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 גזר מועצה אזורית  
 30מליאה מן המניין מס'  ישיבת  

 13.02.2022,  ב " פ תש י"ב באדר א'  ,  ראשון מיום  
         

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

ויינגרטין מר    חבר מועצה  - ג'ינג'י   יואל 
 חבר מועצה  - מקוב -נעמה מאירי   גב' 

 חבר מועצה  -  ביץ י איתי שי מר  
 חבר מועצה  -  גד איצקוביץ' ר  מ 

 חבר מועצה  -   אלעד לוי מר     
 חבר מועצה  -   רן שדה מר     

 חבר מועצה  -   עמיר כהן מר  
 חבר מועצה  -  אמיר קרסנטי מר  
צ גב'    חברת מועצה  -  ריה  ו רחל 
 חבר מועצה  -  נריה הרואה מר  
 חבר מועצה  -   רן שובע מר  
 חבר מועצה  -  ויס יהודה  י שני   מר 

 חבר מועצה  -  ר ארז תמי מר  
 חברת מועצה  - ן ברקאי ו רונית ויתק גב'  

 חבר מועצה  -   אורי נדם מר     
 חבר מועצה  - יוחנן יומטוביאן מר  
 חבר מועצה  - משה פולאקוביץ   מר 

 
 

 חבר מועצה  -  ראובן ביטן מר    : חסרים 
 חברת מועצה  -  דרורה בלגה גב'  

 חבר מועצה  -  אבי אביטל מר     
  חבר מועצה  -  איתי ברדה מר     

 חבר מועצה  -   רמי ליבר מר  
 חברת מועצה  -  חיה לזר נוטקין גב'  

 חבר מועצה  -  ישראל כהן מר     
 חבר מועצה  -  ויקטור חמני מר  

 
   ית מנכ"ל  -   כרמל טל   גב'   נוכחים: 

 יועמ"ש  -  חן סומך עו"ד     
 גזבר  -  דוד גמליאל מר     
 מבקרת המועצה  - מירה מוסקוביץ  ע   גב'    
ן גב'       המועצה   ת לשכת ראש מ.   -  אילנית ביטו
 ראשת המועצה   ת עוזר  -  אופיר עלוה   גב'    
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   עדכון ראשת המועצה.  . 1

 

מספר    : גב' רותם ידלין  מליאה  ישיבת  את  מתחילים  אנחנו  טוב,  ערב 

 .  , בבקשה מדבר להיות עם מסכה   . תקפידו מי שלא 30

בסעיף   מתחילים  בקורונה,    עדכונים.   1אנחנו  כמובן  מתחילה  חולים    1,007אני 

ב  היינו  כבר  שבועיים  שלפני  יכולים  אתם  שבסך  חולים   1,500-במועצה.  ככה   ,

רו  אתם  זאת  עם  ויחד  דעיכה.  במגמת  נמצאים  אנחנו  גם  שלנו  הכל  שהציון  אים 

הממוצע .  9.9הוא   הציון  כלל   זה  בסדר    של  בישראל.  של  הרשויות    25%גודל 

ויחד עם זה אנחנו נמצאים במתווה של     2מהבדיקות מידי יום חוזרות חיוביות. 

הילדים.   כלל  של  החינוך  במערכת  ביתיות  שגרת    ו חנ אנ בדיקות  על  שומרים 

המ  הסיפור  שזה  חושבים  אנחנו  לימודים  לימודים.  שגרת  על  לשמור  היום,  רכזי 

ולילדו  שלנו, לילדים  יכולים    ת  אתם  בבידוד.  בבית  נמצא  שמאומת  מי  שכמובן 

ששדות  לראות   שלנו,  הספר  בבתי  החולים  התלמידים  של  החלוקה  את  מאחוריי 

עם   כרגע מובילים  על    45איילון  יכולים לראות את החלוקה  חולים. אתם  ילדים 

 פני כלל הגלגל.  

לנו    , בנוסף  יש  הילדים  ב   49בגני  מאומתים  או  ב   , ילדים גני    28-ילדים  ילד    0ין 

ועד   בגן,  אחד.   5ילדים  בגן  חולים  להגיד    ילדים  צריך  הכול  שמעל  חושבת  אני 

למורים   מנהלות,  למנהלים  החינוך,  מערכת  לצוותי  האחרונה  התקופה  על  תודה 

שבאמת  שלנו,  ולסייעות  ולגנן  לגננות  בקרב    ולמורות,  אדם  בכוח  חוסר  אף  על 

שהילדים   כדי  הכול  עושים  התודה  והיל הצוותים,  כך  ועל  ספר,  לבית  יגיעו  דות 

 העיקרית שלנו.  

הקו  בישיבה  מצטיינים.  נריה  אנחנו  איך  לשמוע  ביקשת  ס דמת    יירת אז 

עשיית   במדד  ראשון  מקום  קיבלנו  הכלכלה,  שרת  זאת  כל  קודם  הצטיינות, 

עד  ברשו   do in businessעסקים   אנחנו    50,000יות  גדולה,  גאווה  וזה  תושבים. 
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מקום   רק  בדאבל   ראשון, לא  ראשון  מקום  קיבלנו   . אנחנו  ן   גם  ראשו   מקום 

לשם  וגם    , איש   50,000עד    של   לרשויות  בקורונה.  בעסקים  בטיפול  ראשון  מקום 

 רשויות שונות.    2איש זה היה    50,000השוואה מעל  

יהודה  של  הצוות  של  נפלאה  כרמית   : שניוייס   עבודה  ,  צמח   אילנית ו   גבע   של 

שנכנסנו   ראשונה  פעם  אותו  ובאמת  ולקחנו  נה בצור למדד,  היה  ה  זה  אז  דרת. 

 הראשון.  

של   הצטיינות  בעשור  אנחנו  יפה.    5השני,  לישראל  מועצה  יופי  שנים    10כוכבי 

ו  לפנינו,  עוד  התחיל  זה  יופי,  כוכבי  מקבלת  יניר מ שהמועצה  אצלנו.  גם    משיך 

 לפני כחודש.    ה ייצג אותנו בטקס הזה, שהי   שמולביץ 

 .  שלך   הפרס הזה   , דוד   ים, איתנות של משרד הפנ   רשויות   36-חנו אחת מ אנ 

 

 .  2017  : מר דוד גמליאל 

 

זה    : גב' רותם ידלין  וגם  ברציפות.  רביעית  ברציפות,  חמישית  שנה 

לשנת   המגדר  אות  את  גם  וקיבלנו  החודש.  מעל    2021קרה  נשים  ייצוג    40%על 

 שמחויבים על פי דין.    בתפקידים הסטטוטוריים, תפקידים 

 

 ?  כמה אחוזים אנחנו   : פרץ מר ישראל  

 

 .  40%מעל    : גב' רותם ידלין 

 

 אני יודע, אבל כמה?    : מר ישראל פרץ 

 

.    : גב' רותם ידלין   נבדוק ונעדכן

תב"רים  ה דברים  מה כמה    אלו   אז  מבחינת  האחרון.  בחודש  שקרו  משמחים 
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בשביל   גם  אתכם,  לעדכן  חוזרים  תמיד  דברים  אנחנו  על  רעיונות  לכם  שיהיו 

לעדכ   , רים יפים שקו    2עושים עם הכסף. אז הפעם    ן אתכם מה אנחנו וגם בשביל 

מרכז    אלו העליון  בחלק    . פארקים  של  יפיפה  פרויקט  עוזיאל,  מבית  תמונות 

המקומי  הוועד  עם  ביחד  שטופל  שמקדם    המושב  מי  לכל  ממליצה  אני  ובאמת 

לראו  ללכת  היישוב,  במרכז  עוזיאל.  פרויקטים  בית  של  היפה  הפרויקט  את  ת 

תמונות   ה למט  ה   אלו  שא מתוך  איילון,  פארק  משמר  ועד  עם  יחד  מקימים  נחנו 

   זה היה השלב הראשון, ואנחנו נכנסים שם עכשיו לשלב השני.  

 

לפני כחודש, בסוף דצמבר, שבוע חירום  , היה  רף עם פיקוד העו   360  חירום   שבוע 

גם  אותו  חשתם  אתם  מוצלח.  מאוד  אחד  מצד  אזעקות    שולב הוא    , שהיה  עם 

שהדב בים.  ביישו  חושבת  שקר אני  חשוב  הכי  הילדים  ר  גני  שכל  זה  כאן,  ה 

ידכם.   על  שתוקצב  פרויקט  זה  מיגוניות.  עם  היום  גזר  אזורית  והיום  במועצה 

הילדים שלנו  גני  כבר  אם    , כלל  כי  תגיע,  עוד  והיא  חירום,  מגיעה תקופת  חלילה 

 אזעקה.    לה, יהיו במצב שיש להם לאן ללכת במקרה של כא   3היו לנו  

 

על   תודה  אמרנו  כל  קודם  בביקור.  שבועיים  לפני  במועצה  היה  הדתות  מה  שר 

בנוף   כנסת  בית  להשלמת  תקציב  שקיבלנו,  כנסת  בית  שזה  בהמשך,  שתאשרו 

חלק   עם  שעולה  שיח  שזה  שחסרים,  רבנים  של  תקנים  על  איתו  דיברנו  איילון. 

של  הרחבה  על  ג   מכם.  שחסרים,  דת  מבנה  על  תורנית,  יוחנ תרבות  במקרה ני    ן 

 מוצלח וכבר יש ממנו תוצרים.  הזה. היה ביקור מאוד  

 

הקיימות  הי   חודש  הסביבתית של  ל חודש  מאמצע    היה ,  חידה  אמצע  נובמבר 

דצמבר חוד  עשינו  ש  באיזה    11,  לראות  יכולים  אתם  קהילתיים.  אירועים 

יישוב  כל  ליישובים,  שפנינו  קורא  קול  שוב  היה  זה  להרים    יישובים.  שביקש 

איר אית  קהי נו  היו  של  לתי  וע  יחד.  זה  את  עשינו  לעובדי  אירוע   2קיימות  ים 
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מוצלח  אירוע  המועצה,  לכלל  דוד  במשמר  מרכזי  ואירוע  עוד    . מאוד   המועצה, 

הסבי בעני  היחידה  ו יני  מה בתית  כבר  חלק  הקודמת  מהישיבה  שלנו  החלטות 

לפועל.  י  אחריות  וצאות  משותפת,  מנהיגות  את  זוכרים  אתם  משותפת,  אם 

ש הא  י ירוע  הוועדים  בו  עם  מזה  ודיב המקומיים  שבנו  וכתוצאה  חסר,  מה  על  רנו 

לתפעל,   להם  שקשה  אמרו  היישובים  ניקיון.  סיירת  מהיישובים,  הוקמה  חלק 

בתוך   הניקיון  את  לתפעל  קשה  מהיישובים  שלחלק  העניין.  בדיוק  זה  חלק  ושוב 

או יישוב.  ה  מתוך  צמח  וזה  הזה,  בעניין  עזרה  לקבל  ביקשו  ם  את   וע. איר תו  הם 

כב  התקציב  ישיבת  עד  זה,  את  אירוע  אישרתם  זה  לאישור.  זה  את  לכם  הבאנו  ר 

סיירת   היישובים.  וחלק  המועצה  חלק  עצמם,  היישובים  עם  יחד  שמתוקצב 

ני  קיון, גם של  הניקיון הזאת מגיעה פעמיים בשבוע לכל יישוב, ומבצעת עבודות 

  ן חשוב להם, הניקיו נשים ש יש פה הרבה א   פינות המחזור וגם מפגעים ברחובות. 

 ם בזה.  לעדכן אתכם ג   שוב וח 

 

.    : מר תמיר ארז  עניין באותו  לעניין  עם הבקבוקים? מעניין  מה קורה 

   -זה סיפור 

 

שונה    : גב' כרמל טל  קצת  עניין  זה  בדיוק.  עניין  אותו  לא  זה 

של    הבקבוקים.  שינוי  המדינה,  בכל  אירוע  זה  ה הבקבוקים  נושא  זה  כל  מחזור. 

 ניקיון.  ירת ה לנו סי ודתי ש משהו נק 

 

 אבי לא פה, זה נוגע ישירות אליו.    : מר תמיר ארז 

 

 סליחה?    : גב' כרמל טל 

 

 אני אומר שאבי לא פה וזה נוגע ישירות אליו.    : מר תמיר ארז 
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ש   : גב' כרמל טל  בסופו  נוגע  להבדיל  זה  מאיתנו.  אחד  לכל  דבר  ל 

מדבר עליו,  תמיר  ת מה ש אחת א   אני אכניס לשנייה   אני רגע רק אגיד בסוגריים, 

הבקבוקים, ב   1.1-מ   החל   השינוי  מחזור  נושא  הבקבוקים   כל  והאזרחים    , כלובי 

הכפרי   במרחב  אנחנו  בסופרים.  המזון,  ברשתות  בקבוקים  על  להזדכות  נשלחים 

לנו  שאין  וכן    מכיוון  ביישובים,  הכלובים  את  השארנו  כן  האלו,  המענים  את 

 הבקבוקים.    ף של קודתיים לאיסו תיים נ ת יציר חנו יוצרים כל מיני פתרונו אנ 

בהרבה   נוער  בני  של  למשל  מנוף  אחלה  שזה  לכולם  פה  לומר  יכולה  כן  אני 

מזדכים  הם  אוספים,  הם  עצמם.  על  לקחו  אוספים  ככה  ו   , יישובים  כסף  הם 

וא לפעילויות   כרגע,  פתרון  בחצי  אנחנו  אז  וכו'.  מצווה  בר  לשנת  נחנו  שלהם. 

ע  אינטנסיבית  פתרו בעבודה  מלא ל  הכפ   , ן  המרחב  לכל  לקבל  תמיר  שצריך  רי, 

 פתרון שונה מהמרחב העירוני.  

 

האזורי  ש שא  ו נ זה  ושוב,    : גב' רותם ידלין  השלטון  של  ברמה  מטופל 

 כולו.  

 

הבא  גם    הנושא  האופטיים.  הסיבים  פריסת  פרויקט  זה זה  רגע    על  לנו  חשוב 

אתכם  איפה    , לעדכן  ובוודאי  נמצא,  זה  שלכ היישו   נמצא איפה  אנחנו  ם ב  אז   .

ב  ב   2-כבר  שנמצאים  פריסה יישובים  בתמונה   , שלב  לראות  יכולים  שאתם    , כמו 

ועזריה  חשמונאי  תכנון   2  . בית  שסיימו  בתור   אלו   , יישובים  הבאים    , היישובים 

דוד.   ומשמר  שמואל  יצאו   5כפר  שכבר  החברה   יישובים  עם  יחד    -הם   , לתכנון 

מצליח  מאיר,  רמות  הדר,  גני  נו   סתריה,  ו ובן  ,    שאר ן.  כאן שמופיעים  היישובים 

לל  שבחרו  עצמאיים,  יישובים  במכרזים  ולא  המועצה  של  המכרז  דרך  כת 

סוף   עד  היא  שלנו  והכוונה  ואנחנו    2022יתקדמו,  כולם.  אצל  פריסה  לסיים 

ונעדכן אתכם.   כן ספציפית על היישוב שלו, מוזמן לפנות  מי שרוצה להתעד נשוב 
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 .  עלווה   לאופיר 

 

שק  ק דברים  שלכם ה,  דימ ורים  ביומנים  שתרשמו  אשמח  הרצל    -  ואני  צעדת 

ב   היה ת  פורים  של  שישי  בכלל    18.3.22-ביום  מקסים.  אירוע  יהיה  חולדה,  ביער 

אגיד   מורכבת  ש אני  תקופה  שהיא  הזאת,  בתקופה  גם  קהילה,  כדי  ו אגף  תוך  גם 

הי  החמישי,  שהתקיימו.  הגל  אירועים  לנו  למצב  ו  בהתאם  תמיד  היה  זה 

ה למס   ובהתאם  חקל נרשמים.  פר  בשעלבים,  פסטיבל  שהיה  מצוין  ושמיטה  אות 

ב  שהיו  בשבט  ט"ו  בטוחה    5-ופעילויות  אני  פורים,  לקראת  במועצה.  מוקדים 

ראית  המועצה שכולכם  רחבי  בכל  פעילויות  שלל  לנו  יש  הצגות    , מופעים   –  ם, 

מקום,  א לילדים,   בכל  נמצא  וזה  ספורט,  התושבים  פרסום  ירועי  לכל  הועבר 

של ,  בר שע ע  בשבו  בקבוצה  גם  יופץ  אז  לא,  ואם  שהופץ,  מניחה  בכל  ואני  נו. 

 מקרה הכול נמצא באתר. עד כאן עדכונים.  

 

 . 29ומס'    28אישור פרוטוקולי מליאה מס'   . 2

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברת  מס 2אני  מליאה  פרוטוקול  אישור  פר  , 

   ה. רב ה  . שאלות? הערות? מתנגדים? נמנעים? פה אחד, תוד 29-ו   28

 

 .  29ומס'    28פרוטוקולי מליאה מס'  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 אישור תב"רים.  . 3

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  תב"רים  3עוברת  אישור  תב"רים.  אישור   ,

קורא  קולות  מאוד  הרבה  חדשים.  פרויקטים  מאוד  הרבה  משמח,  ים  היום 

 שהצגנו לממשלה וזכינו, ואנחנו מביאים היום לאישורכם.  
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הילדים    , ראשון ה   תב"ר ה  לגני  כלים  מדיחי  מ   60,000רכישת  המועצה  קדמת  ₪. 

ב  אזכיר  אני  ל   2019שנת  קיימות.  מדיחים  ילדים   34-רכשנו  ואנחנו    גני 

ל  ממשלתי  כסף  בעזרת  עכשיו  המהלך  את  אז    13-משלימים  נוספים.  ילדים  גני 

   זה התב"ר הראשון. 

השני  אותו    , התב"ר  קורא  הזכרתי  בקול  זכינו  דת  ה   של קודם,  לשירותי  משרד 

איילון. התקציב שזכינו מ  בנוף  כנסת  זה  לבית  דת  ₪,    450,000המשרד לשירותי 

עוד   היישובי  מהתב"ר  משלימים  איילון  בשדרוג    ₪   250,000נוף  וזוכים 

  .  משמעותי לבית הכנסת בשלב א'

 

 כנסת?    בתי   2זה    : מר נריה הרואה 

 

מה    : גב' רותם ידלין  קומות.  זה  פ ש לא,  התשריט    זה   במפה   ה רואים 

 סת.  של בית הכנ 

 

של   : מר יהודה שנייויס  עליונה תשריט  עושים    ושל   קומה  תחתונה,  קומה 

   את הקומה התחתונה. 

 

ו   : גב' רותם ידלין  .  -כמו בבית, כמו בבית א'   ב'

 

 ...  והיישוב משלים בנוסף וזה עוד   : מר דוד גמליאל 

 

התאורה    : ב' רותם ידלין ג  במצל שדרוג  הכדורגל  הצל מגרש  חנו  יח. 

והס לזכו  התרבות  משרד  של  קורא  בקול  הכדורגל  ת  למגרש  ולהביא  פורט, 

ישלימו   מצליח  מאוד.  משמעותי  סכום  זה   .₪ מיליון  מחצי  למעלה  במצליח 

עוד   שלהם  במגרש    127,000מהתב"ר  דרמטי  לשדרוג  ויזכו  מתקציבם,   ₪
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 הכדורגל.  

התרבות    שדרוג  משרד  זה  גם  שעלבים,  בישיבת  הספורט    והספורט. אולם 

לרא במצגת  ת  ונו בתמ  יכולים  דומה, מקול  אתם  את השדרוג שעשינו מתקציב  ות 

של   הספורט  אולם  את  הגשנו  השנה  חשמונאי.  בבית  שנה  לפני  דומה  קורא 

ב  שם  זכינו  שעלבים,  כבעלות    600,000-ישיבת  כשהישיבה  המשרד,  מתקציב   ₪

 ₪ נוספים מטעמה.   600,000שלימה  של בית הספר מ 

כבישי  בט סימון  והתקני  התחבורה,  ח י ם  משרד  של  קורא  קול  ₪    50,000ות, 

 ₪ מטעם המועצה.    21,500עוד  ממשרד התחבורה ו 

לליבו   שקרוב  תחום  במועצה,  חינוך  מוסדות  נגישות  התאמת  הבא  קורא  הקול 

ב  זכינו  כולנו.  של  לליבו  וקרוב  ישראל,  שהגשנו    4-של  ספר  הזה,  בתי  לפרויקט 

הכל   בת   440,000וסך  לארבעת  הוותיקי ₪  ספר  הישנים    ם י  במבנים  במועצה 

 ביותר.  

זכינו גם לתקציב    310,000ממשרד החינוך לשדרוג אולפנת שעלבים    בהיבט הזה 

  .₪ 

של   תב"רים  וסגירת  תב"רים  עדכון  גם  אצלכם  שמופיע  אגיד  תב"רים    2רק 

 נוספים. כן רונית.  

 

לפי  : קאי גב' רונית ויתקון בר  מבוצע  נגישות  להתאמת  קורא  של    הקול  צרכים 

ה  בהת ס בית  צרכים  אלא  פיזיים  צרכים  לא  צרכים  אומרת  זאת  אם  פר, 

 לתלמידים שלומדים בבית הספר, או איך זה עובד?  

 

בעצם    : גב' רותם ידלין  לנו  יש  מצוינת,  שנקרא    2שאלה  מה  יש  סוגים, 

א  בין  הנגשה,  שצריך  ילד  כל  פרטניות,  זה  הנגשות  אם  בין  שמע,  הנגשת  זה  ם 

לכיסא   סוג  הנגשה  כל  מגיש  ה גלגלים,  הוא  פרטנית.  הנגשה  מקבל  שהוא,  נגשה 

החי  למשרד  שצריך.  טפסים  מה  מתאימים  ואנחנו  מאשר  החינוך  משרד  נוך, 
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או   בכיתה  השמע  של  התאמה  שוב  זה  לפעמים  מעלית,  להיות  יכולה  זו  לפעמים 

ולפע  ילד  פר  הולך  וזה  שהיא,  התאמה  מאשרים  כל  אנחנו  וזה  הורה.  פר  גם  מים 

שנ  השנתי, כל  בתקציב  וכל    ה  אצלנו,  כסף  לזה  שומרים  אנחנו  קדימה.  ומריצים 

 אי אנחנו נכנסים לתהליך הזה.  ילד שזכ 

 

 כלומר זה קורה לפני תחילת שנה.   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

לדוגמא    : גב' רותם ידלין  מתאימים.  ואנחנו  השנה,  במהלך  קורה  זה 

אנח יל  א',  לכיתה  עולה  ואז  לגן  מגן  שעולה  הה ד  את  לוקחים  איתו.  נ נו  שלו  גשה 

אבל  פשוט,  לא  הוא  בירוקרטי,  הוא  תהליך,  וזה    זה  פרטנית  הנגשה  נקרא  זה 

 לילדים או להורים שצריכים.  

להנגשה   הוותיקים  הספר  בתי  את  הגשנו  בתי  במקביל,  זה  כולו,  המבנה  של 

  , לבנות עוד ן להם, זה לא היה אז בסטנדרט  הספר היותר ישנים שלנו, שלרוב אי 

מ  כל  או  ארבעת י מעליות  ולשמחתי  הנגשה.  פתרונות  משרד    ם ני  ידי  על  הוכרו 

   -וך והתקציב הזה עכשיו ייצא לביצוע, מיד אחרי שתאשרו החינ 

 

   -התקציב הזה מייצר איזה שהוא יישור קו או שהוא  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

 י.  לא הבנת   : גב' רותם ידלין 

 

ה  : גב' רונית ויתקון ברקאי  מייצר התקציב  ש   זה  מבחינת  הו איזה  קו  יישור  א 

 של המבנים האלה?    הנגישות 

 

   -זאת השאיפה, זאת השאיפה. כי בבתי הספר   : גב' רותם ידלין 
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   -₪ זה לא   440,000התקציב של   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

התחלה.    : גב' רותם ידלין  הספר  ב גם  זה  לדוגמא  בתי  שלנו,  החדשים 

שה  איתן,  תיכון  את  ניקח  יחסית  אם  ח וא  לא מבנה  שלו  ב   דש,  האגפים  כל 

ה  משרד  השנייה.  הקומה  גם  מונגשת  אז  מנגישים.  מהמבנים  איזה  מאשר  חינוך 

או   הספר  בית  בגודל  תלוי  גם  זה  שוב,  ספר,  בבית  בית  לוקחים  אנחנו  כאן 

מבחינת  קורא ו נ בחטיבה.  הקולות  כל  האלה,  ,  שהמדינה  ים  כסף  סכום  כל 

מתנפלי  אנחנו  עליו,  מציעה,  רואי ם  א אתם  כאן ם  זה  של  התוצאות  ,  ת 

ל  לנו  הכנסת  שמאפשרות  בית  את  ולשדרג  במצליח,  הכדורגל  מגרש  את  שדרג 

שותפויות   זה  מזה  חלק  גם  אומרת  זאת  בישיבה.  הספורט  ואולם  איילון,  בנוף 

ל  אומרים  מראש  אנחנו  היישובים.  ושים  עם  אותך,  להגיש  רוצים  אנחנו  יישוב 

 מצליח זה נפלא.    כשזה ח, אבל  כל מצלי ה לא      . כסף בצד לתב"ר 

 

 רותם, אני אוסיף פה משהו.    : מר ישראל פרץ 

 

 בבקשה ישראל.    : גב' רותם ידלין 

 

לפי    : מר ישראל פרץ  הזה  בעניין  ברור  חוק  יש  חינוך  מבנה  בהנגשת 

בחוק,   זמנים, שקבוע  גם  לוח  יש  כעיקרון  לאילוצי תקציב. אבל  ובהתאם באמת 

הזה  תק   הנושא  וגם  החוק,  שמסדירו של  יצטר נות  זמן  שלאורך  כך  זה,  את  כו  ת 

של   לסטנדרט  קיימים,  הישן  נקרא  זה  הקיימים,  החינוך  מבני  כל  את  להשלים 

 נגישות. מבנה חדש הוא מראש כבר בסטנדרט של נגישות.  

 

שאלות   : גב' רותם ידלין  התב"רים    תודה.  את  מעלה  אני  אז  נוספות? 

 נו.  עבודה לפני   , תודה רבה, הרבה להצבעה, מי בעד? פה אחד 
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 -התב"רים כלהלן: לאשר את  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 חדשים  רים " תב .א
 
 

'  מס
 ר" תב

   סכום                 נושא
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

מדיחי כלים לגני רכישת  1
 הילדים

ציוד ופעילות הסברה   בהמשרד להגנת הסבי  58,733
לגנ"י, השתתפות  

  6,881-המועצה ב
יתוקצב מתקציב   ₪.

 2022גיל לשנת ר

בית כנסת נוף איילון בניית  2
 ( 2021)קול קורא 

450,000 
0,00025 

700,000 
 

 המשרד לשירותי דת 
 תב"ר היישוב

 

 
 

שדרוג תאורה מגרש כדורגל   3
 מצליח

508,756 
 

127,189 
635,945 

תרבות  משרד המדע, ה 
 והספורט 

 תב"ר היישוב

 

שדרוג אולם ספורט ישיבה  4
 תיכונית שעלבים 

600,000 
 

,000600 
1,200,000 

משרד המדע, התרבות  
 והספורט

 התחייבות בעלים

 

סימון כבישים והתקני  5
 2021בטיחות לשנת 

50,000 
21,429 
71,429 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות 

 

אולפנת   –חידוש מבנים  6
 שעלבים

  משרד החינוך    310,800

התאמת נגישות למוסדות   7
 ימים במועצהחינוך קי 

  ינוך משרד הח 440,000

 

 רים " תבעדכון  
 

 

'  מס
 ר" תב

תקציב                  נושא
 קודם )₪( 

 הבהרות  מימון  מקור 
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בינוי כיתות אולפנת   625
 שעלבים

1,547,211 
5,767,983 
3,050,000 

10,365,194 
(297,211 ) 

225,589 
10,293,572 

 השתתפות בעלים
 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 
 ליםות בע השתתפ

 ינוך משרד הח

 אחוזיות  תוספותעדכון 

ציוד מחשבים בית  769
כרמי   –ספר עתידים 

 יוסף

300,000   
(4,748 ) 

295,252 

 מפעל הפיס

 מפעל הפיס 
 

 ביצוע הסתיים

 

 
 לסגירה  רים " תב

 
 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
( )₪ 

 הערות  

 לסגירה  295,252 כרמי יוסף  –ציוד מחשבים בית ספר עתידים  769

 לסגירה  1,424,524 ני נצר סרפיתוח  508

 

.    –חברה כלכלית   . 4  אסדרה ומינוי דירקטוריון

 

 .  בבקשה   נושא הבא, הקמת חברה כלכלית, יהודה   : גב' רותם ידלין 

 

כלכ   : עו"ד חן סומך  חברה  הקמת  לא  זה  הטוב,  הסדר  אלא  למען  לית 

 אסדרה חברה כלכלית.  

 

אנחנו אסדרה,    : גב' רותם ידלין  הצבעה  בעות הצ   2  עושים   בסוף   ,

 , בבקשה יהודה.  קטוריון ר והצבעה שניה על הדי   ראשונה על אסדרה 

 

של   : מר יהודה שנייויס  הנושא  של  ההצגה  את  לפתוח  בחרנו  אנחנו  טוב, 
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להיות   חייב  זה  אבל  בומבסטיות,  קצת  שהם  במילים  הכלכלית  החברה  אסדרת 

כ  הייתה  שלא  שנים  מאוד  הרבה  אחרי  כי  מהאווירה.  חבר חלק  כלכ אן  לית,  ה 

בדרך  במכתב    אנחנו  כתבנו  ואנחנו  הכלכלית.  החברה  להקמת  האחרון  במייל 

חלופות   בדיקת  אחרי  בחרנו  שאנחנו  האלה,  היפות  המילים  את  שלנו  ההנמקה 

הניהול  מוטת  את  להגדיל  בתחום,  כלכליים  מומחים  עם  התייעצויות    ולאחר 

 הכלכלי, בדרך של הקמת חברה כלכלית.  

פתרונו  עומק בדקנו  מ   ת  והגד יקור  של  המועצה.  חוץ  של  אדם  כוח  מצבת  לת 

עליהם,   נדבר  אנחנו  שתכף  הכלכליים,  האתגרים  מגוון  מול  שאל  מצאנו  ואנחנו 

להוצאה   ביצועית  זרוע  ותהיה  יזמי  מענה  שתיתן  כלכלית  חברה  הקמת  נדרשת 

לפיתוח  פרויקטים  של  אז  לפועל  ו  אלו  .  אנחנ עכשיו  האלה,  היפות  המילים  כל 

 ג את המסלול שעברנו, ומה עשינו בתחום הזה.  צי נ   גיה ת המתודולו מבחינ 

אחרי   הכלכלית,  החברה  את  להסדיר  או  כלכלית  חברה  להקים  כל  קודם  אז 

בהצבעה  אותנו  המועצה,  הפרויק .  ששלחתם  של  האסטרטגית  בתוכנית  טים 

מבחינ  על  דיברנו  כלכלית  צמיחה  פארק    4ת  זה  ראשון  פרויקט  פרויקטים. 

על    יהיה לי ממש כיף   שבהזדמנות אחרת   . מ וקה רג" תעס  מה שקורה,  לדווח לכם 

 דברים וברוך השם זה מתקדם עם אנרגיות מאוד טובות.    מתקדמים כל הזמן  

הנושא השני זה שיתופי פעולה אזוריים שדיברנו עליהם. ישראל פרץ דאג לעדכן  

כול  ש את  באירוע  ותמ נו  עפולה   1560ל  " ל  יזרעאל.  ו   עיריית  אזורית  מועצה 

לה א  הגענו  הרבה  נחנו  בעבר  סכם  עליו  שהצבענו  מוקדם,  יותר  הרבה  טוב,  יותר 

הבא   והנושא  קדימה.  רצים  אנחנו  הזה  ובעניין  רמלה,  לבין  בינינו  ביחסים 

בו  יג שנ  לודים  בנ ע  פעולה ין  שיתופי  של  נוסף  פרי  הרביעי    הוא  הנושא  אזוריים. 

לזה   גם  כפרית,  תיירות  פיתוח  בזמ היה  דיווח  להעביר  קורים  צריך  כי  הקרוב,  ן 

קורים  דרמטיים,  ים  דבר  הכוונה  אומר,  סתם  לא  אני  דרמטיים  אומר  כשאני 

גם    ים צעיד שמ דברים   זה  ועל  קדימה,  מהר מאוד  קרוב. חלק מזה  ב   נדווח אותנו 

ה  שמעתם,  מה  כבר  הרבה  עוד  ויש  מורשת,  ותוכנית  גזר  תל  הנגשת  של  נושא 
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ששלחתם  לס  השלישי  והדבר  לערב.  לא  זה  אבל  להקים פר,  זה  חברה    אותנו 

 . כל פעם, לטובת חן היא קיימת היא קיימת.  ית, להסדיר כלכל 

ניגע בזה, המילה היא אסדרה. שאנחנו אומרים זה.   יש כאן חברה כלכלית, תכף 

המט  המשימה.  זאת  כלכלית  אז  חברה  אסדרת  היעד  כלכלית.  צמיחה  הייתה  רה 

ניקח אתכם ל   והפעלתה.  ראשון  היעד. הדבר ה ל  א   צעדנו צעדים שבהם    5-ואנחנו 

תחומי    לאתר  אסביר  את  אני  תכף  המועצה,  תכניות  מתוך  הכלכליים  הפעולה 

כדי   נבחרים,  לפרויקטים  מפורטת  כלכלית  תכנית  להכין  כך  אחר  הכוונה.  למה 

 את זה למשרד הפנים ולקבל את אישור משרד הפנים.    שנוכל להציג 

הש  זה הדבר  ב   לישי  כאן  הערב  שהתכנסנו  אסדרה,  את  הליכי  לקדם  השאר  ין 

הא  ההצבעה  הליכי  את  שמחייב  החלק  הרגולציה,  לזה  שנקרא  החלק  סדרה. 

שבמהלך  שלנו  החמישי  והשלב  של    2022.  בפועל  הפעלה  זה  שם,  נהיה  אנחנו 

הכו  מה  אז  טוב,  תכניות    , ונה החברה.  מתוך  הכלכליים  הפעולה  תחומי  איתור 

השל  הא המועצה  בשנתיים  השנים,  במהלך  אנחנו  הראשון?  מצביעים ב    חרונות, 

ת  על  פעו כאן  על  כניות  לנו  משאירה  כזאת  תכנית  וכל  המועצה,  במסגרת  לה 

 השולחן כמה פרויקטים כלכליים.  

ל  אסטרטגית  תכנית  אישרנו  ש לגבי  שנים.    5-אנחנו  התוכנית  הסטטוס  עדכנו  ל 

נמצ  אנחנו  שבו  השלב  מה  השנה  התוכנית  בסוף  אבל  התוכנית.  בכל  אים 

הולי  הזאת  פרו האסטרטגית  שאנח דה  כלכליים  בהם יקטים  לטפל  צריכים  זה  נו   .

 .  ת מה ששלחתם אותנו לעשות במסגרת התוכנית האסטרטגי 

ג  בדיון ההפקדה.  כוללנית של המועצה, שנמצאת כרגע  לנו תכנית  תוכנית  ב ם  יש 

גלומים   הזאת  הי הכוללנית  או  כלכליים  כלכליות,  מיזמים  משימות  צובעת  א 

להוציא   צריכים  מרח   . ועל הפ   אל שאנחנו  תכנית  לנו  אותה  יש  שגם  מורשת  ב 

הזאת  בעבר הצגנו   התוכנית  גם  פעולות  .  מאוד  הרבה  לבצע  אותנו  שולחת 

א  שאותן  השנתיות  העבודה  תכניות  לנו  יש  מכירים. כלכליות.  חוקי  י   נחנו  לנו  ש 

שגם   כלכליים,  דיברנו עזר  זה  את על  המועצה  אחריות  תחומי  אל  מעבירים   ,  
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והתי  הכבישים  של  צריך הנושא  מישהו  מול   עול.  כן  גם  זה  זה,  את  ויש  נו לבצע   .

ת  ש לנו  הזמן  הגיע  בה  שגם  ישנה  תכנית  כנית  זו  רצינית,  בצורה  לטפל  נתחיל 

שאושרה   ישנה,  יותר  תכנית  בו שקצת  זו  המחוזית.  הוועדה  ליד  משנה  ועדת 

ד  הבריאות  מערכת  שמשרד  בשדרוג  עוסקת  הזו  התוכנית  אליה.  אותנו  וחף 

ש  תחנ הביוב  הביוב לנו,  תחנו ות  וזאת ,  והקווים,  הסליקה  שאנחנו    ת  תכנית 

מיליוני   עשרות  כמה  בהיקפה,  מאוד  גדולה  שהיא  תכנית  אותה,  לבצע  צריכים 

 ת זה.  שקלים. מישהו צריך לבצע א 

 

שנגזר  הכלכליים  הפרויקטים  מה  אז  דבר  בגדול  עליהם.  שדיברתי  מהתוכנית  ים 

תעסו  אזורי  תעס ראשון  אזורי  צבענו  אנחנו  המוע קה,  ברחבי  במסגרת  וקה  צה, 

ד  למשל  שלנו.  השונות  מועצתיים  התוכניות  תעסוקה  אזורי  הקמת  על  יברנו 

בא  אותם,  לקדם  צריך  גם  שלהם,  בהיקפים  איזה  קטנים  פתחיה,  באזור  נען  זור 

נ  זה  יותר,  חקלאי  תעסוקה  הנושא  אזור  כמובן  אחד.  הוא המגה  ושא  של    ענק 

 .  מ רג" שותף  אזור התעסוקה המ 

הת  קו משולש  לנו שתיות  כי   רא  אותו,  לפתח  הזמן  את    כל  לוטש  העולם  כל  כרגע 

לנו    עיניו על משולש התשתיות. אנחנו יודעים את זה, אנחנו במלחמה על זה, יש 

שה  לוד,  של  ותמ"ל  תכנית  סביב  ועומדת  שתלויה  שם  התנגדות  לפתח  רוצים  ם 

שלנו  התשתיות  משולש  בתוך  כלכליים  להזדרז  מיזמים  צריכים  ואנחנו  לפני  , 

ולבצ  ה כולם  לצורך  זה אזור  כי  שונים.  זה  " מלוכלך " עניין שהוא  ע שם מיזמים   ,

ש  כאל מ אזור  ופרויקטים  הנדסיים  פרויקטים  הזדמנויות  זמין  שהם  ואחרים  ה 

וי  הכנסות.  לייצר  משמעותיות  אותו  באמת  שגם  נוסף,  דבר  עוד  כן  גם  לנו  ש 

לעורר  צריכים  אישו   , אנחנו  שקיבל  בתיה,  מזכרת  עם  ה הסכם  של  וועדה  ר 

 ית אזור תעסוקה משותף לנו ולמזכרת בתיה.  הגיאוגרפית. וזה בעצם עוסק בבני 

א  לרדאר,  נושא שצריך להקים אותו להחיות אותו.  קצת עובר כאן מתחת  זה  בל 

כ  זה  על  הזה,  אנחנו  במקרה  שלנו  בשותפים  תלויים  קצת  אנחנו  אבל  הזמן,  ל 
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שם  ו  לנו  יש  קדימה,  אותם  להניע  נשתדל  תעסוקה    80לפחות  אנחנו  של  דונם 

צמוד  ממש  שהוא  שקור   במקום  משהו  זה  איתו    א לרכבת.  להתעסק  כן  גם  לנו 

   -לפתח אותו 

 

 ר כוללנית?  יהודה, זה צבוע פה בתוכנית מתא  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

 כן.   : מר יהודה שנייויס 

 

.   : גב' רונית ויתקון ברקאי  .  יש לזה כבר.

 

ו  : מר יהודה שנייויס  ניתן  חל זה  כן,  פעם  בתיה.  במזכרת  שלנו  מהדיון  ק 

 שלהם.  על זה דיווח בצורה מפורטת, אבל הם כללו את זה בתוכנית הכוללנית  

 

זה בשטח שלהם. אזור התעשייה המשותף עם מזכרת    : גב' רותם ידלין 

בתי  מזכרת  של  בשטח  נמצא  מזכרת  בתיה,  של  הכוללנית  המתאר  בתוכנית  ה 

גזר.   בשטח  לא  מהזכ בתיה,  באז חלק  מוע תעשייה  ה ור  ויות  של  אזורית  הם  צה 

 גזר.  

 

הכנסו  : מר יהודה שנייויס  חלוקת  הסכם  גיאוג יש  ועדה  בעקבות  .  רפית ת 

   -זה סיפור ישן והוא סיפור שצריך 

 

 לא כל כך ישן.    : עו"ד חן סומך 

 

 נכון.    כך ישן לא כל   : מר יהודה שנייויס 
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 שנים האחרונות.    5  : עו"ד חן סומך 

 

השולחן  : יויס מר יהודה שני  על  סיפור  זה  זה  להניע,  צריך  זה  את  גם   .

 לא קטן, וצריך להיות עליו.    כלכלי שהוא   , זה פרויקט שצריך להניע 

יש   יישובים.  הרחבת  של  נושא  זה  שלנו,  מהתוכניות  נגזר  הוא  שגם  השני  הנושא 

יז  עם  תכנית  הרחבות  לנו  לנו  יש  חשמונאי.  בבית  כאן  מוגן  דיור  להקים  ם, 

הרחבו פוטנציאליו  יישובים.  של  תב"ע  ת  לגבם  שיש  יישובים  של  פוטנציאליות  ת 

ל  וצריך  על  מאושרת,  עתידיות שכרגע  הרחבות  לנו  ויש  הפועל.  זה אל  הוציא את 

ין  יישובים, יש יישובים נוספים שאולי היו רוצים להצטרף לעני   2הפרק, לפחות  

ו  האחרון מי  הזה.  בזמן  ש   שעוקב  כיוון  רואה  שינוי  באמת  כרגע  לגמרי  יש 

ו   אפילו במינהל התכנון.  במשרדי הממשלה, 

היינ  השיכון,  במשרד  בפגישות  מב היינו  כולם  התכנון.  במינהל  בפגישות  ינים  ו 

מ  לפתרון  בנק מסוים  זה  אופן  בכל  האזוריות  כמו  שהמועצות  ולכן  צוקת הדיור, 

הפני  שרת  שלוח  איילת  ם  שהצהירה  תמ"א    2שקד,  אות   35של  להסיר  מן    ו צריך 

ה השולחן.   המשמעות  הנגז אז  לנו,  לצאת  מיידית  נוכל  שאנחנו  היא  המיידית  רת 

יישובי  יישובים,  מי  להרחבת  כלכלי.  פרויקט  זה  וכמובן  זה.  את  שרוצים  ם 

 ישובים האלה, ומה הכלי הביצועי שמרחיב את היישובים האלה.  מרחיב את הי 

זה ן המצט הניסיו  לעשות את  ניסינו  עד    בר שלנו כרגע אומר שכל הדרכים שבהם 

ניסיו  וכל  צלחו.  לא  בעבר  היום,  דוד  ממשמר  צריבה,  איזה  לנו  השאיר  כזה  ן 

עוז  בית  לקחת  דרך  מאוד  רוצים  היינו  אנחנו  נוספים.  ומקומות  בהווה  את  יאל 

ג  שאנחנו  סיפורים  לנו  יש  חולדה,  וזה  לידיים,  אלינו  הזה  לאורך  הפיתוח  וררים 

אנחנו   ממש.  בימינו  שמתהווים  כאלה  וגם  השנים.  הזה  החלט כל  הדבר  שאת  נו 

מפ  ביצועית  אנחנו  זרוע  עם  עצמנו  בכוחות  לבד,  מפתחים  אנחנו  שלנו.  סיקים, 

 כי נראה לנו שזאת הדרך הנכונה.  
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הרחבת    : מר עמיר כהן  לגבי  רגע  שאלה  לשאול  אפשר  יהודה 

   -חבה? שכאילו ביישובים לצורך המשקים יעשו היישובים. למה אתה מתכוון הר 

 

 לא.   : גב' רותם ידלין 

 

 זאת לא הרחבה.    : ך עו"ד חן סומ 

 

לא הרחבה. מה    : גב' רותם ידלין  זה זאת  עליו  מדבר  בית    שאתה  בעצם 

עיקר   תגיע  שמשם  צודק  שאתה  בנחלה.  אזורית  ההתרחבות  שלישי  מועצה  של 

ה  ישראל  במדינת  שקיימים  לכללים  נכון  חדשה,  גזר,  ממשלה  הגיעה  אבל  יום. 

חדשה  מדיניות  יש  החדשה  א ולממשלה  שמאפשרת  מדיניות  להרחיב  .  נרצה  ם 

שאנחנו    -ו  משינוי המדיניות הז חלק מהיישובים שלנו בהרחבה נוספת. כתוצאה  

לנו מיזמים    ו נוי המדיניות הז י שים שדחפו את ש חלק מהאנ  יהיו  במשרד הפנים. 

הרחבות  ש   ות טנציאלי פו   של  אומרים  שאנחנו  ומה  המועצה.  חלק  ברחבי 

ע  היום  בדיון  אנחנו  כלכלית    ל מהצורך,  חברה  הייתה  שלא  היות  כלכלית.  חברה 

 גזר, או הייתה אבל היא הייתה קפואה.    למועצה אזורית 

דוד.   במשמר  לדוגמא  גזר,  אזורית  במועצה  בעבר  הרחבות  קידמו  אחרים  גופים 

כלכליי  גופים  מזה  היה  וכתוצאה  שיכול  רווח  עשו  אחד  מצד  עשו,  אחרים  ם 

ל  גם  שני  ומצד  במועצה,  בבית  ליישובים    א להישאר  טוב  מספיק  שירות  נתנו 

האלה.  ההרחבות  נבנו  ידי    שבהם  על  להיבנות  צריכה  הרחבה  עולמנו  ובתפיסת 

כלכלית  מ   חברה  המועצה  את    2-של  נשאיר  כלכלית  כחברה  אנחנו  אחת,  סיבות: 

במועצה   בבית,  טוב    , שלנו הרווח  שירות  לתת  נדע  גם  שני  ומצד  אחד.  מצד  זה 

 ההרחבות הללו.    ה יותר ליישובים שבהם תיבנינ 

 

למגור   : מר תמיר ארז  הרחבות  על  מדברת  הרחבות  את  או  ים 
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 לתעשייה?  

 

 אנחנו מדברים על הרחבות למגורים.    : גב' רותם ידלין 

 

   -הבא עכשיו דיברנו על מגורים. טוב, הנושא   : מר יהודה שנייויס 

 

.    : מר תמיר ארז   רגע, רגע, זה חשוב, נושא קריטי לכולנו

 

 נכון.    : ן לי גב' רותם יד 

 

אות   : מר תמיר ארז  מוצאים  איפה  האלה  אפשר  ההרחבות  איך  ם, 

 חלטות אין החלטות איפה זה עומד?  ללמוד אותם? יש ה 

 

את    : גב' רותם ידלין  עצמם,  היישובים  את  שיעבור  בלי  ייצא  לא  דבר 

 לתכנון ובנייה.    הוועדה 

 

 זה ברור.    : מר תמיר ארז 

 

 נהיה.    אנחנו לא   : מר אורי נדם 

 

ההרח   : מר תמיר ארז  של  בנושא  להקל  האלה  הם  ההחלטות  בות, 

   -קיימות כבר או שזה 

 

במייל   : מר יהודה שנייויס  אומר  כשאני  האחרון.  במייל  זה  בדרך,  זה 

כרגע   יש  תיקון  האחרון,  יש  הזה.  שלוק   35לתמ"א    4החלטה,  בכיוון  אותנו  חת 
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הצהרות   ה יש  משרד  של  הצהרות  יש  הפנים,  משרד  ו של  עמדת שיכון  מינהל    יש 

 כרגע ברור לכולם שלשם הולכים.  התכנון. עוד אין החלטה סופית. אבל  

 

 . זה אומר שהתוכנית שעשינו לכל המועצה   : מר תמיר ארז 

 

 יכול להיות שהיא תשתנה.    : גב' רותם ידלין 

 

צריך    : מר תמיר ארז  אמרנו,  רק  פעם.  עוד  עליה  לחשוב  צריך  עכשיו 

 להתחיל עוד פעם.  

 

 תמיר הערה נכונה.   : יס ה שנייו מר יהוד 

 

שהממשלה    : גב' רותם ידלין  ברגע  נכון,  בדיוק  זה  חשובה.  סופר  הערה 

או   לגדול  לנו  שתאפשר  חדשה,  למדיניות  חשופים  בעצם  אנחנו  מדיניות,  משנה 

   . זה השלכות על בתי הספר, יהיו לזה השלכות להשתנות, ואתה צודק יהיו ל 

 

זה מהר, כדי  צריכים לעש   אומר שאנחנו ומה ש   : מר תמיר ארז  ות את 

 שתהפוך את ההחלטה הזאת.    שלא תבוא החלטה 

 

 אנחנו לגמרי שם.    : גב' רותם ידלין 

 

שזה   : מר יהודה שנייויס  זה  ברמז  אמרה  רותם  בלילה.  ישנים  לא  אנחנו 

קצת  קשור  גם  זה  זז    זז,  לא  זה  זה,  את  מזיזים  אנחנו  גזר.  אזורית  למועצה 

   -מאליו 
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   -אני חושב ש   : תמיר ארז מר  

 

ב   : גב' רותם ידלין  לדוגמא  ממש אגב  שלך  ספציפי    מקרה  מרצון 

 לנצר סרני לדוגמא.    2שהביעה הנהלת הקיבוץ להגדלת לוח  

 

צריכים    : מר תמיר ארז  היישובים  כל  שכולנו,  חושב  אני  כי  לא, 

 ככה.    לחשוב 

 

 נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 צודק.    אתה  : מר יהודה שנייויס 

 

א   : רז מר תמיר א  צריכים,  שאנחנו  שמה  הוא  במקרה  העניין  חושב  ני 

לד  שאמרתי  כמו  את  הזה  ליזום  צריכים  שאנחנו  יישוב,  תקציבי  היה  שלא  וד, 

אנחנו   הזה  במקרה  גם  רשומים.  במכתבים  או  בטלפונים  או  ליישובים  הפנייה 

אחד צר  אחד  להם  ולקרוא  היישובים,  מול  הפעולות  את  ליזום  עם    יכים  לישיבה 

   -רק   לתכנון, בלי החברים הוועדה  

 

   . אנחנו שם. תן לזה להתקדם, זה תהליך  : ייויס מר יהודה שנ 

 

   . ולעשות את העבודה מול היישובים אחד אחד   : מר תמיר ארז 

 

 שאנחנו בונים אותו.   : מר יהודה שנייויס 

 

.    : ז מר תמיר אר   שלא יגידו לא ידענו
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בוו   : גב' רותם ידלין  מחכי לא,  כל  קודם  אנחנו  יעבור,  דאי  שזה  ם 

ה  לתכנ שהמועצה  שבמרבית  ארצית  אגיד  אני  הזה.  השינוי  את  תאשר  ובנייה  ון 

איתנו   המקרים  רצים  נגיד  בוא  או  אחרינו,  רודפים  לגדול  שרוצים    , היישובים 

תמיד  כמו  יגיד  אני  הזה.  בשינוי  ביחד  יחד  כאן  נעשה  ביישוב  שנעשה  שינוי  כל   ,

 ובהסכמה.  עם היישוב יד ביד  

 

לפתח    : מר רן שובע  ללכת  יישוב  של  ההחלטה  החברה    האם  עם 

נ   תונה בידי מי? בידי היישוב?  הכלכלית או עצמאית 

 

 בוא לא נרוץ כל כך מהר.   : מר יהודה שנייויס 

 

 אנחנו עוד לא שם.    : גב' רותם ידלין 

 

 -כן, אנחנו לא שם. חבר'ה יש לנו דרך  : ס מר יהודה שנייוי 

 

.     דוברת:  . . 

 

מחוקי   : מר יהודה שנייויס  חלק  זה  זה,  על  פרויקט  דיברנו  זה  גם  העזר, 

שמ  להלאות  כלכלי  מתחיל  כבר  זה  כי  הלאה,  נתקדם  בואו  כמועצה.  עלינו  וטל 

יש   לפתחנו,  שעומדים  כלכליים  לפרויקטים  נוספת  דוגמא  רק  אבל  חושב.  אני 

בדיון    את לנו   שנמצאת  הכוללנית  של  התוכנית  דגם  לייצר  ניסינו  להפקדה. 

יישובי  יישוב כלכלה  כלכלה  מכיוון  ת.  אבל  קטן,  מסחרי  מרכז  על  שנשענת  ית 

הת  מינהל  הם  שעמדת  האלה  שהשטחים  כאן,  המחוזית  הוועדה  עמדת  או  כנון 

מ  גדולים  יותר  נניח  להיות  יכולים  דיברנו    300-500-לא  אנחנו  ליישוב,  על  מ"ר 
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  ם מרכז מסחרי קצת יותר גדול עם כמה חנויות איגום. דיברנו על אפשרות להקי 

זה באגד   גדולות. בתוכנית הכולל וכמה  יותר  ולדבר על כמויות  יישובים,  נית  של 

גדולים   שטחים  יש  עליה  הצבעתם  ו   2,000מ"ר,    1,500שאתם  מ"ר.    3,000-מ"ר 

היישו  אם  הכוונה  זה.  את  להקים  צריך  מישהו  כאן  על  גם  שהולכים  יחליטו  בים 

מישהו  ה   זה,  של  בקידום  לטפל  התשתיות,  את  להקים  וזה  צריך  הזה,  דבר 

 רויקט כלכלי נכבד כשלעצמו.  פ 

סעיף ,  לסיכום אז   מ   כל  נולדת  כשאתם  להבין  צריכים  אתם  אצבע,  רימים 

עבודה.   ונולדת  אצבע  מרימים  מחייכים.  וכולם  אצבע  שמרימים  לא  זה  משימה, 

הפרויקטים  אלה  ג   אז  שנגזרו  שאנחנו  פרויקטים  אלה  הכול.  לא  זה  זרנו, 

שאישרנו  ש   במליאה.   מתוכניות  שטחי  הנושא  ושכונות,  יישובים  הרחבת  ל 

מ  פיתוח  תעסוקה  יישוביים,  ותעסוקה  מסחר  אזורי  עליהם.  שדיברתי  ועצתיים, 

ותשת  מבנים  פיתוח  תיירות,  מילה  י תשתיות  זה  על  אגיד  אני  וקהילה.  חינוך  ות 

לא   כי  על אחת,  בתוכנית    התעכבנו  נעוצה  שהיא  עתידית,  החלטה  לנו  יש  זה. 

לס הכוללנית   קריי כבר,  לה מן  צריך  מישהו  חולדה.  באזור  נוספת  חינוך  קים  ת 

הקמנו   האחרונה  בפעם  הזאת.  החינוך  קריית  עם  את  את  עתידים  חינוך  קריית 

שיהיה   רוצים  אנחנו  לבד.  זה  את  לעשות  רוצים  אנחנו  הבאה  בפעם  משכ"ל. 

שהוא מהבית, מישה  זה   mindedשהוא    ו  על    לעשות את  ביותר,  על הדרך הטובה 

 יותר.  נה ב הנכו הדרך  

מגה,  של  דוגמא  הפרויקטים    זה  את  כי  ענק,  פרויקט  זה  מגה,  אומר  בכוונה  אני 

גם   שנה,  בכל  מקימים  שאנחנו  הגנים  שניקח  את  של  הזמן  הגיע  לא  זה  הביתה, 

שמנהל  חברות  מיני  לכל  החוצה  זה  את  ז נוציא  את  לנו  בנייה  ות  עוד  לנו  יש  ה. 

על  צביה  מועצתיות,  תשתיות  של  שא   ושדרוג  דיבר מה  הנדסיים,  ת  פרויקטים  ת. 

לנו   יש  עליהם.  אף  דיברתי  זה  על  הצבענו  לא  כי  אליו,  נכנסו  לא  שבכלל  דבר 

היום   החדשנות.  וזה  עליו,  שהצבענו  פרויקטים  רק  כאן  להכניס  וטרחתי  פעם, 

כלכליו  חברות  על  יזמי מסתכלים  כגוף  לישון  ת  הולך  והוא  בבוקר  קם  כשהוא   ,
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יותר את המשאבים    ה חדש, איך אני מנסה עוש ני  ה א , מ בלילה עם מחשבה אחת 

 של הרשות, וכאן השמים זה הגבול. 

 

הסיבים   עם  אופיר  האחרונה.  בתקופה  הרמנו  שאנחנו  קטנים  דברים  כמה 

יש את תחנות הטענת חשמליו  זו דוגמא אחת. ומחר  ומחרתיי האופטיים,  יש  ת  ם 

להיות   צריך  מישהו  ואחרים  כאלה  את  הרי ול   הזה,   לדבר   mindedפרויקטים  ץ 

 זה קדימה. זו בדיוק משימה לחברה כלכלית, כל התחומים של החדשנות הזאת.  

 

   -אתה לא מדבר על החממות, אתה מדבר על   : מר תמיר ארז 

 

 לא.   : מר יהודה שנייויס 

 

 .  ת על טכנולוגיות חדשו   : מר תמיר ארז 

 

 כן, בהחלט.   : מר יהודה שנייויס 

 

י   : עו"ד חן סומך  לידיעתך  רק  אבל  מועצות לא,  מעט  לא  היום    ש 

כאפשרות   מקום,  שהוא  כאיזה  הזה  הנושא  על  להסתכל  שמתחילות  אזוריות 

 לעשות אינקובטור לחממות.  

 

 בגלל זה אני שואל.    : מר תמיר ארז 

 

ש   : עו"ד חן סומך  זה  אמר  שיהודה  ה הכל   once-מה  יהיה  י  זה 

 השמיים זה הגבול.  
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א פחו  : מר יהודה שנייויס  יש  ת  עכשיו  יותר.  בחד ו  קצת  שנמצא  ר,  פיל 

רוצים   היינו  אנחנו  קולחין,  הולכת  של  הנושא  את  יש  זה.  את  אומר  אני  בשקט 

של   אגודה  פרטי.  גוף  זה  זה  את  שמנהל  מי  כרגע  שלנו.  בקצב  יתקדם  שזה 

להי  יכול  זה.  את  שמנהלת  גם  שבע ות  הקיבוצים  להשתלב  נרצה  אנחנו  תיד 

הזה  לשב בעניין  שצריך  נושא  גם  זה  בזה ,  אצלנו  כבד  ת  נושא  תכנית  ,  יש  מאוד. 

דרומה.   ונגמר  במט"ש  שמתחיל  קולחין,  הולכת  מבחינת  זה  המרחב  לפיתוח  אב 

פרויק   600זה   גם  עצמו.  הזה  הפרויקט  רק   ₪ פירורים,  מיליון  לך  משאיר  כזה  ט 

ע אני לא צריך לחשוב בדיוק בדגם המדויק.  , שכרג ואתה לומד להיות חלק ממנו 

חושב  אני  זה  נושא    אבל  אצלנו שהוא  שכרגע    שיושב  למרות  השולחן,  על  כן  גם 

אחרון   ודבר  זה.  את  שעושה  מי  יש  כי  מבחוץ,  אותו  מלווים  רק  הגיע  אנחנו 

ה  נכסי  את  כלכלית  שנפתח  לנו  הזמן  יש  המועצה  נכסי  היישובים.  וכנסי  מועצה 

רעי  ממנו  ונות,  כמה  לעשות  שאפשר  ועדה  מבנה  עליו,  שמדברים  מבנה  כאן  יש 

שימושי. מ  רב  דברים   בנה  לנו  על    ויש  דברים  ויורדים  עולים  הזמן  וכל  נוספים, 

עליו   שנצביע  מועצתי  לנכס  לדוגמא  אותם.  לפתח  צריכים  שאנחנו  השולחן, 

   . בעיר רמלה   2007-נו ששכב מ בסוף, זה נכס של 

 

 הוא עדיין שוכב ברמלה.    : ומך ן ס ד ח עו" 

 

לג  : מר יהודה שנייויס  יהיה  אפשר  אי  ברמלה.  שוכב  עדיין  אותו  הוא  רור 

חו  שאתה  ברגע  אבל  כנראה,  ואתה  לכאן  פעולה,  שיתוף  חושב  ואתה  יזמית,  שב 

 יראות אחרת.  מחזיק את חן, אז הדברים האלה כבר מתחילים לה 

 

   -קף הזה השאלה הנשאלת לגבי הש   : מר תמיר ארז 

 

 כן, גם לי יש.    : גב' יהודית דהן 
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.    היה צריך פה איזו הערכה כמה זה יעלה   : מר תמיר ארז   לנו

 

 זה יגיע.    : מר דוד גמליאל 

 

 זמן, יעדים, תעדוף, עלויות.    : גב' יהודית דהן 

 

   -א נשאיר אתכם ככה, זה בינתיים רגע, שנייה. ל  : מר יהודה שנייויס 

 

אפש כ לא,    : גב' יהודית דהן  להיות י  ללכת  עוד    , ר  ואז    Xולחזור  שנים 

 כל זה קורה?  

 

המסנ  : מר יהודה שנייויס  את  לקחת  שמים  אפשר  ובינתיים  על  נת  זה  את 

 השולחן.  

 

לא    : עו"ד חן סומך  דבר  שום  משהו  נעשה  לא  שאם  זה  שבטוח  מה 

 יקרה.  

 

 בטוח.  זה בטוח, זה    : דהן גב' יהודית  

 

,  : מר יהודה שנייויס  שעשינו שליק   מה  אני  אחרי  כאילו  זה  בגדול,  טנו 

ם. עכשיו  מציג לכם את צורת החשיבה, אחרי שליקטנו את כל רשימת הפרויקטי 

תקשיבו,   חבר'ה  להם  ולהגיד  הפנים.  משרד  לפני  זה  את  להביא  צריכים  היינו 

הענ אנחנו   לצורך  כלכלית.  חברה  ארוכה  רוצים  מטה  עבודת  כאן  הייתה  הזה  יין 

המוע  ומהנדס  הגזבר  מציגים  ה צ של  אנחנו  שאותם  הפרויקטים  את  לברור   ,
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וי   בחלון הראווה  דן  כלכלי  חיצוני  יועץ  לקחנו  א י נ ז שלנו.  בנינו  על  צר,  תו תכנית 

הפנים,   משרד  לאישור  לבחינה  פרויקטים  ונבחרו  ספציפיים  מאוד  דברים 

רא  שקיבלתם  בחומר  היותר  ולדעתי  הפרויקטים  הם  שבעיניי  פרויקטים,  יתם 

אבל  אומר  ם  ה   אזוטריים,  כשאני  אותם.  להציג  יכול  שאתה  חשובים  פרויקטים 

ז ש  תזרים,  כולל  זה  הפנים  למשרד  אותם  כולל  הצגנו  זה  כלכלי,  ניתוח  כולל  ה 

כ  וזה  מחזיקים  הכול,  עצמם,  את  מחזיקים  האלה  הפרויקטים  איך  להראות  ולל 

הכלכלי  החברה  עכשיו.  את  נמצאים  אנחנו  שבו  למקום  אותנו  מביא  כרגע  זה  ת. 

ח נח א   אז  להקים  לא  זה  אמר.  שחן  כמו  אסדרה,  בהליכי  נמצאים  כי  נו  ברה. 

  ים רה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתי הייתה כאן חברה נחמדה שנקראת החב 

הזה  השם  את  נחליף  אנחנו  בע"מ.  כרגע  ,  גזר  אבל  להישאר,  יכול  לא  הזה  השם 

רצ  עד  ,  ינו לא  פעלה  הזאת  החברה  משימות.  עם  מידי  ה 1999יותר  ה .  זאת  חברה 

אי הש  יש  שהקשה.  זנב  אבל  רישומי,  זנב  איזה  כמעט  אירה  שחוזר  כזה  סעיף  זה 

עון או  "חות השנתיים, שמדבר על איזה שהוא חוב או גיר אני חושב בדו   2015עד  

הענ  את  לאפס  צריכים  היינו  ואנחנו  גוררת.  הזאת  שהחברה  הזה,  משהו  יין 

ה  למשרד  מודלים  כמה  הצענו  הזה.  העניין  את  ה פנים,  לנקות  בחרו  בסוף  ם 

אז   להם.  הצענו  שאנחנו  המודל  את  בשביל  לאמץ  טכניקה  הצענו  הראשון  בשלב 

החבר  את  אפשר  לקחת  שיהיה  כדי  אותה,  לנקות  כל  קודם  הזאת,  להחזיר  ה 

הצוות  את  לכאן  להביא  צורך  הרגשנו  מחדש.  אותה  ולהפעיל  הסגן    אותה  את  או 

פ  איתי  החבר  עירוניים  לתאגידים  בכיר  האגף  לכאן   הבאנו   לומבו, של  רק    אותו 

העומדים   האתגרים  מה  או  מתמודדים,  אנחנו  מה  עם  הרושם  את  שיקבל  בשביל 

ביקור מאוד מאוד מוצלח שבסוף הביקור, הדבר היחיד שהוא אמר  בפנינו  היה   .

   -זה 

 

 צאו לדרך.    : גב' רותם ידלין 
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פצצה   : שנייויס   מר יהודה  ביקור  באמת  היה  זה  חבר'ה.  לדרך  צאו 

הזא מהבחי  בדק נה  אנ ת.  ואמר  החסמים,  כל  את  הסיר  הוא  שאתם  ה  מתרשם  י 

מאו  שאתם  מתרשם  אני  עושים.  שאתם  מה  שלכם,  יודעים  בחשיבה  מאורגנים  ד 

ל  כרגע  צריכים  אנחנו  לדרך.  משרד  צאו  למנכ"ל  התוכנית  אישור  את  הביא 

שלנ  התוכנית  של  הפנים.  היסוד  מסמכי  את  לאשר  חייבים  כמליאה  אנחנו  ו, 

ז  בעצם החברה,  פעל התקנו   ה  הזאתי  כשהחברה  כי  טוויסט,  קצת  כאן  יש  ה,  ן. 

א  אני  כי  עניין משפטי סתם,  עכשיו  אבל כשהחברה הזאת  אני אומר  שוויץ קצת. 

ת  לה  היה  ת זכ פעלה  יותר  אין  החברות.  חוק  השתנה  מאז  ותקנון,  יש  זכ יר  יר, 

יצ רק תקנון.   גם לכן    רנו את אנחנו צריכים לעשות את הסוויץ' הזה. אבל אנחנו 

ה   תקנון  את  הבאנו  שכרגע  חדש.  תקנון  של  טיוטה  לידיעתכם,  חדש,  הזה  תקנון 

לא  אתם  מהמסמכים.  חלק  אותו    זה  מציגים  רק  אנחנו  התקנון,  את  מאשרים 

ובעצ ואח  להציג.  שצריך  מה  כרגע  הפנים.  משרד  לאישור  אותו  מעבירים  כך  ם  ר 

היינו   לזה,  שקראנו  כמו  האיפוס  או  השולחן  ניקוי    2  לעשות   צריכים במסגרת 

התחייב  אחד,  הפנים.  משרד  דרישת  זה  חובות  דברים.  את  לסלק  המועצה  של  ות 

אני   יש.  אם  ו העבר  ואני  מהארכיב,  ארגזים  הבאנו  שאין.  לכם  על  אומר  דוד 

 הברכיים חיפשנו, לחפש מסמכים.  

 

 שנה.    20ין, עברו  לא רק שא   : מר דוד גמליאל 

 

 כן.   : מר יהודה שנייויס 

 

.    ז א   : אל מר דוד גמלי  .  גם אם יש, אין.

 

זכות תביעה לאף   : מר יהודה שנייויס  בקיצור אין חובות. אין חובות. אין 

עב   20אחרי  אחד   חובות  יש  שאם  שאומרת  התחייבות  תצא  אבל  אנחנו  שנה.  ר, 
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האל  החובות  כי  דרמה,  לא  זה  אגב  דרך  אותם.  של  נסלק  לא  זה  שלנו,  זה  ה 

ח  אין  אבל  אותם.  נסלק  אז  אחר.  כ מישהו  זה ובות  באמת,    20  אלה  זה    22שנה, 

יותר מידי  וכדי להבטיח שהחברה הזאת לא תהיה איזה    שנה. זה כבר  פלופ  זמן. 

נדרשנ  ₪    500,000ו לתת רשת ביטחון של  כזה שכמו זיקוק מתרומם ונעלמת. אז 

בי  דהיינו  הראשונות,  השנתיים  ₪,  במשך  מיליון  שנה    500,000חד  כל   ₪

זה  בעלים. הכוונה  ש   כהלוואת  ל כסף  זה  אמור  לא מתנה,  זה  לא מענק,  זה  חזור. 

צריכה לייצר לה  יח שלחברה הזאת יש לה מספיק חמצן, והיא לא  בט הלוואה לה 

מ  כבר  להתקדם  day one-הכנסות  ללמוד,  להתארגן,  זמן  מספיק  לה  יש  אלא   ,

בעצם   אלה  ש   2וכו'.  מציגים  החלטות  אנחנו  הכוונה  בפניכם.  מביאים  אנחנו 

התקנון  את  אנחנ לכם  מקבל ,  יש.  ו  אם  העבר  חובות  סילוק  על  החלטה  ים 

 ביטחון.  ות שלנו לסלק את חובות העבר אם יש, ומתן רשת  התחייב 

צריכים   גם  כרגע  אנחנו  עושים,  שאנחנו  השני  הדבר  שאמרתי.  מה  בעצם  זה 

דירקטוריו  לחברה.  דירקטוריון  הוראות  למנות  פי  על  ואיננו.  עבר  החברה  של  ן 

כ  העיריות  פקודת  תקנ שממני של  על  ם  להקפיד  צריך  דבר    2ון  אחד,  דברים. 

נופ  הכוו שכאן  מגדרי,  איזון  שזה  קשובות,  אוזניים  על  חצי  ל  גברים  חצי  נה 

ס  בחוק  קבוע  זה  היום  שצריך    294עיף  נשים.  שני  ודבר  העיריות.  לפקודת  א' 

איזה   ייצוג לתת  שאנחנו  לס   שהוא  מכיוון  כתוב.  זה  ככה  המליאה,  של  יעות 

אזור  אי במועצה  לנו ית  וזה   ן  ברקע  שמרחף  משהו  כאן  יש  עדיין  אבל    סיעות, 

לייצר איזה שהוא תמהיל, שעונה  קיבוצים, מושבים יישובים קהילתיים. ניסינו  

האלה.  של    להגדרות  דירקטוריון  במינימום  בחרנו  מראש  בשלב    6אנחנו  אנשים 

כדי  זריז   ראשון,  יהיה  שלה  הדירקטוריון  וגם  לעבוד,  תוכל  הזאת  ,  שהחברה 

אפ יעי  מתחלק  ל,  זה  החוק  הוראות  פי  על  כרגע  מליאה,  ח   1/3קטיבי.    1/3ברי 

ו  מועצה  ציב   1/3-עובדי  היום  נציגי  לכם  מביאים  שאנחנו  השמות  ואלה  ור. 

רותם  לאיש  זה  המליאה  חברי  ראש ידלין  ור.  חוק  פי  יו"ר    ת שעל  היא  המועצה 

ה הדירקטורי  עובדי  בדירקטוריון.  ציבור  כנבחר  כן  גם  אשמש  ואני  עצה  מו ון, 
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ט כ  כך רמל  זה  את  לעשות  נכון  שזה  מצאנו  גמליאל,  ודוד  ו ל  ציבור    2-.  נציגי 

שאתם  לוי,  ג'ו  של   אחד  למי  בעברו  שימש  הוא  אותו,  ראש  מכירים  כסגן  מכיר  א 

 שנים.    10המועצה במשך  

 

 המועצה.    ממלא מקום ראש   : מר ישראל פרץ 

 

 כן, סגן וממלא מקום.   : מר יהודה שנייויס 

 

.    : אל פרץ ישר מר   .  זכות חתימה.  .

 

כסמנכ"ל    25במשך   : מר יהודה שנייויס  משמש  הוא  האחרונות  שנים 

הדר  מי  מאגדת  אגודות  שהיא  מדויקים,    51ום,  פרטים  לקבל  דרשתי  מושבים. 

בין   האגודה  חושב   90-ל   80תקציב  אנחנו  לשנה.   ₪ איזה  מיליון  נותן  שזה  ים 

   -שהוא רקע בעסקים 

 

 שמעתי.  פעם לא  ד  עו   : מר נריה הרואה 

 

 את מה לא שמעת?   : מר יהודה שנייויס 

 

   -כמה   : מר נריה הרואה 

 

הת  : מר יהודה שנייויס  ש כמה  בין  קציב  הדרום?  מי  ₪    90-ל   80ל  מיליון 

 לשנה.  

 

 מאיפה היא?    : מר נריה הרואה 
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 מים.    זה אגודת  : מר יהודה שנייויס 

 

 לא, מאיפה היא?    : מר נריה הרואה 

 

 קשיב.  שם. חשוב לה   לא עוד    אנחנו   : ן גב' רותם ידלי 

 

זאת   : מר יהודה שנייויס  השנייה  והחברה  שהתחלנו.  מישרש  לוי  יוסף  ג'ו 

 אנטיה.   החברה 

 

 אנטיה קסל.    : גב' רותם ידלין 

 

במשפטים   : מר יהודה שנייויס  תואר  בעלת  היא  מנען,  קסל  אנטיה 

כמנהל ביחסים   ארוכות  שנים  משמשת  כאן  רואים  שאתם  כמו  ת  בינלאומיים. 

 אפ.  -בחברת סטארט תאגידית  ריות  אח 

 )מדברים יחד(  

 

ל     : ' רותם ידלין גב  זו  מטריאס  סט אפלייד  חברת  חברת  אפ -ט ר א א  זו   .

   . תוכנה רצינית 

 

 . מיליארד דולר שווי חברה   70-50בזהירות הראויה.    : עו"ד חן סומך 

 

חושבים  : מר יהודה שנייויס  ראוי,    אנחנו  צוות  נביא  שזה  כמובן  אנחנו 

ובהמשך  להצבעה.  זה  האחרון   , את  סוף    השלב  עד  יהיה  שזה  מבטיחים  שאנחנו 

במכרז.  ,  2022 הזאת  לחברה  מנכ"ל  את נמנה  נקבע  כך  הפעולה.    גרת מס   ואחר 
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נ  אנחנו  פרוי   גדיר הכוונה  מה  ולהחליט  לשבת  יצטרך  הדירקטוריון  קטים, 

להחלי מעבירים   קשה  נכ לחברה.  לא  זה  מראש,  צריך    ון ט  מראש,  להחליט 

ולעשות  המנכ"ל,  מי  ל   לראות  שמגדירים  חברה  של  ניהולי  הליך  בתור  זה  ה  את 

 דים ויועצים.  מנכ"ל. ואז כמובן הקמת מטה, צוות עוב 

לפי התחשיבים הכלכליים ש   , ע כרג  ומזכירה, שהוא  החברה  לנו נשענת על מנכ"ל 

השא  חוץ.  במיקור  חו יעבוד  במיקור  יהיה  חו ר  כרגע  אנחנו  של  ץ.  שמושבה  שבים 

י  לבניינ החברה  סמוך  כאן,  שה היה  כך  ואחר  המועצה.  הזאת  י  הכלכלית  חברה 

למ  נצטרך  בארץ,  המובילה  הכלכלית  החברה  במקום  תהיה  משרדים  לה  צוא 

מביא  שאנחנו  ההחלטה  זו  אז  אצלכם.  אחר.  נמצאת  המלאה  ההחלטה  לכם,  ים 

היפ  המילים  עדיין  להק אבל  כדאי  האלה  רם ות  בקול  אותם  אני  ריא  באמת  כי   ,

ו אומר,   הבטחנו,  אותנו,  וזה שלחתם  מקיימים  אנחנו  גדול.    היום  כיף  גדול,  כיף 

שבכלל  חשבתי  אני  להגיד.  צריך  זה  את  על    גם  יין  בקבוקי  להיות  צריך 

 . לחנות, אבל לא יודע השו 

 

   רדמו. א רציתי שתי לא, האמת של   : מר דוד גמליאל 

 

ההחלטה    : גב' רותם ידלין  נוסח  לשאלות.  נפתח  אנחנו  לפני,  רגע  אז 

א  שאלות  לפניכם.  הצבעה.  נמצא  לא  עוד  ישראל,  זה  ואחרי  רונית  לצוות?  יש  ם 

 ות הערות.  שאל 

 

כמו  : ברקאי   גב' רונית ויתקון  היא  ההצבעה  התק   כן,  על  לא  שנשלח  נו שאמרת  ן 

 אלינו, אלא על ההקמה של החברה הכלכלית.  

 

 על האסדרה.    : גב' רותם ידלין 
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 על האסדרה של החברה הכלכלית.    : עו"ד חן סומך 

 

 סליחה, על האסדרה של החברה הכלכלית.   : אי ויתקון ברק גב' רונית  

 

 כן.   : מר יהודה שנייויס 

 

 כן, ישראל.    : ידלין   רותם גב'  

 

י רציתי לשאול אם החברה הכלכלית תוכל להיכנס  נ א   : מר ישראל פרץ 

אמור   הוא  שטח  לו  יש  חשמונאי,  בבית  פה  לנו  שיש  היזם  לגבי  גם  לפעילות 

   -להקים איזה 

 

 זה היה אחד הסעיפים שדיברנו עליהם.    : ין גב' רותם ידל 

 

 ישראל. ,  רגע  : נייויס מר יהודה ש 

 יחד( )מדברים  

 

באמת,    ישראל,   : יהודה שנייויס   ר מ  האלה  מורכבות,  השאלות  קצת  הן 

 יש כאן יזם שזכה כדין, קיבל את היזמות הזאת כדין, בסדר.  

 

.    : גב' כרמל טל   זה גם לא לדיון עכשיו

 

.   : מר יהודה שנייויס     -חבל זה זה לא לדיון

 

. בגלל זה אני ש   : מר ישראל פרץ   ואל...  לא, אבל יכול..
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   -בכל מקרה   : סומך   חן   "ד עו 

 

תיכנס,    : גב' רותם ידלין  שהחברה  כיוון  הוא  כלכלי  כיוון  כל  חבר'ה 

גם    ן, תבח  יש  לחברה הזאת  זה  מסודרת, בשביל  כלכלית  תשקול, תקבל, החלטה 

ה דירקטוריון.   מה  ז הדירקטוריון  מליאה  כחברי  לכם  לדווח  לשנה  אחת  יגיע  ה 

בחברה.  אסיפת    נעשה  של אתם  המניות  החברה  הדירקטו   בעלי  של  הזה  ריון 

 הזאת בעצם.  

 

 תהיה אסיפה כללית.    : עו"ד חן סומך 

 

 זה אתם.    : גב' רותם ידלין 

 

לש   : עו"ד חן סומך  הכספיים,  אחת  הדו"חות  את  מאשרים  נה 

עבוד  תכניות  דיווח  אגב  בק ה  מקבלים  הזה.  הנו טע  מדבר  שאתה  של  מה  שא 

כ  שמוגדר  מה  ויזמויות,  עם  PPP-יזמות  עבודה  הפרטי ,  ,    המגזר  העניין לצורך 

הרשויות   בתוך  מאשר  כלכליות  בחברות  יותר  הרבה  זה  את  מוצאים  אנחנו 

 יותר.  עצמם, הרבה  

 

   . זה רשויות כבולות לכל מיני דברים   : יביץ מר איתי שי 

 

 . ד ה מאו הרב   בגלל   : עו"ד חן סומך 

 

 גם בגלל המע"מ.    : מר ישראל פרץ 
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נוס   : עו"ד חן סומך  משתנה  זה  שז המע"מ  העניין,  לצורך  באופן  ף  ה 

 רווח למי שעושה את זה בתוך החברה.    17%מיידי  

 

   למי שיש הוצאות אז הוא.   : מר ישראל פרץ 

 

 יוחנן ואחרי זה תמיר.    : גב' רותם ידלין 

 

אני   : מטוביאן מר יוחנן יו  מה רק  זאת.   שואל  כלכליות    בכל  חברות  אז 

עול בכל מיני תחומים כשאין  נסגרו בשל בזבוז וכן הלאה. מה גורע מהמועצה לפ 

 עצם? אני מנסה להבין.  את החברה? או מה ההבדל, מה זה משנה ב 

 

 . ן דוגמא חן נת   : גב' רותם ידלין 

 

דוגמ   : עו"ד חן סומך  כמה  לתת  יכול  העניין אני  לצורך  א'  אות   .

כלכליות  כלכל   חברות  חברות  נסגרות.  לא  מקומיות  רשויות  של  טובות  יות 

מקומ  רשויות  של  משמשות טובות  המקומית,    זרוע   יות  הרשות  של  ארוכה 

ב  היו  לא  שהרשויות  למקומות  המקומיות  הרשויות  את  יכול  ומקפיצות  אני  הם. 

 לתת לך דוגמאות.  

 

 ל?  למש מה   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

אני   : סומך עו"ד חן   לך   תכף  דוגמאות    אתן  הזה.  בקטע  דוגמאות 

חב  יש  חפר  בעמק  מצוינות.  כלכליות  חברות  מצוינת  מבחינת  כלכלית  רה 

 .  שמקפיצה את המועצה. בחבל מודיעין יש חברה כלכלית מצוינת 
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 חברות כלכליות.    6לבני שמעון יש    : לין גב' רותם יד 

 

כלכ   : עו"ד חן סומך  שחברה  לעשות  הדברים  יודעת  ה  ושהמועצ לית 

יו  לעשות לא  היא  ,  דעת  מצומצם,  מאוד  במטה  עובדת  כלכלית  חברה  כל  קודם 

ב  מאוד  במהירות  גמישה  תהליכים  להניע  ויכולה  שלה,  ההחלטות  קבלת  דרך 

 פעם אחת.   ית. זה גוף שהוא יותר קטן, גדולה יחס 

הוא  כלכלה,  ממוקד  כולו  שהוא  גוף  זה  שנייה,  בני   פעם  כלכלה  גוד  ממוקד 

ח  שלא  לה למועצה  ממו ייבת  כלכל יות  לחשוב  קדת  חייבת  הכלכלית  החברה  ית, 

 כלכלית. 

לה  חייבת  היא  דבר  של  המועצה.  ב בסופו  שזה  שלה,  המניות  לבעלי  רווחים  יא 

שמחל  ברווח  שנה  כל  גומרות  טובות  כלכליות  או  חברות  כדיבידנד  או  אותו  קים 

הפ  לטובת  מסוימת  השקעה  בו  הרשוי עושים  של  בה עילויות  שותפות  שהם  ם.  ות 

ש השלישי   הדבר  ברגע  משלמים  ,  אנחנו  כלשהו,  שירות  מזמינים  כמועצה  אנחנו 

הזה   השירות  את  17%על  לנו  שמייקר  מה  בו.  להזדכות  יכולים  לא  אנחנו   ,

ב  יכולות להזדכות  כל דבר שאנחנו עושים.    על   17%-השירות  החברות הכלכליות 

חברות   של  היכולת  ל במע"מ.  אמ קש   רקום כלכליות  שרותם  מה  כאן  רים,  על  רה 

ב בני   בני  שמעון,  כלכליים.  מודלים  שנקרא  במה  העולם  אליפות  זה  שמעון  ני 

הם  שלהם,    שמעון  הפיננסית  היציבות  מבחינת  בהרבה,  מגזר  קטנה  יותר  מועצה 

מ  פיננסי הם  יציבה  מאוד  למה?  ועצה  הצמיחה  ת.  מנועי  את  לקחו  הם  כי 

ועשו  שלהם,  פעילויו   הכלכליים  מיני  א כל  חיברו  גם  שהם  עם  ת  המגזר  ותם 

מנוהל  ה  הזה  האתר  דודאים.  האשפה  אתר  את  היום  מחזיקים  הם  למשל  פרטי. 

בשו  חברה  היום  שהיא  שלה  השם  את  זוכר  לא  אני  שנקראת,  חברה  בין  תפות 

חברה  ועם  פרט   רשותית,  חברה  בצורה  שהיא  מינף  הזה  הדבר  העניין.  לצורך  ית 

היכול  את  את  משמעותית  לעשות  שלהם  הכלכלית  ת  הז הפעילות  ה.  בקטע 

כשאנחנ למעש  אותו  ה  להקים  וחושבים  כלכלית,  זרוע  של  הקמה  על  מסתכלים  ו 
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המועצ  יחסי  בתוך  של  חסמים  חסמים.  מאוד  הרבה  יש  המועצה  בתוך  לא,  או  ה 

 שהיא רגולציה גדלה והולכת. סמים של צורך ברגולציה  עבודה, ח 

ז  את  לעשות  יכולה  כלכלית  יות חברה  הרבה  בצורה  ה ה  בעניין  מהירה  זה  ר  זה. 

שי  לה נכון  נוראיות כולות  כלכליות  חברות  מועצות    , יות  להיות  שיכולות  כמו 

 נוראיות.  

 

שהם   : מר יוחנן יומטוביאן  דברים  איזה  יש  אלינו,  שמעון  בני  את  אתה... 

 זהים לנו ולהם?  

 

   -יש הרבה מאוד דברים, יהודה   : ד חן סומך עו" 

 

אזור   : ן גב' רותם ידלי  גדולה  ית  מועצה  שמעון גזר  במספר    3פי    מבני 

 במספר היישובים.    2.5התושבים, פי  

 

השכנ   : עו"ד חן סומך  המועצה  את  שלך תיקח  מודיעין   ה  לה    , חבל  יש 

מאפשרת, כשמסתכלים על חבל    כלית הזאת חברה כלכלית מדוגמת. החברה הכל 

למ  ואומרים  נר מודיעין  מודיעין  חבל  נרא ה  שהיא  כמו  הרבה  אית  בגלל  זה  ית. 

י סיבות  היתר  בין  אבל  כלכלית .  חברה  לה  חבל  ש  על  היום  מסתכל  שאני   ,

מ  גדול  יותר  קצת  שהוא  תקציב  זה  וחברה  מודיעין,  המועצה,  של  התקציב 

 מיליון ₪ בשנה.    150כלכלית שמנהלת פרויקטים של  

פע   הדבר הזה כאילו מכפיל כמעט את היכולת של  לעשות  כלכליות  המועצה  ולות 

אני ופע  מידה.  קנה  בכל  דב   ולות  זה  לך,  כל אומר  חברה  שכשיש  שהיא  ר  כלית 

כלכ  חברה  תהיה  שלא  סיבה  שום  אין  ולגזר  טובה,  כלכלית  מצוינת חברה    לית 

   בגזר. 
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 ה של חוזקות חולשות?  האם היה הליך של בדיק  : מר יוחנן יומטוביאן 

 

   . בוודאי   : גב' רותם ידלין 

 

 זו הסיבה שמשרד הפנים אישר את זה.    : מליאל מר דוד ג 

 

סמינריון  : מר יהודה שנייויס  היה  עכשיו  שנתיים.  זה  על  עובדים    אנחנו 

 ת.  המועצתית המודרני על מקומה של החברה הכלכלית בכלכלה  

לחלוטין  ברור  זה  חבר   , היום  פעם  לשאלה.  נתון  לא  בכלל  היו  זה  כלכליות  ות 

 רשות.  חצר האחורית של ה ה 

י  האחרונות  לה  בשנים  שאין  ישראל  במדינת  אחת  רשות  כמעט  אין  שינוי,  ש 

ל הרשויות. אנחנו  רה כלכלית. החברות הכלכליות הם זרוע ביצועית יזמית ש חב 

. דרך  בהם. בדקנו בלחץ של משרד הפנים   ראשונות שפתחנו ילים ה זה המ   . בדקנו 

הם  לבצ   אגב  מאיתנו  מעמיקה,  דרשו  בדיקה  הפרו ע  את  נבצע  אנחנו  יקטים  האם 

חיצוני  שהם  לקבלנים  זה  את  להוציא  הכוונה  חוץ,  במיקור  למועצה,  שלנו  ים 

ה  הגדלת  של  בדרך  אפשר  האם  היום.  עד  עושים  שאנחנו  הכלכלית  כמו  מטה 

ה  ה בתוך  האדם  מועצה,  כוח  ההנמקות  גדלת  את  קיבלו  והם  המועצה.  בתוך 

מילים,   . שלנו  היה  לא  מודל   זה  להם  העמדה  הצגנו  את  קיבלו  הם  כלכליים.  ים 

בעניין  איתנו  הולכים  שהם  היא  העובדה  שאמרתי.  מה  זה  היום    שלנו,  הזה. 

כלכלית  שחברה  אומרת  העבודה  לא  זה    הנחת  חוזר  משהו  דרמטי,  אני  דרמטי, 

 . משמעותי ביותר   כי זה   ה הזאת יותר מידי. המיל על  

 

ה  : יאן מר יוחנן יומטוב  שמעתי  ש אני  דברים  לא  רבה  עדיין  אבל  כוח,  ל 

 שמעתי משהו יותר ספציפי.  
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 מה אתה רוצה לשמוע?   : מר יהודה שנייויס 

 

ספציפי.    בוא   יוחנן   : ין תם ידל גב' רו  להכי  משה    יושב נלך  לידך 

מועצה   דוד,  ממשמר  גזר  פולאקוביץ  דוד.  ה   קידמה אזורית  במשמר  לשם  רחבה 

הזאת  רמ" נ   ההרחבה  דרך  חברה  קוראים  לקחה  הזאת  לחברה  מפתחת,  חברה  י, 

החברה . ס א.  המע"מ   , ת.  את  גם  שגזרו  אלה  שהם  רק  יכולנו    . לא  לא  אנחנו  כי 

על   ההכש להזדכות  בגין  הרווחים  את  לקחו  שהם  רק  לא  ההרחבה  מע"מ,  של  רה 

אלא  שלהם,  לכיס  דוד  עבודה    במשמר  עשו  גם  גרועה הם  אשר  מאוד  היו ,    , ם עד 

אני   אולי  על  לא  או  מכסים  אנחנו  היום  שעד  נגיד  בוא  אבל  ציונים,  להם  אתן 

שעושים   כמו  כלכלית  חברה  הייתה  אם  שלהבדיל  שם.  שנעשות  מהבעיות  חלק 

מודי  בכל בחבל  או  המעיינות  בעמק  או  שמעון  בבני  או  אזורית    עין  מועצה 

היישוב,    תחת את ההרחבה של של המועצה היא זו שמפ   אחרת, החברה הכלכלית 

מזדכ  מכניסה  גם  גם  המע"מ,  על  לכל  ה  ומעבר  עצמה,  למועצה  הרווח  את 

הביצוע  איכות  הכלכלית    . מחויבת,  חברה  החברה  לא  היא  למחרת,  נעלמת  לא 

ם ממנה, זה דוגמא אחת. אבל  ותקת, היא חברה שלנו. ולכן אנחנו אלה שנהני מנ 

כלכל  פרויקטים  גג גם  אחרים  לכל יים  סולאריים,  חושב.   ות  שאתה  אגב    תחום 

מועצה   למושבי  הקיבוצים  למה  כי  קולחין?  מי  הולכת  אין  ברובם  גזר  אזורית 

לקדם  יכלו  כלכליים,  גופים  להם  ויש  יכלו,  חזקים  מאוד  היו  מי    שהם  הולכת 

הכל  והחברה  לא.  והמושבים  על  קולחין,  הזה  הסיכון  את  לקחת  יכולה  כלית 

במרח  ק עצמה  מי  לקדם  כולם, ב,  עבור  מזה   ולחין  להרוויח  שחוזר    וגם  כסף, 

 ולתושביה באמצעות מתן שירותים.    בסוף לרשות 

כלכלית,   זרוע  לה  שאין  מתקדמת  מקומית  רשות  מתקדמת,  רשות  היום  אין 

נ  אמרנו,  לך  ושוב  אביא  לא  אני  רשויות,  של  דווקא  דוגמא  עם  תנו  אביב  תל  את 

את    60 בסדר?  כלכליות,  הקט חברות  שמעון  עם  בני  הדומה,  ברות  ח   6נה 

ואת  ,    כלכליות  מודיעין חבל  אזורית  שכנתינו  מועצה  שהיא  זה  על  חולק  שאין 
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הפרויקטים   מרבית  את  שמובילה  כלכלית  חברה  לה  שיש  מצטיינת,  כלכלית 

 .  בבקשה   לה. תמיר הכלכליים ש 

 

כל   : מר תמיר ארז  אספה  אנחנו  תקציב  אם  להביא  צריך  אז  לית, 

 לאישור.  

 

 ם.  אנחנו עוד לא ש ,  לא   : גב' רותם ידלין 

 

 אנחנו עוד לא שם.    : עו"ד חן סומך 

 

 . אתם מאשרים   : גב' רותם ידלין 

 

   . היום אנחנו מאשרים במליאת המועצה  : מר יהודה שנייויס 

 

   -לא היום, אבל ,  לא   : מר תמיר ארז 

 

מה   : גב' רותם ידלין  תמיר  לשנה    אומר  שאחת  קודם,  אמרנו  שגם 

מגי  תקצ אנחנו  לאשר  אליכם  פ עים  על  לדווח  אומ יבים,  זאת  אתם  עילויות.  רת 

הק  את  מאבדים  לאורך  לא  לדווח  ממשיכה  היא  הזאת.  הכלכלית  הזרוע  עם  שר 

 כל הזמן. כן נריה ואחרי זה רן.  

 

מתנגד    רוצה אני    : מר נריה הרואה  אני  חברים  מילים,  כמה  להגיד 

של  להצביע   לרעיון  לכולם  קורא  ואני  כלכלית.  חבר   חברה  של  הרעיון  ה  נגד 

עכש  עד  המ כלכלית.  של  בישיבות  תשו יו  מיהודה  קיבלנו  שאומרות  ליאה  בות 

כלכלית.   חברה  להקים  כדאי  ולא  יעיל  באמת  לא  שזה  חושב  הפנים  משרד  למה 
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מהישי  יהודה  את  מצטט  ב ואני  מצטט:    30.12.2020-בה  ואני  ככה,  שאומר 

והטוב   2021של    "העקרונות  הישנים  העקרונות  כלכלה  נשארו  פיתוח  ים. 

הקמ מו  השלמת  כמ עצתית,  כלכלית  חברה  הכנס ת  מקורות  להגדלת  אני  נוף  ה. 

מהטעם   הפנים,  משרד  עם  בקושי  נתקלים  אנחנו  שכרגע  בגדול  לכם  אומר  רק 

אבל  דמיוני,  קצת  נשמע  הוא  את    שאולי  לעשות  יודעים  אתם  חבר'ה  לנו:  אמרו 

טוב  לבד  כל זה  את  ירים  שלכם  כלכלית  לצמיחה  שאגף  שאתם    .  הפרויקטים 

ופ מצ  עליהם."  עכ ביעים  שנה  לאחר  הרעיון.  תאום  עולה  שוב  מה  שיו,  ברור  לא 

זה   לנו,  ששלחו  בחומרים  לנו  שמציגים  האחרון  שהמסמך  השתנה,  ומה  התחדש 

מפברואר   ש 2021מסמך  לפני  ל ,  אחלק  אני  שלי  הדברים  את  אז  חלקים.    4-נה. 

כ  אפשר קודם  אי  הזאת  בישיבה  מדוע  אסביר  אני  כלכלית   ל  חברה  ,  להקים 

ל  חוקית  משרד מבחינה  של  הנוהל  אסב   פי  אני  כך  אחר  לא  הפנים.  זה  למה  יר 

אני   מכן  לאחר  כלכלית,  חברה  להקים  מוקמת  נכון  שלשמן  למטרות  אתייחס 

אני   ובסוף  הכלכלית.  בעניין  החברה  יש  אז  המוצעים.  לדירקטורים  אתייחס 

של   והנו הזה  הפנים.  משרד  של  נוהל  כלכלית  ל חברה  אשלח  אני  הזה,  כם  הל 

עכש  כרגע  המוע אותו  חברי  לכל  סעיף  יו  בוואטסאפ.  קובע    10.1צה  בנוהל 

בטרם   המועצה  לחברי  יוגשו  כלכלית  חברה  אותה  של  האסטרטגית  שהתוכנית 

 , ויש קו תחתון על בטרם.  תחליט המועצה על הקמת החברה 

התוכנית    מסמכים, שאף אחד מהם הוא לא   2קיבלנו  אנחנו במסמכים שקיבלנו,  

מסמך   האסטרטגית.  זה  מהם  ויז'   אחד  דן  אותו  שנה    9.2.2020-מה ניצר  של  לפני 

של   להקמה  האסטרטגית  התוכנית  שהיא  א'  לנספח  התייחסות  והוא  וחצי, 

נמסרה  לא  עצמה  התוכנית  עירוני.  את    תאגיד  גם  באותו    2לנו.  שהיו  הנספחים 

גיליונ  שזה  הוג מכתב  ולא  לנו  צורפו  לא  והפסד,  רווח  השני  ות  המסמך  לנו.  שו 

מלפני  המסמך  המכתב    שהוא  שזה  מה שנה,  ויז'ניצר  דן  שהוא  7.2.2021-של   ,

אותו   שגם  הפנים,  במשרד  בכירה  מרכזת  פמיני,  יהודית  של  למכתב  התייחסות 

הזה  המכתב  גם  קיבלנו.  קבצי    לא  צורפו  אליו  גם  אסטרטגית.  תכנית  לא  הוא 
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והפסד.    אקסל,  רווח  התוכניות  הם  העיקר  הכספי שהם  על  מדברים  ם,  שמה 

כדאי,   זה  הדברים  האם  כדאי.  ל לא  קיבלנו.  לא  אותם  הצער  האלה  למרבה  כן 

שלא   מהסיבה  החברה,  הקמת  של  לרעיון  כיאות  להתייחס  יכולים  לא  אנחנו 

מ  שהם  המסמכים  את  אם  קיבלנו  גם  ולכן  הפנים.  משרד  של  הנוהל  לפי  חויבים 

חברה   תתקבל  של  הקמה  על  שמדברת  החלטה  הזא   עכשיו  ההחלטה  ת  כלכלית, 

לנו  בניגוד  שצריך היא  דבר  זה  השול   הל.  על  כאן  לנו  השני  להיות  הנושא  חן. 

יהודה   שאמר  כמו  כלכלית.  חברה  להקים  נכון  לא  מדוע  זה  עליו,  אדבר  שאני 

שאמ  מה  ישיבה,  את  באותה  לעשות  יודעים  אתם  חבר'ה  הפנים:  ממשרד  לנו  רו 

להשכיר נכס    ת זה לבד טוב, בשביל לבד טוב. המועצה באמת יודעת לעשות א   זה 

ת ספר עממי, לא לדבר על בית  כלכלית? כל מי שסיים בי ו צריך כאן חברה  מישה 

פאנלים   סולאריים,  מבנים  להקים  נכס.  להשכיר  יודע  יוסף,  בכרמי  ספר 

צר  צרי סולאריים  מבנה  שהוא  איזה  להקים  בשביל  כלכלית,  חברה  חברה  יכים  ך 

א  סיפור.  לא  זה  בואו,  מ כלכלית?  שכרמל  מאמין  לא  המועצה  ני  נכ"לית 

ל וס  מוצצים  להתמודד מנכ"לית  מסוגלת  לא  זה.    שעבר  שאנחנו  עם  מאמין  לא 

אז   כלכלית.  חברה  להקים  בשביל  זה,  בשביל  לוי  ו  ג' של  העזרה  את  צריכים 

 -נכון 

 ד(  ים יח )מדבר 

 

 לו לדבר.    ו תנ   : גב' רותם ידלין 

 

.  אני מעריך אותה הרבה יותר    : מר נריה הרואה   ממה..

 

 ר, גם לדודי אמסלם יש זכות דיבור.  בסד זה    : חן סומך   "ד עו 

 

שלנו   : מר נריה הרואה  יועץ  שאתה  המשפטי  היועץ  גם,  יפריע  כי  לא   ,
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 באמצע.  

 

יועץ שלך.    : עו"ד חן סומך   לא, אני לא 

 

נכון    : מר נריה הרואה  מה אז  ויז'נצר  דן  של  כתוב    7.2.2021-שבמכתב 

בעמ  תסתכלו  הש למטה,  " וד  מ ני,  מ מנהל  תרבות  בעל  את  תאים  יעשה  תאימה 

תרבות  ההבדל."   עם  מתאימה,  הנהלה  לנו  שיש  ובטוחים  סמוכים  אנחנו  אבל 

חושב   אני  למועצה.  המנכ"לית  את  ממנים  היינו  לא  אחרת  מתאימה,  ארגונית 

כספ שאנ  עוד  לשפוך  צריכים  יועץ  חנו  לעוד  חברה,  למנכ"ל  ג'ובים  ועוד  ים 

רו"ח  לעוד  לעו משפטי,  הנה ,  חשב ד  של  לת  כסף  זה  לא  ונות,  ואתם  כולנו, 

כאשר  העליתם   החברה.  של  המטרות  זה  השלישי,  הנושא  זה.  בגלל  הארנונה  את 

מחלוקת   אין  וזה  לעשות,  יודעים  שאנחנו  הדברים  את  נזקק  אנחנו  אם 

ח שלהשכ  מוסדות  לבנות  או  נכס  שבאמת  יר  מה  לעשות.  יודעים  כן  אנחנו  ינוך 

מאותם   נשאר  במ שכתו   מטרות בפועל  לנ בות  שהועברו  אחת.  סמכים  מטרה  זו  ו, 

תמ"א    והמטרה  הוראות  לשינוי  בהתאם  יישובים  להרחבת  תכנון  קידום  ,  35זה 

קיב  שאנחנו  במסמך  כאן  לראשונה  מוצאים  עכשיו  אנו  כי  מעניין.  דבר  לנו,  וזה 

נוף איילון, שאלה במקרה היישובים של    שיש כוונה להרחיב את  כרמי יוסף ואת 

ושל המועצ ראש   ר   ה  ביחד  סגן  המועצה,  דוד אש  משמר  דיור.  יחיד   660-ב -גם  ות 

שקלנו   לא  כזאת,  כוונה  אישרנו  לא  במליאה,  זה  על  דיברנו  לא  פעם  אף  אנחנו 

 וגרפי של המועצה.  שינוי המרקם החברתי והדמ האם בכלל זה רצוי מבחינת  

 

ר   תן לו לעשות את הפיליבסטר שלו.    : ותם ידלין גב' 

 

וי  ..  כמה זמ   : ין ינגרט מר יואל   ן.
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   -זה לא פיליבסטר, לא צריך להגזים, נריה ימשיך   : גב' יהודית דהן 

 

 

משהו    : גב' רותם ידלין  לך  מביאים  שהיינו  חושבת  את  האם  יהודית, 

 ?  את חושבת שזה לא עבר הנהלה שלא עומד בנהלי משרד הפנים? האם  

 

 חבר'ה בואו נתקדם.        : מר רן שדה 

 )מדברים יחד(  

 

 בואו נתקדם.    : ידלין   ותם ' ר ב ג 

 

אני    : מר נריה הרואה  באמת,  נו  לי  להפריע  יכולים  לא  אתם  לא, 

 . באמצע 

 

 אני עוזר לך, אני רוצה שתסיים.        : מר רן שדה 

 

 ה.  לא, אני לא צריך עזר   : מר נריה הרואה 

 

מקשיבים    : ל טל גב' כרמ  בסדר,  הכול  תתקדם  נריה  מפריעים,  לא 

 ב רב.  לך קש 

 

המרקם    : ואה ר ה מר נריה   מבחינת  רצוי  זה  האם  בכלל  שקלנו  לא  אז 

של   הקודמת  שבישיבה  אלא  זה  רק  ולא  המועצה.  של  והדמוגרפי  החברתי 

המועצה   בין  תפקידים  חלוקת  אישרנו  אנחנו  יודעים,  כולנו  וזה  לבין  המועצה, 

עכ   הוועדים  שגם  אישרנו,  אנחנו  שאותה  התפקידים  ובחלוקת  שיו  המקומיים. 
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 -חנו ה בוואטסאפ, אנ ת ו אתם מקבלים א 

 

 נריה אתה אומר שאתה, גם את הקודם לא שלחת.    : גב' יהודית דהן 

 

 לא, הוא שלח עכשיו.      דובר: 

 

 לא, זה לא לוקח זמן לרדת.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 שאמרת שאתה שולח. , את הקודם  א ל   : גב' יהודית דהן 

 

את    : מר נריה הרואה  תרעננו  אתם  במה אז  שלכם  ו  שרנ שאי   הזיכרון 

היום,   עד  תמיד  הנוהל  שהיה  מה  גם  וזה  והחלטנו,  כתבנו  תפקידים.  בחלוקת 

כמו   יישוב  שכל  למה  אז  היישובים.  באחריות  זה  יישובים  של  תב"עות  שקידום 

מצליח  כמו  כפר שמואל  כמו  איילון  שמקדמים משמר  על חשבון    ,  יהיה  זה  תב"ע 

אי  ונוף  יוסף  כשכרמי  אבל  להי היישוב,  צריך  זה  מ ילון  הכלכלי החבר ות  ת.  ה 

 כסף?  האם חסר לכרמי יוסף  

 

רק    : גב' רותם ידלין  תמשיך.  הכלכלית.  מהחברה  יהיה  שזה  אמר  מי 

 חשוב לנו לציין שמרבית הדברים שנאמרים על ידי נריה, אינם נכונים.  

 

 סדר, את לא תפריעי לי באמצע.  ב   : הרואה מר נריה  

 

   . וב תמשיך אומר? ט מה אתה    : גב' רותם ידלין 

 

 אל תפריעי לי באמצע.    : נריה הרואה   ר מ 
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 תמשיך.    : גב' רותם ידלין 

 

שאת    : מר נריה הרואה  המסמכים  את  שתקראי  שכדאי  חושב  אני 

 שולחת.  

 

 נריה יאללה, חבל לנו על הזמן.    : גב' כרמל טל 

 

דירקטורים.    : ה הרואה נרי מר   מינוי  זה  הרביעי    נוי ומי הנושא 

זה  מע   דירקטורים  מאוד  ל   ניין, נושא  צריכים  כי  אנחנו  כרגע  למה  לי  ברור  א 

אנחנו   שאותם  הדירקטורים  של  הזהות  על  לראשונה  לשמוע  ישיבה  באמצע 

בדיקה,   שנבצע  כדי  קודם?  השמות  את  שנקבל  נכון  לא  האם  למנות.  אמורים 

הם  הא מתאי   באמת   האם  ראויים,  כן  הם  האם  מתאימים,  לא  הם  האם  ם  מים, 

 הם לא ראויים?  

ה  ל הנושא  בקשר  סעיף  דירקטורים  שני  )   249זה  שקובע  3א'  העיריות  לפקודת   )

האפשר   ככול  שישמרו  כך  ייבחרו  המועצה  חברי  שהינם  כאמור  העירייה  נציגי 

ממני  אנחנו  מי  את  ואנחנו  במועצה.  הסיעות  של  הכוחות  א יחסי  רא ם?  ש  ת 

 -המועצה ואת סגן ראש המועצה. כלומר 

 

   יש במועצה? בדיוק    איזה סיעות   : ומך עו"ד חן ס 

 

   -כלומר   : מר נריה הרואה 

 

 תן לו.  עזוב,    : גב' רותם ידלין 
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צריך    : מר נריה הרואה  החוק  לפי  המועצה  חברי  של  במינוי  כלומר 

הנהל  של  רק  ולא  הסיעות,  כלל  של  נציגים  ההצ שיהיו  המועצה.  ראש  ת  של  עה 

 . ד מהסיעות האחרות עצה לא כוללת שום נציג מאף אח המו 

 

 ? פוסל ומביא שמות אחרים ז אתה  רגע, א   : איתי שייביץ מר  

 

 מה?    : מר נריה הרואה 

 

   ? אתה פוסל ומביא שמות אחרים   : מר איתי שייביץ 

 

   . אני כרגע אומר   : מר נריה הרואה 

 

   -בדרך כלל   אנשי הסיעה   : גב' רותם ידלין 

 

 ... לא מתאימה לפי החוק.    : נריה הרואה   ר מ 

 

הקואליצ בדרך    : גב' רותם ידלין  סיעת  אנשי  בהנהלה,  כלל  יושבים  יה 

יש פה מישהו שהוא חושב שהוא מנהל אופוזיציה ועדיין יושב בהנהלה, בה    אבל 

 אגב הובאו השמות ואף אושרו. תתקדם.  

 

 איזה סיעה? אין כאן שום סיעה.    : עו"ד חן סומך 

 

 . ברור שאין פה סיעות   : תם ידלין גב' רו 

 

חוקית.    : מר נריה הרואה  לא  היא  הזאת  ה ההצעה  ראש  מועצה  אם 
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   -כנה לשנות את הרשימה של מו 

 

 לא.  לא, התשובה היא    : גב' רותם ידלין 

 

או   : מר נריה הרואה  ולהתאים  הוועדות  חברי  אני  של  לחוק,  תה 

 הראשון שאצביע בעד.  

 

י   : גב' רותם ידלין   היה רגע אחרי שתתפטר מההנהלה.  זה 

 

 לא, אני לא סיימתי.    : מר נריה הרואה 

 

 רוצה להגיב.    יר אמ   : גב' רותם ידלין 

 

 מתי.  לא, אני לא סיי   : מר נריה הרואה 

 

 רגע היה תורי לדבר.        : מר רן שדה 

 

ר  .    : ותם ידלין גב'   תמתין עכשיו

 

ה   שנייה,   : הרואה   מר נריה  הנושא  לי.  תפריע  לא  והאחרון,  אתה  שלישי 

להאמין   לי  קשה  הציבור.  לנציגי  בקשר  וזה  השקיפות.  של  הנושא  כמובן  זה 

יותר להתמנות כדירקטורים מטעם  שאין במ  וזאת  ועצה אנשים ראויים  הציבור. 

ק  קול  לעשות  לא  למה  פשוטה,  הכי  למנות  ורא.  השאלה  רוצים  ואם  כשיש 

ממשלתי דירקטורי  בחברות  די ם  למנות  קורא,  קול  יש  נבחרי  ות,  יש  רקטורים. 

הנגב,   שער  אזורית  מועצה  שעשתה  כמו  קורא  קול  לעשות  לא  למה  דירקטורים. 
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לע   כמו  לא  למה  קורא.  הקול  של  הדוגמא  את  כרגע  עמק  שקיבלתם  כמו  שות 

אנח  מה  הירדן?  עמק  כמו  לא  למה  הזה  יזרעאל?  שהדבר  או  טובים,  פחות  נו 

ל  במחשכים. צריך  התושבים    היעשות  לכלל  נפרסם  הציבור.  בואו  נציגי  יהיו  מי 

מועצות  אחרות,  מועצות  של  בדיקה  של  נוהל  גם  יש  גם,  מפרסמות.    נפרסם 

שאלון,   כישורים. עושים  עניינים,  ניגודי  של  שנקבל    מסגרת  שאחרי  בטוח  אני 

ימצאו  אולי  האלה,  הדברים  להת   את  שמעוניינים  במועצה  אחרים  נדב.  חברים 

 היעשות.  בר הזה זה גם דבר שהוא ראוי ל אז בקשר לד 

ז  ה  הדבר האחרון זה שליטה בחברה. לפי התקנון, הטיוטה של התקנון שיש לנו, 

שהם   , ב' הנהלה  מניות  בדירקטו   51%מחזיקות    יש  ההצבעה  זה  מכוח  ריון, 

זה נטרול של   נציגי הציבור  למעשה המשמעות של הדבר הזה,  ושל  הדירקטוריון 

והעברה וכלל   שמחזיק    הנציגים,  למי  ההצבעה  כוח  ב'    2של  הנהלה  של  מניות 

.    51%שלהם יש    מכוח ההצבעה בדירקטוריון

 

   -כהן   בבקשה עמיר   א מבין. ל   : גב' רותם ידלין 

 

 . רגע נריה   : גב' כרמל טל 

 

 דקות.    5קבל  סיימת נריה, בפעם הבאה ת   : גב' רותם ידלין 

 

 .  את לא תפריעי לי לא,    : מר נריה הרואה 

 

עם    : גב' כרמל טל  כ   3התחלת  אני  ספרתי  דברים  עוד  7בר  כמה   ,

 נשאר לנו רק בשביל שנתמקם בלוחות זמנים?  

 

   לם להצביע נגד. לאור כל האמור אני מציע לכו   : מר נריה הרואה 



 מועצה אזורית גזר
 13.02.2022, ראשוןמיום , 30המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 53 
 

 

 ודה רבה.  ת   : גב' כרמל טל 

 

   . תודה רבה   : רותם ידלין גב'  

 

להגיד  : מר יהודה שנייויס  רוצה  אני  אחת  מילה  לדבר    , רק  רוצה  אני 

ב  כי  הטכניקה,  על  מ משהו  כבר  הזה  הדבר  יכול  אמת  לא  זה  לכאן.  עד  טפס 

 אותה טכניקה.    תה חוזר עם להיות שבכל ישיבת מליאה א 

 

 לא היה בישיבת הנהלה.    אחרי שהוא   : טל   גב' כרמל 

 

אחרי   : מר יהודה שנייויס  כאן  עובדים  אנחנו  ככה,  עובדים  שנים    3לא 

או  ולברר,  ולשאול  יודעים להרים טלפון  פעולה. אנשים  לא  בשיתוף  בכלל  זה  תך 

שאני מעני  לי  תסלח  שלך,  הראש  את  להרים  מסוגל  לא  אתה  א   ין.  לך  זה  אומר  ת 

אתה   אם  בוטה.  מסמכי בצורה  שחסר  אתה  חושב  אם  אבל  נכון,  לא  שזה  ם, 

ולהגיד   יומיים  לפני  טלפון  להרים  הבעיה  הייתה  מה  מסמכים,  שחסר  חושב 

מסמכים "  חסר  אתה  " יהודה  קלוקלת,  שיטה  היא  הזאת  השיטה  מנסה  .  לא 

כ  כאן  אבל לקדם  מצליח.  לא  אתה  לשמחתנו  לחבל.  מנסה  רק  אתה  מה    לום, 

   . ולילה עובדים כאן יום  יקה הזאת שאתה מגיע, אנשים  הטכנ 

 

 אותם חברים בישיבת הנהלה.    : מר איתי שייביץ 

 

 נכון.    : גב' כרמל טל 

 

מזמנם   : מר יהודה שנייויס  תורמים  מליאה  חברי  אחת,  עצה,  מו ב שנייה 
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ה א  במקרה  המליאה  בישיבת  בחודש  אחת  פעם  לכאן  מגיע  מגיע  תה  ואתה  טוב, 

שבאמת   דברים  ל עם  שלא  רק  מי  כי  בא  חבל.  לקדם,  שרוצה  מי  לחבל,  רוצה 

כל   את  הכבוד  כל  עם  ושולף  יושב  ולא  תשובות,  ומבקש  שאלות  ושואל  ומשוחח 

 הוואטסאפים שלך, יכולת להעביר לפני שעה.  

 )מדברים יחד(  

 

   -רגע, רגע, עכשיו מדברים לפי הסדר. לפיכך   : ידלין רותם    גב' 

 

 יה.  י נר אני הייתי אחר       : מר רן שדה 

 

 נכון.    : טל גב' כרמל  

 

   -נכון? אז אני       : מר רן שדה 

 

   -רגע, רגע, לא, לא   : גב' רותם ידלין 

 

תקבל   : מר יהודה שנייויס  לא  אתה  הדיבור,  זכות  את  קיבלת  אתה  נריה 

נוס   פת.  עוד פעם 

 

יד   : גב' רותם ידלין  כהן  שעמיר  מבקשת  אני  תודה.  כך  רן  ואחר  בר 

 קשה עמיר.  , בב אתה תדבר ואחר כך רן 

 

של    : עמיר כהן מר   התפקיד  מה  הבין  לא  שיוחנן  חושב  אני  כל  קודם 

הזה שברמלה   דבר קטן, המבנה  סתם  לעשות.  צריכה  היא  ומה  הכלכלית  החברה 

 . שכירה אותה ייתה מ נמצא, אם הייתה חברה כלכלית היא ה 
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.    : עו"ד חן סומך   מזמן

 

 

מיני    : מר עמיר כהן  כל  לעשות  יכולה  להגדיל תכני והייתה  אולי    ות, 

 את אחוזי הבנייה, לבנות שם בנייה, והמועצה הייתה מרוויחה משכירות.  

 

.    : עו"ד חן סומך   מזמן

 

כסף    : מר עמיר כהן  ים  פה  יש  הכלכלית.  החברה  של  התפקיד  זה 

המ  ש בשטחי  ליד ועצה  המון.  הקרקע,  על  המון,    . נמצא  איילון,  שאפשר  במשמר 

המון   כלכ לעשות  מהם ליי פרויקטים  ולהביא  של    ם  שהצוות  חושב  לא  אני  כסף. 

 ובחינוך ובכל זה, יכול לעשות את זה.  רווחה  ב המועצה שמתעסק  

לא   הם  למועצה.  כסף  להביא  והפסד,  רווח  זה  שלה  התפקיד  הכלכלית  החברה 

לעשות  הזאתי    יכולים  החברה  זה.  את  לעשות  אפשרות  להם  אין  זה.  תעמוד  את 

ר  דו"ח  תביא  בשנה,  פעם  המוע ו בפנינו  והפסד.  איזה  וח  נתנה  לי  נדמה  צה 

500,000   ₪ .   

 

 רשת.    : מר דוד גמליאל 

 

יעמדו    : מר עמיר כהן  חברה.  תהיה  לא  בזה,  יעמדו  לא  ביטחון,  רשת 

משק  לא  אתה  אם  אבל  מאוד.  פשוט  חברה  תהיה  זה בזה  מקבל.  לא  אתה  חד    יע, 

לא   ועסקים.  בכלכלה  כ משמעית  שהגיע  חושב  אני  אז  תקבל.  לא  לא  ב השקעת  ר 

   . תמול הייתה צריכה להיות פה חברה כלכלית מהיום, מא 
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 תודה רבה.    : גב' רותם ידלין 

 

 

שמה  ל  ע תסתכלו    : מר עמיר כהן  הקימו  משגב,  אזורית  מועצה 

 ביודפת פארק חבל על הזמן.  

 

 פארק תעשייה.    : מליאל מר דוד ג 

 

למ פאר   : מר עמיר כהן  הולך?  לאן  שכירות  הכול  תעשייה,  ועצה.  ק 

 פת אזור תעשייה, לאן הולך? למועצה?  מו ברק הקי 

 

.    : עו"ד חן סומך   למה ללכת כל כך רחוק? פארק חמן

 

 טוב לשמוע.    : גב' רותם ידלין 

 

.. לעשות דמגוגיה.    : גב' רחל צוריה   אבל.

 

ר  בכלכלה   : ן ותם ידלי גב'  שמבין  ממי  לשמוע  רק    , טוב  שהו  מי מ ולא 

 שחושב שהוא מבין. כן רן בבקשה.  

 

   -כן, אני רוצה להגיד       : שדה   מר רן 

 

הפרסונליי   : מר עמיר כהן  מי  כרגע  משנה  לא  בפני  ם זה  יעמדו  הם   ,

   -ביקורת. לא יהיו טובים, המועצה יכולה 
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 תודה.    : גב' רותם ידלין 

 

 

 

שצריך  תוד        : מר רן שדה  מילה  כל  עם  מסכים  אני  כל  קודם  ה. 

עם להרי  מסכים  ואני  מהרצפה,  הכסף  את  פה  כל יהוד   ם  שחברה  כגוף  ה  כלית 

 גמיש יכול לעשות את זה, והכי טוב מכולם. 

זה   ברגע  עכשיו  צריך  שאתה  ראשון  דבר  נריה  חושב  אני  מנריה,  ששמעתי  מה 

 המועצה.  וכספים של    ה הנהל ועדת  ו להתפטר מהחברות שלך ב 

 

 . . אני אשמח   : רואה מר נריה ה 

 

לפטר  ואם        : מר רן שדה  המועצה  לראשת  קורא  אני  אז  ת  א לא 

 מוועדת הנהלה וכספים.   נריה 

 

י   מה זה הגזמת.    : הודית דהן גב' 

 

 אני אסביר למה.        : מר רן שדה 

 

 למה? כי יש לו דעות שונות?      דובר: 

 

 לא.        : מר רן שדה 

 )מדברים יחד(  

 

.    : גב' יהודית דהן  .  אתה תעשה את זה.
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 ברים, אני אסביר לך למה.  אני באמצע הד       : דה מר רן ש 

 

 יר לי.  אל תסב   : ית דהן גב' יהוד 

 

 את שואלת, אז אני אגיד לך.        : מר רן שדה 

 

.    : גב' יהודית דהן   תחזור בך, תחזור בך, אל תסביר לי

 

 לא, אני לא אחזור בי.        : מר רן שדה 

 

 ?  אל תחזור בי. תגיד מה שם אותך   : גב' יהודית דהן 

 

 סליחה, אני מדבר עכשיו.        : מר רן שדה 

 רים יחד(  ב )מד 

 

 הוא יותר מניפולטיבי ממה שנריה עשה.    : יהודית דהן גב'  

 

 יהודית, הייתה ישיבת הנהלה.    : גב' רותם ידלין 

 

 אל תגזים.   : גב' יהודית דהן 

 

   . לא, אני לא אגזים       : מר רן שדה 

 

 תכבד.    : גב' יהודית דהן 
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 יחה, אני מכבד אגב.  סל       : מר רן שדה 

 

 מכבד.  א, אתה לא  ל   : ן גב' יהודית דה 

 

 לא, אני מכבד.        : מר רן שדה 

 

 אם זה נקרא מכבד אבוי לנו.    : גב' יהודית דהן 

 

ואמר        : מר רן שדה  הוא,  כי  למה.  לך  אסביר  ואני  מכבד,  אני מאוד 

 ראש תשב, אתה חבר הנהלה.  יהודה, תבוא מ 

 

   זמן.   ם אני אף פעם מראש לא שואלת, אין לי די, ג   : גב' יהודית דהן 

 

תבוא        : דה מר רן ש  מדבר.  אני  סליחה  מראש,  תבוא  סליחה, 

אליו   בא  לא  אני  רציני,  אדם  הוא  רציני.  והוא  רציני,  הנהלה  כחבר  תשב  מראש, 

 באופן אישי כמליאה.  

 

 , הוא מאוד רציני, הוא הכי רציני פה.  ברור   : גב' יהודית דהן 

 

 אישי.  כל באופן  זה לא אל נריה אני מסת לא,        : רן שדה מר  

 

   . תענה אחרי זה, רן, יהודית   : גב' רותם ידלין 

 

 מותר לי להביע את דעתי.    : גב' יהודית דהן 
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 אבל אני באמצע, את מפריעה לי.        : מר רן שדה 

 

 

לרן    יהודית,   : גב' רותם ידלין  תני  רן,  אחרי  את  יהודית  רן.  אחרי  את 

 ם.  לסיי 

 

 את מפריעה לי.        : מר רן שדה 

 

חברי  א   : ואה נריה הר   מר  רשימת  את  לתקן  אשמח  שאני  לך  אגיד  ני 

   -הוועדה 

 

אישי        : מר רן שדה  דבר  שום  לי  אין  אני  באמצע.  אני  אבל  סליחה, 

 עם נריה, אני שם את זה על השולחן.  

 

 רן תתקדם.    : גב' כרמל טל 

 

מדב   : גב' רותם ידלין  אתה  שדה  רן  אח   . ר רן  כך  כך  ,  שובע ר  אחר 

 רבות דיון.  , אנא שמרו על ת אחרי זה איתי   , יהודית 

 

אני        : מר רן שדה  דבריי,  את  להשלים  לי  תיתנו  מבקש  אני  אז 

זה   אמר,  שהוא  הדברים  כל  אגב,  מעמיקה  עבודה  עושה  הוא  נריה,  את  מכבד 

החומרים.  את  קרא  שהוא  אבל    אחרי  אישי,  באופן  אותו  מעריך  אני  אגב  דרך 

 פשוט.    שהוא לא יכול להיות חבר הנהלה מאוד   חושב אני  

יכול  בעיה.    הוא  אין  אחרות,  בוועדות  חבר  להיות  יכול  הוא  מליאה,  חבר  להיות 
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את   מנהלת  היא  היא,  כן  כשמה  היא  המועצה  הנהלת  הנהלה.  חבר  לא  אבל 

וכחב  למליאה,  הצעות  מביאה  היא  לתמוך  המועצה,  צריכים  אנחנו  הנהלה  רי 

נכ מביאי בהחלטות שאנחנו   ן שחבר מליאה  ו ם כחברי הנהלה. אני לא חושב שזה 

להחלטות  יו  ומתנגד  שמה  יושב  פעם  אחר  ופעם  שנייה,  המועצה,  בהנהלת  שב 

שום   לי  ואין  פשוט  מאוד  חושב,  שאני  מה  זה  למליאה,  להביא  מציעה  שההנהלה 

 מכבד אותו ומאוד מעריך אותו.  דבר נגדו. נהפוך הוא, אני מאוד  

 

   ודה. ת   : ן גב' רותם ידלי 

 

צרי       : מר רן שדה  לא  הוא    ך הוא  נגד  להיות...  להצביע  צריך 

הדבר   זה  הנהלה,  כחבר  לא  אבל  בסדר.  זה  מליאה,  כחבר  ולהשקפתו  לשיטתו 

   -שרציתי להגיד בעניין הזה. עכשיו לגבי 

 

   -מישהו התשובה מאוד פשוטה כי אם    : מר נריה הרואה 

 

 .  בות לא עונים עכשיו על התשו   : גב' כרמל טל 

 

הנוש       : מר רן שדה  לגבי  הכלכ   א עכשיו  החברה  כל  של  קודם  לית. 

כמליאת   שאנחנו  אמר.  שיהודה  מה  את  להזכיר  לומר  גם  רוצה  אני  תומך,  אני 

זוכר כבר מתי זה היה, הבענו את הרצון שלנו שזה יקרה.   מועצה בזמנו, אני לא 

שיהו  עובד וכמו  אני  עובד.  ואני  לעבוד,  אותי  שלחתם  אמר,  ולילות,  ימ   דה  ים 

הנה  כל  הוא,  רק  לא  עובד ל חבר'ה  המועצה.  לזה  ת  לגרום  כדי  ולילות  ימים  ים 

משהו   פה  הביאו  עבדו  הם  אז  לעבוד?  אותם  שלחנו  מה  בשביל  אז  לקרות. 

טוב   טוב  מסתכל  היית  אם  אסטרטגית,  תכנית  אפרופו  אגב  דרך  בעיניי.  מדהים 

פה ע  שהוצגו  השקפים  פה,  וגם  בהנהלה  וגם  השקפים,  תכנית  הר   ל  בדיוק  או 
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   . . אגב גם בדו"חות הכול על הנייר   , אסטרטגית, הכול כתוב 

 

 אושרו על ידיכם פעם ופעם נוספת.    : גב' רותם ידלין 

 

הוצג. אמרו לך פה שזה להרים        : מר רן שדה  כל הזמן  וזה  ויז'ניצר 

מסכים    כסף  ואני  ליבי.  מהרצפה,  בכל  זה  צריכים  עם  שאנחנו  חושב  אני 

כב  האחרונות, להתקדם  בשנים  שאמרו  כמו  אנחנו  הי חבר   ר,  כלכלית  זו  ה  א 

תהיה   אולי  שנקרא,  מה  של  החששות  את  מבין  אני  להרים.  וצריכה  שיכולה 

בואו   אבל  יחליפו.  ילך,  לא  נכון,  אמר  מה.  יודע  לא   ,' וכו הפיקוח  עם  בעיה 

נתחיל  בואו  לעבוד,  מלא    נתחיל  פה  יש  חבל  זה.  עם  לרוץ  נתחיל  לזרום, 

הת   פרויקטים  של  הנושא  ולכל  איתם.  לרוץ  ה   פעול שצריך  החברה  כלכלית,  של 

גם   מה  אחר.  בשלב  יובא  שזה  מבין  אני  לעכשיו,  לא  שזה  מבין  אני  ככה  לא,  זה 

יהודה   אולי  אמרת,  שאתה  שהדברים  חושב  אני  ולכן  בדו"ח,  כן  גם  קבוע  שזה 

לתת   יוכל  כך  חושב אחר  אני  אבל  פרטים,  קטנה, יותר  שאלה  לי  יש  רק  לי  או   , 

הזאת  החברה  האם  המשפטי,  י   מבוקרת   ליועץ  על  לא,  גם  או  המועצה  מבקר  די 

 אני לא יודע.  

 

המועצה,    : עו"ד חן סומך  של  אורגן  היא  הכלכלית  החברה  בוודאי. 

 היא גוף מבוקר לכל דבר ועניין על ידי מבקר המועצה.  

 

זה       : מר רן שדה  בזה    אוקיי, אז תודה על התשובה.  רק מחזק אותי 

ב   שיש  מנגנוני  הכיווני פה  מכל  מבקר קרה  גם  גם    ם.  הדירקטוריון,  גם  המועצה, 

 . אנחנו כאסיפה. ואללה בקרה כזאת 

 

 וגם התוצאות העסקיות שלה.    : מר דוד גמליאל 
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שיצליחו        : מר רן שדה  מקווה  מאוד  ואני  לעב אני  שצריך,  כמו  וד 

   בטוח שיצליחו לעבוד כמו שצריך. 

 

   בבקשה רן שובע.   ודה רבה. אכן, ת   : גב' רותם ידלין 

 

 אני מודה לכם ובהצלחה.         : מר רן שדה 

 

 תודה. רן שובע בבקשה.    : גב' רותם ידלין 

 

ככה    : מר רן שובע  זה  את  אגיד  בעד  אני  אני  עקרוני  באופן  אחד   ,

כלכלית,   חברה  אני  הקמת  עכשיו,  זה  את  אומר  אני  בעבר,  זה  את  אמרתי 

ג קוהר  עובדתית  שלי.  לאמירות  כשהקמנ נטי  כ ם  אצבע  הרמנו  אחד  ו,  פה  מעט 

 ת אגף צמיחה כלכלית. כי אנחנו רוצים את המועצה צומחת.  להקמ 

פה   מציגים  ככה,  אומר  אני  עכשיו  העיתוי.  שאלת  העיתוי,  שאלת  זו  השאלה, 

ש  אומר  שאני  פרויקטים,  שנתיים  מספר  בעוד  הטוב  במקרה  ישימים  יהיו  הם 

ארבע,  לא    שלוש  כספים,  להניב  והש שיתחילו  אי כרגע.  הדרך  היא  נכון  אלה  ך 

א  צריכים  להקים  אנחנו  שבו  העיתוי  זה  האם  עכשיו,  האם  הכלכלית.  החברה  ת 

 , כשיהיו נכסים. מ להשקיע את המיליון ₪, או בהמשך כשיהיה רג" 

ל  וגם  ליזום  גם  שצריך  מבין  ל אני  מחולק  זה  אומרת  זאת  לנהל.  יוזמה  2-א   ,

צרי  הפרויקטי שמישהו  את  ולהביא  ללכת  ו ך  ל בר   2-ם,  קיימים  שהם  נהל  גע 

אני   עכשיו  אותם.  לבוא  ולא  הדרגתית,  יותר  בצורה  זה  את  לנהל  שאפשר  חושב 

גם   ולשים את המיליון ₪ לשנה, כמו שאני מבין מהדו"חות, כי אתם לא הצגתם 

וזה  לנו.  עולה  זה  מיליון   כמה  חצי  אני מבין,  בשנה.  לנו  עולה  זה  ₪?    נשאל כמה 

 חצי מיליון ₪.  
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ר   צג, כן.  כן, גם זה הו   : ותם ידלין גב' 

 

   . זה הרשת? כי אני מסתכל פה    : ן שובע מר ר 

 

 זה הוצג.    : גב' רותם ידלין 

 

ב    : מר רן שובע  מסתכם  שזה  אחרת,  בטבלה  פה  מסתכל  אני  -לא, 

970,000    .₪ 

 

 לשנתיים.    : לין גב' רותם יד 

 

כאל    : מר רן שובע  פרויקטורים  החבר עם  לא  זה  אולי  ואחרים,  ה,  ה 

 ₪ לשנה.    970,000  רה, שסך הכל זה רה והנוספים לחב זו החב 

 

 בשנתיים.    : גב' רותם ידלין 

 

 אוקיי בסדר.     : מר רן שובע 

 

 תודה רן שובע.    : גב' רותם ידלין 

 

.     : מר רן שובע   רגע, אני לא סיימתי

 

 אה סליחה.    : ב' רותם ידלין ג 
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א    : מר רן שובע  כ ולכן  שחברה  חושב  אני  אומר,  במו ני  עצה  לכלית 

א בעיתוי הנוכחי, לא בעיתוי הנוכחי, אלא בהמשך.  צריכה להיות, ל אזורית גזר  

נוף   הרחבת  פרויקט  יוסף,  כרמי  הרחבת  ופרויקט  פרויקטים.  שיהיו  ברגע 

 וין, לא עכשיו.  איילון, כזה ייקרה צריך לנהל את זה מצ 

 

 ה.  אוקיי, תודה רב   : גב' רותם ידלין 

 

. פרויקט -זה ארכי   מ שהרג"   מודע לזה   מישהו   : עו"ד חן סומך  . 

 

.    : רותם ידלין   גב'   שקורה עכשיו

 

   . מצוין. אגב אני שאלתי את זה בעבר    : מר רן שובע 

 

עכ   : גב' רותם ידלין  כבר  נדרש  שלכם  מהיישובים  סולארי  ,  שיו שקירוי 

 הזה.  כולל מהיישוב שלך שמבקשים עזרה בעניין  

 

יו    : מר רן שובע   . -ת את זה דע לעשו היישוב שלי 

 

   . טיים הוא פרויקט שסיבים אופ   : גב' רותם ידלין 

 

 . היישוב בהתקשרות ישירה עם חברה    : מר רן שובע 

 

עזרה    : גב' רותם ידלין  ביקש  הוא  מאיתנו.  עזרה  ביקש  הוא  לא, 

את מאיתנו  לעשות  יכולים  שלא  אלה  שלכם,  היישובים  שאר  כמו  בעצמם.    ,  זה 

   מיליון ₪.   40-אן ב שקורים כ שכל הפרויקטים של הביוב  
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 . רחיבו את זה בהדרגה עד מסה מסוימת אז ת    : מר רן שובע 

 

מבינים   : גב' רותם ידלין  רוצים   אנחנו  קדימה,    שאתם  נצעד  שלא 

 ואנחנו רוצים לצעוד קדימה.  

 

 בנקודת איזון מסוימת צריך להקים.     : ע מר רן שוב 

 

 תודה.    : ידלין גב' רותם  

 

 בנקודה הזאת.  נחנו לא  לדעתי א אבל     : מר רן שובע 

 

 אנחנו כבר מזמן בנקודה הזאת.    : גב' רותם ידלין 

 

אומר  רגע,   : מר יהודה שנייויס  כשאתה  רן.  משהו  לך  להגיד  רוצה  אני 

   -ים איתי לדעתי לא הגענו לנקודה הזאת, תסכ 

 

   -אני    : מר רן שובע 

 

   -רגע, רגע, רגע  : מר יהודה שנייויס 

 

 ע אותי.  שכנ תה לא צריך ל א    : מר רן שובע 

 

לא   : מר יהודה שנייויס  החלטנו  אמרתי,  רגע  שאנחנו  מילים  זה  תקשיב, 

שנתיים.   כבר  כאן  משקיעים  שאנחנו  כלכלית  עבודה  זה  הנכונה,  הנקודה  שזאת 
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ר  רק  לכ אני  כך  אחר  להשיב  רציתי  אני  קטנה,  דוגמא  לך  לתת  בצורה  וצה  ולם 

קם   אדם  כשבן  אבל  נקו מסודרת.  לא  זה  נכונה. ואומר  מבסס    דה  אתה  מה  על 

הז  האמירה  מה  על  זה?  יש את  תשמע,  עיתוי.  של  לשאלה  תקשיב  רק  עכשיו    את? 

מ  מ נהלית.  עתירה  עתירה  מליאה.  לחברי  אספר  מקומי,  אני  ועד  כי  נהלית 

רמ"י,   מול  התחייבו  עוזיאל  בית  של  השיתופית  את  האגודה  יפתחו  שהם 

עוזיאל.   בבית  השיתופית המגרשים  להר   האגודה  מסוגלת  הפרויקט  לא  את  ים 

תביעה,  חטפנו  ואנחנו  מ   הזה,  שלנו עתירה  הראש  על  צד  ו   נהלית  לא  בכלל  אנחנו 

כלכ  חברה  הייתה  אם  לפתח.  צריכים  אנחנו  אומרים  כי  הזה.  כאן,  בעניין  לית 

ז  הזה.  הפרויקט  את  לוקחת  הייתה  בבוקר  פרויקט  מחר  זה  רווחי,  פרויקט  ה 

היו  יכולת טוב,  לנו  אין  היינ   ם  זה.  את  היום  לעשות  אז  זה.  את  לעשות  שמחים  ו 

חנו לא מרוויחים על הפרויקטים האלה, אנחנו הולכים להתגונן מול  לא רק שאנ 

 . ו הפרויקטים האלה שעכשיו רודפים אותנ 

 

.    : מר דוד גמליאל  .  רן, יש פה.

 

ה  : מר יהודה שנייויס  שאלת  רגע,  שאלה  רק  היא  יותר  עיתוי  מורכבת. 

חברה  לנו  שיהיו  נזין וא   טוב  הזנת  תוכ ל   נחנו  את  לתזמן  פרויקטים  ה 

הע ם הפרויקטי  לא  זה  עכשיו  להגיד  להמשיך  מאשר  ל ,  זה  ומחר  העיתוי,  יתוי,  א 

היה העיתוי שלה? לפני   יודע מה  זה לא העיתוי. החברה הזאת אתה  גם עוד שנה 

 שנים.    5

 

לכם   . שנים   10-ו   5לפני    : גב' רותם ידלין  שחלקם   והבאנו    פרויקטים 

ד  לאו  וגם  חלומות  אמר  הם  מי  בבוקר.  מחר  יקרו  שהתב ווקא  תקודם  בכלל  "ע 

 פה הרבה דברים שלצערנו הם דמגוגיה.    יות האלה. נאמרו דרך החברות הכלכל 

שובע  לפני    , רן  היה  מאוד    10העיתוי  בהרבה  מפגרת  גזר  אזורית  מועצה  שנים. 
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שנים  מאוד  הרבה  כבר  לקחת   3לפני    בחרו אותנו    . דברים  קדימה,    שנים,  אותה 

מה  אגב   זה  יום.  יום  עושים  שלכם, בהפ   , שאנחנו  תחזרו    ניה  אם  כולל 

לח לפרוטוקולי  הצלחתם  כי  מה  ם,  את  ולעוות  שנתיים,  לפני  של  לפרוטוקול  זור 

אמר  המל שיהודה  בישיבת  האחרון  לפרוטוקול  תחזרו  אם  אז  לכם  י .  אמרנו  אה 

   את החייאת החברה הכלכלית.   נביא אנחנו    2022  שנת   שבמהלך 

 

א    : מר רן שובע  הזמן  כל  אני  נכון,  זה  את  ל אמרתם  שזה    א ומר 

 כרגע.  

 

וה   : ין גב' רותם ידל  נאמר  מה  זה  היום.  זה  את  מביאים  אנחנו  נה 

רק   לפני שנים. המועצה  הייתה  הנכונה  נקודת הזמן  הנכונה אדוני?  נקודת הזמן 

עמיר  את  אצטט  ואני  ומפסידה  הזה   כהן   הולכת  כסף  "   –  בעניין  על  שנמצא  זה 

אזורי הרצפ  שמועצה  מזמן ה  כבר  להרים  צריכה  הייתה  גזר  תושביה  ב   -"  ת  שביל 

 כולם. יהודית בבקשה.  

 

על    : גב' יהודית דהן  אני מברכת  כל  אני אתחיל מהסוף. קודם  אז  טוב, 

מ  הכלכלית  החברה  על    2-הקמת  סומכת  אני  כי  באמת  היא  הראשונה  סיבות. 

של  האחרון  בשליש  ככה  נכנסתי  ואומנם  שעשיתם.  שלך    העבודה  הדברים 

פעמיים יה  ולא  פעם  לא  ספק  וללא  באמת  אנ   ודה,  על  נשענת  שאני  אומרת  י 

 צה, וסומכת את ידי על ההחלטות שלכם.  לכם בהנהלת המוע עבודה ש 

לא   עיתוי  כן  אז  נתקדם.  לא  נצליח,  לא  נעז  לא  שאם  העובדה  זה  השני,  הדבר 

אני  וחסרונות.  יתרונות  יש  דבר  לכל  להתחבר,  יכולה  אני  שאם    עיתוי,  חושבת 

לצאת.  זא  הזמן  זה  שהחלטתם  הנקודה  או    בסוף ת  כנראה  זה  הכלכלית  החברה 

או  כי   טר"ש  או  זה  שהייתה  צל"ש.  ההיסטוריה  סמך  על  גם  הצלחה.  או  שלון 

 היסטוריה קלוקלת לחברות הכלכליות, וגם על סמך ההווה.  
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   . יהודית זה לא נכון, אין היסטוריה קלוקלת   : עו"ד חן סומך 

 

   . יש, יש קצת   יש,   : דית דהן גב' יהו 

 

 ם רע.  ש היסטוריה קלוקלת לארגונים שמתנהלי י   : עו"ד חן סומך 

 

 אוקיי בדיוק, נכון.    : דית דהן גב' יהו 

 

מקומית    : עו"ד חן סומך  מועצות  יש  מצוינות,  כלכליות  חברות  יש 

   . מצוינות 

 

ארגונים    : גב' יהודית דהן  כאלה  שיש  אמרתי  איתך,  מסכימה  אני 

אני  תק  ולכן  לזה.  לה רא  יכול  וזה  טר"ש,  או  צל"ש  או  אומרת  הצלחה  יות 

כנרא  זה  באמצע  ולא  כישלון,  יתפוס  לא  לעובדה  ה  מתחברת  מאוד  אני  יעבוד. 

נעשה את כל מה שצריך, את האסדרה  ובעצם  נבוא  '    , שאנחנו פה  וכו את הבקרה 

' וכו'. לצד זאת אני מא  וכו מכבדת אותך  וד  וכו'. גם אני די מבקרת את המועצה 

על  ואם באמ   נריה,  כל מה שאמרת,  ונכון  ת אתה באמת  היה במקום  זה  ולטעמי   ,

אם  ל  ח יש  הציג.  ומנסה    סר ו לך  במקומך  שקטה  הייתי  לא  באמת  אני  האמון, 

 להשלים אותו ברמה האישית.  

הרבה   הערת/הארת  ספק  ללא  אבל  המועצה,  על  ידי  סומכת  מבחינתי  אני 

ב  הארת  ב -נקודות,  וגם  הר -א'  ל ע',  שאולי  נקודות  פערים  בה  לו  יש  מאיתנו  מי 

וכ  עם בנושא,  בלילה  לישון  ולא  אותם  להשלים  א   דאי  האלה.  באמת  הפערים  ז 

 תודה לך נריה. אני מברכת ושיהיה בהצלחה.  
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 תודה יהודית.   : מר יהודה שנייויס 

 

 איתי ואחריו אורי.    : גב' רותם ידלין 

 

בחלקו   : מר איתי שייביץ  כן,  צודק?  נריה  שכרמל  האם  ספק  אין   .

מסוג מ  ורותם  הכול,  את  לעשות  הכול סוגלת  עושה  ויהודה  הכול,  את  לעשות    לת 

יש  נפלא. אם  נריה אתה טועה בגדול. אני חושב שיש    ח אדם ו הכ   להם את   זה  פה 

שיש   השאלה  ואם  לעשות.  יכולה  כרגע  לה  שיש  האדם  וכוח  שהמועצה  למה  גבול 

במועצה,   שיש  התקנים  את  להגדיל  האם  הפרק  על  מוגב לנו  בהם,  שאנחנו  לים 

היא   כסף,  המון  עולה  ב לעשות  זה  זה  את  לעשות  או  פרויקטים  עוד  ג  לקדם  סו

כלכ  חברה  ספק  של  אין  אליה,  ייכנסו  והרווחים  הכספים  את  שתכניס  לית 

פה   לכם  ויוצגו  במועצה    3שהחלופה,  תקנים  הגדלת  של  חוץ,  מיקור  של  חלופות 

 יא זה. ושל זה. אין ספק שהחלופה של חברה כלכלית ה 

ה עוד   האלה  הדברים  בו,  טועה  שאתה  על  דבר  מה  יו  דנן  מקדמת  עוד  השולחן 

אני  במצע   שנקרא.  שעוד  ורותם    חושב  המועצה  שקמה  לפני  עוד  רותם,  של 

בהרבה   הייתי  במקרה  אני  היה,  זה  כלכלית,  חברה  דגלה  על  חרטה  היא  נבחרה, 

מש  תמיד  זה  במועצה,  דובר  זה  היה,  זה  רותם.  של  כאלה  שיהודה  פגישות  הו 

שהצלחנו ד  וברגע  עליו.  זה  יבר  אחר התח ,  עיתוי  לזה  אין  רן,  לקרות.  לא  יל  זה   ,

ל  יותר  יעזור  זה  את  נעשה  זמן.  לוקחים  כאלה  דברים  זה,  את  נעשה  אם  נו. 

עוד   רצים  כרגע  אותה.  איחרנו  כבר  הרכבת  הרכבת.  את  איחרנו  כבר  מאוחר, 

רוא אחריה.   אתה  דעתי  ולפי  דעתי  שרצים לעניות  הפרויקטים  את  אתה    ה  פה, 

ר  שאנחנו  מה  את  את וצי רואה  היה  זה  את  להקים  הזמן  לפתח,  אם  ם  אבל  מול. 

 אתמול אז היום, ולכן אנחנו צריכים להקים את זה עכשיו.  לא  

יש בה סכנות,   נכון חברה כלכלית  אני בעד להקים את החברה הכלכלית הזאתי. 

ניפוח   של  מדבר.  אתה  נריה  מאיפה  מבין  מיני אני  כל  של  אתנן    תפקידים, 
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המ  אם  אבל  וכאלה.  מתפקדת,  וע פוליטי  שהיא  כמו  מתפקדת  שלנו  והמליאה  צה 

 כרגע שום סכנה.  פקדת כמו שהיא מתפקדת, לא רואה בזה  שלנו מת 

 

כמו   זה  את  לתפקד  ידעו  הבאות  והמליאות  הבאות  המועצות  שגם  מאמין  אני 

 שצריך, ולכן אני בעד.  

 

 איתי. אורי.  תודה    : גב' רותם ידלין 

 

קטנ   : יתי שייביץ מר א  תוספת  רגע,  בו,  ה אה  שטעית  דבר  עוד  נריה   ,

ה  חברי בישיבת  הוצגו  לא    נהלה  זה  ידועים,  היו  השמות  כלומר  הדירקטוריון, 

 חדש, לא הפתיעו פה אף אחד. אז זה גם. היית בהנהלה, אתה חבר הנהלה.  

 

 אתה חבר הנהלה נריה.        : מר רן שדה 

 

 י המועצה לא מגיע להם לדעת?  לא, אבל מה חבר   : ה מר נריה הרוא 

 ברים יחד(  ד )מ 

 

 למה שנאמר. אורי בבקשה.    לא מוסתר בניגוד דבר    : גב' רותם ידלין 

 

אני מאוד מכבד אותך.   : מר אורי נדם  לא רציתי להעיר    נריה, תשמע 

אחד לך.  הרוב,  דעת  לשנות  מנסה  החלטה    , אתה  להיות  צריכה  פה  לך  אומר  אני 

כלכלית  לחברה  כן  משמעית  הו חד  לא  הזאת  שהחברה  חבל  לפני .  כמה    קמה 

כי חברה כלכלית היא לא באה לבדוק,    יקטים היו זזים. שנים. יכול להיות שפרו 

לך   תביא  היא  פרויקטים.  גם  להשיג  צריכה  היא  לא.  פרויקט,  לו  נותן  אתה 

כסף  פרויקטים,  לנהל  מסוגלים  לא  אנחנו  אותם.  תנהל  היא  אנחנו  פרויקטים,   .



 מועצה אזורית גזר
 13.02.2022, ראשוןמיום , 30המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 72 
 

פרוי  להביא  לנהל  יכולים  מי שצריך  יכול    וחבל שלא קטים אבל  זה.  לפני  הוקמה 

הייתה    להיות  הרבה  שהמועצה  מה  מתקדמת  רואים  אנחנו  מהר.  יותר  הרבה 

הרג"  עם  הרג" מ שקרה  ובסוף  שאלות,  והיו  ספקות  היו  להפקדה.    מ .  עומד 

עובדים,   לא  אנחנו  שעובדים.  האנשים  בזכות  מי?  להחליט.  ובזכות  באים  אנחנו 

שעובד  מ אנשים  אני  לי  תאמינו  וא ים  אותם.  יום  רגיש  כל  פה  נמצא  לא  ני 

גיש אותם בפעילויות שלהם. אתם קוראים את מה שקורה פה.  במועצה. ואני מר 

לא   אנשים  כי  בבתים,  אותו  לחלק  התחלתי  אני  כן,  כזה.  ספר  יוצא  שנה  כל 

מקבלים  אתם  יישובים  בכמה  שאלתי  אותו.  אני    מקבלים  לא.  אומרים:  זה?  את 

חב עברתי   ואמרתי:  בית  ש בית  מה  תראו  עושה.  ר'ה  הזאת    2022,  2021המועצה 

תע  אנשים,  והיא  יש  שפה  ידעו  שהתושבים  רוצה  אני  דברים.  הרבה  עוד  שה 

 הנהלת שעובדת, היא לא באה לחמם לי את הכיסאות. 

מזה  יותר  רוצים  אתם  מה  שקוף.  הכול  שקוף,  הכול  לכם,  מביאים  הכול  פה   ?

 שקוף, הכול מסודר.  

 

 אים.  בגלל שזה שקוף לא רו   : ישראל פרץ מר  

 

כי    : רי נדם מר או  הסגנון,  את  נריה, תחליף  לך  להגיד  רוצה  אני  אבל 

 לפעמים אנחנו, אני אישית אתפוצץ פעם הבאה.  

 

 חס ושלום.    : מר ישראל פרץ 

 )מדברים יחד(  

 

כולם  אנ   : מר אורי נדם  כן,  דיון,  שיהיה  מבקש  אני  יכול.  לא  י 

  ,  שעובדים.  נשים  רים. חבר'ה תדעו לכבד את הא כולם מדב דיברו
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הציבור    : גב' רותם ידלין  אותנו,  שיכבדו  צריכים  לא  אנחנו  אורי,  טוב 

 מכבד אותנו מספיק. למישהו מחברי המליאה יש עוד שאלות?  

 

 

 כן, יש לי משהו להגיד.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 כן בבקשה אמיר.    : גב' רותם ידלין 

 

וב נכו   : י מר אמיר קרסנט  באיחור  לפה  הגעתי  אני  שהצגתם  דק   02-ן  ות 

לעומת זאת קראתי חלק מהחומרים  א  לא הייתי פה.  ת כל החברה הכלכלית אני 

מאוד   אני  כל  קודם  קושי,  באמת  לי  ויש  בהירות,  חוסר  מאוד  הרבה  לי  והיה 

הזה   הרעיון  הזה,  ברעיון  אני  תומך  אבל  כלכלית.  חברה  לעשות  נכון,  מאוד  הוא 

 ר.  החומ ת לנו עוד קצת זמן ללעוס את  צריך לת חושב ש 

 

את    : תם ידלין גב' רו  תשמע  ואז  לישיבות,  בזמן  שתגיע  מציעה  אני 

 הסקירה. הייתה פה סקירה ממצה.  

 

המליאה    : מר אמיר קרסנטי  חברי  מכל  להבדיל  פה,  להגיד  יכול  רק  אני 

 י שמגיע בזמן, אין ישיבה שאני מפספס.  פה, אני היחיד 

 

 נכון, נכון.    : דלין גב' רותם י 

 

 וט הגעתי מהצפון.  היום אני פש   : י מר אמיר קרסנט 

 

.    : גב' כרמל טל   מתי שאתה רוצה אתה בא ואתה יושב איתנו
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נכון   : מר אמיר קרסנטי  לא    . בסדר  אני  אם  החומרים,  את  קיבלנו  תראו 

ברביע  ב טועה  בצהריים  וה   15:00-י  בערך,  על  בצהריים  לעבור  החומרים.  תחלתי 

חומ  המון  לראות.  זה  המון  להתעסק  המון  זה  את  ו ר,  וראיתי  עשה,  שנריה  מה 

חייבים   אנחנו  הזה  מהסוג  שהחלטות  חושב  אני  לי,  קשה  מאוד  עשה.  שהוא  מה 

 לבלוע אותו וללעוס אותו.  לקבל קצת יותר זמן  

 

 ?  של ענין   יש הערה לגופו   תודה.   : גב' רותם ידלין 

 

 צריך לפרסם?  תה לא חושב ש תגיד קול קורא א   : מר נריה הרואה 

 

לא    : מר אמיר קרסנטי  אני  לעשות,  שצריך  דברים  הרבה  יש  אמרתי, 

 אומר שלא.  

 

אנחנו    : גב' רותם ידלין  זה  ואחרי  לגופם,  להערות  יתייחס  יהודה  טוב 

 נעלה להצבעה. בבקשה.  

 

לה  התשובה להרבה מאוד דברים שהע   , אחד   דברים.   2 : מר יהודה שנייויס 

הפנים   נריה  שמשרד  הנכונה.    חושב   היא  בדרך  ציטטת  שאנחנו  מפרוטוקול  אתה 

אותם    אמרה משרד הפנים    ישן,  שהבאנו  אבל אחרי  לבד,  לעשות  יודעים  שאנחנו 

הענ  כל  את  להם  הצגנו  למסלול.  לכאן,  אותנו  העלו  הם  העמד יין,  זאת  ה,  אבל 

עוד   הזה.  במהלך  תומך  הפנים  משרד  משרד  רם,  בקול  זה  את  אגיד  אני  פעם 

המהל  את  בדק  האנשי הפנים  עם  סופו  ועד  מתחילתו  הזה  קפדניים  ך  הכי  ם 

חבר'ה,   ואמרו  '. בעולם,  וכו צריך  לא  צריך  השאלה  לגבי  זה  אחד.  לדרך,    צאו 

שני  או   , דבר  לסלק  שצריך  כאן  עננה  זה  יש  פשוט  כי  ראוי,  תה,  לא  מכובד,  לא 
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זה   סתם,  לתקוף  רוצה  לא  אני  עכשיו  מכוער.  פשוט  זה  בדיון,  זה  את  עושים  לא 

אי דמגוגי  נוף  פיתוח של  שהצגנו  כרמי  ה. הטענה  של  ראשת המועצה  סגן  ילון של 

 כלכלית.   אתה כנראה לא מבין מה זה חברה   -  סף של ראש המועצה יו 

תב"    להגיש  הולכים  לא  איילון,  אנחנו  לנוף  לכרמי  ע  תב"ע  להגיד  הולכים  לא 

   . יוסף, רק אומרים דבר אחד 

 

   אבל.   : מר אמיר קרסנטי 

 

 רגע, רגע,   : מר יהודה שנייויס 

 

   -נרשם על זה משהו   : מר אמיר קרסנטי 

 

 אבל הוא מסביר תקשיב.    : גב' רותם ידלין 

 

ה  : ה שנייויס מר יהוד  היישובים  שאם  רגע,  הייש אבל  יבחרו,  ובים  אלה 

לזה.   מעבר  ואולי  תשתיות  של  פרויקט  כאן  שנולד  אומר  זה  להרחיב,  יבחרו 

מש  בזה  יטפל  בזה?  יטפל  מי  השאלה  תעלה  רמ"י  וכאן  בזה  יטפלו  כ"ל? 

 ות שלהם?  באמצעות חבר 

 

 . דמי ניהול   5%-מי יאסוף את ה   : סומך   עו"ד חן 

 

א  : שנייויס   מר יהודה  ייקח  מי  זה?  את  יעשה  ועל מי  הזה?  הכסף  זה    ת 

יקימו   אם  גם  כי  יוסף,  כרמי  שזה  בגלל  לא  כלכלית.  חברה  התשובה,  תבוא 

 את זה.     שכונה בירח, אנחנו יודעים להיות שם בשביל לעשות 
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 גם אם יקימו בכפר שמואל.  ו   אם יקימו במצליח גם    : גב' רותם ידלין 

 

 .  ת היישובים האלה ציינת לנו את שלוש   : מר אמיר קרסנטי 

 

היית   : גב' רותם ידלין  לא  שוב  במצגת  זה  הופיע  איילון  משמר  אמיר   .

 לצד האחרים. ואני אגיד יש פה עוד יישובים.  

 

 שה הרחבה.  ילון היחידי שלא ע משמר אי   : מר אמיר קרסנטי 

 

לא   : ' רותם ידלין גב  הזה  בחלק  גם  לוח    ושוב  זה    2היית.  על  דיברנו 

הרל  ה בחלק  המדינה  לוח  וונטי.  את  ופותחת  מדיניות  משנה  לפתוח,  ,  2ולכת 

ברורה,   מאוד  בצורה  יהודה  שאמר  מה  על  אחזור  ואני  לגדול.  יוכלו  ויישובים 

נהיה החברה שתעש היישובים עצמם יקדמו תב"עות, אנחנ  נ ו  היה  ה כמו שאנחנו 

שאף  כדי  ילדים,  גני  שתבנה  שנעש   החברה  כמו  קופון  עלינו  יחתוך  לא  ה  אחד 

א  ונבנה  קופון  היום,  עלינו  יחתוך  לא  אחד  שאף  כדי  בחולדה,  החינוך  קריית  ת 

 כמו שנעשה עד היום. חברה כלכלית היא חברה מבצעת.  

 

קופון   : מר אמיר קרסנטי  איזה  שאלה,  גוזרת?    סתם  חברה  היא  איזו  עם 

   ר. את בית הספ   הקמנו 

 

.   : מר יהודה שנייויס  .  כתוב.

 

 משכ"ל.    : רותם ידלין גב'  

 

.    : עו"ד חן סומך   אני אתן לך דוגמא לקופון
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 אמיר.    משכ"ל   : גב' כרמל טל 

 

   . רגע   : עו"ד חן סומך 

 

 חברה למשק וכלכלה.    -משכ"ל    : מר ישראל פרץ 

 

 מו את בית הספר כאילו?  קי הם ה   : מר אמיר קרסנטי 

 

 נהלת גזרה את הקופון.  החברה המ ן.  כ   : ד גמליאל מר דו 

 

נגזר על ידי  ב   לדוגמא ר,  כמו כל דב   : לין גב' רותם יד  משמר דוד הקופון 

   . חברה מנהלת, שהועסקה על ידי רמ"י במקום על ידי חברה כלכלית 

 

ניהול.    : מר אמיר קרסנטי   כן, דמי 

 

 ה, דמי ניהול קוראים לזה.  שמועצ   כמו   : גב' רותם ידלין 

 

 עושה את זה, אני יודע.    רמ"י   : מר אמיר קרסנטי 

 

 רה שמנהלת.  באמצעות חב   : פרץ מר ישראל  

 

 מה זה רמ"י עושה את זה?    : עו"ד חן סומך 

 

זה   : גב' רותם ידלין  את  עושה  רמ"י  זה  חברה    -  מה  לוקחת  רמ"י 
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 . מנהלת 

 

 מהפרויקט.    5%זה    : עו"ד חן סומך 

 

 

ה   : רותם ידלין   גב'  המנהלת  ככ החברה  יום,  של  בסופו  עובד  זאת  זה  ה 

גוזרת   הכלכלי  ו 5%בעולם  ה .  עם  תהיה    האלה   5%-לכן  אותם  שירוויח  מי 

המועצה   של  הכלכלית  החברה  השנה  ובסוף  המועצה,  של  הכלכלית  החברה 

למועצה  דיבידנד  אשר  תחלק  כמו  ,  גזר,  אזורית  מועצה  עבור  הכנסה  עוד  יהיה 

 נו לעשות כאן.  זה בדיוק מה שבא   רשות דיינו.   בכל שנעשה  

 

 היישובים.  .. . רותם או שהיא תשמור רזרבה   : מיר ארז מר ת 

 

 נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 רגע, היא יכולה גם לעבוד על תב"ר ביישובים?        : מר רן שדה 

 

 כן.   : מר יהודה שנייויס 

 

 נו אז תגיד את זה בקול רם.        : מר רן שדה 

 

ר  .    : ם ידלין ות גב'   אמרנו

 (  )מדברים יחד 

 

בוא  : ס מר יהודה שנייוי  חבר'ה  אחרונה,  מילה  רק  כל  שנייה  את  נכניס  ו 
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קצת  שלה  צי  הח  גם  לצעוק  קצת  גם  כיף  לנו  היה  סוגריים.  לתוך  האחרונה 

 להתאמץ, גם קצת להתעמת חבר'ה.  

 

 

 

 נכון מבורך.    : גב' רותם ידלין 

 

את   : מר יהודה שנייויס  אומר  אני  י אולי  בהחלט  זה  יום  זה  מידי,  ותר 

א  ששלחה  המועצה  למליאת  אות שמח  מבצעים  ואנחנו  משימה,  לבצע  ה  ותנו 

הצד   על  לאשר  בעיניי  התוכניות,  את  נבדוק  למליאה,  נחזור  אנחנו  ביותר.  הטוב 

אחורה   נסתכל  אחד  ויום  הכלכלית.  החברה  של  הפעילות  את  השנים  במהלך 

 ונגיד חבר'ה אנחנו הקמנו.  

 

יהודה,       : מר רן שדה  להגיד  רוצה  שאמרה    אני  למה  מתחבר  אני 

עליכם.  יהוד  סומכים  אנחנו  היום  בסוף  עליכ ית,  סומכים  איזו  באמת  וראינו  ם 

 עבודה אסטרטגית וטכנית בכל פרט ופרט עשיתם פה, ויאללה בואו נצא לדרך.  

 

ב   : גב' רותם ידלין  מצביעים  אנחנו  מצביעים,  אנחנו  נצביע.    2-כבר 

ה  חידוש הצבע תהליכים.  על  תהיה  הראשונה  החברה    ה  של  פעילותה  ואסדרת 

ההצבע  גזר.  אזורית  מועצה  של  תהיה הכלכלית  השנייה  אני    על   ה  הדירקטוריון. 

כפריים   ומרכזים  לפיתוח  חברה  של  פעילותה  ואסדרת  חידוש  על  מצביעה 

בעד?   מי  לפניכם.  ונמצא  אליכם  שנשלח  הנוסח  לפי  בע"מ,  גזר  ותעשייתיים 

רגע  למעלה?  את    תשאירו  מ   17הידיים  נגד?  בעד.  נמנע?    2י  מי  זה    1נגד.  נמנע. 

 רגע הצבעה ראשונה.  
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 אסדרה    –רה כלכלית  חב  . 4

 

הוחלט  החלטה  לפיתוח  :  חברה  פעילות  של  ואסדרה  חידוש  על  קולות  ברוב 

 ומרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ. 

וגזבר   העירייה  מנכ"ל  העירייה,  יועמ"ש  של  הדעת  חוות  את  שקיבלה  לאחר 

ולא  האסטרטגית  העירייה,  בתוכנית  שעיינה  של  חר  פעילותה  ואסדרת  לחידוש 

גזר בע"מ  לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים  כי  המליאה  ,  החברה  התרשמה 

המועצה   ויעדים  בפני  הצמיח משמעותיים  אתגרים  לקידום  עצמה  על    ה שלקחה 

 .  לטובת רווחת תושביה 

אלו   בפ בנסיבות  העומדים  הכלכליים  האתגרים  מגוון  המועצה  ובהינתן  ני 

ביצועי,   כלכלי  בניהול  והתמקדות  בהגדלה  נכון    המליאה סבורה  והצורך  כי 

כפריים  וראוי   מרכזים  לפיתוח  החברה  של  פעילותה  את  ולאסדר  לחדש 

של   צמיחתה  את  ותקדם  שתשרת  בע"מ,  גזר  יזמי  ותעשייתיים  כגורם  המועצה 

 . ימסרו לה מועצה בתחומי הייזום והביצוע שי זרועה הארוכה" של ה " וביצועי,  

כן,   על  לפיתוח  מאשרת את  המליאה  אשר  פעילותה של החברה  ואסדרת  חידוש 

 . מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ 

מאשר   האמורה  ההחלטה  מימוש  ולטובת  האמור  רשת  המליאה  לאור  מתן 

של   בסך  לפעילותה  הראשונות  בשנתיים  לחברה  שנה,    500,000בטחון  בכל   ₪

 ת בעלים בחברה.  ע כהשק 

התחייבות  ף  בנוס  את  מאשרת  בגין  המליאה  חלוטות  תביעות  לכיסוי  המועצה 

מוכרו  שלא  מכך  לגרוע  מבלי  וזאת  החברה,  של  עבר  כאמור  חובות  תביעות  ת 

העירייה   ו/או  החברה  של  עובדתית  ו/או  משפטית  טענה  מכל  לגרוע  ומבלי 
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 לרבות התיישנות.    

נוס  החברה.  של  מעודכן  תקנון  טיוטת  הוצגה  המליאה  הותאם  בפני  התקנון  ח 

לאחר   הפנים.  משרד  ולדרישות  דומות  עירוניות  חברות  של  עדכניים  לתקנונים 

מש  ידי  על  התקנון  נוסח  של  אישור  לאישורה  התקנון  יועבר  הפנים  רד 

 המליאה.  

    

בעד הצב  ידלין,   : יעו  דהן   רותם  יהודית  פרץ,  א ישראל  צביה  מאירי  לבז,  ,  נעמה 

ג  שייביץ,  איתי  איצקוביץ, מקוב,  אמיר    די  כהן,  עמיר  שדה,  רן  לוי,  אלעד 

אורי  קרסנ  ברקאי,  ויתקון  רונית  ארז,  תמיר  שניוייס,  יהודה  צרויה,  רחל  טי, 

 חברים וחברות(   18)   נדם, יוחנן יומטוביאן, משה פוליאקוביץ 

 חברים(   2)   נריה הרואה, רן שובע   : נגד   הצביעו 

 חבר(   1)   יר קרסנטי אמ   : נמנע 

 חברים(   8חסרים: ) 

 

על   : ן לי גב' רותם יד  הצבעה  היא  שנייה  כפי  הדי   הצבעה  רקטוריון 

 יצא החוצה הוא לא מצביע.  שהובא לפניכם, אלעד לוי  

 

 צא, צא החוצה.    : מר תמיר ארז 

 

נ   : גב' רותם ידלין  לו  יש  בעד  כי  מי  יצביע.  לא  הוא  ולכן  עניינים  יגוד 

כפי  הדירקטורי  לפניכם?  ון  נגד?    17שהובא  מי  נמנע?    2בעד.  מי  נע.  נמ   1נגד. 

 . מועצה האזורית גזר  חג, זה יום חג ל   חברים זה יום 

 

 לדוד.  יום חג    : מר ישראל פרץ 
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החברה   : גב' רותם ידלין  את  מחדש  מקימים  לס .  אנחנו  לי  כמה  תנו  פר 

לתושבי  חג  יום  זה  לכולנו,  חג  יום  זה  אזורית   חגיגי.  שסוף  גזר    מועצה  כולם, 

י  כלכלי סוף  זרוע  להם  מה   ת ש  כסף  להרים  את  שתוכל  אקח  אני  אם  רצפה, 

 המילים של עמיר.  

 

   . עלינו   חובת ההוכחה   : גב' יהודית דהן 

 

 . חובת ההוכחה עלינו   : גב' רותם ידלין 

 

הז   : גב' יהודית דהן  הזמן  אצטרך  מנקודת  אני  אם  גם  משגיחה,  ואני  ו. 

 שגיחה.  , אני מ לעשות עוד קדנציה 

 

זאת    2025-ב "חות הכספיים של החברה הכלכלית  הדו   : "ד חן סומך עו 

 חובת ההוכחה.  

 

 זאת הבטחה יפה. זאת הבטחה יפה.    : גב' יהודית דהן 

 

 תודה רבה.    : גב' רותם ידלין 

 

ומשמעותית   : גב' יהודית דהן  יפה  הבטחה  את  זאת  לא  זה  אם  בין   .

 אמרת אותה.  

 

 ך.  כם, צאו לדר אמרו ל   איך   : מר אורי נדם 
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הי   : יה גב' רחל צור  זאת  עובדים,  שאתם  אמון  ובדרך  הצבעת  יתה 

 חברים יקרים, אנחנו עובדים פה כל כך יפה, תמשיכו ככה.  

 

 נכון.    : מר אורי נדם 

 

 תודה רבה.    : גב' רותם ידלין 

 

לב לנקודה מסוימת? שחבר הדירקטוריון  אבל שמתם    : מר ישראל פרץ 

 ה זה דוד הגזבר.  תושב המועצ   שהוא לא היחיד בחבר'ה  

 

שה   : גב' רותם ידלין  סיבה  החברה  ויש  של  בדירקטוריון  יושב  וא 

שאמרנ  כמו  יהודית  גזר.  אזורית  מועצה  תושב  שאינו  אף  על  חובת  הכלכלית,  ו 

   -ההוכחה עלינו 

 

.    : גב' יהודית דהן   לגמרי

 

   -ואנחנו נעמוד בה   : תם ידלין גב' רו 

 

 כים.  נחנו מח א   : גב' יהודית דהן 
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   ירקטוריון י ד מינו –חברה כלכלית  

 

הוחלט  החלטה  ומרכזים  :  לפיתוח  לחברה  דירקטוריון  למנות  קולות  ברוב 

ידלין  כ  רותם  בע"מ:  גזר  ותעשייתיים  יהודה    –פריים  דירקטוריון,  יו"ר 

 י ואנטיה קסל.  שנייויס, כרמל טל, דוד גמליאל, ג'ו לו 

 

בעד הצב  ידלין,   : יעו  פר   רותם  אלבז,    ץ, ישראל  צביה  דהן,  מאי יהודית  רי  נעמה 

ג  שייביץ,  איתי  קרסנ איצקוביץ,    די מקוב,  אמיר  כהן,  עמיר  שדה,  רחל  רן  טי, 

יוחנן   נדם,  אורי  ברקאי,  ויתקון  רונית  ארז,  תמיר  שניוייס,  יהודה  צרויה, 

 וחברות(   חברים   17)   יומטוביאן, משה פוליאקוביץ 

 ם( חברי   2)   נריה הרואה, רן שובע   : נגד   הצביעו 

 חבר(   1)   אמיר קרסנטי   : נמנע 

 חבר(   1)   אלעד לוי   : ביע לא הצ 

 חברים(   8ים: ) חסר 

 

5 .   .  אישור הסכם מבנה לודים הישן

 

אנחנו    : ידלין גב' רותם   שבה  הנקודה  היא  מה  לראות  רציתם  אם 

מב  הסכם  אישור  הבא  לסעיף  עוברת  אני  הנה  יהודה   נה משנים,  הישן,    לודים 

 .  בבקשה 

 

 ברה הכלכלית.  הח   בלי   ה וזה קור     דובר: 

 

 ברה הכלכלית.  זה לא יתקדם בלי הח ,  לא   : גב' רותם ידלין 

 )מדברים יחד(  
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קורה    : גב' רותם ידלין  היה  זה  צריך    2007-ב אולי  היה  שזה  כפי 

 לקרות אם הייתה חברה כלכלית.  

 

אותי  : מר יהודה שנייויס  שלח  תמיר  ב   חבר'ה  זה  את  זה    2-לעשות  דקות, 

פ   2יהיה   בעבר  מודיעין   עלו דקות.  חבל  דן,  שדות  הרשויות  מועצה  ו   שלוש 

ב  גזר  רמלה,  אזורית  בעיר  במבנה  ישבה  הוועדה  ובנייה.  לתכנון  משותפת  וועדה 

ש  עמידר. מבנה  מאז   ל  מוגן.  כדייר  שם  להיות    2007שנת    ישבו  הפכו  הוועדות 

נשאר,   והבניין הזה  יעיין  ועדות מקומיות  בספר התקציב,  שיסתכל  מי  שכל שנה 

ה   בתקציב  שלנו,  של  המקומית  אנחנו   86,000וועדה  כשכ מ   ₪  שנה  כל  ר  שלמים 

 עיריית רמלה על המבנה הזה שעומד היום ריק.  ל   דירה 

 

שנת    : ין גב' רותם ידל  זה  2007מאז  כמה  לבד  לחשב  יכולים  אתם   ,

 עולה, ומעניין שזה לא עלה בשאלות אף פעם.  

 

 . ₪   90,000 : יהודה שנייויס מר  

 

 . על המבנה הזה.  .. יש   : מר אמיר קרסנטי 

 

א   90,000 : מר יהודה שנייויס  קחו  כפול  כפול  ₪  השנים  לא    15ת  זה  שנה, 

שור   שוב חי  שאנחנו  כסף  זה  מסובך,  כך  תועלת.  כל  שום  ללא  שנה  כל  פים 

חן   חן,  סומך  בעזרתו האדיבה של  של  בעזרתו האדיבה  הזה, באמת  בעניין  שפעל 

במ וכ  כאן  שנרקמים  והאמון  הפעולה  משיתופי  הגי חלק  להבנה.  רחב,  עיריית  עו 

 . נכס בתוך העיר רמלה ם, זה  לה רמלה טענו כל השנים שזה ש 
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לעמ   : עו"ד חן סומך  דרישה  הגישו  וקיבלו  הם  הנכס,  את  לרכוש  ידר 

 שומה לרכישת הנכס ושמה זה נעצר.  

 

 ה.  אה גם קיבלו שומ   : גב' יהודית דהן 

 

 מה?    : עו"ד חן סומך 

 

 ומה.  בלו ש גם קי   : גב' יהודית דהן 

 

 קיבלו שומה בגוף.    : מר אמיר קרסנטי 

 

הרשויות  ההסכ  : יס מר יהודה שנייו  שלוש  פשוט,  נורא  דבר  אומר  הזה  ם 

   -ירכשו את הזכויות בנכס כדיירים מוגנים, שזה 

 

 מהשווי.    40%  : סומך   עו"ד חן 

 

דיי משוו   40% : מר יהודה שנייויס  של  הזכויות  זה  הנכס,  של  השמאי  ר  י 

להיכנס  בלי  הנכס    מוגן.  את  קונים  אנחנו  המפתח.  דמי  בגלל  המשפטית,  לפרשה 

ל   40%-ב  אנחנו בשביל  אז  יסודות.  לה  שיש  רמלה  של  התביעה  את  נעביר    סיים 

דהיי   25% תמורה,  ללא  רמלה  לעיר  יהיו  מהזכויות  הזה  נכס  בעד  כרגע  נו 

 רשויות.    4  לו   שותפים 

 

 ייה או מה?  בנ מה זה זכויות, זכויות    : מיר קרסנטי מר א 
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 הכול.    : עו"ד חן סומך 

 

 על הנכס.    : מר דוד גמליאל 

 

 על הנכס.    : טי קרסנ   מר אמיר 

 

דבר    : עו"ד חן סומך  לכל  בעלות  זכות  שיש  מי  לכל  זכות  היא  הזכות 

 ועניין.  

 

לי   : ודה שנייויס מר יה  נתן  שב   2תמיר  מכיוון  אז  וכספים  נהל ה דקות,  ה 

ם המדויקים. גודל החלקה  רוצה לתת את הפרטי   ני נשאלו שאלות בעניין הזה, א 

אפש  על  שם  מדובר  מדונם,  יותר  קצת  לב זה  ב רות  זה  קומות.    3-נות  הייעוד 

הזאת  ההגדרה  המקום,  על  החל  בתב"ע  אבל  ציבור,  כוללת    מבנה  רחבה,  מאוד 

והדבר  מרפאות.  גם  וכוללת  ספורט,  גם  וכוללת  נופש  שוכב    גם  שזה  זה  החשוב 

זה,  את  שמכיר  בצמוד מ   מי  ול   מש  אתגר  לקניון  זה  עכשיו  אבל  הממשלה,  קריית 

עכ  חבר'ה  יהודית,  שאמרה  ח כמו  את  שיו  רוכשים  אנחנו  עלינו,  ההוכחה  ובת 

מביאים  אני  כלכלי,  ייזום  עליו  לעשות  רוצים  ואנחנו  הזה,  זה    הנכס  זה,  את 

   -חלק מההסכם להביא את זה בפני כל אחת מה 

 

 . ם זה לא חלק מההסכ   : עו"ד חן סומך 

 

כל   : מר יהודה שנייויס  בפני  זה  חייבים להביא את  מהחובה בסדר. אנחנו 

מ  עכשיו  המליא אחת  זה,  את  אישרו  דן  שדות  זה,  את  אישרו  מודיעין  חבל  ות. 

גדולה  מתנה  זה.  את  מאשרים  זה,    אנחנו  על  גם  עובדים  גדול,  הישג  ובאמת 

יו     -הו שאנחנו נדע מש ם. זה טיפול מתמשך, וזה הופך להיות  עובדים יום 
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 איך החלוקה?    : נטי מר אמיר קרס 

 

 ל אחד. לכ   רבע  : מר יהודה שנייויס 

 

 רבע, רבע לכולם גם לרמלה.    : אל פרץ מר ישר 

 

נייצר מיזם משותף,   : מר יהודה שנייויס  אנחנו עכשיו כשנצא  כרגע אנחנו 

ל  נצא  הזכויות  את  כשנרכוש  להרוויח  לדרך,  שלנו  היכולת  את  למקסם  דרך 

 כס הזה.  הנ מ 

 

   ת. מאו כמה הש       : מר רן שדה 

 

מפ   : עו"ד חן סומך  זכויות  ללא  ברכישה  הם  השמאות  מיליון    .22תח 

 .  ₪40%, וזה  

 

 מזה.    40%אנחנו נשלם    : גב' רותם ידלין 

 

 .  40%שת הרשויות ישלמו  שלו  : מר יהודה שנייויס 

 

,   : מר אמיר קרסנטי  כן חלק  ל   מזה   40%מיליון ₪ מחלקים    2.5ברור.    כן, 

 .  3-ל 

 

 .  3-ק ל לחל   : גב' רותם ידלין 
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 ורמלה ללא כלום.    : מר ישראל פרץ 

 

ל   : קרסנטי מר אמיר    4-? ל 3-לא, למה 

 

 לא, לא, רמלה לא משלמת.    : מר ישראל פרץ 

 

 .  25%  מקבלים   רמלה  : מר יהודה שנייויס 

 

   רמלה לא משלמים.   : עו"ד חן סומך 

 

 לא משלמים.    : מר ישראל פרץ 

 

 אנחנו משלמים עבורם.    : יר קרסנטי אמ מר  

 

חבר'ה  : יהודה שנייויס   מר  עוד    . כן.  כאן  מ   זה   , הפעם גם  ,  0720שנת  שכב 

   מאוד שמחים לחלץ את הנכס הזה, זה נכס שלנו, ונעשה עליו כסף. אנחנו  

 

ז   : עו"ד חן סומך  הזה,  בקטע  אחת  מילה  לומר  ראש  צריך  כי  שכב  ה 

כ  רמלה,  של  הקודם  הרג"   מו העיר  עם  מ בנושא  הזה.  הנושא  את  גם  תקע  הוא   ,

 לנהל. חר לגמרי, והרבה יותר קל  עיר הנוכחי של רמלה יש יחסים מסוג א ראש ה 

 

זה, זה חלק מאות   : גב' רותם ידלין  ו מהלך  ואני אגיד, בואו נשלים את 

עם   יחד  בונים  המועצה  הנהלת  שאנחנו  אמון  מודיעין,  של  חבל  עם  יחד  רמלה 

לנו  הרג" ל   שאפשר  את  את   20אחרי    מ חלץ  גם  לחלץ  לנו  מאפשר  הוא    שנה, 

אחרי   הזה  ז   15ההסכם  ובסוף  אמון,  שנה.  הוא  הסיפור  הסיפור.  מה  ה  זה 
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   . טובים ומשותפים   יחסים ב שאנחנו מצליחים לבנות יחד איתם, ולהשיג  

 

.    : ץ מר ישראל פר   שלא יתפרש שאנחנו צד בעניין

 

 ח. לי שנייה, אני לא שומעת ולהשיג ולהצ   : גב' רותם ידלין 

 )מדברים יחד(  

 

הערות   : גב' רותם ידלין  שאלות?  בתקופה  אז  ביתו  את  שבנה  מי  כל   ?

 ערות נוספות? שאלות? מי בעד?  ה .  מסוימת מכיר 

 

 יש לי שאלה.    : מר נריה הרואה 

 

 כן, רגע תורידו את היד.    : דלין גב' רותם י 

 

 איפה הקו החום של הרכבת הקלה?    : מר נריה הרואה 

 

   . אתה שואל שאלה מצוינת. אז אני אענה לך מהר  : ודה שנייויס יה מר  

 

   -כי אני   : נריה הרואה מר  

 

 ני עונה לך, אתה שאלת שאלה.  א  : מר יהודה שנייויס 

 

 אתה מבין את השאלה שלי?    : מר נריה הרואה 

 

 כן, תקבל תשובה.   : מר יהודה שנייויס 
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   ה? הוא לא אמור לדרוס את המבנ   : הרואה   מר נריה 

 

של   : מר יהודה שנייויס  השוליים  את  לדרוס  אמור  הוא  אבל  לא.  לא, 

התוכנית החל  כרגע  ל   קה,  עדיין  זה  החום  הקו  אבל  הזאת,  מאושרת.  תכנית  א 

 . בתוכנית זה גורס את החלק הצפון מזרחי 

 

 הפינה שמה.    : ר קרסנטי מר אמי 

 

   בפינה.  : מר יהודה שנייויס 

 

 ת.  יו בדקנו את כל הזכו   : עו"ד חן סומך 

 

   -כן. אתה רוצה לשמוע את  : מר יהודה שנייויס 

 

הזכוי ת   : מר אמיר קרסנטי  מה  לי  להגיד  גיד  יודע  אתה  שם?  שיש  ות 

 יום?  ה 

 

 מה?   : מר יהודה שנייויס 

 

 שיש שמה על המגרש?    מה זכויות הבנייה   : מר אמיר קרסנטי 

 

   . ומות ק   3-ב   90% : מר יהודה שנייויס 

 

 על הקרקע.    0%9  : מר אמיר קרסנטי 
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 קומות.    3-כן. ב  : מר יהודה שנייויס 

 

 קע?  ... על הקר   : מר אמיר קרסנטי 

 

תקשיב  : מר יהודה שנייויס  חבר'ה  גם  ועכשיו  להיות  צריך  אחת,  שנייה  ו 

בכלכל  להבין  וצריך  לגבי  ענייניים  אישורים  שמוציאה  המקומית  הוועדה  ה. 

 ואחרים בנכס.    לה זה עיריית רמלה, שיש לה אינטרסים כא הנכס הזה  

 

הקודמת    : עו"ד חן סומך  שבקדנציה  אציין  אני  הראויה  בזהירות 

בתעבו לבי   שיואל  נרחבים  מאוד  קשרים  לו  והיו  היה,  אליי  א  התקשר  רה. 

רוצ  'חן אתם  לי:  ואמר  לרכוש את המבנה של  הסמנכ"ל של תעבורה  לנו  ים לתת 

' ל  לו:  אמרתי  'מה  ודים?'   ' 'כן. לי:  אמר  הוא  תסתדר?'  הוא  תע אתה  שם?'  שה 

לבנות שם בתוך העסק הזה   הולך  'אני  לי:  מוגבלו   we workאמר  עם  ת  לאנשים 

להי שא  הולך  הזה  הדבר  זה.  את  להביא  יכול  לדבר  ני  מדוגמת  בונבוניירה  ות 

  '  הזה.

 

 ה צמוד לתפוח.  כי ז   : מר ישראל פרץ 

 

אפשר   : גב' רותם ידלין  למה  דבר    כדוגמא  שום  אמר  לא  הוא  לעשות. 

 אחר.  

 אומרים ביידיש אז געזוגט.    : תמיר ארז   מר 

 

 נכון.    : עו"ד חן סומך 

 

 הוא אמר, אפילו אני יודע את זה.  אז    : ר נריה הרואה מ 
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 .  יאללה חבר'ה, אני שמח שכולם מחייכים  : ה שנייויס מר יהוד 

 

   ד? מי בע   : גב' רותם ידלין 

 

 . רגע   שנייה   : מר נריה הרואה 

 

 וד שאלה, כן.  ע   רגע יש לו   : גב' רותם ידלין 

 

 הקו החום לא עובר שם?    : מר נריה הרואה 

 

עניתי  : מר יהודה שנייויס  בחלק    אני  החלקה,  של  בשוליים  עובר  לך, 

מזר  א הצפוני  לך  אתן  אני  כך  אחר  אליי  תבוא  לך.  דייקתי  עוד  שם  חי,  ת 

 התוכנית, תוכל להיכנס לבד.  

 

לבוא   : גב' רותם ידלין  גם  יכול  אתה  לפני,  או  כך  לשאול  ו פני  ל   אחר 

 את השאלה.  

 

מפרק    : מר אמיר קרסנטי  אתה  ואז  דורסים,  שהם  טוב  דווקא  זה  לא, 

 אותם בזכויות בנייה. זה מנוף.  

 

שאלות    : לין גב' רותם יד  להצבעה?  להביא  אפשר  מנוף.  בהחלט  זה 

מנ נוס  הפכנו  זה  את  גם  רבה.  תודה  אחד,  פה  בעד?  מי  יהודה  פות?  לנכס,  טל 

 פרויקטים האלה.  ה   2תודה על ההובלה של  

 

 הסכם מבנה לודים הישן.  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 
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 . 5/2012למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל  הסכמי פשרה   .  6

 

סעיף    : גב' רותם ידלין  הבא,  לסעיף  עוברים  פשרה    6אנחנו  הסכמי 

 בבקשה.  למחיקת חובות ארנונה, סעיף שחוזר דוד  

 

על    : מר דוד גמליאל  מצער    פי חברים  מקרה  עוד  פה  יש  שקבענו  הנוהל 

סך   על  חוב  מחיקת  לנו  לאשר  מכם  מבקשים  אנחנו  הסיבות    397,959שבו   .₪

 חנו מבקשים את אישורכם.  רשומות בנייר שקיבלתם, ואנ 

 

 הערות? מי בעד? מי נגד? נמנעים?  שאלות?    : גב' רותם ידלין 

 

 ריה מה איתך לא הצבעת?  נ   : גב' כרמל טל 

 

 לא הצבעת.    : ין דל גב' רותם י 

 

 משהו תחליט שאתה, אתה צריך להיות משהו.    : גב' כרמל טל 

 

 -אני נמנע   : ואה מר נריה הר 

 

 נמנע.    : גב' כרמל טל 

 

 נמנע.    : רותם ידלין   גב' 

 

 ני בעד.  לא, אמרתי א   : מר נריה הרואה 
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 בעד.    : גב' רותם ידלין 

 

 בעד אז פה אחד.    : גב' כרמל טל 

 

 אחד תודה רבה.    פה   : גב' רותם ידלין 

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  לפי  לאשר  פה  ארנונה  חובות  למחיקת  פשרה  הסכמי 

 .  5/2012מנכ"ל    חוזר 

 

 ביקורת יישוביות.    אישור מינוי חברי ועדות  . 7

 

עוברים   : גב' רותם ידלין  ועדות    7לסעיף    אנחנו  חברי  מינוי  אישור 

 כרמל בבקשה.    ביקורת יישוביות, 

 

א   : גב' כרמל טל  קול  זכ אני  הוצאנו  אנחנו  הקדנציה  שבתחילת  יר 

דות הביקורת. יש לנו באופן  קורא ליישובים, בכל יישוב התנדבו פה חברים לווע 

ה  התחום  גם  ומביאים  טבעי,  מרכזים  זמן  לכמה  אחת  ואנחנו  דינמי  הוא  זה 

הב ל  בוועדות  שיש  פרסונליים  שינויים  בדבר  לידע  ביישובים.  מליאה  יקורת 

 הכנסת את הטבלה אופיר או לא?  

 

 לא.    : גב' אופיר עלוה 

 

מספ   : גב' כרמל טל  לנו  יש  בהם אז  לנו  שיש  יישובים  אז    ר  שינויים, 

מצבי  אנחנו  חן  בעצם  אקריא,  ליידו אני  רק  שזה  או  אישור  על  של  עים  ע 
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 המליאה?  

 

 ם.  אישור, אנחנו מאשרי   : עו"ד חן סומך 

 

דבר.    : גב' כרמל טל  לכל  את    אז אישור  חשמונאי  בבית  לנו  יש 

 מיכאל בינאורי, יש לנו ביציץ את שמעוני רעות.  

 

 . מה זה הוא מצטרף   : ץ מר ישראל פר 

 

כאלה    : גב' כרמל טל  על  מדברת  אני  עכשיו  מצטרפים,  שמצטרפים 

 דות הביקורת.  לווע 

 

 כן.    : מר ישראל פרץ 

 

שמו   : גב' כרמל טל  בכפר  כהן,  ניסים  את  לנו  את    אל בישרש  לנו  יש 

רחל   כרגע:  בה  יהיו  שמתחלפת,  ועדה  בעצם  לנו  יש  יוסף  כרמי  רובנסון,  חיה 

מ שקד  בפדיה  רותם.  ומשה  רם  יחזקאל  מצטרפים  ,  בפתחיה  הלל,  אבי  צטרף 

 רונית מדינה גבע.    מה אשר, וברמות מאיר יעקב ירון וסל 

 

ג ר   : מר אמיר קרסנטי     -ם גע שאלה, זה ועדים מקומיים או שזה 

 

 .  יישובית   ועדת ביקורת   : גב' כרמל טל 

 

.    : מר דוד גמליאל   ביקורת מעל הוועד המקומי
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 ועדה מקומית.    : ר קרסנטי מר אמי 

 

 בלבד.   : מל טל גב' כר 

 )מדברים יחד(  

 

 ס קודם לפני ההצבעה.  אני רוצה להתייח   : מר ישראל פרץ 

 

 פרץ רוצה להתייחס בבקשה.    כן, ישראל   : גב' רותם ידלין 

 

הוועדות    : פרץ ל  מר ישרא  ותתי  האלה  הוועדות  כל  האמת  אני  כן, 

סתם,   לאיזה  הפכו  המקומיים  מתרשם  בוועדים  אני  אבל  אומר,  שאני  סליחה 

ואפיל כ  ביטוי,  לידי  באה  לא  שלהם  שהפעילות  ולצערי  כה,  מיותרת.  הרב  ו 

ב  יודע  לא  אני  וכמה.  כמה  אחת  על  ביקורת  בכלל  בוועדת  הם  האם  אמת 

איז  יש  אם  מה  ה  מתכנסים,  על  יודעים  אנחנו  בכלל  אם  הזה,  העניין  על  פיקוח 

שנב ש  הראוי  שמן  חושב  ואני  עושים.  את  הם  יש  כבר  אם  הזה  העניין  את  דוק 

   -צמו ואנחנו הדבר הזה, אם בכלל זה נחוץ. כי זה חוזר על ע 

 

 חייב.    : חן סומך   עו"ד 

 

ש שני   : מר ישראל פרץ  כמו  חן  לי  תענה  שאתה  יודע  אני  יודע  את יה,  ה 

יודע,   שפשוט  שב  שנייה אחת ברשותכם. אני חו מבחינת החוק, תאמין לי גם אני 

פ  של  לסוג  הופכים  מ אנחנו  דנו  ממש  קודם  אנחנו  של  רסה.  בנושא  ברצינות  אוד 

אנחנו   ופה  וז נאש זה,  קורה  ר  לא  מה  קורה  מה  בכלל  יודעים  לא  ואנחנו  ואיך  ה, 

שב שצריך לחשוב איך לעשות את זה אחרת,  חו קורה, וסתם מצביעים וזהו. אני  

   זה הכול.  
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כ   : גב' כרמל טל  קודם  אגיד  אני  אנחנו  אז  דבר  כל  לא  שלצערי  ל 

 . שהם לא להחלטתנו. יש חוק שקובע   יכולים לעשות אחרת. ויש דברים 

 

.    : רסנטי מיר ק מר א   זה החוק וזהו

 

אגי ואנחנ   : גב' כרמל טל  כן  אני  בו.  לעמוד  אלא  לנו  אין  מנגד  ד  ו 

בתחילת   מיניתי  שאם  חן  זה  על  ויעיד  העיקרון  ברמת  יכולתי  אני  שאנחנו, 

ועד  ביקורת הקדנציה  לא  ת ו יישובי   ות  אפילו  אתה  לזה.  להניח  יכולה  אני  היית  , 

שאנחנו לא מניחים לזה, וגם בין    יוון יודע שפה נפל חבר, ושם יש ועדה, אבל מכ 

ש  הרבים  הדברים  ב כל  מטפלים  אנחנו  בזה  גם  עושים,  יומיומית.  רמ אנחנו  ה 

דו"חות   שיוגשו  זה  על  עומדים  אנחנו  החברים,  אחרי  הזמן  כל  עוקבים  אנחנו 

הוו בי  על  ביקורת  שתיעשה  זה  על  עומדים  אנחנו  בקרה  קורת.  שתיעשה  עדים, 

משמעו  שתהיה  כן,  פה  נו שיהיה  שמונתה.  ת  ועדה  עוד  רק  ולא  הזה,  לדבר  ספות 

יכ  אני  המק אז  את  עושים  שאנחנו  להעיד  באמת  שזה  סי ולה  לך  אגיד  לא  מום, 

במ  אנחנו  כן  אבל  ולעילא.  לעילא  מתפקדים  שכולם  לך  אגיד  לא  לוא  מושלם, 

גם שותפה  והיא  גם עמירה,  ונכנסה  הלב,  לזה  לדבר הזה   תשומת  נותנים  . אנחנו 

הל  תשומת  כל  הר את  לוועד ב  הוועדים  ו אויה  פעילות  על  שמפקחות  הביקורת  ת 

 ישובים.  בי 

 

 יד עוד מילה אחת.  הג אני חייב ל   : מר תמיר ארז 

 

 בבקשה תמיר.    : גב' רותם ידלין 

 

שאתה    : מר תמיר ארז  הביקורות  אנחנו  כל  שוות.  לא  הרבה  רואה, 
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   שה ביקורת. ו וע מבקרת תותחית שיושבת  רה,  בעמי יכולים להתברך  

 

 לא, זה משהו אחר, זה ברור.    : ישראל פרץ   מר 

 

 לנו ביקורת.    ועושה   : מר תמיר ארז 

 

   נכון.   : גב' כרמל טל 

 

 . המועצה   ת לעילא ולעילא בתיאום עם ראש   : מר תמיר ארז 

 

 זה ברור.    : מר ישראל פרץ 

 

יכולים   : תמיר ארז מר   ואנחנו  צוות,  שיש    ועבודת  בביקורת  להתברך 

שי פה  ביישובים  שיש  מה  ר ,  שהם  מה  שאנחנו  עשו  בכלל  בחוק  לקונה  זה  וצים, 

 ש מבקר חיצוני.  י   איים על הביקורות ביישובים, לא תמיד צריכים להיות אחר 

 

 לא, זה לא נכון.    : מר איתי שייביץ 

 

להגיד    : מר תמיר ארז  יכול  תגיד מה שאתה רוצה אחר  אתה  נכון,  לא 

 שבא לך תגיד.    כך. מה 

 

   אני אגיד.   : מר איתי שייביץ 

 

משהו   : רז מר תמיר א  תמציא  מה,  יודע  לא  שאני,  להגיד  רוצה  ,  אתה 

  .  תדבר על הירח מצידי
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 זאת הייתה הערה.   : ין דל גב' רותם י 

 

ביישובים    : מר תמיר ארז  הביקורות  שכל  חושב  צריכים  אנחנו  אני 

 . לאשר את החברים רק  

 

 ר.  ברו   : מר ישראל פרץ 

 

הז   : מר תמיר ארז  בעניין  וזה  פורמלי  להתייחס  ה.  צריך  וככה  הכול, 

 ה דיון.  לזה, ולא לקיים לז 

 

 נו יש לנו איזו אחריות.  נח לא, אבל א   : מר ישראל פרץ 

 

.    : גב' רותם ידלין   תודה תמיר, כן איתי

 

.  בקי   : מר תמיר ארז   צור זה..

 

את    : מר איתי שייביץ  לאשר  צריכים  שאנחנו  חושב    זה. נכון  אני 

אנחנו   ל שכחברי המליאה  כי תושב בסוף מחויבים  לקבל שירות    מעונין   תושבים, 

י  בדרכ על  פועל  שלו  והוועד  הוועד שלו,  לא    ים די  או  לא חוקיות  או  קלוקלות  או 

 . זה 

 

 תגיש קובלנה.    : מר תמיר ארז 

 

כנבחרי    : מר איתי שייביץ  פה  שיושבים  פה  כולנו  של  אחריות  זה  בסוף 
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 . ציבור 

 

 נכון.    : מר ישראל פרץ 

 

שכר בש   : יץ מר איתי שייב  חושב  לא  אני  ולכן  אותנו.  בוחרים  זה  מל  ביל 

ולא חושב  ידיים,  לעשות, יאללה בואו נאשר  ש   צריכה להניח מזה  אנחנו צריכים 

אול  אחת,  קורה  מה  ולראות  דגש  לזה  לתת  לא,  לתת  וזהו.  יכולה  עמירה  פה  י 

ועדה   איזו  הזה.  לנושא  גם  זרקור  הגישה  איזה  ועדה  איזו  מתפקדת,  באמת 

 לראות שהדברים מתנהלים.    או לא,   דו"חות 

 

 נכון.    : מר ישראל פרץ 

 

   תודה רבה.   : גב' רותם ידלין 

 

 תראה איזה ועדים בכלל מתפקדים.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מתפקדים.    : מר ישראל פרץ 

 ם יחד(  )מדברי 

 

 בגדול לא מתפקדים.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 תודה רבה לך.    : רץ מר ישראל פ 

 

   -, יש במועצה חברים   : לין גב' רותם יד 
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רג   : מר תמיר ארז  חברי  שנייה  של  האישורים  בין  קשר  אין  ע, 

   ת. דו וע הו 

 

 נכון.    : גב' כרמל טל 

 

.  אנחנו כרגע רק מאשרים א   : מר תמיר ארז   ת החברים שנבחרו..

 

זאת   : גב' רותם ידלין  עם  ויחד  חשובות,  שלכם  ההערות  אני    חברים, 

ו  יש  במועצה אגיד,  מצוינים  מקומיים  מסתכ   עדים  אני  גזר.  עליכם,  אזורית  לת 

הנהלות  יש  שלכם  לזה  נ   וביישובים  קראנו  איתנו.  יחד  פעולה  שמשתפות  הדרות, 

וגם   משותפת,  אחריות  משותפות,  מנהיגות  ביקורת.  גם  ועדת  שתהיה  ראוי  להם 

אליהם,   נכנסים  ביקורת  ועדת  חברי  של  הדברים  שאנ לפעמים  דברים  לא  חנו  זה 

מיידעי  הם  אליהם.  שצריך נכנסים  היכן  אותנו  גם  הזאת ם  העבודה  כל  היא    , 

 נחנו יכולים להעלות להצבעה? תודה רבה, מי בעד?  א   עבודה חשובה. 

 

 פה אחד.    : מר תמיר ארז 

 

 פה אחד, תודה.    : דלין גב' רותם י 

 

 .  יות מינוי חברי ועדות ביקורת יישוב לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 
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 .  2021ור לשנת  ר דו"ח ממונה תלונות הציב אישו  . 8

 

לסעיף    : ידלין   גב' רותם  עוברים  על    ור איש   8ואנחנו  ממונה  דו"ח 

 . הדו"ח נשלח לכם ונמצא לפניכם.  2021תלונות הציבור לשנת  

 

זה    : רץ מר ישראל פ  על  להעיר  רוצה  אני  להעיר.  רוצה  זה  על  גם  אני 

 אם אפשר.  

 

 יר.  אתה רוצה להע   : לין גב' רותם יד 

 

   כן.   : מר ישראל פרץ 

 

 ה ישראל.  בבקש   : גב' רותם ידלין 

 

אני   : מר ישראל פרץ  רק  ה   תראו  יש  הכבוד,  כל  בשנה,    3אמת  תלונות 

מזה   נובע  שזה  חושב  אני  פנטסטי.  משהו  לי  נראה  התושבים  זה  בכלל  שהציבור 

 יבור.  שלנו לא יודעים שיש פונקציה כזו של ממונה על תלונות הצ 

 

 ביר.  להיפך, בוא אני אס   : דלין גב' רותם י 

 

 יון.  רע שנייה, לא, תני לי להשלים את ה   : מר ישראל פרץ 

 

 אני אשמח להסביר.    : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  קשה מאוד.
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שהם    : ם ידלין גב' רות  להאמין  קשה  חברנו,  אמרו  איך  תשובה.  לנו  יש 

יודעים      -  לא יודעים שיש   שיש.  אז 

 

מ   : מיר קרסנטי מר א  שלא  ישראלי  מתעו אין  שהוא  איך  בבוקר,  תלונן  רר 

 התלונה הראשונה.  ו  רגע למה התעוררתי בכלל. ז 

 

 נכון. אבל אין פה תלונות.    : מר ישראל פרץ 

 

   -בחייך. מי שרוצה להתלונן   : מר אמיר קרסנטי 

 

.    : מר ישראל פרץ   אבל אין פה תלונות, זה העניין

 

 סביר בסדר?  א בו  ישראל,    : דלין גב' רותם י 

 

   כן.   : פרץ מר ישראל  

 

   -במועצה מתקבלות   : גב' רותם ידלין 

 

   -הוא מתלונן על זה ש  : גב' נעמה מאירי מקוב 

 

הרבה   : גב' רותם ידלין  מתקבלות  ציבור.    במועצה  פניות  פניות,  מאוד 

 ת.  בעצם ממיינ   לא כל פנייה היא גם תלונה. ולכן הממונה על פניות הציבור 

שפנייה   לטיפול  ש מה  להגיע  צריכה  גני  בי ג   מחלקת של  הייתה  מחלקת  של  או  יה 

עובר  יכולי י וה   ת ילדים,  אתם  ופה  תלונה,  שהוא  מה  זאת  לעומת  פנייה.  ם  א 
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 תלונות הולך ונבדק על ידי המחלקה הרלוונטית.    3לראות  

סעיף   על  תסתכל  אתה  אם  הי 1לדוגמא  פה ת י ,  גבייה  של  התנהלות    ה  מחלקת 

מת וטיפו  גריעה  אישור  בבקשת  המועצ ל  של  המים  תלונ אגיד  במקרה  זה  של  ה  ה, 

זה   על  תלונה  הייתה  זאת  אלא  פנייה.  הייתה  לא  זאת  ובאמת  חשמונאי.  בית 

 . הכנסות, למחלקת גבייה   שאדם פנה לאגף 

 

 ולא קיבל מענה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

שירות.   : גב' רותם ידלין  קיבל  פעם   ולא  הל   , פנה  אז  פעמיים.  כה  פנה 

על   הציבו הממונה  מחלקת  הפני ש כותבת  ש ,  ר תלונות  למנהלת  הועברה  יה 

גריעה.  כנ ה  אישור  לו  ושלחה  הפונה  מול  הנושא  את  הסדירה  אשר  וגבייה,  סות 

הייתה   לא  שירות,  זאת  התקבל  שלא  כך  על  תלונה  הייתה  זאת  שירות,  על  פנייה 

עו  פה  לך  ויש  טוב.  לא  שירות  שהתקבל  אחרות    2ד  או  הנדסה.  דוגמאות  באגף 

 ין תלונות ציבור.  פניות ציבור לב לכן יש להבדיל בין  

 

 פניות יש לנו המון.    : גב' כרמל טל 

 

המון,    : גב' רותם ידלין  מקבלים  אנחנו  אנחנו  מזה,  יותר  ונגיד 

הבאה  בישיבה  לא  ואם  הבאה,  בישיבה  את    שואפות  לכם  להציג  שאחריה,  זו  אז 

 גם ביחס לתחומים.  ם ביחס ליישובים,  ות הציבור עם הרבה סטטיסטיקות, ג פני 

 

 ב.  טו   : פרץ   מר ישראל 

 

 . וביחס לעבודה שנעשית פה בנוגע לפניות הציבור   : גב' רותם ידלין 
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 זה לא תלונות.    : מר ישראל פרץ 

 

   . אבל הנוהל המקצועי מבדיל בין תלונות לבין פניות   : גב' רותם ידלין 

 

.    : ל פרץ מר ישרא   הבנתי

 

 די דומה.  היה  ות זה  בשנים קודמ   : גב' רותם ידלין 

 

   -ואי קודם כל ב   אז   : ץ מר ישראל פר 

 

   -יש לי שאלה   : מר אמיר קרסנטי 

 

.    : מר ישראל פרץ   שנייה לא סיימתי

 

 אה סליחה.    : ר אמיר קרסנטי מ 

 

זאת    : מר ישראל פרץ  עם  יחד  אבל  ההערה,  את  מקבל  כל  קודם  אני 

 ה נראה לי.  לצורך העניין, ככ י שהציבור פחות יודע להגיש תלונה  נדמה ל 

אחד.  זה  משנה,  שיש    לא  להאמין  לי  קשה  כל    3כי  שעובדת  למועצה  תלונות 

שנייה  הז  אחד.  זה  אבל  תלונות,  יותר  יש  יותר  כשעובדים  דווקא  קשה.  זה  מן, 

 חנו לא מתווכחים.  תן לי להשלים תמיר, בוא אנ 

 

 ים.  ל להש   חבר'ה תנו לו   : גב' רותם ידלין 

 

כו   : מר ישראל פרץ  פה  נבדקו תב אבל  התלונות  אלומה  פה  כותבת  על    , 
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נמצא  ולא  במועצה,  הרלוונטיים  הגורמים  ידי  ועל  פניו  ידי  ועל  מוצדקות.  ו 

 התלונה טופלה, מה זה לא מוצדק?  

 

א  : מר יהודה שנייויס  שנייה  לך,  אסביר  לך  אני  להסביר  לי  תן  ישראל  חת 

 לונה לבין פנייה.  במילה אחת מה הבדל בין ת 

 

   .. , אבל עכשיו לא   : שראל פרץ מר י 

 

שההבדל   : יס מר יהודה שנייו  היא  התשובה  תבין.  ואתה  לי  תקשיב  רגע, 

אומר  נעוץ   הוא  שלו.  בבעיה  שיטפלו  רוצה  הוא  פונה  כשאדם  הטיפול.  בשיטת 

 ו פנייה.  לא עונים לי, תדאגו שיענו לי, ז 

 

.    : מר ישראל פרץ   אוקיי, הבנתי

 

 ר לגמרי.  אח ן רוצה משהו  אדם שמתלונ  : דה שנייויס מר יהו 

 

 ה זה תלונה בעצם?  מ   : מר אמיר קרסנטי 

 

אני מסביר, הוא מכוון מראש, הוא אומר  הוא מכוון,   : מר יהודה שנייויס 

בכזא  מטפלים  איך  יפה.  אליי  התנהג  לא  שנייויס  פנייה  יהודה  בכזאת  פנייה?  ת 

לו   פותר  שאתה  בזה  לא  יזומן מטפלים  שנייויס  יהודה  אלא  הבעיה.  ני  לפ   את 

ה  משמעתי,  בירור  לו  ונערך  עליו,  להעביר  הממונה  הוחלט  משכרו,  לגרוע  וחלט 

 לפניה.   דו או עשו לו נו נו נו. זה ההבדל בין תלונה אותו מתפקי 

 

 הבנתי, את זה הבנו כבר.    : מר ישראל פרץ 
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.    לנושא  : דה שנייויס מר יהו   פלילי

 

ל הבנ   : מר ישראל פרץ  למה  אבל  משמעתי.  פלילי,  לא  מ תי,  דק?  וצ א 

 כתוב לא מוצדק.  

 

למ  : מר יהודה שנייויס  טוען,  הוא  מישהו,  על  התלונן  הוא  כאילו  של  כי 

אחת.   מילה  עוד  עונה  אני  ומצאו,  בדקו  יפה.  לא  אליו  שדיברו  התלונות  אחת 

כמע  בחוק  מוגדרת  בולט תלונה  צדק  אי  החוק,  כנגד  שהוא  בגלל    . שה  לתלונה, 

 ות.  יק מדו נושאת אופי אישי, יש לה הגדרות    שהיא 

 

 ר. לא, שלחה לו אישו   : מר ישראל פרץ 

 

 הסוף.  רגע, תקשיב עד   : מר יהודה שנייויס 

 

אני מקשיב, אני חושב שאין התאמה לבין מה שנאמר    : מר ישראל פרץ 

 לבין מה שזה.  

 

א  : שנייויס   מר יהודה  יפה  אליי  דיברו  לא  אומר  מישהו  אם  אפילו  רגע,  ו 

דיבר  לא  שנייויס  יהודה  לא    ליי א   אומר  זה  יפה,  דיבר  לא  כי  לא תלונה.  זה  יפה, 

 שהו שהוא נגד החוק.  מ 

 

   אנחנו ישראלים מה, זה חלק.   : מר אמיר קרסנטי 

 

היא   אז  : מר יהודה שנייויס  תלו   תלונה  לגמרי,  אחר  אופי  נה  נושאת 



 מועצה אזורית גזר
 13.02.2022, ראשוןמיום , 30המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 109 
 

לגמרי  אחרת  בדרך  אנחנו  מטופלת  פניות,  אלפי  מקבלים  אנחנו  בהם,  מט .  פלים 

 אבל זה לא תלונות.  

 

 . מי בעד   : תמיר ארז   מר 

 

 -לונות מקוונת או שאנשים הגשת הת   : מר עמיר כהן 

 

 ם וגם.  ג   : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר עמיר כהן  .  יש באתר.

 

 זה פתוח.    : מר ישראל פרץ 

 

 יש מייל, יש תיבה, יש מה שאתה רוצה.    ר, יש באת   : גב' כרמל טל 

 

 ואפשר גם לכתוב מכתבים.    : גב' רותם ידלין 

 

   -הביקורת כאילו זה   : כהן   ר עמיר מ 

 

   . לא   : גב' רותם ידלין 

 

 שהו אחר לגמרי.  לא, זה מי  : מר יהודה שנייויס 

 

 ציבור.  ממונה על תלונות ה   : גב' כרמל טל 
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ל   : גב' רותם ידלין  זה  זה  א  ואם  את  מעבירה  היא  הפנייה,  על  תלונה 

ש  כמו  תלונה,  זה  ואם  הרגיל.  במסלול  הרלוונטי  את לאדם  הסביר    יהודה 

ו   זה מה שהובא בפניכם. אמיר.  ההבדל, אז היא בודקת ונעשית בדיקה פנימית 

 

בתחילת    : קרסנטי   מר אמיר  אמרת  את  כי  להבין,  רגע  רוצה  הדברים  אני 

אל  זו  מי  שלכם,  שהנציגה  ומחליטה  ומ שלך,  הפניות  כל  על  עוברת  מישהי.  או  ה 

אני  עכשיו  אם  אומרת  זאת  תלונה?  ומה  פנייה  למשל   מה  על,  אני    מדבר  סתם 

   פונה במוקד הזה 

 

 -בשאלה   אם פנית למוקד   : גב' רותם ידלין 

 

איזה    : מר אמיר קרסנטי  למוקד  תלונה,   5-4פונה  אותה  על  על    פעמים 

 . אותה בעיה 

 

הבית    : לין יד גב' רותם   לך  גדל  כי  גבייה,  על  בשאלה  למוקד  פנית  אם 

שזה    2-ב  ל   80מ"ר  וחשוב  בשנה,  לבקש  ₪  נורא  אותך  שיבטלו  ך  מפנים  אז  לך. 

באתר.   נמצא  הערעור  טופס  את לערעור,  הזה  הטופס  אומרת  ואת  למלא.  יכול  ה 

הפקידה   זה  את  לך בגביה לך  מסבירה  לש   ,  צריך  ומודד    200ם  ל איך  ומגיע   ₪

צריך  ות א  ואם  שוב,  ת ך  לא,    80שלם  אתה  ואם  בשנה,  יותר  החזר ₪  אם  תקבל   .

המודד  הגיע  ולא  שוב  תלונה   פנית  שגזבר    . זאת  כך  על  להתלונן  רוצה  אתה 

   -המועצה 

 

 אני פותח תלונה ולא פנייה.  אז    : מר אמיר קרסנטי 

 

זה אז    : גב' רותם ידלין  בסדר?  פנייה,  ולא  תלונה  פותח  שוב  ח   אתה 
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 מאוד.  

 

 תלונות היו?    3וכל השנה רק    : מר אמיר קרסנטי 

 

   תלונות.   3היו    כל השנה   : גב' רותם ידלין 

 

שעונות    3מתוך כל הפניות שהיו שהם אלפים, נמצאו    : מל טל גב' כר 

 תלונה.  להגדרה של  

 

   את הבעיה.   באמת רוב התושבים רוצים שיפתרו להם   : אמיר קרסנטי   מר 

 

 לחפש לערוף ראשים.    ם י א ולא ב   : גב' כרמל טל 

 

 לא, ברור.  לא, לא,    : מר אמיר קרסנטי 

 

 ר לך אותם, נורא פשוט.  שנפתו   : גב' כרמל טל 

  

בעד?   : גב' רותם ידלין  מי  תמיר,  של  לבקשתו  נוספות?  שאלות    תודה. 

 ד תודה חברים, ערב טוב.  פה אח 

 

 .  0212  דו"ח ממונה תלונות הציבור לשנת את  ר  לאש פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 _________________      ______________________ 

 טל  גב' כרמל                      רותם ידלין גב'        

 המועצה  יתמנכ"ל       המועצה  תראש       
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 קובץ החלטות 

 

 . 29ומס'    28פרוטוקולי מליאה מס'    שור אי  . 2

 

 .  29ס'  ומ   28פרוטוקולי מליאה מס'  לאשר  ה אחד  פ : הוחלט  החלטה 

 

 אישור תב"רים.  . 3

 

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

 ים חדש רים " תב .ב
 
 

'  מס
 ר" תב

   סכום                 נושא
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

מדיחי כלים לגני רכישת  1
 םלדי הי 

ציוד ופעילות הסברה   משרד להגנת הסביבה 58,733
נ"י, השתתפות  לג

  6,881-המועצה ב
ב מתקציב  קצ₪. יתו

 2022רגיל לשנת 

בית כנסת נוף איילון בניית  2
 ( 2021)קול קורא 

450,000 
0000,25 

700,000 
 

 י דת המשרד לשירות
 תב"ר היישוב

 

 
 

שדרוג תאורה מגרש כדורגל   3
 מצליח

508,756 
 

18927,1 
635,945 

משרד המדע, התרבות  
 והספורט 

 ובתב"ר הייש

 

שדרוג אולם ספורט ישיבה  4
 ת שעלבים ני תיכו 

600,000 
 

600,000 
1,200,000 

משרד המדע, התרבות  
 והספורט

 התחייבות בעלים

 

סימון כבישים והתקני  5
 2021ת לשנת בטיחו 

50,000 
21,429 
71,429 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות 
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אולפנת   –ש מבנים ידו ח 6
 שעלבים

  משרד החינוך    310,800

התאמת נגישות למוסדות   7
 מועצהב חינוך קיימים

  משרד החינוך  440,000

 

 רים " תבעדכון  
 

 

'  מס
 ר" תב

תקציב                  נושא
 ם )₪( קוד

 הבהרות  מימון  מקור 

בינוי כיתות אולפנת   625
 שעלבים

1,547,211 
5,767,983 
3,050,000 

10,365,194 
(297,211 ) 

225,589 
10,293,572 

 השתתפות בעלים
 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 
 יםעלהשתתפות ב

 משרד החינוך 

 עדכון תוספות אחוזיות 

ציוד מחשבים בית  769
כרמי   –ספר עתידים 

 יוסף

300,000   
(4,748 ) 

295,252 

 פעל הפיסמ

 מפעל הפיס 
 

 ביצוע הסתיים

 

 לסגירה  רים " תב
 

 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  "ר               תב שם 
 )₪( 

 הערות  

 לסגירה  295,252 כרמי יוסף  –ים בית ספר עתידים ציוד מחשב 769

 לסגירה  1,424,524 פיתוח נצר סרני  508
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 אסדרה    –חברה כלכלית   . 4

 

הוחלט  החלטה  לפיתוח  :  חברה  פעילות  של  ואסדרה  חידוש  על  קולות  ברוב 

 בע"מ. ומרכזים כפריים ותעשייתיים גזר  

וגזבר   העירייה  מנכ"ל  העירייה,  יועמ"ש  של  הדעת  חוות  את  שקיבלה  לאחר 

האסטרטגית   בתוכנית  שעיינה  ולאחר  של  העירייה,  פעילותה  ואסדרת  לחידוש 

גזר בע"מ  לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים  כי  המליאה  ,  החברה  התרשמה 

המועצה   ויעדים  בפני  לקידום משמעותיים  אתגרים  עצמה  על    ה הצמיח   שלקחה 

 .  לטובת רווחת תושביה 

אלו   המועצה  בנסיבות  בפני  העומדים  הכלכליים  האתגרים  מגוון  ובהינתן 

ביצועי,   כלכלי  בניהול  והתמקדות  בהגדלה  נכון    המליאה סבורה  והצורך  כי 

כפריים  וראוי   מרכזים  לפיתוח  החברה  של  פעילותה  את  ולאסדר  לחדש 

צמיח  את  ותקדם  שתשרת  בע"מ,  גזר  של  ותעשייתיים  יזמי  תה  כגורם  המועצה 

 . מועצה בתחומי הייזום והביצוע שיימסרו לה זרועה הארוכה" של ה " וביצועי,  

כן,   על  לפיתוח  מאשרת את  המליאה  אשר  פעילותה של החברה  ואסדרת  חידוש 

 . מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ 

מאשר   האמורה  ההחלטה  מימוש  ולטובת  האמור  רשת  המליאה  לאור  מתן 

ל  של  בטחון  בסך  לפעילותה  הראשונות  בשנתיים  שנה,    500,000חברה  בכל   ₪

 ת בעלים בחברה.  ע כהשק 

התחייבות  בנוסף   את  מאשרת  בגין  המליאה  חלוטות  תביעות  לכיסוי  המועצה 

מוכרו  שלא  מכך  לגרוע  מבלי  וזאת  החברה,  של  עבר  כאמור  חובות  תביעות  ת 

החברה   של  עובדתית  ו/או  משפטית  טענה  מכל  לגרוע  העירייה  ומבלי  ו/או 

 לרבות התיישנות.    

הותאם   התקנון  נוסח  החברה.  של  מעודכן  תקנון  טיוטת  הוצגה  המליאה  בפני 

לאחר   הפנים.  משרד  ולדרישות  דומות  עירוניות  חברות  של  עדכניים  לתקנונים 
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מש  ידי  על  התקנון  נוסח  של  אישור  לאישורה  התקנון  יועבר  הפנים  רד 

 המליאה.  

בעד הצב  ידלין,   : יעו  יהודי   רותם  פרץ,  אלבז,  ישראל  צביה  דהן,  מאירי  ת  נעמה 

ג   מקוב,  שייביץ,  אמיר  איתי  כהן,  עמיר  שדה,  רן  לוי,  אלעד  איצקוביץ,  די 

רונית  קרסנ  ארז,  תמיר  שניוייס,  יהודה  צרויה,  רחל  אורי  טי,  ברקאי,  ויתקון 

 ים וחברות( חבר   18)   נדם, יוחנן יומטוביאן, משה פוליאקוביץ 

 רים( חב   2)   אה, רן שובע נריה הרו   : נגד   הצביעו 

 חבר(   1)   אמיר קרסנטי   : נמנע 

 חברים(   8ים: ) חסר 

 

   י דירקטוריון מינו –חברה כלכלית  

 

הוחלט  החלטה  ומרכזים  :  לפיתוח  לחברה  דירקטוריון  למנות  קולות  ברוב 

ידלין  פ כ  רותם  בע"מ:  גזר  ותעשייתיים  דירקטורי   –ריים  יהודה  יו"ר  ון, 

 ואנטיה קסל.  ו לוי  שנייויס, כרמל טל, דוד גמליאל, ג' 

בעד הצב  ידל   : יעו  אלבז,    ין, רותם  צביה  דהן,  יהודית  פרץ,  מאירי  ישראל  נעמה 

ג  שייביץ,  איתי  אמיר  מקוב,  כהן,  עמיר  שדה,  רן  לוי,  אלעד  איצקוביץ,  די 

בר טי,  קרסנ  ויתקון  רונית  ארז,  תמיר  שניוייס,  יהודה  צרויה,  אורי  רחל  קאי, 

 חברים וחברות(   17)   ביץ נדם, יוחנן יומטוביאן, משה פוליאקו 

 חברים(   2)   הרואה, רן שובע נריה    : נגד   הצביעו 

 חבר(   1)   אמיר קרסנטי   : נמנע 

 חבר(   1א הצביע: אלעד לוי ) ל 

 חברים(   8חסרים: ) 
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 שן.  אישור הסכם מבנה לודים הי  . 5

 

 ן.  הסכם מבנה לודים היש לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 . 5/2012מנכ"ל    חוזר הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי   .  6

 

הוחלט  החלטה  אח :  לפי  לאשר  ד  פה  ארנונה  חובות  למחיקת  פשרה  הסכמי 

 .  5/2012חוזר מנכ"ל  

 

 אישור מינוי חברי ועדות ביקורת יישוביות.   . 7

 

 .  מינוי חברי ועדות ביקורת יישוביות לאשר  אחד  פה  : הוחלט  החלטה 

 

 .  2021שור דו"ח ממונה תלונות הציבור לשנת  אי  . 8

 

 .  2021לונות הציבור לשנת  דו"ח ממונה ת את  שר  לא פה אחד  הוחלט    : לטה הח 

 


