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 גזר מועצה אזורית  
 24מליאה מן המניין מס'  ישיבת  

 20.06.2021,  א " פ תש   י' בתמוז ,  ראשון מיום  
         

 המועצה   ת ראש  -    רותם ידלין   גב'   משתתפים: 
 חבר מועצה  -  ישראל פרץ מר     
 חברת מועצה  -  יהודית דהן גב'     

 חבר מועצה  - מקוב -נעמה מאירי   גב' 
 חבר מועצה  -   אלעד לוי מר     
 חבר מועצה  -   רן שדה מר     

 חבר מועצה  -  אמיר קרסנטי מר  
 רת מועצה חב  -  דרורה בלגה גב'  
צ גב'    חברת מועצה  -  ריה  ו רחל 
 חבר מועצה  -  ויס יהודה  י שני   מר 

 חבר מועצה  -  תמיר ארז מר  
 חבר מועצה  -   אורי נדם מר     

 חבר מועצה  -   רמי ליבר מר  
 
 

 חברת מועצה  -  צביה אלבז גב'    : חסרים 
ג'ינג'י מר   ויינגרטין   חבר מועצה  - יואל 
 חבר מועצה  -  איתי שייביץ   מר 

 חבר מועצה  -  גד איצקוביץ' מר  
 חבר מועצה  -   רן שובע מר  
 חברת מועצה  -  מיכל ילובסקי גב'  
 חברת מועצה  -  חיה לזר נוטקין גב'  
 חברת מועצה  - רונית ויתקון ברקאי גב'  
 חבר מועצה  - יוחנן יומטוביאן מר  

 חבר מועצה  -  ישראל כהן מר     
 חבר מועצה  -  ראובן ביטן מר  
 בר מועצה ח  -  נריה הרואה מר  
 חבר מועצה  -   עמיר כהן מר  
 חבר מועצה  -  ויקטור חמני מר  
 חבר מועצה  -  אבי אביטל מר  

 חבר מועצה  -  רחמים מימון מר     
  

 
   ית מנכ"ל  -   כרמל טל   גב'   נוכחים: 

 יועמ"ש  -  חן סומך עו"ד     
 גזבר  -  דוד גמליאל מר     
 מנהלת אגף חינוך  -   שלי קרן גב'     
ן   אילנית גב'       המועצה   ת לשכת ראש מ.   -  ביטו
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   מידע.  . 1

 

מליאה    : גב' רותם ידלין  ישיבת  שמח,  ראשון  יום  טוב,    24ערב 

 , אנחנו מתחילים.  20.6.2021

מידע  היום  סדר  על  ראשון  שקר ונתחיל    . סעיף  מה  כל  את  לסקור    ה כרגיל 

שהייתה בעצם ממש בתחילתו של מבצע "שומר  מאז פגישתנו האחרונה  עצה  במו 

 חומות".  ה 

הזמנים   לוח  האירוע  " ב מבחינת  איתנו.  ממש  חוויתם  חלקו  החומות",  שומר 

ב  נפילות   18:00-ב   10.5.2021-התחיל  לירושלים,  הירי  ודה.  יה   מטה ב   בתחילת 

באו  קבע  העורף  לפעילות.  פיקוד  מגבלות  שאין  שעה  הוא    שעות   3תה  כך  אחר 

להגבלת  המגבלות  את  שלנו    שינה  ההחלטה  בלבד.  מוגנים  במרחבים  לימודים 

משגעים   לא  שאנחנו  הייתה  ערב  התלמידים באותו  הודענו  ו והוריהם    את 

י  ל  כ   וחה וקהילה, והורינו לפתוח את רו בוטלו כל הלימודים ופעילויות  שלמחרת 

 המקלטים במועצה. 

גוננות  היום כבר הוחמרה מדיניות ההת נעשתה למידה מרחוק, ובמהלך    למחרת   

לנו   היו  הארץ.  בכל  העורף  פיקוד  יחד    2של  אותן  חווינו  הערב,  בשעות  אזעקות 

למחר  הקודמת,  במליאה  בוק אזעקות    6היו    ת פה  לפנות  רובן  המועצה,  ר  ברחבי 

ה  שבין  הלילה  בעצם  טיפלנו    . 12.5.21-ל   11.5.21-זה  בשפ"ח,  חירום  קו  נפתח 

ת  ומקלטים  בעיית בצופרים  בהם  שיש  שהבנו  כאלה  תנועה,  כדי  תוך  יות.  קולים 

למצוא   יכול  תושב  שכל  כך  המועצה,  יישובי  לכל  המקלטים  מפת  את  פרסמנו 

 ליו.  ו, וגם איך מגיעים א באתר את המקלט התקין הקרוב למקום מגורי 

עוד  ה   13.5.21-ב  לנו  שלוו   2יו  ב   אזעקות  חשוב    2-גם  פתוחים,  לשטחים  נפילות 

שכשמע  ברזל  לדעת  כיפת  לא  מזהה  רכת  היא  אז  פתוחים,  בשטחים  נופל  שזה 
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חווינו   ואנחנו  ליד    3מיירטת  צפונית  אחת  לעזריה,  צפונית  אחת  כאלה,  נפילות 

 ולדה.  צפונית מערבית לח   ואחת   רמב"ם 

תרגי ביצענו   ת גם  מועצתי  כדי ל  המוע   ל תרגי   . וך  בנוי.  לעובדי  בשטח  לנפילה  צה 

ב  היו  האחרונות  אש    21.5.2021-וב   19.5.2021-האזעקות  הפסקת  הושגה  כבר 

לפעילות  סיכו   וחזרנו  מבחינת  קצת  היו    ם רגילה.  האלה.  אזעקות    16הימים 

המועצה  א ברחבי  ששומעים  אזעקה  להיות  יכולה  שזה  כמ ,  המועצה,  בכל  ו  ותה 

שהייתה  או    זאת  המליאה,  ששומעים בזמן  גם    אזעקה  לפעמים,  אחד  ביישוב  רק 

הכול   בסך  אבל  קורה.  נפרדות,    16זה  שלנו    6נפילות,    3אזעקות  מצב  הערכות 

פי  המבצע.  ושל  ימי  כל  לאורך  פה  היו  העורף  פיקוד  העורף.  עדכונים    11קוד 

גם   לציבור,  ושיח    2יומיים  עומדי .  צח"י   עם ישיר  עדכונים  על  אנחנו  גנים    8ם 

ממ  אנ לא  תכף  מתוך  וגנים,  הכול  בסך  איתם.  עושים  אנחנו  מה  לכם  אגיד  י 

   ך. אין להם מיגון תקני במוסדות חינו   2,600ים,  תלמיד   9,000

 

 איפה הם? הם מפוזרים? הם מרוכזים?    : גב' יהודית דהן 

 

הישני   : גב' רותם ידלין  הספר  בבתי  בעיקר  החינ הם  בקריית  שלנו  וך  ם 

עתידים מכיל רק    מכילים רק חצי שדות איילון    : נאי בבית חשמו    5מהתלמידים, 

מתוך  ב שכ  מיפ 6ות  ממש  לנו  יש  ושכב .  שכבה  כל  על  ספציפי  היא  וי  לאן  ה 

הספר.   מבית  מחצית  רק  מכיל  הרצוג  ספר  בית  גם  אין  ב הולכת.  מעיין  ספר  בית 

מיגון.   ללא  דביר  תורה  תלמוד  מסודר מיגון.  מפה  ממש  לנו  אגב יש  היא    ת, 

   . כבר מביא אותנו להפקת הלקחים   הפער הזה ו מר חומות".  קיימת עוד לפני "שו 

 

 ע, יש שם גם עוד נתון על חשמל במקלטים.  ג ר   : גב' יהודית דהן 
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הפקת    : גב' רותם ידלין  בדיוק  זה  זה,  על  גם  נדבר  ותכף  שם,  היה  זה 

 הלקחים שלנו.  

מוסדו  ממש מיגון  שלנו  הדרישה  החינוך,  הח ת  היא  ו ינוך  רד  העורף,  מפיקוד 

שלנו,    מוסדות ש  התלמידים  כל  את  שמכילה  כזאת  בצורה  ממוגנים  יהיו  החינוך 

י  זמן. שאפשר  לאורך  ללמוד  הבא    היה  שהאירוע  הנחה  מנקודת  יוצאים  אנחנו 

אנחנו   ולכן  הלימודים,  את  לעצור  אפשר  אי  ארוך  ובאירוע  ארוך.  אירוע  יהיה 

 הילדים.    מיגון בבית הספר או בגן ש  לנו י כים לוודא שלכל התלמידים ש צרי 

היישובים,   עם  ביחד  בעצמנו  סוגרים  בגנים אנחנו  כ גנ   8תוך  מ   7את הפער  בר  ים 

לפסילה,   שבדרך  גן  פשוט  הוא  השמיני  הגן  מיגוניות.  הקמת  של  בתהליכים 

 ולכן אנחנו לא משקיעים בו תקציבים.    גן חדש וייבנה  

 , זה יושב אצלם היום.  נוהל בבתי ספר מול משרד החינוך מ הפער  

שעד  ה  וז   שוב  לזכור  צריך  התושבים,  מול  אל  בשיח  גם  עכשיו    7חוזר  ק"מ, 

ק  זה  את  לכמעט  האריכו  יותר  יישובים  )   ק"מ   7.5צת  הכניסו  אומרת  זאת 

פער. ,  ( בודדים  יש  זה  ואחרי  המדינה,  מטעם  מיגון  ב ק"מ    7ובין    יש  אלינו    -עד 

יש   40-50 שיקב   ק"מ  יישובים  ויש  מ מרחק,  פרטי לו  בבתים  גם  לפנינו    ים, יגונים 

 אבל אנחנו בשיח על זה מול משרד החינוך, זה פער שצריך לסגור.  

 

א  חיבור תכנית  שלנו    ב  המקלטים  מרבית  לחשמל,  ציבוריים  שמישים,  מקלטים 

ב  מקלטים    53-אבל  על  מדברת  אני  העיקרי,  הפער  וזה  חשמל,  אין  מהם 

נכנסים לתוכנית ציבורי  ואנחנו  ל   ים.  עו אב  את  שים  חיבור שלהם לחשמל, אנחנו 

משנת   להם  שנשארו  תקציבים  לזה  מפנים  חלקם  היישובים,  עם  ביחד  זה 

וכמה  הקורונה,   הפער  את  לסגור  ובכוונתנו  תב"ר,  תקציבי  לזה  מפנים  חלקם 

 שיותר מהר.  
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 ומה עם נגישות המקלט הציבורי?    : מר ישראל פרץ 

 

 גם נגישות.    : ית דהן גב' יהוד 

 

בעיה קשה מאוד אצ   : פרץ   אל ישר מר   חשמונאי יש  בבית  גם  עשינו  לנו   ,

. להגיע.   .  סיור וראינו שיש קושי לאנשים המבוגרים.

 

עכשיו   : גב' רותם ידלין  שייסגר  פער  לא  זה  ארצית,  ברמה  פער  .  זה 

   -דווקא בבית חשמונאי שהבתים שם חדשים, אמורים להיות לכל 

 

 ק הוותיק.  ל החל לא, לא, אני מדבר ע   : פרץ   מר ישראל 

 

   -אמורים להיות   : גב' רותם ידלין 

 

דווקא   : גב' יהודית דהן  הגישה  שדרך  בוותיק,  אחד  מקלט  יש    לא, 

אלי  והגישה  בחבורה,  מבוגרים  היותר  משהו  לחבר'ה  הרים,  לטפס  גישה  היא  ו 

 קלות. מ   -ככה עם 

 

 ממש בעייתי.    : מר ישראל פרץ 

    

 

יה   : גב' רותם ידלין  לז לא  ברמה  יה  יודעת  שאת  כמו  פתרונות  ה 

   -רך גישות לתוך המקלט. אם צריך להסדיר את הד הארצית לנ 
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 את הדרך.    : גב' יהודית דהן 

 

 להסדיר את הדרך.    : פרץ   שראל מר י 

 

 את הדרך צריך לפנות לוועד המקומי.    : גב' רותם ידלין 

 

 רך.  גלגלים במדרגות, אלא את הד ... כיסא    : גב' יהודית דהן 

 

   -צריך לפנות לוועד המקומי   : גב' רותם ידלין 

 

   -ודל וכו'. אבל יש עלויות א עשינו, עשינו סיור גם עם    : מר ישראל פרץ 

 

עוד    : ם ידלין גב' רות  למודעות,  הנושא  את  העלה  שזה  חושבת  אני 

ה  הנקודה  דווקא  זה  חשוב,  מאוד  מאוד  והוא  למודעות  שעלה  של  נושא  אחרונה 

פרטי  בתים  ה מיגון  לכל  ים.  פרסמה  ובנייה  לתכנון  אתם  וועדה  התושבים, 

זה  את  זה    , גם   קיבלתם  לבית.  ממ"ד  של  בעצם  מהיר  רישוי  לעשות  הדרך  מה 

יו  שקיים  הוותיקים פער  ביישובים  ואנחנו    , בקיבוצים   , תר  הישן,  במושב 

ממ"  שמכניסים  לזכור  צריך  מהר.  שיותר  כמה  זה  את  לעשות  לבית  מתחייבים  ד 

לא  השבחה,  היטל  י   צריך   אין  הרבה  באמת  זה  מהמינהל,  פשוט,  אישור  ותר 

אנ אנח  מעודדים  זה  נו  את  לעשות  על  שים  לקחו  שממש  יישובים  יש  כתף.  וניתן 

לרכז  ממ"ד   עצמם  שיעשה  מישהו  שלהם  הוותיקים  התושבים  לכולם  עבור  ים 

 במקביל, ואנחנו כמובן נותנים את העזרה מהצד שלנו. 

מהע    נתו בנוסף  בסיס  ללמידה,  שלנו  ל רות  עכשיו  נים  אם  אמת.  בזמן  שליפה 

בית נופל   על  להיות צ ו  חנ אנ   טיל  גר    ריכים  מי  של  הנתונים  את  לשלוף  מסוגלים 
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איפה  ביחידה,  בבית,  כבר  ב הילדים    שם  שאנחנו  היות  ספר.    CRMמקדמים  בית 

 .  מאוד מתקדמת במועצה, הכנסנו את זה כלקח עבורנו

את     רואים  שאתם  בתרגיל  בתמ בנוסף  פה  בתרגיל  הקדמי  מ החפ"ק  אחור,  ונה 

שאנחנו  נהלים  שיש  עשה  צ   למדנו  החדש  הקב"ט  עופר  הזה  ובהיבט  לרענן  ריכים 

 ור.  ביחס לנקודות לשיפ   זה עבודה מצוינת,  

 

שווה    : מר אמיר קרסנטי  שאולי  חושב  אני  רותם.  הזה  בעניין  הערה  רק 

נו  ציבורי  מאמין שמקלט  אני לא  מחשבה,  לא  לעשות איזה שהיא  מענה, בטח  תן 

יש    גרת, מבו   ה לאוכלוסיי  אם  גם  יקום,  שהוא  לא    3לנו  עד  או   2דקות,    דקות 

וחצי  כלשה דקה  תקציב  שהוא  איזה  יהיה  אם  אולי  אומר  הייתי  נכון  .  יהיה  ו, 

לעשות את המקלט   או לעשות את הממ"ד בבית,  אולי לעודד תושבים  הזה בבית 

שוו  אולי  עמית,  אצל  ראיתי  מהבית,  חדר  שהמועצה  למגן  תושב  כל  לעודד  ה 

שהוא  סייע  ת  אנ   Xבאיזה  מהתקציב,  כ כסף  שהולכים  רואה  אם  י  להשקיע  אילו 

או כל מיני כ  גישה למקלט... בשכונה הישנה,  אלה, במקום לאסוף כסף  זה בציר 

   -כאן   ולחלק אותו פחות או יותר לראות איזה בתים יש 

 

 תעדופים.    : גב' יהודית דהן 

 

פרקטי   אני   : מר אמיר קרסנטי  הרבה  יהיה  שזה  בכל  ברמה   חושב   ,

לדעתי הרבה   זה  לא  יו המועצה.  הציבורי שלו,  אחד שיקום למקלט  אין  נכון.  תר 

 ייקרה.  

 

 להתייחס.  צה גם  אני רו   : גב' יהודית דהן 

 



 מועצה אזורית גזר
 20.06.2021, אשוןרמיום , 24המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 10 
 

 אתה רוצה לענות חן?    : גב' רותם ידלין 

 

של    : עו"ד חן סומך  מכספים  לממן  יכולה  לא  המועצה  עקרוני  באופן 

   -ה המועצ 

 

 לממן.    תי אמר לא    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מה?  אלא    : עו"ד חן סומך 

 

מיליון    : מר אמיר קרסנטי  קיבלנו  סתם  עכשיו  לנו  יש  אם  ולסייע.  לעודד 

ל  ויש  נכונותו   1,000נו  ₪,  את  וייתן  שיבוא  מי  כזה,  בית  לכל  תן  נעניק  בתים.   ,

של   מענק  כ   ₪5,000,    10,000לו  עידוד  מענק  שהוא  משהו  זה  יהיה  ₪,  זה  זה. 

 ר לקחת זה.  י מאש יותר זול לדעת 

 

עיסוק    : עו"ד חן סומך  לא  זה  א'  אלמנט,  שהוא  אלמנט  כאן  יש 

שניים,  עצמה.  על  אותו  לקחת  צריכה  כסף,    שהמועצה  חלוקת  של  מהבחינה 

נגיש  לו  יהיה  כזה,  משהו  או  ממ"ד  מי שצריך  שכאילו  הזה,  במובן הזה  ות לכסף 

שווי  חוסר  של  מצב  יוצר  זה  שאנ אז  הדברים  מסוג  לא  זה  י ון.  לעמוד  חנו  כולים 

 בהם.  

 

אפשר    : רסנטי מר אמיר ק  יודע,  לא  אני   .. שהוא. איזה  למצוא  אפשר 

איז  שזה  חושב  אני  זה,  על  מכיר  לחשוב  אני  לעשות,  שאפשר  מהלך  שהוא  ה 

רצו   אליי,  בצפון שפנו  רוצים  לקנות באזו פשוט מאיזה מקום  נתניה שמה, הם  ר 

 -לכל המשקים שמה יחידות    100איזה  
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לעשות   : סומך עו"ד חן   רוצים  אם  לעשות,  שיסייע,    אפשר  משהו 

מ  לעשות  נגישות  אפשר  לו  יהיה  הזה  במכרז  שיזכה  מי  לתושבים,  משותף  כרז 

  ..  לתושבים.

 

 כמו פרויקט התאורה.    : גב' רחל צוריה 

 

במתכונת   : עו"ד חן סומך  דברים  שאפשר  הזאת   כן.  דברים  זה   ,

 לעשות.  

 

יותר    : יר קרסנטי מר אמ  הרבה  יגיע. נכון. זה  לא  אחד  אף  שלי    ..  אימא 

 ..  אומרת.   86ת  ב 

 

 -יכול להיות, החשיבה לתת   : עו"ד חן סומך 

 

הצ   : מר אמיר קרסנטי  מהגן  יבורי  ...  או  הכביש  על  שעברו  לכאלה  גם 

 משחקים.  

 

היבטים,    : גב' יהודית דהן  בכמה  לנושא  להתייחס  ברשותכם  רוצה  אני 

בהיבט  של   אבל  את  לתכלל  באמת  ה הראשון,  כי  ושת  אמרתם.  שכרגע  דברים 

לה  ש ב חשוב  הבנו  החומות"  ב"שומרי  שכבר  לא    0-40-ין  כבר  וחצי,  דקה  תוך 

אלא   התקפה,  שעת  ..  הייתה  מיוחד. למצב  נכנסנו  שעות  0-40מיד  כמה  ואחרי   ,

ל  נכנסנו  מוע 0-80-כבר  אומרת  זאת  את  .  להניח  יכולה  לא  כבר  גזר  אזורית  צה 

האח   ראשה  ההסלמות  כמעט  הכר,  לגמר רונות על  הבאה,  בפעם  במשחק  אנחנו    י . 
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   -במשחק 

 

   -רק לתקן אותך, אנחנו לא הנחנו את ראשנו על הכר   : גב' רותם ידלין 

 

לא, לא, לא, אמרתי שאנחנו לא יכולים לא כי מישהו    : ודית דהן יה   גב' 

 -הניח 

 

 קיבלנו מחמאות יפות מפיקוד העורף.    : גב' רותם ידלין 

 

א   הייתה כי אם    : גב' יהודית דהן  וגם  גרה  הנחה  באזור  ני אומרת שאני 

והצונ  והקס השפלה,  ממני,  רחוקות  מהצפון  והקטיושות  ממני,  רחוק  מים  א אמי 

היום  רחוקים   היום  ממני.  וכו',  וכו'  אדמה  ברעידת  זה.  את  אומרת  לא  כבר  אני 

השלילי,  מההיבט  לא  אומרת  אני  ולכן  זה.  את  אומרת  לא  כבר  אנחנו    אני  אלא 

יכולים   לא  צרי   להניח כבר  ולכן  אלינו,  יגיע  לא  זה  ך  שזה  כאילו  לזה  להתייחס 

קור  בבוקר  באמ   ה מחר  פערים  המון  לנו  ויש  ה   ת. אצלנו,  בעבר  היה  גם  תעדוף 

סיכונים,   לאור  למקום אחר לאור הסיכון. תמיד לוקחים החלטות לאור תעדוף, 

במש  אנחנו  הפעם  אחרים.  משפיעים  גורמים  חושבת  ולאור  אני  ולכן  אחר,  חק 

ל שצ  מ ריך  יותר  אבל  תקציבים,  גם  זה  תקצ הסיט  מה  מדיניות.  להביא  יבים 

שהאזרח,  ולהגיד  לבוא  יכול  לא  אתה  המדיניות  או    המדיניות?  בקצה  האזרח 

אם   גם  למהלכים,  אותם  להניע  קשה  נורא  זה  הזאת,  הרזולוציה  הם  הוועד, 

להביא  קשה  נורא  וחצי,  הגרוש  את  לשים  אני    צריכים  ולכן  למהלכים.  אותם 

האחריות  ושבת  ח  את  להוריד  אפשר  פיקוח  מהמ שאי  במדיניות  בטח  ועצה, 

מזה להביא את זה  בקרה סיוע, עד רמת לשים גם את חלק מהתקציב. אבל יותר  

שהוא  איזה  לעשות  אולי  אמרת  אתה  שהרגע  כמו  האזרח.  עד  מונגש  מכרז    נגיש 



 מועצה אזורית גזר
 20.06.2021, אשוןרמיום , 24המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 13 
 

הציבו  המקלטים  על  מוותרת  לא  ואני  למבוג משותף,  לא  הם  אולי  כי  רים  ריים, 

ל   3-באמת גם ב ש  יגיעו  עם דרך ובלי דרך, אבל זה לא פוטר אותנו    שם, דקות לא 

אורח   לעובר  באמת  וגם  הדרך,  את  כן  מלהנגיש  שהם  שבחבורה,  לצעירים  או 

לרו  שיש  יכולים  הפערים  כל  על  להסתכל  צריך  לכן  המוגן,  למרחב  וחצי  בדקה  ץ 

פערים.   הרבה  לנו  ויש  דיברת לנו,  לא  עוד  במקלטים  בא חשמל  בדק  י,  מי  מת 

   -לאחרונה 

 

מסכימה    : ין תם ידל גב' רו  אני  אגיד  אני   . לא.. הזמן,  כל  הזמן,  כל 

   -איתך 

 

   -זה מים וחשמל   : גב' יהודית דהן 

 

אנחנו    : גב' רותם ידלין  בסוף  בסדר?  לכם,  אזכיר  רק  אני  כללי  באופן 

שלנו  העדיפויות  סדרי  מקומית,  כל  והמדיני   בחירום   רשות  קודם  זה  השמשת  ות 

החינו  לק מערכת  סגרנו  ך,  אנחנו  אחריות  מיד  האחרונות בשנ חנו  וחצי  את    תיים 

של  גודל  סדר  פה  קיבלנו  הילדים,  גני  פערי  והם    15  כל  מיגון  ללא  ילדים  גני 

   -נסגרים 

 

ואז    : גב' יהודית דהן  בבית.  נשארים  והם  נסגרת  החינוך  מערכת  בסוף 

 בית.  צריך את המרחב המוגן ב 

 

ש כ נ   : גב' רותם ידלין  על  נייה,  ון  מסתכלים  אנחנו  ארוך.  אבל  טווח 

כש  ייחוס  מבחינתי  איום  זה  ישראל,  במדינת  הייחוס  איומי  על  מסתכלת  אני 

בבי אר  שנשארים  יומיים  לא  אומרת  זאת  קצר.  ייחוס  איום  לא  זה  אלא  וך,  ת, 
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עכשיו   גם  כי  ילדים,  לגן  לשלוח  יכולת  לייצר  היא  שלנו  לכם  השאיפה  אגיד  אני 

ה  הזה  לח אחרון באירוע  רצו  כולם  כבר  שבוע  אחרי  הנחנו  זור ,  אנחנו  וכבר   ,

יימשך  האירוע  אם  בגזר  הספר  ובתי  הילדים  גני  את  לפתוח  אחד    כי   , בקשה 

של  מ  לא  ה הצרכים  הם  אז  כי  בבית,  יהיו  לא  שלהם  שהילדים  זה  תושבים 

החינו  מערכת  מבחינתנו  כל  קודם  אז  לעבודה.  ללכת  השני יכולים  הדבר  את    , ך. 

לחל  ופה    , וטין צודקת  הציבוריים.  המקלטים  לתוכנית  שוב  זה  נכנסים  אנחנו 

קדימה.  ורצים  ארוך,  לטווח  נכנסים  אנחנו  כסף  הרבה  זה  תכנית    אב,  יש  אגב 

 היענות נהדרת מהוועדים המקומיים.  

 

ויפה,    : גב' יהודית דהן  טוב  והכול  הארוך,  הטווח  עם  בעיה  אין  רותם 

   -' ' וכו ת זה לידי החלטת הוועד וכו לא להשאיר א 

 

 לא.  לא,  לא,    : גב' רותם ידלין 

 

הפעולה    : גב' יהודית דהן  לשיתוף  כן  לגיטימציה  שהיא  איזה  לתת 

 פורה בסוף.  שהוא יהיה  

 

 מסכימה איתך.    : גב' רותם ידלין 

 

לא    : גב' יהודית דהן  וזה  הוועד  אחריות  שזה  לשמוע  יכולה  לא  אני 

וז     -עד ת הוו ה אחריות המועצה ולא אחריו אחריות המועצה, 

 

פעולה  לא   לא,   : גב' רותם ידלין  בשיתוף  עובדים  שאנחנו  ציינתי  לא,   ,

   -מלא 
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   ושזה ייקרה.   : גב' יהודית דהן 

 

מזה,    : גב' רותם ידלין  יותר  לכם  אגיד  אני  ייקרה.  זה  הוועדים  עם 

להג  יכולה  ואני  עובד.  לא  זה  שבהם  בוועדים  בכם  גם  נשתמש  שאורי  אנחנו  יד 

מא  ברמות  לנו  עם עזר  הילד   יר  גן  של  המיגון  עם  שנרגיש  ב ים.  הגן,  מקום  כל 

   ניעזר גם בכם. שיתוף פעולה,    שאין 

 

 השאיר את זה להחלטת הוועד.  רת לא ל זאת אומ   : גב' יהודית דהן 

 

 לך.  חד וחלק, אני מקבלת את ההערות ש   : גב' רותם ידלין 

 

ל   : מר תמיר ארז  חוש אני  צ א  שאנחנו  יש  ב   . עצמנו.. את  למגן  ריכים 

שיש   חושב  אני  פניקה,  מידי  אני  יותר  המיגון.  על  נוספות  אחרות  משימות  לנו 

בא מפיקוד העור  השתג גם  מה  ף, שם חצי מהאנשים  יודעים  ולא  בכלל  הכיוון  עו 

טילים  יש  והיום  אב"כ  היה  ופעם  וכמה  ולמה  לעשות  צריך  להירגע  ומה  צריך   .

לפי   הח סדרי  ולעשות  על  אחראית  המועצה  מיגון,  העדיפויות.  יהיה  ששם  ינוך 

אמרה,  שרותם  וצ   כמו  הציבוריים,  במקלטים  שיהיה  כך  סדרי  ואחר  ריך 

 עדיפויות.  

 

ה   : גב' יהודית דהן  שרותם    בנתי לא  וממה  שאמרנו  ממה  שונה  מה 

 ענתה.  

 

   -אי אפשר למגן את כל הציבור   : מר תמיר ארז 
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   . בנתי לא ה   : גב' יהודית דהן 

 

. לא נורא.    : מר תמיר ארז   לא מתייחס..

 

 צתי.  לרגע נלח   : גב' יהודית דהן 

 

לא    : מר תמיר ארז  צריכים  אנחנו  אישי.  באופן  זה  את  תיקחי  אל 

 לדעת ושום דבר ולא לשפוך כספים כמו אני לא יודע מה.  למגן את עצמנו  

 

לדע   : גב' יהודית דהן  מיגון  לד שום  ממיגון  רחוקים  אנחנו  ע ת,  וד  עת, 

 וטין.  רחוק ממיגון לדעת, בסיסי לחל 

 

גם    : גב' רותם ידלין  לי  הה חשוב  את  לצוות  להעיר  לשימור  ערות 

היישובים,  הצח"י  צוותי  עם  מצוין  קשר  לנו  יש  החירום    המועצה.  צוותי 

א  יום.  של  בסופו  הקורונה  בעקבות  זה  אגיד  אני  אית היישוביים.  עובדים  ם  נחנו 

ואנח  וחצי,  שנה  כבר  מר ביחד  שירות נו  נותנים  אנחנו  שביחד  טוב    גישים  יותר 

   -לתושבים 

 

או    : גב' דרורה בלגה  כזה  מבצע  של  הזה  למענה  ביישובים,  צח"י  צוותי 

ייעודיים   צוותי צח"י  של צח"י  של שריפה,  לצרכים  לקורונה הותרמו  אלה שהיו 

 לקורונה.  

 

תית   : גב' רותם ידלין  אם  אשמח  הכול  אני  בסך  זה  לסיים.  לי  ראשי  נו 
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עוב  אנחנו  ראשים,  אותם  זה  זה  הצח"י  אם  בין  מצוינת  בצורה  איתם  דים 

ב"שומר  בקור  זה  אם  ובין  ואנחנו  ה ונה  בסוף  חומות"  מהסיבה  שחלק  חושבים 

 עובדים איתם ברצף.  זה העובדה שאנחנו  

וללמיד  לנו מעבר מאוד מהיר של מערכת החינוך מלמידה משגרה לחירום  ה  היה 

הקור  של  תוצר  שוב  הו ונה.  מרחוק,  לקבל  היום  יודעת  שלנו  ב המערכת  -דעה 

ב   21:00 ולמחרת  כל  בבו   08:00-בערב,  באמת  ופה  מרחוק,  למידה  לפתוח  קר 

 בוד לצוותי ההוראה למנהלים ולמנהלות.  הכ 

 כון שוטף של תושבים לאורך כל המבצע.  עד   היה 

יד  ניתן על  ישיר לפניות בנושאים של התגוננות  ישיר  מענה  י צוות הקב"ט באופן 

א תושבי ל  להוריד  מטרה  לנו  הייתה  ממש  ישירות.  ם,  אליהם  וחזרנו  הלחץ  ת 

 עקבות הקורונה מהר. ילויות אגף קהילה לזום, נעשו גם שוב ב העברת פע 

העורף  תו   -  פיקוד  ש גם  באופן  צאה  הקורונה  סביב  איתם  עבודה  וחצי  שנה  ל 

לזה  מצוין של   תדיר, הביא  בנת הצרכים שלנו, קבועי  הם בה שהיה באמת תפקוד 

של  לנו הזמן  שהיה  הראשון  במבצע  אם  לנו    , שחורה" "חגורה    , נו.  הסתובבו  אז 

ב  לנו    7:30-אוטובוסים  לתת  צריכים  שהם  מבינים  כבר  הם  עכשיו  אז  בבוקר, 

הת  ל מדיניות  שלנו    48-גוננות  היקר  רמי  את  רואים  אתם  פה  ובאמת  שעות, 

 מבחינת "שומר החומות"   ף. זה העור   ד תענוג לעבוד עם פיקו ,  היקל"ר 

לקח  שוב  גזר,  אזורית  במועצה  קיץ  עדכונים,  עוד  של  .  הבנה  הקורונה,  של  ים 

בקיץ,  כאן  נמצאים  שלנו  שהתושבים  המועצה  לחו"ל,    הנהלת  נוסעים  לא  והם 

גם   ואנח לחלקם  בארץ,  לחופש  לצאת  יכולת  של  אין  שלם  קיץ  ייצרנו  נו 

אתחיל  פעילוי  אני  שיהיו ות.  אוגוסט,  ירועי א   140  ואומר  יולי  במהלך  יותר  ם  זה 

כל   2-מ  על  ביום.  מ   אירועים  הגילאים,  קשת  כל  על  כל  קודם  ההצגות  הקשת, 

הרצאות   דרך  טיפוס, לקטנטנים,  קיר  כמו  וילדים,  לנוער  פעילויות    למבוגרים, 

הקרח  על  החלקה  מוזיקאים,  של  הופעות  לייזר,  פא ומתחם  שוב  ,  נינג'ה.  רק 
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   -ו מבינים שהתושבים שלנו אנחנ   המטרה היא, 

 

 י ישראל מוזמנים.  קרן פלס בימות פיס במינ   : גב' יהודית דהן 

 

 קנית כרטיסים כבר?    : גב' רותם ידלין 

 

 בוודאי.    : גב' יהודית דהן 

 

אתם   : גב' רותם ידלין  מ   מעולה.  לאתר  מוזמנים  תיכנסו  לכל.  בחינתנו 

נגיש  התחום שמע המועצה מאוד  את  לבחור  אפשר  א ניין  ,  ילדים  לא  אם    ו אותם, 

שיהיה  מבוגרים,   וסבתות,  לסבים  פעילויות  שאנחנו  יצרנו  הנכדים  עם  להם 

בשב  שהם  יצרנו  יודעים  אז  וסבתא.  סבא  אצל  הנכדים  כל  האחרונים  ועיים 

 יה פה קיץ חם. פעילויות גם כאלה, ובאמת יה 

הס    בתי  חינוכי.  רצף  יצרנו  גם  זה  עם  הספ יחד  בתי  לגילאי  כל  קודם  ר  פר 

פשוטה,  היס  לא  שנה  חוו  שבאמת  כל  ודיים  קודם  במשך  מסובסדות    3קייטנות 

זה  שבו  אחרי  הספר,  בבית  אגף   3עות  מחול    שבועות  קייטנות  מוביל  קהילה 

יצרנו מענה רציף   ועות מתוך הקיץ. כמובן  שב   6אומנות פנאי ספורט, בסך הכול 

לנו  ויש  היישובים,  מכל  הסעות  רישו   עם  לקייטנות,  שיא  הכי רישום  גבוה    ם 

גם   ומעולם.  מאז  לנו  מ שהיה  מסובסדות,  קייטנות  שוב  הילדים  חזור  בגני 

שבוע   3ראשון   שני  מחזור  הכול  שבועות,  סך  נוספים,  מענה    5יים  של  שבועות 

בעבר   היה  אפשר  שאי  מה  לפצל  אפשר  ונשאר  רציף.  בבוקר  רק  שבא  מי  בין 

א  נותנים  היינו  פעם  א לצהרון.  היום  מלא,  באופן  רק  זה  ל ת  ב פשר    2-פצל 

ב   6%המחזורים.   לנו מהילדים  הגישו  במלגות.  נמצאים  הילדים  בקשה    גני 

וכמובן הנחות אחים. זה  למלגה לקייטנה וקיבלו. הודעות   ייצאו בהמשך השבוע 
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 מבחינת הקיץ, שלי הגענו אליך.  

 

הז   י קרן: של   גב'  השנה  את  לסיים  באמת  נערכים  אנחנו  אז  ו  טוב 

הרב  הבאה.  לשנה  הפנים  עבו עם  נ ה  משרות  של  איוש  גם  זה,  סביב  אני  דה  יהול, 

במ  שאנחנו  לכם  להגיד  כבר  יכולה  אנחנו  טוב,  הניהול    90%צב  שהיינו  משרות 

 -צריכים לאייש מאוישות ויש לנו זמן לחפוף את ה 

 

   -מהמשרות ניהול   90%  : גב' יהודית דהן 

 

 אוישות.  שהיינו צריכים לאייש מ   גב' שלי קרן: 

 

   -ומה   : גב' יהודית דהן 

 

 .  1חסר לי עוד    10%  גב' שלי קרן: 

 

מ   : גב' יהודית דהן  אבל  המספרים, זהו,  זה    ה  חסר  90%מה  היה  כמה   ?

 ואיפה?  

 

הרב    גב' שלי קרן:  האולפנה  ראש  כי  חדשה,  אולפנה  ראשת  לנו,  יש 

   -ר פורש ישי מאי 

 

 פעם ראשונה.    : מר דוד גמליאל 

 

ד   ?  ת ראש   : הן גב' יהודית 
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 פעם ראשונה שיש ראשת אולפנה.    : ין גב' רותם ידל 

 

 זה מבורך.    : גב' יהודית דהן 

 

איתן   י קרן: גב' של  תיכון  ספר  בית  מנהל  לנו    המנהלת   סיגל   ,  יש 

ב  לנו  ויש  ביניים,  בחטיבת  בהרצוג  חדשה  מנהלת  לנו  יש  שתכף  עוזבת.  ספר  ית 

חדש,   לכם  אספר  ה   שקורם אני  בקריית  וגידים  שיהיה  עור  חשמונאי  בית  חינוך 

ספ ב  היחיד ית  הוא  ומונטסורי,  דמוקרטי  לכם    ר  להגיד  יכולה  אני  אויש.  שטרם 

ב בתו  שלה  הספר  בית  את  שקיבלה  מי  שאתה    , 21.8-ר  ולדעת  ספר  בית  לקבל 

יות  כניסה הרבה  ביוני, מאפשר באמת  ועם באמת  נכנס לבית ספר  ר משמעותית, 

 רך.  קר הד מרגישה שבאמת עשינו את עי   יכולת לחפיפה טובה, ובעניין הזה אני 

 

 , הרחבנו יודעים  שאתם  בגזר  הח   את כמו  החינוך  הוא  ינוך  את  גם  הבלתי  יכלול 

שא  מה  עברה  פורמלי,  הנוער  יחידת  קהילתי.  החברתי  החינוך  לו  קוראים  נחנו 

קהיל  חברתי  לחינוך  המחלקה  לביטחון  אלינו,  היחידה  בתוכה  הוקמה,  תי 

הייתה  המטרות  ואחת  ות   קהילתי.  פעילויות  לקיים  ופרויקטים  וכניו להתחיל  ת 

גם  חוצי חינוך. זאת או  והגנים, אבל  לבתי הספר  מרת גם בתוך בתי הספר  מחוץ 

הראשון   והדבר  היה  והגנים,  שלם  שבוע  גזר,  ילדותי  נוף  בעצם  היה  שעשינו 

שבועיים   כמעט  וחצי  מוסדות  שבוע  בתוך  לא  בגזר,  בחוץ  היה  גזר  של  שהילדים 

לא   יצא החינוך,  הם  הנוער,  תנועות  להכ בתוך  גזר  ו  את  להכיר  הקהילה,  את  יר 

והדבר ברג  מסביב,  פעילויות  המון  היו  גם    ליים.  חוצה  היה  באמת  זה  היפה 

פורמ  גם  חינוך  אגפים,  מספר  של  פעולה  שיתוף  גם  אבל  פורמלי,  ובלתי  לי 

כלכלית,   הספר,  צמיחה  בתי  וגם  הנוער  וגם  הגנים  וגם  הסביבתית,  היחידה  וגם 
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הי כ  של  שלם  בתזמון  ביחד  קהיל   חידה. ולם  חברתי  לחינוך  המחלקה  תי,  באמת 

פ  היה  אב זה  מבחינתנו,  ראשון  שזו יילוט  חושבים  אנחנו  נמשיך  מסורת    ל 

תזמון   וגם  מצוין  תזמון  היה  וזה  אותה,  להרחיב  איך  חושבים  ואנחנו  חשובה, 

.. אז זה שבוע ג מעולה   זר. ... מהקורונה ומהטילים, הכול יכולנו לעשות.

 

איילון פ  שדות  ל   -יצול  סיפרנו  האחרונה  על בפעם  ארוך    כם  באמת  תהליך 

של   חשמ ח   3ומעמיק  בית  יישובי  עם  ביחד  שעשינו  יחד  ודשים,  להבין  כדי  ונאי, 

חינוך   חשמונאי איתם איזה  בית  בתוך קריית החינוך  לראות  רוצים  היו  זה  הם   .

צ  לשיתוף  קרא  זה  היישובים,  כל  עם  למפגשים  קרא  קרא  זה  אינטרנטי,  יבור 

חזרה  וי, ועדת היגוי חזרה ליישובים,  ת היג ועדת היגוי, מפגשים של ועד להקמת  

ש  שבסופו  שלם  תהליך  בחזרה.  מי  אלינו  לכל  דמוקרטית  הצבעה  הייתה  דבר  ל 

ו שב  ב'   , א' ו -גילאים  הספר,  לבית  להגיע  בעצם  יכול   , בית  ג' הקמת  על  הוחלט 

 כן מקימים בית ספר.  ספר דמוקרטי מונטסורי. ואנחנו א 

 

   אנתרופוסופי דמוקרטי  י...  מה זה מונטסורי אול   : לוי   מר אלעד 

 

 זהו לאט לאט.     גב' שלי קרן: 

 

 מדברים יחד(  ) 

 

החינוך    גב' שלי קרן:  את  שהקימה  מונטסורי...  מריה  לאט.  לאט, 

לפני   כבר  .  שנ   150המונטסורי  לבדוק.. ללכת  אותי,  תתפסו  אל  לדעתי,  ה 

זה  את  הקימה  ובאמת  ש   באנציקלופדיה.  ובאמ ממקום  ילדים.  הופעת  מופע,  ת  ל 

ההתפתחות  החי  על  מדבר  המונסורי  החינוך  נוך  את  בעצם  ולהקים  הילד  של 
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   ההתפתחות של הילד. שיעור פרטי מבטיחה. לשלבי  

 

 יפה.    : מר אורי נדם 

 

ח   גב' שלי קרן:  זה  אחר, באמת  למידה    ינוך  על  שמדבר  חינוך  זה 

ב  בתלתונים,  למידה  על  אחד,  מצד  עצמאית  התפתחות,    3-מאוד  ביחד,  גילאים 

נרא וז  מגו ה  לעשות  הגענו  ואנחנו  אחרת.  מגוון  ה  עושים  אנחנו  אז  מענים,  ון 

   -. זה אחד העקרונות של מענים 

 

   -זה במקום בית הספר היסודי שיש עכשיו   : גב' דרורה בלגה 

 

מפוצל, בית הספר היסודי מתפצל, בית הספר היסודי    קרן: שלי  גב'  

כ  מנה  איילון  סב   800-שדות  ועדיין  סברנו  מדובר  ורים  תלמידים.  שלא  אנחנו 

   -תי ספר יותר קטנים חגיגה גדולה. ב 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  מה יקרה אם כולם ירצו להיות.

 

   -אז לא כולם צריכים להיות במונטסורי   גב' שלי קרן: 

 

 אז איך זה מתחלק?    : מר ישראל פרץ 

 

   -אני אסביר   גב' שלי קרן: 

 

 כמה וכמה אתם יודעים?    : מר ישראל פרץ 
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במונטסורי    י קרן: ' של ב ג  להיות  רוצים  כולם  לא  שם.  בדיוק  אני 

זה  כי  מקום    דמוקרטי,  לא  זה  חינוכית  שאידיאולוגית  וכמו  לכולם.  מתאים  לא 

משפח לכל   לכל  מקום  לא  וזה  ה ילד,  למשל  אחר.  משהו  זה  כי  שמאוד  ה,  ורים 

עכ  שהילד  ולדעת  וההתקדמות  הציונים  להם  לכתוב, חשוב  לקרוא  יודע  כבר    שיו 

ספרון    והוא  עם  בא  כבר  שנה  חצי  רגע  אחרי  לו  מתאים  פחות  וזה,  בא  סבא 

ל  ל ללכת  וזה  ולחכות,  הילד,  של  האישי  הקצב  אנחנו  פי  משפחה.  לכל  מתאים  א 

עשינו  הקהילה,  עם  כ   ישבנו  בערך  ופנים  פנים  ערב  וגם    200-גם  הגיעו,  אנשים 

לה  כדי  זום,  מפגש  עשינו  זה  מונטסורי אחרי  זה  מה  בדיוק  רטי,  דמוק   סביר 

להתאי  יכול  זה  למי  לבח ולהסביר  בעצם  האנשים  את  ושלחנו  לא,  ולמי  זה  ם  ור, 

מ  לבחור מה  יופי של בחירה,  אז  היה  ,    78תאים להם.  א' בכיתות  ילדים החליטו 

ג',   , זה    ב' מונטסורי,  הדמוקרטי  הספר  בבית  מאוד    כיתות,   3לבחור  התחלה  זו 

הספר.   לבית  ז יפה  לכולם  לא  רוצים,  כולם  מתא לא  להתגבש  ה  מתחיל  זה  ים. 

   -חנו נראה אם ולצמוח. אנ 

 

 ג'?  -ב' וכיתה ל -א' כיתה ל -יה כיתה ל ה תה אז מ   : גב' יהודית דהן 

 

דמוקרט   גב' שלי קרן:  ספר  בבית  עקרוני  גם  באופן  מונטסורי  י 

כ  להיות  ל יכולים  תקן  לנו  יש  כן  אבל   .. שם    3-יתות. ויהיו  יתות.  כ   3כיתות, 

ב'    , א' יהיה  זה  , -ו האם  ו   ג' א'  יהיה  שזה  או   2-או   , ג'  , יהיה    ב' זה  כזה,  דבר  כל 

 .. פעולה. הקמ   בשיתוף  לוועדת  להצטרפות  קורא  קול  שבעצם  הוצאנו  להורים  ה 

בינים כל הנושא של יצירה משותפת, וזה  בחרו להיות בבית הספר. כמו שאתם מ 

מייצ  הקהילה,  שאנחנו  עם  ביחד  החינוך  את  החינו רים  את  מייצרים  לא  ך  אנחנו 

יצא קול  ר הקהילה. אלא אנחנו מאמינים שה עבו  ולכן  קהילה היא חלק מאיתנו. 
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.. בית הספר ייעשו בעזרת הקהילה  ורא להצטרפות, והרבה החלטות לגבי איך ק  .

 ובסיוע שלהם.  

 

ראש,    : ישראל פרץ   ר מ  שהרימה  לקורונה  בקשר  לשאול  היא  רציתי 

 עוד לא סיימה?  

 

רק    שלי קרן:   גב'  אני  האח אגיד  שנייה,  החודשיים  רונים  שבמהלך 

הסמנכ  עם  בקשר  החינוך,  משרד  מנכ"ל  עם  בקשר  בפניו  אני  הצגנו  שבו,  "לים 

שיכו  לימודים  של  אחרות  ש מערכות  במה  התעניינו  מאוד  הם  להיות.  קורה  לות 

ה  האגף  מנהלת  והשבוע  בגזר.  ומאוד  פה  גזר,  מנהלי  את  לפגוש  באה  יסודי  על 

מש הת  קורה  ספר  בית  שבכל  אח להבה  או  הו  בשורה  תצא  שמפה  והחליטה  ר. 

הקרובה ת  השנה  במהלך  אותנו  תלווה  היא   . לכלל  צא.. מודלים  מפה  ותוציא   ,

.    אז הולכת להיות לנו שנה מאוד מעניינת, מבטיחה   בתי הספר בארץ.   לעדכן

 

באירוע    : גב' רותם ידלין  מדובר  באיזי.  ככה  זה  את  העבירה  שלי 

כל   דרמטי,  קודם  גדולה  מאוד  ואחר    לשלי   מחמאה  החינוך,  באגף  שלה  ולצוות 

ההוראה.   וצוותי  שלנו  הספר  בתי  למנהלי  שמשרד  כך  המקום  להיות  נבחרנו 

ומ  לומד  מאוד  החינוך  מחמאה  באמת  זו  הארץ.  לשאר  התורה  תצא  מאוד  מנו 

אי  ביחד  והמנהלים  מרגש,  מאוד  ומאוד  לראות  גדולה  נפלא  גם  וזה  שם,  תם 

יוש   אותם,  כאן  לראות  יכולים  א אתם  מאיתן,  בים  מהרצוג,  הצוותים  רבעתם 

חי מ  חלומות  ורוקמים  ביחד,  ומהישיבה  זה  אולפנה  אז  יחדיו.  פדגוגיים  נוכיים 

 שהו ישראל?  חינוך לקראת סיום שנת הלימודים. רצית לשאול מ   רגע עדכוני 

 

 ?  כן, רציתי לשאול לגבי הקורונה... מה מצבנו אנחנו   : מר ישראל פרץ 
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אנ מצבנ   : גב' רותם ידלין  ל ח ו  נכון  קורונה  נו  חולי  אפס  על  היום 

   -התיכונים יצאו לחופש ואנחנו   ילדי   20.6-במועצה. היום סיימו, היום ה 

 

 קיבלנו תעודות.    : גב' יהודית דהן 

 

ובייחוד  ש ב   : גב' רותם ידלין  נפלא  חופש  להם  מאחלים  כולנו  ם 

 שיישמרו על עצמם. קיבלנו תעודות.  

 

   תעודה אחת.   : ' יהודית דהן גב 

 

בעוד    : רותם ידלין '  גב  אנחנו  לחופש.  יצאו  כבר  יסיימו    10והם  ימים 

הספר  ו   בתי  שלי  האלה.  בשבועיים  עושים  שאנחנו  מה  זה  אגב    , אני היסודיים, 

כרמל  ס   , גם  ממסיבת  סיום, עוברות  למסיבת  את    יום  לראות  מרגש  באמת  וזה 

לא   וחצי  שנה  להם  שהייתה  האלה,  מסיימ הילדים  מצליחים  בכלל,  ים,  פשוטה 

באמת ה  ו',  וכיתות  בגרויות  עם  אותם    י"ב  ולראות  פשוטה,  לא  תקופה  חוו  ו'  ה' 

 מסיימים זו גאווה גדולה.  

 

למועצה       : מר רן שדה  יש  לרותם,  או  לשלי  שנייה  אפשר    שאלה 

 ו עכשיו?  איזה שהיא עמדה לגבי חיסונים לילדים שיצא 

 

הי   : גב' רותם ידלין  עמ העמדה  היא  מועצתית,  עמדה  לא  של א    דה 

אנח  הבריאות,  משרד  ישראל  משרד  ממשלת  של  ההמלצה  אותה.  מאמצים  נו 

משפח הבריאות   בן  או  הורה  בבית  לו  שיש  מי  לחסן  רלוונטית,  היא  בעיה  עם  ה 
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יבנו,  אז יש חיסונים פה בכל הסביבה בכל הערים מסב   ומי שרוצה לנסוע לחו"ל, 

אפשר   מודיעין,  רמלה,  יום  רחובות,  בתוך  לחיסון  תור  מי  יומיי לקבל  אז  ם, 

עם  הולכים  אנחנו  צודק   שרוצה  אתה  שוב,  הבריאות.  משרד    הקורונה   המלצת 

ראש הרימ  תקווה   -  ה  פתח  בנימינה,  זה,    נסגרו   -מודיעין,  על  אנחנו  ספר,  בתי 

 ם הנדרשים.  וככל שיהיה צורך נעשה את השינויי עוקבים.  

וכאן   כאן בתקופה הזאת.  פעילויות שהיו  עם  מחלקת שירותים חברתיים  נמשיך 

השל הגי  אקשטיין, ל  שרון  פיק,  שבע  בת  בכל    ישי,  השלישי  לגיל  פעילות  עושות 

המוע  לשו   " שלישי ב נעים  " צה.  רחבי  המשרד  של  פרויקט  חברתי  הוא  ויון 

למועצה  ב יל פע ,  שהבאנו  הייתה  היא  גופנית,  במועצה,    5-ות  ותיקים  מועדוני 

 היא אוטוטו מסתיימת. 

ס    שלנו  הוותיקים  לכם  כיתות  תדעו  שנה.  מאו מע ש יימו  ותיקים  ט  כיתות  ד 

השנה  בארץ  לפ נפתחו  התעקשו  באולפנה,  גם  איתן,  בתיכון  גם  כיתות  .  את  תוח 

בזום,   זה  את  עשו  של  הוותיקים,  אנרגיה  של  השקעה  מאוד  צוותי  הרבה 

השנה  את  וסיימנו  חלקם    ההוראה,  את  לראות  יכולים  אתם  במפגשים.  פיזית 

 כאן.  

פ  עדות  ניצול תיאטרון  של  תיאטרון  שואה  י שוא רויקט של  ניצולי  גם  בהם  יש  ה, 

 ור שני, שנעשה עם תלמידים בתיכון הרצוג. וגם ד 

מקימים    ואנחנו  לפעילות,  חזרה  שלנו  כל    הקתדרה  עם  שלישי  גיל  מועדוני 

ומק יי  מתנדבים,  צוות  שמקים  פתחנו  שוב  קודם  בשבוע  איתנו.  ביחד  אותו  ים 

אנח  ושוב  בסתריה,  המועדון  היישובים את  כל  את  מזמינים  להניע  להתח   נו  יל 

 חשוב בעינינו.    מועדוני גיל שלישי, זה 

במ  במועצה,  היה  הספר  בכל  שבוע  הספר  לשבוע  עדכונים  קביל  כאן  ועד  הארץ. 

   שלנו. אנחנו ניקח הפסקה? 
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חברי    : עו"ד חן סומך  מבחינת  בחוסר  נמצאים  אנחנו  הרב  לצערנו 

ישיבת   לקיים  יכולים  אנחנו  המועצה  מועצה.  מחברי  בשליש  אחרי  מועצה 

פתיח עברה  ש  של  הפורמלי  מהמועד  פתיחת  שעה  של  הפורמלי  המועד  הישיבה.  ת 

   -אז אנחנו ניצלנו את ההזדמנות   18:00שעה  ב   ה בה הי הישי 

 

אני אגיד רגע בהיבט הזה, שוב זה קצת, אתם יודעים    : גב' רותם ידלין 

שהגיע.  למי  זה  את  להגיד  פייר  לא  זה  בכיתה,  כמו  מאשרים    זה  כשאתם  אבל 

תמ  זה לנו,  שאת   יד  לנו  מאשרים  כשאתם  אבל  אנחנו  ככה.  אז  מגיעים,  ם 

ולצ  זה.  על  ולא  סומכים  מגיעים  שהם  שאישרו  אנשים  יש  ואפשר  ערנו  הגיעו. 

את הזמן הזה  ולשאול שאלות, אבל אנח   לנצל  על  להמשיך  יכולים להצביע  לא  נו 

 לתחילת הדיון.   19:00-נושאים, וזה יצטרך לחכות עד השעה 

 

   *** הפסקה *** 

הסעיף    : גב' רותם ידלין  למליאה.  חוזרים  אנחנו  הפסקה  אחרי  טוב, 

   -הראשון יהיה 

 

י   : עו"ד חן סומך     -המליאה שיבת  אנחנו למעשה פותחים את 

 

   -אנחנו פותחים   : ידלין   גב' רותם 

 

ק   : עו"ד חן סומך  של בהיעדר  בשעה    50%  וורום  המועצה  מחברי 

לשעה   נדחתה  הישיבה  ולכן  מחברי  19:00היעודה.  משליש  יותר  פה  נמצאים   .

 המועצה, ולכן אנחנו נקיים את הישיבה בקוורום חסר.  
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 תודה חן.    : גב' רותם ידלין 

 

 משהו.  אני רוצה להגיד    תם רו   : מר אורי נדם 

 

 כן.    : גב' רותם ידלין 

 

ע תרא   : מר אורי נדם  מועצה  ו  חברי  של  שפע  עם  ארוכה  תקופה  ברנו 

זהו   עברה,  הזאת  התקופה  אבל  בחברים.  גם  ביישובים  גם  המליאה.  חברי  נגד 

ל  שנכשלים  לימד אותי  דבר, אבל מישהו  לא השיגו שום  ואני  נגמר.  משפילים,  א 

ל  עומד  ל   השפיל לא  רק  בא  אני  לכל אותם.  להם  פה    הגיד  נמצאים  שלא  אלה 

יעזור  לא  זה  מתנ   היום,  הם  ברור,  שיהיה  אחד  דבר  אבל  לאקט  להם,  גדים 

משנה,    20דמוקרטי.   לא  זה  אז  החוק,  בעד  הצביעו  מליאה  חברי  מליאה  אנשי 

ע  שהם  מה  לא  אבל  אחרת.  בדרך  שינסו  לשנות?  רוצים  זה  הם  פייר,  לא  זה  שו, 

חבר  ו לא  מגנה  תי.  פשוט  אני  הזא לכן  השיטה  מליאה.  את  לישיבת  להגיע  לא  ת 

 נגמר.    זה עבר, זהו 

 

 למה אתה חושב שזה היה מכוון?    : מר ישראל פרץ 

 

שזה    : גב' רותם ידלין  חושבת  לא  אני  דיון,  נפתח  לא  אנחנו  בואו  לא, 

   -קשור 

 

 זה לא לעניין.    : מר ישראל פרץ 

 

   -בואו נעצור   אמיר, סליחה אמיר,    : רותם ידלין גב'  
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 אתה פשוט הזוי.    : ר קרסנטי אמי מר  

 

   -אני לא חושבת שזה קשור   : גב' רותם ידלין 

 

 ממש לא קשור.    : מר ישראל פרץ 

 

 . 23אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2

 

נמשיך הלאה. אנחנו מעלים להצבעה את אישור    : גב' רותם ידלין  בואו 

 הערות? מי בעד?    הפרוטוקול. 

 

   -יבה אחד שלא היה ביש   : ל פרץ מר ישרא 

 

 מי בעד?    : גב' רותם ידלין 

 

 הוא צריך לאשר פרוטוקול שהוא לא נמצא?    : מר ישראל פרץ 

 

 לא, אל תאשר.    : עו"ד חן סומך 

 

 אתה לא מצביע.    : גב' רותם ידלין 

 

 אתה לא חייב להצביע, הכול בסדר.    : עו"ד חן סומך 
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 כולה.  י את  אגב אני לא נכחתי אבל שמעת    דוברת: 

 

   -לא נכחתי לכן אני לא   : רץ מר ישראל פ 

 

 אתה יכול לא להצביע.    בסדר, הכול    : עו"ד חן סומך 

 

אני מבקשת מי בעד? מי בעד? מי ששמע זה גם בסדר.    : גב' רותם ידלין 

 תודה רבה פה אחד. ישראל לא השתתף בהצבעה.  

 

 .  23וטוקול מליאה מס'  פר לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

   ושא השמירה. עזר לגזר בנ ר חוק ה אישו  . 3

 

לסעי   : גב' רותם ידלין  עוברים  היום אנחנו  סדר  על  הבא  עזר  ף  חוק   ,

 לשמירה ביישובים.  

מליאת   מאיתנו  ספציפיים  יישובים  של  בקשה  זו  ביישובים  לשמירה  העזר  חוק 

הפנים  ממשרד  זה  את  מבקשים  שאנחנו  של  ,  המועצה,  סוג  אנחנו  הזה  בהיבט 

שמירה, מציג לנו את תכנית השמירה.  נית  ועד מקומי אומר אני רוצה תכ נור.  צי 

מ  המשרד  הפנים,  משרד  לאישור  עולה  היקף  התוכנית  לפי  התעריף  את  אשר 

ביישוב  שיש  שנאשר    השטחים  היישובים  כל  בסוף  שהתבקשה.  השמירה  ותכנית 

המקומ  הוועד  להחליט,  יוכלו  היום  את  י  להם  מפעיל  הוא  אם  להחליט  סוברני 

א  לאו.  או  השמירה  ה חוק  תכנית  שמירה,  לה  תכנית  שהגישו  הישובים  שמירה, 

הכול   סך  כאן.  אותם  לראות  יכולים  אתם  בחר.  שהוא  והתוכנית  יישוב    10כל 

   -הוא בש"ח למ"ר תעריף  ה   , יישובים. אלה תעריפי היטל השמירה שנקבעו 
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 לשנה.    : מר דוד גמליאל 

 

ר  נקב   : ם ידלין ות גב'  זה  שוב  יישוב,  לכל  התעריפים  אלה  ע  לשנה. 

לת  זה  בהתאם  את  נאשר  אנחנו  עצמו.  ביישוב  המטראז'  והיקף  השמירה  וכנית 

הם   אם  החלטה  לקבל  יצטרכו  עדיין  היישובים  רגע  מאותו  ובעצם  היום 

 מפעילים את החוק או לא. שאלות? הערות? ישראל.  

 

 ם האלה, אלה ביקשו את החוק.  בי קודם כל זה היישו   : מר ישראל פרץ 

 

 .  נכון   : גב' רותם ידלין 

 

 השאר לא ביקשו.    : אל פרץ מר ישר 

 

 השאר לא ביקשו, פנינו יישוב יישוב.    : גב' רותם ידלין 

 

מהלך    : מר ישראל פרץ  תוביל  לא  שהמועצה  למה  לשאול  רוצה  אני 

היישובים  ויוכלו  זו שיוזמת  בחור אם  ל   תחת הכותרת של אפילו מדיניות, שהיא 

 הם רוצים או לא.  

 

 ו.  ק מה שעשינ זה בדיו   : גב' רותם ידלין 

 

   -לא, אני מבין, קודם אמרת שהם ביקשו   : מר ישראל פרץ 

 



 מועצה אזורית גזר
 20.06.2021, אשוןרמיום , 24המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 32 
 

לכל    : גב' רותם ידלין  פנייה  יזמנו  אנחנו  היישובים    25לא,  היישובים. 

המקומיים.   בוועדים  דיונים  עשו  הם  החוק,  את  ולהפעיל  אלינו  לחזור  אם  בחרו 

את    עשינו להם   לחזור עם מה סוג השמירה שהם מעוניינים להפעיל. אנחנו ו  בחר 

   -כל התיווך אל מול משרד הפנים, קצת כמו מכרזים שאנחנו עושים עבורם 

 

 ההפעלה במועצה אזורית היא פר יישוב.    : עו"ד חן סומך 

 

כל    : מר דוד גמליאל  את  בנינו  תחשיב  עם  עשינו  השמירה  תוכנית 

   -שמירה ה   נים אישר את תכנית . משרד הפ היישובים 

 

 בנתי.  עכשיו ה   : מר ישראל פרץ 

 

פה    : דוד גמליאל   מר  רואים  שאתם  מהרשימה  אחד  יישוב  ואפילו 

 לא לשמור.    90-מצליח, החליט בדקה ה 

 

.    : מר ישראל פרץ   הבנתי

 

   -אבל את זה אנחנו נאשר להם היום כדי שאם הם   : גב' רותם ידלין 

 

 הם ירצו.  כדי שאם    : מר ישראל פרץ 

 

 טה.  בל את ההחל אם הם ירצו הם יוכלו לק   : ידלין   תם גב' רו 

 

עוד הצעה. הרי פה המועצה מפעילה סוג    : מר ישראל פרץ  לי  יש  אפילו 
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 של שמירה מוקד בסופי שבוע במיוחד, נכון? יש לנו מוקד במבנים.  

 

 כל ערב.    : גב' כרמל טל 

 

לא,   : מר ישראל פרץ  טוב.  יותר  עוד  הא  ערב?  אותו    כל  רואה  אני 

 ר בסוף השבוע.  יק בע 

 

 מג"ב?    : מר אמיר קרסנטי 

 

נניח    : מר ישראל פרץ  שואל,  אני  שמירה.  יש  לא.  ממש  לא,  לא,  לא, 

יחסוך   זה  נעשה איזה משהו משותף,  עם עזריה. למה שלא  ואפילו  במקרה שלנו, 

ככה   גם  כי  משותפת.  שמירה  של  אפקטיבי  יותר  ככה  משהו  יעשה  העלויות,  את 

   -אדם נמצא   בן א נמצא הבן אדם. ה הו 

 

 סדות החינוך.  א נמצא במו הו   : מר דוד גמליאל 

 

 הוא נמצא במוסדות החינוך.    : גב' כרמל טל 

 

פה    : מר ישראל פרץ  נמצאים  הם  החינוך  מוסדות  נכון,  נכון,  כן, 

 בהחלט בתוך הזה.  

 

להתחיל    : גב' כרמל טל  יכול  לא  הוא  בהם.  נוכח  הוא  אבל  לא, 

   -להסתובב 
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א לא   : מר ישראל פרץ  לבד.  יעשה  שהוא  אמרתי  לא  אני  אומר  ,  ני 

   -הו במשותף מש 

 

   -ישראל, ישראל   : עו"ד חן סומך 

 

.    : מר ישראל פרץ   יחסוך גם עלויות, יעשה משהו יותר, כן

 

חובה.    : עו"ד חן סומך  תשלום  הוא  הזה  הדבר  העניין  לצורך  ישראל, 

עברנו  שאנחנו  תשלום  הוא  הזה  החובה  עם   תשלום  הפנים  משרד  רכיבי  מ   את 

מרכיב  את  קבעו  הם  הביטחון הביטחון,  המחיר    י  את  וקבעו  הזה,  הדבר  של 

של   במרכיבים  לעשות  שרוצים  הדברים  יתר  כל  הזה.  הדבר  של  הנורמטיבי 

עכשיו   העניין.  לצורך  חובה  בתשלום  אותו  לעשות  שאפשר  משהו  לא  זה  שמירה, 

צריך  חובה,  בתשלום  אותו  לעשות  אפשר  אי  ת   אם  מקור  לזה  יבי.  קצ להיות 

לעש  רצון  תקציבי  מקור  ב בהעדר  פעולה  תקציבי,  ות  מקור  בלי  המשותפת  רמה 

בלתי   שזה  עצמו  את  הוכיח  זה  וולונטרי.  יהיה  זה  אחד,  אף  לחייב  אוכל  לא  אני 

 אפשרי בהסדרים וולונטריים. ולכן ירדו לדבר הזה לרזולוציה הזאתי.  

 

נראה    : מר ישראל פרץ  אבל  מבין  תראה אני  תמוה,  קצת  זאת  ב   לי  כל 

והם עושים את הפטרול הזה, אני רואה  ל היישוב,  פה המבנים הם ממש בליבו ש 

 את זה.  

 

.. אז מה.    : מר אמיר קרסנטי   ... יש לך שמירה, יש לך שמירה.

 )מדברים יחד(  



 מועצה אזורית גזר
 20.06.2021, אשוןרמיום , 24המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 35 
 

 

.    : עו"ד חן סומך   לפי המטראז'

 

 בכל יישוב יש... אחר.    : מר דוד גמליאל 

 

במחירי   : ין גב' רותם ידל  מ ם  השוני  מונה    2-נובע  פה  לך  יש  דברים. 

במונ ו  תכנית  מכנה.  יש  לראות  יכול  שאתה  כמו  שבחרת,  השמירה  תכנית  ה 

מחלקים   זה  את  יישוב,  בכל  שונה  היא  שלה  העלות  יישוב.  לכל  שונה  שמירה 

   -' למטראז' של כל יישוב. שוב, אין פה יישוב עם מטראז 

 

 ' בנוי?  מה זה מטראז   : מר אמיר קרסנטי 

 

 בנוי.    : ידלין ם  גב' רות 

 

 חקלאים?  ומה עם ה   : מר אמיר קרסנטי 

 

 הכול.    : גב' רותם ידלין 

 )מדברים יחד(  

 

   -לא, לא, לא, שדות חקלאיים   : עו"ד חן סומך 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  יכולים לשמור על בית אריזה.
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 -זה חלק מה   : גב' רותם ידלין 

 

 אומרים.    זה מה שאתם   : מר אמיר קרסנטי 

 

 זה לא אנחנו אומרים.    : סומך ן  עו"ד ח 

 

   -תבנה תכנית שמירה  : יויס יהודה שני   מר 

 

ידי    : גב' רותם ידלין  על  מנוהל  חברים,  הוועדים.  ידי  על  מנוהל  גם  זה 

עושה   הוא  מה  מקומי  לוועד  וקובעים  הולכים  לא  אנחנו  המקומיים,  הוועדים 

 טישוק.  אר ויים או גם סביב ה עם הסייר שלו. אם הוא מסתובב רק סביב הבנ 

 

ד   אוקיי   : מר אמיר קרסנטי  אחד,  עכשיו  זה  אנחנו  האם  שני  בר 

באופן   אותו  להחיל  שאפשר  משהו  שהוא  איזה  יוצר  לא  זה  זה,  את  כשמאשרים 

 אוטומטי על כל יישובי המועצה?  

 

 לא.    : גב' רותם ידלין 

 

   -לא, רק יישוב שרוצה   : עו"ד חן סומך 

 

שביקש   : גב' רותם ידלין  היישובים  העבודה    ו, רק  את  פה  עשינו  בעצם 

ה עבורם   משרד  להפעיל,  מול  לא  או  להפעיל  יכולת  להם  יש  עדיין  וירצו  פנים, 

 בסדר? אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  
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הוחלט  החלטה  אחד  :  השמירה את  לאשר  פה  בנושא  לגזר  העזר    ליישובים   חוק 

   ורפת: ע"פ הרשימה המצ 

 ובשם יש
)₪ למ"ר   תעריף בפועל

 לשנה(

  5.09                  בית חשמונאי   

  7.29                  בית עוזיאל  

  6.13                  גני יוחנן  

  5.26                  ישרש  

  6.39                  כפר בילו  

  6.38                  בן נון  

  3.96                  מצליח  

  5.47                  משמר דוד  

  5.63                  סתריה  

  6.02                  פדיה  
 

 .  2022וי המיסים של המועצה לשנת  אישור צו  . 4

 

ר   .  2022אישור צו מיסים של המועצה לשנת    : ם ידלין ות גב' 

 

סעיף    : מר דוד גמליאל  פי  ההסדרים   7על  תיקוני    לחוק  המדינה  במשק 

ה  שיעור  תקציב,  יעדי  להשגת  לשנת חקיקה  על    2022  עדכון  זה  1.92%עומד   ,

 .  מאשרת ומחייבת שהמדינה  אחוז הייקור  

 

 מה זה המדד?    : אמיר קרסנטי מר  

 

   -50%-זה המדד. המדד מורכב מ   : ל יא מר דוד גמל 
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 לא המדד זה תחשיב.    : עו"ד חן סומך 

 

 דד.  מ מה   זה פחות   : מר אמיר קרסנטי 

 

   -לא, לא, זה לא רק המדד   : עו"ד חן סומך 

 

 ממדד המחירים לצרכן    50%בסס על  הייקור מת   : יאל מר דוד גמל 

השכר    50%-ו  ב ממדד  מסתכם  לנו  העביר  הפנים  שמשרד  העדכון  -הציבורי. 

צו המיסים של מועצה אזורית גזר ללא שינוי  את  בקשים לאשר  מ   . אנחנו 1.92%

סיוו  אותם  קודמת,  בתוספת  משנה  כמובן  תעריפים,  אותם  והצגנו  1.92%גים,   ,

 ותו אליהם. שאלות למי שיש.  ו, שלחנו א אות 

 

 כן, יש שאלות.    : מר ישראל פרץ 

 

. על המקומי   : אמיר קרסנטי מר      -יש..

 

 .  בא זה הסעיף ה   : גב' רותם ידלין 

 

 אותו דבר.    : מר אמיר קרסנטי 

 

ז       : מר רן שדה  על  דיברתם  אולי  רוצה  הזדמנות  אני  באיזו  ה 

אינפורמ  שאלה  הייתי.  לא  שאני  במע קודמת  הגג  טיבית.  שעל  סולארית  רכת 

..?  התעריף נמוך ובמערכת סולארית שלא על הגג התע   ריף יותר גבוה.
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התערי   : מר דוד גמליאל  את  לקחנו  אנחנו  בסיס,  פי כן.  על  חוק  ם 

ל ההסדרים   לקחנו  נקבע  אנחנו  מקסימום.  ותעריפי  מינימום  את  תעריפי 

 התעריפים.  פים... של  התעריף המינימאלי שניתן היה לקחת אותו, זה התערי 

 

 מה שעל הגג ולא על הגג?        : מר רן שדה 

 

.. היה על זה דיון ארוך.    : סנטי מר אמיר קר   כן, כן, זה היה פה.

 

המועד    : ץ פר מר ישראל   תסתכל.  דוד  שקיבלנו,  האחרון  בעמוד  תראה 

 . אני מבין שזה טעות.  1.1.2021  החוקי לתשלום הארנונה הינו 

 

 .  0222  : מר דוד גמליאל 

 

 אז אולי לתקן לא?    : ישראל פרץ מר  

 

 .  ר סופ טעות    –  נכון   : מר דוד גמליאל 

 

   -4ה  -. ב 2021עכשיו מתחת לזה גם כן, עוד פעם    : מר ישראל פרץ 

 

 איפה?    : ליאל גמ מר דוד  

 

 .  2021  –  3ה  -בכלל. ב   2020  -  4ה  -ב   : מר ישראל פרץ 

 

   סופר. טעות    –  2022      : מר דוד גמליאל 
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בעיה בהגהה, אני מוכן בהתנדבות  תר   : ל פרץ מר ישרא  לכם  יש  אה אם 

בשמחה   זה,  את  צוחק  לעשות  לא  אני  חשוב,  מאוד  מסמך  זה  כי  לא,  רבה. 

 לצאת מסודר לגמרי.  ב  עכשיו, חכה רגע. זה מסמך מאוד חשוב, והוא חיי 

 

 צודק.    : מר דוד גמליאל 

 

ל   : ישראל פרץ מר   בקשר  זה  אחר,  משהו  לשאול  רציתי  זה.  עכשיו 

   -דברים   2לשאול  רציתי  

 

ל   : עו"ד חן סומך   הערות מהסוג הזה.  ... שזה מגיע לכאן, אני מקווה 

 

 בסדר.    : מר ישראל פרץ 

 

 .  ישראל, צודק, צודק, אין ויכוח   : מר דוד גמליאל 

 

לנזקק.    : מר ישראל פרץ  הנחות  הזה  העניין  את  הבנתי  יש  אני 

יש  כלכלית,  שנפגעו  אנשים  הקורונה  אפשרו   שבעקבות  תחת  להם  להגיש  ת 

אנ  כי  שלנו,  המועצה  האם  נזקק.  להנחה  בקשה  הזה  ראיתי  העניין  לא  י 

 פרסומים כאלה, יידעה את הציבור באפשרות הזו. וזו נקודה מאוד חשובה.  

 

כל    : יאל מל מר דוד ג  שרשומה  דרת  ג ה קודם  הגדרה  זה  נזקק,  מבקש 

 בחוק.  

 



 מועצה אזורית גזר
 20.06.2021, אשוןרמיום , 24המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 41 
 

 נכון.    : מר ישראל פרץ 

 

הנחיות ול   : מר דוד גמליאל  הוק א   גבי  אותם  ד  מפרסמים  אנחנו   ,

הנ  תהיה  אם  אומרת  זאת  להנחיה.  עדיין  בהתאם  שהיא  הנחיה,  יש  או  חיה 

 .  דוייקת ים את הציבור בצורה מ דע אנחנו מיי בתוקף,  

 

 נכון.    : מר ישראל פרץ 

 

בצו.   : מר דוד גמליאל  זה  את  רושמים  בהוראות    לא  מה שקבוע  זה  הצו 

 שקבועות בחקיקה.  

 

כלכלי  כ   : אל פרץ מר ישר  משבר  של  בנושא  היא  הנזקק  הגדרת  אבל  ן, 

 רונה תואם את העניין.  שעבר, והנושא של הקו 

 

 הדבר הזה לא בא בגלל הקורונה.    בל נכון, א   : עו"ד חן סומך 

 

 ברור, ברור.    : מר ישראל פרץ 

 

הנושא   : עו"ד חן סומך  משמעותי    בתקנות  פעמי  חד  כלכלי  אירוע  של 

 מופיע.  

 

 ן.  נכו   : פרץ   מר ישראל 

 

בשנה    : עו"ד חן סומך  או  בשנה  מישהו  יש  העניין  לצורך  אם  אז 
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.    אז עברה היה לו משבר כלכלי, כפועל יוצא מהקורונה,  ש   זה משבר כלכלי..

 

ברור    : מר ישראל פרץ  לא  הזה  והעניין  היות  אבל  מסכים,  אני  אז 

לאלה  תמצא   כנראה  זאת  בכל  שהמועצה  כדאי  לא  האם  שואל  אני  את    שעברו, 

יודע, הוא קיבל א הדרך,   כזו, כי הוא לא  יידע שאם יש אפשרות  ת  כדי שהציבור 

אפשרות  לו  שיש  יודע  לא  הוא  וזה,  נפל  נזקק  ,  הקורונה,  שהוא  אחד  לא  זה  כי 

   -כל הזמן או שהוא בבעיה 

 

הקור   : גב' רותם ידלין  במהלך  פרסמנו  כל  לדעתי  האפשרויות.  את  ונה 

כ  נמצאים  ל הטפסים ה מי שפונה אלינו מקבל הפניה,  דיגיטליים  יום הם טפסים 

אדם   כל  מפנים  אנחנו  המועצה.  הפרסומים  באתר  אחרי  יזום  באופן  גם  שפונה 

 שלנו... 

 

 לא יודע, אני חושב שצריך לתת לזה יותר הדגש.    : שראל פרץ י   מר 

 

לווה   : גב' רותם ידלין  שפנה  מי  את    כל  לקבל  אישי,  באופן  ידינו  על 

ההערה   האלה.  במ ההנחות  היא  שקוף  שלך  והכול  פרסמנו  אגיד  אני  שוב  קום, 

 וקיים באתר המועצה.  

 

חיוב   : ראל פרץ מר יש  אזור  יוגדר   , ד' סעיף  לגבי  מתחם  ח   עכשיו  דש 

 רג"מ, זה משהו חדש נכון?  

 

 כמה שנים.    : גב' רותם ידלין 
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   -כבר שנים    8-7  : מר דוד גמליאל 

 

 הא אז זה חוזר.    : מר ישראל פרץ 

 

 ה יתפוס יתפוס, אם לא יתפוס זה מה שקורה.  אם ז   : יאל מר דוד גמל 

 

 ד היום.  זה לא תפס ע     דובר: 

 

 עד היום לא תפס.    : מר דוד גמליאל 

 

היה    : ד חן סומך ו" ע  רג"מ  עכשיו  עד  כי  תפס,  לא  עוד  עכשיו  עד 

   -בעיקר 

 

שאחר     דובר:  פה  כתוב  ייקרה.  אבל  משהו  הייעוד  שינוי  י 

 ב פה.  אחרי שינוי הייעוד, כתו 

 

.    : ישראל פרץ   מר  .  ברגע ששינוי הייעוד.

 

התנ   : מר דוד גמליאל  רצה  הייתה  לא  הקודם,  השר  אותה  שהוביל  גדות 

ייצא  נ   ותכנון   יוב ח   אזור   הגדיר ל  לא  ייצא,  ייצא  מנסים,  לעניין הזה. אנחנו  פרד 

..  לפחות רשמנו. דרך אגב גם רמל   ה וגם חבל מודיעין ממשיכים.

 

 סך הכול.  תעריפים ב   זה השוואת     דובר: 
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 רגע סיימת ישראל?    : עו"ד חן סומך 

 

את  אנ   : מר ישראל פרץ  לכם  אגיד  אני  סליחה.  סיימתי  לא  עוד  י 

ברג  אני  של  שו האמת.  העלאה  של  הזאת  מהבחינה  מעורבים  פניו  1.92%ת  שעל   ,

באווי  אבל  ממש...  העלאה  באמת  שאנחנו  זה  האלה  בזמנים  נעשה  שזה  רה 

ממש   הפכנו  אוטו נמצאים,  צריכים  למשהו  ואנחנו  מהממשלה,  יורד  זה  כי  מט, 

ש  בלי  זה  את  ולאשר  וזה  להצביע  מההליך,  חלק  זה  כי  דעת,  שיקול  שום  לנו  יש 

   -לי, אני אומר לכם את האמת, כי בסך הכול   יע מאוד מפר 

 

 בה ברורה.  ישראל, ישראל, יש לזה תשו   : עו"ד חן סומך 

 

 מה התשובה הברורה?    : מר ישראל פרץ 

 

   -אחד   : "ד חן סומך עו 

 

 תמיד יש לך תשובות ברורות.    : מר ישראל פרץ 

 

עם    : ומך עו"ד חן ס  בא  ואני  שאלות  בנק  עם  בא  אתה  משתדל.  אני 

 ובות.  תש בנק  

 

 שמח לשמוע.    : מר ישראל פרץ 

 

במגזר   : עו"ד חן סומך  שהיו  ההתייקרויות  כל  מה    קודם  הציבורי, 

הענ  לצורך  התייקרויות  הם  לך,  אמר  אפי שדוד  זה  זחילת  יין  את  מכסה  לא  לו 
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בר השני, בניגוד למה שאתה  השכר ואת הזחילה של התשומות, זה דבר אחד. הד 

במו  גומי  חותמת  לא  אתם  יכולה    בן אומר,  המועצה  להצביע.  חייב  שאתה  הזה 

הנ  היא  וההנחיה  היות  מה,  רק  הזה.  הדבר  את  בחוק  לדחות  מנדטורית,  חיה 

לק  יכול  הזה  שהדבר  ידעו  אמ ההסדרים  אז  לסטות  רות,  רוצים  אתם  אם  רו 

לז  להתייחס  צריכים  אתם  המנדטורית,  חריג  מההנחיה  אקט  חריג.  אקט  כאל  ה 

כד  שלכם.  הדעת  בשיקול  לא  תגיד  י  הוא  שאתה  צריך  החריג,  האקט  את  להפעיל 

עדיין המועצה  מוכן, בסדר.  לא  מוכן. אתה  לא  תגיש    אני  המועצה  זה,  תגבה את 

ת  המועצה  שכל  בהנחה  זה  הדב את  את  חריגה  דחה  כבקשה  זה  את  תגיש  הזה,  ר 

ולשר האוצר, תבק  לא להחיל את ה לשרים, לשר הפנים  ותחכה. ב 1.92%-ש   ,-30  

מאז   האחרונות  נחקק  שח שנה  ההסדרים  נתנו    34,  1986וק  לא  השרים  שנים, 

בגללי,   לא  זה  עכשיו  מקומית,  רשות  החלטה  לאף  בגלל  המועצה,  בגלל  לא  זה 

 ק ישראל.  וצר ושל בנ מנדטורית של משרד הא 

 

הנקוד   : מר ישראל פרץ  את  שהבהרת  שמח  מאוד  אני  כל  אני  קודם  ה, 

י   -עם זה   חד ידעתי את זה, ואני שמח שאתה הבהרת את זה. אבל 

 

 )מדברים יחד(  

 מה השאלה ישראל?    : מר דוד גמליאל 

 

   -נתם את השאלה, תסביר לנו רגע אולי לא הב   : גב' כרמל טל 

 

שאלתי    אני   : מר ישראל פרץ  ברגשות  לא  שאני  אמרתי  סיפרתי.  אני 

דבר  על  להצביע  צריך  שאני  ,    מעורבים,  מהמנדטורי אוטומטי  כביכול  שהוא  כזה 
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שבמציא  חשוב  עם    ות ואני  האחרונות,  בשנתיים  ובמיוחד  נמצאים,  אנחנו  שבה 

ה  והקרקס  הקורונה,  של  הזה  המשבר  ואנחנו  כל  אין,  וממשלה  יש  שממשלה  זה 

עם   כאילו  ו ממשיכים  הזה  מזכיר  הזרם  אני  איתנה  מועצה  ואנחנו  בעד,  להצביע 

   -1.92%צה איתנה שיכולה להסתדר גם בלי  לכל החברים, אנחנו מוע 

 

 למה אתה חושב ככה ישראל?    : מר דוד גמליאל 

 

   -תסלח לי, תסלח לי, תן לי להגיד   : מר ישראל פרץ 

 

   -אין קשר, אין קשר   : תם ידלין גב' רו 

 

חושב למ   : מר דוד גמליאל  אתה  פה    ה  השכר  רואה,  אתה  ישראל? 

   -מתייקר 

 

את   : מר ישראל פרץ  אגיד  אני    אני  אגיד.  אני  זה,  את  אגיד  אני  זה, 

   -חושב שיש בזה 

 

   -אין קשר בין איתנות   : רותם ידלין   ב' ג 

 

שאנח   : מר ישראל פרץ  אמירה  שזו  חושב  אני  אני  שנייה,  צריכים,  נו 

אח  אף  מחייב  לא  אני  ככה,  חושב  מהחברים, לפחות  מה    ד  לחשוב  צריך  אחד  כל 

של "הפקרות" בממשלה, אני לא  שהוא רוצה. אני חושב שבמציאות שבה יש סוג  

ולהצבי  בזה,  צד  להיות  לדעתי  ע  רוצה  שהיא  כזאת,  העלאה  בעד  אוטומטית 

   -שגויה. דרך אגב 
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א   : עו"ד חן סומך  מה  יסוד  שגויה?  על  הזאת  שהעלאה  אומר  תה 

היית או  על בסיס זה שאמפירית הדבר  מר את הדבר ישראל תראה, אם  ים האלה 

הוצאה   לא  היא  הזאת  ההוצאה  לך  הזה  אין  אבל  אחד.  משהו  זה  אז  שקרתה, 

ו  בא  שאתה  מה  את  את בסיס.  תואם  לא  הזה  שהדבר  תחושה  לי  יש  אומר,  ה 

למועצה  שיש  ההוצאות  של  רובם  ברוב  יותר  המציאות.  היום  משלמת  המועצה   ,

רובם   ברוב  העניין.  היכולות לצורך  המועצה    של  מקורות,  לגייס  המועצה  של 

 זה סתם?    1.92%-אז לפי מה אתה אומר ש   מגייסת מקורות פחות בעניין הזה. 

 

אני  ל   : מר ישראל פרץ  העלאה.  שיש  זה  כעצם  זה  את  אומר  אני  א, 

שבה  המציאות  של  בנסיבות  להעלאה  מתנגד  אני    עצמי  הכול.  זה  נמצאים  אנחנו 

שהמ  מניח  אני  אמרתי,  שלי,  לא  הערכה,  ועצה  במלוא  זה  את  אומר  אני  ובאמת 

 לא תהיה. אבל תהיה פה אמירה.  אין לי ספק שהיא תעמוד גם אם  

 

 מתכוון?    תה למה א   : גב' רותם ידלין 

 

 אני ככה מרגיש.    : מר ישראל פרץ 

 

של   : גב' יהודית דהן  עיקרון  על  מדבר  נסבלת    הוא  הבלתי  הקלות 

להע  היום  של  המציאות  של  במועצה בנסיבות  להצביע    לות  יכולים  אנחנו  שלנו, 

 ..  אולי.

 )מדברים יחד(  

 

אמירה   : יויס מר יהודה שני  לנו  יש  שאנחנו...  שאומרת  אמירה  ישראל,... 
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רמת  בר  אותה  על  שומרים  אנחנו  מחפש.  שאתה  כמו  לא  רק  הזה,  בעניין  ורה 

אותה  ומעלים  שמיניות  שירותים  כאן  עושים  התקציביים.  הקשיים  כל  למרות   ,

בשביל בא  שנה    וויר  אחרי  שלנו.  אמירה  וזאת  השירותים,  רמת  את  להוריד  לא 

קורונ  עכשיו  של  שמעת  שירותים,  אותם  את  לתושבים  נותנת  המועצה    על ה, 

ההצהרה   וזאת  שלנו  האמירה  זאת  ולכן  עליהם.  משלם  שמישהו  תרבות  אירועי 

ממש  אנחנו  של  שלנו.  הקשיים  כל  את  עברנו  לא  כאילו  כרגיל  לנהוג  יכים 

אמ ה  אקט  קורונה.  לעשות  מאשר  נכון,  יותר  אמיתי,  יותר  שזה  חושב  אני  יתית 

פעמ  על  חד  מוותרים  אנחנו  עכשיו  טוב  ולהגיד  עוש 1.94%י  אנחנו  הרבה    ים . 

שיעורי   על  עליו,  מצביעים  שאנחנו  התקציב  אגב  דרך  וזה  הזה,  לעניין  מאוד 

 תקציב.  

 

אזכיר   : גב' רותם ידלין  אני  גם  מזה,  יותר  אגיד  שלפני   אני    לכם 

למעו  להוריד מיסוי ארנונה  עד    0נות  שנתיים ביקשנו להקל על תושבים, ביקשנו 

שהם    3 במבנה  ציבור,  במבני  שנמצאים  חוגים  שלא  סמ ועל  ציבור  מבנה  י 

לא  להוריד.  לנו  אישר  ולא  אותנו,  דחה  הפנים  משרד  עליהם.  לשלם    יצטרכו 

למ  מתחברת  אני  הזה  ובהיבט  ארנונה,  להוריד  לנו  היו אישר  שאמר  עץ  ה 

ל  אוקיי,   מועצה המשפטי  ולהגיד  פופוליסטיים  צעדים  לעשות  קל  גזר    שהכי 

על   יוותר  לא  הפנים  ואז שמשרד  הארנונה,  על  נעשה?  הא מוותרת  ואז מה  רנונה. 

הציבור  באמון  שלא    . נפגע  יודעים  שאנחנו  הורדה  נביא  כמליאה  תתקבל  אנחנו 

ב  התקבלה  לא  היא  כי  הפנים,  משרד  ידי  האחרונות שנ   30-על  אחד.    ה  אף  אצל 

ח  בעוד  שבפועל  הטבה,  להם  שנתנו  לחשוב  לתושבים  יגלו  נגרום  הם  שנה  צי 

חושבת   אני  הפנים.  במשרד  אושרה  לא  כלפי  שה שהיא  שלנו  והאמון  לנו  יושרה 

הפנים  ו   התושבים  משרד  חשובים כלפי  לזכור הם  וחשוב  הצעה  כשמביא   , .  ים 

מקצצים    , כזאת  אנחנו  במה  גם  להגיד  צריך  זאת  אז  מה  במקביל,  אומרת 
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שאנחנו  השירותים  את  לקצץ  מוכן  אתה  תחום  באיזה  שלך  נותנים    ההצעה 

ו  זה,  את  גם  לדעת  שראוי  חושבת  אני  אז  שמוביל  בט לתושבים.  מי  של  ח  שיח 

 מינהל תקין של רשויות מקומיות.  

 

הע       : מר רן שדה  שאלה,  לי  חושב  יש  אני  הזה,  לעניין  קודם  רה 

בצער  אומר  אני  הר ישראל  מעל  זה  הרשויות  ,  מדינה.  ברמת  זה  בעיניי,  שלנו  אש 

אחר   תעריף  לו  יש  אחד  ייפתר  כל  לא  זה  אם  שלם,  אחד  בלגן  זה  דבר,  לכל 

ראשי  עוד  ת  בחקיקה  גם  ישראל,  מדינת  כל  דבר.    100לגבי  שום  ישנו  לא  שנה 

שר  מה  כל  עם  לגמרי  מסכים  הציבור.  ואני  את  להשלות  לנו  אסור  אמרה,  ותם 

מ  כאן  לתקציב וצריך  זה  ימון  איך  ממ"דים,  לגבי  אינפורמטיבית  שאלה  עכשיו   .

 ם מבחינת ארנונה?  עובד בנושא ממ"די 

 

ארנו   : גב' רותם ידלין  אין  מקלט  לגור  נה על  שאפשר  חדר  לא  זה  כי   ,

עומת זאת על  זה חשוב לדעת, אתם לא אמורים לשלם על מקלט בבית. ל את  בו,  

 נונה.  ממ"ד שהוא חדר מגורים תקין, משלמים אר 

 

אזורית    : דוד גמליאל מר   מועצה  ישראל,  משהו  עוד  להוסיף  רוצה  אני 

הזולים במדינה. אנחנ מתאפיינת בתעריפי ארנונה  גזר   בין  לנפ ו  זולים,  ת  יחסית 

ולכן   תעריפי מ   40%גובים    רמלה  רמלה,  אותנו    1.92%-ה   ייקור   נפת  משאיר 

השירותים   ינו ת ו ביכול   צפים  את  קודמ   וד וע   לספק  בשנה  הדוב שהיו  וכל  רים  ת. 

ר גם מעניש  ולא רק זה, גם משרד הפנים משרד האוצ   . לפניי, חיזקו את הדברים 

ולא   גזר  אזורית  מועצה  איזו   אשרים מ את  כי ו   ן מענק  פיתוח,  כאורה  ל   מענקי 

לגבות   אמורים  פחות   250-280אנחנו  גובים  ואנחנו  נפה,  תעריפי    ₪   100-מ   ₪ 

 . העלאה הזאת קות גם את ה מצדי   הקודמות   הסיבות ויחד עם  . אז זה  למ"ר 
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ופה   : גב' רותם ידלין  רווחת,  טעות  עוד  לתקן  חשוב  היה  הזה    ובהיבט 

גמליאל,  לדוד  לגזבר  מחמאה  לתת  איתנה,  מ   גם  מועצה  היא  גזר  אזורית  ועצה 

הכסף שלה    ירה, זה אומר שהיא מועצה שמנוהלת, זה לא אומר שהיא מועצה עש 

מנ  כל  זה  את  לכם  יגידו  קפוצה,  ביד  המחלקות מנוהל  מוציאה  הלי  לא  שהיא   ,

לכם   אזכיר  אני  אבל  מהכנסותיה.  שלנו, יותר  הראשונה  הישיבה  שבה    את 

אז  למועצות  שביחס  לכם  בתחתית  ור הראינו  נמצאים  אנחנו  אחרות,  יות 

המ  תקציב  את  העלינו  שלכם  המליאה  בתקופת  לשמחתי  לתושב.  ועצה  ההוצאה 

מ  עדי 15%-למעלה  אבל  עלה,  לתושב  שהתקציב  ככה  מ ,  היותנו  איתנה  ין  ועצה 

מסוציו   סוציו  8יותר  הגזבר,  של  טיבו  על  מעיד  איתנה  מועצה  על  מעיד    8, 

על   תושבים.  ע התושבים,  של  נמשיך    זה ושרם  אנחנו  המועצה.  על  מעיד  לא 

ולשמור  לנו   להתנהל  נותן  זה  איתנה,  מועצה  היותנו  זכויות    על  מאוד  הרבה  גם 

אחרים  ובדברים  במכרזים  אדם  כוח  לגזבר  .  בהעסקת  האלה  המחמאות  עם  אז 

לשנת   המיסים  צו  את  אביא  ל   2022אני  מעבר  העלאות  של  ללא  האוטומטי  טייס 

להצב  הפנים  ישראל  עה משרד  של  הטובה  ההערה  בעקבות  שאנחנו  אגיד  כן  אני   .

 . מי בעד?  2022שנת  אנחנו נתאים את המועדים בהתאם למועדים של  

 

 נעשה הגהה.    : מר דוד גמליאל 

 

 מי נגד?    : דלין י   גב' רותם 

 

 אני נמנע.    : מר ישראל פרץ 

 

 נמנע.    : גב' רותם ידלין 
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 ר.  בי אני נמנע ואני רוצה להס   : ראל פרץ מר יש 

 )מדברים יחד(  

 

לפני    : גב' יהודית דהן  לצערי,  אבל  אותך,  מבינה  מאוד  אני  ישראל 

א  אמרו  למועצה  שהם  תמיד  נוח  גם  זה  הסיבות,  כל  ואת  הטיעונים  כל  ת 

.. אני מאוד מבינה אותך.  ה  שהממשל  .. אז צריך.  מנחה ואנחנו צריכים לבצע.

 

הוחלט  החלטה  קולות :  צו לאשר    ברוב  גזר   המועצה ל  ש   המיסים   את    האזורית 

 .  2022לשנת  

 

זה   : גב' רותם ידלין  ליישובים,  המיסים  צו  לאישור  עוברים    אנחנו 

ב  שלנו  היישובים  במרבית  שוב  צהובה.  טבלה  בפניכם    25  וך מת   23-נמצא 

של   שוב  היא  דוד    1.92%העלאה  משמר  אחד  יישוב  המועצה.  של  העלאה  כמו 

מת  ל נמצא  מת   30%-חת  שנמצא  יישוב  המועצה.  של    30%-ל   חת מהתעריף 

ל  העלאה  לבקש  יכול  המועצה  של  עדיין    30%-מהתעריף  זה  המועצה,  מתעריף 

 -תם בסכום הכי נמוך, אבל משאיר או 

 

 סדר.  ב   לא יאשרו להם זה   : מר אמיר קרסנטי 

 

קודמות    : גב' רותם ידלין  בשנים  בטוח,  לא  לא,  שלנו,  מהתעריף  אחוז 

ל   אישרו  ה. בגלל זה לא הבאנו  לז יישובים אחרים. הם לא מאשרים מעבר    4-לנו 

של   העלאה  בפניכם  נמצאים  המספרים  אז  נוספים.  היישוב  למעט    1.92%דברים 

ב  להעלות  ביקש  המקומי  שהוועד  דוד,  ל   20-משמר  שזה    11.76-אגורות   ,₪30%  
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 מהתעריף של המועצה כמו בשאר היישובים. שאלות?  

 

 זה לא הוגש?    ?  שריקים בטבלה המקומות  מה זה        : מר רן שדה 

 

לא    : מר דוד גמליאל  עצמו  הקיבוץ  מיסים,  צו  להם  שאין  קיבוצים  לא, 

לו  אין  ולכן  מקומי,  ועד  כמו  את    מתנהל  גם  רואים  לא  אתם  ולכן  מיסים  צו 

צ  ,  ו  תעריף  עצמו הקיבוץ  זה  המוניציפאלית  הפעילות  את  שמממן  מי  המיסים. 

 האגודה השיתופית.  

 

 זה הקיבוצים השיתופיים.    : גב' רותם ידלין 

 

זה    : גב' יהודית דהן  הזו? כמה בכסף  יוצא שנתי התוספת  זה  כמה כסף 

 יוצא גבייה שנתית?  

 

בכסף?  1.92%  : מר דוד גמליאל  לא    1,920,000,  זה  ברוטו.  בה  הר ₪ 

 מיליון ₪.    230כסף. הצבעתם על תקציב של  

 

 

 

 הרבה כסף או לא?    תגיד לי אני שאלתי אותך אם זה   : גב' יהודית דהן 

 

 אני רק אמרתי פששש. 

יש    : ידלין ם  גב' רות  אם  אלא  להצבעה,  זה  את  מביאים  אנחנו  תודה. 

 שאלות נוספות. מי בעד?  
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 עכשיו אני אדע מה לבקש.    : ב' יהודית דהן ג 

 

 לדוד אין אחוזים בכסף הזה.   : יהודה שנייויס   מר 

 

 פה אחד, תודה רבה.    : גב' רותם ידלין 

 

 אל תדבר איתי באחוזים, דבר איתי בכסף.    : ת דהן גב' יהודי 

 

 בשקלים.    : מר דוד גמליאל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  לשנת  שהוגשו  היישובים    מיסים של ה   י ו צו את  לאשר  פה 

   פת: ור ע"פ הרשימה המצ   2022
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נוהל   . 5  .  5/2012אישור מחיקת חובות ע"פ 
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חובות. שוב   : גב' רותם ידלין  אישור מחיקת  הבא  בישיבות    הסעיף  כמו 

חובות  לכם  מביאים  ישיבה  וכל  בנוהל,  ממשיכים  אנחנו  קודמות,    מליאה 

ה ש  שאלות?  לפניכם.  בטבלה  נמצאים  הם  אחד,  נמחקים,  פה  בעד?  מי  ערות? 

 תודה רבה.  

 

 . מחיקת חובות לאשר  פה אחד  חלט  הו :  החלטה 

החובות   כל  על   ₪   425,108סך  נוהל    למחיקה  הד 5/2012ע"פ  ע"פ  המוגש  ו"ח  , 

 . למליאת המועצה 

 

 ואישור    2021אשרור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת   .  6

 .  2022תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת   

 

תבחי   : גב' רותם ידלין  זה  הבא  לעמותות  ני סעיף  תמיכות  למתן  ם 

 , כרמל.  2022ונוהל    2021ספורט אשרור  

 

התבחינ אנחנו    : גב' כרמל טל  את  שנה  בכל  להגשת  מאשרים  ים 

ספורט.   לעמותות  מביאים תמיכות  אנחנו  לשנת    הפעם  אשרור  וגם    2021גם 

לשנת   התבחינים  את  קור   , 2022מאשרים  שנת  שהייתה  הייתה  ונ מכיוון  ולא  ה 

ה  כל  של  לשולחן  ,  ותות עמ פעילות  זה  את  להחזיר  יכולים  אנחנו  עכשיו  ובעצם 

פה   מאשרים  אנחנו  ולכן  התבחינים  דב   2העבודה,  את  מאשררים  גם  היום,  רים 

וגם  2021-ל  לגשת,  לעמותות  ולאשר  קורא  קול  לפרסם  השנה  כבר  שנוכל  כדי   ,

עמ 2022  שנת   לקראת  על  הוא  המדובר  שלא  ות .  הספורט  בתחום  שעוסקות  ות 

רו  קול  וח למטרות  מפורסם  השנים  לאורך  בלבד.  המועצה  בתחומי  פעילות   .

 , וכך חוזר חלילה שנה אחרי שנה.  קורא, ניגשים, מקבלים את תקציב התמיכה 
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 טפסים?    2השנה יש    : מר תמיר ארז 

 

 לא.    : גב' כרמל טל 

 

 ?  ולשנה הבאה או טופס אחד השנה    : מר תמיר ארז 

 

דנו אבל לא פרסמנו קול  חנ כרגע אנחנו מאשרים, אנ   : גב' כרמל טל  ו 

לשנת   לצאת  שנוכל  כדי  התבחינים,  את  מאשררים  אנחנו  ולכן  בר  כ   2021קורא, 

שנת   שתיפתח  שכמו  כדי  קדימה,  ומאשרים  קורא,  לקול  כבר    2022במיידי  נוכל 

 קול קורא נוסף.  לפרסם את התבחינים הלאה. ושוב לפרסם  

 

ס       : דה ש   מר רן  איזה  לשאול  באתי  פה,  יש  מדובר.  וג כרמל  ספורט  י 

 שיש רשימה סגורה או שאני טועה?    24.4ואז ראיתי את סעיף  

 

 כן.  כן,    : גב' כרמל טל 

 

 למה דווקא הרשימה הזאת?        : מר רן שדה 

 

לכלול    : גב' כרמל טל  צריך  זה  רשימה,  יש  סדורה,  רשימה  יש 

צריך פעילו  זה  המועצה,  בתוך  יש    מאמנים כלול  ל   ת  לאימון.  הכשרה  להם  שיש 

   -המון המון   פה 

 

 הרשימה היא לא רשימה סגורה.    : עו"ד חן סומך 
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 היא לא סגורה.    : מר דוד גמליאל 

 

   -הוא שואל למה רק ה   : מר אמיר קרסנטי 

 

 מי שעומד בתבחינים האלה יכול להגיש בקשה.    : עו"ד חן סומך 

 

   ג. -ד לא ב -סדורה ב   : ליאל מר דוד גמ 

 

 לא. זה לא סגורה.  ז  ג', א -לא, הוא שאל ב   : גב' כרמל טל 

 

 לא סגור, סדור.    : מר דוד גמליאל 

 

   -ל או כדורסל אם דובר על ענף אחר, לא כדורג     דובר: 

 

. עמותה כזו שאינה למטרות רווח   : גב' כרמל טל   -היה..

 )מדברים יחד(  

 

ו   : גב' כרמל טל  בקשה  ע תגיש  שהיא  ככול  תקציב  בכל  ומ תקבל  דת 

 התבחינים. שאלות נוספות?  

 

 כן, זה נוהל תמיכות רק של הספורט נכון?    : ראל פרץ יש מר  

 

 נכון.    : גב' כרמל טל 
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   -ם יש תמיכות וא   : מר ישראל פרץ 

 

   -אין, המועצה לא תומכת   : עו"ד חן סומך 

 

 ואין כוונה לתמוך.    : מר ישראל פרץ 

 

 ני לא יודע.  א   : עו"ד חן סומך 

 

   -כרגע זה הנוהל שלנו   : ל ט   גב' כרמל 

 

רק    15-ב   : מך עו"ד חן סו  אלא  תמכה  לא  המועצה  האחרונות  השנים 

בתנועות   גם  שתמכו  תקופה  הייתה  ספורט.  שהייתה  בקבוצות  לי  נדמה  נוער, 

 תמיכה בתנועת הצופים. אבל מעבר לזה לא היה.  

 

 ם אחרים.  זה תקציבים אחרים, זה סעיפי   : מר תמיר ארז 

 

בספורט   : ץ מר ישראל פר  תמיכות  נוהל  לכתוב  אפשר  למעלה  ,  אולי 

 בכותרת לא?  

 

 יש בליגה.    60גם ספורט של    : מר תמיר ארז 

 

 צבעה. מי בעד? פה אחד תודה רבה.  אני מביאה לה   : גב' רותם ידלין 
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הוחלט  החלטה  אחד  :  ספורט  ר  לאשר פה  לעמותות  תמיכות  למתן  תבחינים 

 .  2022לעמותות ספורט לשנת    ות ישור תבחינים למתן תמיכ וא   2021לשנת  

 

 ב"רים. ת   אישור  . 7

 

זכייה    : גב' רותם ידלין  לכם  מביאים  שוב  האחרון.  הסעיף  תב"רים, 

ש  קורא  קול  קורא.  כמועצה  בקול  בו  וזכינו  הסביבה,  להגנת  המשרד  פרסם 

ל   155,000 האלה    3-₪  הכספים  באמצעות  אנחנו  סביבטבע.  נקרא  זה  שנים. 

הטב  של  סקר  מכינים  מפגעי ע  בעצם  ממפים  גזר.  אזורית  במועצה  ם  שקיים 

ולטיפול   טבע,  אתרי  לטיפוח  הנחיות  מסמכי  מוציאים  טבע.  באתרי  סביבתיים 

ובסוף  סביבתיים.  שהובילה    במפגעים  זכייה  קורא  קול  זה  עיון.  יום  גם  יהיה 

דופן  יוצאת  עבודה  באמת  שעושה  הסביבתית,  מהיחידה  עופר  ששון  כדי    נופר 

וב  תקציבים,  שמחי כל להביא  ואנחנו  הסביבה.  בתחום  פעילויות  את  ם  ל  להביא 

סעיפים   של  והקטנות  סגירות  שם  יש  התב"ר  לצד  לאישורכם.  הזה  התב"ר 

   -אלא אם יש שאלות   שסגרנו שהסתיימו, אז 

 

 יש השתתפות של המועצה בפרויקט הזה?    : גב' יהודית דהן 

 

ש   : מר דוד גמליאל  השתתפות  יש  ממ   50%ל  יש,  ואנחנו  ים  מנ בעלות, 

 .  50%קורא דיבר עליה,    ול את זה כל שנה לפי תכנית סדורה, שהק 

 

 ₪?    155,000-מה   50% : מר יהודה שנייויס 

 

   -₪   155,000  : מר דוד גמליאל 
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 זה חלק שלהם.    : גב' כרמל טל 

 

.    155,000  : מר דוד גמליאל   ₪ שלנו

 

. היישובים?    : מר תמיר ארז   זה..

 

 זה שלנו.  ם  זה לא ליישובי   : ידלין   גב' רותם 

 

   זה סקרים.   : מר דוד גמליאל 

 

את    : גב' רותם ידלין  עושים  כאן  הסביבתית,  מהיחידה  מנוהל  זה 

הסביבתיי  המפגעים  את  ממפים  שכלי  הסקר,  במקום  רק  עבודה,  כלי  זה  ם, 

   -העבודה הזה יבוא מתקציב המועצה, הצלחנו לגייס 

 

. ח   שיבוא כולו   : גב' יהודית דהן   .  צי מתקציב המועצה אז..

 

ש   : מר תמיר ארז  התקציב  את  יש  לעשות    155,000ל  אבל  והולכים   ₪

 את זה ביישובים. מדברים עם היישובים או שעושים סיור בשטח?  

 

היחידה    : ם ידלין גב' רות  של  מועצתית  פעילות  זו  חבר'ה  לא,  לא, 

 -הסביבתית 

 

 תראה את הנושאים.    : מר תמיר ארז 
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 זה סדר.    : רותם ידלין גב'  

 

את    : ב' יהודית דהן ג  גם  לציין  צריך  של  החל תמיד  ההשתתפות  את  ק, 

 המועצה.  

 

 זה מופיע בטבלה. זה מופיע בטבלה.    : מר דוד גמליאל 

 

 יכול להופיע גם בשקף, לא קרה כלום.    : ית דהן גב' יהוד 

 

יכול    : מר תמיר ארז  להיות...  יכול  אז  סביבתיים  למפגעים  מיפוי 

 היות שלא.  ל 

 

 קף.  בש   הנה זה מופיע בשקף בבקשה. זה מופיע   : ין דל גב' רותם י 

 

..  50%  : מר דוד גמליאל  . 

 

 יש את הפירוט של הסכומים.   : מר יהודה שנייויס 

 

 ראיתי את השקף הראשון.    : דהן   גב' יהודית 

 

 אפשר להביא להצבעה?    : גב' רותם ידלין 

 

נ   : גב' דרורה בלגה   וסף בשביל המבצע הזה?  הם לוקחים כוח אדם 
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 מה אנחנו?    : ב' רותם ידלין ג 

 

 הם ייקחו כוח אדם בשביל לקיים את הפרויקט הזה?    : ה בלג גב' דרורה  

 

כוח    : גב' רותם ידלין  לא  זה  לא,  באמצעות  לא,  נעשה  זה  אדם. 

   -היחידה הסביבתית. יש לנו יחידה סביבתית מצוינת 

 

שנעשים   : גב' כרמל טל  דברים  זה  חלק    תשמעו,  זה  אצלנו,  בשגרה 

מ הע מ  הזמן  כל  הסביבתית  היחידה  השוטפת,  מחפשת  תפת בודה  הזמן  וכל  חת 

בתוכנית   שהיו  דברים  זה  שלה,  העבודה  במסגרת  בהם.  לעסוק  נושאים  עוד 

כוח  העבוד  תוספת  פה  אין  שלהם,  בתקצוב  השתתפות  בעצם  קיבלנו  וכרגע  ה, 

בעבודה  מצליחים  אנחנו  משימות,  תוספת  פה  אין  להתניע    אדם,  השוטפת 

 שלה, זה הרעיון ככה בגס.  ממ תקציבי  

 

 מיקור חוץ.    : ל מר דוד גמליא 

 

אחד    : גב' רותם ידלין  פה  בעד?  מי  להצבעה?  זה  את  להביא  אפשר 

 יימנו את ישיבת המליאה.  תודה רבה. בזה ס 

 

 -התב"רים כלהלן: לאשר את  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 ועדכון תב"רים  חדשים  רים " תב .א
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'  מס
 ר" תב

   ם כוס                נושא
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

המשרד להגנת   155,000 סביבטבע  775
 הסביבה

מתקציב רגיל   50%
155,000   ₪

  3לתקופה של 
שנים, שנה ראשונה  

₪, שנה    45,000
₪   80,000שנייה 

שנה שלישית  
30,000    .₪ 

 

 

'  מס
 ר" תב

תקציב                  נושא
 קודם )₪( 

 ות הבהר מימון  מקור 

תחזוקה והרחבת   732
 2019רובין עי 

56,328 
(2,278 ) 

54,050 

 ות הדתמשרד 
 משרד הדתות 

 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה

רכש שני מכלי מים  652
 2016קוב גמישים  2

11,400 
(519 ) 

10,881 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה

  1רכש מיכל מים  651
 2016קוב נגרר 

11,700 
(819 ) 

10,881 
 

 ים משרד הפנ
 משרד הפנים 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה
 

 30,000 ציוד למתנדבים 722
(10,220 ) 

19,780 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

 ה פרויקט הסתיים מוגש לסגיר
 הוקטן על ידי משרד הפנים

 20,000 אביזר חמ"לים 721
(3,328 ) 

16,672 
 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

 וגש לסגירהפרויקט הסתיים מ
 משרד הפניםי הוקטן על יד

ציוד מחשוב לבתי   730
 ספר 

500,000 
(242,900 ) 

257,100 

 מפעל הפיס 
 מפעל הפיס 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה
צה האזורית  היתרה נותרה של המוע

 גזר במפעל הפיס לפרויקטים אחרים 
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 לסגירה  רים " תב
 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
 )₪( 

 ת  הערו 

  54,050 2019רובין עי תחזוקה והרחבת  732

  10,881 2016קוב גמישים  2 מיםרכש שני מיכלי  652

  10,881 2016קוב נגרר  1רכש מיכל מים  651

    50,000 שדות איילון  –מרחבי הכלה  719

  19,780 ציוד למתנדבים 722

  16,673 אבזור חמ"לים 721

  257,100 ציוד מחשוב לבתי ספר 730

 

 

 _______________ __      ______________________ 

 גב' כרמל טל                       תם ידלין רו גב'       

 המועצה  יתמנכ"ל       המועצה  תראש       
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 ץ החלטות קוב 

 . 23אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2

 

 .  23פרוטוקול מליאה מס'  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

   ה. העזר לגזר בנושא השמיר אישור חוק   . 3

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  העזר את  לאשר  פה  השמירה לג   חוק  בנושא  ליישובים    זר 

 הרשימה המצורפת:   ע"פ 

 שם ישוב
)₪ למ"ר   תעריף בפועל

 לשנה(

  5.09                  בית חשמונאי   

  7.29                  בית עוזיאל  

  6.13                  גני יוחנן  

  5.26                  ישרש  

  6.39                  כפר בילו  

  6.38                  בן נון  

  3.96                  מצליח  

  5.47                  משמר דוד  

  5.63                  סתריה  

  6.02                  פדיה  
 

 .  2022ועצה לשנת  אישור צווי המיסים של המ  . 4

 

הוחלט  לטה הח  קולות :  צו לאשר    ברוב  של   את    גזר האזורית    ועצה המ   המיסים 

 .  2022לשנת  
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הוחלט  החלטה  אחד  :  צו לאשר  פה  לשנת    שהוגשו   המיסים של היישובים   וי את 

   ע"פ הרשימה המצורפת:   2022
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 .  5/2012ת ע"פ נוהל  בו אישור מחיקת חו  . 5

 

 . ת חובות מחיק לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

החובות   כל  על   ₪   425,108סך  נוהל    למחיקה  ע"פ 5/2012ע"פ  המוגש  "ח  ו הד   , 

 . למליאת המועצה 

 

 ואישור    2021אשרור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת   .  6

 .  2022תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת   

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  ס ר  לאשר פה  לעמותות  תמיכות  למתן  פורט  תבחינים 

 .  2022ות לעמותות ספורט לשנת  ואישור תבחינים למתן תמיכ   2021לשנת  
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 אישור תב"רים.  . 7

 

 -התב"רים כלהלן: לאשר את  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 ועדכון תב"רים  חדשים  רים " תב .א
 
 
 

'  מס
 ר" תב

   סכום                 נושא
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

הגנת  המשרד ל 155,000 סביבטבע  775
 הסביבה

גיל  ר מתקציב 50%
155,000   ₪

  3תקופה של ל
ה  שונשנים, שנה רא

₪, שנה    45,000
₪   80,000שנייה 

שנה שלישית  
30,000    .₪ 

 

'  מס
 ר" תב

תקציב                  נושא
 קודם )₪( 

 הבהרות  מימון  מקור 

תחזוקה והרחבת   732
 2019עירובין 

56,328 
(2,278 ) 

54,050 

 משרד הדתות 
 משרד הדתות 

 

 גירהלס פרויקט הסתיים מוגש 

י מכלי מים רכש שנ 652
 2016 קוב גמישים 2

11,400 
(519 ) 

10,881 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה

  1רכש מיכל מים  651
 2016קוב נגרר 

11,700 
(819 ) 

10,881 
 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה
 

 30,000 ביםציוד למתנד 722
(10,220 ) 

19,780 

 משרד הפנים 
 שרד הפנים מ

 גש לסגירה מו  פרויקט הסתיים
 הוקטן על ידי משרד הפנים
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 20,000 אביזר חמ"לים 721
(3,328 ) 

16,672 
 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה
 הוקטן על ידי משרד הפנים

ציוד מחשוב לבתי   730
 ספר 

500,000 
(242,900 ) 

257,100 

 מפעל הפיס 
 הפיס ל מפע

 ים מוגש לסגירהפרויקט הסתי 
של המועצה האזורית   תרההיתרה נו 

 גזר במפעל הפיס לפרויקטים אחרים 

 
 

 
 

 לסגירה  רים " תב
 

 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

  54,050 2019תחזוקה והרחבת עירובין  732

  10,881 2016ישים קוב גמ 2רכש שני מיכלי מים  652

  10,881 2016וב נגרר ק 1ש מיכל מים רכ 651

    50,000 שדות איילון  –מרחבי הכלה  719

  19,780 ציוד למתנדבים 722

  16,673 אבזור חמ"לים 721

  257,100 ציוד מחשוב לבתי ספר 730

 

 

 


