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   מידע.  . 1

 

ס   : גב' רותם ידלין  סוף  טוב,  גשום   ף ו ערב  ישיבת  ד   , שבוע  נחמד.  י 

 אנחנו מתחילים.    27אה  מלי 

 . , קורים הרבה דברים ם עדכוני   , סעיף ראשון 

האחרון    יחה צמ אגף  ב נתחיל   רביעי  ביום  משמחת.  מאוד  בשורה  זו  כלכלית, 

הרג"מ.   תכנית  להפקדת  התנאים  במליאת  הושלמו  דיון  היה  זוכרים  אתם  אם 

איש  המחוזית,  הת הוועדה  בתנאים,  לנו  הי א נ רו  הייתה  ים  העבודה  רבים,  ו 

זה  ו ארוכה   את  שמוביל  מי  הרשויות,  שלושת  של  משותף  יהודה    הוא במאמץ 

 יקטור.  ואיתי הפרו   בעבודה יומיומית 

הושלמו  האלה  התנאים  בכתב   , לשמחתנו  אישור  קיבלנו  האחרון  רביעי    ביום 

התנגדויות  למסלול  תיכנס  התוכנית  תא   ועכשיו  כך  משמח. ואחר  שלב  וזה    ושר, 

לנו עוד הסכם אחד של  חוץ מז  ה חתמנו את הסכם התשתיות האחרון, היה חסר 

הרשויות,   ידי  על  חמישי  ביום  נחתם  הוא  וגם  וביוב  מים  הסכם  שזה  תשתיות, 

 אחרי שהוא נחתם על ידי רמ"י.  

עכשיו אנחנו   מנהלת   יוצאים  חברה  בחירת  של  גדולה.    לתהליך  שמחה  וזאת 

אתגר לצ ש אגיד   גם  יש  השמחה  זה  ק   לא   ם י ד  אנחנו  עומדים,  אנחנו  טנים. 

מול   הרשויות,  אירועי    2שלושת  להפקעות.  פיצוי  בגין  הקרקעות,  בגין  תביעות 

אחת  תביעה  להדוף  הצלחנו  אבל  אתכם,  אלאה  לא  אני  ₪    82  של   נדל"ן  מיליון 

מתוכה   הרשויות,  שלושת  כולנו    62נגד  גזר,  האזורית  המועצה  נגד   ₪ מיליון 

המשמעות   את  ההשלכות  קב מת   אם   ל ש מבינים  ומה  כזאת  תביעה    הכלכליות לת 

כרגע   שלה  קפואה  היא  מקדמי,  בשלב  שנמצאת  נוספת  תביעה  יש  המועצה.    , על 

ידי    96של   על  פה  מנוהל  גם האירוע הזה  כל הדברים  בין  שתדעו שגם   ,₪ מיליון 
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 הישגים.    2-הנהלת המועצה. וזה בעצם פתיחה ב 

שקורה  הנוסף  פח   הדבר  לא  מרגש  בכל  סת  פרי זה    , ות והוא  אופטיים  סיבים 

מודה  היישובים.   אני  אומרת  זאת  אופטי.  סיב  של  במהירות  קורה  שזה  אגיד 

ייקרו  האלה  הדברים  שבה  המהירות  את  דמיינו  גזר  ו   שלא  אזורית  מועצה 

יישוביה   שכל  ישראל,  במדינת  הראשונה  האזורית  המועצה  להיות  הולכת 

ז שו  ע ש ובים  יש ייש פטיים.  מחוברים לסיבים או  ופן עצמאי, חלקם כבר  ה בא את 

רעיון   אותו  שוב  היה  הרעיון  אלה.  בימים  עצמאית  מתחברים  חלקם  מחוברים, 

 -שאנחנו 

 

.      דובר:  . . 

 

שוב    : גב' רותם ידלין  היה  שלנו  והרעיון  ברובם.  מחוברים  הקיבוצים 

את תפיסה   לנהל  ליישובים  עוזרים  אנחנו  משותפת,  אחריות  היה  האירוע   של   .

ה נ ל ברור   שאם  יצליחו  יי ו  חלק  התקשורת,  חברות  עם  להתקשר  יצטרכו  שובים 

ממה   טוב  פחות  מחיר  יקבלו  הם  בוודאי  מחיר,  יקבלו  חלק  יצליחו.  לא  וחלק 

בגזר,   ניגשנו  אנחנו  רק  שלא  מהלך  הובילה  עלווה  אופיר  ופה  ביחד.  פה  שהלכנו 

עוד   למכרז   46אלא  ניגשו  יום  של  בסופו  ,    רשויות  נו.  הובל   אנחנו אותו  ש שלנו

 נו מחיר מצוין.  קיבל 

זאת   שלנו.  מהמחיר  כפול  מחיר  קיבלו  לבד  שהולכים  שיישובים  לכם  אגיד  אני 

היישובים   של  הכניסה  סדר  היה  זה  דרמטית.  עבד  פה  לגודל  היתרון  אומרת 

ואמרנו   ביחד  יצאנו  שביקשנו,  מה  אומרת  זאת  הפרויקט.  לתוך  אנחנו  ש שלנו 

שיירשמו ת   100צריכים   כדי ושבים  לה שנוכ   ,  ולפרוס    יכנס ל  חברת התקשורת  עם 

 תושבים שלהם.    100את הסיבים. זה היה הסדר שבו היישובים נכנסו עם  

זה הצריך הרבה עבודה   וקל, בחלק מהיישובים  היה פשוט  בחלק מהיישובים זה 
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 משותפת שלנו, של הוועדים המקומיים.  

ספציפי,  באופן  ממש  לנו  עזרתם  אתם  מ   בחלק  מתחילי ואנחנו  את    ם חר 

חשמונאי ם  ומי התיא  בית  ועד  מנסים  ושוב,    . אצלם   עם  שאנחנו  התפיסה  בעיניי 

 , ואנחנו נראה את זה ממש בקרוב. אנחנו חזקים יותר אז    ביחד לקדם  

 

ובינוניים ק  קטנים  מקומיים  עסקים  של    -ידום  כנס  שעבר  בשבוע  פה  היה 

עסקים  ורישוי  קידום  יהודה, מ .  מחלקת  זה  את  כרמ   וביל  זה  את    , ת י מובילה 

העסקים  היה,    ישראל  כמות  את  לראות  מרגש  היה  ממש  ולראות,  לאירוע  הגיע 

שהקשיבו  לאירוע הזה,  והבינוניים שהגיעו  חיפוש    , הקטנים  מנוע  גם את  שלמדו 

אית  עושים  שאנחנו  איזי,  גם    ם העסקים  פעולה.  תמיכה    את שיתוף  מעוף 

 ם לב.  ם, זה היה אירוע מחמ בעסקים קטנים ובינוניי 

 

ה  בנושא  לחקלאי אגף  תחת    ה ז עוד  אירוע  מחרתיים  לנו  יש  כלכלית,  ם,  צמיחה 

תכנית   החקלאות,  משרד  ושל  הג'וינט  של  תכנית  כאן  מעבירים  בעצם  אנחנו 

לצרכן,   מהחקלאי  לצרכן,  מהיצרן  ישירות  ומכירה  בשיווק  לחקלאיים  הכשרה 

מכ  אתם  אם  שלישי.  ביום  פה  מתחיל  מישהו  וזה  זה  נטי  רלוו שזה  ירים  אליו, 

 . הדברים המרכזיים   באגף צמיחה כלכלית   אז זה צטרף.  ה ל הזמן  

 

חינוך  לפני    , באגף  חנכה    10זכינו  השרה  במועצה.  החינוך  שרת  של  לביקור  ימים 

העקרונות   ואת  במועצה  החינוך  מערכת  כל  את  לה  הצגנו  עתידים,  ספר  בית  את 

 שמנחים אותה.  

הדב  שאחד  חושבת  שקורים ואני  יפים  הכי  להיות    רים  שהפכנו  שות  ר פה, 

ר שה  עליה " וצה  משרד  שלו   " לעשות  הפיילוטים  כל  פיילוט   -  את  לנו  ]של    יש 

החינוך  פיילוט   [ משרד  לנו  יש  החינוך[    בתיכונים,  משרד  הילדים.  ]של  בגני 
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בואו אנחנו   כאן,  זה אנחנו, זה מה שקורה  ובעצם הזמנו אותה, אמרנו לה: הנה 

י יש  שלכם, כ חלומות  רוצים להיות המרחב הניסויי שלכם במשרד החינוך לכל ה 

 עשות את הדבר הזה. זה היה ביקור מוצלח מאוד.  ל לנו את כל היכולות  

המורים  הסתדרות  מזכ"לית  פה  הייתה  שעבר  שלה  בשבוע  ההנהלה  עם  יחד   ,

שלנו  והמנהלות  המנהלים  עם  שמסונפים    , נפגשה  היסודי,  הספר  בתי  של 

העל  ספר,  בית  מכל  המורים  ועדי  נציגי  ועם  המחשב ו  נ להסתדרות  שלהם  את  ות 

מח שלנו  חלק  זה  בעיניי  ואני  ז י .  להתקדם.  אפשר  איך  שמענו  המורה,  מעמד  וק 

מהשטח  פעולה  בשיתופי  של    מאמינה  היציג  הארגון  בסוף  היא  וההסתדרות 

 המורים והמורות שלנו בבתי הספר היסודיים, והחוכמה היא לעבוד יחד.  

אירו  זה  החודש,  בתחילת  כאן  שהיה  גדול  נוסף  ה אירוע  פתיחת  לנוער ע    , שנה 

בעיק   1,200 נוער  מכ   ר בני  הנוער  לאירוע  מתנועות  הגיעו  המועצה  רחבי  ל 

הנוער  מחלקת  מנהלת  שני  ידי  על  שהובל  אירוע    משותף,  מרכזי,  אירוע  וזה 

 מאוד מאוד יפה, שרץ ככה גם הוא. 

 

הסביבתי על  קצת   ביחידה  קורה  את  ,  ת מה  להביא  מצליחים  אנחנו  כאן  גם 

אלינ  אל השרים  מגיעים  ה ו,  במקרה  ל ז יהם,  השרה  עם  נפגשנו  הס ג ה ה  ביבה.  נת 

נשר  מפעל  של  הפליטה  היתר  חידוש  לגבי  פגישה  ביקשנו  הפליטה    . אנחנו  היתר 

ל  מחודש  להיות  הקרובה   7-צריך  בשנה  הנה    , שנים  ואמרנו  הלכנו  מראש  אנחנו 

ההיתר  במהלך  לא  בדיעבד  לבוא  רוצים  לא  אנחנו  כאן,  אנחנו  שלנו.  ,  הדרישות 

בה  ובוודאי הדיונים  מכן.    יתר,  לאחר  לכם  רוצי   אנחנו לא  ולהגיד  מראש  לבוא  ם 

הזאת  בפגישה  הישגים  לנו  היו  השכן.  מהמפעל  שלנו  הציפיות  בראש    , מה 

בית   רמב"ם,  יד  במועצה,  שקיימות  הניטור  תחנות  כל  של  שדרוג  ובראשונה 

באמנים  ברמלה  תחנה  יש  יוסף,  בכרמי  תחנה  יש  שודרגו.    ן כול   ן וה   חשמונאי, 

חלקיקים  ככה   י   10וגם    2.5שגם  בתחנו י ה מיקרון  יידגמו  ו  האלה,  הניטור  ת 
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 באופן קבוע.  

לבקשתנו יהיה דיגום קבוע בבית חשמונאי במשך השנה הקרובה. ניטור להבדיל  

הזמן,   וכל  קבוע  זה  ניטור  ההבדלים.  את  מכירים  שאתם  מניחה  אני  מדיגום, 

י לבחון,  תהיה קבועה כד ל הדגימה הזאת  דיגום זה שמגיעים ועושים דגימה. אב 

ק  זה  החינ י ר בסוף  למפעל ית  קרובה  הכי  .    וך  כאן קורה  מה  לדעת  רוצים  ואנחנו 

יותר   הרבה  להיות  צריכים  הנתונים  של  שהפרסומים  מהמשרד  הבנה  קיבלנו 

כשריפת   למפעל  אלא  מלט,  כמפעל  לא  אליו  יתייחסו  שהמפעל  ביקשנו  שקופים. 

להיתר   הקשור  בכל  בסוף הפליטה.  פסולת  שו   כי  פסו הוא  בשריפת    לת רף  ויש 

וסבי   ת פסול  חיובי  אותו דבר  לנטר  צריך  גם  אבל  זו    בתי,  הנכונה.  הדרך  וזאת 

המשרד.   עם  חיובי  תקשורת  ערוץ  פתחנו  לשמחתי  אבל  עדיין.  בבחינה    בקשה 

נקי,    שבוע ה  לאוויר  מומחית  לנו  יש  שלנו,  ההערות  את  כבר  שולחים  אנחנו 

שמלווה  פעם,  אף  כאן  היה  שלא  שנ   משהו  כבר  ה אותנו  כבר  ואנחנו  נו  ר ע תיים, 

שהמ  הטיוטה  הוצי על  הסביבה פעל  להגנת  למשרד  אצל   . א  יושב  זה    ם עכשיו 

יעשו  ב  המשרד  של  נקי  אוויר  אגף  אנשי  המשרד,  שאנשי  רוצים  ואנחנו  משרד, 

 בזה שימוש.  

 

מ  על  שמרנו  גם  בש ער בדרך  גם  שלנו  האחריות  את  רואים  אנחנו  איילון.  מירה  ת 

שק  מה  כל  מער   ה ור על  במרחב.  הזה הפל   , איילון ת  פה  המחצבה    , א  בתוך  נמצא 

מצאו   נשר.  ב של  זה  של  2008-את  הייחודיות  ובעצם  חיים    זה, ,  בעלי  שם  שיש 

החוצה  יוצאים  ולא  המערה  בתוך  שחיים  בישראל    יבשתיים  היחיד  המקום  וזה 

וקרו    שמוגדר  פנתה    רשות   2008-ב   : דברים   2כזה.  והגנים  ועצה,  מ ל הטבע 

א  ת ביקשה  ב ת  המועצה  טבע מיכת  כשמורת  המקום  על  אחרי  ו   הכרזה  כעת 

מעשו  שלנו אנחנו  ר  למעלה  ההסכמה  את  מהוועדה  נתנו  עלה  שהנושא  אחרי   ,

והגנים   הטבע  רשות  על  מקל  וזה  אישרנו,  שטרם  הסביבה  את  להגנת  לחזק 
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 המקום.  

המחצבה   את  להפוך  בהתנגדות  תמכנו  כך  המ ואחר  לצד  בעצם  ה,  ר ע שנמצאת 

מעליה  זה  מה   קצת   קצת  אם  כי  למה?  איילון.  לנחל  שיטפונות  מיתון  לאתר  צד, 

המערה.   של  למצבה  חוששים  אנחנו  שיטפונות,  למיתון  אתר  להיות  יהפוך 

ואנחנו   , התנגדנו  ה   הירוקים  לתשתיות  הוועדה  את  ולשמחתנו  קיבלה  לאומיות 

 ההתנגדות הזאת.  

 

חודש   של  בעיצומו  שישי   ת, קיימו ה אנחנו  מו הזה    ביום    מתקיים זמנים,  כולכם 

 במשמר דוד.  יריד הקיימות המרכזי של המועצה  

לקיום   קורא  קול  קיבלו  היישובים  כל  ולצידו  הפרסומים,  את  בוודאי  ראיתם 

זה  על  ענו  עצמם.  ביישובים  אקולוגי  קהילתי  שזכו    12  אירוע  של  יישובים,  בסך 

לאירועים בתוך היישוב.   2,500עד   סמים  , אנחנו מפר ו נ שוב, אותה תפיסה של   ₪ 

אז   לעשות,  רוצה  שהוא  נושא  שזה  מחליט  המקומי  שהוועד  ומי  הוא  לכולם, 

 מגיש לנו את סוג האירוע. כל האירועים שהוגשו לנו גם אושרו. 

קורה   הוא  אבל  הקיימות,  חודש  ביישובים  גם  קורה  מי  זה  בוודאי  בחינוך,  גם 

שישי  גם את  כבר  ילדים ראה  לו  הילדים.   שיש  בגני  יג הרעיון שהילד   רגלי  יעו  ים 

שי  בימי  קיימות  .  שי ברגל  של  הפנינגים  לנו  יש  הספר.  בבתי  ההליכה  ימי  את  גם 

גיל ומה שמתאים לה.    , בתיכונים   כל קבוצת 

הילדים  דרך  זה  את  להכניס  צריכים  שאנחנו  מהתפיסה  גם  וזה    שוב,  קורה 

בחודש  פעילויות  יש  המועצה  בתוך  לנו  גם  המועצה    במועצה,  בתוך  י  נ א הזה. 

 די המועצה עצמם.  ב עוב מדברת בקר 

 

בנוגע   בכל  נושא אחרון  בהסברה לתושבים  כבר החורף השני  זה  יצאנו,  קיימות. 

אפשר   עצים.  מקמין  לזיהום  שנוגע  מה  בכל  המועצה,  באתר  וגם  המדיה  אמצעי 
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הפרטים   את  המועצה.  למצוא  באתר  בהרחבה  המדיניות  יותר  אגיד  אני  בסוף 

נסת ובממשלה. אבל אנחנו חושבים  בכ   תית ה המדינ מ ר קמין עצים תיקבע ב   לגבי 

עושים   שאנחנו  מה  וזה  הזה,  השיח  את  לייצר  גם  השאר  בין  זה  שלנו  שהתפקיד 

 עכשיו. זה בכל הנוגע ליחידה הסביבתית.  

 

היה הנקודה של  אני חושבת שז   , גם אצל שר הרווחה היינו  גדולה  ה  גאווה מאוד 

פה   קיבלנו  כי  רווחה שלנו,  סומנה    . בר במש   מחלקת  משר היא  ידי  הרווחה  על  ד 

את   מנהלת  פיק  שבע  שבת  מאז  האחרונות  וחצי  ובשנתיים  אדומה,  כמחלקה 

היא   לדוג המחלקה,  מחלקה  מובילה,  מחלקה  להיות  שמכשירה  הפכה  מא, 

בעק  מלאה.  תקינה  לה  שיש  סוציאלית,  לעבודה  המלאה  סטודנטים  התקינה  בות 

של  ב י ק  נוסף  תקן  ל לנו  הצגנו  סוציאלי.  הרווחה עובד  הפרויקטים  ת  א   שר 

היה   זה  אז  עקרונית.  תמיכה  וקיבלנו  כאן,  לעשות  רוצים  שאנחנו  המרכזיים 

ב  אנחנו  מורן.  סיגל  המשרד  מנכ"לית  ועם  כהן  מאיר  השר  עם  של  פגישה  עיצומו 

חו  ככה  הוותיק,  האזרח  חודש  וגם  הקיימות  תכ חודש  הוותיק  האזרח    ף דש 

 חיל.  מות מת נגמר, וחודש הקיי 

 

 רותם, מה זה תמיכה עקרונית? לא הבנתי.   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

לנו    : גב' רותם ידלין  יש  לקדם,  תתחילו  אתכם,  אנחנו  לדרך,  צאו 

זה,   את  תראו  אתם  קור חלומות  וגידים חלקם  עור  הבאה   , מים  לקראת    בישיבה 

 .  2022תכנית עבודה  

 

 ו מספרים?  ג צ הו  : יומטוביאן   וחנן מר י 
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 הצגנו עקרונית    : גב' רותם ידלין 

 

זה   : נן יומטוביאן יוח מר   מה  מספריים  נתונים  הציג  השר  הם,  הם, 

  ?..  אומר.

 

ומבקש   : גב' רותם ידלין  באים  שאנחנו  זה  לנו,  נותן  שהשר  לא  ים.  זה 

שלם,   תקן  ביקשנו  תקן,  חצי  קיבלנו  וקיבלנו,  נוסף  תקן  ביקשנו  גם  אז  וקיבלנו 

הוא  צ ה אותו.   הרעיון  כאן.  עושים  שאנחנו  הפרויקטים  את  לו  תמיד  גנו  ישר  לא 

לא   כדאי  למה  להסביר  ולמסד,  לבוא  צריך  שקודם  מאמינה  אני  ולבקש.  לבוא 

כי אני חושבת שזה ברו רק   אלא למה כדאי גם למשרד    ר, לנו לעבוד עם המשרד, 

אנח  העקרוניים,  הקווים  את  הצגנו  איתנו.  להיכנס לעבוד  מתכוונים  ליתר    נו 

 ד.  או מ   השלישי, שנקרא פנסיונרים צעירים פעילות בגיל  

אלה   מאוד,  צעירים  פנסיונים  אגב  שלו.  האישור  את  קיבלו  האלה  והתחומים 

גם  פעילויות   הכול,  על  פרוסות  הם  לראות  יכולים  אתם  הוותיק,  האזרח  חודש 

גופניות  פעילויות  על  וגם  הרצאות  על  וגם  סיורים  נ וה   על  כל  ם  על  גם  פרסות 

רגע  מ ה  זה  הא ועצה.  הפעילויות  אבל  ספציפית.  הזה  הזמן,  בחודש  כל  קורות  לה 

הוות  בכיתת  לנו  בוודאי  יש  אזכיר  שאני  נפלאו   2יקים,  ותיקים  אחת  כיתות  ת, 

 באיתן ואחת באולפנה, שנפתחו שוב גם בשנה הזאת. 

ת  שנ י פרויקט  ודור  שואה  ניצולי  בין  מקסים  פרויקט  עדות,  לניצולי  אטרון  י 

 ודש הזה.  שגם הוכרה בח די תיכון הרצוג,  י מ שואה ותל 

נ  שקרו פעילויות  ילקוטים    וספות  חלוקת  החגים,  לקראת  שי  תווי  חלוקת  זה 

יכ  מיעוטי  לתלמידים  חיבה  וציוד  לי  יש  בעם,  לאוניברסיטה  והתוכנית  ולת, 

במועצה,   ראשונה  פעם  נפתחה  אליה,  ללמוד    35אישית  הולכים  שלנו  תושבים 

א בא  העברית  יש    ת ח וניברסיטה  למינהל  קור   2לשבוע,  מבוא  להם,  שהוצעו  סים 



 מועצה אזורית גזר

 202121.11., ראשוןמיום , 27ס' מ המנייןמליאה מן ישיבת 
 

 12 
 

לפסיכולוגיה.  עסקי  ומבוא  ראשון,    אלו ם  תואר  למדו  שלא  שלנו  תושבים 

וזו תכנית מקסימה.  ונוסעים    כל יום שלישי באוטובוס לאוניברסיטה העברית, 

 

המספרים   אמנם  כאן.  עדיין  היא  הלכה,  לא  הר הקורונה  משראינו  בה  נמוכים 

המוע  זמן.  ברמזור    ה צ מאוד  ציון  שלנו   4,  2.2ירוקה,  הספר  בתי  כולם    חולים. 

כיתה   ב בשל  של  במתכונת  עובדים  ירוקה  שהמועצה  שאם  ירוקה.    זה  אומר  זה 

אז   בנות,  בשלהבת  שעבר  בשבוע  חולה  לנו  הייתה  לדוגמא  בכיתה,  חולה  יש 

והדבר   ירוקה.  כיתה  של  לריטואל  נכנסת  כ הכיתה  שכמובן  שאנחנו  הנוסף  מה  ל 

 לעמוד במגבלות ההתקהלות שקיימות.   יך ר צ שים  עו 

 

סטודנ  פתיחת מלגות    4  : טים מלגות  עם  הא   שונות  הלימודים    –  קדמית שנת 

 חונכות.    שעות   140  תמורת ₪    10,000מלגת פר"ח    , אחת 

שאנ   , השנייה  בקהילה,  מעורבות  השלישית,    ו מלגת  השנה  זאת  ₪    2,500מריצים 

 שעות בקהילה.   30מלגה תמורת  

מוקי   , לישית הש  מלגת  החברה    , פרידמן   זה  מדעי  מתחום  לסטודנטים  מלגה 

מיוחדים  ש  צרכים  עם  ילדים  עם  ל   3,000מתנדבים  חונ   30-₪  אישית.  שעות  כות 

 ואנחנו מקדמים בימים אלה מלגת פיס לספורטאי/ת מצטיינים.  

יער  לשריפות  מוכנות  הכי   -  סיור  העונה  זאת  הסתיו  שתמיד  אגב  הזה    מהחשש 

הכ  היערות  לפני    י מסוכנת,  רגע  הגשם יבשים,  גדול.    שמגיע  הכי  החשש  זה 

איתנו   בלגה   דרורה  ביחד  זה  את  ותח   . מובילה  המרחב  מפקדי  רמלה,  כל  נת 

המרחב   זה  ב מפקד  וגם  איילון,  אש  כיבוי  תחנת  מפקד  עם  יחד  כאן,  היה  עצמו 

 קרה בתקופה הזאת.  

 

  . ז המושב בכפר שמואל פרוייקטי תשתית, סיימנו פרויקט יפהפה של פיתוח מרכ 
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הכבוד   כל  גם  מגיע  פה  רום ל אגב  הוו עמירם  יו"ר  המקומי  ,  שמואל,  עד  בכפר 

של   התב"ר    100%מיצוי  שמואל מתקציבי  כפר  שינוי    של  שם  הוביל  ובאמת 

 במרכז המושב עם הרבה חשיבה. אז זה פרויקט שהסתיים.  

עבודו  סוף  לפני  ממש  הוא  אלה,  ברגעים  מסתיים  שממש  נוסף  פיתוח  פרויקט  ת 

נ  הכיכר ס ו מינוריות  זה  עלה גזר,    בקיבוץ   פות.  הזה  ₪   7  הפרויקט  .  מיליון 

ה  תקציבי  ולא  ישראל  נתיבי  תקציבי  כמובן  הבאה  התקציבים  והכיכר  מועצה. 

היא כיכר משמר איילון, כיכר קצת יותר מסובכת בלב היישוב, יש לזה השלכות  

ה  כל  עם  פשוט  לא  שם  עובדים  אנחנו  תשתיות,  על  שם  בעיקר  שעוברות  תשתיות 

 וזאת תהיה הכיכר הבאה.    ביל להזיז אותם ש ב 

 

   הכביש. גובה    לגבי   עם כיכר גזר מה    : רץ ראל פ מר יש 

 

ו   : גב' רותם ידלין  שוב,  נבדק  שם  שתיסעו  מציע  אני  אבל  בסדר.  הכול 

אחרי   יום  עובר  אתה  לפעמים  הזמן.  כל  משתנה  זה  בסדר?  להסתכל.  רגע  ושווה 

 ב.  ו ש י מציעה שתעבור שם  יום, וכבר הריבוד הוא שונה. אז אנ 

 

   בכיכרות?   ות דיפוי דרי ע ס מה    : גב' דרורה בלגה 

 

פנ   : גב' רותם ידלין  ביטול  שנקרא  פרויקט  זה  שמאלה כיכרות    –  יות 

ב   . שמאלה  שמאלה.  מדובר  שמאלה  בהם  שפונים  בארץ  הפניות  כל  סיכון,  מוקד 

פ  ליישוב  ונכנס  שבא  ומי  שמאלה,  פונה  מהיישוב  שיוצא  והם  מי  שמאלה,  ונה 

ולכן זה פרויקט בטיחות יאל התנגשות חזית צ נ פוט  . כל הפניות בארץ, חלקם  ית, 

ליישוב לי  לא  גם  חלקם  כפריים,  בחינה,  ישובים  בהם  נעשתה  בעצם  כפריים,  ים 

מ  מוספרו  לדעתי    1-והם  מ 850עד  וככה  מתקדמים.  הזה  הקצב  ולפי  חליטים  . 
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של  מפרויקט  חלק  היא  גזר  כיכר  כיכרות.  איילון,    איזה  משמר  פרויקט  ז ש גזר  ה 

 לכן.  טה יותר הסתיימה קודם  ב הכיכר הזאת שהיא פשו ל שו אחד, אב 

אח  קודם,  שאלה  פה  נשאלה  הבאה  בית  הכיכר  כיכר  זה  איילון  משמר  כיכר  רי 

 עוזיאל, וככה מתקדמים. 

עושים,   שאנחנו  ממה  שחלק  לכם  אספר  אני  עם  אלו  שוב,  שנעשות  פגישות 

חלקן  שרים  לבד ,  במ   פגישות  שמתעסקות  מרכז  וחלקן    , צה ע ו שלנו,  של  פגישות 

האזורי  ה המועצות  השלטון  מרכז  החדש  בשמו  או  לשרת    לכנו אזורי.  ות  ביחד 

פניות    התחבורה  של  הזה  התקציב  את  לתגבר  היה  האג'נדה  על  הנושאים  ואחד 

א  לגזר,  בבוקר  מחר  יגיע  שזה  בטוח  שלא  הבנה  מתוך  שמאלה,  אחר  שמאלה  בל 

יגיע,  זה  הזא   כך  שהתפיסה  הכפרי ובכלל  למרחב  נכונה  תפיסה  היא  ואנחנו    תי 

 ים כולנו יחד.  ייס אליה עוד כספ מנסים לג 

 

 אז המימון זה אנחנו?    : ורה בלגה גב' דר 

 

ישראל,    , אמרתי   , המימון לא,    : גב' רותם ידלין  נתיבי  של  מימון  הוא 

 הוא מימון של משרד התחבורה.  

 

השיקולים    : גב' דרורה בלגה  מה  הקריטר ל ש אז  מה  שלהם,  הם?  יונים 

 .  מתי..

 

 ת שלהם.  מקצועיו   זה לפי   הם עשו את  : מר יהודה שנייויס 

 

ר   שאלות נוספות לסקירה? רותם תורך.    : ותם ידלין גב' 
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 תודה רותם.      דובר: 

 

 סקירת פעילות.   –אגף קהילה   . 2

 

א   מר רותם אלקובי:  ולכולן.  לכולם  טוב  ערב  אז  אלקובי  טוב,  רותם  ני 

הקהילה.   ל מנה  ה   אגף  השנה  א   11-זו  מתחיל  גזר,  אזורית  במועצה  כאן  ת  שאני 

ה  בעצם    11-השנה  קהיל ב שלי.  עליהם.  אגף  אמון  שאני  מחלקות  מספר  יש  ה 

 תרבות, תרבות יהודית, ספורט, חוגים וספרייה אזורית ששוכנת כאן.  

א  מקרים  בהרבה  בעצם  שלנו,  שנה  בסיכום  אגע  שאני  דרך  לפני  פורצי  נחנו 

זה   , ץ באר  את  תראו  שלנ   ואתם  במצגת  במהלך  גם  גם  רשויות  מאוד  הרבה  ו. 

הקורונה  הק  במהלך  מזכיר  אני  את    3ורונה,  פתחנו  הקורונה,  פרוץ  אחרי  ימים 

ורשותי בכלל, כל הרשויות בארץ. החזון שלנו  טו   ערוץ  גזר והבאנו מודל מועצתי 

פעיל  את  ולהנגיש  ולקיים  לייצר  זה  האגף  החוגי של  הספורט,  התרבות,    , ם ויות 

 הילה.  היהודית, הספרייה והחינוך החברתי ערכי לכלל הק התרבות  

במצגת,  תמונות  הרבה  לנו  אלא    יש  הרבה,  רשמתי  לא  בעיקר  הבאתי  אני 

קצת   אתכם  אקח  אני  הדברים.  את  לכם  להמחיש  בשביל  וסרטונים  תמונות 

  ם ר של פסטיבל חוויה בכ חודשים אחורה, ישבנו בעבודת מטה לאירוע    7אחורה,  

ר  שנ ברשות  יהודה  ידלין,  רותם  המועצה  המועצה אשת  מנכ"לית  ואופיר.    יוייס, 

ואמרנו  ק   ישבנו  בזמן  אנחנו  של  ה ורונ איך  שגרה  לייצר  אחד  מצד  רוצים  אנחנו   ,

המקומית  והכלכלה  לעסקים  לעזור  שני  מצד  בעצם    פעילויות,  שלישי  ומצד 

נוכל    , ב פסטיבל איכותי וטו   שמהלך הפסטיבל הזה, זאת אומרת שיהיה  ושאנחנו 

הפעילות לה  את  ישבנו   נגיש  שלנו.  התושבים  לכל  ואמרנו    הזאת  מטה  בעבודת 

אירוע אחד של אותו תקציב משנים עברו, למספר אירועים  מפזרים מ איך אנחנו  

לאורך    22-23שזה   שעשינו  לכם.    22אירועים  אתן  אני  נתונים  קצת  ימים. 
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כ  בכלל   3,000-השתתפו  וכ   אנשים  שזה ש ו ת   2,500-מהארץ,  מהמועצה,    בים 

של   יחסית  האירועים  את  אנחנו  אנשים,  מאוד  גדולים  הרבה  שהם  שזיהינו  נו 

אמרנו   הרשמה  וחשובים,  נתנו  שלנו.  לתושבים  כל  קודם  שיהיו  רוצים  אנחנו 

שכמו   כמובן  יתנו.  שלנו  שהתושבים  בשביל  ומשהו,  חודש  איזה  של  מוקדמת 

אנח  דבריי,  בתחילת  המחלבו שאמרתי  על  חשבנו  והכלכלה    ת נו  והעסקים 

במשבר  היינו  אנחנו  לכם,  מזכיר  אני  כי  חלקם    המקומית,  ועדיין  קורונה, 

אנ  שלנו,  כל  מהעסקים  לאורך  שזירה  זה  את  תראו  אתם  זה,  את  רואים  חנו 

לנו.   חשוב  של  המקומית  הכלכלה  שאנחנו  שלנו,  שהשתתפו    6הפעילויות  יקבים 

יישובים  יישובים,  לדוגמא   בפסטיבל,  בחיים,  י   שהם  בגני  שייביץ  וחנן  אצל 

ינג'י   היה באירוע, נכון נהנית?    הבאנו את מוש בן ארי. מי היה שם? ג'

 

ויינגרטיין  מר    מעולה. יוצא מן הכלל,     )ג'ינג'י(: יואל 

 

 לה.  'ו ית גם הייתה, יהודית אותך השארתי לבוז יהוד     תם אלקובי: רו מר  

 

 נהניתי.    התאמצתי פה   שם   : גב' יהודית דהן 

 

זמרים    : אלקובי   מר רותם  מספר  עם  צבעוני  פסטיבל  אז  נכון.  גם 

וניס  היישובים  וזמרות,  את  באמת  לחבר  אקולוגיות,  גינות  גם  לעשות  שלנו  ינו 

 ואת העסקים שלנו המקומיים. אז סרטון קצר.  

 הקרנת סרטון ***   *** 

 

שהשתתפו    מר רותם אלקובי:  והמחלבות  המשקים  שראיתם  כמו 

 ע.  באירו 
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אתכם   אקח  הי   ו הי ,  אחורה   ע ג ר אני  בעצם  תשרי.  חגי  את  מה  ת לנו  חופשה  ה 

חופשה  היי   שנקרא,  ואנחנו  המדינה.  כ לכל  אוגוסט  ביולי  לארגן  צריכים    140-נו 

ומיד   חגי תשרי,  יש את  ואז  של פסטיבל.    ימים   22-ל עוברים  אירועים פעילויות, 

האוכלוסייה בפעילויות   לכל  דגשים  לתת  לנו  חשוב  לאוכלוסייה היה  זה  אם   .  

לאו  זה  ואם  היה  כ הדתית,  רואים  שאתם  כמו  ולילדים,  המבוגרת  לנו  לוסייה 

אכנ  ואני  ופעילויות.  והופעות  ילדים  איך  הצגות  שלנו,  לראש  קצת  אתכם  יס 

נינג'ה שה  נגיד היה לנו  תושבים, ומה    1,500-באנו אותו, זה היה ל אנחנו עושים. 

א  הבאנו  בעצם  לייעל,  מנת  על  לקייטנו שעשינו  בבוקר  זה  אחר    , ת ת  ומיד 

הספ הצהריי  עם  רצף  לייצר  שלנו.  לקהילה  ישר  ח ם  זה  כ קים,  לנו  סף,  וסך 

לנו.   חשוב  וזה  ציבורי  כסף  זה  מהכף,  שיוצא  כסף  כל  אנחנו  דבר  של  ובסופו 

שפ  כמס  זה  את  אומר  לא  אנחנו  ואני  מכאן  שיוצא  שקל  כל  אמיתי,  אלא  תיים 

הו  ואיך  יצא  הוא  למה  להגיד  בתחי רוצים  דיברתי  יצא.  כל   ת ל א  על    דבריי 

המוע  בין  אנחנו  חדשים.  ודברים  דרך  פורצי  של  בארץ  הנושא  הראשונות  צות 

אני משער שחלק ראו    תקן לתיקון אופניים שהבאנו את המתקן הזה. בעצם זה מ 

מתקן   זה  בעצם  יש  אותו.  המתקן  מאחורי  האופניים,  את  המתקן  על  שמעלים 

כמ  ירוק  וכמובן שהכול  בשלט "חשב דוושה,  לא    ירוק חשבת רחוק".   ת ו שרשמנו 

בסגנון   משהו  או  בחשמל  שימוש  יש  צריך  שב הזה,  אפשר  כלים,  כך  ידי  על  עצם 

ב  אותם  שמנו  האופניים.  עם  יציץ    4-לתקן  חשמונאי,  בית  טל,  מצפה  מוקדים 

לתל   שמנו  בכניסה  כזה  מתקן  בכל  ורדה.  ועין  גזר  תל  ופיצול  שמכיר,  מי  מלוט 

אם  QRשלט של   ב ,  למ כבר  מגיע  במ ע ו ן אדם  ורוכב  מפת  צה  יש את  א'  אז  ועצה, 

ויהודה  צמח  שאילנית  גזר,    התיירות,  לב  סובב  מפת  ואת  הובילו,  שניוייס 

 המתקנים, איפה אפשר לנסוע וכל הדבר הזה.  לראות איפה  

 

 זה יפה שהם מחזיקות מעמד. זה די מפתיע.    : מר איתי שייביץ 
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 ם.  אנחנו מתחזקי   : גב' רותם ידלין 

 

גם    : י מר רותם אלקוב  פנו  כבר  רשויות  מספר  הזה  שבהיבט  אגיד  אני 

וגם אליי,  זה   לרותם  עשינו את  הוא מתקן שהגיע מפורטוגל,  ,  איך  עצמו  המתקן 

 לא אלאה אתכם יותר מידי אבל זה אחלה דבר.  

ינואר עד אפריל, אז היה אז סגרים אני   בתקופת    לוקח אתכם עוד טיפה אחורה, 

יוצ הקורונה  מ ,  חוזרים אים  ה   סגרים,  וכל  כל  מסגרים  וחשבנו  ישבנו  הזה.  דבר 

לכ  מגיעים  אנחנו  איך  של  הזמן  בהופעה  לדוגמא  סתם  אם  אב.  בתי  שיותר  מה 

פלס,  עידן עמדי או באנדרטת חיל הנדסה    קרן  נגיד  כמו שכל שנה אנחנו עושים, 

עד    ישראל   במיני או   להכיל  יכול  ל   2,000אנחנו  להגיע  יכולנו  פה    10,000-איש. 

דוג  סתם  דיין    א מ איש.  הגיעו.    10,000יובל  את  צופים  חייבנו  שאנחנו  מה 

ו  ח החברות,  לא  פשוט  בזה,  עמדו  שלא  להם  חברות  אמרנו  הסכם.  איתם  תמנו 

ל  ובפייסבוק  ביוטיוב  זה  את  משדרים  שאמר   72-אנחנו  אומנים  יש  ו:  שעות. 

שמהמוע  מי  שכל  דבר  של  שבסופו  רציתי  אני  מקובל.  לא  זה  רוצה  אצלנו  צה 

לא   השידו א ב להיכנס  של  יום  הוא  ותו  אז  אחרי,  יום  אלא  מתי  ר  להיכנס  יוכל 

ל  ש שבא  מה  שתיים  אחד.  זה  בבית  ו,  כאן  הפיס  באשכול  זה  את  צילמנו  עשינו 

ו  שההגברה  מנת  על  הופעות,  מספר  צילמנו  יום  ובאותו  התאורה  חשמונאי, 

 וצוות הצילום יישאר ברצף אחד.  

שאמרת  מה  לכם  מזכיר  כל אני  דבריי,  בתחילת  כאן  הנו   י  חסכנו  הכסף,  של  שא 

ה  באמת  חודשים  לאורך  כספים,  מאוד  מ הרבה  למעלה  מדגם    30-יו  זה  הופעות. 

קצר  המצגת  אבל  מייצג,  ולא  הרצאות  קטן  מאוד  הרבה  שיש  כמובן  מלהכיל.  ה 

א  לכם  מזכיר  אני  טו שעשינו.  ערוץ  הייתה  -ת  אדם  בת  או  היה  אדם  בן  כל  גזר. 

מס  בשעה  זומבה   09:00  ד ע בבוקר    08:00וימת,  נכנסת  מ היה  הרצאות    9:00-, 
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ה קתדרה   כל  לנו  חשוב  שהיה  אם ומה  הימים.  את  לייחד  ההוקרה    זמן  יום  היום 

צה"ל   ונכי  יחיד  הצגת  הצגה,  כאן  עשינו  שלושה  יומיים  לפני  אז  צה"ל,  לנכי 

לאומ  מספר  ושירות  לפני  היה  זה  הפיס  באשכול  כאן  בחינם.  הגיעו  ומילואים  י 

ז שהיה לה  , אז הבאנו את שרון חזי הבינלאומית לסרטן   ת מים. אם יום המודעו י 

המוקדים הכי חמים, את האקטואליה    נו תמיד מנסים להביא את סרטן שד. אנח 

ילדים  הצגות  לגבי  כנ"ל  וכו'.  וכו'  הקורונה  בנושא  רהב  גליה  חמה.  היה  הכי   ,

הדתי  לאוכלוסייה  גם  באמת  האוכלוסייה,  לכל  לתת  לנו  נותנים  חשוב  אנחנו  ת 

על   כאן  היקף,  רחב  להגיע   מענה  יוכלו  שכולם  הי מנת  חלקם  לצפות.  יוכלו  ו  , 

בסרטונים,  חלקם  לכשישתחררו    בזום,  פיזי,  באופן  וחלקם  ביוטיוב,  חלקם 

 יה ערך.  ההנחיות. כנ"ל לגבי סדנאות. מה שהיה באמת חשוב לנו שיה 

שלנו  המטרה  קהילה.  ליצור  גם  ואפשר  תרבות  להביא  ליצור    אפשר  היא  באמת 

ד ל י קה  של  בסופו  כי  להביא ה,  אפשר  מה   בר  אנחנו  וזהו.  האלה  ההופעות    את 

וילדים שנכנסו מעל  שחשוב לנו בסופ  ו של דבר שיהיה את הערך. לדוגמא הורים 

העני   200 לצורך  ספגטי  שמכינים  המועצה,  תושבת  עם  המן  איש  אוזני  או  ין 

א  סדנה  פירות,  מגשי  לעיצוב  סדנה  או  צריך  בחנוכה,  פשוט  את  ר ל וריגמי.  אות 

 ראו וצפו.    בין, וחלקכם מאמין שכן זה כדי לה 

שר  מזה  לייצר  כחלק  ונטפליקס  צינו  החברתיות  הרשתות  של  בעידן  גם  ולחדש 

טו  סינמה  מקימים  אנחנו  אמרנו  הזה,  הדבר  מעל  -וכל  עשינו  בעצם    35גזר. 

יכל להיכנס מתי שהוא רוצה. כנ"ל אני מחזיר ס  בן אדם  ל   רטים שכל    72-אתכם 

י  שרו ל כ שעות,  מתי  להיכנס  בס ו  לצפייה  ממוצע  מעין    150רט  צים.  ועשינו  לסרט 

כאלה   ועוד  כאלה,  שאני  שבועיים  נכון  יותר  פרויקט  אירוע,  פעילויות.  וכאלה 

פרסם את זה לכל    מתגאה בו, וגם משרד החינוך אגף בכיר של הכלה והשתלמות 

ש  אך  "שונים  שעשינו  משהו  זה  בארץ,  ה המפקחות  הכלת  סדרת  נה,  ו ש ווים", 

מכילים   שלנו  בגזר  המטרה  כולם.  שהאוכלוסייה את  דבר  של  והקהילה    בסופו 
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ידע  במועצה  הם  שלנו  אחרים  אנשים  מבחינת  שאולי  האנשים  את  להכיל  ו 

א  לחבר  כקהילה  חייבים  אנחנו  דבר  של  בסופו  אבל  ולהכניס  שונים,  אלינו  ותם 

זה   בעצם  שהבאנו  מה  אז  כאחד.  ככולה  התחלנו  אותם  שלמה,  גל    ם ע סדרה 

על   יציא אוחובסקי  בעצם  של  נושא  הוא  כל  איך  מהארון,  ז   תמודד מ ה  בכל  עם  ה 

   . הדבר הזה 

 )מדברים יחד( 

 

   -זה מה שהיה   מר רותם אלקובי: 

 

 ג. דל   היום אל תדבר עליו,    : מר דוד גמליאל 

 

לכם    מר רותם אלקובי:  מזכיר  אני  אלטשולר  עדי  חדש.  לא  זה  היה,  זה 

רא   3  שלפני  ביוזמת  כא   ת ש שנים,  הבאנו  של המועצה  כנפיים  את  ועדי    ן  קרמבו, 

רמבו ובתי ספר, הכלת  , איך היא הקימה את כנפיים של ק שוחחה גם על המעמד 

שכול השונה  צה"ל,  פצוע  שילוני  זיו  את  יש  הסיפור .  את  מכירים  בת שלו   ם  אל  -, 

יש  שלנו,  האנשים הלוקלים  את  גם  להגיד  רוצה  אני  מיכל    פפורה... אבל  לנו את 

ש  ביל" י ה כץ,  כפר  תושבת  מאוד א  באירוע  ושיתפה  שהסבירה  בנה    ו,  על  מרגש 

א עי  את  וכמובן  כל  דו.  על  בעצם  שסיפר  הראש,  את  תוריד  אל  אלעד  לוי,  לעד 

אלון  של  הדושן, בנו   הנושא  מחלת  עם  אחד    ,  היה  בעיניי  זה  אתה,  תגיד  אלעד 

 הערבים היותר מרגשים. אתה רוצה להרחיב?  

 

 ה יפה.  מת את ז כ י לא, לא, ס   : י עד לו מר אל 

 

נפגש בהמשך    מר רותם אלקובי:  המצגת בעוד נושאים  סבבה. אנחנו תכף 
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הכלה.   דברים  של  מיני  וכל  סגרים  קורונה,  היה  לכם  מזכיר  אני  מזה  חלק 

שיתופי  כאלה  הרבה  איתם  עושים  שאנחנו  בישראל,  המושבים  תנועת  בעצם   .

במקרה   כאן,  ספיר  מכללת  עם  דירקטוריו פעולה  קורס  נשים    13לנשים,    ן הזה 

אז מ  בהצלחה.  אותו  ועברו  הזה,  לקורס  יצאו  השכלה    המועצה  זה  גם  ולימודים 

 דברים שמאוד מאוד חשוב לנו.  

יהודית  תרבות  אירועי  את  מקודם  את  ,  הזכרתי  שמוביל  כהן  משה  את  לנו  יש 

היה טיולים בשבת, אז היום  גם    המחלקה ביד רמה. אנחנו מנסים, אם בעבר  יש 

בשבת  בשי   טיולים  טיולים  גם  זה  ויש  אם  טיולים  זה  אם  מוציאים.  שאנחנו  שי 

פייטנות, טיולים, יום של סבבה. אמרתי לך ערך בתחילת  ת חזנות,  ערב שב  שבת 

שזה   סבבה  יום  ערך  ליום  דבריי,  מוציאים  שאנחנו  ונכד,  סבתא  או  וילד  נכד 

 צגות.  טיול בירושלים בכותל, ועוד כאלה וכאלה הרצאות וה 

חוגי  אנ   ם מבחינת  בכל  חדשים,  בכלל  קלה  לא  שנה  נתונים.  קצת  לכם  אתן  י 

בנוש  לנו  הארץ  יש  יציב.  במצב  אנחנו  אצלנו  יחסית  אבל  חוגים.    תחומים,    56א 

טניס  התחומים  כדורסל,  בתוך  לנו  יש  כאלה.  מיני  וכל  קפוארה,  קבוצות,    169, 

המדרגים   כל  את  יש  בכדורסל  קבוצות,  זה  מה  לנ לדוגמא  יש  הגילאים.    ו וכל 

יום    110מבוגרים,    470ילדים,    1,500 כל  לקתדרה  שמגיעים  עם  מבוגרים  שלישי 

שנתי   33 ו מפגשים  במהלך השנה.    10-ים  ו   141סיורים  במוזיקלי    1,186-תושבים 

אחרי   חודשיים  מתכנסים  אנחנו  שנה  בכל  שלנו.  הספורט  בחוגי  מבוגרים  ילדים 

פתח  שהשנה  מזכיר  אני  שנה,  בחודש פתיחת  החוגים  את  לא    נו  אוקטובר 

פשוט בספטמב  חגים  היו  מבחינת  הן  קורונה,  מבחינת  הן  חכם  ר.  הכי  הדבר  זה   ,

אנחנו  שעשינ  שגו.  הם  בעיניי  אחרת,  שעשו  רשויות  הרבה  יש  יושבים  ו.  הזמן  כל 

וחושבים מה לשנות, מה להוסיף, מה להוריד. זה מקצה קטן של דברים שאנחנו  

אלק  חדשים,  שהם  ספינינג,  הבאנו  ספינ   ה ז טרוניקה,  קיץ.  למשל  אירוע  ינג 

זה פשוט צ בבריכה.   רוצים    לח. התושבים באו ואמרו אנחנו אירוע קיץ שהבאנו, 
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החוג   ועכשיו  אופניים  רכשנו  הספינינג,  חוגים  את  וכאלה  כאלה  ועוד  עובד. 

 חדשים. תחרות טריאתלון שזה אופניים, ריצה ושחייה.  

היה   לראשונה  לכם  מזכיר  חשמונאי,  אני  בבית  של י א כאן  מ   רוע    500-למעלה 

מהמם,  אירוע  כמובן.  וילדות  נוער  ובני  אירוע    ילדים  זה  וראה  כאן  שהיה  מי 

עוד   של  א הורים    600-700מדהים  להבין  צריך  לי  וילדים,  נראה  הזה.  הדבר  ת 

שעשינו   משהו  גם  זה  מידי.  יותר  זה  על  ארחיב  לא  ואני  מראות,  שהתמונות 

י  זה  כאן,  מסו לראשונה  אחלה  להיות  אנחנו  ת ר כול  שנה  בכל  צעדת  .  את  עושים 

מעל   זה  שלנו,  המסורתית  יער    18הרצל  של  הרצל  בבית  השנה  שנה.  חולדה. 

עושים  מה  סגר  עושים   , אמרנו  זה,  אנח ש אמרנו    , איך  על  מוותרים  לא  נו 

יהיה סגר,   כולם בעבודת צוות, ואמרנו אנחנו מביאים משחק שגם אם  התכנסנו 

לנס  רק  מלא  ואפשר  סגר  יש  אם  א   ז א וע,  רק  אם  אבל  הרכב,  לא,  עם  לנסוע  פשר 

ההתאמות. בעצם  עשינו את  כל משפ   אז  עם  אפליקציה  בר קוד  הגיעה קיבלה  חה 

על    על   שאלונים ו אפליקציה   כל  המועצה,  על  המועצה,  של  ההיסטוריה  כל 

 ההוויה של המועצה, זה אחד. 

שעסקים   אמרתי  דבריי  בתחילת  אם  שבעצם  זה  שני,  לנו  דבר  חשובים 

פ   ת והמחלבו  אז  לנו,  הר חשובות  עירבנו  שהגיע  ה  אדם  בן  כל  עסקים,  מאוד  בה 

ב לע  עבר  הוא  הזה,  המרוץ  את  חלק תח   10-שות  במועצה,  בצד    נות  התחילו 

יהיה    המזרחי יותר,  חלק בצד המערבי, על מנת לא לגבש את כולם, כדי שזה לא 

עצם  וב   ין, פר ביל"ו לדבש ל דוגמא מגיעים לכ ול   עניין של קורונה. בסופו של דבר 

ההיס  למידה,  הדבש  על  דברים,  מיני  כל  שם  להרכיב  צריכים  או  היו  טוריה, 

שושן   בוסתן  במועצה.  נחשפים  שלא  אנשים  שושן,  גם בבוסתן  חוויה    שבמצליח. 

יותר   יש  סליחה  פירות,  גם  שם  יש  אבל  פחות  פירות  ירקות,  מיני  כל  על  כזה 

בין   עברו  ובעצם  ירקות.  אין  באפליקציה פירות  הן  פיזיים    תחנות  בדברים  הן 

מ  למעלה  מרוץ.  אחלה  היה  וזה  עשו,  הזה.  משפח   500-שהם  באירוע  כאן  היו  ות 
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עו פעי  אנחנו  שנה  בכל  אם  גזר.  האזורית  בספרייה  שלנו  לות  הפעילות  את  שים 

לא,   כבר  אנחנו  ליישובים,  להגיע  היא  שלנו  המגמה  אז  חשמונאי,  בבית  כאן 

הס  של  המסורתית  וששש השיטה  שמגיעים  אנחנו    פרייה  וכזה,  להיפך,  ושקט 

ש  את  בעצם  אז  אליכם.  להגיע  רוצים  בקיבוץ אנחנו  השנה  עשינו  הספר  ,    בוע  נען

נען לגיל סול ע  ל העזרה שם. זה היה אירוע מהמם,  שזה המקום להודות לקיבוץ 

מעל   פעילויות    500עם  ישנים,  חדשים  ספרים  להחלפת  גם  שהגיעו  אנשים 

מבוגר  דיב לילדים,  בזה.  וכיוצא  ואני נ ר ים  החוגים  על  חשוב    ו  עכשיו,  לזה  חוזר 

יש לנו מספר חוגים,  ים עם צרכים מיוחדים, אז בע לנו הנגשת הפעילות לילד  צם 

שז  טיפולית,  כלבנות  את  שזה  לנו  יש  בסתריה,  דני  של  החווה  בשיתוף  סוסים  ה 

לי  מגובשות  ספורט  פעילויות  זה  יכול,  אחד  כל  איתן  בעצם  שזה  עד  איתן  לדים, 

ב   5 מדריכים  ב ק ילדים  עם  וכל  וצה,  מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  שמותאמים 

ח  לנו מיני  חשובים  מאוד  שמאוד  לחוגים  וגים  להגיע  יוכלו  שכולם  מנת  על   ,

ותיק  היינו  שלנו.  בעבר  אם  עושים.  שאנחנו  מיזם  בעצם  עוד  זה  ונהנים,  ים 

פה   הצהריים,  אחר  פעילויות  המבוגרת  לאוכלוסייה  על  עושים  הדגש  ניתן 

אם   ת ו הפעיל  השלישי,  או   לגיל  מבוגר  כל  היום  בעצם  העשרה.  חוגי  ספורט,    זה 

לחוגי  להגיע  יכולים  מרוץ    מבוגרת  פעילות.  של  רב  מספר  ויש  המועצה, 

 ה, יהודית איך היה?  הבוז'ול 

 

.   : גב' יהודית דהן  . . 

 

שהי   מר רותם אלקובי:  לכם  אגיד  אני  אז  רצים    4,000מעל    ו סבבה, 

והגיעו  ורצו  באמת,  יאיר    ם י איש ת  רזבוזוב,  יואל  התיירות  שר  בכירים,  מאוד 

משרד   מנכ"ל  הת הירש  משרד  מנכ"ל  פרויליך  רז  מנכ"ל    רבות הפנים,  והספורט, 

יש  מקרקעי  אותם  רשות  שקיבלנו  כמובן  שהגיעו.  בכירים  אנשים  ועוד  ועוד  ראל 
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מכובדת,   הכי  למועצה ו בצורה  שמגיעים  כאלה  בכירים  לז   אנשים  השלכ יש  ות  ה 

ב  בעצם    ו פ סו טובות  אנחנו  הבוז'ולה  מרוץ  לטובה.  משפיע  רק  וזה  דבר,  של 

הבא   השניים  בזה.  גאה  להיות  מה  על  ויש  בישראל,  והראשונים  אותו  בעולם  נו 

 ושמח. כאן לגזר, מרוץ צבעוני ססגוני  

 

אותה    : מר ישראל פרץ  עשו  השנה,  קצת  המתכונת  את  שינו  בצרפת 

 .  ת ו זה אולי תעשה התאמ   קצת אחרת, אז תעקוב אחרי 

 

 מה זאת אומרת מאיפה אתה יודע מהם?    : גב' יהודית דהן 

 

.     : דובר  , הוא במקור שלו צרפתי    בתור צרפתי אומר את זה 

 

אני    מר רותם אלקובי:  התמונות,  את  היו  אתמול  מעודכן,  אני  שרוליק 

שאפו   באמת  דברים,  אחלה  להם  יש  אז  בצרפת,  הבוז'ולה  על  שיש  מעודכן  מה 

.    ו שם, וגם שאפ   עלינו

 

 דרך אגב מי הראשונים? אמרת אנחנו השניים.    : מר אבי אביטל 

 

 צרפת.    מר רותם אלקובי: 

 

 -ארץ אנחנו הא אז ב   : מר אבי אביטל 

 

 כן, אמרתי הראשונים בישראל והשניים בעולם.    מר רותם אלקובי: 

הכל  הסרט,  את  נראה  שנייה  עוד  שלנו,  המקומית  לכלכלה  המקומית  שוב  כלה 
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ה  עסקים, תפ ת ש שלנו  להגיע    ו  יכל  בריצה,  השתתף  שלא  מי  גם  יכלו  התושבים 

אח  וכל  בעצם  שמנים  מיני  וכל  ומחלבות  דוכנים  היו  ובעצם  הריצה,  מיני  רי 

 דברים כאלה.  

 

 כמה השתתפו מתושבי המועצה?    : מר אבי אביטל 

 

לאלף,  מ   מר רותם אלקובי:  קרוב  הגיעו  המועצה  חושב תושבי  שזה    אני 

כמו   יפה  של  שתושבי    ן ב מאוד.  הנחה  קיבלו  חוץ,  20%המועצה  תושב  כמו  לא   ,

 בואו נראה אם הסרטון יעבוד עכשיו.    זה בהיבט הזה. 

   נת סרטון *** *** הקר 

 

מרכזיות,    6  מר רותם אלקובי:  טל,  תחנות  בזק מצפה  בן    , יקב  ברבדו, 

ברקן  הרצל נון,  בית  הפתענ ,  אחרת,  מוזיקה  תחנה  בכל  בעצם  הרצים,  .  את  ו 

 קצת תמונות.    ותראו   , טראנס 80-משנות ה   ישראלית, מוזיקה   מוזיקה 

ה ברי   לגבי   טוב  זכיין  כת  לנו  שהיה  מזכיר  אני  הכושר.  וחדר  שזכה  שחייה 

לו   היה  הקורונה,  את  והיה  במהלך    4במכרז,  יצאנו  נפל,  הוא  בארץ,  בריכות 

   -בזק של בעצם חדר כושר 

 

.  ... את הבריכה.   : מר ישראל פרץ  . 

 

על    : י מר רותם אלקוב  מדבר  אני  לפליקס.  אגיע  אני  תכף  לא,  לא,  לא, 

קו  היה  זכיי ההיסטוריה.  הבאנו  הכושר,  חדר  את  הבאנו  הזכיין,  נפל  ן,  רונה 

מה   בעצם  פליקס.  באמת  הגיע  ואז  הכושר,  וחדר  בריכה  של  למכרז  יצאנו 

את  יודעים  ואתם  בארץ,  בריכות  שהרבה  לכם  להגיד  יכול  אני  זה,    שעשינו, 
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וחדרי   ואימפרי ו כ בריכות  נפלו,  שעשינו  שר  מה  בעצם  ואנחנו  נפלו,  גדולות  ות 

 כלית. זה כל   ינו להביא מחיר טוב לתושב, מצד שני לאזן את מצד אחד רצ 

 . אני יכול להגיד לכם שהשנה גם התושבים מרוצים   

 

נאלצת    : גב' יהודית דהן  אני  ב'  קצרה,  העונה  א'  ממש.  לא  ממש,  לא 

. חודשים זה   4ממש,    א ין בחורף, אז עוד ל לנסוע למודיע  .. 

 

 ים.  חודשים שהיינו היו מרוצ   4-ב   מר רותם אלקובי: 

 

.    : גב' יהודית דהן  .  יש לאן.

 

תלונות    : ידלין   גב' רותם  התקבלו  שלא  רק  שלא  פעם  אי  ראשונה  שנה 

   בבית חשמונאי.   על הבריכה 

 

אי   : גב' יהודית דהן  והניהול  פליקס  לגבי  הניהול,  רעה.  לגבי  מילה  ן 

ה ג ל אמרתי   פתיחת  משך  למודיעין  בי  עד  לנסוע  נאלצת  אני  ושעכשיו  בריכה, 

 החדשה.  לבריכה  

 

מ   מר רותם אלקובי:  קצת  אני  מודיעין,  יהודית,  של  ההיסטוריה  את  כיר 

יוסי דגן.    20מודיעין אחרי    שנה קירתה את הבריכה. ומי שקירה שם זה 

 

   . 2אבל עכשיו יש לה    : גב' יהודית דהן 

 

גם    מר רותם אלקובי:  בתהליכים  אנחנו  אבל  דרך,  קצת  עוד  לנו  יש  אז 
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ג   ם את זה.  בזה, אנחנו בוחנים 

 

 יוק, השמיים הם הגבול.  אז מה שרמזתי בד   : גב' יהודית דהן 

 

מה שרציתי להגיד פה בסופו של דבר שאנחנו באיזון,    מר רותם אלקובי: 

 וזה דבר שהוא נפלא.  

 

 לפני הזמן.    ת פתוח את השנה קצ ך ל צרי   : גב' יהודית דהן 

 

 קיבלנו את ההערה.    מר רותם אלקובי: 

ל  יש  בעצם  תרב לסיום,  רכזי  קורס  המו נו  תנועת  שבשיתוף  וקהילה,  שבים,  ות 

של   מפגשים  הזה.  הקורס  את  מובילים  ואני  המושבים  מתנועת  מפגשים    6קובי 

שרכז   3של   אפשר  אם  אבקש  אני  לכם,  להגיד  שלי  המקום  זה  התרבות  שעות,  י 

 . וזהו.  ו מאוד מאוד נשמח נ ח יגיעו, אנ 

 

למישה   : גב' רותם ידלין  אם  מסודר,  שאלות. חברים  הערות,    לרותם   ו 

 על הסקירה זה הזמן. אנא נרשמים אצלי, ישראל בבקשה אתה הראשון.    , אלינו 

 

 יישר כוח.    : גב' יהודית דהן 

 

בהחלט    ת נ ו מגו ת  פעילו   : ל פרץ מר ישרא  והשקעה  מאוד  ועשירה 

השינוי   את  רואה  אני  בעצם  כי  בכללי,  אחר  משהו  אבל  לומר  רוצה  אני  מרשים. 

ה  כל  של  המעבר  רש הדרמטי  מבחינת  שלנו.  במועצה  וגם  המקומיות  ויות 

הרשויות   שבאמת  למצב  לאזרח,  שירותים  סל  שנקרא  מה  של  שוטפת  מפעילות 
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האח  בשנים  מיוחד  המקומיות  באופן  אירועי פ ה רונות  למפיקי  ככה  כו  ממש  ם, 

טוב,   פחות  טוב,  עכשיו  להגיד  רוצה  לא  אני  להתפאר.  רק  שאפשר  כאלה  ברמות 

כתוב   לא  כאלה  ש   בחוק זה  פעילויות  לעשות  צריכה  מקומית  רשות  או  המועצה 

תאורה,   מדרכות,  כבישים,  סלילת  כתוב:  כתוב.  לא  זה  הפקה.  מבחינת  ואחרות 

וכא  והעובדה  תשתיות  דברים.  בש א ש לה  לכך  עדים  באופן  נחנו  האחרונות  נים 

בהשקעה   תרבות  פעילויות  מפעילים  ובעצם  יוזמה,  לקחו  שהמועצות  מיוחד 

ר  אנחנו  מ   אויה כזאת,  לאן  מחשבות  נותנת  היא  שני  מצד  לשבח,  אחד  צד 

 הולכים. אבל מבחינת העשייה שאפו.  

 

. נריה ואחר כך אלעד ואחר כך.   : גב' רותם ידלין  . 

 

כך    : מר נריה הרואה  כל  באמת  רואה  שאני  ראשונה  פעם  באמת  רותם 

סרטים,   שמפיקה  אחרת  רשות  שום  אפילו  ראיתי  לא  שבאמת  פעילות,  של  עושר 

אפשר  זי מו  סרטים  כזאת,  היא  שלי  השאלה  אבל  כאלה.  ודברים  הופעות  קה, 

שלנו   הערך  מה  ביוטיוב.  לשמוע  אפשר  מוזיקה  בנטפליקס,  ביס  בהוט  לראות 

הזה,  כ  בעניין  כ ז ו מועצה  א'  שהיא  שאלה  האם  ו  כזה?  דבר  על  הוצאנו  כסף  מה 

ולמה  האלה,  בדברים  השתתפו  תושבים  כמה  שמפרט  דו"ח  שהוא  איזה  לא    יש 

 יתה החלטה על זה בוועדת קהילה?  הי 

 

אשלים    : גב' רותם ידלין  ואני  לך  לענות?  רוצה  אתה  זה.  על  אענה  אני 

 אותך.  

 

על כשאנ   סבבה.   מר רותם אלקובי:  עובדים  עבודה   חנו  בעצם  תכניות   ,

מעלים את הכול  עבודה היא מקושרת תקציב. אנחנו  לנו סכום כסף,    תכנית  ויש 
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יש  מחלקה  כ   לכל  הסכום  לצו את  שלה.  וסכום  סף  הוצאות  סכום  העניין  רך 

בעצם   למה  שאמרת,  הזה  הדבר  וכל  בקרה  מבחינת  מכניסים.  שאנחנו  ההכנסות 

להג  יכול  אני  לדוגמא  שאנחנ סתם  שסרטים  לך  עם    ו יד  ים,  אנש   150עושים 

לדבר   חשופות  שלא  אוכלוסיות  יש  הנטפליקס,  בעידן  זה  את  והזכרתי  ובעידן, 

 -יס ה באשכול הפ עושים גם פ   הזה. ואנחנו 

 

 איזה אוכלוסיות?    : מר אבי אביטל 

 

 תן לו לסיים.    : גב' רותם ידלין 

   -יש אוכלוסיות אני יודע   מר רותם אלקובי: 

 

ר     . 150יש    : דלין ותם י גב' 

 

 אלה שלא חשופות, לא ייכנסו לזה בטוח.    : מר אבי אביטל 

 

.    : גב' כרמל טל   אבל הם נכנסו

 

ש   בי: מר רותם אלקו  נכנס עובדה  לא  הם  אני  זה,  את  לכם  אומר  אני  ו, 

כשאני   גם  דבר  של  בסופו  אבל  מסוים.  קהל  באיזה  לפגוע  לכאורה  כאילו  רוצה 

כשאנח  הפיס,  באשכול  הפ עושה  באשכול  עושים  ה   ס י נו  שואל  סרט,  מי  ערב  אדם 

מגיעים   אני    150-200יגיע,  דיין  שיובל  המספרים  לגבי  שתיים,  אחד.  זה  איש, 

נכנס   מניתי  זה,  כ את  דיגיטל,  א   10,000-ו  מאגף  שירלי  את  כאן  יש  מדיד,  זה  יש. 

נכנסו   אם  דבר  של  בסופו  מאיפה.  נכנסו,  כמה  החתך,  מה  להגיד  יודעים  אנחנו 

   -איש   10,000ה  להופע 
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 תושבי מועצה?    10,000תושבי מועצה?    : ריה הרואה נ   מר 

 

דב   מר רותם אלקובי:  של  בסופו  כי  מועצה,  שתושבי  אנחנו  ברור  ר 

לתו משתפ  זה  את  שגם  ים  להיות  יכול  שחלק,  להגיד  יכול  אני  המועצה.  שבי 

 נכנסו שהם לא תושבי מועצה, וזה גם הגיוני וזה בסדר גמור.  

אם   רשו ולהיפך,  זה  אחר אחרי  אם  ת ו יות  מתקשרים  ,  זה  אחרי  אחרות  רשויות 

שלו.  אליי ואומרים: ואללה איך עשיתם את זה. ואללה אני את שלי עשיתי, את  

 שעניתי.  מקווה  

 

 אלעד ואחריו שייביץ ואחר כך דרורה.    : גב' רותם ידלין 

 

אליי   : מר אלעד לוי  כשפנית  הגבתי  שלא  להסתיים סליחה   .. אז  .  .

לא   ש אני  דברים  נא אגיד  כל ר מ כבר  רוצה    ו  אני  בפנים.  תשובות  והיה  הזמן, 

ש  נזכרתי  נגישות,  שמבחינת  הא -להגיד  בתקופה  שהמועצה  חושב  אני  חרונה  , 

ג   בשנים  מידי  האחרונות  יותר  אוסיף  לא  אני  מיוחדים,  צרכים  עם  לאנשים  רמה 

לינו.  אבל להיות, להפוך אותם שהם הרגילים ואנחנו השונים. שזה בעצם נר לרג 

שאנחנו  המנה   והאור  בקצה  ואני  מסתכלים  לאנשים,  גורמים  אנחנו  איך  רה, 

ר  אלף  קפיצה,  עברו  הספר  בתי  הספר.  בבתי  זה  את  קדימה.  חווה  מה  מות  של 

לא  לעשות  בכלל  בחוגים  פעם  ובחוגים.  ומארגנים,  ומכינים,  לפני,  וחושבים   ,

מה  חושבים  כל  קודם  היום  אז  לא,  בבית.  יישב  ילד...  הילדים    חשבו,  עם  יהיה 

המיוחדים,    עם  השאר  הצרכים  כל  איך  נחשוב  ואז  לחוגים,  מגיעים  הם  איך 

 ם לבד לאוטובוס יגיעו.  י שעול 
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 ועדת האקלים לא תקרה במועצה.   : ר נוטקין גב' חיה לז 

 

 מה זה?    : מר אלעד לוי 

 

 ועדת האקלים שהייתה לא תקרה במועצה.   : גב' חיה לזר נוטקין 

 

   רי. לגמ   : גב' כרמל טל 

 

להודות    : מר אלעד לוי  רוצה  אני  הזה,  שבפורום  רותם  חושב  אני  אז 

ה  את  שמייצגים  המיוחדים  הצרכים  עם  אלה  כל  ובשם  בשמי  עם  לכם  אנשים 

   . חדים צרכים המיו ה 

 

 . כולנו עם צרכים   : גב' יהודית דהן 

 

   -אז אני אומר   : מר אלעד לוי 

 

 כולנו עם צרכים מיוחדים.    : גב' יהודית דהן 

 

ש   : ד לוי אלע מר   ו נ א נכון,  להגיד  חנו  כל  קודם  אז  אדיר.  פשוט  זה 

שהו  גדול,  אחד  מופע  זה  פה  שראינו  מה  מאליו.  מובן  לא  זה  תודה,  לא  לכם  א 

מ  נראה  מובן  עבודה  אליו.  בתוך  וזה  תקציב,  בתוך  שזה  ברור  זה  פה  שלכולם  לי 

ובשליחות.  גדולה  באהבה  נעשית  שהיא  שרואים  מאומצת,  מאורגנת,    מסודרת, 

 לעשות את זה הכי טוב שאפשר.  עושה, אתה יודע    ה ת תמשיך לעשות מה שא 
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 תודה. איתי.    : גב' רותם ידלין 

 

ר   : מר איתי שייביץ  הזכרנו דבר  אני   אשון  זה,  אני    את  רוצה,  באמת 

המועצה   פצועי  לכל  מהירה  החלמה  איחולי  לשלוח  כרגע  מקום  שזה  חושב 

 .  וחיילי צה"ל ונפגעי האיבה   נפשית או פיזית 

 

 הערה חשובה.    : גב' רותם ידלין 

 

אני    : מר איתי שייביץ  יודע  אתה  רותם,  שני  דבר  זה.  ככה  ההזדמנות  זו 

כבר   אותך  אותה ש   11מכיר  מאז  בערך    נים  פה  פגישה  שנעשית  חושבת  אני  בזה, 

אני   טובה,  מועצה  זה  מה  לעצמנו  כששמנו  התחומים,  בכל  מדהימה  פעילות 

דיברנו הרב  טובה  שמועצה  חינוך. מועצה  חושב  על  גם הרבה תר ו ט ה  זה  בות,  בה 

שאתה   חושב  אני  בו,  לגור  טוב  מקום  פה  ועושה  הקהילה  את  שמאחד  מה  זה  כי 

בצ  זה  א עושה  נפלאה,  הצוות ורה  וכל  המועצה    תה  בהובלת  גם  שלך,  המדהים 

עשה   שזה  האימפקט  למושבים,  לשטח  הפעילות  שהורדת  חושב  אני  כמובן. 

אצל  ארי  בן  מוש  של  שהיא  ההופעה  חושב  אני  ראיתי ד מ נו,  תמיד    הימה. 

ופתאום   בתיה.  מזכרת  את  תראו  בתיה,  מזכרת  את  תראו  ואי  בוואטסאפ, 

אצלנו,  גם  היה  שז   ואללה  חושב  מעול אני  כיוון  עם  ה  כמובן  אליו.  שהולכים  ה 

ובמיוחד   מדהים,  הוא  עושה  שזה  והחיבור  עושה  שזה  האימפקט  אבל  הקשיים, 

 בפריפריה.  

 

.  ם לא הייתי אצלכ י י יש אנשים שאמרו בח   : מר אלעד לוי  .  ם.

 

מדהים,    : מר איתי שייביץ  הזה  שהקו  חושב  אני  אז  יוחנן.  בגני  כן, 
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אי   ך וצרי  ו להמשיך  קדימה.  שג תו  חושב  החיבור  אני  הקורונה,  של  הנושא  כל  ם 

גם   זה  פעילות,  ויש  הופעה  יש  כן  ופתאום  בבית,  שיושבים  בודדים  שבסוף  הזה 

 כל הכבוד.  שאפו על הדבר הזה ו 

 

רואה    : גה ה בל ר ו גב' דר  אני  באמת  שנאמר,  מה  בכל  משתתפת  אני  גם 

הדברים,   את  שעושים  החדווה  ואת  היצירתיות  את  יכולת מהצד  חשיבה    ובאמת 

בשבילי  מדהי  זו  מהדברים,  בחלק  השתתפתי  אני  שלכם.  העשייה  ומקורית  מה 

ארי,   בן  מוש  של  בהופעה  יוחנן  בגני  להיות  ראשונה  פעם  מקסים,  הייתה  היה 

והייתי גם בב א מ נהניתי   יש  וד.  נהניתי, ולגבי זה  וז'ולה פעם ראשונה, וגם מאוד 

רק   זה אנשים    2לי  זה הערות קצרות. אחת  יקר.   שאלו למה  כך  צריך    כל  זה  ועל 

אנשים   הרבה  כי  לחשוב.  אבל  פתרון,  תמצאו  אם  יודעת  לא  אני  לחשוב.  לחשוב, 

 שאלו אותי.  שניסיתי כזה לסחוב אחריי, זו השאלה ש 

 

 כמה זה עלה?    : יביץ שי   י ת מר אי 

 

 זה עלה הרבה.    : גב' יהודית דהן 

 

   -תלוי מתי באיזה   מר רותם אלקובי: 

 

בארץ  א מ   : דית דהן גב' יהו  מרתונים  עשרות.  לא  מאות  מרוצים,  ות 

זאת   ההנחה,  עם  גם  הראשון,  והבוז'ולה  פרופורציונלי  לא  המחיר  ובחו"ל 

המועצה   לתושבי  גם  פרופורציונל אומרת  לא  וא   . י הוא  אוסיף  גם  ומר  אני 

במרוץ   רצתי  מכן  לאחר  שבוע  מקבל,  אתה  כזה,  במחיר  אחרים  שבמרוצים 

מרתון  חצי  מקבל  ירושלים  אתה  פ ,  חולצה.  תשלום.  גם  בתוספת  היא  החולצה  ה 
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את   דרורה  אם  אבל  זה,  את  להעלות  רציתי  לא  האישית  שברמה  האמת  אז 

אייצג   גם  אני  אז  זה,  את  את העלית  אלא  עצמי,  את  הו   לא  שהמרוץ  א  האחרים, 

 . מאוד יקר. אני לא יודעת איך אפשר לעשות בפחות עלויות 

 

   -ים זה מכמה אנש י שמעתי את  מכיוון שאנ   : גב' דרורה בלגה 

 

 מהרבה. גם מחברים קרובים שלי, הבוז'ולה יקר.    : גב' יהודית דהן 

 

מא   : גב' רותם ידלין  אנחנו  נגיד,  גם  אנחנו  שני  פה  מצד  נשמעה  זנים 

   . שאלה 

 

ירושלים    : גב' יהודית דהן  מרתון  בחצי  היית  את  קורה,  מה  ראית  את 

 לראות מה מקבלים?  

 

   -ן מסכימים אנחנו כמוב   : גב' רותם ידלין 

 

 ועוד הרבה, עשרות.    : גב' יהודית דהן 

 

 וכאב ברכיים.    : מר איתי שייביץ 

 

 גם, זה גם, זה ביחד.    : גב' יהודית דהן 

 

עם   : ין תם ידל גב' רו  נש   ביחד  על אחוז המימון,  זאת  גם שאלה  פה  אלה 

   . ובאופן יחסי 



 מועצה אזורית גזר

 202121.11., ראשוןמיום , 27ס' מ המנייןמליאה מן ישיבת 
 

 35 
 

 

 . ויות ר להוזיל על אז אמרתי, אני לא יודעת איך אפש   : גב' יהודית דהן 

 

 . אז אנחנו נגיד זה חלק מהדרך   : גב' רותם ידלין 

 

 אולי כי אנחנו קטנים.    : גב' יהודית דהן 

 

על  העלויות    את   מעלה   ף למשתת   עלויות   הקטנת   : גב' רותם ידלין 

 . צה, ולכן אנחנו כל הזמן גם צריכים לאזן ע ו המ 

 

פרופורצי   : גב' יהודית דהן  לא  יקר,  זה  עובדתית  יקר,  זה  ונלי  אבל 

 חרים נקודה.  רוצים א למ 

 

לא    : מר ישראל פרץ  אני  כי  שלי,  ההנחה  את  לה  תן  רותם  מקרה  בכל 

 רץ.  

 

ת   : גב' רותם ידלין  כל  כמו  בהנחה,  נרשמה  כמובן  מועצה  היא  ושבי 

 ם מוקדם עד תאריך מסוים, קיבלו הנחה.  ר שעשו רישו ז ג אזורית  

 

אני   : גב' דרורה בלגה  זאת  מע   בכל  הייתי  ל לא  אם  זה  את  שמעתי  לה  א 

זה  ושמעתי   . את  להבין,  מי   ניסיתי  מכל  זה  שחלק    אנשים   את  השני,  והדבר 

 . ם זה גם ע   מהאנשים נורא רצו להשתתף, והם לא כל כך רצים, אז לעשות משהו 

 

אנשים    י: ב ו מר רותם אלק  מאוד  הרבה  הגיעו  להגיד,  יכול  אני  זה  על  אז 
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 .  ו שהם הלכו ברגל, פשוט צעד 

 

   -נעים לבוא   לא   שהו למי   : גב' דרורה בלגה 

 

 שמעת? ונהנינו מאוד.    : גב' רותם ידלין 

 

לחשוב    : גב' דרורה בלגה  אולי  אז  הולכים.  שהם  יודעים  כשהם  לכאן, 

 או משהו כזה.  זה גם מרוץ הליכה    למתג את זה, לציין   על זה, אולי כאילו 

 

 תודה, הערה חשובה.    : גב' רותם ידלין 

 

עם  : גב' נעמה מאירי מקוב  כזה  כאילו  מי  עצ   אני  רק  באמת  אני  כי  מתלבטת, 

גדול. רק   רותם באמת שאפו  אני באמת,  להגיד תודה. אבל  מבזבזת את הזמן על 

אני  האחרונות  שנתיים  התר פעילוי על    בשנה  והי ות  אני  ני ד ל בות,  שלי.  כרת  ים 

מרגע   משתנה  שלנו  המציאות  הרי  בהתאמה,  פעילות  כל  מאחורי  חשיבה  המון 

 מה, ובאמת תודה רבה.  מדהי היא  לרגע, וההתאמה הזאתי  

 

לי    : גב' רותם ידלין  ונראה  ממני,  גם  בעצם  אגיד  ואני  נעמה.  תודה 

שהופ  מבורך,  אגף  של  פעילויות  רותם  מסכמת  אני  להיות שבזה  באמת  אותנו    ך 

מקצועי  אגף  רותם  קהילה.  של  בהובלתו  מפיק  שהוא  אירוע  שכל  יעיל,  אלקובי  , 

יש  סתם  לא  קטנות,  הכי  לרמות  עד  מקצוען שם  לו    מופק  שגם  של  חושבת  ואני   .

ב  של    3-השכלתם  העברה  על  הקהילה,  חיזוק  על  יותר  דגש  לשים  האלה  שנים 

עושה,   זה  מה  רואים  אנחנו  ליישובים.  אומרים האירועים  אתכם      -  לשמוע 

בגנ ע פ "  שלי  ראשונה  יוחנן ם  בשנתיים  "   ", י  משתתפת  שאני  ראשונה  פעם 
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חושבת   -"  האחרונות  אני  הכול.  אומר  מ   זה  אתה  שבה  פנימה  שהדרך  שלב 

שאמרו   אנשים  דופן.  יוצאת  בצורה  שלנו  העסקים  את  חושפת  מקומיים  עסקים 

 בל.  באירוע פתיחה של הפסטי   " בברבדו   זו פעם ראשונה שאני נמצא 

יודעת   לא  ה   ם א אני  לב,  הם חלקם    –  מרצים שמתם  מקומיים,    הארי  מרצים 

ראיתי   משלנו.  מחולדה אנשים  חשמו   מנען ,  פה  במ ומבית  רק  שבחרת  ע נאי.  ט 

של   הראייה  מיוחדים,  בצרכים  ההתמקדות  שוב  הכול  שמעל  חושבת  ואני  כאן. 

זה   את  לפרוס  באת  שככה  ותודה  רבה,  תודה  מרגשת.  היא  בקהילה  פרט  כל 

 בפנינו.  

 

 .  2022-מחכים ל   : דהן   ת י גב' יהוד 

 

.    2022-מחכים ל   : גב' רותם ידלין   לגמרי

 

 ת.  יש למה לחכו   : גב' יהודית דהן 

 

 יש למה לחכות.    : תם ידלין גב' רו 

 

 .  26-ו   25אישור פרוטוקולי מליאות מספר   . 3

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברת  סעיף  3אני  היום   3,  סדר  אישור  על   ,

מ הפרו  של  נמנעים?  26-ו   25ליאות  טוקולים  הערות?  יש  למישהו  האם   ,

 מתנגדים? פה אחד, תודה רבה.  

 

 .  26-ו   25י מליאות מספר  פרוטוקול את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 
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4 .   .  הצהרת אמונים חבר מליאה חדש. )מותנה באישור משרד הפנים(

 

.  הרכב ועדת הנהלה וכספים )מותנה באישור משרד הפנים  . 5 ) 

 

סעיף    : ן גב' רותם ידלי  על  מדלגים  שלום  5-ו   4אנחנו  משה  , 

ולכן פוליאקוביץ  מליאה.  חבר  להיות  יכול  לא  עדיין  אתה  אבל  מצביע    לא   אתה   , 

 . התהליכים במשרד הפנים.  שתגיע לשמוע   היה לנו חשוב 

 

   -החשיבה שאתה קונספירציה   : עו"ד חן סומך 

 

ואנ   : גב' רותם ידלין  מתקדמים,  הפנים    חנו מקווים התהליכים במשרד 

א  בי   ת שנעלה  הבאה זה  משה  שיבה  את  פוליאקוביץ  ,  מחליף  דוד  משמר  נציג 

 . מיכל ילובסקי 

 

 עתיד להחליף את מיכל.    : טל   גב' כרמל 

 

או   : גב' רותם ידלין  להחליף  הפנים,  עתיד  משרד  של  אישור  צריך  תה, 

ואנחנו   הפנים.  משרד  באישור  מותנה  כתוב  זה  בגלל  הגיע  לא  עוד  האישור 

המליא  שעד  האישור מקווים  יקבל  הבאה  להצ   ה  ותוכל  עצמך  המיוחל,  את  יג 

 ת להקשיב.  ולהצטרף אלינו ולהצביע, תודה שבכל זאת בא 
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 .  5/2012ל  הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"  .  6

 

 הסכמי פשרה, דוד בבקשה.    6אז אני עוברת לסעיף    : גב' רותם ידלין 

 

לטעמי   : מר דוד גמליאל  הכללים,  פי  מנכ"ל    על  פי    , 5/2012חוזר  ועל 

ישב  הנחות  ועדת  אישרה,  הרשות  שמועצת  הקריטריונים  של  ואישרה  האישור  ה 

נכסים    4 באיחוד  גם  הגדול  שחלקם  קשים,  מאוד  מקרים  משלם  מקרים,  היה 

הזה    17,  16,  15 לעניין  המיוחדת  הספציפית  והוועדה  הנחות  ועדת  לחודש.   ₪

הנוהל   להזכירכם  אותם.  למחוק  כלכלית, ממליצה  בחינה  ידי    כולל  על  בדיקה 

מיני    חוקר  כל  ידי  על  אח קריטריונים  מסודר  וכל  עומד  שקבענו,  ואחד  ד 

א בק  מרוכז  באופן  לאשר  מכם  מבקשים  אנחנו  אז  ה ריטריונים.  ₪    146,000-ת 

ו   חובות למחיקה.    363,514-הסכמי פשרה לגבייה 

 

 ממתי החובות האלה?    : מר אמיר קרסנטי 

 

 חברים.    ם הכול מופיע בפניכ   : גב' רותם ידלין 

 

 . החובות האלה   : מר דוד גמליאל 

 

 י?  לא, ממת   : מר אמיר קרסנטי 

 

 הכול בחומרים.    : גב' רותם ידלין 
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   -יר שחילקתי לכם כתוב בני   : מר דוד גמליאל 

 

 קיבלתי חומרים.    : גב' רותם ידלין 

 

זה    : מר דוד גמליאל  זה  2020-2012הראשון  השני  דצמבר    2005,  עד 

משפט    מקרים.   4,  2020עד    2004-ו   2020עד    2004,  2020 בבתי  שנדונו  מקרים 

לא  לפועל,  האנשים    הוצאות  במצב,  האנשים  כסף.  להוציא  אחת  הצלחנו  וחברה 

וזה המעט שיכולנו לעשות. מצד  נמצאים במצב   כלכלי,  וגם  מאוד קשה גם אישי 

חובות   מיני  כל  לסגור  שני  מצד  למערכת,  כסף  להכניס  כדי  עלינו  אחד  שמקשים 

 ה.  הפנים להתקדם קדימ   במשרד 

 

 ישראל ואחר כך אמיר.  רגע, רגע, ישראל ביקש, אז    : גב' רותם ידלין 

 

על   : מר ישראל פרץ  דיברנו  שאנחנו  זוכר  עבר   אני  חובות  שזה    כך 

   -, כלומר זה היה לפני החוק 2020כלומר של כמה שנים אחורה. וזה שנת  

 

 ר.  זה החוב הצטב   : מר דוד גמליאל 

 

 .  2005-ב   יל ח ת זה ה     דובר: 

 

 . הוא צובר כל שנה הפרשי הצמדה   : עו"ד חן סומך 

 

 לא, לא, אבל אפשר לדעת כאילו מה החוב והמקור?    : רץ ראל פ מר יש 
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נראה    : ו"ד חן סומך ע  שאתה  נוצרו,  החובות  שבהם  ,  2004התאריכים 

 .  2004החובות נוצרות בסביבות שנת  

 

ב   : מר ישראל פרץ  שאלה 2004-הא  זו  שאל   .  בעצם  שנייה,    ה אחת.  איך 

   -₪ של הפשרה   ₪34,000,    ₪42,000    50,000אתם מגיעים לסכום של דווקא  

 

 יב.  מנהלים משא ומתן עם החי   : מר דוד גמליאל 

 

שזה    : מר ישראל פרץ  למסקנה  מגיעים  איך  אבל  מנהלים,  ברור 

 הסכום שאפשר להגיע לפשרה?  

 

פ   : מר דוד גמליאל  של  טיבה  נעש זאת  פשרה  בה שרה.  ש י ל ית  משא  ך  ל 

נו מליאת המועצ   במסגרת   ם ומתן, הגדרנו את הכללים והקריטריוני  הל  ה, ועל פי 

 . אין פה כלל מדויק.  5/2012חוזר מנכ"ל  

 רים יחד(  )מדב 

 

ממנו    : מר דוד גמליאל  מוציא  ואתה   . לו.. קבע  תיקים  איחוד  אם 

את    50,000 לוקח  אתה  אז  באים,  וכולם  באים   .. כי. כי  ₪,  הזאת,  הפשרה 

 לא לגבות כלום.    האלטרנטיבה השנייה היא 

 

למחיקה    : עו"ד חן סומך  בקשה  שמגיש  אדם  בן  בפני  כל  מתפשט 

לו   עושים  זה.  את  שבודקים  איח הגורמים  של  בהליך  כמו  זה  תיקים  את  וד 

על   הפרטים  כל  את  נותן  הוא  שלו,  הבנק  פרטי  כל  את  נותן  הוא  לפועל.  בהוצאה 

בדרך  שלו.  הליכים    הנכסים  מיצוי  אחרי  גם  זה  כלל  בדרך  יותר,  או  פחות  כלל 
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חוות   יש  בז משפטיים.  שמטפל  הדין  עורך  של  לגבי  דעת  הגבייה,  בנוגע  ה 

בש  ולו  ראש  מקל  לא  כאן  אחד  אף  הגבייה,  של  אחד המאמצים  וברוב    קל 

   חוב. המקרים זה כסף שמגיע מצדדים שלישיים שמעוניינים לנקות את ה 

 

אני  א   : מר אמיר קרסנטי  אם  שעברה  בשנה  אנחנו  לשאול,  רק  רציתי  ני 

ו  במליאה  כן  גם  ישבנו  להרבה  זוכר,  חובות  אותו  שמחקנו  כסף  המון  שם  היה 

 אנשים. למה המקרים לא היו שמה?  

 

לא כל בן אדם מגיע למסקנה שצריכים להגיע לוועדה    : מר דוד גמליאל 

משהו.   ולשלם  בערך המיוחדת  עוד  לנו  ₪   20-30  יש  בעלי    מיליון  של  חובות 

מעוניינ  לא  והם  לפשרה,  ולהגיד  לבוא  להם  מציעים  אנחנו  אז  נכסים.  ים. 

 בינתיים ההוצאות לפועל ובתי המשפט יושבים עליהם.  

 

.   : גב' רותם ידלין  .  ואני אגיד יותר, זה חוזר.

 )מדברים יחד(  

 

שה   : גב' רותם ידלין  מה  עם  אליכם  פעם  כל  מגיעים  יש  אנחנו  צטבר. 

 יחד עם ישראל כהן בוועדת הנחות.    נדם   אורי   , ועדת הנחות 

 

בווע   : מר אורי נדם  יושב  את  אני  מעלה  אני  פעם  וכל  הנחות.  דת 

שחייב   אחד  שמה  יש  למצב,  הגענו  למה  בעיה,  ₪    ₪800,000.    800,000אותה 

 הוא חייב. מי זה? אני אגיד לכם.  

 

 לא.      כולם: 
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 הוא פשט רגל.    : מר אורי נדם 

 

   -אורי, אבל זה לא   : עו"ד חן סומך 

 

יש   : מר אורי נדם  עכשיו  הכסף.  את  ממנו  להביא  אפשר  הוראה,    אי 

יושבי  אנחנו  הנחות.  ועדת  של  המשפטי  היועץ  עם  יושבים  לפעמים  אנחנו  ם 

אומר:   הוא  שאלות,  שואלים  אנחנו  המליאה.  של  המשפטי  היועץ  את  מזמינים 

להביא  אפשר  אי  רוצים?  אתם  מה  שהם    חבר'ה,  סיבה  יש  עכשיו  הכסף.  את 

יודע מה   לא עושה שום  שנה,    20מגיעים לסכום כזה, הייתה החלטה של, אני לא 

ל  הגענו  שישלם.  חייב  שהוא  מה  א   30-הנחה.  מה   .₪ עם  מיליון  לעשות  רוצה  תה 

עושה   לא  אני  אמר:  הוא  אז  שהיה  מי  אבל  קודם?  זה  את  דרשת  לא  למה  זה? 

חייב   שהוא  מה  אחד,  לאף  רוצה?  הנחה  אתה  מה  הזה.  למצב  הגענו  אז  שישלם. 

 ₪ בכרטיס?    800,000-אתה רוצה להשאיר את ה 

 

ר   -אני רק אגיד   : ותם ידלין גב' 

 )מדברים יחד(  

 

.   אני רק   : מר אמיר קרסנטי  .  שאלתי, למה עכשיו של שנה שעברה.

   )מדברים יחד( 

 

 יש לי שאלה.    : מר אבי אביטל 

 

ואחר   : גב' רותם ידלין  אבי  זה    קודם  לפני  אבל  רן,  אתה  זו  כך 
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גם   תודה  להגיד  וגם  ל הזדמנות  היום,  פה  נמצא  שלא  כהן,  ורי  א ל ישראל 

תיק ש  לכל  נכנסים  הם  שעות,  הרבה  הנחות  בוועדת  לא  יושבים  הם  לי  תאמינו   ,

להמשיך   אותנו  שולחים  שהם  תיקים  גם  יש  אחד.  לאף  קלה  עבודה  פה  עושים 

מגיע   אליכם  שמגיע  מה  כל  עבודה.  של  לעשות  מקצועית  מאוד  עבודה  אחרי 

 ישראל כהן ושל אורי נדם. אבי ואחר כך רן.  

 

החובות  ט   : מר אבי אביטל  מחיקת  בעד  הייתי  תמיד  כמובן  אני  וב, 

בעברי  הנחות   האלה.  בוועדת  שנים  הרבה  מאוד    הייתי  מקרים  שיש  יודע  ואני 

בסוף   הרי  ההסכמים,  וכל  ההחזר  לגבי  אחרת,  שאלה  שואל  אבל  אני  קשים. 

רואה   אני  הסכם,  לאיזה  פה  ורוב    ₪30,000    50,000מגיעים  משנה,  לא   ₪

ארנ  זה  מבין  אני  היחסי  הכספים  החלק  האם  שואל  אני  כמובן.  מקומי  וועד  ונה 

 גם חוזר לוועד המקומי.  שחוזר  

 

 כן.    : מר דוד גמליאל 

 

 זאת אומרת זה חוזר?    : מר אבי אביטל 

 

ה   : מר דוד גמליאל  לוועד  חוב  ויש  האחוז,  במידה  אז  היחסי  מקומי, 

 חוזר. 

 

   מתוך.   ₪   40,000עכשיו פה    : מר אבי אביטל 

 

 הוא ענה לך, הוא ענה לך.    : גב' רותם ידלין 
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נניח    : מר דוד גמליאל  לך  יש  אם  אבי.  לך  עונה  השגנו    50,000אני   ₪

מהווה   המקומי  והוועד  פשרה,  מקבל    20%במסגרת  המקומי  הוועד  בהסדר, 

 ₪.    50,000-מה   20%בהסדר.    20%

 

.    : מר אבי אביטל   זאת אומרת הוא מקבל את החלק היחסי

 

 ודאי.  ודאי,    : מר דוד גמליאל 

 

 וועד המקומי.  ואתם מעדכנים אותם את ה   : מר אבי אביטל 

 

 בוודאי כן, כל אחד ואחד.    : מר דוד גמליאל 

 

 עוזרים לנו להגיע לפשרות. כן רן.    : גב' רותם ידלין 

 

אמיר        : מר רן שדה  אמר  היום  זה  כמה  או  ההפרש  לדוד,  שאלה 

בר  זה  שולחן  ניקינו  לא  עכשיו  שולחן.  שניקינו  לדעת  שחשב  רציתי  רק  ור. 

   . יום שעדיין פתוחות במצבים האלה מבחינת נתונים, כמה הקרנות ה 

 

זה לא קרנות, זה חובות מסופקים. יש לנו סדרי גודל    : מר דוד גמליאל 

 מיליון ₪.    34של  

 

 לא, אבל זה קרן חוב, או שזה אחרי ריביות הצמדות.        : ן שדה מר ר 

 

 . ביות, חלק גדול ודאי, זה כולל רי   : מר דוד גמליאל 
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 ת פה?  רנו אז כמה זה הק       : מר רן שדה 

 

 מהחובות הישנים זה ריבית והצמדה.    60%  : מר דוד גמליאל 

 

מ       : מר רן שדה  כזאת,  היא  השאלה  עכשיו  אז  תדירות  אוקיי,  ה 

 הפנייה לאנשים האלה, כי אני חושב שזה נכון לנסות לנקות שולחן.  

 

   באופן שוטף.   : גב' רותם ידלין 

 

 שוטף.    : מר דוד גמליאל 

 

האלה   : מך עו"ד חן סו  את    ... האנשים  שעושים  הגורמים  ידי  על 

לפועל, אם זה הליכים בבית משפט, הם מטופלים   האכיפה. אם זה תיקי הוצאה 

שו  אני  באופן  חברים,  אומר:  זה  את  שעושה  הדין  עורך  גם  שבו  מצב  מגיע  טף. 

 מפה זה להמשיך עם הראש בקיר תחליטו.  

 

מש   : רותם ידלין   גב'  כתוצאה  הוא  האירוע  שלנו.  כל  מדיניות  ינוי 

מסופקים.   וחובות  אבודים  חובות  על  לשבת  להמשיך  נכון  שלא  חשבנו  אנחנו 

עבודה  הרבה  עם  מדיניות,  שינוי  פה  בשביל    נעשה  שוב,  הקלעים.    2מאחורי 

שנים    , אחד .  דברים  שיושבים  תושבים,  מעל  הזאת  הריחיים  אבן  את  להוריד 

קט   ארוכות  קרן  הייתה  זו  הדרך  בתחילת  חובות,  אירוע    נה עם  להיות  והפך 

זה   המועצה,  ל דרמטי.  מול  אל  חדש  דף  שלהם,  בחיים  חלק  דף  שפותחים  אנשים 

באו  לפועל  הוצאה  מול  אל  גם  הסיבה  ולפעמים  זאת  ומבחינתנו  כללי,  פן 
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הזאת.  המדיניות  לשינוי  והעיקרית  להישאר    , י והשנ   הראשית  שלנו  הצורך 

א  ל   יתנה מועצה  לנו  מאפשר  הוא  חשוב,  מהירה  הוא  יותר  בצורה  יום  ביום  פעול 

שאלות  אין  אם  אז  הזה.  הסטטוס  את  לסכן  בדרך  כבר  היינו  חלקה.    יותר 

   -נמשיך 

 וע לי זו הנחיה של משרד הפנים.  עד כמה שיד   : מר ישראל פרץ 

 

 כן, כן.    : עו"ד חן סומך 

 

 נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 ודאי.    כן   : מר דוד גמליאל 

 

 .  להגיע להסדר   : מר ישראל פרץ 

 

זה    : גב' רותם ידלין  נוהל  זה  צודק  אתה  בוצעה.  לא  היא  רק  נכון. 

 . הנחיה של משרד הפנים 

 

 יש נוהל.    : מר דוד גמליאל 

 

מתנגדים?    : ידלין   גב' רותם  להצבעה.  מביאים  אנחנו  אז  תודה. 

 נמנעים? פה אחד, תודה רבה.  

 

הוחלט  חלטה ה  אחד  :  לפי  את    לאשר פה  ארנונה  חובות  למחיקת  פשרה  הסכמי 

 .  ובות , ע"פ החלטת הוועדה למחיקת ח   5/2021חוזר מנכ"ל  
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 אישור תב"רים.   . 7

 

הבא    : גב' רותם ידלין  לסעיף  עוברים  ים  מונח ה   תב"רים אישור  אנחנו 

 התב"רים המרכזיים.   2ר על  לפניכם, אני אעבו 

ג  עיינות  זה  הראשון  מ"ה   , בתון י התב"ר  כתבה  שב זאת  מלפני  מה  ארץ"  ועיים. 

כאן  רואים  אתם  ג ,  בעצם  עיינות  לכיוון  המבט  להיות  י את  לו  שיצא  מי  בתון. 

ג  בגלל המצב שלה    2012-זו שמורה שנסגרה ב   בתון בשנים הקשות שלה י בעיינות 

רחוק  לא  נמצאת  היא  שיקום.  לבין    לצורך  הרכבת  בין  כלואה  יציץ,  ממושב 

בפרויק 6כביש   עושה  המועצה  ובסוף  והגנים ט  .  הטבע  רשות  עם  לא    , של   ביחד 

.    רק השיקום   שזה נעשה בשנים הראשונות, אלא בעצם השקעה במקום עצמו

ישראל.   מקרקעי  רשות  של  פתוחים  שטחים  לפיתוח  הקרן  של  קורא  בקול  זכינו 

כבר את הביצוע של שלב  הראשון    השלמנו  קורא  היה קול  , שזה  ₪    1,250,000א'

בעצם,  התל  פיתוח  התמונ   של  שראיתם  זה  ו  במצגת  ה  התחלנ ובעצם  מלמעלה. 

ו  עצמה,  בשמורה  הקנים  בתוך  שהולך  הזה,  הצף  השביל  את  הסתיים  אז  לעשות 

,  2020  שנת   הכסף. אז פנינו לקרן לשטחים פתוחים בשנה שעברה בקול קורא של 

ה  את  להמשיך  אנחנו  וביקשנו  השאר  בין  הגופים.  כלל  ידי  על  נתמכנו  פרויקט. 

נעשה  תל    6יראו אותו מכביש    , אייקוני , מגדל  מגדל   גם  שמשקיף מהצד השני על 

ב  זכינו  העיינות.  ועל  אנחנו  ₪,    500,000-מלוט  היום,  פותחים  שאנחנו  תב"ר 

כמועצה  שלנו  השתתפות  סכום  גם  זה    מוסיפים  הפרויקט  של  בסופו  הכול  וסך 

שא יהיה   הדברים  שאחד  לכם  אגיד  אני  גדולה.  מאוד  מאוד  בגאווה  ותי  פרויקט 

גזר מרגשים  תל  לכיוון  ולהסתכל  מלוט  תל  על  לעמוד  זה  גזר    ,  תל  על  לעמוד  ואז 

המרכזיים   התלים  שני  בין  הכול  התחיל  זה  שפה  ולדעת  מלוט,  תל  על  ולהסתכל 

 ושאנחנו ממשיכים ומשקיעים בהם גם היום.    האלה 
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 אתר? ק את ה מתחז   רותם מי   : יץ מר איתי שייב 

 

טבע,    ו ז   : גב' רותם ידלין  ל שמורת  והגנים   של   אומי גן  הטבע    . רשות 

ב"הארץ"   , אגיד אני   אותנו  הפתיע  הזה  הפרסום  בטלפון,  גם  לך  שאמרתי  -  מה 

פתוחים  לשטחים  הקרן  זה  אותו  שהוציא  העבודות,    -  מי  את  סיימנו  לא  עוד  כי 

שבוע, אבל אנחנו על זה, גם  זה גרם לזה שהגיעו הרבה מאוד אנשים באותו סוף  

גם   לא  אנחנו  והגנים.  הטבע  בשטחים  רשות  לאומיים  גנים  להחזיק  פשוט 

מגיע   לשם  שמגיע  מי  כל  ולא  חופשית,  גישה  היא  אליהם  הגישה  כי  פתוחים, 

נכנס.   שהוא  כמו  נקי  אחריו  ג ומשאיר  עיינות  של  זה  י היתרון  מלוט  ותל  בתון 

מגיעים   אז  רכב.  לכלי  חסום  רגל הו   לשם שזה  אופניים   , לכי  על  ,  רוכבי  רוכבים 

לא    ם, סוסי  רכב  כלי  את  אבל  מקל  קצת  וזה  למקום,  פנימה  להיכנס  יכולים 

 יכולת השמירה על האזור.  

 

 טרקטורונים.   . ן לצערי הם כבר כ   : מר איתי שייביץ 

 

   . אנחנו תופסים אותם, אנחנו סוגרים   : גב' רותם ידלין 

 

 גירה.  לא, גם יש ס     דובר: 

 

עקיפה   : ' רותם ידלין גב  דרך  מצאנו  גזר  לתל  סוגרים   גם  אנחנו    והיום 

 אותה. זאת אומרת יש פה משחק.  

 

א   : מר איתי שייביץ  נתחזק  כמועצה  אנחנו  אם  השאלה  גם  לא,  זה.  ת 
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בתוכו  יגדלו  הסוף  קני  מאוד  מהר  הרי  הצף,  עכשיו,    השביל  כבר  קורה  וזה 

   . והשמירה זה של האחזקה  השאלה אם יש לנו חלק בעניין ה 

 

 זה רשות הטבע לא?      דובר: 

 

 אבל לך תסמוך על רשות הטבע.  כן,    : מר איתי שייביץ 

 

חלק  התחזוקה    : גב' רותם ידלין  זה  והגנים.  הטבע  רשות  על  היא 

נפרד  מזמן  לא  קבועה,  בצורה  איתם  עובדים  אנחנו  ושוב,  שם  מההסכמים.  נו 

דגל  מרכז   של   כפרויקט  מנכ" מ   מחוז  גולדשטיין  והגנים  שאול  הטבע  הרשות  ל 

שלו ש  הקדנציה  את  את מסיים  רואים  הם  גם  אז  הדרך  המקום    .  דגל.  כפרויקט 

בטח   הזה,  במקום  דופן  יוצא  ביולוגי  מגוון  שם  שיש  העובדה  זהו  זכינו,  שבה 

ס  שם  יש  הארץ.  במרכז  למרכז  למצוא  ניתן  שלא  חיים  בעלי  שם  יש  רטנים, 

לשמור   שצריך  מבינים  שכולם  מקום  וזה  גם  הארץ,  זה  בגלל  עליו,  אלו  ולהגן 

 לשמירה על השטחים הפתוחים.  הסכומים המאוד יפים שקיבלנו מהקרן  

 

 מה עם רשות הטבע והגנים לא נותנים כסף?    : מר אמיר קרסנטי 

 

והגנ   : גב' רותם ידלין  הטבע  מגייסים רשות  כספים.    ים  איתנו  יחד 

ת מצלמות, רשות  ושוב, כשהשוטף מגיע מהם, אני אגיד לכם במקום הזה מוצבו 

שא  להיות  יכול  הזמן,  כל  אותו  מנטרת  והגנים  ותזרוק  הטבע  שם  תעמוד  ם 

   ". אדוני מתבקש לצאת "   -  במבה או תיכנס עם טרקטורון, מיד תישמע בכריזה 

 

 שם.    זה קורה. אני הייתי   מר איתיי ברדה: 
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מכיר    : גב' רותם ידלין  קרוב  שגר  מי  בתי  ו הנה,  שגם  אגיד  אני  יודע, 

שלנו   הזה הספר  האתר  על  אחריות  לקחת  הולכים  סתריה  החינוך    . בקריית 

.    כחלק   מהתפיסה של לחבר את בתי הספר לטבע. אז זה קורה כאן

 

רואים,   שאתם  השני  מ התב"ר  רמות  מושב  לנו  שהעביר  לתב"ר  תוספת  איר.  זה 

ליישובים, כל יישוב    פיתוח   בעצם בתפיסת התב"רים שלנו אנחנו הרי נתנו כספי 

עצמ  משל  כספים  כדי  קיבל  מעצמם  תקציבים  נותנים  מהיישובים  וחלק  ו, 

ועד רמות מאיר בחר להקים פארק אתגרי, שהיה    . את הפרויקט שנעשה להעצים  

אז   מהמועצה.  פיתוח  כספי  תב"ר,  ככספי  לו  שהיו  מהכספים  העבירו  הם  יותר 

ב   ₪   200,000לנו   בבקשה  הפרויקט  את  לנו  תגדילו  הנה  אז    200,000-ואמרו   .₪

 ישור של הקליטה של הכספים שלהם פנימה. זה בסך הכול א 

 

שא  נוסף  תב"ר  תב"ר  זה  חשמונאי,  בבית  מים  שעוני  החלפת  זה  רואים  תם 

לווינו   זמן.  כמה  לפני  ח   46,000שפתחנו  היה  כי  המועצה,  מקרנות  בקרן  ₪  סר 

 ועכשיו שיש אז אנחנו משיבים את ההלוואה.   המים תקציב 

כי הם הסת  לסגירה,  לא  שאר התב"רים זה תב"רים  כי  יימו. התב"רים לאשרור, 

 חודשים האחרונים. שאלות?    12-נעשתה בהם עבודה ב 

 

 לא הבנתי את הפסקה האחרונה.    : גב' דרורה בלגה 

 

כל    : גב' רותם ידלין  שחוזר  מופע  גם  האחרונות,  זה  בישיבות  שנה 

ב   ים תב"ר  נעשתה  אותם    12פעילות    הם שלא  מאשררים  אנחנו  חודשים, 

פתוח  אותם  לפנינו,  ם י משאירים  פתחו  או  בעבר  שפתחנו  תב"רים  הכול  זה   .
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השארנו  ואנ  בהם,  נגענו  לא  יכול  אותם חנו  זה  אבל  יישובים,  זה  כלל  בדרך   ,

ב  מועצתי  תב"ר  או  ילדים  גן  בניית  גם  תב"רים  להיות  טבע.  סביבת  כמו  כלל, 

 הם נשארים פתוחים.  ו   , אותם ואנחנו מאשררים    שלא עשו בהם שימוש 

 

 אנחנו יודעים להגיד מי לא התחדש?   : ן גב' חיה לזר נוטקי 

 

 את יכולה לראות את הכול.    : לין גב' רותם יד 

 

 כתוב שם, שלחנו.    : מר דוד גמליאל 

 

היא לגבי תב"רים, רוב התב"רים האלה    : גב' רותם ידלין  השאלה שלך 

מ   ים תב"ר   הם  זה  כמליאה  שלנו  תב"רים  בתקציב    700-ישנים,  אנחנו  ומעלה. 

לכם   הצגנו  היישובי הקודם  כלל  של  שלכם,  היישובים  של  הביצוע  אחוזי  ם.  את 

נציג לכם את זה שוב בתקציב הקרוב את אחוזי הביצוע. אני חושב  ת שזה  אנחנו 

כל אחד מכם אם מעוניין לדעת מה אחוזי הביצוע   וכמובן  נתון שחשוב שתכירו. 

אלינ  לפנות  מוזמן  אחרים,  יישובים  של  או  שלו  היישוב  את  של  ולקבל  ו 

 התשובה.  

 

ניצ   : גב' דרורה בלגה   לו?  את מתכוונת כמה אחוז הם 

 

נתון   : גב' רותם ידלין  לי  נראה  זה  שוב  ממש,  לכם  נציג  אנחנו    כן. 

שעברה   בשנה  יישוב.  פר  הבאה  בישיבה  לכם  נציג  אנחנו  אז  להכיר,  שחשוב 

 . אז נעשה את זה גם בשנה הזו.  הצגנו לכם לדעתי גם  

 מתנגדים? נמנעים? פה אחד, תודה רבה.    . שאלות נוספות 
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הפרוצד   : גב' דרורה בלגה  תב"רים  מה  פה  שמאושרים  התב"ר  של  ורה 

 ליישובים מסוימים.  

 

יש    : גב' רותם ידלין  יישוב  לכל  קיימים.  הם  שאמרתי,  מה  זה 

לפני   תב"רים  זה  אם  בין  שלו,  התב"רים  יושבים  הזאת  בכרטיסייה  כרטיסייה. 

 . תקופתנו 

 

 . אני שואלת   : ה בלגה גב' דרור 

 

ספצי   : גב' רותם ידלין  זה  אם  לנצל.  יכולים  פשוט  הם  תבואי  פית 

 לשאול.  

 

.    : גב' דרורה בלגה   אוקיי

 

 אבל כל יו"ר ועד מקומי מכיר את הכרטסת שלו.    : גב' רותם ידלין 

 

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

 רים " תבעדכון  
 

 

'  מס
 ר" תב

תקציב                   נושא
 קודם )₪( 

 הבהרות  מימון  מקור 

תשתיות ביישובים,   700
שים, ניקוזים, כבי 

 תאורה ומבני ציבור

2,500,000 
5,369,954 

950,000 

 תקציב רגיל 
 קרנות הרשות 
 השתת' בעלים

השתתפות מושב רמות מאיר עבור 
 פרויקט אתגרי 
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8,819,954 
0,00020 

9,019,954 

 
 השתת' בעלים

 

 1,250,000 נות גיבתון פיתוח עיי  701
500,000 
250,000 

2,000,000 
 

 לרשות מקרקעי ישרא
 רשות מקרקעי ישראל

 קרנות פיתוח
 

 הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

החלפת שעוני מים  726
 בית חשמונאי 

46,000 
144,000 
190,000 

(46,000 ) 
46,000 

190,000 
 

 קרנות הרשות 
 קרן שיקום צנרת 

 
 קרנות הרשות 

 צנרת קרן שיקום 
 
 

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה

 

 לסגירה  רים " תב
 

 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  תב"ר               שם 
 )₪( 

 הערות  

 לסגירה  8,500,000 הפיתוח כללי ביישובי המועצ 503

 לסגירה  3,100,000 פיתוח ושיפוצים במועצה וביישובי המועצה 559

 רה לסגי 4,000,000 פיתוח במועצה וביישובי המועצה 642

 לסגירה  4,207,106 פיתוח במועצה וביישובי המועצה 646

 לסגירה  200,412 2019מקוואות  שיפוץ 711

 לסגירה  71,429 2019-סימון כבישים והתקני בטיחות ל 733

 

 30.12.20-)אשרור אחרון היה ב רים " תבאשרור 
 חודשים(   12)תב"רים שלא הייתה בהם פעילות במשך  

 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע             שם תב"ר     
 )₪( 

 הערות  



 מועצה אזורית גזר

 202121.11., ראשוןמיום , 27ס' מ המנייןמליאה מן ישיבת 
 

 55 
 

  75,914 מבני ציבור קיבוץ משמר דוד 319

  150,000 השתתפות בשיפוצים –בית כנסת מושב ישרש  490

  36,467 נצר סרני  פיתוח 508

  40,080 שביל אופניים  589

  232,000 פיתוח כרמי יוסף 611

  14,689 2018שיפוץ מקוואות  695

  165,000 במוסדות חינוך שדות איילון שינויים והתאמות  705

  64,525 דה ויד רמב"םבינוי כיתות גן ילדים חול  725

  155,000 2020סביבטבע  775

 

 פעלת בית העלמין המרכזי בגזר.  אישור נוהל ה  . 8

 

 , יהודה בבקשה.  8אנחנו עוברים לסעיף    : גב' רותם ידלין 

 

טוב.   : מר יהודה שנייויס  ערב  רוצ   דקה טוב    , ני לפ   להגיד לכם משהו   ה אני 

צריכ  להבין אתם  היום   ים  עד  הרג"מ,  לגבי  על    משהו  דיברנו  חלומות,  על  דיברנו 

מהווים, דיברנו על דיבורים, ומכרנו לכם כל מיני דברים במובן החיובי. השבוע  

הריאלי.   לעולם  הדיבורים  עולם  בין  הזה  המסך  את  עברנו  הראשונה  בפעם 

עובדה  להיות  הפך  הרג"מ  דמיו הכוונה  לא  מחשבות,  לא  כוונות,  לא  ולא  ,  נות 

בש  עובדה  להיות  הפך  בטוח  דברים.  שהייתי  בגלל  אבל  חיוך,  שווה  וזה  טח, 

 מסכות.  עם  שחייכתם, אז אני אומר לכם את זה עכשיו, כי אתם  

באמת   כי  זה,  את  לחגוג  נצטרך  אנחנו  בהזדמנות  עכשיו,  זה  את  לכם  אומר  אני 

את  החלטות,  של  סדרה  כאן  אסטרטגיות הייתה  החלטות  לה,  שותפים  הייתם    ם 

 אני רוצה לדבר רגע על הנוהל של בית העלמין.    שהביאו אותנו ליום הזה. עכשיו 
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הולך    : מר ישראל פרץ  אתה  שהחיית,  משהו  של  ממצב  מתכוון  אתה 

 עכשיו למשהו...  

 

.   : מר יהודה שנייויס   מבית חי לבית עלמין

 

 חד, מעבר חד.  ישראל אומרים מעבר    : מר דוד גמליאל 

 

 לא, מעבר טוב, במעבר טוב.   : מר יהודה שנייויס 

 

 אין מה לעשות אנחנו מטפלים גם בזה וגם בזה.    : רותם ידלין גב'  

 )מדברים יחד(  

 

 דוד, דוד, גם שם הוא מנסה להחיות, תחיית המתים.    : מר אבי אביטל 

 

ל  : מר יהודה שנייויס  רוצה  לא  בכוונה  סנטימנטלי   פתוח אני  ולא  ,  במשהו 

אתכם  בפניהם,    לדבר  עומדים  שאנחנו  אפשריים  הבלתי  הלחצים  מת  בא על 

 סיפורים קורעי לב לא פחות מזה, באופן כמעט סדור.  

כן  לפני  רוצה  לעשות.    אני  מנסים  אנחנו  מה  ולהסביר  הדיון,  מסגרת  את  להציג 

כ  יש  שבתוכו  עלמין  בית  היום  לנו  מזעריות,    780-יש  עתודות  לנו  יש  קברים, 

להבין קבר   400כמו    משהו  צריכים  אתם  נוספים,  תחום    , ים  שלנו  העלמין  בית 

סטטוטורית  מב  מינהל  ב חינה  עמדת  חקלאיים.  חד  ה שטחים  באופן  תכנון 

בתי   לבנות  במקום  אומרים  הם  עלמין,  בתי  של  הרחבות  להתיר  שלא  משמעית, 

ו  למעלה.  לכו  לגובה  תבנו  אותם,  להרחיב  אחת עלמין,  עובדה  זאת    בעצם 

הנוהלים  לחיות    שצריכים  שבעצם  איתה  לחיות  צריכים  שאנחנו  העובדה  איתה. 
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דברי חקיקה מצד אחד, דבר שני הסכם שיש  או המ  ידי  דיניות רובה מוכרעת על 

להיכנס   בלי  הקבורה,  עלויות  את  לנו  מחזיר  שבעצם  הלאומי,  הביטוח  עם  לנו 

ה  השלישי  והדבר  לדיון.  אחת  מסגרת  עוד  זה  המדויקות,  לעלויות  וא  בדיוק 

חלק   באמת  לוקח  לא  כאן  אחד  אף  התושבים.  לטובת  לדאוג  רוצים  ות  שאנחנו 

לדאוג   היא  המחשבה  באמת  אחת.  חלקה  בדיוק  לו  מספיק  אחד  כל  אליו,  קבר 

 לטובת התושבים.  

 

 זה הזוי מה שאתם אומרים.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 . לטובת התושבים  : מר יהודה שנייויס 

 

א   : מר אמיר קרסנטי  להרחיב,  הזה.    בל אפשר  העניין  את  מבין  לא  אני 

 -אני לא רואה את עצמי 

 

 .  בסדר, תן לי, אחר כך  : יויס מר יהודה שני 

 

.    : מר דוד גמליאל   תן לו

 )מדברים יחד(  

 

אנחנו   : מר יהודה שנייויס  איך  בשאלה  עסוקים  כרגע  בעצם  ואנחנו 

ברורה.   מדיניות  פי  ועל  מושכל  באופן  הזה  מאוד  היקר  המשאב  את  מתכננים 

ברור  ה  נוהל  היה  לא  היום  עד  כי  ברורה,  מדיניות  זה  כאן  העיקרית  מילה 

הדבר  ב  אולי  נכונים,  פתרונות  לתת  שהקשה  מה  הרב.  לצערי  גזר  אזורית  מועצה 

הייתה   לא  שנים,  רבת  מדיניות  פי  על  במועצה  אפשרות  לנו  הייתה  שלא  המרכזי 
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קבר  מכרנו  לא  או  אפשרות  נ   לנו  שאנשים  מצב  יצר  הזה    קלעו והדבר 

להבטיח   ורצו  אותה,  שעזבו  המועצה  של  תושבים  בין  קב לסיטואציות  ,  ר חלקת 

להבטיח   יכלו  לא  מקומות,  מיני  לכל  עברו  טרגיות,  סיבות  מיני  כל  להיות  יכול 

המועצה  בתחום  להיקבר  שלהם  האפשרות  כל    את  קודם  הזה  העניין  את  ואנחנו 

 רצינו להסדיר.  

לפעול  לנו  שמאפשר  לחץ,  של  שסתום  איזה  לתת    זה  אנושיים,  פתרונות  ולתת 

המועצה  בתחומי  קבר  לרכוש  הזדמנות  לתושבי  לאנשים  מוקנית  הזאת  הזכות   .

הזאתי   והזכות  שתיים,  היא  המועצה,  אחד.  קיימת,  הייתה  לא  היום  שעד  זכות 

אומר  שאני  במה  רגע  תתרכזו  עזבו,  הסדר,  לפי  לא  אני  עוד,  יצרנו  בעצם    , אנחנו 

ועד  של  לראשונה  אפשרות  ח יצרנו  כי  ת  קצה,  במקרי  לטפל  שתאפשר  ריגים, 

באים   שהמקרים  כל  י ל א באמת  מנגנון  נו,  יצרנו  קצה.  מקרה  לנו  נראה  מקרה 

עד   היה  שלא  דבר  קצה,  למקרי  אנושיים  פתרונות  לתת  באמת  לנו  שמאפשר 

   -היום. ודבר שלישי, קצת הרחבנו 

 

 תן דוגמא.    : מר אמיר קרסנטי 

 

   וגמא. בשמחה אני אתן ד   : גב' רותם ידלין 

 

בואו  : מר יהודה שנייויס  אחת,  אנליטי   , שנייה  לעבוד  אוהב  אחר  אני  ת, 

זה.  דבר שלישי שעשינו כאן, בעצם הגדלנו קצת את האפשרות של    כך נפרוס את 

שאנשים   הערות  זמן,  יותר  קצת  נתנו  סמוכה.  קבר  חלקת  לרכוש  משפחה  בני 

החלטות  לקבל  טרגי  בזמן  משפחה  של  הצורך  על  כאן  הר העירו  העניין  .  את  חבנו 

נועדו    הזה  הכול  שבסך  העיקריים,  החידושים  אלה  במסגרת  ובעצם  סדר  לעשות 

 החוק הקיים, ומתוך כוונה לנהל את המשאב הזה. 
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הרב   הפרקטי  מהניסיון  שתרם  לנריה,  להודות  באמת  רוצה  אני  הערות,  קיבלנו 

הכנסנו   הערותיו  לאור  נראה,  תכף  שאנחנו  כמו  לנוה   2שלו.  שאנ תיקונים  חנו  ל 

זכאים  יהיו  משפחה  שקרובי  אומר  הנוהל  של  אחד  תיקון  עליהם.    2-ל   נצביע 

לחלקה   לא  ב 1חלקות,  מה    2-.  מכפלה.  וקבורת  סמוכה  חלקה  תהיה  החלקות 

 שהיום מקובל בהרבה מאוד מקומות.  

 

 .  4כאילו    : מר אמיר קרסנטי 

 

   -זה סמוך    : מר יהודה שנייויס 

 

 וך.  השני וסמ אחד מעל    : מר אמיר קרסנטי 

 

 אחד מעל השני וסמוך.   : מר יהודה שנייויס 

 )מדברים יחד(  

 

נוהל  : הודה שנייויס מר י  של  נכונה  הערה  שתיקנו,  שני  שהעיר    , דבר  מה 

ה  הגורם  אנחנו  בסוף  שהסמכות  וזה  הזה,  הדבר  את  קיבלתי  ואני  חליט,  מ נריה, 

לא   אז  שמחליט,  זה  הוא  שהרב  כתוב  בנוהל  ימלי ולכן  הרב  מחליט,  הוא  ץ  הרב 

בעצם   זה  זה.  את  יאשר  המנהל  אחת    2והוועד  מילה  העיקריים.  אני  הסעיפים 

כי   מסודרת,  מטה  עבודת  לעשות  נצטרך  שאנחנו  חושב  אני  אומר,  עכשיו  כבר 

בית   על  לשמור  שלנו  הרצון  עם  זמן  הרבה  עוד  למשוך  נוכל  לא  הנוכחי  במצב 

 קברות, בית עלמין של מרחב כפרי.  

 

 דה.  קבורת ש   : ר אמיר קרסנטי מ 
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המו  : מר יהודה שנייויס  בהחלט  בעורפנו  נושף  שדה,  קבורת  של  סד  כן, 

מינהל   בעורפנו  נושף  שלו,  ההשתתפות  את  להקטין  שהולך  לאומי  לביטוח 

 התכנון בשיח מתמיד לגבי בתי עלמין במדינת ישראל.  

 

 . אתה קורא לאנשים להיפטר מהעולם הזה   : מר ישראל פרץ 

 

א  : יהודה שנייויס מר   רגע  נראה  לא,  ולא  אני אוסיף את המשפט הזה,  ולי 

 קו למות, ככה נראה לי.  לי שבקדנציה הזאת אנשים יפסי 

 

 הא לא?    : מר אמיר קרסנטי 

 

למשיח  : מר יהודה שנייויס  קשור  לא  זה  אופטימי,  ואני  נראה.    ככה 

 תחיית המתים.  ול 

 

עש   : מר אמיר קרסנטי  בעוד  אומר  שאתה  מה  פה    2  ור לפי  תהיה  עשורים 

, זה ככה נראה. זה לא רק פה...  משרפה  ... 

 

 נכון.   : מר יהודה שנייויס 

 

.    : אמיר קרסנטי מר   . . 

 

 נכון.   : מר יהודה שנייויס 
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 אבל זו המציאות.    : מר דוד גמליאל 

 )מדברים יחד(  

 

בואו   : מר יהודה שנייויס  עכשיו  אבל  צודק.  אתה  כל  קודם  אחת,  שנייה 

הב  את  שאנח נפתור  חושב  ואני  שלנו,  מטה  עיות  לעבודת  נכנס  במקביל  נו 

להג  בלי  להתכונן,  באמת,  לחשוב  של  לחשוב  מסודרת  אבל  למסקנות,  מראש  יע 

שנאמר  מה  רוויה  קבורה  של  נושא  לזה,    , על  להגיע  נצטרך  שאנחנו  להיות  יכול 

זה   בסוף  משהו,  להגיד  רוצה  אני  עכשיו  מחדש.  שלנו  המדיניות  על  נחשוב  ואז 

בה   מסמך  זה  את  ואמרתי  אנחנו  ו   ה נהל מדיניות.  אותו,  נלמד  אנחנו  כספים, 

נ  ואם  אותו,  ונלמד  אותו  יושבת  נפעיל  זה  בשביל  שינויים,  בו  להכניס  צטרך 

אנחנו   שבו  טוב,  למצב  הגענו  שכרגע  חושב  אני  שינויים.  בו  להכניס  המליאה 

שהם  האנושיות  הבעיות  את  לפתור  גם  שלנו  הרצון  באמת  בין  לאזן    מנסים 

המשאב  את  לנצל  גם  ועם    כבדות,  החוק  לשון  עם  לחיות  וגם  נכונה,  בצורה  הזה 

 לאומי.    ההסכם שלנו עם ביטוח 

בטוח.  אני  עכשיו  נריה,  את  לשכנע  הצלחתי  אם  אחרונה,    חבר'ה,  מילה  רגע, 

הביא הרבה מהניסיון    באמת אני רוצה להודות לנריה, שבעבודה ושיתוף פעולה  

בתחו  הזה  בעניין  לא  שלו  אפילו  קברות.  בתי  של  הזה  אחת  ם  פעם  אותו  שאלתי 

 . מאיפה הוא יודע כל כך הרבה 

 )מדברים יחד(  

 

 הוא יו"ר של חברת קדישא חבר'ה.    : דוד גמליאל מר  

 

   הייתי יו"ר, הייתי בעבר יו"ר.   : מר נריה הרואה 

 



 מועצה אזורית גזר

 202121.11., ראשוןמיום , 27ס' מ המנייןמליאה מן ישיבת 
 

 62 
 

 ך. אני מקווה שנוכל להמשיך להסתייע ב  : מר יהודה שנייויס 

 )מדברים יחד(  

 

מנכ   6בסעיף    : ב' רותם ידלין ג  המועצה  )א(  ראשת  סגן  המועצה,  "לית 

 או מי שימונה על ידם.  וממלא מקום, רב המועצה וגזבר המועצה  

 

שאתם    : מר אמיר קרסנטי  מה  כל  לי,  מפריע  לא  משהו,  לך  אגיד  אני 

תומך   מאוד  ואני  בסדר.  וזה  מבורך  דבר  זה  איזה  מנהל ועד  שיהיה  עושים  ולא   .

או  כזה  מהניסי   רב  אני  לכם  אומר  אני  כי  ניסיון  אחר,  הוא  לי,  שיש  המעט  ון 

לה  מתבייש  לא  אני  באמת  ואני  מאוד,  חברת  מואר  של  התחום  זה,  את  גיד 

עדינה.   מאוד  עדינה,  מאוד  בלשון  זה  את  אומר  ואני  זוועתי,  דבר  הוא  קדישא 

להרחיב.  מצוין, רק שאני מבקש אם אפשר טיפה  זה  ה  למ   ואני חושב שרב מנהל 

להרחיב?  אומר  עוד חבר  אני  פה  שותפים    2שהם    2או    לשים  שהם  חברי מליאה, 

נכו  יהיה  זה  לדעתי  מנהל,  כי  לוועד  חושב,  לא  אני  דעתי,  את  אומר  רק  אני  ן. 

   להרחיב את זה זה יהיה יותר נכון לפחות. 

 

שבוע   : גב' רותם ידלין  בסופי  אנשים  בקבורות  מטפלים  אנחנו    , חבר'ה 

הסיבות שבאנו אליכם עם האירוע הזה,    באמצע הלילה.  כיף  אחת  זה מאוד  שוב 

ש  בסופו  אנחנו  אבל  קהילה,  אגף  פעילויות  עם  מקומית  להתעסק  כרשות  יום  ל 

חלק   זה  שעות,  לא  בשעות  קורים  האלה  האירועים  בקבורה.  גם  מתעסקים 

   . מהעבודה שלנו. אין פה הכרעה פוליטית, צריך לקבל החלטות מהירות 

 

 ב. אז תתנד     דובר: 
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   י לא מוכן. אנ   : מר אמיר קרסנטי 

 )מדברים יחד(  

 

 ת.  התחום הזה הוא אבן שואבת לשחיתו   : מר אמיר קרסנטי 

 

 להיפך.    : גב' רותם ידלין 

 

 ה במקומות אחרים.  א אני רו   : מר אמיר קרסנטי 

 

א יפה,    : גב' רותם ידלין  אחרים,  במקומות  לא  בגזר אנחנו  שבה    נחנו 

   . בכפוף למנכ"לית המועצה   תחום הדת מנוהל על ידי המועצה 

 

 בסדר.    : מיר קרסנטי מר א 

 

ה   : גב' רותם ידלין  הצד  יושבי  שכל  אזכיר  כפופים  אני  השולחן  של  זה 

עומדים   לא  אנחנו  שבה  במקרה  אכיפה  כולל  הפנים,  משרד  של  לנהלים  גם 

ש   בנהלים  המקצועי  בתחום  יישאר  זה  אירועי  ולכן  את  שמנהלים  האנשים  ל 

 ת. בשיא הרגישו ו   החירום האלה. שוב בלילות, בסופי שבוע 

 

שחיתויו  : מר יהודה שנייויס  על  דיברת  אומר,  אני  לך  אחת  מילה  ת.  רק 

אנחנו   למליאה.  זה  את  להביא  חייבים  היינו  לא  שקיבלנו,  משפטי  ייעוץ  פי  על 

 ריפים שקופים.  מביאים את זה, אנחנו רוצים להיות שקופים, התע 

 

ויש    : מר אמיר קרסנטי  בחוץ,  קורה  מה  יודע  שאנחנו    2ואני  אנשים 
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.    ים דע יו   מה הם עוברים..

 )מדברים יחד(  

 

 משהו?  אפשר לשאול        : מר רן שדה 

 

 רגע יהודית, ואחרי זה רן.    : גב' רותם ידלין 

 

ק   : גב' יהודית דהן  כמה  נתון,  שהוא  איזה  אמרת  פנויים  יהודה  ברים 

 יש כרגע בבית העלמין?  

 

 . הנתונים שהעברתי לכם  : מר יהודה שנייויס 

 

 ?  400אמרת    : גב' יהודית דהן 

 

 בערך.    350יש   : מר יהודה שנייויס 

 

 מה בערך נקברים בשנה?  כ   : גב' יהודית דהן 

 

 אני לא יודע.   : מר יהודה שנייויס 

 

 בערך.    : גב' יהודית דהן 

 

 לא יודע.   : מר יהודה שנייויס 
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 . 50  בערך   : גב' כרמל טל 

 

 פחות.    : מר דוד גמליאל 

 

   -נקברים בבית העלמין   בשנה   60-50-והנחה ש   : גב' יהודית דהן 

 

 .  50-פחות מ   : מר דוד גמליאל 

 

רגע    40,  50  : דהן גב' יהודית   רוצה  אני  לו,  תהיה  אחד  וכל  משנה,  לא 

הרעיו  על  מברכת  אני  כל  קודם  שהיא,  איזה  וקצר  לעשות  לטפל  וצריך  רגיש  ן, 

להסדרי   באשר  גם  חשובות,  באמת  נריה  של  ההערות  שאפו.  ובאמת  ולעניין, 

ה  עם  כ קבורה  אומרים  כשאנחנו  אבל  וכו'.  וכו'  בשנה    40-50-רב  נפטרים 

לעוד  ונקברים שם  פוטנציאל לכל אחד כזה  נותנים בעצם  ואנחנו  ,  1מקומות,    2, 

 .  1נגיד  

 

 .  1מקום    : מר דוד גמליאל 

 

עם    : גב' יהודית דהן  להתעסק  נצטרך  מתי  קדימה  חשבון  עושה  אני  אז 

אז   לנו,    4הרוויה,  נגמרת  כבר  שני   4-5שנים  כאילו  וצריך  המכסה,  לנו  נגמרת  ם 

 -לעבוד על ה 

 

לרגע   : ס מר יהודה שנייוי  נגיע  שלא  כדי  המטה,  בעבודת  מזדרזים  אנחנו 

 . הזה שבו אנחנו עומדים ומסתכלים על השמים 
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י  -כי אני מאוד בעד אותו סעיף שנתתם את האופציה ל   : הודית דהן גב' 

 באמת סביר.    יום וכו' וכו', כמו שכתבתם למשפחה, כי זה   90

 

 חבר'ה זה נעשה בכל הארץ.    : מר אמיר קרסנטי 

 

כן,    : ודית דהן גב' יה  על  כן,  מהר  לחשוב  שצריך  אומר  זה  אז  אבל 

 הרוויה כי אין מקום.  

 

.    : גב' רותם ידלין   תודה. רגע רן עכשיו

 

באיזה        : מר רן שדה  כתוב  היה  בעיקר,  אליך  יהודה  תודה.  אני? 

 עד ואז זה נהפך להמלצת הרב, נכון?  שהוא מקום, אישור הוו 

 

 קון של נריה.  נכון זה התי   : גב' יהודית דהן 

 

 על המסך.   : מר יהודה שנייויס 

 

משהו       : מר רן שדה  היה  להעיר,  רציתי  רואה.  קודם    אני  שכתוב 

לרשום   גם  צריך  שאולי  חושב  אני  לפגוע,  בלי  חן  המשפטי,  היועץ  באישור 

אנח  כי  המשפטי.  היועץ  ולא  בהמלצת  הסמכות  את  לה  יש  שהמועצה  יודעים  נו 

 צריך להיות בהמלצת היועץ המשפטי.    לייעוץ המשפטי, אז אולי זה 

 

   . הכוונה זאת   : מר יהודה שנייויס 
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 זה תמיד המלצה. זה תמיד המלצה.    : מר אבי אביטל 

 

 אני לא נותן אישור.    : עו"ד חן סומך 

 

תהיה    : גב' רותם ידלין  שהאחריות  רצינו  העברת  אנחנו  ואתה  עליו, 

 את האחריות אלינו.  

 

 אלינו ככה.  אתה העברת    : מר דוד גמליאל 

 

.        : מר רן שדה   גם אם אני אכתוב שזה עליו, זה לא עליו

 

דעת.    : טל גב' כרמל   לשיקול  נתונים  לא  שהם  רן  דברים  יש  אבל  לא, 

   . יש פה הרבה דברים 

 

זה       : מר רן שדה  המלצה,  אמרתי  זה  בשביל  זה    בסדר,  אישור  לא 

 המלצה.  

 

 

הוועדה  : מר יהודה שנייויס  חריגים,  ועדת  לעבוד    זו  צריכה  היא  הזאתי 

   . לפי איזה שהם כללים, כי כל דבר במקרה הזה הוא חריג 

 

 הכול ברור יהודה, אתה מבין מה אני אומר, נכון?        : מר רן שדה 

 

 שאלות נוספות או שאפשר להעלות להצבעה.    : גב' רותם ידלין 
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 אני רוצה לשאול.    : גב' דרורה בלגה 

 

 כן דרורה.    : גב' רותם ידלין 

 

 בקבר או יותר?    2בנושא של קבורה רוויה, זה    : גב' דרורה בלגה 

 )מדברים יחד(  

 

תנו    : גב' רותם ידלין  שאלתה,  את  לשאול  בבקשה  לדרורה  תנו  חבר'ה, 

 לה לסיים, כן.  

 

לאופציה    : גב' דרורה בלגה  שעוברים  לפני  שיש  אז  כמו  קומות  כמה  של 

 . בירקונים, אז יש אפשרות על אותו שטח 

 

ר   על זה אנחנו מדברים.    : ותם ידלין גב' 

 

יש    : גב' דרורה בלגה  עכשיו  אותם    חלקות,   400אם  להפוך  להזדרז  אז 

 .  800-ל 

 את צודקת.   : מר יהודה שנייויס 

 

 זה מה שאנחנו עושים.    : גב' רותם ידלין 

 

 זה.  הם על        : מר רן שדה 
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 זה מה שאנחנו עושים בנוהל.    : גב' רותם ידלין 

 

מתנגדים   : ין גב' רותם ידל  להצבעה.  הנוהל  את  מעלה  אני  ,  חברים 

 דה.  תו   . פה אחד   ? ם נמנעי 

 )מדברים יחד( 

 

.   : מר אמיר קרסנטי  .  אם לא שמתם לב כולכם החלטתם מה יהיה.

 

ק   : גב' רותם ידלין  מה  על  בהחלטה  אמיר,  עוסקים  אנחנו    ורה. בזה 

  .  עתיד ילדנו, עתיד הורנו, זה העבודה שלנו

 

 זור להתעסק בחיים?  אפשר לח     דובר: 

 

 .  העלמין המרכזי בגזר   נוהל הפעלת בית את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 

 

 (. 2016  –אישור הארכת תוקף חוק העזר לגזר )שירות שמירה, התשע"ז   . 9

 

הערכ   : גב' רותם ידלין  לאישור  עוברים  לגזר  אנחנו  העזר  חוק  תוקף  ת 

 שירות שמירה, דוד בבקשה.  

 

שאנחנו    : מר דוד גמליאל  אחרי  החדש,  לגזר  העזר  חוק  את  אישרתם 

ר  מאוד  מטה  עבודת  תמחרנו,  עשינו  יישוב,  לכל  שמירה  תכניות  בנינו  חבה. 
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שהחוק   לנו  והודיעו  החדש.  החוק  את  אישר  הפנים  משרד  של  המשפטי  היועץ 

ו  של  סופי  באישור  של  מותנה  הפנים  וועדת  מאחר  הכנסת.  של  הפנים  עדת 

המלצת  פי  על  כנראה  סוף    הכנסת  עד  החוק  את  לאשר  עומדת  לא  הפנים  משרד 

ב  לרשויות  העבירו  הוראת    9.11.21-שנה,  תוקף  את  ולהעריך  לאשר  הודעה 

ב  שירצו  שיישובים  בכדי  הקודם.  החוק  של  השמירה  היטל  של    1.1.22-השעה 

יה  לשמור,  לדוגמא  ישרש  מבקשים  כמו  אנחנו  לשמור.  הכלים  את  להם  יה 

השע  הוראת  את  זה  בשלב  של  להאריך  הפנים  שוועדת  מקווים  שנה,  עד  הישנה  ה 

 . הכנסת תאשר את החוק החדש 

 

 עד מתי?    : גב' יהודית דהן 

 

 נחנו לא רואים סיבה שהם לא.  א   : גב' רותם ידלין 

 

לעב   : מר דוד גמליאל  נצטרך  הקרובה  לשנה  כנראה  יודעים,  על  לא  וד 

 החוק הישן. אז זו בקשתנו ואנחנו מבקשים את הצבעתם בעניין.  

 

ע   : מר אמיר קרסנטי  את  לאשר  ביקשו  שבעצם  אלה  שאלה,  צמם  רגע 

   -כחדשים, הם לא יאושרו 

 

 לא יכולים.    : מר דוד גמליאל 

 

 לא יכולים.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 לא יכולים, לא.   : מר יהודה שנייויס 
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 בנתי.  ה   : מר אמיר קרסנטי 

 

מי    : גב' רותם ידלין  את  ממשיך  הזה  החוק  שבעצם  היא  התשובה 

 שהיה לו חוק שמירה בתעריפים שהיו בחוק השמירה הקודם.  

 

.    : מר אמיר קרסנטי   הבנתי

 

ממתינים    : גב' רותם ידלין  החדשים  הכנסת.  והתעריפים  לאישור  עד 

א  הרלוונטיים,  הוועדים  את  גם  נעדכן  אנחנו  יקרה  כשזה  גם  כמובן  בוודאות  בל 

 אתכם. שאלות נוספות?  

 

 אותו?    למה צריך לאשר   : מר אורי נדם 

 

   . לא יהיה תוקף   אם לא נאשר אותו   : עו"ד חן סומך 

 

   . מה שאנחנו מאשרים פה זה הארכה   : גב' רותם ידלין 

 

 חוק שלא בוטל.    : מר אורי נדם 

 

   . לא, החוק פוקע   : גב' רותם ידלין 

 

 . 31.12-הנוכחי פוקע ב   החוק העזר   : עו"ד חן סומך 
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 ור.  הא הוא פוקע סופית. בסדר גמ   : מר אורי נדם 

 

נלך    : גב' רותם ידלין  בעד?  מי  אחד  אז  פה  בעד?  מי  עכשיו,  בעד  על 

 כולם מקשיבים וזה יפה.  

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  )שירות  את  לאשר  פה  לגזר  העזר  חוק  תוקף  הארכת 

 .  ( 2016  –שמירה, התשע"ז  

 

 

 .  2021ת לעמותות ספורט לשנת  אישורי תמיכו  . 10

 

הבא, עוברים    : גב' רותם ידלין  תמיכות    10סעיף    לסעיף  אישור 

 , כרמל בבקשה.  2021לעמותות ספורט  

 

שלפני    : גב' כרמל טל  לכם  מזכירה  את    2אני  אישרנו  אנחנו  מליאות 

החומר    התבחינים  את  קיבלתם  אתם  שהיו,  הבקשות  כל  על  עברנו  אנחנו  ובעצם 

    אשר מובאות בפניכם היום העמותות שעמדו בקריטריונים.  גם אליכם, כ 

 

רק   המתעמלי אזכיר  שעיקר  פה  שיושבות  עמותות  בהם  בקצרה,  הפעילים  או  ם 

ניהול   על  אישורים  עם  רשומות,  עמותות  להיות  חייבות  הן  המועצה.  תושבי  הם 

האלה  התבחינים  כל  את  אישרנו  אנחנו   . וכו' מביאים    ספרים  אנחנו  וכרגע 

 את העמותות שמפורטות כאן להצבעה. אם אין שאלות נוספות.    בפניכם 

 

 מתי הם יזכו במדליות?    : ל פרץ מר ישרא 
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 אנחנו עובדים על זה.    : מל טל גב' כר 

 

.        : מר רן שדה   הנה בטקוונדו

 

הוא    : גב' רותם ידלין  כאן,  שמופיע  טקוונדו  שמועדון  נגיד  טקוונדו, 

בהרבה   זוכה  מוביל  טקוונדו  גם  מועדון  אנחנו  בארץ.  ואליפויות  מדליות  מאוד 

 ו אצלנו במועצה. מארחים את אחת האליפויות של 

 )מדברים יחד(  

 

   . ישראל, נשר עזריה   : גמליאל   מר דוד 

 

 וגם נשר עזריה.    : גב' רותם ידלין 

 

 ברמה לאומית.   : מר דוד גמליאל 

 

 

וגם    : גב' רותם ידלין  נען  של  הכדורסל  קבוצת  שגם  ונגיד  זוכים, 

נגד  קב  אחת  גם  משחקות  הן  לפעמים  בליגה,  משחקים  נצר  של  הכדורסל  וצת 

 יד משחק מעניין.  נייה, אני ממליצה לכם לבוא לראות, זה תמ הש 

 כן רן שובע בבקשה.  

 

 זה במסגרת המאזן התקציבי או מעבר?     : מר רן שובע 
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   . במסגרת   זה   : גב' רותם ידלין 

 

 אסור לנו מעבר.    : מר דוד גמליאל 

 

 אין דבר כזה.    : מל טל גב' כר 

 

 -הכול כסף הוא בתוך   : עו"ד חן סומך 

 

 לחרוג מהתקציב.    אסור לנו   : ד גמליאל מר דו 

 

 ... השנה?     : שובע מר רן  

 

 כן ודאי.    : גב' רותם ידלין 

 

 שנים אותה רשימה.    10זה כבר    : מר אבי אביטל 

 

.. טקוונדו.    : מר דוד גמליאל   לא,.

 

מי  הגדלנו    : גב' רותם ידלין  זה  ושוב,  נכנס.  הטקוונדו  הסכומים,  את 

 שפונה.  

 

 תם פרטנית.  ש מסגרת ועכשיו אנחנו מאשרים או י    : מר רן שובע 

 

 נכון, נכון.    : גב' כרמל טל 
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אחת    : גב' רותם ידלין  פעם  אנחנו  אזכיר,  אני  התבחינים,  את  אישרנו 

השנתי  בתקציב  מגיע  גם  זה  תבחינים,  אישור  למליאה  כך   מביאים  גם    ואחר 

 מאשרים את ההקצאה.  

 

לאישור   : גב' דרורה בלגה  בקשר  שאלה,  לי  לעמותות    יש  לתמיכות 

כי  וקול    מתנדבים.  זה,  עם  התעסקות  זמן  כמה  לפני  שהיה  לי  מזכיר  זה  עכשיו 

 ? קורא לעמותות מתנדבים, ולא שמעתי מה יצא מזה. מישהו יודע 

 )מדברים יחד(  

 
אליך.    : גב' רותם ידלין  ונחזור  מי  נבדוק  להצבעה,  זה  את  מביאה  אני 

 בעד? פה אחד, תודה רבה.  

 

הוחלט החלטה  אחד    :  לעמו לאשר  פה  לשנת  תמיכות  ספורט  ע"פ  2021תות   ,

 .  הסכומים שהוצגו בפרוטוקול ועדת התמיכות 

 

 אישור נציג מועצה אזורית גזר כחבר במליאות רשויות הניקוז ירקון  . 11

   לכיש.   –ושורק  

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  כחבר 11אנחנו  המועצה  נציג  אישור   .  

הניקוז   על רשויות  במליאות רשויות  לדבר  טוב  זמן  זה  גשם  לכיש.  ושורק  ירקון 

יוד  שאתם  כמו  ירקון  ניקוז.  ניקוז  רשות  בין  מתחלקת  שלנו  המועצה  עים 

של   עניין  זה  הדרומי.  בחלקה  לכיש  שורק  ניקוז  ורשות  הצפוני,  בחלקה 

מ  לא  ממנו  נפרדנו  היקר,  הררי  שמואל  את  החליף  כהן  טל  זמן  גיאוגרפיה. 

 כמנהל אגף תשתיות.  
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 הוא עזב?        : מר רן שדה 

 

 קבות אשתו.  עבר צפונה בע ל הררי  שמוא   : גב' רותם ידלין 

 )מדברים יחד(  

 

גם    : גב' רותם ידלין  הזדמנות  זו  כאן,  ממנו  נפרדנו  יקר,  איש  שמואל 

טל   יום.  כל  רואים  שלא  אירוע  זה  שגם  אשתו  בעקבות  הלך  הוא  בפניכם,  להגיד 

זכות גדולה לגדל אנשים    , זכה במכרז של מנהל אגף כהן מונה  תשתיות וגם זאת 

 מבפנים.  

 

 אחלה בן אדם.    : מר ישראל פרץ 

 

 מה הוא עשה קודם?        : מר רן שדה 

 

 )מדברים יחד(  

 

מצוין   : גב' רותם ידלין  איש  מדויקת,  את    . הבחירה  מממנים  ואנחנו 

ב   כהן   טל  המועצה  כנציג  אנ   2-היום  הניקוז.  עשה  רשויות  שמואל  אגיד  י 

ניקוז  ים  פרויקט  פרויקט  קידם  בחולדה.  הגדול  הניקוז  פרויקט  את  גדולים. 

אגף   כמנהל  גם  שלו  הגדולות  לנעליים  ייכנס  שטל  בטוחה  ואני  ביציץ,  גדול 

הניקוז  רשויות  בתחום  גם  אבל  פה    תשתיות,  בעד?  מי  זה,  את  שאמרתי  ולאחר 

 אחד.  
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 בהצלחה.    : גב' יהודית דהן 

 

 לו בהצלחה, הצלחתו הצלחתנו.  יה  תודה רבה. שיה   : ם ידלין גב' רות 

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  כ לאשר  פה  כהן  טל  כחבר  את  גזר  אזורית  מועצה  נציג 

 .  לכיש   –ושורק    במליאות רשויות הניקוז ירקון 

 

 אישור העסקה בעבודה נוספת.   . 12

 

 כרמל, אישור העסקה בעבודה נוספת, בבקשה.    : גב' רותם ידלין 

 

היום,    : כרמל טל גב'   לנו  שוב יש  אזכיר  רשות    , אני  ועובדי  עובדות 

ב  לעבוד    100%-שעובדים  להם  אסור  להעסיק,  החוק  מבחינת  אסור  משרה, 

יש   זה.  ומאשרת את  כן מליאת המועצה מאפשרת להם  אם  נוספת, אלא  בעבודה 

של   בקשה  פה  היום  להשלים    2לנו  שרוצה  ילדים  בגני  סייעת  מהן  אחת  עובדות, 

זמ  ברמל את  הרווחה  של  במוסד  היא   ה נה  שמבקשת    והשנייה  במועצה  מזכירה 

  . ' וכו לפתוח עסק פרטי לטיפוח ציפורניים בשעות הערב בימי שישי שלא עובדים 

הפנאי,  לגבי   בשעות  מדובר  הצהרות  מ שתיהן  לנו  יש  יפגע  זה  ש שתיהן  לא 

   ם. כ את אישור   בעבודתן השוטפת של המועצה, ואנחנו מבקשים 

 

 אתם ממליצים?    : דהן גב' יהודית  

 

 . אנחנו ממליצים   : ' כרמל טל גב 
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 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.    : גב' רותם ידלין 

 

 .  העסקה בעבודה נוספת לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 מענה על שאילתות.   .  13

 

לסעיף   : גב' רותם ידלין  עוברים  הסעיף  ם י פ י ע ס   2  ו נ ל   ש י   הבא   אנחנו   .

שאילתות,  על  מענה  זה  על    הראשון  תעני  את  כרמל  השאילתות    2בבקשה 

 ה על השאילתה השלישית. ודוד יענ   הראשונות 

 

מר    : גב' כרמל טל  המליאה  מחבר  שהתקבלה  ראשונה  שאילתה 

קרסנטי  בכרם    אמיר  חוויה  פסטיבל  את  השנה  שקיימה  המועצה  היא  ועניינה 

השקיעה   כסף  כמה  היא  שנשאלנו,  הראשונה  השאלה  אז  הבוז'ולה.  ומרוץ 

בפסטיבל   בהוצאות   המועצה  הבוז'ולה   ישירות  מרוץ  לרבות  בכרם,    ? חוויה 

 הוצאות אבטחה, ניקיון, פרסום, מיתוג, שיווק. אני מקריאה שאלה ותשובה. 

שקבעו   הירוק,  התו  מגבלות  בשל  השאר  בין  השנה  נערך  בכרם  חוויה  פסטיבל 

פני   על  באירועים  נוכחות  נערכו    שבועות   3הגבלת  בכל    23במהלכם  אירועים 

המוע ר  היש חבי  ההוצאות  של  צה.  סך  על  עמדו  נצי   530,935ירות  ין  ₪. 

אירוע של ערב אחד בלבד    ה הי ש ,  2018שבפסטיבל חוויה בכרם, שהתקיים בשנת  

 ₪.    585,593ועלה  

 שאלה שנייה, מה סך ההכנסות שהתקבלו מהאירועים בפסטיבל?  

על  עמדו  בכרם  חוויה  פסטיבל  מאירועי  למועצה  הישירות  ההכנסות    87,285  סך 

של משרד התיירות,  אים  ל זוכה לתמיכה כלכלית בקולות קור בנוסף, הפסטיב   ₪ 

משרד התרבות והספורט ומשרד החקלאות. כמו כן לפסטיבל מטרות חשיפה של  
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זכו   אלו  עסקים  בה.  שפועלים  והבינוניים  הקטנים  בעסקים  האזורית  המועצה 

האי  במהלך  הן  הפסטיבל  אירועי  בעקבות  ולהכנסות  עצ לחשיפה  והן  רועים  מם 

 ם.  בעקבותיה 

משתתפ  הכול  סך  כמה  השלישית,  הכול  השאלה  סך  וכמה  בפסטיבל,  השתתפו  ים 

בכרם   חוויה  פסטיבל  באירועי  אז  הבוז'ולה?  במרוץ  השתתפו  משתתפים 

כ  כ   3,000-השתתפו  השתתפו  הבוז'ולה  ובמרוץ  משתתפים.    4,000-משתתפים, 

שבשאילתה  ואגיד,  ביניים  בהערת  פה  אציין  ח אני  נריה  שתקשיב,  ,  שוב 

מותרות  בשא  מליאה  חבר  שמעלה  שאלו  שאלות    2ילתה  מכיוון  הפעם  בלבד. 

נהגנו לפנים משורת הדין  על    השאילתות הראשונות שהועלו,  וענינו במקרה הזה 

שאלות בבקשה.    2כל ארבעת השאלות. להבא נבקש את הקפדתכם, כל שאילתה  

 -תתפו הש   מועצה השאלה הרביעית שהייתה פה, היא כמה מתושבי ה 

 חד( י רים  )מדב 

 

 אני שאלתי שאלה אחת.    : מר אבי אביטל 

 

 לא, לא, לא.    : עו"ד חן סומך 

 

.    : גב' כרמל טל   אני מדברת אבל עכשיו על קרסנטי

 

 מה אני צריך לדעת כל אחד מה הוא שואל?    : מר אבי אביטל 

 

 לא, לא לגביך.    : מר דוד גמליאל 

 

נ   : גב' כרמל טל     שלך.   ילתה עבור לשא אבי אנחנו תכף 
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יכולים    : אבי אביטל מר   אתם  כולם,  על  לענות  חייבים  לא  אתם  אבל 

 .  2, ובמליאה הבאה על עוד  2נות על  לע 

 

מדגישה,    : גב' כרמל טל  אני  אבל  כולן,  על  לענות  הפעם  בחרנו  אז 

   . מכיוון שזו פעם ראשונה שמוגשות פה שאילתות 

 

 . רק למען הסדר הטוב   : עו"ד חן סומך 

 

 מפנה את זה אלינו.  חשבתי שאת    : טל אבי אבי   מר 

 

 . סדר הטוב למען הסדר הטוב, למען ה   : עו"ד חן סומך 

 )מדברים יחד(  

 

 -אם תשאלנה יותר שאלות   : עו"ד חן סומך 

 )מדברים יחד(  

 

 השאלות הראשונות.    2יענו רק על    : עו"ד חן סומך 

 

   תמשיך לצעוק.   : מר אלעד לוי 

 

אל   : מר אבי אביטל  אתה  אלעד,  אנח עד,  המון,  לעבוד נו  דיברת  ,  באנו 

 לא כמוך.  
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 ... לעבוד ככה.    : מר אלעד לוי 

 )מדברים יחד(  

 

המשתתפים    : גב' כרמל טל  מסך  השתתפו  המועצה  מתושבי  כמה 

הבוז'ולה?   במרוץ  המשתתפים  מסך  השתתפו  המועצה  מתושבי  וכמה  בפסטיבל, 

, הערכה ביחס  י המועצה מתושב   2,500-באירועי פסטיבל חוויה בכרם השתתפו כ 

הב לא  מרוץ  בין  ירועי  בו  השתתפו  כי  מהמועצה.    1,000-ל   800וז'ולה,  תושבים 

 עד כאן השאילתה של אמיר קרסנטי. אני אמשיך לרן ואז לדוד?  

 

 כן.    : גב' רותם ידלין 

 

אוקיי, אז אנחנו עוברים לשאילתה שהתקבלה מטעם    : גב' כרמל טל 

השאילת  שובע.  רן  מר  המליאה  רן  חבר  של  ה   -שובע  ה  לאחרונה  פיקה  המועצה 

המועצה.   ראשת  הייתה  )פרזנטורית(  היצגנית  כאשר  ותדמית,  פרסום  סרטוני 

בכרם.   חוויה  פסטיבל  או  לאופניים  תחזוקה  עמדות  טובה,  לשנה  סרטון  למשל 

, אבל היא חשובה  3שאלות, אני אתחיל ברשותכם מזו שאומנם מספרה    3יש פה  

 בעיניי לפתיח.  

קיבל האם המו  חוות עצה  או  ייעוץ  בכיכוב  דעת    ה  לשאלה, אם הפרסום  משפטית 

לטובת   סרטונים  מגוון  מפיקה  גזר  אזורית  מועצה  חוקית?  המועצה  ראשת 

וח  לתושבים  הסברה  המידע  את  להנגיש  מהצורך  כחלק  לציבור,  המידע  שיפת 

לקידום   נרתמת  המועצה  ראשת  המועצה.  של  השונים  פעילותה  בתחומי 

המועצ  השונות פעילויות  עי ה  שעושות  כפי  ממשלה    ריות, ,  משרדי  מועצות, 

   -שתיים וארגונים אחרים, ואין כל מניעה בכך.  
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 זה לא בדיוק עונה על השאלה, ממה שאני מבין.    : מר ישראל פרץ 

 

 למה זה לא עונה על השאלה?    : גב' כרמל טל 

 

 אין מניעה משפטית כתוב, אין מניעה.      דובר: 

 

 פטית.  מניעה מש אין    : גב' כרמל טל 

 

ייעוץ    : ל פרץ מר ישרא  קיבלנו  להגיד  צריך  ייעוץ.  קיבלתם  אם  לא, 

 משפטי.  

 

שהיא    : עו"ד חן סומך  מה  בכל  שוטף  משפטי  ייעוץ  מקבלת  המועצה 

 עושה.  

 

 אבל זה לא כתוב.    : מר ישראל פרץ 

 

 אוקיי הלאה.    : גב' כרמל טל 

 

 ההמשך.  אז הנה זה נאמר, נשאלה גם שאלת    : עו"ד חן סומך 

 

על   : גב' כרמל טל  שהפיקה  מה  הפרסום  מסרטוני  אחד  כל  ות 

בריאות   על  שומרים  סרטון  אז  נלוות?  והוצאות  הפקה  הוצאות  המועצה, 

עלה   החג  בארוחות  עלה    1,264המשפחה  לאופניים  התחזוקה  עמדות  סרטון   .₪

עלה    7,020 בכרם  חוויה  פסטיבל  סרטון  הסעיף    ₪4,095.  מקור  מה   .₪
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א  הסעיף  התקציבי?  לסרטון  ז  החג  שומרי התקציבי  בארוחות  הבריאות  על  ם 

הוא  1614000750הוא   לאופניים  התחזוקה  עמדות  לסרטון  התקציבי  הסעיף   .

תקשיב,  1822000750 אמיר  בכרם,  חוויה  פסטיבל  לסרטון  התקציבי  הסעיף   .

1822000752  . 

 

 דרך אגב לכל ספרה יש משמעות.    : מר דוד גמליאל 

 

פה א   : גב' כרמל טל  גם  גם ני  רגע,  סליחה  א   ,  אותה  פה  את  מעירה  ני 

מותר   שבעיקרון  רן,  לך  גם  מעירה  אני  אז  לאמיר  קודם,  בבקשה  שהערנו  הערה 

נהגנו    2  , בשאילתה  אנחנו  הראשונות,  השאלות  שאלה  מכיוון  בלבד,  שאלות 

הדין  משורת  כל    לפנים  על  הקפדתך.    3וענינו  את  נבקש  להבא  אך  השאלות, 

 תודה.  

 

ש שאילת חברים,    : מליאל מר דוד ג  מחב ה  אבי  התקבלה  מר  המליאה  ר 

בארנונה,   קטנים  גינה  מחסני  לחייב  החלה  המועצה  היא:  השאילתה  אביטל, 

ואף   לחייב.  שלא  נהגו  הקודמים  המועצות  ראשי  כל  השנים  כל  לאורך  כשבעבר 

כתר.   מחסני  כדוגמת  קטנים  מחסנים  למדוד  לא  בשטח  למודדים  הנחיה  ניתנה 

הם:   ה 1השאלות  מדוע  על .  לא  החדש  ול חיוב  לדיון  המליאה?  ה  האם  2אישור   .

חוות דעת משפטית להכשרת החיוב החדש?   . מה סך המטרים שנוספו  3נתקבלה 

משנת   גינה  מחסני  על  כי  2020ועד    2019לחיוב  אבי,  מהשאלה  הופתעתי  קצת   ?

 יש לך הרבה ניסיון, אבל מענה לשאילתה, מענה לשאילתה.  

 

 ע. אתה יוד   אז   : מר אבי אביטל 
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 י עונה, אבי אני עונה.  אנ   : אל מר דוד גמלי 

 

   אתה יודע טוב מאוד.   : מר אבי אביטל 

 

 אני עונה.    : מר דוד גמליאל 

 

 אז זה היה ניסיון.    : מר אבי אביטל 

 

המליאה    : מר דוד גמליאל  מחבר  שהתקבלה  לשאילתה  מענה  עונה.  אני 

   -. חיוב מחסנים 1מר אבי אביטל:  

 

 לך.  ש בתשובה  ם רואה  אתה ג   : מר אבי אביטל 

 

מחסנים    : מר דוד גמליאל  על  חיוב  חיוב  אלא  חדש,  חיוב  אינו  ביתיים 

פה  שאני  מאז  לפחות  ומעולם,  מאז  המועצה  של  המיסים  צו  מתוקף    פי  וקיים 

 חוק. מחסנים שלא חויבו לא היו ידועים למועצה, ולא דווחו על ידי התושבים.  

 

הקוד  המועצה  ראשי  כאילו  נהגו הטענה  נ   מים  או  לחייב  הוראה  שלא  תנו 

אלא  למ  נכונה,  שאינה  רק  לא  למדוד,  שלא  ראשי  תה  י הי ודדים  את  חושפת 

כדין  הקודמים  המועצה   ארנונה  חיוב  אי  בגין  הפנים,  משרד  ידי  על  אישי  לחיוב 

חויבו    2018בשנת    . 3  כאמור אין מדובר בחיוב חדש .  2ומניעת הכנסות למועצה.  

בי   5,258.75 מחסנים  בגין  בש מ"ר  מחסנים    8,660.31ויבו  ח   2020נת  תיים.  מ"ר 

   -ביתיים. גם פה אנחנו רוצים לציין אבי 
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 יש לי רק שאלה אחת.    : מר אבי אביטל 

 

ציינה,    : מר דוד גמליאל  שכרמל  כמו  רוצה  אני  פה  גם  שנייה,  רגע 

הראשונה   2שמותרות   הפעם  שזו  מכיוון  אבל  לפנים    שאלות,  נהגנו  אנחנו 

 . לות שא   3על    ן וענינו ת הדי ר משו 

 

 למה? שאלתי שאלה אחת על המחסנים.    : אבי אביטל מר  

 

 אלת.  שאלות ש   3  : מר דוד גמליאל 

 

 שאלות.    3זה  לא,    : עו"ד חן סומך 

 

 . נהגו לפנים משורת הדין וענינו   : מר דוד גמליאל 

 )מדברים יחד(  

 

 זה לא התפקיד שלך.    : מר אבי אביטל 

 

 ה.  אמרה את ז מנכ"לית  הפעם הראשונה שה   : גב' יהודית דהן 

 

 . רק השאלה שרציתי לשאול   : מר אבי אביטל 

 

 את מה?    : ם ידלין גב' רות 

 

 שאלות.    2  : גב' יהודית דהן 
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 לא, כל שאילתה היא שאילתה בפני עצמה.    : גב' כרמל טל 

 

אומרת    : מר אבי אביטל  שאת  פעם  כל  מעורר,  זה  מה  ראית  אבל  כן, 

 . ו בסדר הבנ את זה הוא קופץ כמו לא יודע מה.  

 

ר   בואו, בואו נרגיע את תרבות הדיון.    : ותם ידלין גב' 

 

 בדיוק.    : מר אבי אביטל 

 

 אבי אביטל יש לך שאלת המשך?    : גב' רותם ידלין 

 

 . כן, רק שאלה   : מר אבי אביטל 

 

 כן בבקשה.    : גב' רותם ידלין 

 

השני      דובר:  הצד  את  להרגיע  צריך  זה  להרגיע,  צריך  אם 

 שם.  

 

 רן אלעד, רן ואלעד אני מבקשת.    חבר'ה,   : תם ידלין גב' רו 

 )מדברים יחד(  

 

   . חבר'ה זה לא נושא   : גב' רותם ידלין 
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 זה לא דיון, זה לא נושא.    : מר דוד גמליאל 

 

סדר    : גב' רותם ידלין  את  בפניכם  שפירטנו  הסיבות  אחת  נסביר,  בואו 

פה   נעשו  ולא  מוכר  היה  לא  שהאירוע  היא  בשאילתה,  קודם  שאילתות  הדברים 

  הוא ו לדיון. אבי אביטל  זה לא נושא לדיון. אנחנו לא פותחים את זה עכשי   לכן. 

המשך   שאלת  לשאול  יכול  המשך,  שאלת  לשאול  רוצה  השאילתה,  את  ששאל  זה 

 ובזה הדיון יסתיים.  

 

.    : מר אבי אביטל   זה מה שרצינו

 

 בבקשה אבי.    : גב' רותם ידלין 

 

לש   : מר אבי אביטל  רציתי  דוד  רק  לנתו אול  בשנת  בקשר  שנתת    2018ן 

בית   2020-ו  מחסנים  או  בגין  הביתיים  המחסנים  לכל  התכוונת  אתה  האם  יים, 

 , אתה יודע מחסני כתר שהם לא צמודים.  ם למחסני 

 

   ואחרים.   למחסני כתר   : מר דוד גמליאל 

 

למחסני    : מר אבי אביטל  או  המחסנים  לכל  הוא  הזה  הנתון  האם 

 כתר?  

 

   . 2018ידועים במועצה עד  ה   המחסנים   לכל   : מר דוד גמליאל 

 

 התכוונתי רק למחסני כתר.  אז אני    : מר אבי אביטל 



 מועצה אזורית גזר

 202121.11., ראשוןמיום , 27ס' מ המנייןמליאה מן ישיבת 
 

 88 
 

 

   . שנייה סליחה, כולל מחסני כתר וכולל מחסני עץ   : מר דוד גמליאל 

 

 אני התכוונתי רק למחסני כתר.    : מר אבי אביטל 

 

דיפרנציאצ   : מר דוד גמליאל  לנו  כתר  בדברים   יה אין  מחסני  כולל   ,

   . סני עץ כולל מח 

 

 אז זו הייתה השאלה שלי.    : מר אבי אביטל 

 

 כולל מחסנים בנויים.    : גמליאל מר דוד  

 

ואני אגיד באופן ברור,    אבל שוב לא הקשבת לתשובה   : גב' רותם ידלין 

אותה   ולקרוא  איתך  אותה  לקחת  יכול  אתה  קיימת,  גם  היא  נכתבה  התשובה 

 שוב.  

 

 ברור.    : מר אבי אביטל 

 

אין  ר  נאמ   : ין גב' רותם ידל  כתר,  מחסני  כולל  ביתיים  מחסנים 

סוגי  דיפרנציאציה   בין  דיפרנציאציה  גזר  אזורית  במועצה  הייתה  לא  ומעולם 

 . המחסנים השונים. אז היה פה ניסיון לטעון טענה 

 

 נו מה לעשות שזו העובדה.    : מר אבי אביטל 
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   -הם חייבים   : גב' יהודית דהן 

 

 יימנו.  ס   לא, לא,   סיימנו, לא,   : גב' רותם ידלין 

 

 לא, זה לא דיון.    : מליאל מר דוד ג 

 

 זה לא דיון.    : גב' רותם ידלין 

 )מדברים יחד(  

 

 אני אשאל בשאילתה הבאה.    : גב' יהודית דהן 

 

 .  100%  : עו"ד חן סומך 

 

אז    : גב' יהודית דהן  התשובה,  של  מהעובדה  להתעלם  אפשר  אי  חבר'ה 

 לקבל אותה?  ם  נו צריכי התשובה היא כזה ראה וקדש, וזהו אנח 

 

 

בחרו    : בי אביטל מר א  התושבים  שאלות.  ישאל  שהוא  רוצה  לא   ...

 אותנו שלא נשאל שאלות, שיסתמו לנו את הפה, זה מה שאלעד רוצה פה.  

 

 רגע, אני רוצה להבין מה זה שאילתה.    : גב' יהודית דהן 

 

של    : מר אבי אביטל  הפיות  את  סותם  ואתה  לשבח  רק  בא  אתה 

 נעשה את התפקיד שלנו.  התפקיד שלך, אנחנו  ת  . תעשה א האנשים 
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 ... מילה טובה גם.    : מר אלעד לוי 

 

.    : מר אבי אביטל   חוצפן

 

 די, די. אבי עוד לא פגשתי שאלה ששאלת ולא ענינו.    : גב' כרמל טל 

 

 אין לי בעיה אתכם, הבעיה איתו.    : מר אבי אביטל 

 

 על כולן.  ה  נחנו נענ ואתה שאלת שאלות רבות וא   : גב' כרמל טל 

 

 יושב ממול פה מייצג פה לא יודע את מי.    : אביטל מר אבי  

 

בסדר    : גב' כרמל טל  הכול  אז  להכול.  תשובות  לנו  יש  השם  ברוך 

   אה. אפשר להירגע. גם במליאה הב 

 

בפניך,    : גב' רותם ידלין  נמצאת  השאלה  הסעיף,  יהודית  זה  חבר'ה 

 .  ככה שאילתה מוגדרת, נשאלה שאלה 

 

יבינו   : ך סומ   עו"ד חן  שכולם  כדי  לכולם  הוא  ,  זה  של שאילתה  המושג 

מאפשר   שאילתה  של  המושג  העניין.  לצורך  דיונים  לפתוח  שנועד  מושג  לא 

מספיק   אותו  לשאול  צריכים  הם  עובדתי,  נושא  על  שאלה  לשאול  מועצה  לחברי 

התשו  את  להם  לתת  יוכל  הרלוונטי  המשרה  שנושא  כדי  לפני,  ולקבל    בה זמן 

לצו ת  ה שובה  משהו,  רך  מזה  לעשות  רוצה  מישהו  אם  משם  כך  אחר  עניין. 
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 שיעשה. את רוצה לשאול שאילתה נוספת, תשאלי שאילתה נוספת.  

 

היא    : גב' יהודית דהן  התשובה  אם  נוספת,  שאילתה  רוצה  לא  אני  לא, 

 לא ברורה, אי אפשר לדבר על השאילתה?  

 

   -לא, התשובה   : עו"ד חן סומך 

 

 תשובה לא מספקת.  אם ה או    : הן ב' יהודית ד ג 

 

את    : עו"ד חן סומך  שאל  הוא  אביטל,  מר  זה  השאלה  את  ששאל  מי 

 השאלה, הוא יקבל את התשובה. תרצי לשאול שאלה נוספת, תשאלי.  

 

תמיד    : גב' רותם ידלין  ואנחנו  לבוא,  מוזמנים  אתם  תמיד  כמו  ונגיד 

בכת  אותה  כתבנו  דבר,  לכל  תשובה  יש  בדיו נענה,  בשביל  ב,  מ ק  אתם  קבלים  זה 

התשובה.   ואת  השאלה  את  לעומק  זה  את  תקראו  זה,  את  קחו  בכתב.  זה  את 

סוגרים   אנחנו  ישיבה,  עוד  לנו  יש  רגע  תמתינו  ברורה.  שהיא  חושבים  אנחנו 

מספר   מליאה  ישיבת  את  סוגרים  אנחנו  בזה  ישיבת  27ופותחים.  את  ופותחים   .

 .  28מליאה מספר  

 

 

 _______________ __      _____ _________ ________ 

 גב' כרמל טל                       רותם ידלין גב'        

 המועצה  יתמנכ"ל       המועצה  תראש       
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 קובץ החלטות 

 .  26-ו   25אישור פרוטוקולי מליאות מספר   . 3

 

 .  26-ו   25פרוטוקולי מליאות מספר  את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 .  5/2012פי חוזר מנכ"ל  ארנונה ל   קת חובות למחי הסכמי פשרה   .  6

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  לפי  את  לאשר  פה  ארנונה  חובות  למחיקת  פשרה  הסכמי 

 .  , ע"פ החלטת הוועדה למחיקת חובות 5/2012  חוזר מנכ"ל  

 

 אישור תב"רים.   . 7

 

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

 
 רים " תבעדכון  

 

 

'  מס
 ר" תב

תקציב                  נושא
 ם )₪( קוד

 הבהרות  ן מימו מקור 

תשתיות ביישובים,   700
כבישים, ניקוזים, 

 תאורה ומבני ציבור

2,500,000 
5,369,954 

950,000 
8,819,954 

0,00020 
9,019,954 

 תקציב רגיל 
 קרנות הרשות 
 השתת' בעלים

 
 השתת' בעלים

 

השתתפות מושב רמות מאיר עבור 
 פרויקט אתגרי 
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 1,250,000 פיתוח עיינות גיבתון  701
500,000 
50,0002 

2,000,000 
 

 רשות מקרקעי ישראל
 רשות מקרקעי ישראל

 קרנות פיתוח
 

 הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

החלפת שעוני מים  726
 בית חשמונאי 

46,000 
144,000 
190,000 

(46,000 ) 
46,000 

190,000 
 

 קרנות הרשות 
 קרן שיקום צנרת 

 
 קרנות הרשות 

 קרן שיקום צנרת 
 
 

 רהלסגי סתיים מוגש פרויקט ה

 

 לסגירה  רים " תב
 

 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

 לסגירה  8,500,000 פיתוח כללי ביישובי המועצה 503

 לסגירה  3,100,000 פיתוח ושיפוצים במועצה וביישובי המועצה 559

 לסגירה  4,000,000 פיתוח במועצה וביישובי המועצה 642

 לסגירה  4,207,106 המועצהובי  מועצה וביישפיתוח ב 646

 לסגירה  200,412 2019שיפוץ מקוואות  711

 לסגירה  71,429 2019-סימון כבישים והתקני בטיחות ל 733
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 30.12.20-)אשרור אחרון היה ב רים " תבאשרור 
 חודשים(   12)תב"רים שלא הייתה בהם פעילות במשך          

 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע      שם תב"ר            
( )₪ 

 ערות  ה

  75,914 מבני ציבור קיבוץ משמר דוד 319

  150,000 השתתפות בשיפוצים –בית כנסת מושב ישרש  490

  36,467 פיתוח נצר סרני  508

  40,080 שביל אופניים  589

  232,000 פיתוח כרמי יוסף 611

  14,689 2018שיפוץ מקוואות  695

  165,000 לון איי  חינוך שדות שינויים והתאמות במוסדות 705

  64,525 בינוי כיתות גן ילדים חולדה ויד רמב"ם 725

  155,000 2020סביבטבע  775

 

 אישור נוהל הפעלת בית העלמין המרכזי בגזר.   . 8

 

 .  נוהל הפעלת בית העלמין המרכזי בגזר את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 (. 2016  –ז  תשע" ות שמירה, ה אישור הארכת תוקף חוק העזר לגזר )שיר  . 9

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  )שירות  את  לאשר  פה  לגזר  העזר  חוק  תוקף  הארכת 

 .  ( 2016  –שמירה, התשע"ז  
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 .  2021אישורי תמיכות לעמותות ספורט לשנת   . 10

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  לשנת  לאשר  פה  ספורט  לעמותות  ע"פ  2021תמיכות   ,

   . כות הסכומים שהוצגו בפרוטוקול ועדת התמי 

 

 ון יקוז ירק ת הנ אישור נציג מועצה אזורית גזר כחבר במליאות רשויו  . 11

   לכיש.   –ושורק  

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  כהן  לאשר  פה  טל  כחבר  את  גזר  אזורית  מועצה  נציג 

 .  לכיש   –ושורק    במליאות רשויות הניקוז ירקון 

 

 אישור העסקה בעבודה נוספת.   . 12

 

 .  בודה נוספת העסקה בע לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 




