עדיין יש תחושה של איזו שהיא מערבולת ,כן קורונה,
לא קורונה ,כן מחוסנים ,לא מחוסנים ,אז אני רוצה להודות ולאחל
לכולם ,להודות לכם על השירות ,ושנה טובה ,שנה בריאה ,שנה
שהדברים ייכנסו לאיזה מסלול קצת יותר צפוי ,יותר ברור ,מסלול של
בריאות.

מאיר דור:

ושנפתח את שנת הלימודים בשלום.

אלי ברכה:

כן .שנה טובה לכולם.

(קריאת שנה טובה)
הילה טרייבר:

מחר מתחילות בדיקות סרולוגיות במועצה .אם ראיתם עכשיו חדשות
בכל הארץ זה קרס .לשמחתנו זה מתחיל מחר רק אצלנו ,אבל יש
סיכוי גדול שזה יקרוס גם אצלנו .יש בוויצמן ,בחובב ופה בשפיים.

אורלי עמיר:

ומה עם אחוז המורים המחוסנים? כמה מורים מחוסנים?

הילה טרייבר:

זה אסור לך לשאול.

אורלי עמיר:

מה?

הילה טרייבר:

את לא יכולה לשאול.

דובר:

מה זאת אומרת?

צילי סלע:

למה?  ...פרסמה ש 96-אחוז מהמורים.
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הילה טרייבר:

בסדר אבל זה ,היא שואלת ,זה לא תנאי להעסקה .כי גם אם ה,

אורלי עמיר:

לא משנה.

הילה טרייבר:

הם לא חייבים להודיע.

אורלי עמיר:

איך במשרד החינוך יודעים ששליש מהמורים מחוסנים?

הילה טרייבר:

מי שדיווח ,מי שדיווח להם.

דובר:

היום בצהריים נשלח להורים ש 96-אחוז מהמורים בשפיים
מחוסנים.

אורלי עמיר:

כמה?

דובר:

 96אחוז.

אורלי עמיר:

מספיק אחד שידביק.

הילה טרייבר:

לא.

דובר:

 96אחוז,

דוברת:

מהתלמידים והתלמידות.

דובר:

לא ,לא.

הילה טרייבר:

גם כן  .96אבל זה לא משהו ,אורלי זה לפי דיווח שלהם .גם עובדים
במועצה ,תכל'ס הם לא אמורים להגיד ,זה אחריות העובד .עובד
שהוא לא מחוסן צריך להביא בדיקת קורונה.

אורלי עמיר:

או קיי,

הילה טרייבר:

אבל יכול להיות שיש לי מישהו לא מחוסן שלא אומר.

אורלי עמיר:

השאלה אם מקפידים על זה.

הילה טרייבר:

אנחנו מקפידים על זה ,אבל זה לא עוזר לי לדעת אם יש מישהו שלא
אמר לי או שלא,

שוקי ארליך:

האם ילה מותר לשים שומר בכניסה שמבקש או תו ירוק או בדיקה?

הילה טרייבר:

לא ,לא .המועצות עובדות על  50אחוז ועובד שלא מחוסן מביא
בדיקה ,אמור להביא בדיקת קורונה אחת ל,

שוקי ארליך:

אבל מי אמור לבדוק את זה?
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הילה טרייבר:

הוא מביא ,הוא מביא למנהלת משאבי אנוש .אבל גם ,זה עלה ,זה לא
כאילו ,אני לא יודעת ,יכול להיות שיש פה מישהו שלא מחוסן שאני
לא יודעת עליו .זה על אחריות העובד.

אורלי עמיר:

מי עושה את הבדיקה הזאת? המורה עצמו? כמו ההורים שעושים
לילדים או ש?

הילה טרייבר:

לא ,עד עכשיו לא היו בדיקות ביתיות.

אורלי עמיר:

אמרו שיחלקו.

הילה טרייבר:

אין הגדרה ,נכון ,יחלקו .מתי? אין הגדרה עוד למורים בכלל.

שוקי ארליך:

היום יש ישיבת ממשלה.

הילה טרייבר:

כן.

שוקי ארליך:

אז עוד שבוע נדע.

הילה טרייבר:

כן .בדיוק .היסודי בכלל לא ברור .החטיבה תיכון כולם מחוסנים .זה
לגבי הבדיקות הסרולוגיות.

סעיף  – 1אישור פרוטוקול מספר 28
הילה טרייבר:
אישור פרוטוקול מספר  .28זה הפרוטוקול ,דנו בו בשיפוץ המועצה,
בתפיסת החינוך של שי פירון ,כמו שאתם רואים ,אם יש למישהו
הערות עליו ,אז אם לא ,אפשר לאשר?
דובר:

כן.

הילה טרייבר:

או קיי.

מאיר דור:

אני מתנגד לסעיף ,...

הילה טרייבר:

אתה לא יכול גם להתנגד אליו.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

לא ,אתה לא מתנגד לפרוטוקול .אתה מתנגד להחלטה.

מאיר דור:

כן ,נכון.
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הילה טרייבר:

לא היית בפרוטוקול.

סעיף  – 4אישור תנאי הלוואה מעודכן
הילה טרייבר:
אולגה ששקיס:

אולגה ,הלוואה.
אז ככה ,אז אנחנו אם אתם זוכרים אנחנו מדברים על אותה
הלוואה שכבר אישרנו בעבר 3.5 ,מיליון  ₪כהלוואת בעלים לחברה
למחזור ,רק עכשיו אני כבר מביאה לכם את ההצעה עצמה .אנחנו
סוגרים הסכם במקביל עם החברה למחזור שאמורה להחזיר לנו
 back to backאת כל התשלומים .ההצעה שאני מביאה לכם כאן,
יש לי שתי הצעות בעיקרון ,אבל זאת יותר זולה ,אנחנו מדברים על,
אנחנו מדברים על ריבית קבועה לא צמודה של  1.39ל 10-שנים ,זה
משהו שמאוד קשה להשיג בימים האלה ,והם אמרו שרק אם זה
השבוע אז אפשר לסגור .הצעה של בנק לאומי יותר יקרה ב6 - 5-
מאיות.

שרון רומם:

מה זה אומר האישורים הנדרשים על פי דין?

אולגה ששקיס:

קודם כל מבחינת המועצה ,מבחינת המועצה לא נדרשים אישורים ,על
פי חוק יסודות התקציב ,בדקנו את הנושא גם.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :לא נדרש אישור משרד הפנים.
אולגה ששקיס:

כ ן ,כן ,כן ,לא נדרש אישור משרד הפנים .אישור המליאה מאשר
בעצם את תנאי ההלוואה ,אבל אנחנו לא צריכים אישור משרד הפנים
כדי לקבל ה ,כדי בעצם לקחת את ההלוואה הזאת .אישור המליאה
נדרש בכל מקרה.

שרון רומם:

לא ,בנייר הזה רשום נדרש על פי כל דין לטובת ההלוואה.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :שרון ,שרון הכוונה זה שבמצב רגיל לפי החוק עד שעשו את
התיקון לפני כמה שנים לגבי רשויות איתנות ,רשות שמקבלת הלוואה
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מחויבת באישור משרד הפנים .ברגע שעשו את התיקון לגבי רשויות
איתנות והוסיפו גם זה ,אז אנחנו,
אולגה ששקיס:

אנחנו עומדים בכל התנאים על פי חוק יסודות התקציב ולכן לא
נדרשים  ,...בדקנו את הסוגייה הזאת בדיוק לפני שבועיים ,אז
מבחינתנו לא נדרש שום דבר .החברה למחזור לחלק שהיא מגייסת
בעצמה קיבלה אישור .הם צריכים לתקן אותו במשרד הפנים כי
הם  ...שגוי אבל זה בתהליך .בכל מקרה אתם מאשרים רק את החלק
הזה .אלה התנאים ,ואתם תראו בתב"רים ,אנחנו כבר פותחים לזה
תב"ר כי מבחינה טכנית זה צריך לעבור דרך התב"ר .זהו בגדול.

שוקי ארליך:

מה עם פרעון מוקדם?

אולגה ששקיס:

נשלם עמלה .אבל כרגע אנחנו לא יודעים.

שוקי ארליך:

האם זה מוגדר?

אולגה ששקיס:

זה מוגדר תמיד אבל הם תמיד נותנים לך הצעה נכון לאותו יום שאתה
תרצה לפרוע .בעיקרון בריביות כאלה  ...אלא אם כן ...

שוקי ארליך:

 ...הריביות האלה ,בגלל היחסים שלנו מול החברה למחזור ,יכול
להיות שבגלל זה  ,...לא בגלל הריביות.

צילי סלע:

לא ,אבל זה תלוי בריביות שיש פה חוץ מהתשלום.

אולגה ששקיס:

בעיקרון אם יהיה לנו הרבה כסף אז אנחנו נשקול את זה ,בדרך כלל
זה לא משתלם.

שוקי ארליך:

לא ,לא ,לא דיברתי על כסף ,אלא רק בגלל שזה  back to backמול
החברה למחזור.

אולגה ששקיס:

מול החברה למחזור ,כן.

שוקי ארליך:

 ...בתנאים שלנו מולם ,אולי נרצה כבר ,אולי נרצה ,..

אולגה ששקיס:

בכל מקרה אז נצטרך לדון בזה ,לקבל הלוואה מהבנק ולראות אם זה
משתלם לנו ,לא משתלם לנו ,גם כמו שאנחנו עושים במחזורים וכאלה
דברים ,אז אתם תראו תב"ר תואם לזה ,ואתם תראו גם עוד תב"ר,
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אם אתם זוכרים באותו נושא ,עשינו מחזור של  10מיליון  ₪הלוואה,
שכחתי להעביר לזה גם תב"ר ,כרגע יש שם תב"ר בלי שאת ההלוואה
עצמה כבר אישרנו ,זה פשוט מופיע טכנית וצריך לרשום את זה גם
בתב"רים .אבל זה מחזור שכבר אישרנו ,השלמנו ,קיבלנו ,הוא נמצא
כבר ,הוא נמצא כבר במועצה .שנייה ,אני אראה לכם את זה .בסדר,
אז אפשר כרגע להצביע על תנאי ההלוואה קודם כל? ואחרי זה על
התב"רים .מישהו לא בעד? מישהו מתנגד?
שוקי ארליך:

בעד.

אולגה ששקיס:

או קיי ,פה אחד.

סעיף  – 3תב"רים
אולגה ששקיס:

עכשיו אם כבר ,אז בואו נעבור שנייה לתב"רים.

הילה טרייבר:

לא ,תעשי רק את התב"רים של ההלוואה.

אולגה ששקיס:

רק את התב"רים של ההלוואות אם אתם יכולים לאשר .כל היתר זה
מצריך דיון במיוחד הסיפור של השלושת התב"רים האחרונים
קשורים לשיפוצים ,ארבעת התב"עים האחרונים ,אז בעצם מה שאני
מבקשת כרגע זה את האישור לסעיף  1וסעיף  ,2שזה תב"רים לטובת
ההלוואות ,אחת שכבר עשינו והשנייה מה שדיברנו כרגע .תב"ר מספר
 887ו .888-יש מתנגדים ,נמנעים? או קיי ,פה אחד .זהו מבחינתי.

שוקי ארליך:

אולגה זה השיטה? להגיד שאת צריכה ללכת מהר?

אולגה ששקיס:

כן.

סעיף  – 5מינוי ועדות ביקורת בישובים
הילה טרייבר:

או קיי ,טוב .נעשה את השאר ,יש עוד כמה דברים קצרים יחסית.
מינוי ועדות ביקורת בישובים ,יש לנו ועדת ביקורת בגעש ,שאנחנו
בעצם רוצים למנות .ביקשתי ,פניתי למזכירות הישובים עוד פעם כדי
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לעשות ,לבקש ועדות ביקורת .עוד לא ,לא לכל הישובים עדיין יש,
אנחנו נעשה השלמה .רעות הלכה להביא את השמות אז שנייה אנחנו
נעבור למינוי ועדת מיגור אלימות.

סעיף  – 6מינוי ועדת מיגור אלימות
הילה טרייבר:

באחד הדו"חות של הביקורת קיבלנו הערה שלא מינינו ועדת מיגור
אלימות .מי שאמור להיות הוועדה הזאת ,ההרכב שלה ,זה יושב ראש
המועצה ,סגן ,מנכ"ל ,מזכ"ל ,מנהלת אגף חינוך ,מנהל אגף פיקוח,
מנהל ביטחון ,מנהל שירותים חברתיים ונציג אחד או יותר של
משטרת ישראל ושני חברי מועצה.

שרון רומם:

משטרת שדות? משטרת הרצליה?

הילה טרייבר:

משטרת שדות .הרוב זה משטרת שדות .אם יש פרויקט ,אם עובדים
עבודה משהו ש,

שרון רומם:

יש להם איזו שהיא פונקציה שמתעסקת בזה?

הילה טרייבר:

רשומה .להגיד לך שהיא תבוא לזה? אין מישהו ייעודי שעובד איתם.

שרון רומם:

לא ,אני שואל.

הילה טרייבר:

אין מישהו שעובד איתם מיידי ב,

שרון רומם:

אני יודע שיש בנתניה ובהרצליה ,...

מאיר דור:

לא ,אם צריך אז שולחים מהנפה.

הילה טרייבר:

לא ,זה לא זה ,זה כאילו דיונים בוועדה .תראו ,בגדול ,גם הסיבה שלא
הצלחנו למנות זה שאנחנו אין לנו כאילו כל כך תוכניות להשקיע
במיגור אלימות ,כי אין כל כך את הדבר הזה .בכל מקרה,

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

שזה לא ועדת חובה .בכל מקרה,

תמנה שמאלי:

על איזה אלימות?

הילה טרייבר:

אלימות.
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תמנה שמאלי:

משפחה? בילדים?

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :לא ,לא ,כל אלימות ,כעיקרון,
הילה טרייבר:

אלימות.

תמנה שמאלי:

אנחנו לא יודעים מה קורה .אני לא יודעת באמת מה קורה.

הילה טרייבר:

מה?

תמנה שמאלי:

בנושא של אלימות.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :לא את לא אמורה לדעת.
הילה טרייבר:

את לא אמורה לדעת.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :את אמורה לקבוע מדיניות .תראו ,הוועדה למיגור אלימות.
תמנה שמאלי:

לא ,אני מגיבה למה שאת אמרת.

הילה טרייבר:

לא ,כי אין לנו ,אם הייתה תופעת אלימות ,כנראה היית מרגישה
אותה .מכיוון שזה אם כבר יש זה איזה משהו מאוד מינורי ברווחה,
אם יש ,גם לא בזה ,וגם את זה אנחנו גם לא יודעים ,כי עדיף לא
לדעת ,מה זה עדיף לא לדעת? עדיף לדעת את הכמויות אבל אין איזה
משהו שזה ,אמורים לקבוע מדיניות ,יכול להיות שדרך אגב באלימות
במשפחה ,אחד הדברים שאנחנו לא יודעים כי אין לנו מספיק ,כי לא
עשינו תוכנית לסיפור הזה .אבל אלימות בבתי הספר אין בהיקפים
שדורשים טיפול מאוד רציני של הוועדה הזאת ואם זה מטופל זה
מטופל בבתי הספר .צריך להתאים את זה ,יש את כל הגורמים
הרלוונטיים שאמורים לדון בזה ,גם חינוך ,גם רווחה ,גם נציגי
מליאה ,ואם צריך נבנה תוכנית וכל אחד יציף איפה הוא חושב
שהדגשים שצריכים להיות .עד היום לא היה צורך ב ,זה לא עלה.
כשהיה ,נגיד יש לנו את הוועדה למניעת סמים ואלכוהול ,אז אם
ראינו משהו כזה ,אז דנו גם בזה במסגרת הזאתי עשתה את זה אז
ליזי מטעם המשרד לביטחון פנים .זה פחות או יותר.

אלי ברכה:

אז למה לשנות מה שלא מקולקל?
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הילה טרייבר:

כי זו חובה .שני חברי מליאה ,קיבלנו הערה בביקורת שחובה לקיים
את הוועדה.

אלי ברכה:

הבנתי.

שוקי ארליך:

מי חייב?

הילה טרייבר:

המדינה.

שוקי ארליך:

באיזה סל זה?

הילה טרייבר:

חוק.

שוקי ארליך:

איזה חוק?

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :תקשיבו ,שנייה .הסיפור הוא כזה .משרד הפנים עושה ביקורות
דיי שבלוניות .הוא לוקח נקודות מסוימות נגיד הוועדה למיגור
אלימות ,כל הרשויות שהוא סוקר הוא בודק אם יש ועדה כזאת.
לצערי הרב המשרד לא כל כך שם לב אבל יש פער בין החקיקה בין
עיריות ,מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות .יש ועדות שלא חלות בכל
אחת מהן .הוועדה למיגור אלימות לא חלה עלינו ,אין לנו חובה למנות
אותה.
שוקי ארליך:

תיארתי לעצמי,

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :אבל ,הערת ביקורת ,אנחנו לא רוצים להתחיל לנהל איתם את
הדיון הזה ,נקים את הוועדה בשביל שהם יסמנו וי בחוברת שלהם.
שוקי ארליך:

כסף הם נותנים? לא.

הילה טרייבר:

לא.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :לא .עוד פעם ,הוועדה לא קשורה לכסף.
(מדברים יחד)
עו"ד עדי סדינסקי-לוי :לא ,זה לא אומר שאין כסף .אין קשר ,הוועדה לא קשורה.
(מדברים יחד)
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הילה טרייבר:

זה צריך לבדוק שהם לא חייבו אותי להקים ועדה לנרצחי נפגעי
האיבה ,שכבר  3שנים אני אומרת להם שאין נפגעי איבה .מה אני
אמצא אותם?

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

או קיי  ,מירב התנדבה לוועדה למיגור אלימות ,עוד מישהו? אנדי .יופי,
תודה רבה .הלאה.

חזרה לסעיף  – 5מינוי ועדות ביקורת בישובים
הילה טרייבר:

חברי וועדת ביקורת בגעש עידן ברק ,ורד צחר ואבי מן .זה שלושה
מחברי געש .הם עומדים בהנחיות של וועדת ביקורת .התנגדות?
מאושר .או קיי .חובה על הקמת ביקורת לוועד מקומי .חובה על
הקמת ועדת ביקורת לוועד מקומי .לא לכל הישובים יש ,פנינו,
ביקשנו.

צילי סלע:

לכל הישובים האחרים יש?

הילה טרייבר:

לא ,מה פתאום .לא בכל הישובים יש.

שוקי ארליך:

איפה אין?

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

בקיבוצים אומרים יש לי ועדת ביקורת .זו לא אותה ועדת ביקורת .כי
ועדת ביקורת שיש בקיבוץ היא על האגודה.

אורלי עמיר:

בואו נגיד אחרת ,גם במקומות שיש ועדת ביקורת ,קיבלנו דו"ח רק
מוועדת הביקורת של בית יהושע .כל השאר גם אם הוקמה ,היא לא
פעילה .אבל החוק מחייב להקים .הוא לא מחייב לפעול.

גילי בן יקר:

ברשפון יש גם ועדת ביקורת.

הילה טרייבר:

היא לא נתנה דו"חות.

גילי בן יקר:

בסדר.

הילה טרייבר:

לא ,יש לי ישובים עם ועדת ביקורת .או קיי,
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(מדברים יחד)
צילי סלע:

זה ממש סבבה.

סעיף  – 7חילוף חברים בוועדות המועצה
הילה טרייבר:

טוב ,חילוף חברים בוועדות המועצה .הגענו לאמצע קדנציה ,מירב
העלתה את זה שדיברנו  ...נעשה הצרחה עם מי שרוצה בין ועדת
הנהלה לוועדה לתכנון ובנייה .מה את רוצה?

אורלי עמיר:

נעבור להנהלה.

הילה טרייבר:

או קיי .אני אגיד רגע מה המגבלה .המגבלה היא שבוועדה לתכנון
ובנייה יכולים להיות  6חברים .אין יותר .מה שצריך לעשות זה רק
אם יש הצרחות .זה הזה .אין ,זה לא שאני יכולה להגיד טוב אז תבואי
גם את לוועדה לתכנון ובנייה ,כי אין ,החוק מחייב ,אומר .6

אורלי עמיר:

לא ,אני בתכנון ובנייה.

הילה טרייבר:

את רוצה להנהלה?

אורלי עמיר:

אני רוצה הפוך.

הילה טרייבר:

את רוצה הנהלה.

אלי ברכה:

אורלי נשארת בתכנון ובנייה.

הילה טרייבר:

או קיי ,אז צילי ואורלי.

אלי ברכה:

התנהגות טובה.

הילה טרייבר:

אז צילי ואורלי מתחלפים.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

מירב עם מי את מתחלפת? דני.

דוברת:

אז רגע אנחנו הוחלפנו? לא ,לא.

הילה טרייבר:

מירב ודני מתחלפים ,וצילי ואורלי מתחלפים .יש עוד מישהו שרוצה
להחליף? יופי.

(מדברים יחד)
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אורלי עמיר:

אתה צריך לפעול במקומות אחרים בשביל זה.

הילה טרייבר:

אנחנו גם בזה עובדים דרך אגב ,בין לבין .לנסות ל ,כתבנו מכתב
למשרד הפנים.

אורלי עמיר:

המשרד מחבק אתכם חזרה.

הילה טרייבר:

כן .כתבנו מכתב למשרד הפנים שמבקש לעשות איחוד  ...שכל
הדברים יהיו אצלנו ולא יהיו לנו את מה שהיה במליאת הקודמת וכו',
שזה יהיה מאוד ברור שהם חלק מ ,גם התכנון והבנייה חלק מפה .כן.
טוב ,אז זה חילוף חברים.

סעיף  – 9תבחינים לתמיכות 2022
הילה טרייבר:

תבחינים לתמיכות.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

זה בעצם אותו דבר כמו שנה שעברה .השנה למרות הקורונה כן פעלה
בוויצמן הקייטנה של סאנרייז לילדים חולי סרטן .לא עשינו שינוי
בתבחינים .זה אותם תבחינים .אני אומרת שוב ,זה עוד לא התקציב,
זה רק התבחינים .זה רק הפרסום של את מי אנחנו ,למה אנחנו
מוכנים לתמוך ולהעביר כסף .קריטריונים.

אורלי עמיר:

יש לזה חלוקה באחוזים? כמה בספורט? כמה בחינוך?

הילה טרייבר:

זה כבר בתקציב אבל זה לא עובד בחלוקה באחוזים .כי נגיד לעמותת
משואה אנחנו נותנים סכום כסף מסוים ,לנושא של שואה אז כל
השנים משואה הגישה והם קיבלו סכום מסוים.

אורלי עמיר:

איזה מוזיאונים לשואה יש בתחום המועצה?

הילה טרייבר:

משואה.

מאיר דור:

אתה צריך להזמין אותנו .מה זה?

אורלי עמיר:

נכון.
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מאיר דור:

פבלו מכיר טוב את העמותות.

(מדברים יחד)
שוקי ארליך:

האם המחלקה לשירותים חברתיים לא באה עם איזו שהיא תוכנית
ברורה לגבי הנושא של החינוך לא פורמלי ומה היא חושבת שרצוי?

הילה טרייבר:

לא .קודם כל ,כל מה ש ,זה קודם כל זה אגף קהילה ,שירותים
חברתיים זה לא רווחה .לא ,מה שעשינו תראו ,את המלגות ,זה לא
בנוהל תמיכות.

שוקי ארליך:

לא מלגות ,אבל כל מיני פעולות לא פורמליות של עמותות שאפשר
להביא לטובת הנוער כאן.

הילה טרייבר:

כרגע אנחנו ,שוב.

שוקי ארליך:

זה עניין של מדיניות.

הילה טרייבר:

אין לנו כרגע ,אנחנו כמעט את כל הפעילות עושים בתוך הזה שלנו ,או
כספק ,לא כנוהל תמיכות .צריך להגיד נוהל תמיכות הוא נוהל מאוד
מאוד נוקשה ,אתה אחר כך גם לא יכול לנהל את הדבר הזה .אם כבר
היה לנו כסף עדיף לעשות את זה במכרז שמישהו זוכה ולא בנוהל
תמיכות .בנוהל תמיכות אתה קצת מאבד שליטה.

שוקי ארליך:

כן ,אבל הראיתי ,והספקתי לשמוע ,שזה הרבה יותר זול להביא
עמותה ולתת לה תמיכה מאשר לקנות שירות.

הילה טרייבר:

כן אבל אז אתה תומך ומאבד שליטה.

שוקי ארליך:

לא מאבד שליטה כי אתה עדיין יושב איתו על התוכנית .אין קשר בין
כסף לתוכנית עבודה.

הילה טרייבר:

לא ,בנוהל תמיכות יש קשר ,כי אתה צריך להראות שאתה לא מנהל
את ה ,שזה לא שלך.

שוקי ארליך:

זה לא שלך .הוא מציג לך תוכנית והעמותה עושה ,התמיכה ,זה בכסף
שולי לעומת קניית שירותים.
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הילה טרייבר:

כרגע אין לי משהו שהוא הביא .כל מה שיש זה דילר שזה מה שאנחנו
עושים אז עם הנוער בארגנטינה ,זה בהתקשרות עם דילר לא כנוהל
תמיכות ולא ראיתי ,הוא לא הביא איזה תוכנית חדשה.

שוקי ארליך:

או קיי.

פבלו לם:

ברשימה הזאתי ,רשימה מאוד מכובדת .היא חוזרת כל שנה כמעט על
אותו דבר .חסר לי משהו ,זאת אומרת אולי צריך לחשוב ,אני לא יודע
מי קובע את היעדים ,אבל הנושא של שימור מורשת באזור המועצה,
חסר לי משהו פה ,שהמועצה תומכת באתרים מסוג זה בצורה זו או
אחרת.

הילה טרייבר:

אני צריכה גוף שיגיש ,שירצה לעשות תמיכה בחוף השרון בתחומים
האלה .זאת אומרת באופן עקרוני אני מוכנה לפרסם נוהל לחברה
שעושה שימור .אבל לנו יש ,אנחנו עשינו סקר שימור מאוד רחב .הוא
עכשיו גם מוטמע בתוך התוכנית מתאר כוללנית ,וצריך לראות מה
רוצים שיקרה .רוב הישובים שרוצים לעשות משהו של שימור,
השאלה גם מה זה שימור .פבלו ,אני ,ברגע שהגדרת מבנה שהוא מבנה
לשימור א' ,אחר כך גם אם יתהפך העולם לא יכולת

להרוס אותו

ולא יכולת לעשות איתו כלום .אז הגענו לשלב שיש לנו גם את הסקר
הזה ,והישובים עוד לא הגדירו שום אזור שנתנו להם בתור שימוש
ברמה א'.
אורלי עמיר:

שימור מורשת ,לא מבנים.

פבלו לם:

בכל ישוב יש אתרים מסוימים ,שהישוב הגדיר כשימור ל ...מורשת,
הישוב וכו' ,והאזור .זה קיים.

אלי ברכה:

הוא לא דיבר נושאית ,הוא לא דיבר ברמה ה ...אלא פיזית.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

בסדר ,אני מוכנה ,זה לא ,רגע רגע .זה לא רזרבה.

פבלו לם:

אני לא שומע טוב ,סליחה.
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הילה טרייבר:

סליחה .זה לא רזרבה .כי אם אני רוצה לפרסם את זה ,זה בזמן
התבחינים .בכסף אנחנו אחר כך .אני יכולה לשים על זה ,100 ,50
 300ו ,200-אתם יכולים לשים את זה.

פבלו לם:

...

הילה טרייבר:

רגע ,אז תבחינים צריך לבחון כי צריך לבנות אותם .תבחינים ,כי מה
אני רוצה? גוף שמה? שיעבור לפה לעשות שימור ב ,ואני אתן לו כסף
מראש והוא יעשה פה שימור?

פבלו לם:

לא ,צריך להגדיר את זה כמובן.

הילה טרייבר:

אז בגלל זה אני אומרת ,אם נרצה להתעסק בשימור ,אפשר לעשות
חברה שעוסקת בשימור ואז במכרז ,אני לא יודעת להגיד .העמותה
לש ימור אתרים אנחנו עובדים איתם .הם לא נותנים כסף או משהו
כזה ,הם עזרו לנו.

פבלו לם:

לכן העליתי את זה .כי אני יודע ,אני במקרה בוועדת מורשת בתל
יצחק .אנחנו עשינו לא מעט פעולות לשימור מקומות וכו' וכו' ,ואני
נזכרתי בזה שבעצם אין תמיכה של הגוף כמעט.

הילה טרייבר:

נכון.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :הילה ,אני רק אחדד דבר אחד .פבלו ,מה שאתה אומר ,אני אחדד
דבר אחד .מה שאתה אומר ,אתה מדבר על זה שהמועצה תתקצב.
תקצוב זה סיפור אחד ,אבל בנושא של תמיכות אתה יכול לתמוך רק
בגוף שהוא מלכ"ר ,שהוא פעיל תקופה לא קצרה ,תקופה של שנתיים
לפ חות כי הוא חייב אישור ניהול תקין ,ושזו המטרה שלו .צריך ,זה
ביצה ותרנגולת .צריך שיהיה גוף כזה בשביל שאנחנו נוכל לדבר על
לתמוך בו .אז כל עוד אין גוף כזה ,אז,
פבלו לם:

אבל אם המועצה תפרסם את הישובים שבתנאים א' ,ב' ,ג'.

הילה טרייבר:

לא ,לא,
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עו"ד עדי סדינסקי-לוי :זה לא בטוח בכלל שיהיה לך בכלל גוף כזה ,בגלל שהגופים האלה
מחפשים מסחרי.
הילה טרייבר:

לפרסם לישובים ולא נוהל תמיכות .הנוהל תמיכות זה ישוב לא יכול
להגיש כי אתה צריך ניסיון בשימור.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :הישוב הוא לא מלכ"ר לצורך העניין.
הילה טרייבר:

כן.

עו"ד עדי סדינסקי-לוי :הוא לא יכול להגיש.
הילה טרייבר:

כן.

(מדברים יחד)
עו"ד עדי סדינסקי-לוי :אתה מדבר על זה שלתקצב את זה וליצור את זה ,זה דבר שלא
קשור לנוהל תמיכות ,זה באופן כללי.
הילה טרייבר:

בתוך המועצה ובמסגרת מחלקת קיימות.

שוקי ארליך:

לא ,אז סקר אתרי מורשת נעשה עם המועצה לשימור אתריים.

הילה טרייבר:

אנחנו שילמנו.

שוקי ארליך:

כן ,אני אומר,

פבלו לם:

תאמיני לי שאני יודע.

שוקי ארליך:

ומה היית רוצה שיעשו אבל?

דובר:

עוד כסף.

אלי ברכה:

הוא רוצה שיהיו תבחינים שבעקבותיהם מתקצבים.

הילה טרייבר:

לא ,שגוף יגיע ,גוף כזה שרוצה לתת כסף.

אלי ברכה:

אני חושב שפבלו חושב ,אני מדבר בשמו אבל ,הוא מדבר על אגודה.
אם אגודה מסוימת נניח בתל יצחק רוצה לשמר מבנה מסוים ,שיוכלו
לשמר את המבנה הזה.

הילה טרייבר:

כן ,אבל גם האגודה היא לא מלכ"ר.

אלי ברכה:

אז יש את התסבוכת של מה שעדי מדבר ,כן.

שוקי ארליך:

לאגודה לא תהייה האפשרות להיכנס ל...
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הילה טרייבר:

תבחינים לתמיכות ,כמו שנה שעברה ,אני ,פבלו כל נושא השימור
אפשר לדבר עליו בתוכנית עבודה במחלקת קיימות ולראות מה כן
עושים .פעם נתנו כסף דרך אגב ,לכל ישוב געש ביקשו לעשות משהו
שימור של הפגודה .היה לנו תקציבים במחלקת קיימות בזה ,היה לנו
משהו כזה ,נתנו לכל אחד לכל ישוב לעשות איזה שהוא פרויקט
שקשור לנושא של קיימות ,חלק עשו ,בית יהושע עשו צמחיית בר
ובגעש .היה לנו איזה  ₪ 10,000שכאילו חילקנו ,ועשינו תוכנית
עבודה ,זה לתקצב ,זה כאילו משהו אחר .לא בנוהל תמיכות.

אורלי עמיר:

הילה יש לי שאלה .בשנה שעברה בתקופת הקורונה היו גופים כאלה
שקיבלו תמיכות והם לא פעלו?

הילה טרייבר:

כולם פעלו בדרך זו או אחרת בין לבין בסגרים .כולם פעלו בחלק
מהזמן .משואה בחלק מהזמן ,העמותה לקונסרבטוריום בחלק
מהזמן ,כי לא הייתה שנה שלמה סגורה .אנחנו כאילו עדיין בעצם
בשנה הזאתי .מי שאת מדברת עליו קיבל במאי כסף ,אז זה מאי הזה.
אז מאי הזה כבר היה יחסית פתוח .עכשיו אנחנו כאילו נסגרים שוב.

אורלי עמיר:

אבל גם בשנה קודם הם קיבלו.

הילה טרייבר:

לא ,בשנה קודם עשינו על זה דיון וקיצצנו בתקציב ,תכל'ס דיברנו על
זה גם אז,

אורלי עמיר:

נכון.

הילה טרייבר:

שברגע שהתחייבת לגוף לתמיכה ,אז הוא בנה עליה ,אז כבר יותר
קשה לקצץ אותה .אבל נגיד את הקונסרבטוריום שהיה על תלמידים
שלנו שעובדים ב ,שלומדים בבתי הספר ,ובתי הספר היו סגורים כן
עשינו לו קיצוץ .אבל השנה עוד לא כי הם עדיין עובדים.

שוקי ארליך:

אני חייב להגיד לכם מבחינת הכדרוסל ,נגיד הבית ספר לכדורסל שזה
יותר רווחי ,של הילדים הקטנים ,אז פה הם הפסידו אובדן הכנסות
אמיתי.
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אלי ברכה:

ברור.

שוקי ארליך:

מצד שני כל האישור לליגות ,וביטוחים ,ואגרות וזה ,לא שילמו.

מאיר דור:

לא לא שילמו.

שוקי ארליך:

שילמו.

מאיר דור:

שילמו ואף אחד לא ויתר להם .זה הנקודה.

שוקי ארליך:

התקיים,

אורלי עמיר:

לא הייתה ליגה והם שילמו?

הילה טרייבר:

רגע ,רגע ,לא אורלי.

שוקי ארליך:

הליגה הייתה ,בסוף דחסו את זה לשלושה משחקים בשבוע.

מאיר דור:

הם לא יכולים לוותר עליהם.

שוקי ארליך:

 ...של הליגה לא ירדו למשל .אגרות ,ושופטים וענייני כאלה .בית ספר
לכדורסל שזה נגיד מקור רווח יחסי ,לא יכול היה לעבוד.

אלי ברכה:

הבית ספר זה הכיתות הנמוכות .שם יש עודף שעולה ומסבסד חלק
מההוצאה של הליגות.

הילה טרייבר:

טוב .תבחינים אפשר לאשר ככה?

אלי ברכה:

כן .נפגענו בהכנסות ,נשארנו עם ההוצאות.

סעיף  – 2שיפוץ המועצה – גלעד מאיק
הילה טרייבר:

בואו נדבר על שיפוץ המועצה ואחר כך אני אעשה את הזה .אני
אתחיל ,אני מקווה שזה יהיה ברור .בשנת  ,2017רעות תפתחי את
החדש ,את השקף הראשון שלך ,של הזה.

רעות:

שנייה.

הילה טרייבר:

בשנת  ,2017בעצם אושר תב"ר ראשון על סך  3מיליון  ₪לשיפוץ
והתאמת חללים במועצה .זה השקף הראשון .חללי עבודה .שיפוץ
והתאמת חללי מועצה על סך  3מיליון  ₪ב .2017-בין  2017ל-
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 ,2019בעצם יצא מיליון  ₪מהתב"ר הזה על 40 ,אחוז יצא על תכנון,
שזה כל היועצים שבעצם על פיהם עשינו את התכנון החדש ,שזה
אדריכל ,יועץ נגישות ,יועץ חשמל ,יועץ אקוסטיקה ,כל היועצים
הנלווים ,יצא  40אחוז .זאת אומרת תחשבו שכשאני עושה התקשרות
אני כאילו כבר משריינת את הכסף .אז  40אחוז בעצם יצא על זה ,ו-
 60אחוז על התאמת חללים קיימים שהיה צריך לעשות להם שיפוצים
קטנים .זה מהות התב"ר .ב ,2019-הוצגה לכם בעצם אחרי שעשינו,
נגמר התכנון והיינו כבר ב 2-מיליון שקל פחות ,במיליון  ₪פחות ,הוצג
תכנון למה אנחנו רוצים לעשות .את יכולה להראות את המצגת
השנייה .הוצגה מצגת בפברואר  ,2019שבעצם דיברה על השלב א'
ושלב ב' של השיפוץ ו ,תרדי עוד למטה ,עוד עוד עוד ,זה .בעצם הראינו
שאנחנו רוצים לעשות שיפוץ במבנה הראשי ,ולבנות מבנה של איכות
סביבה ,ומבנה של רווחה ,ואז אישרנו בעצם על סמך האומדן עוד
 2.200מיליון בעצם ב .2019-זה היה,
שוקי ארליך:

 ...מבנה.

הילה טרייבר:

לא ,לא ,מבנה חדש .בינוי חדש .מבנה חדש של הרווחה אושר ב-
 . 2019אחרי שיצאנו למכרז ,בעצם גילינו שצריך ,שהסכום של
המכרז היה גבוה מהאומדן ,ואז באנו למליאה ואישרנו עוד  400אלף
 .₪זאת אומרת,

צילי סלע:

כמה נשאר? את יכולה לעלות רגע לשקף מספר  2של הראשון?

הילה טרייבר:

כן ,כן ,הנה אני חוזרת אליו ,זה.

צילי סלע:

איך זה הגיע ל?5.600-

הילה טרייבר:

רגע ,אני אסביר .אישרנו  3מיליון ,ירד מיליון  ₪על בינוי והתאמת
חללים ,נשארנו עם  2מיליון.
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צילי סלע:

מה זה נשאר? אבל המיליון הוא חלק מה.3-

הילה טרייבר:

נכון .נכון ,אבל סך הכול .רגע.

צילי סלע:

שנייה ,התכנון הוא חלק מתקציב ,נכון?

הילה טרייבר:

נכון.

צילי סלע:

או קיי? אז ירד מיליון ,כן? בסוף את אומרת היינו צריכים ,הגדלנו
בעוד  2מיליון .הגענו ל 2-מיליון.

הילה טרייבר:

לא ,לא ,לא .עוד  2.200מיליון .היה תב"ר של  3מיליון,

אלי ברכה:

היה  3מיליון.

הילה טרייבר:

התב"ר של ה 3-מיליון היה תב"ר ראשוני ב ,2017-כדי להתחיל גם
לתכנן וגם חשבנו ,עשינו איזו שהיא הערכה ראשונית ב.2017-

צילי סלע:

אבל את דיברת על מיליון שירדו ממנו.

הילה טרייבר:

רגע ,אני מורידה מיליון .הורדתי מיליון,

צילי סלע:

נשאר .2

הילה טרייבר:

נכון נשאר  .2אחרי האומדן ,כדי לבנות את מה שהצגנו ,היה אומדן
של  4.200מיליון .הגעתי ל 2-מיליון ועוד  2.200מיליון .באתי למליאה
בפברואר  ,2019והראינו לכם שאנחנו עושים אומדן ,ואישרנו תב"ר
של  2.200מיליון .ביטלנו ,האומדן לביצוע,

צילי סלע:

אנחנו יודעים מתמטיקה ,אני רק בשוק מזה שפתאום אני פשוט
מבינה ,שמ 2-מיליון הבאנו את זה ל 4-מיליון .זה פי שניים!

הילה טרייבר:

לא היה בכלל ב 2017-תכנון .לא היה כלום .כלום.

צילי סלע:

לא הבנתי ,אז מה זה ה 3-מיליון? זה התקציב שחשבתם ש,

הילה טרייבר:

המועצה באה ב 3-מיליון ואמרה תקשיבו ,ב.2017-

צילי סלע:

כן.
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הילה טרייבר:

ואמרה תקשיבו ,נדרש לעשות התאמת חללים ולבנות עוד חדרים,
אנחנו מעריכים אז ב ,2017-מאז היה מיליון שינויים שהיה צריך
לעשות ,מעריכים ש,

צילי סלע:

אז המליאה הקודמת אישרה תקציב של  3מיליון.

הילה טרייבר:

 3מיליון ,נכון ,להתאמת חללים קיימים ,דרך אגב חשבנו שנצליח,

צילי סלע:

לא לבינוי חדש?

הילה טרייבר:

בינוי אבל לא בסוף למה שאושר לבינוי .לבינוי.

אורלי עמיר:

מה לבינוי? לבינוי של מה?

הילה טרייבר:

אורלי עוד לא הוצג .לא היה אדריכל ,או קיי? בחרנו אדריכל ,הלכנו
כדי להתקש ר עם אדריכל וכדי לעשות זה וזה וזה ,בעצם אישרנו
תב"ר ראשוני .אמרנו מעריכים שיהיה בערך  3מיליון .עשינו ,בין
 2017ל 2019-היה פה ,הייתה פה אדריכלית ,שנבחרה בהליך של מין
קול קורא כזה שהצגנו לאדריכלים והיא הציגה את התוכנית שלה .זה
היה במליאה הקודמת ,ובזמן הזה עלה לנו תכנון  ,400והתאמת
חללים קיימים כמו החדר של השירות ועוד חללים קטנים שעשינו
בדרך ,התאמות שלהם  600אלף  .₪בין  2017ל .2019-זו הייתה
מטרת התב"ר .בסוף  2019סגרנו את הפרוגרמה ,אני רק אתן לך
דוגמה ברווחה ,התחלנו ממבנה ,שהתחלנו לתכנן חשבנו שיספיק לנו
 70מטר ,באנו לתכנן ,ראינו מה הדרישות שהם צריכים ,עלה ל.150-
בפברואר  ,'19באנו אליכם ,הצגנו את המצגת הראשונה ,הקודמת
שעכשיו רעות פתחה ,ואישרנו  2.200מיליון להגדלה.

אורלי עמיר:

ורגע ,כשזה הוצג פה אז זה היה ברור שהמליאה הקודמת אישרה 3
ואנחנו מגדילים ב ?2.200-אני לא זוכרת דבר כזה.
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הילה טרייבר:

כן .כי תקשיבי ,עשינו תכנון ,וכשאישרנו את ההתחלה ,עזבי ,תגידי ב-
 2017לא ידענו מה אנחנו מאשרים .חשבנו שנבנה הרבה פחות .לא
חשבנו שנבנה אגף תפעול לדוגמה .לא היה את הדברים האלה .בין
 2017ל 2019-היו שינויים ארגוניים וראינו מה צריך ,ואז באנו
למליאה ב ,2019-ואמרנו אנחנו רוצים ,הצגנו את התוכנית של מה
משפצים ,את המבנה ,בונים מבנה חדש של אגף רווחה ,בונים מבנה
חדש של אגף תפעול ,עושים מטבח ,שירותים וחדר ישיבות קטן ,ונתנו
לכם לזה אומדן ,ואישרנו את התב"ר הזה בעוד  2.200מיליון .יצאנו
למכרז ,ראינו שהתוצאות של המכרז גבוהות מהאומדן ,אחרי שעשינו
כמה מכרזים ,ואז באנו עם עוד  .400אישרנו  2.400מיליון .זה כל
התב"ר .כשאישרנו את הכסף ,לא לקחנו בחשבון בכלל בכלל בכלל,
אפרופו מה שדיברתם קודם ,לא בצ"מ ולא ריהוט ,כי לא היה כסף.
אישרנו את מה שיש .גם עכשיו מה שאני אומרת לכם ,אנחנו תיכף אני
אציג לכם שלב ב' ,יש כסף רק לחלק משלב ב' .אין כסף לכל שלב ב'.
ואז ,שלב א' רק תראו ,אני אמשיך פה במצגת הזאתי ,הייתה הקמת
אגף רווחה ,הקמת אגף מוניציפאלי ותוספות בינוי במבנה המועצה
הראשי ,רעות תרדי למטה ,אלה היו התוכניות .עוד אחד .זה הבינוי
של מחלקת רווחה ,היא גם הופיעה במצגת הקודמת ,אותו דבר.

מאיר דור:

דרך אגב ,כדאי לכם לעשות סיור ולראות מה קורה.

הילה טרייבר:

תיכף ,יש להם תמונות .בינוי באגף מוניציפאלי ,עוד אחד ,זה פחות או
יותר התמונות של איך שזה נראה היום .חדר ישיבות קטן שיש פה,
מ טבחון שם ואגף שירותים .רגע פבלו ,שנייה .אגף הרווחה בנוי שם
אגף חדש ,ואגף מוניציפאלי נצמד לחינוך .או קיי? זה ,אתם רואים ,זה
היה התב"ר האומדן של  2019אז ב 4.3-מיליון ,ההתקשרויות בפועל
אחרי המכרז היו  4.600מיליון ,וזה בעצם היה הפער של  400אלף ₪
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שאישרנו בתב"ר כשבאנו אליכם בפעם האחרונה .במליאה הקודמת
אתם אישרתם את ה 714-אלף  ₪שזה היה הבצ"מים ,התשתיות וזה,
זה אושר .זה אושר .עכשיו הלאה.
שוקי ארליך:

עד עכשיו זה כמו בתוכנית ,זה לא לדיון.

הילה טרייבר:

נכון .זה מה שאושר כבר .שנייה .עכשיו אנחנו הולכים לשלב ב',
במצגת הקודמת ,בואי רגע רעות תחזרי למצגת הקודמת .במצגת
הקודמת שלב ב' היה אמור לקחת בתוכו ,תרדי למטה ,זה היה המצגת
ב ,לא ,זה ,זה היה המצגת בפברואר  ,2019זה .היה שלב ב' דיבר על
דברים אחרים .הוא דיבר על הקמת הוועדה ,ושיפוץ בגזברות והשיפוץ
הפנימי .מכיוון שראינו שיש דברים דחופים יותר כמו הפיתוח שלא
נלקח פה בכלל בחשבון ,ותשתיות וזה ,פחות או יותר את אותו סכום,
הצרחנו למה שיש עכשיו בשלב ב' ,אנחנו עושים משהו אחר בשלב ב'.
עוד לא יצאנו לביצוע שלו ,זה רק עכשיו אנחנו אומרים לכם מה
שצריך משלב ב' ,זה היה הכסף שהיה.

צילי סלע:

זה אותו תקציב שאישרנו?

הילה טרייבר:

כן.

צילי סלע:

לא מגדילים את התקציב?

הילה טרייבר:

את רואה את ה ?2.600-אותו  2.600עוד לא הגדלת שקל ,וגם עוד
לא השתמשנו בו כי עוד אין תב"ר.

דובר:

מה שהיה אז בעבר ,כי הייתה מחשבה שהמועצה הולכת לעבור.

הילה טרייבר:

כן ,זה לא יקרה ב 15 - 10-שנים הבאות.

דובר:

בגלל זה אז באמת גם לא הלכו על תוכניות,

הילה טרייבר:

מאוד גדולות .נכון.

דובר:

זה מה שאני זוכר.

הילה טרייבר:

עכשיו תחזרי למצגת החדשה.

שוקי ארליך:

רגע ... ,טובה?
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הילה טרייבר:

לא ,עוד לא .לא ,זה עכשיו מה שבא ,זה שלב ב' .השלב ב' ,עשינו
הצרחה של הדברים שחשבנו שנעשה .מה שאנחנו רוצים לעשות זה
הרחבת המבואה בכניסה כדי לסדר שם את הכניסה ,החזיתות,
סידורי נגישות שזה בעצם צריך מעלונים גם לאזור של הגזברות וגם
לאזור הזה ,ופיתוח השטח של הגינון ,הסדרת תשתית מים ראשיות,
זה עולה הרבה כסף ,זה כמעט  250אלף  ₪הנושא של המים ,וכתבנו,
מצוקה תקציבית שיהיו סדרי עדיפויות וממצאים חדשים שיעלו
מהשטח יחייבו היערכות תכנונית אחרת באותו כסף שאז דיברנו
לעשות דברים אחרים .שלב ב' במתכונתו המקורית ,לפיו יבוצע שיפוץ
עומק לכל אגף הנדסה והפיקוח אינו רלוונטי עוד .לא משנים את זה.
תעבירי הלאה .זה התוכניות להריסה ,מאוד קשה לראות אותן ,אני
רק אסביר מה אנחנו רוצים לעשות .אנחנו בשלב הזה צריכים להרוס
פה את העלייה הזאתי של הבעצם לפה ,בגלל שהיא לא נגישה ,להקים
מעלון ,גם באזור של מפה לגזברות להתקין מעלונים ,להחליף את
הריצוף בכניסה ולהתאים אותו לנגישות ואת התקרה ,ואנחנו
מוציאים את הדלת כניסה ,מעבירים אותה אני לא יודעת אם אתם
זוכרים יש קיר כזה ,שנכנסים יש קיר.

אלי ברכה:

כמו כניסה לממ"ד הכניסה.

הילה טרייבר:

לעשות דלת נורמאלית למבואה .זו התוכנית הריסה ,ולצבוע את ה,
תעבירי זה ,זה התוכנית פיתוח ,זה דשא ושבילים ,תיכף זה.

צילי סלע:

לא דיברנו על  ...בפעם הקודמת?

הילה טרייבר:

לא ,אבל לא אישרנו את זה .דיברנו את זה.

שוקי ארליך:

איפה המבנה?

צילי סלע:

לא אישרנו את זה?

הילה טרייבר:

לא אישרנו .אישרנו רק  ,700רק את מה שהיה קיים בשלב א' .זה
כבר שלב ב' .זה היה הסיפור .זה חזיתות ,מבנה רווחה ,שרון.
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שרון רומם:

לא ,אני שואל בתוכנית פיתוח.

הילה טרייבר:

אה ,תיכף נסתכל על התוכנית פיתוח .זה הקטע ממערך המים.

שוקי ארליך:

מי מספק לנו את המים?

הילה טרייבר:

עכשיו שפיים.

מאיר דור:

יש לנו פה  3מכולות של מים ,בואו נגיד המועצה לפני  50שנה פעם
אחת לקחו מים מהמפעל  ,...פעם שנייה לקחו מים ליד בית ספר ,פעם
שלישית לקחו מים מעבר לכביש ,אז עכשיו צריכים לעשות סדר ,פעם
ראשונה ,לכן גם זה  200אלף .₪

שוקי ארליך:

מהרפת היו,

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

חזיתות לשיקום זה אתם לא צריכים את התמונות האלה כדי להבין
איך זה נראה .עכשיו אני רוצה להגיד לכם על אומדן העלויות .אם
תראו אומדן העלויות בדיוק כמו אז  2.600בשלב ב' .כרגע אין לנו
כסף .כרגע אנחנו עושים רק  1.300מיליון .מה זה אומר? סימנו את
הדברים האקוטיים .אי אפשר בלי פיתוח כי אין ,כי יש בוץ ואי אפשר,
חייבים להחזיר  ...של הבית ספר ,אז עשינו חלק מהפיתוח ,את המים,
את החזיתות ,וכמובן תכנון בצ"מ ,יש פה את הבצ"מ הזה שלא
הכנסנו אז ,תב"ר של  1.363מיליון  ₪שאותו אנחנו תיכף נראה לכם
עושים משאריות אחרות .מתוך ה 2.600-מיליון.

שוקי ארליך:

הערת אזהרה .ברגע שעושים את הפרויקט ,את שלב ב' בין פרויקטים
בהגדרה הוא יהיה יותר.

הילה טרייבר:

לא ,אני אגיד לכם משהו.

שוקי ארליך:

לא ,אין לי טענה ,רק שלא יהיה אחר כך.

הילה טרייבר:

שוקי ,יכול להיות אבל כרגע אין לנו כסף .זה גם מה שהיה לנו אז.

שוקי ארליך:

אין לי טענה על זה.
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צילי סלע:

 5אחוז בצ"מ.

הילה טרייבר:

לקחתי  5אחוז בצ"מ.

צילי סלע:

אבל אנחנו יודעים שתמיד חסר 10 ,אחוז ואחר כך...

הילה טרייבר:

אבל צילי ,יש לי  1.300מיליון  .₪אני יכולה להחליט לא לעשות את
זה ,את הוועדה את רואה פה תקרות אקוסטיות בוועדה?  70אלף ₪
אני לא אעשה .אני אומרת לכם ,אנחנו כדי לסיים את שלב ב' ,עוד לא
הגעתי לשלב ג' ,שגם אז לא הוצג ,זה משהו חדש ,שלב ב'2.600 ,
מיליון שהיו אז אנחנו מעבירים אותם לעכשיו אבל סדרי עדיפויות
אחרים ,כשכרגע ,מאיגום של משאבים ,ממה שנשאר לי בתב"ר בינוי
חובה ,מיתרות של תב"רים אחרים ,יש לי  1.300מיליון .אין לי כסף
אחר של היטלי השבחה כדי לקחת את זה.

שוקי ארליך:

אין תב"ר חדש.

הילה טרייבר:

יש ,וגם זה ,לא ,לוקחת כספים.

שוקי ארליך:

יש תיקונים בתב"רים קיימים של ההקצאה.

הילה טרייבר:

משם אנחנו לוקחים את המימון.

שוקי ארליך:

לא ,אבל אני אומר .אבל חשוב בפרוטוקול וגם בהצגה פה ,לפי דעתי
צריך לשנות שם את ההצגה פשוט .יש שלב ב' חדש ,קוראים לו ,1.6

הילה טרייבר:

נכון.

שוקי ארליך:

פשוט כדי שאחר כך לא יבואו אלינו איך אישרנו את שלב ב'.

אלי ברכה:

נכון.

הילה טרייבר:

לא ,זה שלב ב' ,אני אומרת לכם יש אומדן על פי התכנון המלא ,ויש
סעיפים לביצוע על בסיס התקציב .עכשיו ,למה בחרנו את זה? כי כדי
לעשות את הפיתוח אני חייבת את המים ,ואנחנו לא יכולים לעשות
את הפיתוח ואז לעשות את השיקום חזיתות ,כי אז זה יהרוס את
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הפיתוח .אז בעצם את כל מה שהוא פנים המועצה ,שנראית מזעזע,
השארנו לפעם הבאה כשיהיה לנו כסף.
אורלי עמיר:

תגידי ,ההנגשה זה לא יותר כאילו  ...על פני גינון? אני לא יודעת.

הילה טרייבר:

אני לא יכולה לעשות רק הנגשה ,אני לא יכולה לעשות  120אלף .אני
צריכה לקחת חצי מיליון ,כי אני חייבת את כל ההתאמות פה .אז זה
אומר שאני צריכה לוותר על הפיתוח .כי אין לי חצי מיליון .זה או /
או .אז נכון ,הנגשה מאוד חשוב ,רעות יושבת לי פה וגם לנו זה חשוב,
אנחנו נעשה את זה .אבל כשיהיה ,כרגע בגלל שאנחנו ,הפיתוח גם
בבית ספר ,תראו ,אתם רואים את הגדר.

אורלי עמיר:

לא ,אבל הגינון למשל ,גינון זה משהו שאפשר ,סך הכול הגינון,

הילה טרייבר:

זה לא גינון ,זה מה שאני מנסה להסביר לך .אני עכשיו לקחתי פה את
כל הדשא של בית ספר .אני רוצה להחזיר להם דשא בפיתוח .אם
ראית ,בפיתוח,

אלי ברכה:

את צריכה לסדר את המים בשביל זה.

הילה טרייבר:

הפיתוח עולה לי  ,850לקחתי רק  .450אנחנו עושים רק את מה שאני
חייבת לעשות ,זה לא יהיה עדיין זה.

מאיר דור:

אורלי שלב ב' משרת לא מעט את הבית ספר ואנחנו כבר ,כי לקחנו
להם הרבה שטחים ,אנחנו מחזירים להם .בנינו את מחלקת רווחה
למעשה על הדשא של הבית ספר ,ואתם רואים פה עכשיו הגדר ,כמובן
שהגדר לא תהיה שם ,אנחנו רוצים להחזיר להם כי אלה 300
תלמידים בבית ספר צריכים הרבה יותר דשאים ומרחבים .לכן אנחנו
רוצים להחזיר להם.

הילה טרייבר:

רגע ,בגלל זה אנחנו עושים את הפיתוח .מה פבלו?

פבלו לם:

כן .פשוט את היית בשקף ,לא רציתי להפריע לך אבל אני עדיין בשלב
א'.

הילה טרייבר:

או קיי.
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פבלו לם:

מה העלות הסופית של שלב א'?

הילה טרייבר:

שלב א' עלה  5מיליון.

פבלו לם:

 4.300מיליון.

הילה טרייבר:

לא ,עכשיו הגדלנו בעוד  .6.300 .700לא ,אבל זה לא  6.300כי מתוך
זה .600

פבלו לם:

יש פה מספרים שכתוב שעלה  4.630מיליון ועוד  ,358ועוד  .715זה
מה שכתוב פה.

הילה טרייבר:

לא ,לא ,358 .לא ,רגע 358 .זה הפער .זה לא מה שאישרתם.

פבלו לם:

רגע ,אז זה  5מיליון  .₪רגע 5 ,מיליון  .₪אנחנו אישרנו בתוכנית 3
מיליון?

הילה טרייבר:

לא .לא .פבלו לא .אישרת ב 3 2017-מיליון ,ב 2019-כבר אישרת לנו
 4.600מיליון ,ואנחנו באנו עכשיו עם עוד .700

פבלו לם:

רגע ,בסדר ,כלומר אנחנו נמצאים בערך  25אחוז יותר ממה שאנחנו
צריכים להיות.

הילה טרייבר:

לא ,לא ,לא.

מאיר דור:

לא ,לא,

(מדברים יחד)
אורלי עמיר:

פבלו .הדפסת את זה ממה ששלחו הביתה ,זה לא המספרים .תסתכל
על זה זה מספרים אחרים .יש פה טעות.

הילה טרייבר:

רגע ,רגע.

(מדברים יחד)
אלי ברכה:

פבלו 3 ,ועוד  2.2ועוד .4

פבלו לם:

סליחה .זה לא פעם ראשונה שזה קורה וזה לא בסדר.

אורלי עמיר:

רגע ,רגע,
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הילה טרייבר:

פבלו ,קודם כל ,אנחנו גם כתבנו ,אבל לא ,פבלו ,א' אמרנו שאולי לא
נדון על זה ,ורעות שלחה תיקון.

פבלו לם:

אני מבין שיש הסברים לזה.

אלי ברכה:

לא ,לא ,פבלו ,התחלנו בזה שאמרנו שלא נוח לנו להציג את זה .אמרנו
שהמספרים ,אתם לא קיבלתם בזמן ללמוד על מנת שנשלח.

(מדברים יחד)
מירב קורן:

אני יכולה להגיד משהו? יצא לי לנהל כמה פרויקטים כאלה ,אתם לא
מציגים את זה מספיק ברור וזה סתם מייצר רעש מיותר .כתוב פה
בספר  9בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים מה היה האומדן,

הילה טרייבר:

נכון.

מירב קורן:

שום דבר שעשינו לא נעשה בלי אישורנו ,הכול נעשה בתהליך תקין,
ויש התקשרויות בפועל ויש את החריגות .אין פה שום דבר שחרג ממה
שהוגדר .התהליך פה נעשה בצורה תקינה לחלוטין ,והאמת היא,
שבניגוד לפרויקט אצלנו בבצרה ששם באמת הייתה פריצה של
תקציב ,פה הכול עובד מאוד מסודר.

שוקי ארליך:

חבל שאנחנו לא פתחנו את שלב א' ,חבל.

הילה טרייבר:

אני פתחתי את שלב א' כי אז הייתה גם שיחה על התב"ר .כמה היה
התב"ר שאושר בכלל .עכשיו,

מירב קורן:

שוקי זה נותן תמונה שלמה.

שוקי ארליך:

לא ,זה מבלבל .אחריש כבר עשינו .יש הבדל בין מה שעשינו לבין מה
שאנחנו נדרשים לאשר.

פבלו לם:

אורלי אם היינו מדברים רק על שלב ב' לא היו לנו שאלות.

(מדברים יחד)
פבלו לם:

לא ,אבל דיברנו לפני שבועיים .אורלי ,דיברנו לפני שבועיים.

הילה טרייבר:

רגע,

פבלו לם:

דיברנו לפני שבועיים.
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אלי ברכה:

נאמר בפתיח ,חשוב שפבלו יבין חבר'ה ,בפתיח נאמר שבישיבה היום,
בפתיח של הישיבה היום נאמר ,ש-א' לא עולים ,אחר כך אמרנו לא
נעים ,אמרתם ,אתם אמרתם בואו תעלו.

אורלי עמיר:

אני אמרתי.

אלי ברכה:

כן ,בואו תעלו את זה ,ואם נרגיש לא נוח ,לא נאשר את זה.

פבלו לם:

אני כבר מרגיש לא נוח לפני זה.

אורלי עמיר:

זה בסדר ,אתה צודק ,זה בסדר גמור.

הילה טרייבר:

תראו ,מה שאני אומרת ,כרגע שלב ב' ,שזה מה שהוא כולל ,אמור
לעלות  2.600מיליון .עכשיו רעות תלך.

שוקי ארליך:

לא ,הילה .אין  2.600מת .אין יותר .2.600

הילה טרייבר:

לא ,עדיין זה .2.600

שוקי ארליך:

אין.

אורלי עמיר:

זה מה שמבלבל.

שוקי ארליך:

את טועה .יש ,את אומרת ,אנחנו עושים בדיקה מחדש ,אנחנו לא
מציגים לכם את שלב ב' שחשבנו להציג.

הילה טרייבר:

לא ,עכשיו זה חדש ה .2.600-לא ,רגע .שלב ב',

אלי ברכה:

אבל אין לך את הכסף.

הילה טרייבר:

רגע רגע .לא ,לא ,לא .שלב ב' .רגע ,רגע .לא ,שנייה ,שנייה .אני רוצה.
כדי שיהיה ברור מה אנחנו רוצים הכול ,שלא תגידו שהבאנו
בסליידינג ,אני אומרת לך ,שלב ב' שאנחנו רוצים לעשות עולה 2.600
מיליון ,כרגע יש לנו רק  1.300מיליון ,ולזה אנחנו מבקשים תב"ר.

שוקי ארליך:

היא באה ואומרת ,ברגע שאת מציגה  1.300מיליון ,שלב ב' המקורי
לא מעניין אותי ,הוא לא רלוונטי ,לא אישרנו אותו ,הוא לא רלוונטי
יותר.

הילה טרייבר:

שוקי ,זה לא המקורי ,אני מדברת על שלב ב' החדש .שלב ב' החדש
עולה  2.600מיליון.
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שוקי ארליך:

אישרנו אותו?

הילה טרייבר:

לא.

שוקי ארליך:

אז הוא לא רלוונטי .הילה ,כדי שלא נסתבך בעתיד.

הילה טרייבר:

לא הפוך .שוקי ,אני רוצה בפעם הבאה שיש כסף ,לבוא ולהגיד
תקשיבו ,אתם אישרתם בשלב ב'  2.600מיליון ,קיבלתם עכשיו,

שוקי ארליך:

אני לא אאשר  2.600ואתן לך .1.300

מירב קורן:

שוקי היא אומרת לך,

שוקי ארליך:

אין דרך בעולם שאתה יכולה לעשות את שלב ב' .אין כזה דבר ,אין
חיה כזאת.

מירב קורן:

שנייה ,שנייה ,היא אומרת את הדבר הבא .תרשי לי לפרש אותך,

בסדר? היא אומרת שלב ב' ,נעשתה ,נעשתה עבודה של re-
 ,assessingבודקים מחדש את הצרכים ,והרי הסיפור הזה כבר
כמה?  3שנים?  4שנים?
הילה טרייבר:

מ.2017-

מירב קורן:

הרבה שנים .השתנו צרכים .אנחנו מבינים את הדברים אחרת .שלב
ב' ,האבחון של צרכים הוא המלא ,הוא  .2.600כרגע יש לנו רק
תקציב של  1.300מיליון .אני רוצה לאשר רק את התקציב שיש לי
בתוך מסגרת תקציבית ,בתוך תקציב שאני רוצה להגדיל.

שוקי ארליך:

ואני אומר אין כזה דבר .ברגע שהיה  ...חדש ,בואי  ...עם שלב ב'.
תחזרי אלינו כשיהיה כסף.

הילה טרייבר:

רגע ,רגע ,רגע שוקי.

מירב קורן:

ה 1.300-מיליון יגדל.

הילה טרייבר:

לא ,רגע ,אתם יודעים מה? אל תסתכלו על ה.2.600-

(מדברים יחד)
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הילה טרייבר:

רגע ,אני רוצה להגיד ,תקשיבו ,אל תסתכלו על ה .2.600-תסתכלו על
מה צריך לעשות בשלב ב' ,בלי כסף ,בסדר? זה השאיפות לשלב ב' בלי
כסף ,כרגע אנחנו מאשרים ל 1.300-מיליון ,למה? מאשרים סעיפים.

אורלי עמיר:

אבל הילה ,אם אחד האנשים פה שלא נוח לו.

הילה טרייבר:

רגע ,תנו לי שנייה .לא תחליטו היום ,תחליטו פעם הבאה .אני רוצה
להגיד מה הייתה הכוונה .למה חשוב לי שוקי? כי אני מציגה לך גם
את שלב ג' .שלב ג' גם אין לי כסף בשבילו.

שוקי ארליך:

אני מבין אבל הילה מהניסיון שלי ,ברגע ש ,אחרי שינוי של  1.3שיבוא
כסף ,הכסף יקבע מה תעשי.

הילה טרייבר:

בסדר.

שוקי ארליך:

לא שלב ב' ,ולא שלב ג'.

צילי סלע:

יותר מזה ,יותר מזה.

הילה טרייבר:

שוקי בוא נסכים על זה שמה צריך.

אלי ברכה:

אני אגיד לכם מה האי נוחות של הילה.

(מדברים יחד)
אלי ברכה:

רגע ,רגע ,רגע ,רגע .מה האי נוחות של הילה? היא אומרת גם בפעם
הקודמת ,וגם עכשיו היא אומרת לא אמרתם  /כן אמרתם .אז היא
אומרת אני רוצה שתדעו שאמרתי .אני לגמרי חושב שהפתרון הוא
נמצא בזה שמציגים את הסעיפים שלא נעשו ,מעיפים את המספרים
הצידה ,ומאשרים את מה שניתן לאשר.

צילי סלע:

אז אני אגיד לך משהו אחר .אני חושבת שבעוד שנה או עוד שנתיים,
כשאתה תרצה לעשות את שלב ב' ושלב ג' ,יכול להיות ש,

אלי ברכה:

סדרי העדיפויות ישתנו.

צילי סלע:

או קיי? בדיוק כמו שה 3-מיליון האלה שהפכו להיות .6-5

הילה טרייבר:

צילי ,צילי לא ,רגע ,לא ,זה לא נכון .צילי ,אבל אני רוצה להגיד לכם.

אלי ברכה:

אנחנו לא שמענו מה צילי אמרה.
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הילה טרייבר:

זה לא נכון ,אני אסביר לכם למה .כי מה שלא יהיה את הנגישות ואת
ה ,ודרך אגב אני לא מדברת על  3שנים ,אני השאיפה שלי במהלך
השנה הקרובה ,מכיוון שאני לא אשאיר את המועצה שלי שנראית
ככה הכניסה שלה ,לראות כסף וכרגע אני אגיד לכם מה ,תגידו אחר
כך אני אביא עדכון לסעיפים ,עדכון לסעיפים .לפחות עכשיו ,אלה
הסעיפים שאנחנו מדברים עליהם.

צילי סלע:

אבל אין לזה שום משמעות.

הילה טרייבר:

או קיי ,אז כשאחר כך ,את יודעת מה? כשאחר כך אני אגיד לך אמרת
 3מיליון שלא אישרת את אומרת אין להם שום משמעות .יש
משמעות.

מירב קורן:

סליחה .אני יכולה בבקשה לשאול שאלה בגופו של  ,..בסדר? אני רוצה
להבין משהו .כתוב פה פיקוח בשיעור של  3אחוז .פיקוח בשיעור 3
אחוז במחיר המקורי זה  61ואז נניח חצי ,ואותו דבר בצ"מ בשיעור
של  6אחוז .איך זה הופך להיות חצי? מה עוזר לזה לרדת?

הילה טרייבר:

זה על סמך ההסכמים שאני עושה עם הקבלן .זה  5אחוז מהעבודה.
אז זה יורד.

שרון רומם:

למה התכנון לא השתנה?

הילה טרייבר:

כי התכנון הוא תכנון .הוא כבר מתבצע .התכנון זה לא לפי ביצוע.

מירב קורן:

זה הגיוני ,אני רק רוצה לוודא.

הילה טרייבר:

התכנון כבר ,התכנון שאני הולכת לעשות למבואה וזה ,זה כבר נלקח
בחשבון .התכנון גם הוא לא בהיקפים גבוהים כמו קודם ,אבל הוא
עדיין יש שם תכנונים.

מירב קורן:

אני ,אני ממש יודעת שאני בבעיית מיעוט אבל אני ממש בעד לאשר
את השלב הזה עכשיו.

הילה טרייבר:

אבל אין כסף.
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מירב קורן:

אני חושבת שזו ממש טעות לחכות עם זה .לא ,ל ,1.300-ל1.300-
מיליון.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

 1.300מיליון אנחנו נאשר עכשיו.

אלי ברכה:

לא ,לא ,בטוח.

הילה טרייבר:

אה ,או קיי,

מירב קורן:

היו כאלה שאמרו לא רוצים.

הילה טרייבר:

בסדר.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

רגע ,רגע ,אני לא מבקשת ,תקשיבו ,אני מבקשת אישור של כסף על
 1.300מיליון.

מירב קורן:

סבבה.

הילה טרייבר:

אני רוצה ,אל תאשרו .בסדר? רק תדעו ,תדעו שאלה הסעיפים שאנחנו
מתכננים לעשות ,שיש לנו גם תכנון עתידי למחלקת רווחה להתאים
אותה לאגף הנוער ,זה התכנון העתידי ,גם זה אמור לעלות 1.100
מיליון באומדן ,לא כסף .רק שתדעו.

אלי ברכה:

מה שאנחנו לא רוצים שיקרה ,שלא תגידו ,לא ותחזרו אחר כך,
באמת ,בגישה נכונה ,לא גישה שלילית ,ותאמרו לא ידענו ,חשבנו שגם
זה מעודכן ,וגם זה .אנחנו מנסים להציג לכם את כל ה,

שרון רומם:

 ..ביוב ,אז עוד פעם יחפרו פה?

מירב קורן:

אין מה לעשות .לאנשים עשירים הכי זול לבנות .אנחנו לא עשירים.
מה לעשות? אבל שנייה רגע ,אני רק רוצה לומר .אני כן אוהבת את זה
שרואים גם את שלב ג' ,רואים את מה רוצים ,רואים את מה
מתכננים.

אלי ברכה:

לפחות את הצרכים ,לא כסף.
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מירב קורן:

סבבה ,אני חושבת שבגלל זה ,זה כל כך חשוב שיש את הarchive-
הזה של כל ה ,זה נמצא שם .מי שלא זוכר ולא בטוח ולא זה ,הכול
נמצא שם .נכנס מדויק בתאריך מסוים ,הוצג .הכול ברור .אין פה שום
הפתעות.

שוקי ארליך:

אין  ..של התכנון קדימה .כיוון שאני עדיין טוען שהפיתוח שלנו הוא
הפונקציה של הכסף ,לא של מה שאנחנו צריכים ,אולי גם המצב
עכשיו .מכיוון שאנחנו יכולים להניח ואז את יכולה יותר לדעת,
שיחידות ההתקדמות הן בסדר גודל של מיליון  ₪אני סתם זורק ,ואת
צריכה לדעת מאיפה שאת צוברת ,הייתי מכין תוכנית אלטרנטיבית
לפי יחידות התקדמות .שאומרת ,בעצם ג' נורא מבלבל ,כי ...וזה הכול
יהיה תלוי בקצב הכסף שנגייס .אז לפי דעתי הייתי עושה ,priorities
סדר של .priority

הילה טרייבר:

רגע ,רגע ,אני אגיד לכם ,אני אגיד לכם למה מופיע ג' .ג' זה שלב
שמעולם ,כל הדברים האלה שדיברנו ,כן רצינו לעשות אותם .פיתוח,
זה זה זה .ג' ,השלב של אגף הנוער ,מעולם לא הזכרתי אותו באף
מליאה ,לא ב 2017-ולא ב .2019-שוקי ,השלבים של הכסף יהיו
ככה .ברגע שיתפנה עוד כסף ,זה בערך בקפיצות של חצי מיליון  .₪כי
אני צריכה חצי מיליון  ₪לכניסה פה ,שזה פחות או יותר שצריך .אז
השלב הבא יהיה הכניסה פה .אחר כך אנחנו נעשה את מה ש ,הכניסה
זה המבואה והמעלונים ,הנושא של הנגישות .בסדר? אגף הנוער הוא
יחכה לאחרי שנסיים את כל הפנים של פה ,ואז נלך לאגף הנוער .זה
תוכנית חדשה ,היא דורשת היתר חדש ,היא רק עכשיו ,בעצם אני
מקבלת מכם אישור לעשות את התוכנית הזאתי ,עתידית יהיה היתר,
יישב שם.
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פבלו לם:

אני רוצה להגיד .שלב ג' ,נכון שהוא הוצג לנו  ...אנחנו מרגישים אותו
באוויר.

הילה טרייבר:

בסדר ,בגלל זה אני מציגה.

פבלו לם:

זה אומר ,זה אומר שהוא קיים.

הילה טרייבר:

כן.

פבלו לם:

רגע ,רגע ,יש לנו  ...בשולחן שלנו שזה עובר.

הילה טרייבר:

לא ,לא נכון.

פבלו לם:

דבר שני,

הילה טרייבר:

לא פבלו ,אני מתעקשת אבל זה לא נכון.

פבלו לם:

זו דעתי.

אלי ברכה:

תני לו להשלים.

פבלו לם:

זו דעתי.

אלי ברכה:

גם אם זה לא נכון ,תתני לו להשלים.

הילה טרייבר:

או קיי,

אלי ברכה:

פבלו תדע לך זה שאתה עונה אתה מפריע לדיאלוג פה.

פבלו לם:

דבר שני ,לגבי הנושא של כספים שיגיעו ,שנבחנים ,שיהיו בכיס של
אולגה וכו' וכו'.

(מדברים יחד)
פבלו לם:

אני אומר ככה ,אם למועצה יש  ...מתוך ,תוך כדי זה שיש בהירות,
ארנונה והיטל השבחה .אני לא יודע אם בעוד שנה ,אנחנו לא נהיה
בפרויקט אחר ,שאולי נצטרך יותר להשקיע את הכסף .לכן אני חושב
ש ,תסתכלו ,אנחנו על פי התחזית עומדים להשקיע את כל הכסף.

הילה טרייבר:

לא .לא .אז לא.

פבלו לם:

אז אם אפשר לקבל ,אם אפשר לקבל תמונת מצב של מצב הקרנות של
המועצה.

הילה טרייבר:

.0
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אלי ברכה:

פבלו זה .0

הילה טרייבר:

לא ,אבל באמת  .0תקשיבו ,אני ,תקשיבו ,אומרת את האמת .אנחנו
השנה לקחנו  5מיליון  ₪הלוואה אם אתם לא זוכרים ,כדי לאזן את
הנושא של הקרנות ,כדי לאזן את התקציב הבא .כל שנה כדי לאזן את
התקציב ,אנחנו צריכים כמעט  7- 6.5מיליון  ₪קרנות .אין פיתוח
במועצה .0 ,עכשיו למה,

פבלו לם:

אז למה את מתחייבת?

הילה טרייבר:

אני לא מתחייבת ,זה בדיוק העניין.

אלי ברכה:

אתה לא מתחייב.

הילה טרייבר:

אני בסך הכול אומרת ,שזה  1.300מיליון עכשיו .ברגע שיהיה כסף,
כדי לאשר את התב"ר ,אנחנו נבוא עוד פעם ,ואז נודיע לכם תקשיבו,
יש רק חצי מיליון ,אפשר או לשים אותו פה ,או על שיפוצי קיץ,
כנראה נשים אותו על שיפוצי קיץ .זה לא התחייבות אוטומטית .זה
בסך הכול אחר כך כשאני מציגה ,רק סלייד קטן אומרים לי לא ראינו
את כל התמונה .אני מראה את כל התמונה ,אתם לא מתחייבים על
הכסף ,אתם לא מתחייבים לעשות את זה ,הדבר היחידי שמתחייבים
זה עכשיו על  1.300מיליון .כשבפעם הבאה יהיה לנו מלא כסף ,נקבל
איכשהו כסף ,אני אבוא ואני אגיד אני רוצה מיליון  ₪לזה ,אני אזכיר
לכם שהיה דיון על זה .זה הכול,

אלי ברכה:

אני מציע שנעשה ככה,

הילה טרייבר:

ודרך אגב ,שלב הנוער ,שלב הנוער לא היה ,זה לא משהו שעשינו,
עכשיו עם השיפוץ ושהנכנסו אנשים ,נכנסו אנשים ,רק עכשיו ,בשלב
הזה ,החלטנו בעצם ,זו תוכנית ממש  -ממש ראשונית ,החלטנו שצריך
לעשות התאמה גם לשלב של אליעד ,כי ראינו שהמחלקה שלו גדלה
ואין להם מקום לנוער ,ואמרנו ,המחלקת רווחה התפנתה ,נעשה
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התאמה .דרך אגב גם אם ארנון יעברו ,הם יעברו פה וישבו בשני
חדרים אחרים .יש להם איפה לשבת.
מירב קורן:

איפה איכות הסביבה יושבת?

הילה טרייבר:

איכות הסביבה נשארת שם.

אלי ברכה:

בונים להם מבנה מפלסטיק.

(הנוכחים צוחקים)
הילה טרייבר:

דרך אגב ,כן מגדילים את החדר ,כי מכיוון שמתפנה ,יש להם את
החדר שלהם וחדר לידם התפנה הרווחה ,מישהי שעובדת במחלקת
רווחה ,אז התוכנית היא לשבור את הקיר ולעשות להם ,ולעשות חדר
ש הם יוכלו לקבל קהל ,ולשבת שם ,כי יש שם הרבה ועדות איכות
סביבה וכזה.

אלי ברכה:

אני רוצה ,אני רוצה להציע ואם תרצו תצביעו בעד ,ואם תרצו לדחות
 נדחה את זה .אתם רואים את מה ה1.300-מיליון מייצגים1.363 ,מיליון נדמה לי ,מה זה מייצג .אלה הסעיפים שאותם אנחנו מבקשים
לעשות לצאת לעבודה ,להסדיר ,להסדיר את המים .אני מציע
שבאותה מסגרת הילה וגלעד יעשו טבלה שבה יצויין חלק ב' ,יתרות
חלק ב' ,בלי כסף.

הילה טרייבר:

עשינו .יש .0

אלי ברכה:

לא ,לא ,ברור שיש  .0זה ברור .ברמה נושאית .במישור של נושאים.
איזה נושאים.

הילה טרייבר:

כתוב.

אלי ברכה:

לא ,אבל מה שייכנס לפרוטוקול בסוף ,שיהיה ברור מה אנחנו עדיין
רוצים לעשות.

הילה טרייבר:

כתוב אלי בטבלה.

אלי ברכה:

כן ,אבל מופיע שם כספים.
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הילה טרייבר:

לא מופיע כספים .לא ,כתוב  2.600מיליון .איפה ש 2.600-מיליון כתוב
.0

מירב קורן:

חבל ,אנחנו סתם מבזבזים זמן.

אלי ברכה:

לא על זה אני מדבר .לא על זה הילה .אני מדבר דווקא בטור של ה-
 ,2.600לנטרל את הכספים מתוך זה ,להשאיר את זה נושאית ,וגם
שלב ג' לכתוב שלב ג' זה נוער ,וזהו ,ואז נקצה כספים ככל שיהיה.

צילי סלע:

אלי ,הצד שמאל של הטבלה זה בדיוק מה שאתה אומר.

אלי ברכה:

נכון .אבל אני רוצה שיופיע ,ושלא נעמוד במצב לא נוח ,שיופיע מה
הפרויקטים שנשארו עדיין לעשות.

הילה טרייבר:

כתוב.

מאיר דור:

לכולם ברור על מה אנחנו מדברים ,בואו נתקדם .הילה ,לכולם ברור
על מה מדברים.

הילה טרייבר:

רגע ,אני רוצה להראות את ה ,בעצם ה 1.300-מיליון ,לא את זה.

פבלו לם:

הילה ,יש  20אחוז עלויות שהן לא בנייה.

הילה טרייבר:

נכון .בצ"מ ,פיקוח ,דרך אגב ,ותכנון ,מע"מ .זה פחות או יותר מה
שהולך .בין התכנון האדריכלי לבין הזה ,כן.

מאיר דור:

פבלו ,פבלו ,אני רואה שהרבה זמן לא בנית.

פבלו לם:

מה?

מאיר דור:

אני רואה שהרבה זמן לא בנית.

פבלו לם:

אני כל הזמן בונה.

הילה טרייבר:

תסתכל ,כאן כתוב מה אני רוצה ,אין פה נושאים ,זה לא נושאי.

אלי ברכה:

הטור האמצעי ,המספרים שלו צריכים להיעלם.

הילה טרייבר:

אבל הנה אתה רואה.0 ,

שוקי ארליך:

פבלו ,היא אמרה שהתכנון הוא יותר רחב מאשר ה 1.300-מיליון.
שהתכנון יהיה יותר רחב .זה מה שהיא אמרה.

(מדברים יחד)
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הילה טרייבר:

אין לי דרך לכתוב את זה אחרת.

מירב קורן:

זאת הטבלה שבאה לאישור עכשיו.

הילה טרייבר:

נכון.

מירב קורן:

מי שרוצה ,אפשר להעלות את זה לדיון עכשיו או לא.

שוקי ארליך:

הזאת זה אומר שתחת הסעיפים,

אלי ברכה:

רגע ,הטבלה מצד שמאל .רק צד שמאל.

מירב קורן:

בדיוק.

הילה טרייבר:

בבינוי מבואה כניסה זה יישאר לפעם הבאה .הספקת והתקנת שני
מעלונים – לפעם הבאה.

אלי ברכה:

אף אחד לא אמר לך לא להשאיר תחת ,קטגוריית התיאום תישאר,
הסכומים אומרים לך ,תורידי אותם.

(מדברים יחד)
אלי ברכה:

ולהוסיף לזה את שלב ג'.

שוקי ארליך:

חבר'ה אני לא מבין למה אי אפשר לקרוא ל 1.300-מיליון שלב ב' .מה
זה מפריע? בשלב ב' כרגע מתוקן ל 1.336-מיליון אלף .נקודה ,ואת זה
אנחנו מאשרים.

הילה טרייבר:

בסדר.

צילי סלע:

אני רוצה לדעת מאיזה תקציבים.

(מדברים יחד)
צילי סלע:

אני רוצה לדעת מאיזה תקציבים.

הילה טרייבר:

הנה ,אני עכשיו בתב"ר.

צילי סלע:

זה מה שאני רוצה לדעת.

שרון רומם:

ה 5-אחוז האלה עדיין אקטואלי? כי התחלנו מזה שחרגנו ב..

הילה טרייבר:

שרון ,אין לי כסף .אני יכולה לתת  20אחוז ולא לעשות פיתוח .כאילו,
באמת ,בסוף אני מה שיש.

שרון רומם:

בסדר ,כאילו אמרת ש,
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שוקי ארליך:

השאלה ,מה שאומר שרון ,שאל תעשי פיתוח אחר לפני שאת בטוחה
שה 1.360-מיליון שרשום ,...זה המשמעות של ה 20-אחוז .להכניס
עוד כסף.

הילה טרייבר:

אבל אמרתי שזה  20אחוז.

מאיר דור:

שוקי ,אנחנו יושבים שבע פעמים ביום כדי להוריד  10,000פה,
 10,000פה.

הילה טרייבר:

אני אגיד רגע מאיפה הגעתי ל 1.300-מיליון.

שוקי ארליך:

הכסף כרגע לביטחון ולא לשחרר אותו עד שלא בטוחים.

מאיר דור:

לא עוברים את  1.300מיליון.

הילה טרייבר:

אנחנו עושים ככה .הכסף מורכב מיתרות שהיו בתוספת כיתות בית
ספר מקיף חוף השרון ,הסתיים הפרויקט .קיבלנו יותר כסף ממשרד
החינוך ממה שתיכננו.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

מה?

אורלי עמיר:

מה שהועבר הועבר?

הילה טרייבר:

הועבר .עשו להם תחשיב אחר.

פבלו לם:

צריך רק לעדכן את הסכום ... .ה 3-אחוז שכתוב פה פיקוח ,זה 3
אחוז ממיליון ,כמעט  1.100מיליון .זה כולל את החלק העליון שלא
נמצא פה .אז תבדקו את הנושא הזה.

הילה טרייבר:

בסדר.

פבלו לם:

זה אומר שהסכום יורד מ 1.300-מיליון.

אלי ברכה:

אם נחכה עד אוקטובר זה כבר לא יספיק.

צילי סלע:

זה בדיוק העניין.

(מדברים יחד)
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הילה טרייבר:

צילי .צילי .הכסף הוא מיתרון בתב"רים ישנים .תוספת כיתות בבית
ספר מקיף חוף השרון בגלל ההגדלה נשאר  ,517בגן ילדים בבצרה
אחרי שעשינו שם פרויקט מטורף שעלה הון עתק עדיין נשאר יתרה
של  384אלף  ,₪ובבית ספר חובב נשאר  .442אלה יתרות בתב"רים
ישנים.שכשהתחלנו לחפש מאיפה לממן את זה הלכנו לתב"רים
ישנים ,כל השאר היו ריקים לחלוטין ,הגענו לזה .זה כל הכסף ,מכיוון
שאין לנו כסף בקרנות השבחה ,זה כל הכסף שיש כרגע .חוץ מזה
אישרנו כבר כסף לשיפוצי קיץ ,ככה ששיפוצי הקיץ מיושרים ,הם לא
צריכים שם עוד כסף .אישרנו לזה תב"ר ,זה פנינו למפעל הפיס,
אישרנו  450אלף לתב"ר באולם ספורט ,זה גם מבוצע כבר.

צילי סלע:

ממפעל הפיס או מאיתנו?

הילה טרייבר:

לא ,ממפעל הפיס.

צילי סלע:

הכול?

הילה טרייבר:

הכול.

פבלו לם:

זה אומר ששלושת הפרויקטים נגמר סופית.

הילה טרייבר:

כן .נגמרו סופית ,מאוכלסים ,לומדים בהם .חשבון סופי אושר ,אין
יותר כלום.

שרון רומם:

למה לא התחלת מזה ואחר כך,

הילה טרייבר:

התחלתי בגדול .בקיצור ,זה הכסף שנשאר .כרגע זה מה שיש .אם כבר
דיברנו על קרנות המועצה ,ריקות .באמת כאילו גם הקרנות של הביוב
אפרופו  ...שתהיו ,זה מכיוון שכל כך התעכבה ,התעכב הבינוי בתקופה
האחרונה ,גם בביוב אנחנו בבעיה גדולה עם ההיטלים שאמורים
להיכנס .זה הסוף של הזה .אפשר לאשר  1.363מיליון.

אלי ברכה:

אני בעד?

פבלו לם:

לא ,אני מבקש לשלוח את ה,

אלי ברכה:

ברור.
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הילה טרייבר:

בסדר.

פבלו לם:

כל האחוזים,

אלי ברכה:

ברור.

הילה טרייבר:

או קיי .יש מתנגד? לא.

סעיף  – 8הצגת תוכנית עבודה  - 2022מזכ"לית המועצה
הילה טרייבר:

או קיי  ,תודה רבה .אחרון ,אני יוצאת לשנה הזאתי עם תוכנית עבודה
בעצם .בעצם המנהלים אמורים תיכף ,כל הספטמבר של החגים הורס
את זה ,אנחנו צריכים לאשר את התקציב באוקטובר .בעיקרון עד סוף
אוקטובר אבל הסיכוי לזה קלוש ,אנחנו כנראה נגיע לדצמבר בתקווה.

צילי סלע:

כי? למה?

הילה טרייבר:

כי בספטמבר אין עבודה ,ואני רק אעביר את זה למנהלים בעצם
לביצוע.

צילי סלע:

כמה ימי עבודה יש?

הילה טרייבר:

.9

צילי סלע:

וואו.

הילה טרייבר:

כל ספטמבר  9ימי עבודה.

שוקי ארליך:

זה כולל את הסוכות?

הילה טרייבר:

לא ,סוכות סגור 9 .ימי עבודה.

מאיר דור:

 9זה כולל ימי שישי אני חושב.

צילי סלע:

אני חושבת ש 11-ימי בית ספר ,ובגלל האיסרו חג וזה אז יש,

מאיר דור:

כן ,יש  6או  7ימים.

הילה טרייבר:

לא ,לדעתי  .9איסרו חג עובדים.

מירב קורן:

אני יודעת שהדיונים הפתוחים הם בסוף ,אבל ממש לפני זה ברשותך.

הילה טרייבר:

או קיי.
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מירב קורן:

אני חושבת שיש מהומת אירועים בעולם בכל מה שקשור לתנאי
האקלים ,ואני חושבת שאנחנו לקראת החורף ,אני מבינה את
הנסיבות שתיכף נכנסים חגים וזה ,לקראת החורף אנחנו צריכים
לעשות  ...מטורף לוודא שאנחנו ערוכים לחורף הזה ,כי לפי כל
התחזיות הוא הולך להיות מאוד קשה.

מאיר דור:

אני אגיד משהו בקטע הזה .אני לפני כחודש ,בדיוק בדברים האלה
פניתי לרשות ניקוז שיכינו תוכנית איפה הם חושבים שבחורף הקרוב
יהיו בעיות .הם בימים האלה מסיימים להכין דו"ח גם על המועצה
שלנו .איפה הם חושבים מקומות שיהיו בעייתיים ,שיהיו הצפות,
אנחנו נקרא את הדו"ח ,אם צריך אני גם אעביר לחברי המליאה את
מה שאני אקבל ,תקראו .הם עושים תוכנית לראות איך אנחנו פוגשים
את המצב ,כולם אומרים שיהיה קשה.

שוקי ארליך:

אני רק רוצה לחדד שהחורף השנה מתחיל בספטמבר .תזכרו.
בספטמבר ראש השנה 6-5 ,בספטמבר ,החורף יכול לבוא מייד.

מאיר דור:

ביום חמישי יש ישיבת מליאה ברשות ניקוז על זה.

מירב קורן:

אני חושבת שהשנה זה לא שנה ,זה לא שנה שעברה ,וזה לא השנים
הקודמות ואני מכירה אותן היטב ואתה יודע את זה .עם כל הסופות
ועם כל הבלאגנים ,אני חושבת שצריך לעשות הרבה מעבר לחלק
הציבורי ,גם הכשרה של התושבים ,גיזום עצים ,סילוק מפגעים ,יהיה
פה חבל על הזמן .חבל על הזמן.

שוקי ארליך:

כדאי לעשות מבצע לפני החגים?

מירב קורן:

אני חושב שצריך להתייחס לזה בחומרה רבה.

צילי סלע:

אני רוצה רגע להתחבר למה שמירב אומרת בהקשר אחר .אחר גם כן
קשור ,לא קשור .אני כשהסתכלתי על תוכנית העבודה שהיא טכנית,
תפיסת שירות ,זה ,אין כאן את הכיוונים שהמועצה הולכת אליהם
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מבחינת התוכן ,או קיי? ניהול  ...כל הדברים האלה ,זה כל שנה אותו
דבר .עכשיו צריך לדבר.
שוקי ארליך:

יש נושא אחד שקיבל כבוד ,אני מודה לך .היחס בין המועצה ל,

הילה טרייבר:

נכון ,דרך אגב ,צילי.

צילי סלע:

שנייה ,שנייה ,אני רוצה רגע להתחבר למה שמירב אומרת .אני
חושבת ,שבואו נגדיר ,כן? את התכנים האמיתיים שהמועצה תשים
עליהם השנה דגש ,או קיי? ראינו תמונות ממדינות כל כך,

הילה טרייבר:

רגע ,אבל אני רוצה להגיד לך צילי ,זה ב ...מליאת המועצה בעבודת
המועצה ,יש פה את הנושא של על מה שאת מדברת .אנחנו דיברנו על
הנושא של האקלים ,יש פה אם ,את רואה בתיק של המועצה ליווי
מחלקת קיימות בטיפול במשבר האקלים ,זה מופיע בתוך תוכנית
העבודה שלי כי זה יהיה התפקיד שלי.

שרון רומם:

אני רוצה להעיר לך דווקא על זה ,כי דווקא את אמרת בפגישה
שהייתה פה עם כל המחלקות ,את רשמת פה התמודדות ,ולמנהלים
שלך את אמרת זה לא משהו חדש ,זה  ...מה שהם עושים,

צילי סלע:

לא ,בסדר ,אבל אני התפקיד שלי,

שרון רומם:

לא ,אני אומר ,זה לא התמודדות ,העבודה השוטפת.

הילה טרייבר:

בסדר ,לא ,אבל לא נכון.

מירב קורן:

סליחה רגע .את מבינה שכשכולנו הסתכלנו בטלוויזיה על גרמניה ,לא
תגידי על מדינת עולם שלישית .גרמניה שזו אחת המדינות הכי
מתוקתקות בעולם באיכות הסביבה ,כשהם הגיעו למצב כזה זה ,לי
מדליק נורות אדומות ברמת המוכנות שלנו.

הילה טרייבר:

מירב זה נכון ,ולכן ,נושא משבר האקלים מופיע פעם ראשונה  ...גזי
החממה של המדינה ,פעם ראשונה בתוכנית העבודה שלי ,כאתגר שלי
מול המנהלים זה הנושא של הטיפול במשבר האקלים .אני מול ,יחד
עם מחלקת קיימות.
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שרון רומם:

זה לא התמודדות ,המנעד הזה בתוך העבודה.

הילה טרייבר:

לא ,שרון ,יש פה דברים שהם עושים בשוטף ,ויש את זה שהם צריכים
לעשות דברים אקסטרה .הם כאילו יש דברים שהם עושים בשוטף
שעושים אותם כל הזמן כמו שמאיר אומר עבודה מול רשות ניקוז
לפני החורף וכזה ,אבל יש אקסטרות .כל הנושא של תאים פוטו -
וולטאים של האנרגיה ,אני כבר יש לי שנים ממונה אנרגיה.

מירב קורן:

אז רגע ,אז אני מחלקת את זה לשניים ברשותך .יש את הטווח הארוך
שהוא מאוד חשוב ,ומה שאני כרגע מדברת עליו הוא ברמת מוכנות
כאן ועכשיו.

הילה טרייבר:

בסדר אני הבנתי.

מירב קורן:

ואני חושבת שזה לא מספיק לדבר במאקרו ,מול הרשויות הגדולות
הארציות ,גם לא מול הרשויות המקומיות בתוך כל ישוב ,אלא ממש
להגיע לפרט ,לבן אדם .אני רואה ,אני מסתובבת .אני אומרת אני
רואה ד ברים שבוודאות זה מפגע חורף .אני רואה את זה בוודאות,
בגלל זה אני מדברת .אצלי? עצים לא גזומים ,סחף טורף ,כל מיני
דברים שתלויים וזה .בגינה שלך יש הצפה ,זה פוגע בסביבה .זה לא
משהו שהוא  ,...כל אחד צריך להסתכל אצלו ,מסתבכים בחוטים ,כל
מיני דברים ,אני רואה מסביב מלא דברים כאלה ,וזה לא רק בבצרה.

מאיר דור:

אנחנו נוציא מכתב לכל הוועדים.

הילה טרייבר:

מירב ,זה כאילו לעכשיו ,זה לא תוכנית העבודה.

שוקי ארליך:

בדיוק.

הילה טרייבר:

זה נושא לעכשיו .בתוכנית העבודה ,צילי ,כן דיברנו גם על הנושא של
ה ,יש לנו כמה דברים שהם בעייתיים .אחד ,דיברנו על זה הרבה
פעמים ,על נושא של הנגשת מידע .זה אנחנו שמים על זה השנה דגש
בגלל שאנחנו מגלים ,אפרופו לדבר עם התושב על גזם ועצים וזה ,אם
התושב לא שומע זה בעייתי ,הוא לא רואה את זה .יש לנו את הנושא
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של משבר האקלים ,יש את הנושא של תוכנית המתאר הכוללנית
שהיא מאוד משמעותית ,שהיא מתייחסת בשורה התחתונה למלא
דברים שאנחנו מתעסקים בהם בשוטף ולא מצליחים לקדם אותם
משטחים פתוחים ונושא של הטבעת הטיילות .התוכנית מתאר
כוללנית מתעסקת בהמון תחומים שאנחנו רוצים לסיים אותה השנה,
לפחות לאשר אותה ,זה לשנה הקרובה.
שרון רומם:

באישור ועדה מקומית?

הילה טרייבר:

לא ,אישור ,שנה הבאה ,אני מדברת איתך סוף  .2022אישור של
התוכנית.

שרון רומם:

מה זה אישור? בוועדה מקומית או מחוזית?

הילה טרייבר:

לא ,בוועדה מחוזית .מחוזית.

שרון רומם:

זה ריאלי?

הילה טרייבר:

זה ריאלי .יש מועצות שאישרו כבר.

שרון רומם:

בסדר ,אנחנו לא בשלב של  ...זה לא נעשה בכלל.

הילה טרייבר:

למה? אנחנו ,למה לא?

דובר:

איזה מועצה?

הילה טרייבר:

איזה מועצה אישרה תוכנית מתאר כוללנית?

אלי ברכה:

עמק חפר.

הילה טרייבר:

עמק חפר ,מטה אשר אני חושבת שאישרו.

אלי ברכה:

אה ,מטה יהודה.

הילה טרייבר:

מטה יהודה .זה אותה תוכנית כוללנית.

אורלי עמיר:

הילה ,יש לי שאלה .היא יותר נקודתית .אתם אומרים שהולך להיות
חורף קשה ,יש איזה מישהו מטעם המועצה שמסתובב במושבים
ומחייב אנשים להוריד עצים מסוימים?

הילה טרייבר:

לא ,זה מה שדיברנו .אנחנו עכשיו נעשה .בדרך כלל אנחנו רוצים
לעבוד מול הוועדים המקומיים ,אין לנו ,זה לא חוק עזר ,לחייב
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מישהו ,אני צריכה חוק עזר כדי ,על מה אני אחייב אותו? במה אני
אאיים עליו? אני צריכה לעשות הסברה ,זה לא בחובה .כי אין לזה
חוק.
שוקי ארליך:

רק הסברה.

הילה טרייבר:

רק הסברה.

שוקי ארליך:

אבל צריך לעשות אותה.

הילה טרייבר:

בסדר.

שוקי ארליך:

אבל צריך להוציא דף לתושבים ,לא לוועדים .היכן ביתך והסביבה
לחורף.

הילה טרייבר:

כן.

שוקי ארליך:

והחורף מתחיל בספטמבר .אנשים כבר מחפשים מה יקרה פה
בספטמבר ,פתאום יתפלאו שלא התחילו את המרזבים.

הילה טרייבר:

אנחנו נעשה את זה ,זה רלוונטי לעכשיו ,זה אי אפשר לחייב ,אפשר
לעשות הסברה.

אלי ברכה:

זכרו ,חבר'ה תזכרו שבסוף ,בסוף ,בסוף ,זה יורד למהות של
הסמכויות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי ,ואנחנו יש לנו נטייה
לרצות לקחת אחריות מסוימת ,כן? כי שהתושבים שלנו בסוף
מתקשרים אלינו כי הם נפגעים ,וכן הלאה וכן הלאה ,אבל בסוף
השלטון המרכזי לא מאציל סמכויות לשלטון המוניציפאלי על מנת
שיוכל לפעול .את זה אתה מבקש ,וזה אתה מתחמק ,וזה אתה אומר,
אין לך חוקי עזר שאתה יכול לבוא למישהו ולהגיד לו 'אני מבקש ממך
שתעשה' .גיזום עצים זה חברת חשמל ,חברת חשמל  ,...אז אנחנו
מטפלים .אני דיברתי באופן אישי עם ניסים אלמוג ואמרתי לו אתה
מבין שאם עד עכשיו ה ...מוצף ,עכשיו כל המועצה תהיה מוצפת.
בצרה ,הזכרתי את בצרה .הוא היה איתי ואיתך באותו זמן ,שהמים
הגיעו עד לקצה של בצרה .מה מציף את בצרה כל שנה? מציף את
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בצרה כל שנה כי היציאה מרעננה היא לא מספיק גדולה בשביל להכיל
את כל המים שמגיעים אז זה מציף אותנו .אנחנו מתנגדים שיגדילו
את המוצא כי אחרת הם יציפו את בצרה ,וככה זה ,ואודים יכולה
להיות מוצפת ואנחנו ב ...יש בתים באודים שיכולים להיות מוצפים.
הם עושים איזה תעלה שאף אחד לא מפקח עליה אבל היא כבר
הוצבה .רשפון אותו דבר ,ברשפון מרעננה יכולה להיות הצפה ברשפון.
מירב קורן:

וכמו שאנחנו זוכרים זה לא רק הצפות ,זה גם סופות שיכולות לעשות
נזקים קשים.

אלי ברכה:

וזה העצים שנופלים על עמודי החשמל וכן הלאה וכן הלאה.

אורלי עמיר:

אין שום חוק עזר שמפגע כזה ,שיש צפי ממנו לסיכון  ,...אין שום חוק
עזר?

הילה טרייבר:

יש חוק של מפגעים ,אבל זה לא מפגע של החורף .זה מפגעים כאילו
תברואתיים ,שתברואן המועצה,

אורלי עמיר:

מה מפגע של חורף אי אפשר  ...את זה?

הילה טרייבר:

לא .תסתכלי בחוק עזר .אין כאילו עצים גבוהים .יש עם זה ,יש עם זה,
אני אגיד לך ,יש אם זה פולש ,יש אם זה פולש לחצר ,או אם זה מפריע
לשכן או לשטח ציבורי ,אבל לא אם זה גבוה סתם .שזה כאילו הבעיה.

אלי ברכה:

אורלי נניח שניקח מומחה ,מומחה מטעם נושא החשמל ונעשה ונגיד
לו תעשה סקירה של השנאים וחברת חשמל והנקודות חיבור ותעבור
רגע ותסתכל על העצים ,מומחה ,אדם שמתמצא בזה .אנחנו עושים
את זה בבתי הספר ,אתה שולח אותו ,הוא מסתכל ,רואה את השכן
שהעץ שלו כמעט שוכב על העמוד ,אתה אומר לו תקצץ אז הוא אומר
לך לא בא לי ,תביא אתה את הכסף אני אקצץ.

צילי סלע:

אלי ,אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיות כל כך סקפטיים ,אני
חושבת שהרבה פעמים התושבים לא יודעים.

אלי ברכה:

לא יודעים ,נכון.
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צילי סלע:

והם לא מודעים לסכנה,

אלי ברכה:

גם זה נכון.

צילי סלע:

לא מודעים למה שיכול לקרות.

אלי ברכה:

או שהוא מודע לעלות ואומר אני לא אעשה את זה.

צילי סלע:

לכן אני אומרת שהסברה ,ויכול להיות שאפילו סיור של מישהו,
שניים ,שלושה אנשים של המועצה שיעירו את תשומת ליבם.

אלי ברכה:

אני לא חולק .האמירה שצריך לעשות הסברה ואולי צריך לסייר
ולהודיע לוועדים ,אני בעד זה .רק נשארה השאלה של יכולת האכיפה.

(מדברים יחד)
שוקי ארליך:

שבחוק יכולה לבוא אליך ולהגיד לך תגזום.

אלי ברכה:

נכון.

מאיר דור:

שני דברים לפני שהילה ממשיכה.

שרון רומם:

הוא גוזמת ומחייבת אותך.

שוקי ארליך:

אותו הדבר.

מאיר דור:

ביום שלישי הקרוב ,בשעה טובה ומוצלחת ,פותחים את הגשר מעל,
מורידים את הגשר  ...ופותחים את הגשר החדש .חברי מליאה
שרוצים להשתתף  -בבקשה.

שוקי ארליך:

 ...פסי הרכבת?

מאיר דור:

כן .ביום שלישי בין  16:00ל 18:00-הפתיחה.

(מדברים יחד)
מאיר דור:

לא ,השרה נמצאת עכשיו בארצות הברית.

שוקי ארליך:

כן.

מאיר דור:

אנחנו ,המועצה ביקשה ממשרד התחבורה ,מרכבת ישראל ,שזה
יתבצע לפני ה 1-לספטמבר ,שהילדים שלנו יותר לא יחצו את פסי
הרכבת אלא שהאוטובוסים שלנו ייסעו על הגשר.

שוקי ארליך:

ברור.
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מאיר דור:

כמובן בעקבות האוטובוסים שלנו ,כל עם ישראל כבר ייסע על הגשר,
ואני חושב שזה רגע מאוד מאוד שמח ומאושר ,שהגענו לזה .זה אחד.
שתיים  -אנחנו פנינו להוט לגבי שחרור האינטרנט בישובים .קיבלנו
מכתב שנעביר את הרשימה ,העברנו את הרשימה עם האנשי קשר של
כל ישוב ,וכנראה ,אל תתפסו אותי במילה ,בין פברואר לאפריל שנה
הבאה מתחילים לעבוד בהתיישבות העובדת בנושא שדרוג קווי
אינטרנט .אנחנו כמובן,

דוברת:

זה רק מי שיש לו הוט?

שוקי ארליך:

ברור.

הילה טרייבר:

לא ,רגע ,רגע ,רגע ,בלי קשר לזה ,המועצה הצטרפה.

מאיר דור:

רגע ,יש כאן ,בנוסף לזה ,אנחנו גם משתתפים בקול קורא.

אורלי עמיר:

אתה מדבר על הוט או על בזק?

מאיר דור:

סליחה ,בזק .אמרתי הוט .התכוונתי בזק.

שוקי ארליך:

אה,

מאיר דור:

לא.

הילה טרייבר:

בלי קשר לזה ,המועצה הצטרפה למכרז של כל מיני מועצות אזוריות
ומועצות לשדרוג ,להחלפת סיבים אופטיים בישובים .כמה מועצות
התאגדו לזה ,שילמנו בשביל זה .₪ 4,500

מאיר דור:

מי שיבוא קודם  -יבורך.

הילה טרייבר:

בדיוק .איך קוראים לו ,שר התקשורת יועז הנדל בירך על המהלך.

שוקי ארליך:

יש לנו נתונים? מה הממוצע בישובים? אצלי בבית יש לי  93מגה.

מאיר דור:

תראה ,בקיבוצים העסק מסודר מאוד יפה ,הקיבוצים לא צריכים את
זה.

שוקי ארליך:

כמה יש לכם בבית?

מאיר דור:

אצלנו?

שוקי ארליך:

כן.
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מאיר דור:

כמה יש אצלכם?

שוקי ארליך:

לי  93מגה .בבית.

מאיר דור:

גם אצלנו זה משהו,

אורלי עמיר:

אתה מקבל בבית ?93

שוקי ארליך:

כן .מבזק.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

היא הביאה לנו את החומר לעבור עליו ,לפני שאנחנו מפיצים את זה
לישובים .אנחנו נפיץ את זה לישובים ,תהיה התייחסות ואז הם
יחזרו ,אבל להם כבר יש חוברת ,שהם מעבירים אלינו ,להתייחסות
שלנו של דברים שזה אחר כך נעביר לכל אחד מהישובים לראות אם
הם הכניסו את מה שצריך.

שוקי ארליך:

ומתי המליאה מתכנסת? אחרי הישובים או לפני הישובים?

הילה טרייבר:

לא ,אחרי הישובים .אחרי שהישובים יעירו את ההערות שלהם מה
הם רוצים זה יעלה לדיון במליאה.

שוקי ארליך:

לא דיון ,קריאה.

הילה טרייבר:

לא ,יחד עם זה שנשלח לישובים ,נשלח גם אליכם .זה כל הישובים .זה
מסודר שם לפי מתחמים .זה בעיקר סטטוטורי .זה הזה .זה לא שיש
עוד זה .סך הכול עכשיו קראנו ,התחלנו לקרוא את זה ,יש כאילו
הערות ותיקונים ,אבל יש לזה כבר איזה בשר .זה לא רחוק.

שרון רומם:

לא אמרתי ,בין אישור ועדה מחוזית לבין מה שאנחנו היום,

הילה טרייבר:

בסדר ,אני מדברת איתך על עוד שנה וחצי.

אלי ברכה:

לפחות .3

הילה טרייבר:

אל תהייה 3 ,זה הרבה זמן.

אלי ברכה:

שנה וחצי אני שומע כבר שנתיים.
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הילה טרייבר:

לא ,אבל בגלל זה אני אומרת ,זה כן עבד ,זה מה ש ,אנחנו עובדים על
התוכנית מתאר כוללנית כבר שנה וקצת.

שוקי ארליך:

שנה וחצי אחרי הקורונה.

דובר:

זה הגדרה יותר מדויקת.

שרון רומם:

לא אישרנו מקומי ,זה לא,

אלי ברכה:

תזכרו שבסוף הנושאים הכלכליים זה הנושאים .כל השאר ה,

הילה טרייבר:

טוב ,אני אחזור אחורה רגע .מה שעשיתי זה עשיתי לכם סיכום שנה
של שנת  ,2021מה שעשינו זה בעצם החלפה של מערכת ה CRM-של
המועצה ,ואנחנו מחליפים עכשיו את האתר ,ומחברים את הקשר מול
הישובים.

שרון רומם:

מתי נפרסם את זה לישובים?

הילה טרייבר:

כשנגמור את הפיילוט .אנחנו בודקים אותם עכשיו ,ודרך אגב לוועדים
המקומיים כבר עשינו את זה ,אבל לפיילוט לתושבים ,הם כבר לא
פותחים ב ,...כי היא לא קיימת .הם פותחים ב ...אבל אנחנו נפרסם
את זה עם הפיילוט .מנהלת אגף שירות שעבדה פה ,שרון ,מסיימת אז
תבוא מישהי חדשה.

צילי סלע:

ממש מבאס.

הילה טרייבר:

ממש מבאס .דיוק וייעול שירותים :שני שירותים מותאמים לקורונה,
מכללה לגמלאים ,לפחות אני נותנת לכם דוגמה ,מכללה לגמלאים
יצאה לישובים ,הקמפוסים לנוער ,עשינו הקמה של מלגות
לס טודנטים ,החלפנו מערכת בוועדה לתכנון ובנייה ,ועשינו התאמת
המענה בקבלת הקהל שזה מבוצע בימים האלה .מבחינת תפיסת
החינוך היה פה שי פירון ,אתם יודעים איפה זה עומד ,שנה הבאה
נלווה את זה עוד .שימור ושיפור הקשר בין יחידות המועצה לוועד
המקומי ,כל האגפים ,כמעט כולם יצאו לישיבות בתוך הוועדים
המקומיים ,סמדר ,מאיר ,חגית של הרווחה ,כולם בעצם ,אולגה
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הייתה בכל מי שזה ,כולם ישבו בעצם בוועדים המקומיים ועשינו
איתם התאמות .זה חיזוק השדרה הניהולית .עשינו זה ,יותר קשה .גם
כל המנהלים צריכים לזכור שנה ראשונה,
שוקי ארליך:

כולם התחלפו?

הילה טרייבר:

כולם היו חדשים .שנה מאוד מאתגרת בהיבט הזה .השלמה  70אחוז
מהבינוי החדש ,כמו שראיתם השלמנו .שוב ,בדגשי מליאת המועצה,
תפיסת השירות ,כשאני מדברת על שירות זה לא כמשהו אמיתי כזה,
זה בסוף באמת איך המחלקות עובדות מול ה ,מול התושבים .איך
עובדת מחלקת תכנון ובנייה ,יש שם המון מה לשפר ,גם במידע שעולה
לאתר ,גם בקצב של העבודה שם ,יש הרבה תקשורת ,כנ"ל בנושא של
השפ"ע ,איגום משאבים ,הטמעת תוכנית האב האסטרטגית ,יש שם
כל פעם ,אם אתם זוכרים את התוכנית אב ,יש שם כל פעם תחומים
שדיברנו עליהם שאנחנו צריכים לטפל בהם ולהטמיע אותם .חיזוק
והידוק הקשר עם השובים והתושבים וכמובן התמודדות עם משבר
האקלים כדגש מליאה שלנו שזה מה שאנחנו רוצים לשים השנה.
כשאני מדברת על הטמעת תוכנית האב האסטרטגית ,אז החינוך
נמצא בפנים כי זה כבר חלק ,כבר דיברנו על זה בתוך תוכנית האב
האסטרטגית ,שמירה על שטחים פתוחים נמצאת בפנים ,הגדרה של
תוכנית מתאר כוללנית ,רווחה.

צילי סלע:

אני רוצה רגע להעיר על זה ,שזה מה שניסיתי להגיד קודם .או קיי?
אני חושבת ,כן? שלהשאיר את הדברים ברמת כותרת ואחר כך שכל
מחלקה תצלול אליה ותגדיר לעצמה את היעדים ,זה לא ,זה לא
מ ספיק טוב .אני חושבת שכל היופי הוא שכשמדברים על ,סתם אני
אומרת ,הטמעת חינוך ,כן? אז יש לזה השפעות רוחביות .נגיד
התמודדות עם משבר האקלים ,או אני לא יודעת מה ,כל הנושא של
טיפול באשפה ,לא משנה ,או קיי?
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הילה טרייבר:

או קיי.

צילי סלע:

זה לא צריך להישאר רק תחת שפ"ע .אני יודעת שככה אתם עובדים.
אבל אני חושבת שבמקום לדבר על תפיסת שירות ,איגום משאבים,
הטמעת תוכנית ,לקחת שניים ,שלושה ,ארבעה ,חמישה נושאי אב
שהם נושאים תכניים ,לא טכניים ,או קיי? זה טכני.

הילה טרייבר:

אז תני לי לסיים תראי איך הגעתי למנהלים ואז נדבר ,בסדר? או קיי,
פה בעצם בעקבות הנחות היסוד בעקבות משבר הקורונה ,יוכנו
תוכניות עבודה חצי שנתיות ,וגם את היעדים אנחנו ממתינים רק ל ,כי
כבר עכשיו הנה נגיד חינוך ,עוד לא ברור מה הולך לקרות .לעשות
תוכנית חדשה בחינוך זה חצי מיותר .כנ"ל כל הנושא של פעילות
הנוער .אין לי מושג עם מה ,החוגים נגיד עכשיו גיליתי ,לא ידעתי,
שאסור.

צילי סלע:

אה ,אסור?

הילה טרייבר:

אסור ,יש איסור על חוגים .אף אחד לא מעדכן אותנו בזה .כל הזמן יש
שינויים של המציאות הזאתי ,גם התקציב שלנו משתנה ,ובעקבות זה
בעצם כל המחלקות צריכות להתאים את עצמן .אחד היעדים זה א'
מה שאני ביקשתי מהמנהלים זה שהשנה אנחנו נגדיר ביחד מה זו
תפיסת ניהולית בחוף השרון ,מה זה אומר להיות מנהל אגף בחוף
השרון ,כדי לעשות איזו שהיא השוואה בין איך השירות והנהלים
שניתנים בכל האגפים השונים .לחזק את השיתופי פעולה בין הוועד
המקומי לבין המועצה ,וזה בעצם דגשי מליאת המועצה .תרבות
ארגונית מאפשרת לקדם עשייה משותפת ,זה בחינת התפיסות
הניהוליות הקיימות במועצה אל מול המצב הרצוי ,גיבוש תפיסה
ניהולית משותפת וכלים ליישומה בפועל ,ולרדת גם למנהלים בדרג
ביניים .בניהול דור עובדים ,חיבור בין מערכות המועצה לוועדים
המקומיים והטמעה בפועל .אנחנו היינו רוצים שמערכת א.ש בינה
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שהטמענו אותה עכשיו תהיה מערכת שתפעל בתוך הוועד המקומי גם,
והועד המקומי יראה את הדברים שקשורים אליו ,ואנחנו את הדברים
שקשורים אלינו ,וזה בסוף יהיה על אותה מערכת .עידוד יוזמות של
שיתופי פעולה בין מחלקות המועצה לבין הוועדים המקומיים ,אני
הצעתי למנהלים ללכת על נושאים של מאצ'ינג בפרויקטים שאנחנו
שמים חלק מהכסף ,והוועד המקומי שם חלק מהכסף ,זה יחבר את
הוועדים המקומיים אלינו ,לדוגמה בפעילויות תרבות ,נוער ,קיימות,
שימור ,אשפה ,לעשות איזה שהם פעילויות שאנחנו בעצם אנחנו באים
לוועד המקומי עם איזו שהיא הצעה ,והם גם,
שוקי ארליך:

או הפוך.

הילה טרייבר:

או הפוך .אבל לא ,אבל זה יהיה כאילו בקול קורא כזה ,שהם יידעו,
כן .כי זה צריך להיות ,זה לא שיכול להיות יוזמה של,

שוקי ארליך:

אי אפשר להיות אחיד ,כאן הבעיה .כל ועד מקומי יש לו את האופי
שלו ואת הצרכים שלו .לבוא עם קול קורא  ....אחידות ,ועדה נגד
אלימות בכל המקומות.

הילה טרייבר:

לא לא ,שוקי .קול קורא לפעילויות קהילתיות ,קול קורא לבינוי ,כזה.
לא קול קורא ספציפי להקמה משהו .כזה .שיהיה ברור שלכולם יש
את ההזדמנות לבוא לפעילות קהילתית או לפעילות נוער,

אלי ברכה:

אני מזכיר לך ,זה היה המוטיבים שהובילו אותנו כשנתנו כל מיני
תקציבים אחרים .ישוב אחד רצה את זה לפה ,ישוב אחד רצה את זה
לשם.

הילה טרייבר:

הגדרת שדרות עבודה של שיתוף פעולה עם הוועדים המקומיים ,אני
מנחה את המנהלים ,אני הייתי רוצה שפעם ברבעון אנחנו נפגש כל
המנהלים עם הוועד המקומי ונבנה את זה או בזום ,או בדרך כלשהי,
כדי לחבר את זה ,או באמת לפי מחלקות כי לא תמיד כל הוועד
המקומי מעניין אותו כל ה ,בעיקר בקיבוצים ,אבל זה לפי תחומים של
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מה ש ,ממומחי תוכן ,אחד מטפל בתשתיות ,השני בחינוך ,אבל שיהיה
רוטינה של עבודה מולם ,מול הוועד המקומי והאנשים הרלוונטיים.
שוקי ארליך:

מותר לי להציע עוד משהו בהקשר הזה?

הילה טרייבר:

כן.

שוקי ארליך:

ביקור שהמועצה תיזום של נציגי ועדים בישובים .שיבואו מוועדים
מישוביי אחרים במועצה ,בצורה כזו לעשות העברת ידע בין ישובים,
שמזמינים ביקור בישוב ,ואני בטוח שידידנו שרון יוכל להראות כל
מיני יוזמות יפות של כפר נטר שאפשר ללמוד ממנו.

הילה טרייבר:

אני רק אגיד שמתקיים פורום של ועדים,

שוקי ארליך:

אני יודע ,אבל שם באים מתדיינים בנושאים .אני אומר יציאה לשטח,
ולבקר ,ולראות ,תפריח את הרעיונות.

הילה טרייבר:

אין בעיה .הטמעת דגשי מליאת המועצה ,תראו ,חוץ מהנושא של
השירות והנושא של הנגשת המידע שהוא מאוד מאוד משמעותי,
התייחסנו השנה גם לנושא תפיסת החינוך ,אפרופו צילי מה שאמרת,
בסוף יש לנו היום את חינוך לסיים ,זה עם כל המחלקות כמעט ,את
הנושא של תוכנית המתאר הכוללנית שחלה בהרבה נושאים ,ואת
הנושא של ליווי מחלקת קיימות והטמעה של משבר האקלים הוא לא
רק אצלה ,הוא בעצם אצל כל המחלקות .אנחנו כבר נפגשנו עם זה,
עם כל המחלקות .בנוסף ,זה מדדי הצלחה ,אתם יכולים לקרוא ,זה
פחות זה ,אבל אני רק אגיד שכל מחלקה קיבלה יעדים נקודתיים גם
שלה שלא תמיד קשורים רק אליה .אבל שירותים חברתיים ,דיוק
השירותים שניתנים לבני הגיל השלישי ,הקורונה אילצה אותנו לעשות
התאמות לנושא הזה של הגיל השלישי ,כולל התייחסות למרכז היום
בחרוצים שלא מצליח בעצם להתרומם ,יש לנו מכרז השנה ,בכלל לא
ברור לי שמישהו יתמודד במכרז הזה על ההפעלה שלו.

שוקי ארליך:

למה? כי אין ביקוש?
60

ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 29
ד.נ22.8.2021 .

הילה טרייבר:

אין ביקוש.

שוקי ארליך:

אין ביקוש.

הילה טרייבר:

אין ביקוש .אנחנו זה עולה לנו  500אלף  ₪כל שנה ,ובסופו של דבר
זה רשומים שם  30קשישים.

צילי סלע:

אז סליחה שאני אומרת ,או קיי? אולי צריך את כל העניין הזה לבחון
מחדש ולהגיד או קיי ,אולי לא צריך את המרכז הזה.

הילה טרייבר:

א' יכול להיות,

שוקי ארליך:

זה מה שהיא אמרה.

הילה טרייבר:

זה בדיוק מה שאני אומרת ,אבל אני אגיד לך יותר מזה .אחת הבעיות
שיש לנו זה שהמבנה הוכר על ידי ביטוח לאומי ,והייתה לנו התחייבות
להפעלה שלו תמורת הכסף שהם נתנו ,והתוקף של ההתחייבות עוד
לא פג .אבל יש חשיבה שתבוא למליאה ,יכול להיות שצריך להפוך
אותו למרכז לתשושי נפש ,ולא לקשישים .היום זה לא מרכז לתשושי
נפש אלא לאנשים מבוגרים.

צילי סלע:

הייתה תקופה שהיו שם פעילויות לפני הקורונה ,פעילויות מדהימות.
היו הרצאות,

הילה טרייבר:

לא ,יש הבדל משמעותי בין הפעילויות שעשו אחרי צהריים לבין מרכז
היום שפועל בבוקר לקשישים .מרכז היום של הבוקר ,רשומים
עובדתית ,יכול להיות שבאים  10אבל רשומים בכל המועצה 35
אנשים.

צילי סלע:

אז אני שואלת ,מכל המועצה?

הילה טרייבר:

מכל המועצה ,ויש הסעות מכל המועצה ולא באים.

שוקי ארליך:

יש הסעות.

הילה טרייבר:

מה זה לא באים? זה לא מספיק .זה לא מחזיק את זה.

צילי סלע:

למה?
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הילה טרייבר:

א' הנסיעה ארוכה .ב' המחיר גבוה יחסית כי צריך להגיד שזה בעצם
הולך או תשלום למרכז היום מביטוח לאומי או לעובד זר .אז אם
אתה מחזיק גם עובד זר וגם ביטוח לאומי ,אתה משלם פעמיים ,אז
הרבה פעמים זה דורש מהקשיש לבחור.

צילי סלע:

אבל אני רוצה להגיד משהו בתור קשישה לעתיד( ,צוחקת) ,למשל
אימא של בעלי שהיא  ...אז היא אומרת ,לא פה ,היא לא גרה פה ,אבל
היא אומרת כולם זקנים שם.

הילה טרייבר:

נכון ,נכון.

(הנוכחים צוחקים)
הילה טרייבר:

אבל צילי זה לא מצחיק,.

צילי סלע:

אבל היא אומרת את זה כן? כי צריך ,נכון ,אני מכירה את הסיפור
הזה ויש את זה בכל מקום ,בכל ישוב ,יש כמה ,וזה חלק מהשירותים
שניתנים ,אוספים אותם מהבית וזה ,אני זוכרת שאבא שלי הלך
לשלוש  -ארבע פעמים ,אני לא יודעת ,אז אני מכירה את זה ,ואני גם
יודעת איך זה מתומחר וכל הסיפור ונותנים להם ארוחת צהריים שם
והכול .וארוחת בוקר אני לא זוכרת.

הילה טרייבר:

גם וגם.

צילי סלע:

גם וגם .אבל בסוף ,צריך באמת לראות ,כן? אם יש לדבר הזה ביקוש
במודל של ביטוח לאומי.

אורלי עמיר:

אם יש  30קשישים שנהנים מזה ,אז זה מוצדק לבוא לבטל את זה
ולהגיד ?...

הילה טרייבר:

לא ,אורלי ,זה לא לבטל .זה עולה  500אלף  ,₪יש  30קשישים
שנהנים מזה .יש גם אנשים תשושי נפש ,מצד שני ,זה לא יכול להיות
מקום משולב ,מצד שני יש הרבה תשושי נפש שאין לי בכלל מענה
בשבילם .אז יכול להיות שצריך להפוך את זה לתשושי נפש כי יש לי
גם  40תשושי נפש שאין להם בכלל מענה במועצה.
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שוקי ארליך:

רגע ,אבל זה יכול להיות יום חילופי.

הילה טרייבר:

לא ,משרד הרווחה לא מאפשר ,יש להם תנאים להפעלה של מרכז
לתשושי נפש ,ניסינו ,עכשיו זה עובד במן מודל משולב ,הם לא
מסכימים .זה חדרים אחרים ,זה טיפול אחרים.

שוקי ארליך:

חדרים אחרים,

הילה טרייבר:

זה לא ,שוקי ,אני אומרת לכם ,אנחנו בדקנו את זה ,זה או תשושי
נפש ,או לא ,ואנחנו גם היום,

צילי סלע:

זה משהו אחר לגמרי ,תשושי נפש את מדברת על .7/24

הילה טרייבר:

לא ,לא ,לא .יש מרכז יום לתשושי נפש.

אורלי עמיר:

רגע והילה ,ביטוח לאומי לא מממן את זה?

הילה טרייבר:

לא הוא מממן ,אבל אם אתה צריך גם עובד זר וגם ביטוח לאומי,
אומרים לך תבחר ,או  /או.

אורלי עמיר:

אבל הביטוח לאומי מממן את זה.

הילה טרייבר:

לא ,הוא מממן למי?

אורלי עמיר:

לקשיש.

הילה טרייבר:

אז הוא צריך לוותר על עובד זר.

צילי סלע:

זה עולה .₪ 150

הילה טרייבר:

זה הוא בא ל 4-שעות ולעובד זר יש לו חודש שלם .אז זה מודל .זה
משהו שאני חושבת שצריך לשים עליו את הדעת .גם עכשיו בכלל בגלל
הנושא של הקורונה ,ואיך שהנושא של הקשישים היה עכשיו מאוד
מאוד ,נגיד הייתה לנו מכללה לגמלאים שפעלה בגעש ,שעשינו שינוי
בהתאמה והוצאנו אותו לישובים .מודל שעובד יותר טוב ,כי הנסיעות
במועצה הן קשות .כשאתה נוסע מבית יהושע ,מרשפון לגעש ,או בכלל
מגליל ים לגעש ,גליל ים היה אחד שהיה נוסע היום יש לי שם 10
אנשים שלוקחים חלק בפעילות של גמלאים .אז אולי עדיף להשאיר
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בישובים? יש לזה משמעויות .צריך להבין מה המשמעויות של זה,
ואיך אנחנו באמת נותנים ,יש ,המועצה יש לה לא מעט אוכלוסייה
בגיל השלישי ,מועצה יחסית לגודל שלה הרבה אנשים ,וצריך לעשות
לזה תוכנית עתידית ,גם למרכז היום ,גם למכללה ,ולעוד שירותים
שניתנים .הדבר הנוסף זה חיזוק מודל העו"ס המרחבית ,עו"ס
מרחבית זה עו"ס שיש לכל ישוב ,שאנחנו רוצים בעצם להוציא את
שירותי הרווחה ,להכניס אותם לתוך הישובים .שיהיה מישהו שיהיה
הקשר שלנו מול המועצה ,לא רק לאנשים שפונים ,אלא בכלל גם מול
הוועד .שתכיר את הישוב יותר טוב ,זה התחיל לעבוד ,צריך לחזק את
זה והוועדים צריכים ללמוד גם לעבוד עם זה .בחינוך זה כל נושא של
תחום הגיל הרך  0עד  ,3זה משהו שהמועצה לא נגעה בו עד עכשיו ,זה
כנראה ייכנס למשרד החינוך ,גם פיקוח על המעונות יום הפרטיים,
אנחנו צריכים להתחיל להתארגן עליו ,אין לנו ,אנחנו לא מחזיקים 0
עד  ,3זאת אומרת גם אם יש כאלה מקומות זה בעיקר בכמה ועדים
מקומיים ובקיבוצים ,אבל צריך להתחיל לפתח מענים בתחום הזה.
השאיפה היא השנה לבחור את בחירת החלופה הנבחרת לשינוי
תפיסת החינוך ,שנה הבאה ,זאת אומרת סוף  ,22ששי פירון והצוות
שלו יסיימו לעשות את הדבר הזה.
צילי סלע:

 0עד  3זה בתוך המנדט שלהם או לא?

הילה טרייבר:

כן.

צילי סלע:

זאת אומרת כדאי שכל הסכום של סעיף  1בעצם משולב בסעיף .2

הילה טרייבר:

כן ,זה תמיד יהיה משולב ,אבל אני לא אחכה לסוף התפיסה הנוכחית
אלא תוך כדי נדבר על זה ,וניהול מערכת חינוך בסביבה משתנה ,זה
אתגר השנה לא מעט .אני נגיד שאלתי את סמדר איך הבית ספר ב-ז'
מתכוון לטפל בפערים של שנת הקורונה שעברה ,והילדים שיש ,איזה
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פערים היו ,האם היה בשפה ,באנגלית ,במתמטיקה שזה הליבה ,ואיך
מערכת החינוך אמורה להתאים את עצמה לצמצום הפערים האלה ,כי
יש תוכנית כאילו לימודים רגילה ,משרד החינוך לא עשה איזה שהן
התאמות והוריד קצב.
שוקי ארליך:

אבל דיברו שכאילו יש פה מישהו שעובד על הרצף.

הילה טרייבר:

יש על הרצף ,סמדר .אבל הנקודה היא לא רק הרצף.

שוקי ארליך:

לא ,אבל במקרה הזה הרצף,

הילה טרייבר:

אני צריכה גם התאמה של משרד החינוך והתוכניות שלהם ,כי אם
משרד החינוך מדבר איתי על  ..ילדים,

שוקי ארליך:

צריך שיהיה להם זיהוי של הפערים.

הילה טרייבר:

נכון ,מנהלות בתי הספר היסודי הגדירו פערים שהן צפו ,והן גם
מתגברות את כיתות ה ,במידת הצורך ויש בתי ספר שיש בהם כיתות
מפוצצות גם ביסודי 33-32 ,ילדים בכיתה ,אז איפה שהיה צריך
מתגברות בשעות רוחב כדי להדביק פער בתקווה שלא ייווצר עוד פער.

פבלו לם:

שתי שאלות .א' ,פיקוח  ,...מה המשמעות של זה? כלומר מה הכיוון
של זה?

הילה טרייבר:

אז אני מסבירה ,אני הסברתי ,גם הנושא של החינוך שמשרד החינוך
מבקש מהרשויות ברפורמה שלו ,לעשות פיקוח והדרכה למעונות יום
גם פרטיים .זאת אומרת ,בגדול ,בתוכנית העתידית שגם אצלנו יהיו
בעצם בעקבות,

שוקי ארליך:

יעבירו את האחריות.

הילה טרייבר:

יעבירו את האחריות לדבר הזה .אנחנו עוד לא כתבנו תוכנית ואנחנו
צריכים ,המנהלת ,מנהלת המחלקה לגיל הרך פורשת ,יקירה ,ואנחנו
מגייסים עכשיו מישהי חדשה .במסגרת הגיוס אנחנו רוצים מישהי
שיש לה ,חלק מהמנדטים שלה יהיה לבנות יחד עם הישובים שכבר
קיים בהם  0עד  ,3ועם ישובים שאין בהם בכלל ,גם תוכנית הדרכה,
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גם תוכנית הכשרות ,גם להבין האם אנחנו ,יהיה נכון לפתוח מעון
אחד של נעמת או תמ"ת,
צילי סלע:

יכול להיות אגב שזה יכול להיות מהדרישה שתהיה מהממשלה .זה
יהיה,

הילה טרייבר:

יכול להיות .בגלל שאנחנו מבינים שזה הולך לשם ,אז אנחנו רוצים
להתחיל להתארגן .ללמוד מה יש ביישובים כבר ב 0-עד  ,3להתחיל
להתעסק בזה .אף אחד עוד לא נגע בזה ,וגם לתת מענה א-פורמאלי
לאימהות ,ואנשים שייקלטו בתוך ה 0-עד .3

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

לבחון חלופה ,בעצם להגיע לחלופה נבחרת ,שעד סוף שנה הבאה
תהיה לנו חלופה נבחרת לתפיסת החינוך .בסדר? זה המטרה .חינוך
חברתי ,חברתי קהילתי ,בניית תוכניות משותפות בנושא קהילה עם
הוועדים המקומיים ,זה אחד הדגשים שלהם ,ופיתוח מענים נוספים
בתחומי צעירים בכיתות ד' עד ו' .בעקבות השינוי של המלגות,
ובעקבות זה שהייתה לנו הבנה,

שרון רומם:

 ..או קהילה?

הילה טרייבר:

לא ,קהילה .זה פיתוח מענים א-פורמאליים .חינוך זה לא ה,

שרון רומם:

בסדר ,אני שואל.

הילה טרייבר:

אה-פורמאלי .תפעול ,הדגשים לזה זה א' בניית נהלי עבודה מול
הוועדים המקומיים ,גם לנושא הגזם ,גם לנושא הזה ,והטמעת חוק
העזר לפסולת עסקית .בהנדסה זה הטמעה ויישום של,

שרון רומם:

רגע ,הטמעת חוק העזר ,מי בעצם עושה את זה בפועל?

הילה טרייבר:

כשיהיה לנו חוק עזר ,מחלקת התפעול יצטרכו להטמיע את חוק העזר
מול האנשים ,לעבוד מול התושבים ,מול העסקים .זאת תהיה
הטמעה .אתה שואל אותי מי יהיה הבן אדם? אני ועוד מישהו.
כנראה.
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אורלי עמיר:

 ....כדי שיהיה חוק עזר?

הילה טרייבר:

זה עכשיו במשרד המשפטים.

שרון רומם:

פנים.

הילה טרייבר:

לא ,פנים ,פנים ומשפטים .הם צריכים לאשר את זה בעצם .עוד לא
אישרו לנו ,אנחנו אישרנו פה ,לא אישרו לנו שם.

אורלי עמיר:

הילה ,אני עושה איזה שהוא פיתוח חינוך חברתי קהילתי ,הוועדים
יודעים על זה כבר?

הילה טרייבר:

לא ,זו תוכנית ל ,2022-אני מאשרת אותה פה קודם ואז רק הולכת
למנהלים .המנהלים שלי עוד לא קיבלו את זה .בשביל זה אני מאשרת
את התוכנית .גזברות,

שרון רומם:

מה הכוונה בזה של ההנדסה ,מידע בין המערכות לבין מה?

הילה טרייבר:

יש ,יש כמה מערכות של תכנון ומידע .יש את המערכת של ה ,...יש
רישוי זמין ,יש תל דור המערכות שלא מדברות ביניהן .מה שאתה
עושה ברישוי זמין זה לא בהכרח מה שעולה לאתר .יש מערכת של,

שרון רומם:

לאתר ההנדסי כאילו?

הילה טרייבר:

כן ,לאתר ההנדסי .יש כאילו ,המדינה עובדת עם מערכת רישוי זמין
ואומרת לישובים ,למועצות לעבוד עם מערכת מסוימת לניהול המידע,
ואז יש הרבה פערים .לצורך העניין ,מידע תכנוני .מידע תכנוני אמור
להיות בלחיצת כפתור ,כי התב"עות אמורות להיות מוטמעות
במערכת תל דור .לא צריך לחכות  30יום לזה שהיא תכתוב את זה
ידנית .לא הכול מופיע .זה אין סנכרון ביניהם ,צריכים לדאוג לסנכרון
הזה .או קיי? כמובן שמחלקת הנדסה תיכף נדבר על הדברים .הדברים
שאני אמרתי זה דברים שהם יופיעו בכל המחלקות .משבר האקלים,
החינוך ,והתוכנית מתאר הכוללנית זה דגשים שאני מובילה בין כל
המחלקות .אלה דגשים למחלקות ספציפיות .גזברות זה ניהול תקציב
מאוזן בתקופת אי ודאות ,אנחנו כאילו .אולגה יושבת על התקציב
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חזק ,יש לנו בעיה של היטלי השבחה ,של היטלי ביוב ,של גביית
ארנונה ,ההכנסות לא ,לא מגיעות .משאבי אנוש והנגשת מידע לעובד,
נהלי פרישה לקליטת עובד ויצירת חוסן ארגוני ,שירות ומידע זה
הטמעת תפיסת השירות המורכבת מתהליכים אנשים ותשתיות.
חסרה לי פה הקיימות אבל היא מופיעה בזה .הנושא עם משבר
האקלים הפעם ,גם כתבתי את זה אצלי ולכן לא כתבתי לה את זה עוד
פעם .ז ה נושא של משבר האקלים יחד עם הדס וסוזן ומירב וועדת
איכות סביבה ,צריך להיות עכשיו על הפרק ,עשינו כבר כנס ראשון עם
המנהלים ,ישבנו איתם ,כולם לוקחים את זה ברצינות ,יש דברים
שכמו ששרון אמר אני אמרתי להם גם ,חלק מהדברים הם כבר עושים
בשוטף ,וזה רק מקבל את השם של משבר האקלים.
שרון רומם:

את השם הרחב.

הילה טרייבר:

את השם הרחב .אבל חלק מהדברים הם ממש לעשות התאמות.
לצורך העניין ,כל הנושא של ממונה אנרגיה שעובד שנים במועצה,
צריך להתחיל להביא סקר של איפה אפשר לחסוך באנרגיה ואיך
אפשר לעשות את זה בישובים .להזכירכם עשינו מכרז לתאורת לד,
ואפרופו מכרזים של המועצה ,לדעתי אפשר להבין שזה לא טוב ,אף
ועד מקומי לא לקח חוץ מבית יהושע .השקענו בזה משאבים ,כסף,
זמן ,כל הוועדים עשו לבד.

אורלי עמיר:

אבל זה נכון לגבי כל מכרזי הסל שעושים פה.

הילה טרייבר:

נכון .אז זה מה שאני אומרת.

אורלי עמיר:

אז אולי צריך חשיבה עקרונית האם באמת זה נכון?

הילה טרייבר:

אורלי זה מה שאמרתי .אורלי זה מה שאמרתי אמרתי אני ,עשינו
פעמיים ניסיון למכרזי מסגרת.

אורלי עמיר:

לא רק תאורת לד .היו עוד ,היה בינוי.

הילה טרייבר:

נכון.
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שרון רומם:

עשו סקר ומתוך זה בסופו של דבר כמעט כל הישובים באיזו שהיא
קונסטלציה נכנסו לתהליך.

הילה טרייבר:

זה לא משנה .בסדר אבל זה לא קשור.

שוקי ארליך:

המחירים ,פשוט מאוד נוצר מצב שבעצם המועצה ,המכרז במועצה
קובע סף עליון וכל האחרים הולכים תחתיו ולכן,

הילה טרייבר:

בדיוק.

שרון רומם:

בסדר ,אבל הם עשו סקר אמיתי לגבי הנושא התאורה.

הילה טרייבר:

אבל שרון.

שרון רומם:

הוועדים הלכו והחליפו את הלדים.

הילה טרייבר:

שרון ,אבל זה לא הנקודה.

אורלי עמיר:

כי זה יותר זול.

הילה טרייבר:

כי הסקר עלה לי מלא כסף ,גם המכרז עלה לי מלא כסף ,ואנחנו ישבנו
על זה הרבה זמן ,ובשורה התחתונה כל ועד עשה בנפרד את המכרז,
אז יכול להיות ש,

דובר:

אז מה המסקנה?

הילה טרייבר:

לא לעשות מכרזים ביחד.

דובר:

בדיוק.

הילה טרייבר:

ואת אותו ה דבר היה לנו בגינון ,ואותו דבר היה לנו בהחלפת גני
משחקים.

דובר:

אנחנו חשבנו שזה יכול להוזיל .התברר שלא.

שרון רומם:

צריך לפרק את זה לסקר ,ואחר כך אולי,

הילה טרייבר:

שרון בשורה התחתונה לא היה טעם לעשות גם את הסקר .הסקר עלה
לי  40אלף  ,₪יכול להיות שלכל יישוב הוא היה עולה  4אלפים  ₪או
 3אלפים  ,₪ומבחינת עלות תועלת ,משאבים וזמן ,הוא לא הוכיח את
עצמו.

דובר:

לא.
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מירב קורן:

אני רק מצטרפת לדעתך ,שיש לזה ,אני מסכימה איתך ,ואני הייתי
מאלה שדחפו לה ,אבל יש לזה את הצד השני ,וצריכים סוג של

הסברה .הסברה עמוקה לנושא שהוא מאוד מורכב ,והוא bench
 markשל  ...דחף אנשים לעשות את המעשה .אז יש לזה גם צדדים
חיוביים.
שרון רומם:

החלק של הסקר הוא חשוב ,הוא משקף להם את הזה.

הילה טרייבר:

יכול להיות ,אבל גם החלק של הסקר ,יכול להיות שמועצה צריכה
להכווין אותם ולהגיד תעשו סקר תגישו לי ,ואם לא תעשו  -אנחנו
נעשה ,אבל בסוף ,אני לא בטוחה שבעלויות זה שווה .בסוף ,אני
אומרת לך שלי יש חברה שזכתה במכרז ,וגם אלה שמלווים את
המכרז ,שאנחנו במבוכה מולם .כי זה לא נעים .כי בסוף פרסמנו מכרז
ויש ישוב אחד .זה בעיה.

צילי סלע:

אני חושבת ש ,אני חושבת שיש כאן נקודה שצריך לקחת אותה
בחשבון ,זה שכגופים עונים למכרזים שלנו ,הם לא רואים את חוף
השרון .הם רואים מכלול של  13ישובים והם צריכים לרוץ ביניהם.
זאת אומרת ,היתרון לגודל שאנחנו מנסים לייצר פה ,כן?

הילה טרייבר:

נכון.

צילי סלע:

הוא כנראה לא מספיק יתרון לגודל כי הוא בעצם מקבץ ,אז זה כמו
שאנחנו נעשה עכשיו משהו יחד עם רעננה והרצליה ,סתם אני אומרת,
כן? ורעננה והרצליה מספיק גדולות בשביל עצמן כי זה .הנקודה היא
שבעניין הזה ,אני חושבת שקודם כל צריך להיות לדברים האלה יותר
הסברה ,זה כבר נאמר אז לא אחזור על זה ,אבל צריך להיות כאן
איזה שהוא  pivotבמועצה שזה המאניה שלו ,כל דבר ,כל נושא ,כן?
שהוא מוביל את זה מול הישובים.

הילה טרייבר:

זה לא הנקודה צילי ,אפשר להוביל ,אבל כשעשינו מכרזים.
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צילי סלע:

לא ,אני לא מדברת ,עזבי ,לא על המכרז.

הילה טרייבר:

בסדר ,אנחנו מובילים.

צילי סלע:

אני אומרת ,אני אומרת ,יש כאן משהו ,או קיי? המועצה ,אגב ,זה
משהו שכבר הרבה זמן רצינו לעשות ולדבר ,על מה התפקיד של
המועצה .או קיי? עכשיו ,התפקיד של המועצה זה לפנות את האשפה?
לא .יש לה עוד תפקידים ,או קיי? עכשיו ,אם אנחנו בסופו של דבר לא
נניח על תהליכים שיקרו בתוך הישובים ,כן? בין אם זה במכרז או לא
במכרז ,או בחינוך או משהו כזה ,כן? אז אנחנו,

הילה טרייבר:

בסדר צילי ,אנח נו מדברים על זה .אנחנו צריכים ,ברור שהמועצה
צריכה להגיד הנה עכשיו עשינו תאורת לד וזה ,אבל השאלה ,העניין
היה ,הנקודתית פה ,לא אמרנו לא לעשות ,לא לעשות מכרזים,

צילי סלע:

אני מסכימה.

הילה טרייבר:

משותפים.

צילי סלע:

אני מסכימה.

הילה טרייבר:

נכון .בסדר ,אבל אני לא אמרתי שלא נגיד יותר מה לעשות .אני רק
אומרת,

שרון רומם:

אני לא חושב שהסקר הוא טעות.

הילה טרייבר:

בסדר.

שרון רומם:

עזבי את ה ₪ 1,000-יותר  ₪ 1,000פחות פר ישוב.

הילה טרייבר:

בסדר.

שרון רומם:

סך הכול זה  mark enchלישובים .גם בכפר נטר אני שלחתי להם
את הסקר וזה כאילו משהו שנותן להם את ההבנה של זה.

הילה טרייבר:

בסדר ,אני לא זה ,אני אומרת שבסוף השקענו בזה המון משאבים וזה
היה ,זה מיותר.
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אלי ברכה:

רק לנושא של טוהר מידות .אני מאוד בטוח ש ...אם במכרז נעשה ...
המועצה ,אין בעיה של טוהר מידות .אם זה נעשה ב ...התושבים – לא
יודע.

הילה טרייבר:

אני לא בודקת .אני מניחה שהכול בטוהר מידות .זאת נקודת המוצא
שלי אחרת לא הייתי נותנת להם לנהל כלום .זה לא רק מכרז כזה .זה
כל המכרזים.

שוקי ארליך:

זה ממש לא ככה .זה עניין כלכלי פשוט .פשוט עניין כלכלי .ברגע
שמכרז,

אלי ברכה:

במכרז יש התנהלות וחוקית.

שוקי ארליך:

לא ,גם הישובים עושים מכרז .אבל הספקים ,...

אורלי עמיר:

לא ,שוקי לא ,אין חובת מכרזים.

(מדברים יחד)
אורלי עמיר:

אבל היקף העבודה שלהם,

שרון רומם:

אורלי זה היקף עבודה של מכרז ,מה קרה לך?

הילה טרייבר:

זה היה כל הישובים יצאו למכרז.

שוקי ארליך:

בוודאי.

צילי סלע:

בלד? בתאורת לד?

שוקי ארליך:

בוודאי.

(מדברים יחד)
שוקי ארליך:

המחיר של המועצה הוא איקס ,אני חייב להיות פחות מאיקס ,זה
מדע כלכלי פשוט .אין דרך אחרת,

הילה טרייבר:

אנחנו עשינו אותו דבר .יש לי ב ,אנחנו עשינו ,קבלן שעושה מדרכות,
נתנו לישובים לעשות איתו התקשרות ,הם לקחו את את ההצעת מחיר
שלו ,אומרים למישהו אחד שתיים שלוש ,יופי.

שוקי ארליך:

בוודאי.
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הילה טרייבר:

אנחנו לא ,אין לנו ערך מוסף .הם פונים אלינו למכרזים ,גם את זה
וגם את הגינון עשינו כי הוועדים ביקשו מאיתנו .זה לא מוכיח את
עצמו.

אלי ברכה:

והם מרגישים יותר טוב אחר כך .הם אומרים איזה כיף תראו עשו
יותר טוב מהמועצה.

שוקי ארליך:

כן ,בדיוק.

הילה טרייבר:

טוב ,אנחנו חייבים עוד משהו קטן.

אורלי עמיר:

אני רוצה לשאול לגבי המלגות .במליאה הקודמת דיברנו על זה
שאנחנו עוד נדון בעניין של איך הם מחליטים ,מה התנאים ,מה
הקריטריונים להעדיף את  Xעל פני  ,Yואני ראיתי שזה כבר נכנס ,וזה
כבר רץ וכבר אין,

הילה טרייבר:

לא ,אמרנו שהם יחליטו .לא אמרנו שאנחנו חוזרים .אמרנו
שמאשרים את זה .אישרנו את המלגות ואמרנו שאנחנו ,שהנושא של
הקריטריונים ,הם כתבו לכם קריטריונים ,שהם יבנו את
הקריטריונים ונפרסם את זה .זה מה שהיה הסיכום .הם נתנו לכם את
מרבית הקריטריונים ,היה אז עוד  fine tuningשאני הצבתי
שאמרתי שבסוף ראיון אישי זה לא מספיק ,שיפרטו את הריאיון
האישי ,מה יהיה בראיון אישי ,כי ריאיון אישי זה משהו כללי מאוד.

אורלי עמיר:

נכון ,אבל היה לנו ויכוח על העניין של ניסיון .האם נדרש ניסיון
בהתנדבות או שכדאי לפתוח את זה גם לסטודנטים ולצעירים שרוצים
להתנסות בזה.

הילה טרייבר:

לא ,עשינו משקולות .מה שאמרנו שיהיה משקולות לכל מיני דברים
וזה התקבל.

אורלי עמיר:

אבל על זה היה ויכוח ולמיטב זכרוני אמרנו שאנחנו ,שהם יכתבו לנו,
ותהיה איזו שהיא התכתבות ,ויהיה איזה סשן אחר כך.
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הילה טרייבר:

לא .אני הבנתי שאתם אישרתם את הסשן.

אורלי עמיר:

לא.

הילה טרייבר:

את המלגות ,וזה ,דרך אגב ,אם אנחנו לא מפרסמים ,אם אנחנו לא
מפרסמים את זה ,אין מלגות.

אורלי עמיר:

ברור ,בסדר .אז למה לא עשו את זה?

הילה טרייבר:

עשו .עשו התאמות ,הם עשו את השינוי של זה רק לא באו למליאה.
הם עשו ,תסתכלי בזה.

אורלי עמיר:

לא ,אולי היה צריך לשמוע את ההקלטות לראות מה סיכמנו.

שוקי ארליך:

 ...פרוטוקול של הישיבה.

הילה טרייבר:

כן ,מה היה כתוב?

אורלי עמיר:

הנה ,אני פותחת את הפרוטוקול .אני זוכרת משהו אחר ,אולי אני
טועה.

הילה טרייבר:

אני זוכרת שהם נשלחו לעשות עבודה אבל לא זכרתי שזה עולה לדיון
נוסף .שהפרויקט בגדול אושר,

(מדברים יחד)
אורלי עמיר:

אמרנו שזה לא יהיה לא במליאה כי היה ברור שאין זמן וצריך לפרסם
את זה ,אבל אמרנו שכאילו ,יפנו אלינו ,נכתוב ולא יודעת.

הילה טרייבר:

לא יודעת ,אני ,לא ,הפיילוט דיבר על זה ששנה הבאה אנחנו נעשה
למפעל הפיס .נתחיל מפיילוט ושנה הבאה נלך למפעל הפיס.

אורלי עמיר:

המועצה נצמדת ככל הניתן לפרמטרים של מפעל הפיס.

שרון רומם:

הפרמטרים של מפעל הפיס זה  140שעות.

הילה טרייבר:

לא ,כי זה כאילו לפני הפיילוט.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

תקשיב עוד פעם לתמלול .אני לא הבנתי את זה ככה.

שוקי ארליך:

תמשיכי למעלה עוד קצת.

שרון רומם:

...
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(מדברים יחד)
שוקי ארליך:

ההחלטה אושרה.

אלי ברכה:

זה היצמדות למפעל הפים.

הילה טרייבר:

אני אבדוק את זה עוד פעם.

אורלי עמיר:

אני גם לא חושבת באמת ,אני לא חושבת שזה בר קיימא להתחיל
לרדת לרזולוציות כאלה.

שוקי ארליך:

ברמת מליאה.

אורלי עמיר:

כן .זה לא רזולוציות כאלה ,מה זה הרזולוציות האלה? זה מאוד מאוד
כללי ,האם אנחנו רוצים לפתוח את זה לאנשים ,לסטודנטים שאין
להם ניסיון או אלה שתמיד מתנדבים ,יתנדבו גם הפעם ויקבלו את
המלגה .זאת הייתה שאלה מאוד עקרונית ,זה לא רזולוציות..

שרון רומם:

זה לא  0או  .1זה היה פרמטרים .זה מה המשקל של זה בהערכה
הכללית בסוף כל ה...

אורלי עמיר:

אני אקריא לך מה פורסם אצלנו במושב .יצאנו לדרך עם מלגה חדשה
לצעירים סטודנטים ,מלגה של מעורבות חברתי בדגש על עשייה
במועצה/ישובים למען פרויקטים חשובים .המלגה הינה במקום
המלגה שהייתה על בסיס סוציו-אקונומי ומאפשרת לכל מי שמעוניין
להגיש בתנאי שעומדים במה שנדרש.

שוקי ארליך:

במה?

אורלי עמיר:

במה שנדרש ,ואז שמנו את הלינק למועצה ,להסבר של מה כתוב בדף
המועצה עם כל הפירוט של הקריטריונים .אזרחית ישראל ,אזרח
ישראל ,תושב חוף השרון ב 5-שנים האחרונות ,זה כל הדברים
שאמרנו .אני העליתי את הסוגייה שאמרתי ,חשוב מאוד לוודא
שאנחנו פותחים את המעגלים ולא כל פעם זה אותם ילדים ,שפעילים.
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צילי סלע:

כשזה עלה לדיון בפרמטרים ובנקודות שנתנו לכל דבר ,אז היו פה
אנשים שהתנגדו לזה שניסיון קודם והדרכה ,ושיהיה להם משקל
אחר .משקל לפרמטרים האחרים.

הילה טרייבר:

אז אמרנו שנעשה משקולות והם עשו ,והם עשו על זה עוד פעם דיון.

אלי ברכה:

ואז הגיעו למה ששרון אמר ,משקולות.

הילה טרייבר:

משקולות ,מה שאמרתם תבנו איזה משקולות ,שזה לא יהיה.

שרון רומם:

זה לא תנאי סף.

הילה טרייבר:

זה לא יהיה  100אחוז על זה .אם מישהו שאין לו ניסיון לא יכול
לעשות .זה מה שדיברנו.

אורלי עמיר:

לא ,הדיון היה האם לתת בכלל משקל לניסיון קודם בהתנדבות.

הילה טרייבר:

אבל אמרנו שאנחנו צריכים לבנות אם לא צריך קריטריונים אחרים,
ריאיון אישי ואת מי ה ...התרשם ממנו ומי אמר אני רוצה זה לא
מספיק.

אורלי עמיר:

לא ,אז אמרנו שיבחנו יכולות ,יבחנו ידע.

הילה טרייבר:

איך הם יבחנו יכולות?

אורלי עמיר:

כמו שהם יבחנו ה,

הילה טרייבר:

איך?

אלי ברכה:

לא אורלי.

הילה טרייבר:

אורלי ,אל תגידי ככה .תגידי איזה קריטריונים את חושבת כי אני לא
הצלחתי למצוא,

אורלי עמיר:

כשעושים ריאיון אישי למישהו אז לא בוחנים את ה?...

אלי ברכה:

את לא יכולה לדעת.

הילה טרייבר:

אורלי ,את יודעת כמה יכולות ,אני ראיינתי אנשים שחשבתי שיש
להם יכולות? בואי ,מועצה שלמה.

אלי ברכה:

אורלי ,הדבר הבסיסי בכל ,הדבר הבסיסי,

שרון רומם:

אני נגד הדיון הזה בכלל לצערי.
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(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

אורלי ,בסוף זה חייב להיות מדיד .בסוף זה חייב להיות מדיד.
התרשמות של אליעד ו ...מיכולות היא לא מספיקה .גם לא לי .אני
צריכה לנסות לשאול ולהסביר ,אליעד ישאלו אותו ממה התרשמת
מהיכולות?

אורלי עמיר:

אז בעצם מה שאת אומרת ,מי שהתנדב בשנה הקודמת או בשנתיים,

הילה טרייבר:

לא ,יקבל עוד  10אחוז אקסטרה ,כי התנדב כל השנים והוא לא עושה
את זה רק בשביל הכסף הנוכחי ,ומי שעכשיו יצטרף ,אז יהיה לו פחות
 10אחוז אבל אם יהיו לו יכולות הוא עדיין יהיה בפנים.

צילי סלע:

בעיניי  .fair enoughדרך אגב פנו כבר?

הילה טרייבר:

לא ,זה רק התפרסם.

צילי סלע:

או קיי.

שוקי ארליך:

אין ויכוח.

צילי סלע:

איפה זה התפרסם?

הילה טרייבר:

זה התפרסם לכל הישובים.

(מדברים יחד)
דוברת:

לא ,באתר של המועצה זה מופיע.

הילה טרייבר:

וגם באתר זה מופיע.

צילי סלע:

אצלנו זה לא התפרסם .בגלל זה אני שואלת.

דוברת:

גם אצלנו זה לא התפרסם.

מאיר דור:

נפרסם את זה לכולכם היום .לכל החברים.

(מדברים יחד)
צילי סלע:

הם לא הגיעו דרך הישובים .יש להם רשימות של החבר'ה עצמם.

(מדברים יחד)
הילה טרייבר:

זה תלוי .חלק מממנים ממשרד הרווחה ,מדובר על ילדים שלא זכאים.
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שוקי ארליך:

ואז אנחנו עושים את זה ,ואז אני חוזר למה שאמרתי שלא הייתם
לוקחים עמותה אם היא הייתה עושה את זה,

הילה טרייבר:

אנחנו רוצים שאנשים שלנו יעשו את זה.

שוקי ארליך:

לא הם התנדבות בעמותה.

הילה טרייבר:

אבל למה שלא יתנדבו אצלי?

שוקי ארליך:

כי ממתי מחלקת חינוך עושה כאלה דברים?

הילה טרייבר:

זה לא מחלקת חינוך ,זה מחלקת קהילה .זה בדיוק מה שהיא אמורה
לעשות .היא אמורה,

שוקי ארליך:

חבר'ה ,אתם מנותקים ממה שקורה בארץ .ממש לנושא הזה איך עובד
החינוך הלא-פורמאלי ,פשוט חבל .אתם מבזבזים משאבים שתורמים
שמים בהם מיליונים ואפשר לנצל אותם.

הילה טרייבר:

אבל אנחנו לא משאבים .אין פה משאבים.

צילי סלע:

אפשר להציע הצעה? שנייה ,אפשר להציע הצעה? שוקי מאוד מצוי
בתוך העניין הזה ,שייצור קשר עם אליעד.

שוקי ארליך:

הייתי אצל אליעד ,דיברתי איתו על זה .הבאתי לו את זה .בגלל זה אני
לא מבין ,זה כבר לפני  3שנים .חבר'ה זה פשוט זועק לשמיים .יש פה
כל כך הרבה עשייה א-פורמאלית ,שמיליונים זורמים אליה מתרומות,
שכשהסברנו למועצה המועצה .₪ 10,000 ...

הילה טרייבר:

שוקי תביא לי אחת ,אני אפנה אליה .אחת שרוצה לעשות את זה בחוף
השרון .אחת.

צילי סלע:

אנחנו לא בקבוצה של התרומות .אל תתבלבל.

שוקי ארליך:

במקרה  ...אמר לי ,שלח לי  WhatsAppמועצת חוף השרון עובדת
איתי .אז יש כאלה שעובדים.

הילה טרייבר:

אבל כספק ,לא כתמיכה.

שוקי ארליך:

לא כספק .שום ספק .בדיוק מה שאני מדבר איתך.
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הילה טרייבר:

אבל אין תמיכה כי הוא לא יכול לעבוד מפה.

שוקי ארליך:

כי הוא עובד בלי תמיכה .הוא בדיוק הוא התחיל לעבוד בלי תמיכה.
זה בדיוק הנקודה .החבר'ה עובדים בלי תמיכה .אני בא אליהם ואומר
חבר'ה אל תסכימו לעבוד במועצה שלא נותנת לכם תמיכה ,אבל הם
עובדים בלי תמיכה גם .זה בדיוק העניין .הם מקבלים תרומות והם
באים לעשות עבודה טובה ,זה כל מה שמעניין אותם בחיים .חבל,
אנחנו מבזבזים את המשאבים האלה שהולכים לפיתוח מדעים,
לחונכות לילדים ה ...בכיתה ,יש את כל החבר'ה האלה.

הילה טרייבר:

שוקי ,זה מדובר על  4ילדים 3 ,ילדים בקיבוץ ,באיזה שהוא קיבוץ,
גם אותם הרווחה ,המחלקה לשירותים קהילתיים אליעד תתחנן
לרווחה לתת לו אותו .כמויות שיש לנו,

שוקי ארליך:

אני מדבר יותר דווקא על ילדים במירכאות הפעילים ,לתת להם
העשרה באמצעות חינוך לא פורמאלי .על זה אני מדבר.

אלי ברכה:

תביא לנו שמות כאלה.

הילה טרייבר:

תביא שמות.

אלי ברכה:

כשאתה נכנס לילד הנורמטיבי בחוף השרון הוא ,הדלתות נסגרות
פשוט .יש לך בשכונה שלך ,בישוב שלך אנשים שתורמים בכל הארץ.

שוקי ארליך:

תורמים לעמותות ,לא תורמים ל ,...גם אני תורם לעמותות ,מה זאת
אומרת? בוודאי.

הילה טרייבר:

בסדר אני מוכנה לפרסם קול קורא לזה לעשות תבחינים ,קל קורא
לכזה ונראה מי יגיש.

שוקי ארליך:

שיסתכל מה שקורה מסביב.

הילה טרייבר:

שוקי המסביב לא ,במועצות החזקות לפי מה שאני שומעת,

שוקי ארליך:

בהרצליה.

הילה טרייבר:

אבל הרצליה יש לה גם את שביב ,זה לא הרצליה כמו שאתה חושב.

שוקי ארליך:

בהרצליה הם עושים את זה.
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הילה טרייבר:

חוף השרון ,תגיד לי איזה עמותה שאיזה כיף לה לתמוך בחוף השרון?
היום בא אליי מישהו הנה אנחנו יכולים להתמודד על קול קורא,
אמרתי לו לא זה  1עד  ,6אנחנו .10

אלי ברכה:

בפעם אהחרונה שהיה מישהו שתרם שהוא חשב שהוא יכול ,זה גם
תרומה להיתר בנייה.

שוקי ארליך:

זה ברור.

אלי ברכה:

זה מהחיים.

** סוף הישיבה **
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