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 פרוטוקול

 הרמת כוסית לחג הפסח 1סעיף 

 עדכוני ראש המועצה 2סעיף 

טוב הרבה אני לא אדבר היום, אנחנו היום בערב חג הפסח, פסח  :יו"ר הוועדה, אילן שדה

זה חג האביב פריחות והתחדשות ולכן החלטנו לקיים את זה באולם ספורט, 

ו שצריך, וכפי היכל הספורט החדש לחנוך אותו בטקס, משחקים ומזוזות כמ

שצריך אכן נחנוך את האולם אבל הבטחנו כיוון שלמעשה היום הסתיימה 

העבודה באולם ונשארו עוד כמה דברים החלטנו לעשות את זה בחדר הזה 

לאולם, לפני הישיבה מוזמנים עוד פעם מי שרוצה לסיור מודרך ולראות את 

ה חדשה האולם והמתקנים. אנחנו נמצאים אפשר לומר בפתחה של תקופ

אות הדברים עדיין לא ברורים ובעצם נדמה לי פתיחת האולם דוודאות, אי וו

מסמנת את הכיוון שלנו אנחנו ממשיכים לפתח את הדברים, השירותים 

ונמשיך בכך גם בשנים הבאות. נמצאים איתנו אבירם נציג המחוז, מחוז 

תחנות, הוחלט לקרוא להם מרחב מנשה, חובב מפקד  5מרחב מנשה זה 

תחנות הפעילות באזור של שלנו, שרון מש"ק קהילתי שלנו,  5משטרת 

אנדריי מכירים אותו אנדריי היקר שלנו מפקד, קודם כל מזל טוב להולדת 

הבן, שמוליק גם מפקד מב"ס וכמובן יש איתנו מפקד שלנו של מנשה, קב"ס 

מנשה שנמצא איתנו כמו כל שנה אנחנו שמחים, בנוסף לכך אחרי שנשמע 

ברכות של האורחים, הרב שנמצא איתנו רב המועצה הרב שטרן וכמובן את ה

חמי יו"ר המועצה הדתית מנשה. עוד הפעם אנחנו מסכמים תקופה כמו כל 

שנה בפסח אז יש לנו את האולם הזה לפני מספר קטן של חודשים חנכנו את 

מחלקת הרווחה של המועצה בהחלט כדאי לבקר בה נמצאת מאחורי 

רים רחבים מפוארים שבנויים בהתאם למצב היום חד 20המועצה, 

יות של מחלקת הרווחה, הם יצאו מבית המועצה היה מאוד צפוף וולפעיל

ממלאים את זה חדרים מחלקות אחרות אבל בהחלט נבנה באמת במקום 

ראוי. אנחנו נמצאים כבר באמצע הבניה של מחלקת ביטחון חדשה, מחלקת 

זה מבנה שנבנה בעומר רואים כבר  תברואה חדשה, ומחלקת תברואה חדשה

את המבנה בכביש, מבנה דו קומתי שיכיל את כל המחלקות האלה אבל 

בנוסף לכך יהיה מטה החירום של המועצה בחירום, זאת אומרת הוא בנוי 
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כמבנה עמיד במקרה הצורך שלא נצטרך אבל בנוי בהתאם לתקנים 

ם נסיים כך שדורשים היום בנושא הזה, וגם את זה תוך מספר חודשי

שלמעשה כמעט כל מחלקות המועצה מוצאות את מקומם הראוי בתקופה 

ת אולם ספורט בקציר שאישרנו יהזאת החדשה, כמובן התחילו כבר בבני

התחלנו את בניית בית כנסת בקציר היום מכניסים שם ספר טובה כמו אותו. 

האלה שאני יודע, לא לזה בית כנסת יביל אחר, בכל אופן כך שגם בדברים 

אנחנו מתקדמים. בנינו מגרש ספורט חדש משולב במושב מאור, היה שם 

כיתות חדשות בגוונים רואים את  12מגרש שנהרס בנינו מגרש חדש. סיימנו 

קומות מיד אחרי החג נכנסים לאכלס את הכיתות האלה,  2זה על יד הכביש 

יבילות, ואנחנו מתחילים מיד בבניית מעבדות חדשות בגוונים במקום כיתות 

גוונים מתחם מעבדות חדש מימון של משרד החינוך, גני ילדים גם את זה 

קידמנו גני ילדים, מבנים למעונות יום כך שתקופת הבניה ממשיכה. השלטון 

התחלף לא התחלף יהיה כזה או אחר אנחנו את שלנו בכל יכולתנו נמשיך 

 לעשות. 

זה לא מובן מאליו שאנחנו  אני יעשה את זה קצר קודם כל ערב טוב לכם, אביחי:

נמצאים פה ושהזמנתם אותנו אנחנו עובדים בהרבה מאוד רשויות אבל 

השותפות שיש עם המועצה האזורית מנשה כבר הרבה זמן, הרבה שנים, גם 

עם התחנות וגם עם המרחב היא מאוד, מאוד חשובה לנו, אנחנו פה מגוון של 

ם ביחד, עובדים יחד עם הצבא שוטרים ירוקים וכחולים שאנחנו בינינו עובדי

יחד ועם הביטחון של הישוב, המטרה שלנו זה תמיד לתת ביטחון לציבור, 

לתת שירות לציבור וחשוב לנו הקשר הזה כי לפחות לפי מה שאנחנו 

מאמינים מה שעובד היום בשגרה והקשר הזה שנבנה ויעבוד בשגרה, הוא מה 

יל בחירום. כמו שאמר ראש שיתן לנו לעבוד הרבה יותר טוב הרבה יותר יע

המועצה היו הרבה מאוד שינויים לעבודה שלנו זה לא ישנה שום דבר כי 

הגשרים והסדרי העבודה האלה ימשיכו ויתנו את האותות שלהם. יש לכם 

את תחנת בקע שהיא נותנת שירות לחלק הגדול של המועצה והיא הוקמה 

את השירותים. בשנה האחרונה במבנה החדש שלה וכמובן ממשיכה לתת 

 אנחנו רוצים לאחל לכולכם חג שמח, חג בטוח ואנחנו לשירותכם תמיד.

אחרי מה שהוא אמר אין לי הרבה מה להגיד, אבל בכל זאת אדוני ראש  חובב:
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המועצה, סממ"ר יקר וכולכם באמת קודם כל המון, המון, המון תודה רבה 

נה שאני מגיע שאתם מזמינים אותנו כל פעם מחדש, אני זה לא פעם ראשו

לאיזה שהיא הרמת כוסית כזו או אחרת ובאמת אני כל פעם מתרגש מחדש, 

על הקטע שאתם מזמינים, שאתם חושבים עלינו וכמו שהוא אמר זה לא דבר 

שהוא ברור מאליו, לנו מבחינתנו מבחינת הקשר שלי הוא מאוד חשוב, אתם 

ר להיות המשרת חלק בלתי נפרד ממני, מי שאני אחראי עליו, מי שאני אמו

שלו ואני אומר את זה תמיד בכל מקום שנפגש אצלכם אני בסוף המשרת של 

כולכם, אני המשרת שלכם, כי אני אמור לתת לכם את השירות ואת השירות 

הטוב ביותר , ואני צריך להצדיק את האמון שאתם נותנים בי וזו המטרה 

ים לי. אני שלי בסוף, כשוטר, כבן אדם להצדיק את האמון שאתם נותנ

מקווה שאנחנו נעבוד כמה שיותר קשה, וזה המטרה שלי לעבוד כמה שיותר 

קשה כדי להצדיק את האמון שאתם נותנים בנו ואנחנו נצטרך להוכיח כל 

פעם מחדש את האמון שאתם נותנים בנו ואני מקווה שאנחנו נצליח ובאמת 

ולה, ונקווה שיהיו לנו זמנים רגועים, זמנים טובים, זמנים של שיתוף פע

שנצליח בכל ואני כל פעם אני מתפעל מחדש מהפרויקטים שנעשים פה, 

ומהדברים שמקדמים ולי זה עושה טוב, לי זה עושה טוב שיש את הדברים 

הטובים האלה בגזרה, כי בסך הכל זה עושה טוב גם לתושבים שלי, וזה 

רתי עושה טוב גם אמרתי לשיתוף פעולה ולכל העשייה וזה באמת גורם אמ

הרבה פחות עבודה למשטרת ישאל, שתושבים מרוצים זה הרבה פחות 

 עבודה למשטרת ישראל ובאמת תודה רבה וחג שמח.

שלום לפורום הנכבד כתבתי כמה מילים יש פה הרבה פנים מוכרות והרבה  אנדריי:

פנים חדשות. אז קודם כל חג שמח לכולם, כמו שראיתם ככה לפני שבועיים 

פה אירוע של נפילת טיל במשמרת ואני ככה אשתף משהו כל המדינה חוותה 

אישי, באותו ערב הרים אליי טלפון צחי מאור ואמר תשמע תודה רבה על זה 

שאתם מתרגלים אותנו בדיוק על זה. אז המועצה הזאת היא ייחודית 

בהתייחסות שלה לחירום. מה זה אומר? שאנחנו כל הזמן עובדים בשוטף כל 

נו לא עושים איזה שהיא פעילות ואנחנו עושים את הזמן אין שבוע שאנח

הפעילויות האלה שנתיים קדימה, ואף אחד לא מוותר, אף אחד לא מוותר 

על המשימות השוטפות וזאת הערכה הכי גדולה, ולך אילן, חגי למנחם שחגג 
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אתמול, וזה לא מובן מאליו. החברה שלי כולנו מתושבי המועצה זה  25

חיילים וקצינים אנחנו פה כל הזמן בכל עת  12, טריון כניסה לאקלריקר

י בישובים תעטפו אותם באהבה גדולה זה מתנדבים "צח – שתצטרכו ה

שאנחנו מוקירים להם המון תודה והערצה עושים את זה על חשבון הזמן 

המשפחתי שלהם, זה לא מובן מאליו אבל זה באמת עמוד השדרה של כל 

אישית היה שבוע שעבר יום המעשים הישובים בחירום. משהו ככה בנימה 

הטובים אז הלכנו ככה כל היחידה לרעות, לניצני רעות לדבר קצת עם 

ו' ובסוף המנהלת גילה הזמינה אותנו לטקס בבית הספר, -תלמידים של ה'

יחד עם הנהגים של התלמידים וכו' ויוצא משם ילד בכיתה ה' ואומר תודה 

מרים עלינו אז אני רוצה להגיד פה לכל חיילי מנשה על זה שאתם איתנו ושו

שכייף לעבוד, אנחנו עובדים בשקט ותודה לך אילן, חגי, מנחם וכל המנהלים 

והפורום, למשטרת ישראל על שיתוף פעולה איתכם מודל ברמה הארצית זה 

 לא מובן מאליו, תודה וחג שמח.

הוא טוב ערב טוב קודם כל אני רוצה להגיד שהשיתוף פעולה עם הצוות  :מנחם

בהחלט בזכות אותם אנשים כיף לעבוד איתם בכל פניה גם במשטרה 

מתקבלת תגובה תמיד בבריכה, אנחנו עושים איתם תרגילים שמהווים מודל 

ישובים  6לחודש אנחנו תרגיל מאוד גדול שכולל  30 –ברמה הארצית, ב 

ישובים  6במועצה זה כדי להבין את ההתנדבות של כולם ותוך כדי דבר זה 

חים לעבוד בהתנדבות. פעם היינו רואים אנשים סוחבים ארוכות אז לוק

אנשים סוחבים ארוכות וזה צחי יתייחס לזה. אנחנו התכנסנו בשמחה 

לחירות שבחג הזה בעצם מציינים מעבר מעבדות לחירות שהמושג מעבדות 

לחירום זה מושג מאוד מורכב ואני אנסה לתאר את זה בצורה פשוטה 

חופשיים. בימים שאנחנו באמת בוחרים, אנחנו בוחרים  שאנחנו היום באמת

את האישה את המשפחה את העבודה אנחנו עדיין כבולים, אנחנו כבולים 

אנחנו  גדג'טיםלסטיגמות, לפרסומות שמגיעות אלינו שחודרות לתת מודע, 

כמעט כולנו הולכים עם טלפון, אם הטלפון נאבד לנו אנחנו מרגישים כאילו 

, כל מיני דברים שבעצם עובדים על הרגש ולאו דווקא על כרתו לנו כליה

השכל. המועצה שלנו בעצם חרטה על דיגלה את הדו קיום אילן מלווה את זה 

פה אנחנו מנסים לשבור את כבר שנים אנחנו רואים את זה הלכה למעשה ו
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הסטיגמות, ולעשות את הדברים ללא פרסומות, אנחנו יושבים עם האנשים 

עם האנשים גם בצח"י ש.. דיבר עליה אנחנו מגיעים לשם עם אנחנו יושבים 

צבא, עם כולם ואנחנו מדברים עם האנשים ללא פרסומות אנחנו מורידים 

בשביל להגיע לאנשים. החירות הזאת בעצם דורשת אומץ, היא  הגדג'טיםאת 

דורשת אומץ לעמוד מול לחץ חברתי, יש הרבה לחץ חברתי, מול  נורמות 

האחר וכדומה, שאני בוחר בעצם את ההגדרה של הרב קוק ישנות, פחד מ

שבא ואומר חירות זה נאמנות לעצמאות של הבן אדם, אותו בן אדם 

שמתחבר לעצמאות שלו לאני הפנימי שלו שאנחנו כולנו רוצים להגיע שכל בן 

אדם בפנימיות של עצמו, ככה זה סיטואציה כל בן אדם הפנימיות של עצמו 

נתחבר לאני הפנימי שלנו אנחנו נהייה יותר טובים. ולכן ברגע שאנחנו 

מחלקת ביטחון נפלה לידינו הזכות קודם כל לעבוד בשיתוף פעולה עם כל 

האנשים הנחמדים שנמצאים פה, זה יפה וכל זה בהכנות .. אנחנו נפגשים עם 

האנשים כמו שאמרתי עם הצוות חוסן קהילתי, אנחנו מגיעים למצב שהכוח 

ה בהכנות אחרות. אני מאחל לכולנו שנצא מעבדות של הקהילה מתפת

לחירות ושנדע להכיר אחד את השני, חג שמח וכשר. עוד משפט אחרון אני 

רוצה שבאמת נדע לשמור אחד על השני ונדבר על המושג השומר מנשה עוד 

 חזון למועד מה שנקרא תודה רבה.

שלושה שבועות יתחילו  עוד מישהו מחברינו המוסלמים שעוד :יו"ר הוועדה, אילן שדה 

 בצום הרמדאן.

אמיר אבו רקייה: לא מובן מאליו שאנחנו נמצאים בצד של מועצה שמתפתחת ומתקדמת 

ואנחנו גם מצפים להיות שותפים לשליחות הזאת ולפיתוח הזה, שימשיך 

שיתוף פעולה הזה. אנחנו מצפים לראות אתכם גם בחגים שלנו וברמדאן 

 נו. שיהיה לנו חג שמח וכשר.שלנו שתבואו גם להשתתף אית

אני רוצה להוסיף על הדברים שנאמרו על ידי קודמיי, ולקחת את זה קצת  הרב שטרן:

לרמה הארצית, אני מאחל לאזרחי מדינת ישראל ולכנסת ישראל שתתנהל 

ותנהל דיונים ותעבוד יותר טוב מהמועצה הזאת זה קשה מאוד אבל כמו 

ים של מושבים, קיבוצים, קציר שזה המועצה הזאת, יש במועצה הזאת גוונ

כבר לא .. ויהודים וערבים, דתיים וחילוניים ועולים והמועצה מתפקדת יפה. 

יש פה משהו חביב במועצה שלנו שאפילו בבחירות אין בחירות. זה מועצה 
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משונה. אני מאחל למדינת ישראל וגם לנו שהרוח הזאת תשפיע ואולי ש.. 

דיברנו הרבה, עשו בחודשים האחרונים שנבוא לדבר עם האנשים הללו ש

קה ואני אחזור יש ישישנו קצת, אפילו אני אגיד לכם את האמת. קצת פוליט

את הביטוי אנחנו נמרר להם את החיים, אתה יכול להגיד אנחנו נהייה 

אופוזיציה עניינית, לוחמת נעמוד על דעתנו להתחיל עם זה נמרר להם את 

החורף המבורך שהיה לנו ואנחנו נכנסים החיים סליחה זה ... סיימנו את 

לתוקפת האביב וחג הפסח אם היה לפני חודש ולא היינו עושים אדר שני אז 

זה היה בתוך החורף וזה לא היה טוב חג החירות צריך להיות באביב, ומנחם 

אמר צריכים להבדיל בין חופש לבין ... אני והרצל ... עד אתמול הייתם 

בני חורין וזה משהו אחר לגמרי כי חופשיים אתה חופשיים אבל עכשיו אתם 

עושה מה שאתה רוצה, אתה קם מתי שאתה רוצה, ... בן חורין הוא בן 

מלכים זה עבודה, זה לחץ זה אחריות זה אתגר וזה מה שאנחנו, זה בני חורין 

ולכן צריך לחגוג את חג החירות גם שאתה בגלות, גם שאתה ברוסיה, גם 

שים מאוד הם דיברו על שנה הבאה בירושלים שאנשים היו בתנאים ק

הבנויה זה לא היה סתם זה היה ב... בני חורין, בן חורין זה אדם שיש לו .. יש 

לו שאיפות, יש לו עצמאות פנימית גם אם הוא לא כל כך חופשי, אני מאחל 

לכל אחד ואחד מאיתנו להיות חופשי ושברוח הדברים הלאה נלך לאביב 

חת על המזוזות שאמרת. אני אגיד גם על זה משהו ולקיץ. עוד מילה א

בהקשר הזה, אני תוקע הרבה מאוד מזוזות גם לבתים פרטיים גם של 

חילונים גם כאשר מזמינים אותי וגם למוסדות ציבור, תדעו לכם שמזוזה 

לכובע פלדה היא לא .. היא עוזרת להגנה,  ץלשכפ"היא אפשר להשוות אותה 

היה זהיר, אתה מגן על עצמך אז עכשיו וכל זה הגנה צריכה להיות בראש ת

עשית מזוזה זה עוד שחפץ נוסף אבל זה דבר ככה. דבר עיקרי המזוזה היא 

דבר שמי שנכנס הביתה גם מי שיוצא מהבית, אנחנו נכנסים הביתה יש לנו 

סיפורים, יש לנו קשיים, יש לנו עימותים, יש לנו סיפורים ביטחוניים אתה 

ם לחברו, יש בן אדם שיצא מדעתו צרח,  צרח הבן אדם לא יש .. בן אדיודע 

נישק את המזוזה שהוא יצא מהבית, אני אומר המזוזה היא לא שומרת על 

על מוסר,  גנבים והיא לא שומרת על פריצות היא שומרת גם על אורח חיים,

 את המזוזה ב.. חג שמח וכשר. על ... אני מאחל לנו ש...
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ברים נברך בברכת החג שיהיה חג שמח כשר, שקט כל אחד ח :יו"ר הוועדה, אילן שדה

לה ובאמת לכל אחד ואחת, לכל משפחה הרבה בריאות, אושר ביטייל, י

ושנפגש תמיד רק בשמחות, לחיים. עוד מישהו רוצה כמה מילים?  אם לא 

 תודה וניגש לסדר היום.

 )יצאו אנדריי חובב, אבירם(

 5אישור פרוטוקול מליאה מס'  3סעיף 

פרוטוקול אחרון זוכרים תכנית פיתוח אם יש איזה שהן הערות,  :יו"ר הוועדה, לן שדהאי

 ? תודה רבה? נגד? נמנעים? פה אחד. 5תיקונים. מי בעד אישור פרוטוקול 

 הצגה ואישור יציאה לדרך לפרויקט התקנת תאים פוטו וולטיים 4סעיף 

וון הוא על פרויקט סולרי התקנת דיון והכיטוב אנחנו היום היה אילן שדה, יו"ר הוועדה: 

פוטו וולטאים על מבנה חינוך וציבור במועצה. האמת שהתלבטנו בנושא הזה 

ובסוף החלטנו בכל זאת לקפוץ למים ובצורה מסודרת ההתלבטויות היו 

מתוך כך שכלומר ואין חשש שזה יעורר איזה שהן התנגדויות של ציבור, 

רחבי הארץ רואה את מבנה הורים, ודברים כאלה למרות שמי שנוסע ב

ים. היה דיונים עם ועדי יבור, בתי הספר מכוסים כולם בפוטו וולטיהצ

הורים, עם מנהלות בתי ספר, הוצגו להם הדברים, שאלות, בסופו של דבר 

אנחנו רואים את זה כמהלך נכון, כאשר זה נכון מכמה סיבות, אחת הסיבות 

וך שהיום הם משלמים על כמובן חיסכון ואפשרות להוסיף תקציבים לחינ

החשמל סכום מסוים הם ישלמו פחות ויהיה להם יותר כסף לחינוך 

ופעילויות חינוך. דבר שני בהיבט הסביבתי אנחנו יודעים שיותר ויותר בעולם 

הולכים לכיוונים האלה לכן יש בזה היבט סביבתי, חינוכי לדור הצעיר גם. 

ה הסיבות מספיקות ודבר כבר מבחינה זאת בהחלט נושא חשוב. למעשה אל

נוסף שכמה שאנחנו למדנו יש את כל האמצעים לכך שאם יש איזה שהיא 

סכנה למנוע אפשרות של מישהי, מישהו שיפגע מהנושא הזה, אפשר לומר 

שאנחנו רואים את זה גם במרחב, רואים את זה גם על גדות המאגרים שלנו, 

התאים באחת  להקים תאים, גם התחילו כבר באזור השבוע חנכו את

ים על המים, במאגרים. צף חנכו יהמועצות השכנות את התאים הפוטו וולט

פה אני הייתי מוזמן לא יכולתי לבוא אבל מאחד המקומות פה חנכו תאים 

ם כבר הלאה, זה לא על כל השטח צריך להיות אור, נגד ... וכל יפוטו וולטי
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ים ותופסים מיני דברים כאלה חלק גדול מהמאגר הדברים האלה הולכ

מקום זהו ואנחנו יחד עם נתן בהיבט הכלכלי, נועה סביבתי וצריכה להגיע 

ולא ירדה בעירון אז צריך לנסוע עד עין  6שרה מהחינוך היא עלתה על כביש 

 קוק. הכל יוצג, זה ה נושא המרכזי.

ערב טוב היה אמור להיות רן אוסמן מהאנרגיה הירוקה שהוא בעצם היועץ   חגי פלמר:

ווה שלנו מהרגע שהתחלנו במועצה לעסוק בנושא אבל קרה משהו ברגע המל

האחרון שלצערי הוא לא יוכל להגיע אז אנחנו ננסה למלא את החסר ולתת 

תשובות ככל שנוכל מקצועיות בעניין הזה, ואני חושב שאנחנו די יכולים 

בחלק מהדברים לתת תשובות כי אנחנו התעמקנו בצורה מאוד, מאוד 

ושא הזה, ולמדנו אותו ובחנו אותו, כי עוד פעם יש כל מיני, אילן רצינית בנ

פתח בזה האם בכלל יכנס, מה המשמעויות הבריאותיות כל מיני דברים 

כאלה אבל היום אנחנו יכולים להגיד שאחרי המחקרים שעשינו והבדיקות 

שבדקנו וההגעות שאנחנו נלך ונכניס בתוך המכרז ובדרכי ביצוע ובאופן 

בבדיקות השוטפות שעשו אנחנו נכנסים לפרויקט הזה בעיניים ביצוע ו

פתוחות ומתוך אמונה של כל הערכים שאילן דיבר עליהם שבאמת נוכל 

לממש אותם בפרויקט. טוב אז בעצם בחזון המועצה האזורית יש הרבה 

נושאים אבל אחד מהנושאים המרכזיים זה גם חינוך והנושא של קיימות 

מה שמוביל אותנו זה לא הכסף והחיסכון האנרגטי ואיכות סביבה, ובעצם 

שהוא ערך מוסף לפרויקט אלא באמת הנושא של קיימות ואיכות סביבה 

ומהתחום הזה וגם בנושא החינוך תיכף נראה איך זה עובד. אנחנו במועצה 

בהנחייתו של אילן ובהובלה של נועה מקדמים המון נושאים בנושא של 

המתחדשת, רק ניתן כמה דוגמאות אז אנחנו  התייעלות אנרגטית, והאנרגיה

לד עם חברת  - כבר אחרי כי בתחילת מאי יוצאים למכרז להחלפת תאורות ה

ישובים במועצה, מכסים אותם בעצם מחליפים את התאורות  13 –החשמל ב 

בתאורות לד אנחנו נכנסים לפרויקט בכל קריית החינוך ובניין המועצה של 

התייעלות אנרגטית, חוסכי חשמל, מחליפים את  החלפת מזגנים למזגנים עם

בניין המועצה גם ללד עם כל מיני עוד שנאים של יציאה מהחדר וכו' כדי 

בתי ספר לאיזה שהיא מערכת  5לחסוך באנרגיה. חיברנו בקריית החינוך 

אנרגיה שגם הילדים יכולים לראות את הצריכה און ליין וללמוד על זה גם 
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... מערכים. המון, המון פעילויות סביב קיימות  ברמה החינוכית, עושים

ואיכות סביבה שנועה צריכה בערך יומיים כדי לספר עליהם באמת כמויות 

בלתי רגילות של הדבר הזה כולל העברת הגנים לגנים ירוקים ובתי ספר 

לבתי ספר ירוקים וכו' ועזרא במקביל אלינו מקדם יחד עם ערן אוסמן מכרז 

ים על גדות המאגרים מה שאילן אמר. אז יוולטלהתקנת תאים פוטו 

בעצם ... הפרויקט זה באמת שמירה על הסביבה ומטרות הפרויקט על ידי 

שימוש באנרגיה מתחדשת, חיסכון באנרגיה על ידי הצלת הגגות בזה שנייצר 

ים זה בעצם מוריד את השמש יעל גגות בתי ספר את התאים הפוטו וולט

ר ואז באמת פחות חם ופחות צריך להשתמש שמכה ישירות על גג בית הספ

במזגנים, וזה דברים שהם מוכחים זה לא איזה תיאוריה בעלמא. חינוך, 

סביב הפרויקט הזה נעשה מערכי שיעורים עם חינוך הדורות הבאים אנחנו 

ילדי בתי הספר וכל מה שצריך על חינוך שמירה על הסביבה.  ואמרנו הערך 

זה לא חסכון כספי, גם חסכון וגם הכנסה המשני זה בעצם הכנסה כספית 

כספית נתן ירחיב על זה לרווחת תושבי המועצה והחינוך של ילדינו. נרחיב 

על זה בהיבט הכספי שנתן ידבר. מה עשינו עד היום? אז קודם כל למדנו את 

הנושא לעומקו, לקחנו את ערן אוסמן שהוא יועץ הוא מוביל תיכף נראה 

ארץ כולל ירושלים, תל אביב, מועצות אזוריות, עשרות פרויקטים ברחבי ה

ים. עשינו שיח עם מועצות יכל הגגות מרושתים בפאנלים בתאים פוטו וולט

שכנות שעשו את זה מגידו ועוד כאלה שעברו את הדבר הזה, שאלנו אותם גם 

בהיבט שאילן הזכיר איך הפרויקט הזה עובר מבחינת התושבים, וכל 

שא. ביצענו הרבה נתן בעיקר ביצע המון החששות שמועלים סביב הנו

חישובים כלכליים ואיזה מודל ללכת, באיזה חשמל, במונה נטו בהחזרים יש 

את המודל ויוצג. למדנו מה אומרים לנו משרדי הממשלה האם יש למשרד 

החינוך תקנות והאם בכלל משרד החינוך מעודד את זה התשובה היא חד 

תוך המערכת הזאת וכמובן שכל הנוהל משמעית כן עם הגבלות שהוא נותן ל

של משרד החינוך מוטמע בתוך המכרז שיצא בתנאי הסף של המכרז. גם 

משרד הבריאות, גם משרד הגנת הסביבה. קיבלנו מכולם את כל החומרים 

פרויקט של 0ואת ההיתרים וההסכמות שלהם ואת העידוד שלהם בכלל ל

ך הקמנו צוות היגוי כי ים על גגות מבנה ציבור. בהמשיתאים פוטו וולט
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אנחנו יכולים לבד להמציא את הדברים אבל אנחנו רוצים את השותפים 

איתנו מראש, אז לקחנו את מנהלי בתי הספר והקמנו צוות היגוי, ישבנו 

ביחד ובהובלת שרה ישבנו ביחד במועצה העלינו את כל החששות שיכולות 

דנו, למשל החוזר של לעלות, שאלנו את כל השאלות הבאנו את היועצים, למ

ביצענו  31/3 –משרד החינוך לימדו אותנו מנהלי בתי הספר בסדר כדוגמא. ב 

שיתוף ציבור, שקלנו אם לקחת את אולם היכל הספורט של מכבי תל אביב, 

מקומות בגוונים ולצערנו או לשמחתנו או  500או  600החלטנו שמספיק לנו 

סמנו את זה בכל המועצה, איש, פר 20למציאותינו הגיעו סדר גודל של 

הוצאנו קול קורא, הודענו את זה דרך הנהלות בתי הספר, דרך וועדי ההורים 

זאת אומרת לא היה פה איזה משהו רק כדי לסמן וי עליו אלא באמת באופן 

אמיתי לבוא לציבור, שלשמוע, להקשיב לו לשתף אותו לקבל שאלות להחזיר 

הגיעו וועדי ההורים ולמציאותנו לו תשובות ובסוף זה הכמויות שהגיעו. 

הורים אחד  2השואלים הכי גדולים, השואלים הכי גדולים בערב הזה היו 

מפרדס חנה ואחד מחדרה שלומדים אצלנו במועצה בגוונים, ואז שאלנו 

אותם איפה אתם גרים אחד אומר בפרדס חנה שואל אותו ערן אוסמן איפה 

אומר הסתכלת פעם מעליך על  בפרדס חנה אז הוא אומר לו כאן וכאן, הוא

ים ואני לא חושב ששאלת, אבל יהבית ספר מולך הכל מלא בתאים פוטו וולט

אני אומר בסופו של דבר בוצע שיתוף ציבור מבחינתנו, יכול להיות שזה לא 

הגיע לנקודת קצה אליך ברק אבל מבחינתנו הועבר על ידי שרה לכל 

 המנהלים, לוועדי ההורים.

 ממש לא נכון לא היה פרסום, לא היה פרסום. לא היה פרסום.זה  :אפרת חקיקת

 לא קיבלנו. יאיר פז:

את  יכולה לשמוע עם המנהלת של הילדים שלך שתגיד שהיא לא שלחה לך  עה סגל:ונ

 מייל אז יש לנו תקלה.

גם לא היה פרסום אני במקרה ידעתי את זה כי אני קשורה לועד הורים ואכן  :אפרת חקיקת

ים קיבלו הזמנה לישיבה, כל הנציגים שהיו שם היו נציגים של וועדי ההור

ועד גוונים אני יודעת כי החברים שלי היו שם או של ועדים אחרים וגם 

בנושא צוות ההיגוי חגי אני לא חושבת, אני לא מכירה נציגי הורים שיושבים 

 פה. 
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 בתי הספר.  בצוות היגוי לפני המפגש עם השיתוף ציבור ישבו רק מנהלי חגי פלמר:

דבר ראשון שלום לכולם סליחה על האיחור הגעתי למנשה דרך יוקנעם  שרה טוויל:

פספסתי את הירידה מעירון, אבל אנחנו שחגי מדבר על הקמת ועדת היגוי 

שהיו שותפים בה מנהלי בית הספר ואנחנו אמרנו למנהלים שנכון יהיה 

נציגות יפה, מכובדת שיבואו נציגי ההורים, ועדי ההורים הכיתתיים שזאת 

נציגים והם כוללים גם את הועדים המרכזיים. מנהלי בתי  4, 3בכל כיתה יש 

הספר התעקשו שיוזמנו כלל ההורים היא אמרה אין לנציגים שלהם ועדי 

הכיתות מנדט על הבריאות או אי בריאות או ווט אבר של הילדים של הכיתה 

עיה לא נעמוד בדרככם, הם ולכן הם דרשו שכל ההורים יגיעו אמרנו אין ב

הוציאו הודעה, המדד שלי האישי זה הבת שלי אמרתי לה ניצן את מגיעה 

אמרה לי לא, אמרתי לה למה אמרה לא בראש לי. הרמתי טלפון לגילה 

שהיא בבית ספר רעות אמרתי לה תקשיבי יש הורים שלא מתכננים להגיע 

ספת צופיה אני רת נוובבקשה תוציאי תזכורות נוספת היא הוציאה תזכ

 רואה מטיילת בטלפון אולי תסנגרי עלינו ותמצאי. 

 אנשים. 20מה זה משנה נגיד שהייתם שולחים והיו מגיעים  :אפרת חקיקת

בגלל שהנושא נפתח אנחנו דנים עליו. מבחינתנו מבחינת המועצה יש פעמים,  חגי פלמר:

יש היה גם התלבטות אמיתית אצלנו עד כמה לפתוח את האירוע הזה 

מועצות ברוב המועצות והערים בארץ לא עושים שיתוף ציבור אבל מבחינת 

המועצה אילן מנחה את זה ואנחנו נוהגים כך לעשות בכל דבר שאנחנו עושים 

שיתוף ציבור ולכן הועבר דרך שרה למנהלי בתי הספר, אנחנו מוכנים לתחקר 

תנו היה את זה ונודיע לכם את תוצאות התחקיר למה זה לא הגיע. מבחינ

פתוח לכולם אנחנו בשמונה בערב התייצבנו באודיטוריום גוונים, היה יום 

 גשום נורא כמעט שלג מה שנקרא אבל עשינו את זה.

 מישהו הגיע ממייסר? אמיר אבו רקייה:

 לא.  חגי פלמר:

אני לא נגד התכנית הזאת ואני חושב שהתכנית בסדר ואין שום בעיה אבל  פבל שטיין:

 ב שאף הורה של גוונים לא קיבל כלום.חברה אני חוש

עם עובדות אי אפשר להתווכח לא הגיעו אנחנו נפעל לשתף את  :יו"ר הוועדה, אילן שדה

הועדים, את ההורים בנושא ונדאג שזה לא יהיה מה שקרה, מי אשם זה 
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 סיפור אחר.

ה אין פה שום עניין של אשמים, אני שולח את הבת שלי הבכורה שנה הבא רועי רבין:

לבית הספר אני לא חל מנציגי ההורים אם אני רשאי לפי דעתי שיתוף ציבור 

 זה לכלל הציבור.

בסדר תעביר למי שבישוב תדבר עם מישהו ותבוא איתו אנחנו לא :יו"ר הוועדה, אילן שדה

 בודקים, זה לא כמו בקלפי לא בודקים.

 זה לא עניין של בודקים זה עניין של לפרסם.  רועי רבין:

רק לוחות זמנים להמשך בסדר, בהנחה ומליאת המועצה היום תאשר לנו  למר:חגי פ

נצביע בעד, תצביעו בעד לצאת לפרויקט אנחנו יוצאים מיד אחרי החג 

למכרז, אנחנו בוחרים את הקבלן, אנחנו בחופשת הקיץ כדי לא להפריע 

לתלמידים בעת שהותם בבית ספר, נשתדל לעמוד בזה ולהתקין את הלוחות. 

דבר שיקרה אז באמת שעלה סתם כדוגמא למשהו שעלה ממנהלי בתי  עוד

הספר צריך לשטוף את התאים שיהיו אפקטיביים, כי אם הם מלוכלכים הם 

לא קולטים את השמש, אז ביקשו מאיתנו את הדבר הזה להכניס בתנאי 

המכרז שהשטיפות יתבצעו בחופשות בבתי הספר, זה דוגמא שאנחנו לא היה 

כל אצלנו, מנהלי בתי הספר מכירים את הדברים והעלו את לנו את כל הש

 זה.

 אני יכול להגיד לך שזה לא מפריע בכלל אתה לא יודע שהם שם. אודי שצקי:

אנחנו מוכנים גם לזה ללכת לקראת אם זה יכול לקרות, אם זה יכול לקרות  חגי פלמר:

 ואנחנו יכולים ללכת לקראת אז למה לא. 

שמח שמי נעה סגל למי שלא פגש אותי יש לי פה נציגים ועדת  ערב טוב וחג עה סגל:ונ

איכות סביבה, יש עוד מקום סביב השולחן לועדת איכות הסביבה, שם תוכלו 

לעזור לנו לקדם עוד כמה פרויקטים יפים של תאים פוטו וולטאים. מייסר 

קיבלו בזכות זה שהם בית ספר ירוק ועובד מאוד ירוק מערכת לניהול חכם 

רגיה ומותקן אצלם במערכת החשמל וזה מחובר למחשבים ובהמשך של אנ

אנחנו מתכננים לצאת עם הפרויקט הזה של תאים פוטו וולטאים גם 

במייסר, גם על המגרש כדורסל, כדורגל שלכם, גם על המבנה ציבור בישובים 

עצמם, והשאיפה שלי לשלב השלישי זה גם שנעשה איזה שהוא פרויקט עם 

המועצה תמצא איזה שהוא קבלן או איזה שהוא  התושבים, כלומר
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פרויקטור ולתושבים יהיה כדאי ונוח לבנות על הגגות הפרטיים שלהם. נכון 

לעכשיו אנחנו הולכים כמו שהם אמרו על הגדות של המאגרים ועל מבנה 

הציבור שנמצאו מתאימים בקריית החינוך. אנחנו מחפשים גגות שהשטח 

לשים עליהם את הקולטים, גגות שפונים  שלהם הוא גדול, גגות שניתן

 לכיוונים רצויים.

 מה זה גדול? יאיר פז:

מ"ר. ויש גם בית ספר מבואות עירון למשל שרצה להיכנס גם  100גדול, מעל  נעה סגל:

לפרויקט יחד איתנו והגגות שלהם לא עומדים ביכולת סחיבה של הקולטים 

על הדבר הזה כי אני לא לדוגמא גג צריך להיות גג ראוי. אני לא אדבר 

רצה להראות שבהולנד שהיא יישמתי את המחקר הזה זה ערן שם, אבל הוא 

אחת המדינות המובילות ביותר בכל נושא של מחזור, איכות סביבה, וקידום 

אנרגיה ירוקה, גם מהרוח, גם מהשמש, הם החליטו שכל בתי הספר שלהם, 

ועוד  1000ים היום יש להם יבמספר יעברו להיות עם תאים פוטו וולט 7,000

בתי ספר לעשות והם הולכים לעשות את זה בשנה הקרובה. אנחנו אני  6000

רוצה לשים פה סרטון, מי שירצה אנחנו נשלח לו על המצגת פה לוחצים על 

 הפרויקטים לדוגמא ונפתח סרטון, 

 תשלחו נעביר את זה בין התושבים. :יו"ר הוועדה, אילן שדה

רטון של בתי ספר ומבנים בקריות חינוך אחרות ברשויות במדינה נפתח ס עה סגל:ונ

שמראים איך זה נראה, ואיזה רשויות עשו את זה. אנרגיה ירוקה היום 

החברת ייעוץ שאנחנו לקחנו מקדמת פרויקטים ברשויות רבות, זה רק 

מדגם, כולל בערים, כולל במועצות אזוריות, תעביר הלאה. בדקנו עם 

נת הסביבה, עם מומחים ממשרד הבריאות, עם מומחים מומחים במשרד להג

ממשרד החינוך שכמו שחגיי אומר הגיע אלינו חוזר מנכ"ל שלא אומר לא 

ים אלא מבקש שנתייחס לכל מיני דברים, היכן ילעשות תאים פוטו וולט

יר, איך ילכו הכבלים, מתי שוטפים את המערכת, למשל מישהו מיהיה המ

קין אצלנו שם, למה אי אפשר להתקין שאל כאן למה אי אפשר להת

שהילדים נמצאים, אם אני צריכה כל פועל שנכנס לבדוק שיש לו כל מיני 

תעודות שהוא יכול להיכנס לבית הספר אני מעדיפה שהם יבואו או אחרי 

שעות הלימודים או בכלל בקיץ, זה גם עוזר לי לקדם את זה מול הנהלת 
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רק את הקיץ ובקיץ הזה צריך לגמור המועצה שלי שאני אומרת להם יש לכם 

את הפרויקט הזה, אז אם יהיו כמה ספיחים לתוך החגים ונעשה את זה 

בשעות אחר הצהריים סבבה. זה אומר שאנחנו צריכים להכין את הגגות 

כראוי, זה אומר שאנחנו צריכים לבדוק באמת את כל המערכות שהן 

י עדכניים, אנחנו באמת תקינות, אנחנו לוקחים את הדברים הכי טובים, הכ

אחת הרשויות בסוף הטור ולא בתחילת הטור, כלומר המערכת הזאת עובדת 

שנים בהצלחה רבה, אנחנו לא החלוצים בתחום הזה ואני  10כבר בארץ מעל 

עדיין שמחה שאנחנו לפחות הגענו להחלטה שהנה קופצים למים ועושים את 

 זה.

שאלות. עוד כמה דברים לפני המודל הכלכלי, אני רק אציג ברצף ואז נעבור ל חגי פלמר:

המכרז. איטום  כמובן שכל הנושא של איטום הגגות נכניס את זה לתוך

הגגות יהיה בעצם איש איטום שילקח על ידינו הוא יעלה על כל הגגות בתי 

הספר יתן דו"ח עם חוות דעת מה נדרש לעשות בכדי להביא את הגגות למצב 

ים ית לפני שיותקנו עליהם התאים הפוטו וולטשל איטום , ובעצם כל הגגו

יאטמו לפי הדו"ח של אותו יועץ איטום זה דבר אחד. דבר שני כמובן 

שמתבצעות בדיקות קרינה לפני שאנחנו מוסרים ואם יהיה אפילו מילימטר, 

לא יודע אפילו מיקרון של בעיה שצצה בנושא הקרינה אנחנו לא ניתן לזה 

ך לעלות את זה פה על ידי ועד ההורים של גוונים לקרות, אני נשאל ואני צרי

שתי שאלות, שאלה אחת על התקנים אם ערן היה פה היה מסביר יותר טוב 

אבל אנחנו נדרוש, ללכת על פי התקנים הכי מחמירים שאפשר בנושא הזה, 

זה לגבי התקינה, והדבר השני זה הנושא הכספי אז על זה נתן יענה בהמשך 

בסופו של דבר צריך להבין שאנחנו כרשות יש לנו  על המודל הכספי אבל

ילדים שלומדים בגוונים אז באופן כללי  3אחריות לילדים פה באופן ישיר יש 

המועצה בחיים ואולי בגלל זה דרך אגב אנחנו בין האחרונים שנכנסים 

לפרויקט הזה, או לקראת אחרונים כי המועצה שלפני שהיא נכנסת לפרויקט 

לים לייצר עניינים היא עושה את כל הבדיקות האפשריות כה חשוב אבל יכו

חוחה אל יכדי לדעת כשהיא נכנסת לפרויקט היא יכולה לחתום עליו ולעמוד נ

מול ההורים ואל מול האנשים ולהגיד להם אנחנו חותמים על הפרויקט הזה 

אף סכנה לאף ילד, ואנחנו יודעים שאנחנו נכנסים אליו אחרי שבדקנו ואין 
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הזה. יש עוד הרבה דברים בדרך כמו שנועה אמרה לגבי החוטים בעניין 

ים לתוך השטח של חברת חשמל ישמזרימים את החשמל מהפוטו וולט

מטר  4שנמצא בכיתה במלא, זה הסיפור. הממיר שישב יש לו תקינה של 

רדיוס לא נכניס אתכם לזה אנחנו גם לא זה, אבל הוא ישב רק לצורך העניין 

ם בקומה ולא במקום שבאופן קבוע יש בו ילדים כאות מעל מבנה השירותי

הגנה לצורך העניין הזה, לעניין הזה ואנחנו נמשיך ונגן, ועוד פעם ככל שיהיה 

איזה שהוא חשש הכי קטן בעולם שאנחנו לא מסוגלים למסור את הפרויקט 

שאנחנו נגלה לאורך הדרך שאנחנו נכנסים אליו והוא הולך בצורה הזה או 

לכולכם פה שאנחנו לא נה ביותר לפגוע במי מבין ילדינו ברור אפילו הקט

נעשה אותו ונעצור. יש פה כמה שאלות או סיכונים שבעצם העלו אז יש 

משהו שקשור, אני לא רוצה כי זה באמת מקצועי אבל עלו שאלות לאורך 

לחום גבוה, יש כיבוי  הדרך ונתנו להם תשובות, בטיחות אש חשיפה

מטי של המערכת ום ברגע שיש אירוע כזה. ניתוק אוטמטי של הקולטיואוט

 4יש תקן של  כדי למנוע את הדברים. ממיר מייצר שדה מגנטי אז הסברתי

אנחנו נשים את זה רק מעל מתחם שבו  מטר אנחנו יותר מזה אבל עדיין

הילדים בעצם נמצאים הכי פחות שזה מבנה השירותים בדרך כלל, הם 

נמוך. חומרים מסוכנים לבריאות ולסביבה  נמצאים אבל באורך זמן מאוד

אז כמובן שאנחנו נעמוד בכל התקנים, ובכל האישורים בעניין הזה, וכו' וכו', 

שנשאלנו והעלינו בעניין הזה. זה וכו', יש פה תשובות ומענים לכל השאלות 

פחות או יותר רגע על הפן הפריוקטאלי ועל הדברים שאנחנו עשינו כדי 

ם שאנחנו יכולים להיכנס בעיניים פתוחות ובלב שלם באמת להיות בטוחי

ואז אנחנו  לפרויקט הזה,. נתן רגע יתן הסבר על המודל הכלכלי ואיך זה עובד

 שאלות.

ככה נכנסים לפרויקט במועצה אז השאלה הראשונה למה אנחנו צריכים את  נתן קוסקס:

וג הזה זה, וזאת השאלה הראשונה עוד לפני שהתחלנו לדון בפרויקטים מהס

ים למה אנחנו צריכים את זה. התשובה מתחלקת ישל תאים פוטו וולט

לשתיים הראשונה אנרגיות מתחדשות, שמירה על סביבה ירוקה, הקטנת 

ל מתחנת הכוח הפחמיות או בגז לא משנה שהן מזהמות מהייצור של חש

פחות, גז פחות, פחם יותר אבל מזהמות, וגם הכנסת כל הערכים שמדברים 
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גיה בבתי הספר. הנושא השני כמובן האם זה כלכלי או האם זה חוסך על אנר

אז ככה לתקן אנחנו בכלל לא מדברים על חסכון אנחנו מדברים רק על 

הכנסה, המערכות האלה שיותקנו הם מערכות במסגרת מה שנקרא הסדרת 

תעריפית לא מונה נטו, מונה נטו לא מוציאים יותר. אנחנו בקבוצה 

מגה  1מגה הספק מותקן וחשוב להדגיש את זה  1.. של שהבטיחה לעצמה .

הספק מסופק מגה, אנשים לא מבינים את הדברים  1.6הספק מותקן, ו 

האלה אני אסביר אחר כך גם. כמובן שה... זה עומדת לרשותנו עד לגבול 

מסוים לא נשתמש בה לרשות החשמל יש מספיק היום אנשים שרוצים את 

פה בהחלט בקיבוצים עשו את זה יודעים הכמויות האלה ומי שמתמצא 

שהמכרז הבא שהולך לצאת בנושא של הסדרת תעריפית לא יהיו בתעריפים 

 ההתמחרותסוגים של  2, אלא מדברים על 0.46שאנחנו נכנסנו אליהם שזה 

אגורות או שבכלל התחרות תהיה מי נותן את  20, 15אחת שזה יהיה אולי 

שלו, תבינו עד איזה אבסורד מגיעים.  המחיר הכי נמוך, כדי להגיע לגגות

עכשיו לנו יש ההזדמנות הזאת ואני אגיד יותר מזה, רבותיי הכי פשוט 

מבחינתו למנוע כל דיון פה וללכת בדרך הקלה אילן הזכיר את זה ככה 

בקצרה בוא נקים את זה על המאגרים. החברה הכלכלית המאגרים דרך אגב 

בפרויקט מקביל, כן תתקין על החברה הכלכלית  הם קרקע של המועצה,

המאגרים, ושם זה אזורים מבודדים קלים להתקנה, אין צורך לא הזכירו פה 

שאנחנו לפני שעולים על גג של בית ספר או של מבנה ציבור יש גורם שבודק 

איטום של הגג שחס וחלילה שכתוצאה מההתקנה לא יפגע איטום של הגג 

, שמים את זה על הדפנות, ויגרום נזקים, מאגרים את הבעיות האלה

נטו נכנס לקופה. אנחנו  0.46 –קונסטרוקציה קלה מאוד, בכמויות עצומות ב 

 15את הנושא בפני ההורים אמרו לי מה זה רשמת  במודל הזה שהצגתי

אחוז, אמרתי להם רבותיי למה על כל שקל שהמערכת תייצר  10אחוז, 

המועצה תיתן לכם עוד שקל מה דעתכם, אמרו לי מה אתה רציני, בטח שאני 

רציני אבל אני מחליט ואני אגיד לכם למה כי למועצה יש קופה ויש לה סדרי 

 2ת לכם תהיא יכולה ל₪ לתת לכם  במקום מיליון  עדיפויות, היא יכולה

והיא תוריד ממקומות אחרים, או שאם הלוואי ויהיה נס והיא ₪ מיליון 

תמצא איזה מקור כספי אז אהלן וסהלן הרי לא עושה את הפרויקט הזה ולא 
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לשים את הראש אילן, ולא חגי ולא נועה כדי שיהיה איזה ערמה של כסף  

ף הזה שהוא יכנס הוא נועד לשרת את המועצה, ואני ארגיש נוח, הכס

, ואין לזה סוף, בתי ספר, ישובים, קשישים, כל מי 0המועצה מבחינתי מגיל 

שחי במועצה הזאת לכן הסוגיה הכספית אמרתי את זה להורים היא בכלל 

לא הדיון פה, כשאני בא להציג את הפרויקט להורים אנחנו באים להציג את 

בטים שאמרתי בחלק הראשון של מקיים, סביבתי הפרויקט קודם כל מהי

וכל הדברים האלו ויש לזה בסוף גם בנפיט זאת אומרת תועלת לקופה של 

המועצה מה טוב. עכשיו ניגש לנושא הזה של תועלת לקופה של המועצה. 

היתה לנו דילמה האם גם את הפרויקט הזה לעשות עם החברה הכלכלית 

בהסכמים, יהיה הספק חשמל לחברת  כגורם שהוא יקח את הגגות, יתקשר

החשמל, או שהמועצה תעשה את זה, יש מה שנקרא לכאן ולכאן, למה, 

לחברה הכלכלית יש יתרונות שהם יכולים להתקזז על מע"מ, יש להם נושא 

שנים זאת אומרת שכל ההשקעה יכולים להפחית אותה  4של פחת מואץ של 

משלמת מיסים אז פחות לא ולחסוך במיסוי, לעומת זאת המועצה בכלל לא 

מעניין אותה אבל מצד שני המע"מ של המועצה היא הוצאה ולא מוכרת ולא 

כלום ומתחילים לעלות סוגיות באתרים של הגזברים שהיום מס הכנסה 

פתאום מתחיל בכמה רשויות לבדוק את העניין, האם זה עסק ואז הרשות 

למזלנו הרב הם צריכה לשלם מס הכנסה או שזה חלק מהכנסה ציבורית. 

 ניסו שם בבאר שבע ב... עטפו אותם בצורה טובה אבל הכל פתוח.

 סרון בחברה הכלכלית?ימה הח :אפרת חקיקת

קודם כל החברה הכלכלית משלמת מס ואם יהיה לה הכנסות גדולות ירד  נתן קוסקס:

ומשהו אחוז. שניים אם החברה הכלכלית מעבירה כי צריך להעביר  30מזה 

עצה על הדבר הזה אז יהיה עוד מס. יש לה הכנסות והוצאות על למו דדיבידנ

הרווח הזה חייב במס, בסוף הרווח נטו שנשאר לחברה  זה יש רווח,

הכלכלית, יכולה לשמור אותו בקופה שלה ולהגדיל את ההון העצמי שלה, או 

, דיבידנד משלם מקבל המס, מקבל הדיבידנד משלם נדדיבידלחילופין לחלק 

 לה אם במועצה שהיא לא יכולה לקבל מס, מס ואז השא

החברה יכולה להחזיר באמצעות המועצה. לא באמצעות דיבידנד באמצעות  :כהן ברק

 המועצה. 
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איך היא תעשה את זה תסביר לי, שהיא תיקח כסף ותעשה פעילויות  נתן קוסקס:

 ציבוריות?

 שתשכיר את הגגות נו. דובר:

קט של החברה הכלכלית היא מקבלת את הגגות שלא יהיה אי הבנות בפרוי נתן קוסקס:

הגגות זה היה חלק מהפרויקט דרך היא צריכה לשלם למועצה שכר דירה על 

החברה הכלכלית, אותו פרויקט שהוצג למליאה הקודמת כי למועצה אסור 

להקצות נכסים ציבוריים ללא תמורה, אז אפשר לגבות את זה דרך שכר 

ולים הכלכליים חברה, מועצה עשינו זה דירה או כל דבר אחר. את כל השיק

ו, וגם אם יסתבר בעוד חודש שנעביר פה החלטה ילא על הפרק פה עכש

בהנחה שתתקבל החלטה שהכי טוב לעשות את זה עם המועצה ומישהו 

ישכנע אותנו באותות ובמופתים חברה אתם טועים עכשיו יש תקנה כזאת, 

ו של יום אנחנו נעשה את זה דרך החברה הכלכלית נביא את זה לפה, כי בסופ

כאלה ואחרות איפה שהכי תהיה  תרגולטוריוכמובן בכפוף למגבלות 

 התשואה הכי גבוהה למעוצה. אני אגיד יותר מזה אחד השיקולים שלי כגזבר

ודווקא זה יתרון לחברה הכלכלית למועצה מותר ללוות עד היקף מסוים 

ד הפנים וכל מה שנגזר הלוואות יש לה אובליגו מותר ולפי כללים של משר

תו מזה והמשמעות שאם אני היום אני לוקח פרויקט כזה כלכלי ומממן או

דרך המועצה למרות שהוא מחזיר את עצמו בכך וכך שנים והכל זה אומר 

שבאופן תיאורטי כדי לפתח ישובים פתאום גרעתי איזה שהוא סכום 

כל הדברים שיכולתי לקחת ולעשות איתו עוד פיתוח בישובים אז כמובן 

נשקלים כי בסופו של דבר הפרויקט הזה יודע לייצר עודף יפה מאוד ואני 

 תיכף אגע בו.

יכול להיות שפספסתי אמרת מה לא אבל מה הדבר הכי, מה הדבר המיטבי  :פז יאיר

 לרווח מרבי?

נכון לעכשיו דרך המועצה. לגבי הסיפור כמו שאמרתי ההספק שהמערכת  נתן קוסקס:

קילו וואט יש עם השנים בתזרים של  1.7, 1.6פק לקילו וואט הזאת יודעת לס

הפרויקט שעשינו לבנות את ה... גם לקחנו ירידה בהספק שזה אומר גם 

ירידה בהכנסה כי לפי תקלות כאלה ואחרות, בשביל הזהירות תמיד אנחנו 

מחמירים עם הפרמטרים כדי לא לחיות בהשליות עדיף להתאכזב לטובה 
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₪ אלף  720, 700 –ה, אז הפרויקט הזה יודע להנפיק כ ולא להתאכזב לרע

₪ מיליון  4 –מגה של כ  1 –בשנה, אם לוקחים הלוואה מדובר על הלוואה ל 

נים של אותו קבלן שזכה אצלנו בסיבוב ולמרות שעכשיו לפי המכרזים האחר

הראשון שבעצם ביטלנו את המכרז ואחר כך בגן שמואל מיד אחרינו, ובגן 

תן מחיר הרבה יותר טוב ממה שהוא נתן אצלנו. והבדל אחד שמואל הוא נ

יחידי בגן שמואל הגגות יותר גדולים, יותר מאורגנים ופה זה מי שמכיר את 

הקריה יודע שיש גגות בשטחים קטנים יחסית למרות שבסך הכל יש הרבה 

של המבנים גורם לכך שאין איזה רצף של גג  יהארכיטקטונגגות אבל המבנה 

מהמגרש ספורט כמובן המקורה או האולמות ספורט שנותנים רצף אחד חוץ 

₪ מיליון  4 –גדול של גגות. בכל אופן אנחנו לשם הזהירות תמחרנו את זה כ 

וכמובן לקחנו בחשבון ₪ מיליון  3.6, 3.5 –אני מעריך שבמכרז טוב ירד ל 

 החזר הלוואה.

 מגה וואט? 1 –ל  גוזלן:דוד 

עודד אתה מאשר אתה ₪, מיליון  3.6, 3.5וואט עולה בערך מגה  1 –כן  ל  נתן קוסקס:

עשית את זה. בגדול זה יתן בניכוי החזר הלוואה בשנים הראשונות עודף של 

וכך חוזרת ההשקעה עם הירידה בתפוקה זה נותן משהו ₪ אלף  240, 220 –כ 

בשנה שיכנסו לקופת המועצה. וכמו שהסברתי להורים ₪ אלף  650, 600כמו 

מליאת המועצה תחליט בכל נקודת זמן איך להקצות את הכספים אם זה 

 שעומדים לה בקופה מארנונה, וגם מחשמל, וגם מכל דבר אחר.

 מה התוחלת של הפרויקט הזה? גוזלן:דוד 

 שנה.  20 נתן קוסקס:

 זה סיני או גרמני? : גוזלןדוד 

 זה חברה ישראלית שנקראת סולר אייצ'. עה סגל:ונ

 )מדברים ביחד(

אז אהלן אני אפרת אני נציגה של ועד הורים גוונים ואני רוצה לדבר כמה  :רת חקיקתאפ

שנים, שנתיים מתוכם  8מילים בתור נציגת ועד הורים של גוונים, אני בועד 

הייתי יו"ר של הועד, היתה לנו השבוע ישיבה מאוד, מאוד ארוכה בנושא 

ים היו חלק נכבד הזה, בישיבה של ועד ההורים לאחר שנציגים מועד ההור

מאנשים שהיו במפגש ההוא, אנחנו מתייחסים לזה מאוד ברצינות כועד 
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הורים בבית ספר. אני חושבת שלגוונים יש הכי הרבה גגות בפרויקט הזה, 

בגוונים וזה מאוד לא ברור לנו העניין כי יש לנו הרבה מאוד שאלות. אני 

ים על הגג, אז אין יולטרוצה להגיד באופן אישי לי על הבית יש תאים פוטו ו

איזה התנגדות עקרונית לדבר, בכל זאת אני מרגישה שהלו"ז פה הוא לגמרי 

ילדים שלי ועל  4לא סביר יש לנו פה אחריות זה לא אחריות שלי על 

יש לנו פה אחריות אם אנחנו אומרים יאלה  ההחלטה שלי על עצמי אלא

חנו בכלל לא בעצם קדימה אפילו שנשמע לי בין השורות שאתם אומרים אנ

חייבים לשמוע את דעתכם, כאילו היתה לי נדמה לי היה לי ששמעתי את זה 

הורים  2200, 1100 –אבל אם אנחנו אומרים יאלה קדימה יש לנו אחריות ל 

ובהקשר הזה לא עשינו מספיק עבודה. יש לנו הורים שהם הרבה יותר 

שנות וותק קיצוניים בתפיסת העולם שלהם הם אומרים שאין מספיק 

ים על ילדים ישאפשר לדעת באמת מה ההשפעה של תאים פוטו וולט

שההתפתחות שלהם היא אחרת מאשר ההתפתחות שלנו. אני בכלל חושבת 

שהציבור שהכי צריך לבדוק זה המורים כי הילדים שלנו באים והולכים אבל 

המורים נמצאים כל הזמן בבתי הספר, זאת אומרת הם כל הזמן יהיו שם אז 

ברור שהתאים אולי הם לא הבעיה והבעיה היא כן הממירים או הכבלים וכל 

מה שאמרתם וצריך פה שהקרינה תהיה כבדה יותר, משמעותית יותר, אני 

מרגישה שזה מהר מידי, ומה שאני רוצה להגיד אני לא אומרת לא, אבל אני 

את  רוצה להגיד עוד לא, תנו לנו לעשות בדיקה היום אחרי שביקשנו קיבלנו

המצגת, המצגת הועברה לכלל הורי גוונים זאת אומרת כל מי שבגוונים היום 

הועברה אליו המצגת כי יש לנו חובה של יידוע וזה החלטה שאני יכולה 

להגיד וואלה דיברנו על זה שעה וחצי, בישיבת ועד אז קדימה אנחנו יכולים 

ו את המצגת להגיד כן או לא, אז אנחנו כן עשינו את השיתוף הזה, ניתחנ

שקיבלנו היום, ויש לנו פגם שהיא עוד לא ואם כן צריך להיות סופר, סופר 

מחמיר, ואני רוצה לדבר על העניין של התגמול אני בהחלט חושבת שאם 

בגוונים יש הרבה יותר גגות מאשר לצורך הדוגמא בנטעים למה שגוונים לא 

 ושא הראשון,יקבלו איזה שהוא חלק מההחזר הזה, זה לא קשור בכלל לנ

הנושא הראשון הוא נושא שצריך לבדוק את ההשפעות, נשים את זה רגע 

בצד אחרי שזה נאמר וזה נבדק, בוא נתקדם לדיון הבא למה מבחינתך נתן 
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 העמדה שלך היא מאוד חד משמעית שהכסף הזה יכנס לקופת המועצה.

 ת עם זה.אילן שדה, יו"ר הוועדה: נתן אמר אתם, אנחנו המליאה נקבע מה לעשו

 הכסף הולך לקופה ואתם תחליטו איך להוציא אותו. נתן קוסקס:

אז אני רוצה להציע אחרת, אני רוצה להציע מתווה שבו פר גג, פר גגות יקבלו  :אפרת חקיקת

 איזה שהוא החזר. 

 )מדברים ביחד(

 נקודה אחרונה שלא הבנתי רק בבתי ספר זה הולך לקרות? :אפרת חקיקת

 ודבר שני ... אם את כבר רוצה.וועדה: מדובר על כל גגות מבנה הציבור. אילן שדה, יו"ר ה

ממש ככה אני לא מתביישת לומר את זה אני רוצה חלק בהורדות, למה אני  :אפרת חקיקת

צריכה להתבייש להגיד את זה אני לא מבינה, אני חושבת שאם יש הכנסה 

 ההכנסה... בזכות גגות של גוונים לצורך העניין יש שם חממות... אם

שנים, אנחנו היינו  7חברה אצלנו בפרדס חנה, המערכת הזאת עובדת מעל  :שטיין פבל

בין הראשונים שהכנסנו את זה, אנחנו בודקים כל בית ספר שלנו פעם בשנה 

לעניין של הקרינה, באקווריום בכיתה מקבל יותר קרינה מהמערכת הזאת 

ע מה אני מדבר בדיוק. אז כי אני מנהל בטיחות במוסדות חינוך ואני יוד

ניהול של עיר שהוא מכוון לפלאפון, או לרכבל מתוך הכיתה הוא מקבל יותר 

, וגם ככה וגם ה, אז מבחינת הקרינה בדקו את זה גם ככקרינה מהמערכת

ככה וכרגע לא מצאו כלום בסדר אז אנחנו יכולים להיות רגועים בוא נגיד 

ריך ללכת ולהיכנס כי כמו שאילן ככה. אני חושב שהפרויקט הזה מכובד, וצ

אמר ונתן אמר עוד מעט ישלמו על האנרגיה הזאת ממש גרושים, וגם לא 

יודע אם משתלם להיכנס לפרויקט הזה בכלל, אם תפסתם את המחירים 

אז כן להיכנס כן זה יתן למועצה לא מעט כספים ויש מה לעשות עם הישנים 

 הכספים האלה.

 התחזוקה זה חלק מהעלות?שאלה כל הנושא של  :לבבי דב

 וודאי יש הוצאות שוטפות, תחזוקה, שטיפה, תקלות, תיקונים שיהיו ברור. נתן קוסקס:

 שאמרת לשנה זה כולל את החיסכון בשימוש באנרגיה?₪ אלף  200 :לבבי דב

₪ + אלף  400שנים זה  10 –מיליון ל  4כעיקרון בשנה אם אמרת הלוואה של  נתן קוסקס:

כל שנה הוצאות שטיפה, תחזוקה ₪ אלף  25הלוואה ועוד  ריבית החזר של

וליווי לעשות בדיקות של הקרינה, בדיקות בטיחות אש, כל הדברים האלה 
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שהמערכות האלה דורשות ולא מתקינים אותם ושוכחים אותם אלא כמו 

שאמר פבל פעם בשנה בדיקת קרינה שהוא עולה כסף, להביא אישור של 

דורש אישור תקינה של כיבוי אש וכל הדברים  בטיחות אש כי כיבוי חדרה

האלו לפעמים מתקלקל משהו, ילד יעיף כדור לגג ישבור תא אחד יצטרכו 

 להחליף אותה אין אחריות של המתקין.

 שאמרת שזה הכנסה שנתית.₪ אלף  200 –השאלה שלי ה  :לבבי דב

 זה הנטו. נתן קוסקס:

 סכון בהוצאות חשמל?יזה כולל את הח :לבבי דב

אז אמרתי שניה הפרויקט הזה לא עוסק בכלל בחסכון, ואני אגיד משהו על  נתן קוסקס:

חסכון אילן אמר את זה , אנחנו בפרויקט אחר לגמרי, אותו פרויקט של 

חברת חשמל מה לעשות עדיף שיהיה לך מזל ולא שכל ובמקרה הזה היה לנו 

דיברנו הרבה מזל הפרויקט שלנו יצא שבעצם העלויות שלו בישובים ש

עליהם יהיה פחות ממשמעותית ממה שתכננו ועל זה קיבלנו מה שנקרא עוד 

צרה טובה אמרנו  על הדרך בוא נגיש קול קורא למשרד הכלכלה להתייעלות 

ואז קיבלנו החלטה ₪ מיליון  6 –נוספו ל ₪ אלף  570אנרגטית קיבלנו עוד 

שהם מעל  פושעת אנחנו מחליפים את כל המזגנים בכל בתי הספר במועצה

שנתיים במזגנים חדשים שהם בעלי דירוג אנרגטי הכי גבוה שיש, ומשם 

בכל בתי הספר, לא ₪ וכמובן עוד פעולות אחרות, המסה העיקרית כמיליון 

במרכז האזורי, אצלנו גם, בכל בתי הספר, בכל בתי הספר החלפנו מזגנים, 

ר את כל התאורה מה שאתם רואים בחוץ לתאורת לד, כי בבתי הספ

החדשים בנטעים, שבילי רעות, יש כבר תאורת לד שלא יהיו אי הבנות, וגם 

נסדר ארונות חשמל פה שזה חלק מהפרויקט וזה עוד איזה סכום שבעצם 

זן, ולסבר את הא בית הספר.יחסך בצורה משמעותית מהוצאות החשמל של 

 צני רעות הגדולים דווקא אני הולך,יהוצאות חשמל של בית ספר רעות או נ

בשנה, הדבר הזה, המהלך הזה שאנחנו ₪ אלף  130, 120 –הם בערך של כ 

תאורת לד והכל בחצרות,  יביא לחסכון של  - הולכים לעשות עם המזגנים וה

אחוז אני אומר שבכל בית ספר בכל שנה  30,40אני אומר  40, 30, 40 –כ 

עד היום שארו לו בקופה שבעצם יי₪ אלף  60 –ל  50יתפנה לו משהו כמו בין 

שולמו לחברת חשמל, ועוד מקבל על פי החלטת מליאה על פי מה שהוחלט 
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דף שישם בקופת המועצה מה שנקרא ועוד איזה סכום מהרווח או מהע

לפעולות חינוכיות וכל הדברים האלו זה ברור שדבר שבתי ספר והמנהלים 

חודש כל שנה שעוברת  ליון עיניים וכליידועים מזה והם מחכים לזה בכ

 מובן זה הפסד.כ

 שאלה אחת החשמל הזה הולך ישירות לחברת חשמל הוא לא משמש קודם? :לוין שני

 8לגבי הסדרת תעריפים תקשיבו בתי הספר שלנו פועלים כידוע לכם בין  נתן קוסקס:

מתח נמוך יש מתח  ריףאלה מה שמסופק לנו חשמל בתע 3, 2 –בבוקר ל 

שיא, גבע ושפל, בתי הספר שלנו הם תעריפים,  3גבוה ... זה לא רלבנטי ויש 

בשיא בפסגה עובדים בתעריפים היקרים ביותר שזה בשעות הבוקר ויכולים 

בעצם, אין פה כאילו היות וזה לא מונה נטו, אם זה היה מונה נטו זה היה 

טוב כי זה אז זה היה יכול לספק לעצמם בשעות השיא ולשלם תעריף נמוך 

 ין מה לעשות.והממוצע, אבל אין את זה היום א

לשאלתך זה לא הולך ביחד או שאתה מוכר לחברת חשמל ואתה מקבל כסף  אודי שצקי:

 או שאתה משתמש בחשמל לעצמך.

 אין מונה נטו.  נתן קוסקס:

יש לי שאלה איזה שטח אתם מתכוונים לכסות מבחינת שטח במ"ר. זה גם  :ערדה סמיר

, צריך לבדוק את זה מה שאמר החבר פה שזה מוכח שאין לזה נזק בריאותי

 יותר לעומק ואפשר לשים את זה במקומות אחרים מאשר בבתי ספר. 

י שנה וחצי שנתיים מיפוי של כל נככה מבחינת שטח אנחנו עשינו כבר לפ נתן קוסקס:

ים, חייבים יהגגות, גגות שמה שנקרא ראויים ומתאימים לתאים פוטו וולט

רלבנטי לעניין הזה. סתם דוגמא להיות למשל גג שיפוע לכיוון צפון, זה לא 

דיברתם על גוונים, בגוונים ישנם הרבה גגות לכיוון צפון שאנחנו לא צריכים 

אותם בפרויקט הזה בכלל, וגג שהוא שטוח וטוב וחלק הוא גג מצוין כי אתה 

יכול לשחק לאיזה כיוון שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה, יש לנו את 

ם שעשו את הסקר אמרו רבותיי יש לכם הסקר, יש לנו, בגדול מה אנשי

 מגה. 1 –מגה, אין לנו יותר מ  1 –מספיק גגות ל 

אילן שדה, יו"ר הוועדה: לא נותנים א' למועצה אין, יש לישובים שטחים או לפרטיים אבל 

לא נותנים להקים על שטחים חקלאיים במרכז הארץ, בדרום יש, בדרום יש 

ותנים להקים על שטחים חקלאיים, על שטחים גדולים יש, במרכז הארץ לא נ
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גגות של מבנים חקלאיים, כמו בכל הישובים הם ניצלו את הרפתות, הלולים 

 והכל אבל זה של הישובים לא שלנו.

 ברמת הגולן מכסים את האגמים. :ערדה סמיר

 , אילן שדה, יו"ר הוועדה: אמרתי

 זה הדבר הבא מבחינת ההחלפות זה הדבר הכי טוב. נתן קוסקס:

 אבל אין הערכה בשטח? :ערדה סמיר

אנחנו  1.1/4 –ו  1.5מגה, אנחנו לא יכולים לעשות  1 –יש לנו מספיק גגות ל  נתן קוסקס:

מגה זה מה שקיבלנו בבקשה שהגשנו וזה מה שהקצו  1יכולים לעשות רק 

לנו. הגגות מספיקים אנחנו מטבע הדברים נלך על שטחי גגות איכותיים, הגג 

ים כי ילמשל הוא תוכנן ככה שיהיה עליו תאים פוטו וולטשל המבנה הזה 

הוא גג איכותי, כי הוא גדול מאוד והוא יכול לשאת על עצמו את כל הדברים 

האלו. הגג המקורה בגוונים של מגרש ספורט הוא מתאים, אולם ספורט 

אזורי השני הוא מתאים, לא נעים להגיד על הגג של קשתות החצי קשת הזה 

נתקין עליו בכלל כי גם הקונסטרוקציה מסובכת, גם הוא קטן, אין סיכוי ש

ולא שווה, אז כמובן יש בעלי מקצוע שיתנו להם לבחור את הגגות הכי 

איכותיים כדי להגיע, פיצולים, פיצולים, פיצולים זה לא טוב זה אומר הרבה 

אתה גג כזה יהיה לו ממיר אחד או שניים יותר טוב מאשר  ממירים, לפעמים

ממירים אז כמובן כל  10או  9ות ישנים קטנים שבשטח כמו שלו יהיו גג 8

 בעלי המקצוע ידעו לתת תשובה יותר טובה ממה שאני נותן. 

אני חושב שאנחנו צריכים לברך על הפרויקט הזה הגיע הזמן זה קצת מאוחר  :פרלמן איתן

זור בתי ספר בא - אני כל הזמן שואל את אילן איפה התאים, אני רואה בכל ה

תאים ועל מבנה ציבור הגיע הזמן מזל שיש לנו את ההסדרה כי היא די 

 נגמרה וצריך לאשר את זה, ואני חושב שזה מבורך.

 ולהיות קשובים לרחשי הציבור לאורך כל הדרך.  נתן קוסקס:

אז אני גם כן אברך על הפרויקט הזה אני חושב שהוא פרויקט חשוב מאוד  :רבין רועי

יינים לעלות. אחד אמרת שהפרויקט לא מזיק, אז הוא אבל יש לי כמה ענ

 לפקח עליו. מזיק השאלה היא באיזה רמה, זה הדבר שצריך

 למה מזיק? :שטיין פבל

 יש ממנו קרינה. :רבין רועי
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 תראה חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מאשר,  :שטיין פבל

 עזוב, עזוב האם קיימת קרינה, לפי התקן. :רבין רועי

אתה אומר משהו צריך להיות מדויק אני שוב אומר לך בוא נדבר על  אם :שטיין פבל

 0.4מספרים חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מגדיר ... אנליטיים ברמה של 

וס, עד אגמילי 1000גאוס, נע בחברת חשמל בחדרים שלהם של בקרה ימיל

 0.4אין לך בבית ספר כי אם היה לך  0.4היום לא קרה כלום אבל שוב גם 

ספר זה בשבילנו היה מדליק נורה אדומה אבל אין לך גם את זה. אני בבית 

גאוס ימיל 12וס, אמיליג 12האקווריום בתוך הכינה נותן לך שוב אומר לך 

השנאי של האקווריום נותן לך. אנחנו בדקנו את זה לעומק הזמנו לא ועדה 

 אחת ולא ועדה שניה, בדקנו את זה ממש לעומק ואם אני אומר לך שזה לא

 מזיק אז זה לא מזיק.

 אילן אני יכול להגיד משהו. :שצקי אודי

אחרי שניהלנו את הדיון הזה יש לי עוד שאלה. כל המונים שם זה במתח  :רבין רועי

 בתי ספר זה תעוז מתח נמוך? - נמוך? כל ה

חדרי טרפו פה כן. אחד פה בחניה של ... ואחד ליד המועצה איפה  2שמנו  נתן קוסקס:

 שהפח זבל.

 מי היועץ קרינה?הוא גם יועץ של אנרגיה ירוקה? :רבין רועי

 לא, לא, לא. חגי פלמר:

תקשיב באותו ישיבה עם תושבי פרדס חנה וחדרה ומביאים דוגמאות אניא  נתן קוסקס:

ומר להם חברה אני לא מכיר את הסיפורים האלה אז הם אומרים אתה לא 

חדרה כמו שאמרתי להם  מחדרה אתה לא יודע אז אל תביאו לי דוגמאות מ

אל תביאו לי דוגמאות מפרדס חנה שקו מתח עובר מעל בית ספר וכולם 

מאושרים עם זה כי זה לפני שהקמנו את הבית ספר ואצלנו יש דברים כאלה 

 ואנחנו נמנעים מכל המקרים האלה.

 על איזה מדבר אתה מדבר, בית ספר שלא נכנסים אליו. דובר:

י גם כן תהיה לחינם בדרך כלל לוקחים יועץ איטום לכל עוד הערה שאול :רבין רועי

 האורך שיתן גם אחרי ההתקנה את החוות דעת.

 חובה לפני וחובה אחרי נותן חוות דעת אחרי. נתן קוסקס:

אישור קונסטרוקציה מה שכן על פי הניסיון שלנו איפה הבעיה, הבעיה אחר ו :שטיין פבל
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משנה והם כל הזמן מחליפים  זה תחזוקה כי מי שעושה תחזוקה זה קבלן

 אותם מחליפים אותם ומחליפים אותם.

... בעצם... בגלל שהפרויקט חשוב בסך הכל השאלה שלי ברמה הטכנית כמה  :כהן ברק

מ"ר צריך אחרי זה נתן כמה מ"ר צריך של גגות כדי להגיע להקצאה בתור 

 מועצה?

 מ"ר.  15,000 נתן קוסקס:

 .25,000זה עד  :ילין עודד

 וכמה מ"ר יש לנו בעצם? :כהן ברק

 נבנה בניינים. לא כולם מתאימים לזה. :ילין עודד

סתם דוגמא רק הבניין הזה שאתם נמצאים כאן תחתיו הגג העיקרי שלו הוא  נתן קוסקס:

מ"ר שניהם ביחד כמעט  1600מ"ר, הגג של האולם הספורט השני זה  2400

המגרש גוונים שהוא גם מ"ר תוספים שליש מכל הסיפור יש לנו גם  5,000

ומשהו ויש לנו גגות של גני רעות בגוונים הדרומיים הטובים לא חסר  1000

 לנו.

השאלה האם אפשר בסופו של דבר לחבר את התאים האלה על  זה בעצם :כהן ברק

מבנים שלא מאוכלסים על ידי אותם אנשים במשך שעות, למשל אולם 

 רמת החשיפה. כיתה פעם, פעמיים בשבוע אזל ספורט מגיעה

 אז אמרתי הגגות האיכותיים מבחינתנו זה הגגות, נתן קוסקס:

מה שמתאים באמת, הגדרה  יש הבדל בין גגות תפוסים מבחינה הנדסית שזה :כהן ברק

מראש אם הולכים למבנים שלא מאוכלסים על ידי .. כדי לצמצם את 

 הקרינה.

 חשבון.אילן שדה, יו"ר הוועדה: ברק הערה נכונה היא תילקח ב

דבר שני שאני מבקש בעקבות הדברים שאלו כאן כן אם אפשר לקיים איזה  :כהן ברק

שהוא דיון נוסף מקצועי לאו דווקא במליאה אלא במקום כדי לעשות שוב 

 סיבוב.

 אילן שדה, יו"ר הוועדה: זה נקבל בסוף.

רגע משהו קצר אני מבינה שהרוח שהמליאה הולכת לאשר את זה, אז אני  :אפרת חקיקת

 רוצה להגיד עוד משהו לעניין החלוקה, של הכספים נתן אני.

 אילן שדה, יו"ר הוועדה: מצאנו פתרון אחרי שנאשר נקיים דיון מיוחד על חלוקת הכספים.
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קה ידרוש ואני רק רוצה להשלים את המשפט העניין של ההתקנה והתחז :אפרת חקיקת

זה מלמעלה, יש פה  כניסה מבית הספר הם לא יבואו במסוקים ויתקינו את

איזה זכות לדרוש אנרגיה מבית הספר וזה לא סבבה להתעלם מהתקציב של 

 בית הספר.

מה שאני יכול להבטיח לך הכסף לא ישאר בחדר של הגזבר, אתם כמליאה  אילן קוסקס:

תחליטו, אתם כמליאה תקשיבי אתם כמליאה תחליטו כמו על כל התקציב 

כוח ואני לא חלק ממנו שלא יהיה לכם אי איך מקצים את הכסף, ויהיה פה וי

 הבנות.

 נראה את הגגות שעליהם אני יכולה להציע הצעה כזאת? חקקת: אפרת 

לא עכשיו, אני חושב שבהמשך לדברים של אפרת אני לא רואה שום סיבה  יאיר פז:

להחליט עכשיו על הפרויקט ואז מתי שהוא יחליטו על החלוקה, זה חלק 

ם וקבלת תקבולים זה חלק מהפרויקט, זה חלק מהפרויקט קבע תקבולי

 מהאישור שלו זה התקבולים.

 למה בית ספר למה זה כסף שילכו למועצה. :שטיין פבל

 שיביאו הצעה מסודרת ונדון עליה. :ילין עודד

מי נפגע למה אתה אומר שמישהו נפגע. מי נפגע יש לך הוכחה שמישהו נפגע  יאיר פז:

 אף אחד לא נפגע, אף אחד לא נפגע.אני אומר שאתה מדבר שטויות 

 אמרתי שהדיון והתקבולים הוא חלק מהדיון של האישור. :ילין עודד

 )מדברים ביחד(

כל מה שאני אומר שאת האישור נעשה יחד עם החלוקה מה בעל הנכס יקבל  דוד גוזלן:

 או המשתמש יקבל מי יקבל את הפיצוי.

 ור.אנחנו נדבר על זה אבל זה חלק מהאיש יאיר פז:

אני רוצה להגיד לכם שגוונים הוא לא בעל הנכס המועצה היא גם בעלת  :אפרת חקיקת

 הנכס.

 רק היא בעלת הנכס. :איתן פרלמן

בהמשך לדבריה מכיוון שמייסר הם לא הילדים שלנו לא לומדים פה  :אבו רקייה אמיר

חנו כרגע בשלבי נושום דבר מהפרויקט הזה לא מוקם אצלנו במייסר, אז א

אופציות יש לך גם את האופציה שהם ילמדו פה וגם אנחנו  2חות יש התפת

 נקבל חלק, ולהקים חלק מהפרויקט במייסר.
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מליון אנחנו  180 –אילן שדה, יו"ר הוועדה:תקציב המועצה אתם זוכרים מה המספר? כ 

אלף, על זה ... אנחנו אומרים שיקבלו את זה בית ספר של  200מדברים על 

 , יתחילו לריב על איזה בית ספר אנחנו נקים את זה.הגג שלו הזה, למה

 אפילו אפשר שנצבע את זה רק לפרויקטים של איכות סביבה וגוונים.  :אפרת חקיקת

אילן שדה, יו"ר הוועדה: חברים אני פתחתי ואמרתי שאחת המטרות היא לחסוך כסף כדי 

האם  שכסף לא ילך לחשמל אלא ילך לחינוך איך נחלק את זה האם למייסר,

לקציר או אם לזה או אם שווה או אם פר תלמיד או אני לא יודע מה נחליט 

 ונדון בזה, אני חושב שזה ההיגיון בקבלת החלטה כזו.

 אילן יגרם נזק אם נדחה את ההחלטה למליאה הבאה? :אפרת חקיקת

אני יענה אנחנו יכולנו להיות במונה נטו נכון, דחינו כי במליאה הקודמת  חגי פלמר:

אנו את זה ובצדק אני לא אומר את זה בטענה ביקשו מאיתנו לעשות הב

עבודה יותר רצינית, עצרנו, עשינו עבודה שיתוף ציבור כזה או אחר, אני 

בדיוק בדקתי במצפה אילן תושבים קיבלנו הודעה להגיע. אני אומר מה 

שרציתי להגיד שעשינו את התהליך למדנו אותו בצורה רצינית עם הערה 

המליאה פספסנו את המונה נטו, ככל שהזמן עובר המוטיבציה של נכונה ש

חברת חשמל ושל המדינה לעניין הזה ביחס הפוך להיגיון הולך ויורד, וככל 

שנמשיך לדחות את זה אנחנו נפסיד ובאמת בסוף למרות שהערך הראשוני 

הוא ערך של איכות סביבה וחינוך וכו' באמת לא יהיה שווה לעשות את הדבר 

 ולכן צריך לקבל החלטה עכשיו ולא לדחות.  הזה

תראו אני קצת זאת מליאה חדשה וזה בסדר צריך לקבל את זה ולהבין, אני  אודי שצקי:

אומר זה בסדר גמור אני רוצה קצת לנצל את הניסיון שצברתי כאן במליאה 

במשך לא מעט שנים. א' נתחיל בזה שכל הקופה של המועצה מחליטים עליה 

א בשום מקום למרות כל הצחוקים שאנחנו עושים על נתן ועל אך ורק פה ול

קמצנותו הידועה, אבל על הכספים מחליטים כאן ולנו יש את הכוח להחליט 

על הכספים ולנו יש את הכוח להחליט מה לתת ומה לא לתת ואיך לתת 

כמובן שיש צוות מקצועי שמציג לנו את זה כל שנה ושנה מחדש ובא עם 

עם כל מי שרק אפשר ואנחנו בסופו של דבר  ודסקסושלובנו רעיונות והצענות 

 וניקח את זה באחריות רצינית. ריבון להחליט ובואו ניקח את זה

 אני מסכימה איתך,  :אפרת חקיקת
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זה דבר אחד. דבר שני הוא באמת אני מבקש לא להשתמש במושגים של  אודי שצקי:

אם מישהו רוצה להגיד ים נזק וינזקים, ושל פיצוי, אין מתאים פוטו וולט

שיש שיבוא ויוכיח את זה באיזה שהוא מאמר, או באיזה שהוא מחקר 

ים, יובאיזה שהם נתונים שאי פעם מישהו פרסם שיש נזק בתאים פוטו וולט

חברים לוקחים את אנרגיית האור והופכים אותה לחשמל ולא במתח גבוה, 

ד אנשים, זה ואם כבר הופכים את זה איפה שהוא למתח גבוה זה לא לי

ים יש פי אלף נזק מלוח חשמל יבחדר טרפו, אין שום נזק מתאים פוטו וולט

של האור שיש בבית הספר מזה שכל ילד חי עם זה יותר מאשר עם ההורים 

בכיתה זה לא העניין הנקודה היא שאין נזק ובוא לא נדבר על  30שלו. כפול 

שיש מעל הגג שלו  זה כעל פיצוי, אין סבל מזה, אני אומר לכם כמי שחי

ים, אני לא יודע שהם קיימים שם, אף אחד זה לא מזיז לו יתאים פוטו וולט

שהם קיימים שם, אף אחד לא רואה אותם ולא מרגיש אותם ואלה שבאים 

לנקות אותם גם שמנקים אותם אתה לא יודע שהם שם. חברים זה לא מטרד 

שום דבר אחר אין  ולא דורש מאף אחד שום דבר זה נטו אנרגיה מאור השמש

פה, לא מאור השמש, מהאור, זה לא שייך לשמש שייך לאור, יש עננים וחם 

יש פחות ייצור חשמל. אנחנו צריכים ללכת על זה כמה שיותר מהר, למדתי 

בחיי בעיקר פה במליאה וגם בקיבוץ שלי שכל פעם שרצינו קצת יותר 

ה עוד פעם ועוד פעם וחיכינו, וחיכינו והתלבטנו קיבלנו את הזרנוק מהנתינ

ועוד פעם ויצא פחות. כמה מה שאפשר לעשות עכשיו בואו נעשה עכשיו, מה 

שנוכל לעשות בעוד שנתיים אולי זה יהיה משהו אחר, זה בטח לא יהיה מה 

סיון אני מציע זה פרויקט כדאי, ישיכולנו לעשות עכשיו, באמת, באמת מנ

ון כלכלי אף אחד לא יבצע כלכלי והוא צריך שיהיה כלכלי כי אין בו היגי

אותו לא החברה שמייצרת, שמתקינה את זה ולא המועצה שצריכה להשקיע, 

את הכספים. זה צריך להחזיר את עצמו ולכן זה צריך לשאת תשואה, וכשכל 

תשואה שיש למועצה בין אם היא באה מארנונה ובין אם היא באה מתאים 

ה לה פעם בניין בחדרה ים ואם מחר בבוקר המועצה תשכיר הייפוטו וולט

ישן של המועצה שהשכירה אותו במשך שנים לא מזמן נמכר, אז מה שהוא 

נמכר אז מה חילקנו את עור הדב לפני, לא אמרנו יש כסף בתקציב תבוא 

הצעה יחליטו איך לחלק את הכסף. הכסף הזה במקרה יושב בבניין הזה אבל 
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 בסדר.

ם אפשר לחשוב איך לנצל את הכסף יש בניינים שעליהם שמים את התאי :פז יאיר

 למען אותם חלק ממנו לטובת.

מה הקשר למה לנצל את הארנונה שמשלם קיבוץ גן שמואל או היטל השבחה  אודי שצקי:

ששילם מרכז מסחרי גן שמואל למועצה, רק בשביל גן שמואל בגלל שהוא 

זה, זה לא הגיוני זה כסף של כולם וכולם משתמשים בו בין כל הכסף של 

עוד משפט אחד בעניין הכסף, עוד משפט אחד, אנחנו נראה כסף  המועצה. 

 שנים קודם מחזירים את ההשקעה לפני שמחלקים כסף.  4רק בעוד 

 אנחנו להורים הבטחנו שמהשנה והלאה אנחנו מחלקים. נתן קוסקס:

 אגורות ואם יש פה 20 –רציתי להגיד שהיום הסדרות החדשות הם בפחות מ  :בז'רנו אורי

אז צריך ללכת. אני לא רק מה שבדקו פה גם ראיתי בדיקות  46 –הסדרה ב 

במקומות אחרים והפיסו את דעתי שאין נזק וכמובן צריך לבדוק באופן 

שוטף את הקרינה שיוצאים מהממירים. דבר השלישי מעניין שבכל דיון 

שאני נמצא בו על הנושא הזה ולא בבתי ספר זה בדרך כלל בקיבוצים 

ם אז עולה הנושא של החלוקה,  מה זה, ואני לא מצליח ל... את זה ובמפעלי

היום אבל אני אומר שלפחות במספר מקומות פתרנו את זה באופן, שכר 

אחוז מהתמורה, אז על הגג בלול בשביל הלולן  10דירה מקובל דרך אגב הוא 

אחוז מהתמורה או הרפתן,  10 –אחוז מזכים את הלול ב  10עוד קצת יקבל 

אומר זה סכום קטן, שאפשר לפרוט אפשר למצוא פתרונות שישביעו את  אני

 כולם אני לא מצליח לעשות את זה היום.

אילן שדה, יו"ר הוועדה: חברים אני מציע להחלטה שמליאת המועצה מאשרת למועצה 

ים כפי שהוצג, על מבנה ציבור. ילקדם את הפרויקט של התאים פוטו וולט

אחרי חופשת הפסח דיון אורי להסבר הנושא עם יקוים בהקדם האפשרי מיד 

מומחים, איכות סביבה, קרינה כל הדברים על הפרויקט, והיה ויעלה איזה 

דבר דרמתי הוא ילקח בחשבון בביצוע הפרויקט. מי פה ומי שם לא יודע, אני 

לא נכנס לפרטים. נושא השימוש בכספי הפרויקט בעיקרו ילך לחינוך 

ה, למי ולמה כל ילדי המועצה שווים הם, אנחנו במועצה, בלי להגדיר איפ

נקבל את ההחלטות בנושא הזה יחד עם מערכת החינוך וכל מאן דהוא אבל 

 באופן כללי אני חושב שזה נכון על מבנה חינוך.
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 : אז לא למילו נגיד לצורך הדוגמא. אפרת חקיקת

 אילן שדה, יו"ר הוועדה:אמרנו חינוך. 

 מקובל עליי. :אפרת חקיקת

 מי נגד?  מי נמנע?  לן שדה, יו"ר הוועדה:חברים מי בעד לקבל את ההצעה ירים את ידו.אי

אחוז   15 –אני עוזבת אתכם תסלחו לי, האמת אנחנו כבר החלטנו לפני זה ש  נעה סגל:

הולכים לטובת כל בתי הספר ולא רק זה אמרנו למנהלים זה עבור פרויקטים 

 א דרכים חקלאיות לבית ספר.ירוקים בבית הספר זה לא הסעה, וזה ל

 יצאו( רבין ורועי טוויל )נעה סגל, שרה

 תב"רים ונושאים כספיים 5סעיף 

הנושא האחרון זה תב"רים לאישור, אנחנו שלחנו לכם את רשימת התב"רים  נתן קוסקס:

, ואני אסביר 8ואני הולך להציג  7ומי שמחזיק אותה אצלו יראה שרשום 

שון זה גן ילדים שבנינו בקיבוץ מגל בהסכם בהמשך את האחרון. הדבר הרא

עם משרד החינוך שלא היה לו תקציב קיבלנו התחשבות חשבית שאנחנו 

נממן את הבניה שלו וכשיהיה להם כסף הם יתנו לנו את ההרשאה 

₪  780.500התקציבית, בשעה טובה קיבלנו מענק ממשרד החינוך בסך 

עכשיו מעדכנים את התב"ר לבניית הגן במגל שהסתיימה וזה אומר שאנחנו 

יהיה  780.500ר של "שהיה מקרנות הרשות, זה יהיה תב 1.200.000במקום 

, זאת אומרת חוזרים לקרן 439,500ממענק משרד החינוך וקרנות הרשות רק 

תב"ר שני זה הנגשת פרטנית לילד כבד ראיה בבית ספר רעות, ₪.  760,000

התקבלו כל ה... על כבדי סיפרתי לכם את זה  43,400קיבלנו מענק של 

שמיעה וכבדי ראיה, הנגשה פרטנית גם ילדים נכים כמו המעלית שעשינו, 

הולכים לעשות, אז גם פה קיבלנו. בית ספר נטעים הגשנו קול קורא עבור כל 

בתי הספר, פה במרכז, וגם מחוץ למרכז ואושר לנו בשלב ראשון השתתפות 

מערכות ₪  200,000קף של של משרד החינוך רק בבית ספר נטעים, בהי

מחשוב ותקשוב בבית הספר יש תכנית מפורטת זה מוגש עם תכנית ממש 

והסדרה עם בית  140,000מפורטת, וכמו שנאמר משרד החינוך נותן מענק של 

הספר סוכם על בית ספר מהניהול העצמי הכסף שנקבל מהמועצה ישים 

 1578ינג. תב"ר חצי, חצי במצ', ₪ 35,000והמועצה תשים גם ₪  35,000

אגפים שאתם רואים אותם, לצערי הרב  2תוספת כיתות לגוונים, אנחנו בנינו 
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זה תב"ר שהגיע לפה עוד פעם, משרד החינוך במסגרת המס שהוא משלם 

לאוצר העביר את ההרשאה לפיס, והפיס הוציא לנו הרשאה בחסר, אנחנו 

אני  856נתנו לנו מ"ר ו 15זה  1200כדי להשלים את בית ספר מגיע לנו עוד 

כבר הגשתי ערעור וזה יעלה לועדה חריגה ואני מקווה מאוד למרות שאני לא 

אוהב לעבוד עם הפיס שאני אקבל את זה מהפיס ולא ממשרד החינוך כי אז 

המשמעות שזה שמשרד החינוך שלב אחד, שלב שני מלא מפעל הפיס ושלב 

שה אבל בכל אופן שלישי משרד החינוך וזה סיבוכים מפה ועד להודעה חד

זה לא מספיק לבנות את האגף, שיהיה  4.215.000קיבלנו מהפיס מענק של 

ברור לא מספיק אי אפשר להתחיל וגם אסור לעשות לפני זה, וחמור במפעל 

אחוז  17הפיס להבדיל ממשרד החינוך זה ללא כל התוספות, על זה יש 

אחד מהאחוזים תוספת שזה תוספת אבן, תוספת מיזוג, תוספת ביסוס, כל 

אחוז האלה  17 –אחוז, את ה  15 –שלו והפיס אומר שתגמור תקבל את ה 

תב"ר נוסף שיפוץ חדר מורים בבית ספר ₪.  750,000שזה בערך משהו כמו 

רעות זה שיפוץ זמני לא מה שדיברנו עליו בתכנית הפיתוח, ההרחבה של חדר 

ה מדובר על איזה המורים שזה פרויקט בפני עצמו שהגשנו למשרד החינוך פ

בלבד, המקור ₪  50,000שיפוץ שיאפשר רווחה קלה למורים בטווח הקרוב, 

הרחבת בית ספר נטעים מבנים יבילים  מכספי קרן השבחה של המועצה.

והחניה בית ספר, המבנים שאנחנו מפנים מגוונים הולכים לעבור לבית ספר 

תות אמנם יש כי 7נטעים שכבר נמצא בחוסר כיתות, כל המעבר הזה שזה 

כיתות שהם לא בדיוק כיתות, הם לא כיתות תקניות זה חדרים קטנים  3שם 

כל המעבר הזה כולל הסדרת השטח ובעצם השטח שרכשנו ... איפה 

שהלולים שירד כמובן להכשיר אותו ולהוסיף אותו לשטח הגדר של בית 

הספר ולעשות שביל שבעצם עוקף את בית הספר, השביל עובר באמצע בית 

מקרנות הרשות. תב"ר הבא זה ביצוע חניה ₪  800,000ספר, מדובר על 

למרכז האזורי, פה מאחורי האולם שכרנו את השטח מאגודה של גן השומרון 

ים ולא עשנים ובשטח הזה אנחנו נעשה חניה לייט, כלומר כורכר מצ 10 –ל 

יותר מזה כי זה שטח גדול, שטח חקלאי בעיקרון כדי לאפשר מה שנקרא 

ות כניסה של רכבים למתחם הזה, כולם יגיעו כמו שאמרתי מליד הכיכר פח

שנמצאת בחוץ יפנו מי שבא משם יפנה ימינה ויכנס לחניה פה רוב העובדים 
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 ויוריד הרבה, הרבה רכבים שלא יכנסו למרכז האזורי בכלל.

ר אילן שדה, יו"ר הוועדה:קשתות, שבילי רעות, האולם פה, האולם למחול לא יכנסו לשע

 הצהוב אלא ילכו ימינה פה מאחורה.

 דיברנו על זה שיחשבו על הותיקים שצריכים חניה קרובה יותר. חגית:

 זה איפה שהלול. נתן קוסקס: 

 חלקם לא מצליחים ללכת. חגית:

 יש במילו חניה קודם כל, הרבה חניה תצא החוצה. נתן קוסקס:

ים שהלול עדיין רחוק להם, אילן שדה, יו"ר הוועדה:מה שחגית אומרת יש מספר מבוגר

יכול להיות מאוד שנצטרך בחנייה של חדר הספורט לעשות יותר חניות נכים 

 שישמרו להם מקומות חניה.

 או חניה לטובת ... ולא לטובת הספורטאים שבאים לחדר כושר. : חגית

אילן שדה, יו"ר הוועדה:אין התנגשות חדר הכושר מגיעים בשש עד שבע, שבע וחצי שמונה 

 ם כבר לא פה.ה

שלא קיבלתם אותו הכנסתי אותו לפני שעה מגיע ממפעל הפיס מענק  8תב"ר  נתן קוסקס:

 2לא ... זה גם אותו סיפור כמו מגל בנינו בקיבוץ משמרות  1.500.000של 

מקרנות הרשות והתבשרתי בשעה ₪  2.200.000 –אותם ב  מימנוגנים אנחנו 

יימו תפעל הפיס לגנים האלה שהסממ₪  1.509.000ארבע שקיבלנו מענק של 

מקרנות  2.200.000והמשמעות היא שעכשיו התב"ר הזה יהיה ככה במקום 

זאת אומרת  691.000קרנות הרשות  1.509,000הרשות, מענק מפעל הפיס 

 .2.200.000והתב"ר נשאר גם ₪  1.509.000חוזר לקרן עוד פעם 

מפעל הפיס, מפעל הפיס שייך אילן שדה, יו"ר הוועדה:במסגרת הסכם היתר ההגרלה ל

לרשויות אבל היתר ההגרלה ניתנת על ידי האוצר וכל שנה יש משא ומתן 

 –כמה מרווחי הפיס ילכו לבינוי כיתות ברשויות. במסגרת הזאת בונים כ 

כיתות תלוי ברווחים ולכן הכסף הזה זה לא הקצבה של הפיס  600, 500

ים שהפיס התחייב להעביר לבניית מועדון נוער או דברים אחרים זה כספ

למשרד החינוך לבניית כיתות. אנחנו מקבלים את זה דרך ממשרד החינוך 

אבל הכסף בא דרך הפיס הוא נותן להם להעביר כספים לכיתות, אז גני 

ילדים וכל זה, זה הפיס.  מי בעד לאשר את התב"רים. חברים תודה רבה וחג 

 שמח.
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 -תום הישיבה -

 


