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 גזר מועצה אזורית  
 23מליאה מן המניין מס'  ישיבת  

 11.05.2021,  א " פ תש ט באייר  כ" ,  שלישי מיום  
         

 המועצה   ת ראש  -    רותם ידלין   גב'   משתתפים: 
 חברת מועצה  -  צביה אלבז גב'     

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

 חבר מועצה  -  ביץ י איתי שי מר  
 חבר מועצה  -  גד איצקוביץ מר  

 חבר מועצה  -  אבי אביטל מר     
 חבר מועצה  -  ם מימון י מ רח מר     
 חבר מועצה  -   אלעד לוי מר     
 חבר מועצה  -   רן שדה מר     

 חבר מועצה  -   עמיר כהן מר  
 חבר מועצה  -  אמיר קרסנטי מר  
 חברת מועצה  -  דרורה בלגה גב'  
צ גב'    חברת מועצה  -    וריה רחל 
 חבר מועצה  -  נריה הרואה מר  
 חבר מועצה  -   רן שובע מר  
 חברת מועצה  -  י ק ס מיכל ילוב גב'  
 חבר מועצה  -  ויס יהודה  י שני   מר 

 חברת מועצה  -  טקין ו חיה לזר נ גב'  
 חבר מועצה  -  תמיר ארז מר  
 חברת מועצה  - ן ברקאי ו רונית ויתק גב'  

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

 חבר מועצה  -   אורי נדם מר     
 ה צ ע חבר מו  - יוחנן יומטוביאן מר  
 חבר מועצה  -   רמי ליבר מר  

 
 

 חבר מועצה  -  ישראל פרץ מר    : חסרים 
 חברת מועצה  -  יהודית דהן גב'     

 חבר מועצה  -  ראובן ביטן מר  
 

  
 

   ית מנכ"ל  -   כרמל טל   גב'   נוכחים: 
 יועמ"ש  -  חן סומך עו"ד     
 גזבר  -  דוד גמליאל מר     
 יקל"ר פיקוד העורף  -   רמי תמם מר     
 קב"ט המועצה  -  פר גומבינר ו ע מר     
ן גב'       המועצה   ת לשכת ראש מ.   -  אילנית ביטו
 ראשת המועצה   ת עוזר  -  אופיר עלוה   גב'    



 מועצה אזורית גזר

 11.05.2021, שלישימיום , 23המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 3 

    על סדר היום: 

   מידע.  . 1

 . 22פרוטוקול מליאה מס'  אישור   . 2

 החלטת ועדת תמיכות להקצאת כספים.  אישור   . 3

 פטור מאגרות והיטלים מושב סתריה.  אישור   . 4

 רור חוקי עזר לגזר: ש י א  . 5

 חוק עזר סלילת רחובות ותיעול צמוד.     - 

 חוק עזר לפינוי פסולת.  - 

 חוק עזר מודעות ושלטים.   - 

 עדכון חוק עזר לשמירת איכות הסביבה.   - 

.    –  2021תקציב   .  6  עדכון ראשון

   רים. " תב אישור   . 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה אזורית גזר

 11.05.2021, שלישימיום , 23המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 4 

   מידע.  . 1

 
 

לפתו   : גב' רותם ידלין  מתכבדת  מספר    ח אני  המליאה  ישיבת  .  23את 

 לסדר היום מידע.    1תודה לכל מי שהגיע על אף המצב, אנחנו נתחיל בסעיף  

 

נפתח רגע בהסבר על מה קורה פה, זו הזדמנות להגיד שלום לרמי תמם היקל"ר  

האחרונים  ביומיים  פה  קורה  מה  על  קצת  מהבוקר.  החל  במועצה  שמוצב    , שלנו, 

התחיל  חומות"  "שומר  שינוי    . בערב   מול את   מבצע  פה  יש  להגיד,  לנו  חשוב 

הצד השני  של  יזומה  פעולה  שינוי  ולכן    הערכה שאנחנו מקבלים מפיקוד העורף, 

מהרגיל.   מחמירה  יותר  היא  מאתמול  המצב  רצף  הערכת  רואים  אנחנו  בעצם 

הסלמה  של  לפיה   , מתגלגל  פועלים  שאנחנו  המצב  פיקוד    -והערכת  בהנחיית 

 ה.  ימ לח   של   העורף היא מספר יממות 

שפלה,    מועצה  מרחב  שפלה.  במרחב  נמצאת  יודע  שלא  למי  גזר  לא  ו אזורית 

נכנסים למרחב מוגן תוך    -שפלה דרומית   שניות.    90צריך להבדיל. מרחב שפלה 

ביעדים  ש כשהמטרה   לעצמנו  חיים  היא  הגדרנו  לשגרת  ביטחוני  מצב  בין  איזון 

אומרת  זאת  תפקודית.  ה   , ורציפות  הרציפות  את  ושגרת קו תפ לשמור  החיים    דית 

 שבים של המועצה כמה שיותר. של התו 

 

כשבשעה   אתמול,  מבחינתנו  התחיל  זה  הנחיה    19:00בעצם  קיבלנו  בערב 

מיד   הגבלה.  ללא  פעילות  שלנו  במרחב  לקיים  שניתן  העורף,  מפיקוד  ראשונה 

 . הוצאנו עדכונים לתושבים שמערכת החינוך תפעל כרגיל 

הנחיות   21:00  בשעה   , אבל  העורף    הוחמרו  ו פיקוד  אלינו,  נקבע  ביחס  בשפלה 

  , קיום פעילות בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בזמן התגוננות 

יחד  ו  שוחחנו  הזה  בשלב  עבודה.  למקומות  וגם  החינוך  למערכת  גם  רלוונטי  זה 

השפלה  באזור  רשויות  ראשי  אחידות    מספר  שאין  בגלל  שבעצם  למסקנה  והגענו 
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המיגון,   ילד במידת  גני  לנו  ויש יש  ממוגנים  ממוגנים,    ים  שאינם  ילדים  גני  לנו 

ממוגנים  ספר  בתי  לנו  ממוגנים   יש  שאינם  ספר  ההיערכות  ,  ובתי  לאור 

כפי   האירוע  להחמרת  צפי  לאור  הפעם,  העורף  פיקוד  של  המחמירה  הביטחונית 

ועל   האירוע,  היקף  ולאור  היום,  במהלך  ומסלים  שהולך  רואים  אכן  שאנחנו 

ל  שזה צ י מנת  ודאות,  נתון    ור  להורים מבחינתנו  ודאות  יצירת  חשוב  לא  )   מאוד 

ב  החלטות  המקומית  ( בלילה   01:00-ו   00:00-קבלת  הרשויות  ראשי  כל  אז   ,

יתקיימו   לא  שלישי  שביום  החליטו  העורף  פיקוד  עם  בשיתוף  שפלה,  במרחב 

 לימודים, תיערך היערכות מסודרת להמשך הסבב.  

הספר  בתי  שכל  אציין  למדו נו  של   כן  לל   היום  מרחוק  הכלל.  למידה  מן  יוצא  א 

כשעתיים,   לפני  המועצה  לתושבי  שהופצה  כפי  רביעי  ליום  שלנו  ההיערכות 

מחר,   קורה  מה  יידעו  שהם  לנו  חשוב  היה  נערכים,  כבר  שהלימודים  אנחנו 

שינויים  יחולו  שבהם  הבאים  המקומות  למעט  כרגיל  הספר  :  מתקיימים  בבתי 

ש  ותיקים  אי היותר  יכולת לנו,  הילדים,  התג   ן  לכל  הילדים  וננות  לכל  יכולת  אין 

קצר  בזמן  תקני  מוגן  למרחב  לימודים    להגיע  יהיה  איילון  שדות  ספר  בית  ולכן 

ו  א'  כיתות  ספר  האלה  -בבית  הנתונים  מרחוק.  בלימודים  הכיתות  ושאר  ב' 

ספר   בית  שלמחרת.  היום  לגבי  יום  כל  נתונים  נפרסם  אנחנו  למחר,  נכונים 

א  ו -' עתידים  ' -ד  לימו יל   ו הספר,  בבית  ספר  מדו  בית   . ה' לכיתות  מרחוק  דים 

ורק   אך  תהיה  בהם  הלמידה  ולפיכך  ממוגנים,  אינם  דביר  תורה  ותלמוד  מעין 

העליונה   והחטיבה  הספר,  בבית  תלמד  הביניים  חטיבת  הרצוג  תיכון  מרחוק. 

ז'  כיתות  שעלבים  אולפנת  מרחוק.  י"ב  -תלמד  וכיתה  בבית י'    הספר   ילמדו 

תלמ   יתה וכ  ישיבת י"א  מרחוק.  לפי    ד  הספר,  בבית  תלמד  הפנימיה  שעלבים 

הספר.   בתי  לגבי  זה  מרחוק,  לומדים  התלמידים  שאר  פנימיות.  של  ההוראות 

ילמדו   גן אחד שאין בו מיגון, וכל הילדים לפיכך  גני הילדים בפדיה יש לנו  לגבי 

ילמדו   הילדים  כל  דבר,  אותו  מאיר  ברמות  חובה.  החובה בגן  שקד.    בגן  גן 
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סגור. בח  סיגלית  גן  בשעלבים    ולדה  נכון,  לא  הוא  כאן  שכתוב  מה  בשעלבים, 

הקהילות   בתוך  מצאו  ונצר  נען  הספר.  בתי  בתוך  לילך  לגן  אחר  מיקום  נמצא 

 שלהם מיקומים שונים לגני הילדים, והודיעו כבר בתוך הגנים שלהם.  

 

בהתאם   פועלות  הסעות  הקרובים.  לימים  הנחיות  העורף  פיקוד    להנחיות עוד 

תנועות  חוגים,  מחר    כרגיל.  פעילים.  אינם  היום  ומועדונים  משפחתונים  נוער, 

מהחוגים   אחד  שכל  אומר  זה  אומר?  זה  מה  תקני.  מוגן  מרחב  יש  אם  יפעלו 

לגבי   ספציפיות  הודעה  תקבלו  מועדוניות,  משפחתונים,  הנוער,  מתנועות  האלה 

תיק  מוגן  מרחב  שיש  ככול  שלכם.  המטר הילדים  ל ני  היא  שאין  פתוח,  ה  ככול 

יכול  בכלל  איננו  מקלטים  הסעות.  כולל  פתוח  לקשיש  יום  מרכז  לפתוח.  ים 

לבריכות   העברנו  שאנחנו  המלצות  השחייה  בריכות  פתוחים.  במועצה  היישובים 

להיות   ניתן  סגורות.  יישארו  שהם  נפתחו,  שכבר  פתוח,    30השחייה  במרחב  איש 

לסגור.  היא  שלנו  ההמלצה  י שבועות   אירועי   ולכן  יש  מתכננים  ,  שכבר  ישובים 

על   אוסרים  בעצם  אנחנו  הקלה,  תהיה  שלא  ככול  חמישי,  ליום  שבועות  אירועי 

 קיום של אירועי שבועות בשלב הזה.  

ל  מחר  הלילה  ללכת  יכול  זה  אגיד,  כן  ואז    2-אני  הסלמה,  של  לכיוון  כיוונים, 

לל  יכול  זה  גם מחר.  להיות שכלל המערכת תיסגר  גם  יכול  רגיע   לכיוון כת  ה,  של 

שב  להיות  יכול  ב ואז  פה  המצב  מבחינתנו  זה  בהמשך.  יוסרו  ההגבלות  כל  -עצם 

 שעות האחרונות. רמי תרצה להוסיף עוד כמה דברים?    24

 

אמרה    מר רמי תמם:  שרותם  כמו  לכולם.  שלום  דברים,  כמה  כן 

ל  שזה  מאיתנו,  חכמים  יותר  אנשים  מקבלים  שאנחנו  הערכות  לפי  עוד  לפחות  א 

ז  ל סבב,  הולך  ארוך  ה  יותר  טיפה  להפתיע  היות  הולך  גם  וזה  רגילים.  מסבבים 

יהיה   פעם  כל  זה  אלא  מתמשך,  טפטוף  יהיה  לא  זה  כלומר  מיקום.  מבחינת 
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במקום אחר. זה אומר שאנחנו צריכים להיערך גם אצלנו להתמשכות, וגם קצת  

יהיה כל כך מהר. הדגשים שלנו קודם  זה לא  כי  ו   לאורך רוח,  אני כל,  מבקש    זה 

להביא  שת  לנו  לעזור  אצלכם.  נסו  שמקרובים  לאנשים  לאנשיכם,  הבשורה  את 

האפליקציה   זה  שלו  האישי  הצופר  אישי,  צופר  איתו  נושא  אדם  כל  כל,  קודם 

ב  אותה.  שיורידו  נבקש  ותוקנה,  שחודשה  העורף  פיקוד  מעדכנת    GPS-של  היא 

הת  לו  ונותנת  האזרחית,  או  האזרח  של  המקום  ס את  למקום  פציפיו ראות  שבו  ת 

עכשיו   נמצא.  לא  הוא  אתה  בנסיעה  כשאתה  לפעמים  כי  חשוב,  זה  תקשיבו 

כבר   ואתה  לפני,  בו  שהיית  במקום  צפירה  שומע  אתה  שומע,  כן  אתה  שומע, 

   -נמצא באזור התראה אחר, זה חשוב מאוד. דבר שני פורטל חירום לאומי 

 

 ?  מה השם של האפליקציה? חמ"ל   : מר דוד גמליאל 

 

 , פיקוד העורף.  לא   לא,   מי תמם: ר   מר 

 

 פיקוד העורף?    : מר דוד גמליאל 

 

   -כל התושבים קיבלו אותה   : גב' רותם ידלין 

 

   -אם יש לכם את הישנה, להסיר   מר רמי תמם: 

 

 כל התושבים קיבלו אותה בלינק היום מהמועצה.    : גב' רותם ידלין 

 

לאומי   מר רמי תמם:  חירום  פורטל  לזה  ש בנוסף  יש  כ ,  את  ל  ם 

ו התשובו  החרגות  שיש  נכון  גם  ת.  המועצה  וגם  פה,  אנחנו  זה  בשביל  שאלות,  יש 
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פורטל   דבר  של  בסופו  אבל  לשאלות.  תשובות  לתת  עמלים  אני  וגם  הקב"ט  עופר 

מבחינה   לפעמים  בו  נועצים  אנחנו  גם  דבר.  לכל  תשובות  נותן  הלאומי  החירום 

ב  בו  ותסתכלו  תיכנסו  אתם  גם  אז  ח בקשה,  מקצועית.  עוד שוב הדבר    דבר,   . 

נכון ש  אנשים    30אנשים בבריכה הם    30-שיקול דעת כל דוגמת סוגיית הבריכה. 

של   במרחק  מקלט  או  ממ"ד  יש  שאולי  ונכון  מותר.  שזה  פתוח  שניות    45בשטח 

אבל   מהבריכה.  אותם    90ריצה  ולהביא  מבריכה  מבוגרים  ילדים  להוציא  שניות 

נכ  הגיוני.  לא  זה  מקום,  שלפ לאותו  הנחי ון  ל י  אין  ולהחמיר  ות  לומר,  מה  נו 

צריכים   אתם  אם  רוצים,  היינו  כן  אבל  יכולים.  איננו  הספציפית  להנחיה  מעבר 

יותר   טיפה  שהם  הנחיות  לתת  הנאמן,  מעבדכם  או  מהמועצה  אם  מאיתנו,  גיבוי 

ההיגיון.   ובהבנת  בשיתוף  דבר  של  בסופו  אבל  זה,  את  תקבלו  מחמירות, 

פשוט  נורא  י   50פתוח,  במקום    30ות  וההנחיות  תו  ללא  סגור  ו במקום    300-רוק 

עם   בטון  מבנה  זה  מבנה  במבנה.  ירוק  תו  ולא    4עם  רביץ  לא  ותקרה,  קירות 

שיש   מבינים  שאנחנו  אירועים.  אולם  ולא  קלה  תקרה  ולא  ספורט  אולם 

סיכוי   יש  לעזור,  ננסה  דברו איתנו, מה שאפשר  בקשות להחרגה.  ושיש  אירועים 

שג  מאוד  נ טוב  לא  לע ם  מקב וכל  מ זור.  מיני  מכל  פניות  אחרים  לים  קומות 

תציפו   פערים  יש  אם  לפערים,  בנוגע  זה.  את  תעשו  אנא  אז  שאלות,  ששואלים 

פורום   לא  שזה  למרות  אצלכם  מבקש  אני  להיענות.  נוכל  לכולם  לא  אותם, 

בראשון   בית  ייפול  צריכים להבין שאם  עתודה. אתם  זו  צח"י. הצח"י מבחינתנו 

חילוץ  י שגדו הסיכו   לציון,  יבוא אלי ד  פה בית,  ילך לשמה או  ייפול  נו אם חלילה 

לתפקד   שיכול  הכוח  הוא  שלנו  הפנימי  הכוח  הולך.  זה  לאיפה  מבינים  אתם 

בכל תקופת   שלו  העוצמה  ואת  הוכיח את החוסן  שדרך אגב  הצח"י,  ולכן  איתנו, 

צר  חשוב,  מאוד  הוא  פה  גם  שהיו,  והסגרים  הגלים  כל  עם  יכים  הקורונה, 

ואני סומך עליכם אותם בתמ החזיק  ל  כאן. לגבי חינוך,    ונה,  עד  זהו  בעניין הזה. 

מועצה   של  ייחודיים  מאפיינים  תלוית  פה  שההחלטה  להבין  צריכים  אתם 
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עוברות   הם  ארוכות,  יותר  הם  פה  ההסעות  מעיר.  שונה  זה  גדולה.  אזורית 

עד   יכולה לצאת משטח  ד  זור לע ולח   40ולהיכנס לעד    80במקומות שונים. הסעה 

מע 80 י .  שכבר  ההסעות  לזה  ב בר  בגל    06:30-צאו  זה  את  וראינו  אותם,  להחזיר 

אפשרי   בלתי  להיות  יכול  זה  אחורה,  אותם  להחזיר  הקורונה,  של  הראשון 

ה  על  להיות  איתנו  בשיתוף  החלטה  התקבלה  אתמול  גם  ולכן  מסוכן,  -ואפילו 

safe side יהיו פתאום  אם  בהמשך,  שגם  מקווה  ואני  שונו החלטו   ,  צריכי ת  ם  ת, 

 אנחנו נשמח מאוד לעזרה שלכם בעניין הזה. עד כאן.  לדברר אותם הלאה, ו 

 

בסעיף    : גב' רותם ידלין  עוד  הבא.  לנושא  עוברים  אנחנו  רמי.  תודה 

   -מידע, חזרנו לפעילות לאחר הקורונה 

 

 רותם את צריכה אותי?    מר רמי תמם: 

 

זו ה   : גב' רותם ידלין  ודה על כל  גם לך ת   להגיד   זדמנות לא, תודה רמי. 

האחרו  כבר  השנה  בעצם  הקורונה,  בכל  אותנו  ליווה  רמי  אתה    3נה,  סבבים 

 מלווה אותנו.  

 

 נכון.    מר רמי תמם: 

 

מפקד    : גב' רותם ידלין  גם  פה  היו  הבוקר  עצמה.  הקורונה  ובמהלך 

 גם מפקד המחוז, שיתוף פעולה מצוין עם פיקוד העורף, תודה רבה.  ו נפה  ה 

 

 .  תודה לכם   תמם:   ר רמי מ 
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וחוזרים    : גב' רותם ידלין  מהקורונה  יוצאים  לאט  לאט  אנחנו  אז 

פה   שהיו  האחרונים  האירועים  את  נסקור  אם  מבורך.  מבחינתנו  וזה  לפעילות, 

זו   מועצתי  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  טקס  היה  הקודמת,  פגישתנו  מאז 

עוד   היה  ככה  זה  השנייה,  ל ב השנה  הקורונה,  א שלהי  טקסי צל  א  היו    ם כולם 

לייצר  לנו  חשוב  להם.    והיה  שאין  התושבים  עבור  שני  הטקס  טקס  ידי  על  הובל 

 שמעוני ממחלקת הנוער בהצלחה. 

לניצולי   זרים  חילקנו  פיק  ה למחרת  שבע  בת  בהובלת  המועצה  רחבי  בכל  שואה 

 ומחלקת רווחה.  

שהתחילה  פרקטיקה  שוב  שכולות,  למשפחות  זרים  חילקנו  מכן  לאחר    שבוע 

ובחרנ בשנ  שעברה  להישא ה  ה ו  איתה.  בבתי  טקסים    תקיימו ר  גם  מועצתיים 

 באנדרטאות השונות ברחבי המועצה.  ו   הספר 

ביישובים נחגג    , למחרת  עצמאות  אירועים    22השנה    . יום  ערכו  יישובים 

כיף   ממש,  מקסים  היה  וזה  המקומיים,  והוועדים  המועצה  בתמיכת  יישוביים 

 היה לעבור באותו ערב לראות.  

לפעילו אנחנו   ל חוזרים  לאט  ח ת  לפעילות  חוזרים  אתם  אט.  ותרבות.  וגים 

לפעילות   חזרה  למבוגרים  הקתדרה  שנעשו.  מהפעילויות  כמה  פה  לראות  יכולים 

בית   החוגים,  עדיין  ה מלאה,  טיולים.  ניווטים,  לפעילות,  חזר  לוותיקים  ספר 

הקור  בתקופת  תוכננו  הם  כי  קורונה  בתצורה  נעשים  מהאירועים  ונה  חלק 

 .  אותם   ילה שמוביל ת להגיד תודה לאגף קה מנות באמ מה, וזו ההזד קדי 

הארץ,  ש אגיד   רחבי  מכל  הקורונה  בתקופת  קיבל  קהילה  שאגף  המחמאות 

אזורית   מועצה  איך  לראות  כיף  היה  אחרות,  מרשויות  פעולה  לשיתופי  הפניות 

 גזר מובילה גם בעניין הזה.  

א  הוועדים.  עם  קבועות  לפגישות  גם  נפגשים חזרנו  ש   נחנו    בתחילת   הצהרנו כמו 
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וחצי.    , הקדנציה  שנתיים  הוועדים  לפני  את  לפגוש  שלנו  השאיפה  שנה  מידי 

הזדמנות גם לראות את כל מה שקרה בשטח בשנה האחרונה. אז  ביישובים, וזה  

בפגישות האלה אנחנו   כאן.  שהשתנה  ככה מאחורינו קצת מהתמונות של מה  זה 

הצרכ  מה  קורה,  מה  מהם  ב שומעים  שלהם  מתכנני הקרובה תקופה  ים  איתם  ,  ם 

בת  הפעילות  כבר  את  עברנו  לדעתי  אבל  ונגיע,  מגיעים  ואנחנו  הבאה,  קופה 

 למעלה ממחצית מהוועדים המקומיים, ואנחנו נמשיך ונגיע לכולם.  

נקרא   זה  במרחב.  שקורים  דברים  בענייני  ככה  גדול " עוד  שינוי  קטנה  .  " תחנה 

לכם   נגיד  לתחנ   16רק  חיכו  הנח שנה  הכחולה  הז ה  בנו מדה  איילון את  בעיקר  ף   ,

כ  אבל  ליישוב.  הנוער,  להגיע  וצריך  נוסע  או  ציבורית  בתחבורה  שמשתמש  מי  ל 

נתיבי   מודיעין,  עיריית  עם  התחבורה,  משרד  עם  מורכב  פעולה  שיתוף  פה  היה 

חיים.   איכות  של  גדולה  הצלחה  באמת  ומבחינתנו  שלהם.  מימון  גם  ישראל, 

מחל  עסק,  עסק רישיונות  רישוי  הופ קת  בת ים  שלנ רדה  כ קופה  לפני  היא  ו.  ן 

זמן.   כמעט  עסקים  לרישוי  השאיר  שלא  מה  תברואה,  מחלקת  עם  יחד  נוהלה 

יהודה,   ידי  ועל  רמה  ביד  כרמית  ידי  על  פה    150מנוהלת  ניתנו  עסק  רישיונות 

עושים   ויהודה  כרמית  באמת  האחרונה,  בשנה  בעיקר  האחרונות,  וחצי  בשנתיים 

 סקים במועצה.  ם לקדם ע ממשיכי אנחנו  ת מן הכלל, ו עבודה יוצא 

פת  המרח מרחב  על  אחריות  לוקחים  אנחנו  ל   ב וח,  נכנסנו  מיזמים,    2-הפתוח, 

איתם   לקחת  מטיילים  לחנך  שמנסה  הזבל"  את  אתכם  "קחו  שנקרא  מיזם  אחד 

ידי   לכלוך על  את הזבל. השקנו אותו במצפה טל ליד חולדה, מצפה שנסגר בגלל 

ב מטיילים. את   והצוות של    ים, מתנדבים עושים מלגא   on going-העבודה הזאת 

אחד.   פרויקט  היה  זה  איתן.  תיכון  של  הסביבה  מדעי  מגמת  פרויקט  ה תלמידי 

ר הוא  שני  ה  של  ומקומיים  ארציים  ניקיון  בימי  הפרויקטים    2"ג.  ט השתתפות 

איכות   ועדת  ידי  על  מובלים  ידי  ה האלה  ועל  ברקאי  רונית  של  ברשותה  סביבה 

 ית.  בת ר מנהל היחידה הסבי י נ י 
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עב  חינוך,  על  מ קצת  של  ארוכה  תקופה  על  רנו  הספר  בתי  להפעלת  מכרז  כרז. 

ועדת   ידי  על  נבחרה  וייס"  "ברנקו  רשת  במועצה.  ממלכתיים    מכרזים ה יסודיים 

ב  במועצה  בפעילותה  ממשיכה  יסודיים    2-והיא  העל  ממלכתיים.  ה התיכונים 

ודוו   , במקביל  שקורה,  משמעותי  הקודמת  תהליך  בישיבה  לכם  פיצול  הוא  ח 

ופ  איילון  דמוקרטי שדות  ספר  בית  מונט   תיחת  דמוקרטי  צומח  י צומח,  סורי 

בית   של  ההקמה  צוות  נבנה  האלה  בימים  אז  חשמונאי.  בבית  החינוך  בקריית 

מאי   חודש  בסוף  הזה.  הספר  בית  של  התכנון  כל  על  בעצם  ששוקד  הספר, 

כביש  יתקיים   של  לתושבים  חשיפה  איילון,   424ערב  עמק    2להם    צגו יו   בו   של 

בחודש   , הספר בתי   מכן  הר   ולאחר  תהליך  יהיה  א'  יולי,  לתלמידי  דיגיטלי  שמה 

 הבאה, כאמור זה בית ספר צומח.    "ל עד ג' של שנה 

 

וייס"    : מר אבי אביטל  "ברנקו  של  הרשת  על  לשאול  רק  אפשר  רותם 

 לגבי המכרז? זה ועדת מכרזים של המועצה היא שקובעת? 

 

 כן.    : תם ידלין רו   גב' 

 

   י, אין היבטים אחרים? זה רק נושא כלכלי כספ מה    : אבי אביטל   ר מ 

 

.    : גב' רותם ידלין   לא, זה מכרז מאוד ארוך מאוד משמעותי

 

   -יש כללים   : מר דוד גמליאל 

 

   -זה מה שאני שואל. כי ועדת מכרזים זה   : מר אבי אביטל 
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ח   : גב' רותם ידלין  להתייחס?  רוצה  את  להתייחס?  חיה  רוצה  את  יה 

   לעד, ועדת מכרזים. א 

 

לא   : ן גב' חיה לזר נוטקי  האיכות,  עניין  את  במיוחד  בדקה  מכרזים  ועדת 

את   ב ,  גבוהה רצון  ה שביעות  הכספי.    עניין ה רק  נמצאים  הם  היום    2-כבר 

 התיכונים האלה, והם ימשיכו.  

 

.    : מר אבי אביטל   אוקיי

 

האלה   : עו"ד חן סומך  הדברים  לכל  מכרזי    מעבר  לגבי  ההנחיות 

מש ב  ידי  על  מונחות  החינוך עלות  מוציא  רד  החינוך  משרד  שהרש .  ת  ויו מכוונים 

.  צריכ   ות לעמוד בהם. רוב רובה של העבודה כאן היא עבודה איכות ולא עבודת..

 

גודל    : גב' רותם ידלין  בסדר  עליו  שעבדו  מכרז  ארוכה.  מאוד  עבודה 

 של כמעט שנה.  

והספורט,  הבריאות  הס   שבוע  בתי  בכל  כאן  בקהילה  פ עברנו  וגם  המועצה  של  ר 

ברי  וספורט.  שבוע  היתה אות  א   ההתמקדות  הספר,  בבתי  גם  בעיקר  פה  היו  בל 

בכל   היו  ההרצאות  נוהגים  שאנחנו  כמו  ושוב  בתחום,  הרצאות  מאוד  הרבה 

שאנחנו    רחבי  הדברים  שאחד  חושבת  אני  שבועיים,  לפני  ככה  היה  זה  המועצה. 

זה  בהם,  גאים  מחלק   הכי  בין  הפעולה  השונות.  שיתוף  המועצה  בעבר  ות  בעוד 

מחלקה   המחלקות  כל  עובדות  עצמה,    היו  דו כיום  בפני  מנהלי  אנחנו  את  חפים 

פעולה   בשיתוף  הופק  הזה  השבוע  ביחד,  לעבוד  במחלקות  והעובדים  המחלקות 

חברתיים,  בין   ושירותים  רווחה  קהילה.  מחלקת  אגף  של  וגם  חינוך,  אגף  של 

גזר שגם הוא מו אנחנו לקר  ידי מספר מנהלים בשיתוף במועצה את שבוע  ,  פק על 
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 ה בצורה באמת משמחת.  ואפים אליו, והוא קור זה הכיוון שאנחנו ש 

ב  סייר  כשבועיים,  לפני  במועצה  היה  המושבים  תנועת  של    3-מטה  מושבים 

פה   היה  האגודות,  את  ככה  שמע  ועזריה.  ישרש  ביל"ו,  כפר  המושבים,  תנועת 

מכן   האגודות לאחר  ועדי  כל  עם  לפני    מפגש  היה  זה  וגם  המושבים,  תנועת  של 

.    פעולה מצוין עם עמית   כשבועיים. בכלל שיתוף   יפרח והצוות שלו

 עד כאן מידע.  

 

 

 

 . 22אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברת  את    2אני  מאשרים  אנחנו  היום,  לסדר 

ישי  נמנעים?    . הערות? 22בת מליאה מספר  פרוטוקול הישיבה הקודמת,  בעד?  מי 

 ה רבה.  מתנגדים? פה אחד, תוד 

 

 .  22פרוטוקול מליאה מס'  את  לאשר  פה אחד  ט  : הוחל החלטה 

 

 אישור החלטת ועדת תמיכות להקצאת כספים.   . 3

 

סוף  3סעיף    : גב' רותם ידלין  לקראת  תמיכות.  ועדת  החלטת  אישור   ,

כה בקבוצות  משרד התרבות והספורט לתמי תקופת הקורונה פורסם קול קורא מ 

אנחנו   נמוכות.  בליגות  קבוצו כדור  ארבעת  את  שלנו  הגשנו  הבוגרים  ליגת  ת 

ס  נצר  הפועל  נען,  גזר  הפועל  והפועל  בכדורסל.  חשמונאי  בית  גזר  הפועל  רני, 

שעלבים.   ,    2גזר  א' בליגה  שמשחקות  ,    2קבוצות  ב' בליגה  שמשחקות  קבוצות 
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קיבלה   מהם  אחת  והספו   10,000כל  התרבות  ממשרד  מביאים  ₪  רק  ואנחנו  רט, 

 ואישורכם.    את זה לידיעתכם, 

 

 מה זה כדורגל?     : רה בלגה גב' דרו 

 

 כדורסל. שאלות?    : גב' רותם ידלין 

 

 ... קבוצות?      דובר: 

 

אתם    : גב' רותם ידלין  אם  קיבלו  אחרות  קבוצות  כדור,  קבוצות  זה 

הקודמו  בישיבות  אישרנו  כבר  תמיכות  זוכרים,  ועדת  אישור  כל  לכאן,  ת,  מגיעה 

ל  אני  קיבלו.  הקבוצות  זוכר שאר  המ   ת א  המספרים  הכול את  אבל  כרגע    דויקים 

   -קיים 

 

קיבלה    20,000-כ   : מר דוד גמליאל  שעזריה  לי  נדמה  לקבוצה,  בערך   ₪

 יותר.  

 

 מה זה נשר עזריה?    : גב' דרורה בלגה 

 

 קבוצת אגרוף.    : גב' רותם ידלין 

 

 אבל למה זה נשר?    : בלגה   גב' דרורה 

 

 שלושת הנופלים.  זה על שמות הנופלים. קיצור      דובר: 
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 ם יחד(  ברי )מד 

 

נגד? נמנעים? פה אחד, תודה רבה.    : גב' רותם ידלין   מי בעד? 

 כן, שלושת הנופלים של עזריה.  

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  כספים את  לאשר  פה  להקצאת  תמיכות  ועדת    החלטת 

 .  ₪   40,000ס כולל של  לקבוצות כדורסל ע" 

 

 

 ה.  ים מושב סתרי מאגרות והיטל   אישור פטור  . 4

 

ר   : גב' רותם ידלין  אני  הבא,  שרו הסעיף  לפרוטוקול  אגיד  לא  ק  נית 

בדיון   מאגרות  משתתפת  פטור  אישור  עניינים.  ניגוד  מטעמי  הזה,  הסעיף  על 

והתחייבות  תצהיר  לפניכם  נמצא  סתריה,  רמ"י   והיטלים  כלפי  חוזרת,  על    בלתי 

פיתוח   יד   , סתריה ב עבודות  על  סתרי שנעשו  אגודת  זו   , ה י  דמי    ובמסגרת  נגבו 

של  פ  בסכום  מגרש  על  האג   120,000יתוח  של  המגרש  מבעל  החקלאית,  ₪  ודה 

ני  זהה  ולכן  סכום  על  במצליח  זה  את  עשינו  אזכיר  אני  שלנו.  מהצד  פטור  תן 

כ  ואנחנ   2-לפני  גם,  עוזיאל  בבית  זה  את  עשינו  בערך.  זה  ישיבות  את  מביאים  ו 

 גם כאן לאישורכם.  

 

 נו?  זה לאישור של   : בי אביטל א   מר 

 

הת   : עו"ד חן סומך  על  כאן  מדובר  כלפ כן,  המועצה  של  י  חייבות 
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ישראל  מקרקעי  אנחנו  מינהל  הזה,  בקטע  המינהל  של  הדרישות  בגלל  והמינהל   ,

 מביאים את כל הדברים האלה לאישורים.  

 

 פוטר אותם מכל ההיטלים?  ש   ההשלכות של זה   : מר אבי אביטל 

 

 לא.    : יאל מר דוד גמל 

 

 אז מאיזה היטלים?    : מר אבי אביטל 

 

 י.  טל ביוב בחלק הרלוונט ה למעט היטל ביוב, הי ז   : מר דוד גמליאל 

 

לא    : מר אבי אביטל  השאר  כל  את  גובים  ביוב  היטל  אומרת  זאת 

 גובים.  

 

מוטל   : מר דוד גמליאל  פטור,  מקבלים  הדברים  שאר  פיתוח    ואת  היטל 

  .  על..

 

   -אז אנחנו   : גב' רותם ידלין 

 

 לא?    לא, לא קיבלתי תשובה, לא הבנתי כן או   : מר אבי אביטל 

 

אנחנו    : מר דוד גמליאל  והיטלים  מאגרות  הפטור  לך,  אמרתי  אז 

 פוטרים אותם מכל האגרות וההיטלים, למעט היטל ביוב.  
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 ם?  גם היטלים של כבישים ותיעול ג   : מר אבי אביטל 

 

 אין עדיין.    : מר דוד גמליאל 

 

   -ש שילם , בעל המגר זה המקבילה   : רותם ידלין '  גב 

 

מ בוא   : עו"ד חן סומך  לא  זה  להזכיר,  רק  זה  ו  חדשים,  גרשים 

ים שהיה להם כבר שיווק, וההוצאות לפיתוח שלהם שולמו, ואנחנו עכשיו  מגרש 

יישא  פעם  מידי  הזה.  בעניין  האחרונים  המגרשים  את  לא  משווקים  זה  לנו,  רו 

 ין.  הרחבה כוללת לצורך העני 

 

הבני אין  כן,    : מר אבי אביטל  אבל  חדשים  לא  הם  המגרשים  יה  בעיה, 

 היא חדשה.  

 

זה    : מך חן סו עו"ד   עזר,  חוק  בסיס  על  שולם  לא  זה  שולם,  זה  אבל 

 שולם על בסיס דמי השתתפות.  

 

אותם    : מר אבי אביטל  פוטר  זה  האם  המינהל,  על  מדבר  לא  גם  אני 

 מההיטלים שבכלל שיש במועצה שלנו?  

 

לצורך    : עו"ד חן סומך  שי זה  מכל    120,000למו  העניין  כפטור   ₪

   ים למעט מה שדוד אמר. ההיטל 

 

 בדיוק מה שאמרנו חן.    : גב' רותם ידלין 
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יכול    : מר אבי אביטל  זה  לנו.  טוב  זה  אולי  להשליך,  יכול  זה  אבל  כן, 

   -היום עשו את הפיתוח כמו בהרחבה אצלנו אולי להשליך על כל היישובים שעד  

 

   -כל מי   : עו"ד חן סומך 

 

בע   : מר אבי אביטל  להגיש  גם  יכולים  ולהגיש  הם  ושילמנו,  את  תיד 

 זה.  

 

מגרשים    : עו"ד חן סומך  להם  יש  עדיין  שלו  שההרחבות  מי  כל 

נכנס   ישראל,  למינהל מקרקעי  לניצול, במסגרת ההתחייבויות הראשונות שנתנו 

 , לא על דברים חדשים.  ותרת הזאתי. מדובר רק על הקצאות ישנות תחת הכ 

 

 מדבר על כל הישנים.    ברור. אני לא מדבר על, אני   : בי אביטל א   מר 

 

 אז התשובה היא כן.    : עו"ד חן סומך 

 

 על הישנים, על קיימים פטורים.    : מר אבי אביטל 

 

 -אכן כל מי שנמצא במסגרת   : עו"ד חן סומך 

 

.     דובר:  .  שילם?    שהוא   מה.

 

ש   : גב' רותם ידלין  ל הוא  קיבל ילם  ששילם  מי  בדיוק    אגודה.  זה  פטור, 
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 ים.  מה שאנחנו אומר 

 

 ? האגודה צריכה להגיש את זה?  ש את זה ומי מגי   : אבי אביטל   מר 

 

 כן.    : עו"ד חן סומך 

 

 .  ת אין רטרואקטיבי   : גב' רותם ידלין 

 

 רק האגודה, לא הוועד המקומי.    : מר אבי אביטל 

 

וה   : עו"ד חן סומך  המקומי  הוועד  כלפי לא,  מתחייבים    אגודה 

.    ה, שכל העבודות בוצעו ושאין לנו, לנו אין המועצ   אחריות..

 

.    : אביטל מר אבי   .  והם מתחייבים לעשות את.

 

 הכסף הזה חוזר לאגודה.      דובר: 

 

   -הכסף הזה כבר נמצא באגודה, זה לא כסף שאנחנו   : עו"ד חן סומך 

 

שילם    : ם ידלין גב' רות  המגרש  ל   120,000בעל  סכום  ₪  זה  כי  אגודה, 

 אשר האגודה גבתה ממנו.  הפיתוח  

 

 זמן?  תי זה היה? לפני כמה  מ    : מר רן שובע 
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 מתי האגודה ביצעה את עבודות הפיתוח?    : עו"ד חן סומך 

 

   -₪ זה   120,000האם    : מר אבי אביטל 

 

 העבודות האלה הסתיימו.    : עו"ד חן סומך 

 

 מדובר בזמנו?    : אביטל   אבי מר  

 

 בעבר, בעבר.      דובר: 

 

עכשיו   : ך עו"ד חן סומ  הסתיימו.  האלה  העבודות  כן,  רק    כן,  הם 

 הם כבר הוציאו.  מכסים את מה ש 

 

דומה    : גב' רותם ידלין  הסכום  זה  שנגבה,  הפיתוח  דמי  גובה  זה 

 במצליח.  

 

.      דובר:  . . 

 

 נכון.    : עו"ד חן סומך 

 

שולם   : גב' רותם ידלין  היום  עד  שנעשה  פיתוח  כל  לאגודות    נכון, 

 -כאלה. אז אנחנו   סכומים בסדר גודל 

 

 ה הרחבה?  בי תוספות בנייה באות ומה לג   : מר אבי אביטל 
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 יחויבו.    : מר דוד גמליאל 

 

 מה ההבדל?    : מר אבי אביטל 

 

 מה זאת אומרת?    : עו"ד חן סומך 

 

בן אדם שכב   : מר אבי אביטל  נגיד  מה ההבדל עכשיו,    160ר קיים, בנה 

ו     -מ"ר   80וספת של  בא לעשות ת מ"ר 

 

   -אז הוא משלם   : גמליאל מר דוד  

 

יקב   : מר אבי אביטל  בכלל  בנה  שלא  הו וזה  אם  מלא  הפטור  את  א  ל 

 מ"ר. מה ההבדל? יש פה איפה ואיפה. אני שואל את השאלה.    240בונה  

 

 אין פה שום איפה ואיפה.    : עו"ד חן סומך 

 

מ   : ל מר אבי אביט  שבנה  זה  ואיפה?  איפה  פה  אין  מקבל  למה  אוחר 

 טור מלא.  פרס, מקבל את הפ 

 

לז   : עו"ד חן סומך  ניתן  שהם  הפטור  כפי  בנייה  ששיווקו  כויות  היו 

המגרש  .  את  ספציפי בגודל  ולבנייה  למגרש  ניתנו  הפטורים  נתנו,  מגרש  לכל  ים. 

מחר   פה.  מאשרים  שאתם  מה  זה  פטור,  אין  לזה  מעבר  הפטור,  כל  זה  בבוקר 

יה  אם  מעבר,  ויבנה  שיבוא  פי אחד  על  מחויב  שיהיה  משהו  העזר    יה  חוקי 
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נוספת  באגרה  המועצה  של  התוס החדשים  את  ישלמו  כולם  מאלה  ,  אחד  אף  פת. 

זה  ששיל  העניין  לצורך  אם  שיבנה,  מי  וכל  ישלם,  לא  עכשיו  עד  לא    140מו  מ"ר, 

מ"ר, אלה    140-מעל ה מ"ר. כל אחד שיבנה    140-ייקחו ממנו עוד שקל אחד על ה 

 זה, יצטרכו לשלם תוספת.  שכבר שילמו ואלה ש 

 

זכויו   : מר נריה הרואה   .. יש. אדם  לבן  נ ...  לא  הוא  אבל  בנייה  יצל  ת 

 את הכול.  

 

 בדיוק, זה בדיוק מה ששאלתי.    : מר אבי אביטל 

 

   -אבל הפטור ניתן על בסיס הזכויות שהוא בונה   : עו"ד חן סומך 

 

 ות?  ורי המק   : מר אבי אביטל 

 

 כן.    : עו"ד חן סומך 

 

 בפועל.  לא מה שהוא ביצע    : אביטל   מר אבי 

 

לצור   : עו"ד חן סומך  אחד  כל  מה  לא.  בסיס  על  העניין  במועד  ך  שהיה 

 את התוכניות.    שבו הגישו 

 

   -אז זה מה ששאלתי, אז אם הוא לא ניצל את   : מר אבי אביטל 

 

   -240  : עו"ד חן סומך 
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הוא    : מר אבי אביטל  ניצל אם  גם    לא  ישלם  לא  הוא  המקסימום,  את 

 בעתיד.  

 

 א לא ישלם עוד, נכון.  ו ה   : עו"ד חן סומך 

 

.   : מר אבי אביטל     אוקיי, זה מה שרציתי

 

רק    : מר נריה הרואה  בנה  אדם  בן  הבנתי,  הוא    160לא  ואז  נניח  מ"ר 

   -מגיש בקשה נוספת להיתר בנייה 

 

ה   : עו"ד חן סומך  על  לשלם  יצטרך  יש -לא  אם  רק    ,  בנה  הוא    140לו 

ואפ  לבנות  מ"ר  ה   240שר  על  הנוס   100-מ"ר,  לשלם.  מ"ר  יצטרך  לא  הוא  פים 

 מ"ר.    240יות האלה ערוכות לסך  למה? כי כל התוכנ 

 

שרציתי    : מר אבי אביטל  התשובה  וזו  ששאלתי  מה  זה  לדעתי,  ירדת 

 לקבל.  

 

ה   : עו"ד חן סומך  הייתה    240-מעל  לא  שהיא  בנייה  תוספת  כל  מ"ר 

 תוכנית המאושרת, תחויב.  ב 

 

ז   : אה מר נריה הרו  בין  נניח  ההבדל  לו. ומה  שיש  מישהו  לבין    3..  ה 

  ?.  הרחבות..
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 השאלה.  תי את  לא הבנ   : ו"ד חן סומך ע 

 

 זה כבר עניין של השבחה.    : מר דוד גמליאל 

 

זה    : עו"ד חן סומך  אני מציע שתשאל את  בוא  לא הבנתי את השאלה. 

 בצורה מסודרת.  

 

   -כן, אני שואל   : ואה יה הר מר נר 

 

   -מסודרת, צורה מסודרת לא, לא, זה לא צורה    : ומך עו"ד חן ס 

 

 אני שואל.    : מר נריה הרואה 

 

מסודרת    : סומך עו"ד חן   צורה  מסודרת,  צורה  לא  זו  אבל  לא,  לא, 

   -תעלה את זה בתור שאילתה, זה לא על סדר היום 

 

מצביעי   : מר אבי אביטל  שאנחנו  לפני  אבל  לדעת  לא,  רוצים  אנחנו  ם, 

 או נגד.    מצביע בעד   אם אני 

 

 סליחה, סליחה, זה לא קשור. מה זה קשור?    : עו"ד חן סומך 

 

 א קשור לעניין.  ל   זה   : מר דוד גמליאל 

 

 למה לא קשור?    : מר אבי אביטל 
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 זה לא קשור.    : מר דוד גמליאל 

 

יענה כמו שהוא   : מר אבי אביטל  ענה    לפני שאני מחליט עוד דקה, הוא 

לה  אם  להחליט  רוצה  אני  עכשיו,  מ עד  פה,  יש  נגד.  או  בעד  לא  צביע  אתם  ה 

 נותנים לנו את זכות ההחלטה?  

 

בוא   : ו"ד חן סומך ע  זה    תחזור   אז  איך  לי  תסביר  ובוא  השאלה  על 

 קשור לסתריה.  

 

 הוא ישאל, הוא ביקש, אני קיבלתי את התשובות.    : מר אבי אביטל 

 

פשוט   : מר נריה הרואה  לה   אני  לאיזה רוצה  להגיע  רוצים  אנחנו    בין, 

ננ  בין... אם  שוויון  פי.. שהוא  על  פטור מסוים,  להם  נותנים  אנחנו  לכל  יח  . למה 

 ל פטור זהה...?  ם אחוזי בנייה לא יקב מי שיש היו 

 

אותה,    : עו"ד חן סומך  שתשאל  מציע  אני  ברורה,  לא  שלך  השאלה 

אני לא הבנתי  כדי שאני אוכל להבין, אני מצטער. אם מישהו הב  ין את השאלה, 

 את השאלה.  

 

אסבי   : מר נריה הרואה  לפי  אז  פטור  ר,  עכשיו  קיבלתי  שאני  התשובה 

   -מגרשים בסתריה   3מגרשים, אותם    3מתן  נחנו הולכים להחליט ל שא 

 

 .  1זה מגרש    : מר דוד גמליאל 



 מועצה אזורית גזר

 11.05.2021, שלישימיום , 23המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 27 

 

 ?  1הא רק מגרש    : מר נריה הרואה 

 

 כן.    : עו"ד חן סומך 

 

מגרש    : מר נריה הרואה  על  יהיה  על    1הפטור  יהיה  מקסימום  בסתריה 

שמות  הבנייה  אדם  אחוזי  בן  אם  גם  אומרת  זאת  מגרש.  באותו  את  רים  ניצל  לא 

   -מ"ר, על פי התב"ע   240מ"ר אבל מותר לו    160הבנייה, נניח ניצל  כל אחוזי  

 

 המקורית.      דובר: 

 

שנתיים    : מר נריה הרואה  שנה  בעוד  נניח  יבקש  שהוא  שנים,    10ברגע 

תק  באותה  נניח  יהיה  שמה,  אנ ויהיה  ומדרכות,  כבישים  נחייב  ופה...  לא  חנו 

 אותו.  

 

 זה הוגן.      דובר: 

 

   -שני ד  מצ   : מר נריה הרואה 

 

   -לא, לא   : עו"ד חן סומך 

 

.    240מעל      דובר:   מ"ר כן

 

לכך    : עו"ד חן סומך  כמו שעניתי קודם התשובה  אם זאת השאלה, אז 
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  .  שזה נכון

 

   בסדר, קיבלנו תשובה מספקת.   : ביטל בי א מר א 

 

מה השאלה    : מר נריה הרואה  שקנה    שלי  אדם  בן  אותו  בין  ההבדל 

נות   עכשיו  ואנחנו  המגרש  אל  את  הפטור,  את  לו  מגרש  נים  לו  שיש  אחר  אדם  בן 

  .  אחר וגם יש לו אחוזי בנייה שהוא לא ניצל אותם, והוא ירצה לבנות..

 

ששילם,   : עו"ד חן סומך  מי  שעבור   כל  מי  אי    כל  שולמו  שלו  המגרש 

יח פעם   עשתה  שהמועצה  מה  ועם  במסגרת  ישראל  מקרקעי  מינהל  עם  ד 

 האגודות.  

 

   יתוח. דמי פ   : מר אבי אביטל 

 

ממנו  ושולמו    : עו"ד חן סומך  יגבו  לא  השתתפות,  דמי  פיתוח  דמי 

 פעם נוספת.  

 

 אם הוא בנה בפועל?    : מר אבי אביטל 

 

פעם   : עו"ד חן סומך  או   עוד  בנה  אני  זה  מה  התשלומים,  לך  מר 

 על?  בפו 

 

.  בעצמ בנה    : מר אבי אביטל   ו..
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.   הוא בונה לפי   : מר דוד גמליאל   ההיתר..

 

אז    : ומך עו"ד חן ס  בעצמו  בנה  הוא  אם  בסדר,  זה  לא,  לא,  הבנתי, 

דבר,   שום  בעצמו  שבנה  אחד  לאף  נותנים  לא  אנחנו  וצל"ש.  מדליה  לו  ניתן 

התשלומ  נריה  שהווע התשלומים,  ביצוע  עבור  והיטלים  אגרות  הם  המקומי  ים  ד 

יוצא מזה  ביצע. אם הוא טוע  לו משהו כפועל  שהוא איש חרוץ  ן או חושב שמגיע 

ב  אז יקבל מד ובנה  ליה. אנחנו לא עובדים בצורה הזאתי, אף אחד לא  פני עצמו, 

או   פטור  שהוא  איזה  זה  על  ומקבל  כביש  של  וסלילה  מדרכה  של  בניה  מבצע 

שהו  עש איזה  לא  אחד  אף  קיים,  לא  זה  כזה,  משהו  את  א  שעשה  ומי  זה,  את  ה 

 עשה את זה על דעת עצמו.  זה,  

 

שאלה,    : מר רן שובע  לשאול  רוצה  א   אני  אותו  אדם  שבן  חד  ברגע 

מרתף,   קומה,  בית,  חדר,  בעתיד  האם  whateverירחיב   .. יצטרך. הוא  האם   ,

 הוא יצטרך לשאת את ההיטלים?  

 

 ענה, הוא כבר ענה.  כבר  הוא    : מר אבי אביטל 

 

   -אז אני חוזר   : עו"ד חן סומך 

 

 אני רוצה תשובה ברורה.     : ובע מר רן ש 

 

 אוקיי.    אתה רוצה לחדד   : ביטל מר אבי א 

 

   -אמרתי את זה בצורה   : עו"ד חן סומך 
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.     : מר רן שובע  .  וזו תשובה.

 

. על ההרחבות?    : מר נריה הרואה   האם..

 

חוזר    : עו"ד חן סומך  ו אני  פעם  שלכולם עוד  כדי  הדברים,  את    מדייק 

הרחבה  כל  ברור.  מאוד  שעבור    יהיה  גזר,  האזורית  במועצה  מקום  בכל 

המגרשי המג  כלל  שלה,  פיתוח, רשים  היטלי  שולמו  דמי    ם  של  העיקרון  פי  על 

נוספים   פיתוח  דמי  ייגבו  לא  קיימות,  שהיו  התוכניות  בסיס  על  ההשתתפות, 

או  של  הבנייה  אם  אנשים.  קומ מאותם  אותה  או  מרתף  אותו  או  נוסף  חדר  ה  תו 

זכ  במסגרת  היא  אם  הקיימות נוספת,  תכנית  מכוח  הקיימות,  הבנייה  לא  ויות   ,

פית  היטלי  הבנייה ייגבו  אם  נוספים.  שתאפשר    וח  חדשה,  תכנית  מכוח  תהיה 

ייגבו היטלים.    לבנות זכויות בנייה נוספות, וזה יהיה כרוך בדברים נוספים, 

 

 לא, התשובה פשוטה לא.    ה היא התשוב     דובר: 

 

קיבלנ   : סומך   עו"ד חן  ממצה,  שמח  תשובה  אני  תשובה.  שהתשובה  ו 

 ממצה.  

 

 גם אני.    : אביטל   מר אבי 

 

שמפריע    : נריה הרואה   ר מ  מה  רק  זה,  עם  ומזדהה  מסכים  מאוד  אני 

  .. . פטור גורף לכל המגרשים לפי כל אחוזי הבנייה.  לי..
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פ     דובר:   ה.  רנו את הבעי ת ואז 

 

 -אני לא מוצא   : עו"ד חן סומך 

 

 רים יחד(  דב )מ 

 

 חבל להתווכח.    : עו"ד חן סומך 

 

יגיש, ונית ש  : גב' חיה לזר נוטקין   ן לך פטור.  הוועד שלך 

 

   -למי? למי? בשביל זה   : עו"ד חן סומך 

 

   -סליחה שנייה, אנחנו מחדש נכנסים  : מר יהודה שנייויס 

 

 הבעיה.    יכול להיות פתרנו את   : מר אבי אביטל 

 

מח  : מר יהודה שנייויס  נכנסי אנחנו  אפשר  דש  שאי  לדיון  אותו  ם  לנהל 

שאלה   כאן  יש  הזו.  אליה.   משפטית בצורה  להתייחס  נמצאים    שצריך  אנחנו 

ש  שאין  במצב  היטלים  על  ישראל...  מקרקעי  למינהל  פונים  אנחנו  למעשה  בו 

שבעקבות  להיות  צריכה  התשובה  ולכן  כאן.  שכתוב  מה  זה  אבל  חקיקת    לנו. 

דהי  הסיטואציה.  תשתנה  העזר  בנייה  חוק  תוספת  שיבנה  מי  חקיקת  ינו  אחרי 

את   לנהל  בתשלום.  יחויב  לא החוק,  זה  כאן,  הזה  כרגע   הדיון  אנחנו  כי    נכון. 

 -אומרים 
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 זו אמירה אחרת.      דובר: 

 

   -זה לא רק   : עו"ד חן סומך 

 

ב  : מר יהודה שנייויס  לסיים  לי  תן  רגע,  רגע,  רגע,  רק  אנחנו  אבל  בקשה, 

טע  אותה  על  בדיוק  ה ו חוזרים  עם  הקודמת  בפעם  שהייתה  שאנחנו    500-ת  מ"ר, 

שהד  שבגלל  תשובות  שא עונים  מסודר,  לא  הוא  צריכה יון  אמר  חן  כזאת    לה 

שכרגע   היא  התשובה  מסודרת,  בצורה  עליה  ולענות  שאילתה,  בצורה  לבוא 

תעריפי   על  לוויתור  פועלים  אנחנו  שבו  במצב  נמצאים  לנו  אנחנו  שאין  עזר  חוק 

נוצרת  ולכן  עזר.  עליה    חוק  לתת  שצריך  התשובה  סיטואציה  בנפרד.  הדעת  את 

מטי  העזר  שחוק  מ היא  כל  על  תשלום  חובת  בני ל  תוספת  לו  שיהיה  נקודה.  י  יה 

עכשיו   שיבנה  מי  תוספת,  תהיה  שלא  חושבים  אתם  אם  לכן  אבחנה.  אין 

 בהרחבות לא ישלם, התשובה היא ממש לא.  

 

   -רק שנייה אז אני לא מבין     דובר: 

 

 ת תשובתי.  אבל אני אסיים א  : שנייויס   מר יהודה 

 

שהב     דובר:  מה  מבין  אתה  הש רן  מהצד  עכשיו  כבר  לא  נו  ני, 

 נכון לגמרי.  

 

הסכם   : מר יהודה שנייויס  לנו  יש  כרגע  אנחנו  תשובתי.  את  אסיים  אני 

הם   רמ"י  שלנו.  ההסכם  זה  רמ"י,  מול   . מול.. לא  רמ"י,  או  מול  המפתחים 

של  ההסכם  השיתופית,  יבו האגודה  הזה  ההסכם  רמ"י,  עם  השולחן  נו  על  א 



 מועצה אזורית גזר

 11.05.2021, שלישימיום , 23המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 33 

של  המשמעויות  את  נבחן  בע ואנחנו  אפשרות  שום  אין  תשובה  ו.  לענות  ולם 

שאין  מקצו  מדברים  אנחנו  כרגע  כי  הזאת.  בצורה  שנשלפת  שאלה  רצינית,  עית 

ברורים,  סעיפים  יש  העזר  ובחוק  עזר,  חוק  יש  ומחר  עזר,  שעל    חוק  שקובעים 

תשלום.  יהיה  בנייה  מדמד   תוספת  שנולדת  סיטואציה  נפתור  זאת  ואנחנו  ומים, 

הדי  סביב  לא  בטח  השולחן  אותה  סביב  הזה,  ד ון  חוות  לנו  תהיה  עת  הזה. 

 משפטית, מנומקת, כתובה, ואיתה אנחנו נתמודד, זה הכול.  

 

אין    : גב' רותם ידלין  בואו  להצבעה.  הנושא  את  מעלה  אני  תודה, 

 -יבה ס 

 

ואנחנו נצטרך לאש ... לפגוע בבעל המגרש      דובר:    ר את הזה, 

 זה. 

 

 זה להצבעה.    ולכן אני מעלה את   : גב' רותם ידלין 

 

   ם יחד( )מדברי 

 

   -אני חוזרת ואומרת לפרוטוקול שרונית   : גב' רותם ידלין 

 

נגד.    : עו"ד חן סומך   זה בסדר אפשר גם להצביע 

 

   -אני חוזרת   : גב' רותם ידלין 

 

מועצ   20אני    : מר אבי אביטל  חבר  שאני  שנה  ראשונה  פעם  רואה  ה, 
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   -דעות   2יש  ש 

 

   -דעות   2אין    : עו"ד חן סומך 

 

   -עץ יו מה   : מר אבי אביטל 

 

 זה בדיוק אותו דבר.   : מר יהודה שנייויס 

 

   -חבר'ה ענה היועץ   : גב' רותם ידלין 

 

ששי   : עו"ד חן סומך  מי  כל  אחד  אף  ברור,  מאוד  דמי  שיהיה מאוד  לם 

   -ספים לא יצטרך לשלם תשלומים נו   השתתפות במסגרת ההסכמים לרמ"י, 

 

 חר לגמרי.  צוין, הוא אמר משהו א אני הבנתי אותך מ   : מר אבי אביטל 

 

בסיס    : עו"ד חן סומך  על  שילם  שהוא  מה  של  בסיס  אותו  על 

 התוכניות שיהיו בתוקף בנקודה הזאתי. זה הבסיס.  

 

   -וח. אני מביאה דמי פית   מי ששילם   : גב' רותם ידלין 

 

 לגמרי.    אבל הוא אומר משהו אחר   : ל מר אבי אביט 

 

 הו אחר.  הוא לא אומר מש   : עו"ד חן סומך 
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תיאורטי.    : דלין גב' רותם י  הוא  הזה  הדיון  כי  סוף,  לזה  נשים  אנחנו 

מי   בעד?  מי  מצביעה,  לא  רונית  מזכירה  אני  היום,  לסדר  הנושא  את  מביאה  אני 

מי   1נגד?   קולות.    3נמנע?    נגד.  ברוב  עבר  ברוב    1מנעים,  נ   3נמנעים,  עבר  נגד, 

 לות.  קו 

 

הוחלט  החלטה   : ( קולות  מ לאשר  נמנעים(    3נגד    1ברוב  והיטלים  אגרות  פטור 

 .  מושב סתריה 

 

 

 

 אישרור חוקי עזר לגזר:  . 5

 חוק עזר סלילת רחובות ותיעול צמוד.     - 

 חוק עזר לפינוי פסולת.  - 

 ושלטים.    חוק עזר מודעות  - 

 כות הסביבה.  עדכון חוק עזר לשמירת אי  - 

 

לסעיף    : לין גב' רותם יד  עוברת  האחרונות 5אני  בשנתיים  חברות    . 

גזר  את  התחזקה,    קדימה   הצעדנו  הקהילתיות  זינק,  החינוך  הפרמטרים.  בכל 

אחרי   מהבוץ  יצא  שלנו  המשמעותי  התעשייה  אגו    20אזור  מלחמות  של  שנה 

אה. התיירות  תקופת קורונה מאתגרת בצורה מעוררת השר מיותרות. עברנו יחד  

ופו  עולה  רשות בגזר  להיות  הפכה  גזר  העסקים.  גם  ואיתה  מקומית    רחת, 

שנוש  מכל  מובילה,  עיניים  אליה  בניהול    -  הארץ אים  במשבר,  בתרבות  בחינוך, 

ב  לגור  לבוא  שרוצים  מקום  להיות  הפכה  גזר  זה  ו מקצועי.  כל  ועם  נושא    -. 

נשאר  במו   התשתיות  בעיקר  מוזנחו מאחור.  תשתיות  בטיחותיות,  שבים.  לא  ת, 
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מתאימות   האר לא  במרכז  שואפים  אנחנו  שאליה  החיים  השארנו  לאיכות  ץ. 

ועצה הזאת, אנחנו מזלזלים בבטיחות של  וותיקים שהקימו את המ מאחור את ה 

שלו   ההליכה  מקל  על  נשען  רמב"ם  מיד  סעדון  מסעוד  בדרכים.  שלנו  הילדים 

אי  לי  מדרכ סיפר  אין  כנסת  לבית  שלו  מהבית  בדרכו  הוא  ך  זה  ובגלל  רציפה,  ה 

 במהירות.  רדת לכביש, אותו כביש שעליו נוסעים ג'יפים  צריך ל 

 

.    : יטל מר אבי אב  .  יש לנו מדרכה רציפה בכל הרחוב, לא יודע.

 

ממני    : גב' רותם ידלין  ביקשה  מפדיה  בזקנתה,    2ז'קלין  בלבד  דברים 

רו  אני  ומדרכה.  לטיול תאורה  יוצאת  כשאני  בערב  בבטחה  ללכת  .    צה  רגלי

לא  טיפלנו,  כבר  הכ   בתאורה  את  וגילינו  המועצה.  רחבי  בכל  בפדיה,  שיש  רק  וח 

 ה הזמן לטפל ביחד בתשתיות.  עובדים ביחד. עכשיו ז לנו, כשאנחנו  

דנה מכפר שמואל ביקשה להיות שקטה כשהילדה שלה יוצאת לרכב על אופניים  

הצהריים.   את    מרים אחרי  לחצות  שנאפשר  ביקשה  איילון  הרחוב  ממשמר 

הילדים.  לגן  בבטחה  שהבית   הראשי  אחרי  בדמעות,  אצלי  ישבה  מסתריה    מינה 

בחורף  כולו  הוצף  ניקו   שלה  אין  כי  את  האחרון,  הגביהו  השכנים  בסתריה.  ז 

אחד   שלה.  הבית  לתוך  הגשם  כל  את  הביא  הנמוך  הרחוב  שלהם,  אחד    -הנחלות 

לאגודו  אותם  ה שלחתי  על  שאחראיות  שלהם,  ביישובים. ת  לא    תשתית  זה  אבל 

לאגודו  האגודות,  לא אשמת  זה  כי  המועצה,  אשמת  לא  גם  זה  כסף.  אין    ת 

 אין חוק עזר.  אחריות שלה, כל עוד  

אנח  שמסעוד  האם  בזמן  השני  על  האחד  האחריות  את  לזרוק  נמשיך  פה  נו 

להת  נמשיך  האם  ליפול?  לא  כדי  מהבית  לצאת  מפחדים  להציע  וז'קלין  ולא  עלם 

שדואגות   לאימהות  לא פתרון  הזה  הפורום  כי  רק  שלהם.  מצליח    לילדים 

כל  לבעיה  ברור,  כך  כל  לפתרון  הת   להתכנס  לא  אני  חמורה?  בכיסא  כך  יישבתי 
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בשב  לקחת  הזה  בשביל  מועצה  כראשת  כאן  לשבת  בחרתי  אחריות.  לזרוק  יל 

ל  בינה  קו  ליישר  כדי  קדימה,  גזר  את  להצעיד  כדי  רשויות  אחריות.  בין 

ישרא  במדינת  אחרות  א מקומיות  שבנה  למי  חיים  איכות  לתת  כדי  המועצה  ל,  ת 

 לנו.  הבטיחות של הילדים ש   הזאת בבגרותו, כדי לקחת אחריות על 

ג  גס  אינו  שבשם  ליבנו  להיות  יכול  לא  אבל  עבורם.  קשה  שהתשלום  באלה  ם 

שלנו  היישובים  את  נשאיר  אנחנו  אחר,  או  זה  אדם  של  פרטי    -מאחור    תקציב 

לל  ניקוזים,  ללא  מדרכות,  כבישים.  ללא  נעשה א  העזר  חוק  חקיקת  כמו    תהליך 

המועצ  שהנהלת  נושא  בו.  כל  מטפלת  הזו  אסטרטגית  ה  ראייה  ארוכת  מתוך 

המחר   על  ודרישה  טווח,  חקירה  לעומק,  נתונים  למידת  תוך  באחריות,  הרחוק, 

היישובים  טובת  על  הסתכלות  תוך  רוח,  ובאורך  זמן,  על    לאורך  גם  אך  מחד, 

המו  של  הכלכלית  מנגד.  יכולתה  בנטל  לעמוד  ארגו עצה  מנוהל  מקצועי,  ככה  ן 

ב ככה   עומדת  שאני  ארגון  כל  ל ינוהל  אפרט  אני  מיד  אלה  ראשו.  כל  את  כם 

 סודרת.  במצגת מ 

השיח  ערכים.  על  מילים  כמה  להגיד  רוצה  אני  אתחיל,  שאני  לפני  במדינת    אבל 

תהל  עבר  האחרונות  בשנים  בנבחרי  ישראל  גאה  לא  מאיתנו  איש  מבייש.  יך 

ברשתות צ  או  בכנסת  דיונים  בהתנהלות  השיח    יבור  לדאבוני  החברתיות. 

הגיע   הזה  האח הבעייתי  בשבועיים  לגזר  שי גם  מתלהם,  שיח  בוטה,  רונים.  קרי, 

בבתים   אישי  באופן  משפחותיהם  ובני  מליאה  חברי  תקיפת  תוך  מאיים,  ממומן, 

ב  לא  שלהם.  ביישובים  בצורה שלהם,  נעשה  הזה  השיח  של  רובו  רוב    מקרה 

ה  ודרדור  מאחריות  בריחה  תוך  בשבועיים  אנונימית  שנעשה  הנזק  שיח. 

ש  לרקמה  המליאה האחרונים  חברי  הרב במתכוו   , ל  יישאר  ובבוטות,  אחרי  ן  ה 

אל   הפה  מן  ערך  לא  היא  דמוקרטיה  הערב.  דמוקרטית  החלטה  כאן  שתתקבל 

נשעני  אנחנו  שעליו  הבסיס  היא  גם  החוץ,  החלטות  בקבלת  ישראל,  במדינת  ם 

 ם קשות לנו, גם אם אנחנו לא מסכימים.  אם ה 
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המ א  הנהלת  בוודאי  פה,  המליאה  חברי  ומרבית  ל ני  נמשיך  שלצידי,  נהל  ועצה 

מערכים  המועצה  אמת,    את  אחריות,  ארוך,  לטווח  אסטרטגית  ראייה  של 

נ  שלנו  ההתנהגות  שכל  ברורה  כדי הבנה  ותוך  שקיפות,  לצפייה  מקצועיות,  תונה 

מ  שלמדים  שלנו,  הילדים  בי של  להתנהג  יש  כיצד  אמירה,  ומכל  תנועה  אדם  כל  ן 

 לבין חברו.  

שהד  חברים,  מכם  מבקשת  בצורה אני  יתנהל  היום  יזכו   יון  ומכבדת,  ר  מכובדת 

 בכל עת.  כל אחד מאיתנו שילדיו צופים בו  

הנוש  אחד  הנושא,  על  אחריות  לוקחים  אנחנו  אחריות,  לוקחים  הכי  אנחנו  אים 

תשתיות   קידום  במועצה,  לוותיקים,  כאובים  דואגים  אנחנו  אלה  ביישובים. 

ל  לצאת  וצריכים  מהבית  לצאת  רוצים  כ שהיום  שנראית  מדרכה  מגיע  היעדר  כה, 

 תיות בטוחות, זאת החובה שלנו כלפיהם.  להם לקבל תש 

להם   ואין  עגלות  עם  כאן  שהולכות  אימהות  הבא,  הדור  את  מבטיחים  אנחנו 

על א מקום   ואנחנו מקווים שיחזרו  מסודר ללכת, הילדים שלנו שיוצאים  ופניים 

ב  ש הבית  אחריות,  לקיחת  של  צעד  הוא  הזה  הצעד  לא  שלום.  אנחנו  בעצם  אומר 

מ מ  היישובים  את  יכולת  שאירים  להם  אין  האגודות,  חברי  אליי  מגיעים  אחור, 

יכולת  להם  אין  שלהם,  האגודה  לחברי  חייבים  שהם  התשתיות  את    לשלם 

לשבת   זה  קל  הכי  זה,  את  לעשות  אבל  כלכלית  לוקחים  לא  ולהגיד,  מאחור 

לכאן לעשו אנחנו   ואני באתי  נותנים שום דבר,  נ גם לא  יקח  ת הפוך. אנחנו היום 

התשתיו  על  הנטל  אחריות  את  ונוריד  אלינו  מהאגודות  אותם  נעביר  האלה.  ת 

 להם.  מעל כתפיהם, ויותר מהכול ניתן לתושבים את התשתיות שמגיעות  

מיישרי  אנחנו  קו,  מיישרים  במדינת  אנחנו  מקומיות  רשויות  עם  קו  ,  ישראל ם 

ל, ויותר  וק עזר לסלילה ולתיעו מהרשויות המקומית היהודיות שיש להם ח   95%

הרשו  מתקדמת  ממחצית  מקומית  רשות  מתנהלת  שבה  הדרך  זאת  הערבית.  יות 

ויש   עשור,  כבר  ישראל  אף    2במדינת  היחיד 3ויש  הדרך  זאת  כספים  ה  ,  לייצר 
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אנחנו  מבחינתי  ר   לתשתיות.  מתחילים  פער,  סוגרים  הזאת  לסגור    ק באמירה 

מ  יותר  אבל  ביישובים,  תשתיות  של  שנים,  פער  על  מפצים  אי  הכול  של  שנים 

 עשייה.  

כל  וכ  בעיניים,  לנתונים  מסתכלים  אנחנו  במועצה,  עושים  שאנחנו  דבר  כל  מו 

ש  הדו"ח  מתוך  נלקחו  מאחורי  האלה  לכולכם  הנתונים  שהוצג  הבקרה,  חברת  ל 

בנובמ  האחרון.  כבר  ו   2,200,000בר  כבישים  של  תעלות  מ"ר  שלצידם  מדרכות, 

קי  סלילת  עלות  לצ ניקוז.  וניקוז  כביש  עלו   2,800,000ידו  לומטר  קילומטר  ₪.  ת 

נדרשים    821,000מדרכה   בגזר  והניקוז  המדרכות  שהכבישים,  ציינה  החברה   .₪

וטיפול ב  ב ולפיתו   70%-לחידוש  נתנה להם תג מחיר של עלות מש 30%-ח    . ותפת . 

מ  לא  המדינה  דבר,  עוד  אגיד  בכלל,  ואני  כמעט  תשתיות  של  בעלויות  שתתפת 

הארץ,   בוודאי  במרכז  בכלל  השלטו   לא  של  האחריות  מי  זה  כל  המקומי.  ן 

 שאומר לכם אחרת, לא יודע מה הוא אומר. 

פנימה   נכנסנו  אז  בעיניים,  לנתונים  מסתכלים  היקף  וכשאנחנו  מה  להבין 

מועצה  של  בגל אזורית    ההפסד  מ גזר,  שכזה.  עזר  חוק  לה  היה  שלא    2012שנת  ל 

מ"ר של    291,000,  תוח שלהם נעשה חיצוני נבנו בגזר ללא הרחבות, שכאמור הפי 

בהערכה  עסק  הזה  ההכנסות  אובדן  חקלאות.  כמובן  כולל  לא  מגורים,  צבא,  ים, 

מ  למעלה  הוא  ת   67-שמרנית  עכשיו   .₪ הכסף  מיליון  מה  מכם  אחד  כל  דמיינו 

עו  היה  להי הזה  רוצים  אתם  ואם  שלו.  המושב  בתוך  אז  שה  ספציפיים,  יותר  ות 

לגב  מהנתונים  קצת  אתם  הנה  מהמושבים,  חלק  הפער י  את  לראות    יכולים 

ולו   חקלאית.  בנייה  לא  עסקים,  בניית  מגורים,  מבניית  שוב  בבנייה,  במטראז' 

שהייתה  תשתיות,  פיתוח  קרן  פה  ליישובים,    70%מעבירה    הייתה  חזרה  מהכסף 

את   איך  שלנו,  מהיישובים  בחלק  נראה  היה  משנה  זה  שזה  להבין  יכולים  ם 

אנחנו  מציאות.   אנח אז  אסטרטגית,  א פועלים  לפעול  יודעים  לא  אלא  נו  חרת 

 אסטרטגית.  
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המועצה   , אתם  בשנת    , מליאת  קדימה,    2019הגדירה  האסטרטגית  התוכנית  את 

תש  לשפר  שצריך  תו ואמרה  התושבים.  בטיחות  ואת  ביישובים  שבי  תיות 

ששיפו  ציבור  בשיתוף  לנו  הבהירו  אמרו  המועצה  הם  ביישובים,  תשתיות  ר 

תאורה,  מרכזי   מדרכות,  דבר  זה  איכות    כיכרות  לשיפור  הם  שנדרש  חייהם. 

ושדרוג   בתחזוקה  הצורך  לאחרונה,  שעשינו  קהל  דעת  בסקר  גם  זה  את  אמרו 

הזה  בסקר  ביישובים.  מפורטת,    תשתיות  יותר  בצורה  לפניכם  גם  לצד  שנמצא 

ו  התנהלות הנהלת המועצה, מרוצים  זה שהם אמרו שהם מרוצים מאוד מתפקוד 

שלנו  והח   מהשמירה  הכפרי  הצביון  הפתוחי על  המרחבים  והשטחים  קלאי,  ם 

שקיבלנו ו החקלאיים.   נמוך  הכי  שלנו    40%-  הציון  מהטיפול  מרוצים  בלבד 

לא הטיפול שלנו, הט ותחזוקה ובשדרוג התשתיות,   יפול של  בתוך היישובים. זה 

במקום  היישובים.  של  הטיפול  חד    האגודות,  אמרו  התושבים  בטיפול,  הראשון 

חינו  הח וחלק  אחרי  רק  לא  אבל  חו ך.  אני  כבר  שבו  מוכיחים  ינוך,  שאנחנו  שבת 

תחום   נמצא  ממנו  רחוק  לא  במועצה,  החינוך  מערכת  שיפור  את  יום  יום 

מ  כבישים התשתיות, תאורה,  זה הציו   23%-  דרכות,  תושבי  מהתושבים.  שנתנו  ן 

לפנ היישובי  נמצא  ושוב החומר  זה    , יכם ם,  שוב,  ביישוב שלהם.  למצב התשתיות 

ז נת  אבל  סובייקטיבי,  התושבים  ון  של  ההרגשה  לראות  ו  יכולים  אתם  שלנו. 

ולתשתיות    36מציון   בתחזוקה  לטיפול  לתשתיות,  שמואל  כפר  תושבי  שנתנו 

בייש  נע אצלם  קיבוץ  שקיבל  כפול  כמעט  ציון  עד  זום וב,  עושים  אנחנו  אם    -  ן. 

הכ  שטענו  ליישובים  רואים אין  אנחנו  תשתיות,  בעיית  אצלם  שיש  הרבה  כפר    י 

סת  יציץ,  יד  שמואל,  עוזיאל,  בית  עזריה,  ריה,  מאיר,  רמות  פתחיה,  רמב"ם, 

של   המצב  אמרו  שלנו  שהתושבים  היישובים  הם  איילון,  משמר  מצליח, 

מרו התש  לא  אנחנו  טוב,  מספיק  לא  שלנו  מבקשים  תיות  אנחנו  ממנו,  צים 

 ם בעדיפות אפילו ראשונה לפני חינוך.  שתטפלו בו בעדיפות, חלק 
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אנח  יצא אז  למהלך,  יוצאים  בנ נו  כבר  בפועל  אליו  יוצאים  נו  אנחנו  אבל  ובמבר, 

עם   יותר  טוב  פעולה  שיתוף  היא  שלו  שהמטרה  למהלך  נוספת,  בהצבעה  היום 

לג היישו  היישוב.  תשתיות  על  האגודות  עם  כחוק,  בים,  תשתיות  היטלי  ביית 

היו  שלכם  מהיישובים  שלהם  חלק  התשתיות  לשיפור  כספים  לגבות  מנסים  ם 

מצל ד  חלקם  האגודות,  פחות. רך  קצת  חלקם  חוקית    יחים,  היום  היחידה  הדרך 

את   מתאימים  אנחנו  עזר.  חוקי  דרך  זה  לתשתיות  כסף  לגבות  ישראל  במדינת 

ם על ידי זה שאנחנו עושים את  יות לאיכות החיים הנדרשת. אנחנו חוסכי התשת 

 .  סופו של יום נותנים שירות טוב יותר לתושבים זה באופן מרכזי, וב 

תיעש   –גבייה   מבנייה גבייה  רק  על    ה  רטרואקטיבי  היטל  כל  ייגבה  לא  חדשה, 

נגב  הביוב  היטל  הביוב,  היטל  תקופת  את  זוכר  מכם  מי  אם  קיימת.  ה  בנייה 

ק  רק  נגבה  הזה  ההיטל  מכולם.  הוא  אחורנית  והרעיון  ואילך.  מכאן  דימה 

ישל  חדשים  נגד שמצטרפים  אנחנו  הקרוב  בעשור  בתשתיות.  חלקם  את  ל  מו 

ב  כ עשורים    2-לפחות,  אחורה  בתי    10,000-הבאים,  ילכו  שלנו  התשתיות  אב. 

אחריות  ניקח  לא  אותם.    אם  בעצם  לשדרג  החדשים  מה  י והמצטרפים  את  שלמו 

שלנ  שילמו שההורים  היישו   ו  את  בנו  והסבים כשהם  ההורים  מה  בים,  ואת   ,

ת  שהשוו  שילמו שההרחבות  הישן  ליישוב  שלהם   , שתיות  הכסף  של  גם    , בחלק 

 ם.  ישוב הישן עשו עד היו השוואת תשתיות לי ל 

וליישוב.   לתושב  חוזר  הכסף  חוזר,  חוזר    70%הכסף  תושב  מכל  שנגבה  מהסכום 

מתגורר.  הוא  שבו  להעמיד    ליישוב  לנו  יאפשר  הזה  לכל  קרנות    2ההחזר  פיתוח 

פיתוח אחת זה קרן התב"רים ש  נעשה הקצאה  יישוב. קרן  אתם מכירים, שהיום 

בתקופ  והרעי רביעית  הזאת.  לקרן  מהייש תנו  חלק  יש  הוא,  היום  ון  שלנו  ובים 

לתשתיות  הזה  בתב"ר  שלהם  הכסף  כל  את  כסף,    , שמקצים  להם  נשאר  לא  ואז 

ותי  למועדון  שעשועי לא  לגן  ולא  ילדים  למועדון  לא  שלכל  קים,  הוא  הרעיון  ם. 

בעצם   יהיה  האלה  וסלילה,  קרנ   2הקהילות  תיעול  למדרכות  האחת  פיתוח.  ות 
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קהילת והשנ  פיתוח  לקרן  ירצ ייה  שמישהו  וככול  הקהילתית  ית.  הפיתוח  מקרן  ה 

  להעביר לקרן פיתוח תשתיות הוא יוכל, לא ניתן יהיה לעשות הפוך. כסף שנכנס 

לקר  שנכנס  כסף  כמו  תשתיות  פיתוח  הללו.  לקרן  לצרכים  ורק  אך  יוצא  ביוב,  ן 

הש  זו  אזורית  מבחינתנו  שבמועצה  ברגע  עצמה.  את  שמכפילה  חוק  קעה  אין  גזר 

וס  רק תושבי תיעול  לא  אז  גם בסיסי  לילה,  בגין החוק הזה, אלא  לא משלמים  ם 

במרחב   נוסף  גורם  כל  מקורות,  חשמל,  חברת  המשטרה,  פה  הצבא,  שמקבל 

תשת  על  משלם  לא  בנייה,  מגיע  היתרי  דבר  של  בסופו  הזה  והכסף  יות. 

אנ א לתושבים.   לנו,  אמר  הביטחון  משרד  וחלק,  חד  לכם  אצלכם,  גיד  בונים  חנו 

ל   בין  זולים  נו. אין אנחנו לא משלמים לכם היטל סלילה ותיעול,  השאר כי אתם 

א  אמרו  כשהם  עלינו  צחקו  קצת  הם  לנו.  נוח  שווה,  אזכיר,  ולכן  ואני  זה.  ת 

הצב  ששילם  קצ בכסף  אח א  בסי ת  עם  הסכם  על  חתמנו  לתפקיד,  שנכנסנו  סי  רי 

צריכים   כן  הם  אותם  הביוב,  היטל  על  והם הצבא  חוק.  יש  כי  שילמו,    לשלם, 

אנ  הזה  ככול  ובכסף  אז  היישובים.  של  גם  הביוב  תשתיות  את  משדרגים  חנו 

 שאר על הרצפה.  שאין חוק עזר, הכסף של כל העסקים האלה, פשוט נ 

פה   יש   2יש  יש את הפן הריק ים  פנ   חלופות,  ולכאן,  בי   : לכאן  ישוב,  בנייה חדשה 

התשת  על  יעמיסו  ייכנסו,  חדשים  ללא  תושבים  כיום  עז יות,    2יש    ואז ר.  חוק 

אח  לכל  אפשרויות,  פנייה  חדשה,  מבנייה  רק  לא  האגודה,  חברי  מכלל  גבייה  ת 

כי האגו  זאת אומרת  חברי האגודה, רק חברי האגודה,  על תשתיות,  דה אחראית 

הזה ל אפשר   התשלום  כך  או  כך  משנה  לא  אבל  לאחרים,  גם  תשלום    פנות  הוא 

 הזנחת תשתיות היישוב. לבחירה, התנדבותית. השני, המשך  

ל  ומעמיס על תשתיות    השני,   ן פ אפשר ללכת  עזר כל תושב חדש שנכנס  שעם חוק 

הבניי  על  רק  ותיעול,  סלילה  היטל  ישלם  חוזר  היישוב,  הזה  וההיטל  החדשה.  ה 

 ת היישוב. ו לשיפור תשתי 

חי  כלכלה  חברת  ידי  על  נקבע  התעריף  רשות  גובה  ידי  על  נקבע  לא  הוא  צונית. 
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על  מקומית.   מקומית,  רשות  אף  לקבוע    ידי  יכולים  ההיטל,  איננו  גובה  את 

זה נקבע   אנחנו יכולים לשחק קצת לפה ולשם, אבל אתם צריכים להבין חברים, 

א  ידי  חברות על  ידי  על  מאושר  זה  חיצוניים,  הפנים,    נשים  משרד  של  חיצוניות 

סכום   כל  להמציא  אפשר  מש אי  קיים,  הרגולטור  זה  בשביל  בדיוק  לנו,  רד  שבא 

להגי  בשביל  לנו:  הפנים,  בסכום  " ד  לקחת  חברים,  לכם  מאשר  לא  אני  הזה 

תשתיות  על  בנוי  " אחריות  למ"ר  בגזר  שנקבע  התעריף  קר   215.20.  ולמ"ר  קע  ₪, 

מ   107.60 חלק  ולאח ₪.  ההתאמה  יד   ר תהליך  על  טעות  פה  חבר  שנעשתה  י 

הקודמת  בישיבה  הי מליאה  נתקן  שאנחנו  הסעיף  זה  שנעשתה ,  הטעות  פה    ום. 

באוב  לסיכון  הבסיסי גרמה  מכל  תשתיות  האחרים  דן  הגורמים  וכל  הצבאיים,  ם 

ולא  האלה  הישיבות  לפני  נעשים  הדיונים  ולכן  מיליונים,  של  גודל  תוך    בסדר 

שנתקן  והסעיף  האלה.  הישיבות  ולאחר    כדי  תתוקן,  הזאת  שהטעות  ככה  יתוקן 

נ  אנחנו  עד  מכן  שנורי   250קבע  מנת  על  בלבד,  למגורים  התעריף  מ"ר  את  ד 

לב   למגורים,  שמבקש  מי  על  מאחורה ונקל  לכם  יש  בגזר.  ביתו  את    )במצגת(   נות 

בנייה של בית, לא משנה  נראית  גודל המגרש.    סימולציה, סימולציה של איך  מה 

דונם   חצי  ז דונ   –כתבנו  י ם,  להיות  ה  להיות    2כול  יכול  זה  דונם.    2.5דונם, 

ב מבחינ  ברגע שעצרנו את התעריף לקרקע  ה מ"ר   250-תנו  זה התעריף.  אז   ,-cup  

הבית.    26,900העליון   מגודל  מושפע  הבנוי  מ"ר  תעריף  זאת  לעומת  בלבד.   ₪

משלם   הוא  ככה  יותר,  בונה  אדם  שבן  משלמים  ככול  לא  כאמור  יותר. 

  ל בנייה חדשה. אין כפל מס. או שנגבים היטלי פיתוח לא רק ע רטרואקטיבית, א 

אם   בין  הקודם,  הסעיף  כמו  לרמ"י  זה  אם  או בין  ביישוב,  לאגודה  שניתנים    זה 

וגם. הרחבת בית מגורים לא מחויבת בגין תעריף    היטלי פיתוח  למועצה. אין גם 

אומרת  זאת  נוספת.  בפעם  כי   קרקע  ראשונה,  קומה  ראשונה  פעם  בניתם  לא    אם 

כסף,    היה  מספיק  שילמתם    100לכם  ראשונה.  קומה  ועוד    100מ"ר  בנוי  מ"ר 

לה   250 וכשתבואו  לקרקע,  לקומה  מ"ר  ביתכם  את  לא  רחיב  עוד  תשלמו  שנייה, 
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ל   100 שהגעתם  בהנחה  עוד    200-מ"ר,  תשלמו  ועוד    100מ"ר,  בלבד.  בנוי  מ"ר 

בוו  מאוד,  חשוב  מתקז דבר  קיים  בית  של  הריסה  לוותיקים,  בבני דאי  בית  זת  ית 

סוכנות   בית  לקחנו  אם  או   55חדש.  הרסנו  של  מ"ר  בית  בנינו  מ"ר,    155תו, 

 מ"ר.    100-א, רק על ה נשלם רק על הדלת 

לנכס  וסימולציה  יותר  תעריף  מספרים  אלה  חקלאיים,  ואינם  מגורים  שאינם  ים 

יכולים  אתם  כאן  וגם  עסקים.  אלה  או    גבוהים,  לפל"ח  לדוגמא  דוגמא,  לראות 

באז   לבינוי  נראה  אחר  איך  אחר,  מקום  בכל  או  בקיבוץ  תעשייה  מ"ר,    250ור 

נראה   נראים    500איך  שורה, שכל מי    דונם בבסיס   10מ"ר על    30,000מ"ר, ואיך 

אלה,  שנוסע   בימים  נבנים  הם  כיצד  רואה  לנען,  מצליח  בין  האחורי  בכביש 

הז  הבסיס  ליד  עוברת  רו וכשאני  אני  של א ה,  גזר  אזורית  מועצה  כיצד  היה  ה  א 

איבדה    לה  עזר,  ל   9.5חוק  התעריפים  אלה  אז   .₪ רק  מיליון  כאן  גם  שוב  בנוי, 

גב  אין  חדשה,  בנייה  נזכ על  רטרואקטיבית.  על  ייה  מזדכים  שעסקים  הוצאות  יר 

על   חל  לא  זה  בהמשך,  בשקף  שוב  זה  את  אדגיש  ואני  נדגיש  במס.  מוכרות 

חקלאיים,  בתי   מבנים  לא  סככות,  לא  חקלאיים.  מבנים  אנחנו  אריזה,    שום 

 מאמינים בחקלאות.  

נמוך   העזר  חוק  של  ל התעריף  היא  פה  ההשוואה  אחרות.  לרשויות  -בהשוואה 

מגורים   200 בית  של  המחירי   מ"ר  אלה  קרקע.  מתי  על  לראות  יכולים  אתם  ם, 

אנח  אליהם.  ביחס  משווים  שאנחנו  התעריף  ומה  האלה,  החוקים  נו  חוקקו 

אזוריות.   במועצות  התעריפים  שטו בתחתית  מי  אתכם.  כל  מטעה  אחרת  ען 

לא חל על אדמה חקלאית ומבנים חקלאיים,    חקלאות היא ערך במועצה, ההיטל 

 נתי את זה כבר.  ציי 

הכפ מבחינ  זה  פה  הסיפור  של  תנו  הפיתוח  קרנות  של  כוח  הכפלת  כוח,  לת 

עומד  עובר  הזה  שהחוק  מרגע  בעצם  ביוב,    ות: רנ ק   3נו  לרשות   ות המועצה.  קרן 

שהמועצ  קרן  במ היא  עומדת  במועצ ה  בביוב  טיפול  כל  עבור  לא    ה, ועצה  היא 
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ל  מהיטל יכולה  כספים  אליה  נכנסים  אחרים,  לדברים  ומוצאים  שמש  הביוב,  י 

האחרו   2ביוב.  על   ורק    , אחת   ת הקרנות  ותיעול, שכאמור תלך אך  סלילה  קרן  זו 

ותיעול  השבח יה,  השני ,  לסלילה  היטל  שלה, קרן  שהמטרה  היא    ה  בתפיסתי 

התושב ני ב   קהילתית.  מספר  את  נגדיל  אנחנו  ספר,  בתי  אנחנו  ית  במועצה,  ים 

אנחנ נצט  ספר,  בתי  עוד  בית  רך  להקים  מתכננים  אנחנו  ילדים.  גני  עוד  נצטרך  ו 

שלל   פה  לכם  נתנו  שיקומי,  יום  מעון  במועצה.  ותיקים  לתושבים  שלישי  גיל 

במר  זה  הכל דוגמאות,  המועצה  היי חב  במרחב  מועד   : שובים לי.  י  ונ מועדונים, 

המקו  שהוועדים  מה  כל  משחקים,  גני  וב נוער,  מבקשים,  שלכם  כנסת,  מיים  תי 

תמי  לא  מוגבלת ולנו  קרן  היא  הקרן  כי  לתת,  אפשרות  יש  הולך    , ד  שחלקה  ודאי 

 גם היום לתיעול וסלילה לבקשת הוועדים.  

הצוות  העזר.  חוק  ניסוח  תהליך  חו   מבחינת  על  עובד  שעובד  העזר  כבר  ק  עליו 

משנתיים.  ל   למעלה  התחלק  ני   3-זה  טיוטת  הראשון  בשלב  החוק,  חלקים.  סוח 

ע  גורמים מקצועיים במ התייעצות  ליאה. היה פה צוות חקיקה שאתם הקמתם  ם 

קהילתיים,   מיישובים  חברים  בו  היו  החוק,  נוסח  את  שגיבש  מליאה,  בישיבת 

מקיבוצים  החברי ממושבים,  כל  עוס ,  האלה  בעריכת  ם  קי ם  כולם,  כמעט  כולם, 

אחר   כ   ך כ דין.  קודם  בסיס  על  כלכלי,  נתונים  בסיס  המקצועי  הוכן  הצוות  ל 

כך במוע  אחר  אבל  ש   , צה,  אחזור כמו  לא  ואני  קודם  אמרתי  חברה    , כבר  ידי  על 

ישראל,   במדינת  המקומיות  הרשויות  מרבית  עם  שעובדת  אורבניקס  כלכלית 

ז  את  עכשיו  גם  לנו  שהחקיקה  ואישרה  תע ה  על  ברשויות  הזאת  קיימת  ריפיה 

אנ ו המקומי  קודם,  שאמרתי  כמו  תעריף  אישור  האחרות.  יכולים  ת  לא  חנו 

הפנים    להמציא  משרד  אנשים  מספרים.  של  ואחרים  כאלה  מספרים  יקבל  לא 

הפנים,   משרד  של  הבדיקה  חברת  של  הרעיון  זה  תושביהם,  עם  להטיב  שרוצים 

אחר   תעריף.  כל  יאשרו  לא  השווינו והם  התוצאו   כך  נוספות.  את  לרשויות  ת 

אוש  בנוב   ר החוק  וכספים  הנהלה  בוועדת  המועצה.  הופץ  במוסדות  החומר  מבר. 
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לפני  לחבר  כשבוע  המליאה  דיון  י  לבדוק.  ללכת  יכולים  אתם  המליאה,  דיון 

התיקון,   כולל  הזה,  החוק  על  אחד  פה  הצבעתם  בו  בנובמבר  שנערך  המליאה 

חז  בהיוועדות  אומנם  כל נערך  אך  פרוטוקול ותית  שאלות    96של    ל  עמודים, 

אגודות ים.  י ושינו  עם  המליאה  נוסף עם חברי  כמו שהבאת   היה שיח  י  ותיקונים, 

במצגת.  לפניכם  לפני    אותם  וכספים  בהנהלה  שני  עוד    10דיון  אציין  אני  ימים, 

מרבית   וגם  העזר  בחוק  תומכים  המקומיים  הוועדים  של  המוחלט  שהרוב 

 האגודות.  

 

ר     דובר:     -ה לשאול ק בבקש אפשר 

 

אנחנ אס   י אנ   : גב' רותם ידלין  זכות,  יקבל  אחד  כל  תקבלו,  ואתם  ו  יים 

 ענה עליהם בסוף.  נרשום את השאלות ונ 

שאנחנו  מבחי  הוכחנו  אנחנו  שנתיים.  כבר  מתקדמת  היא  מתקדמת.  גזר  נתי 

בתרבות   אפילו  קהילתי,  בחוסן  מתקדמים  שאנחנו  הוכחנו  בחינוך,  מתקדמים 

אנחנו  במשב  גם  ר.  לכא נוביל  הגענו  זה  בשביל  צריכה    ן. בתשתיות.  גזר  מבחינתי 

חיים  לאיכות  מודל  שאנ   להיות  מה  כל  הארץ,  אנחנו  בכל  כאן  עושים  ים  ש עו חנו 

 בשביל האנשים שנמצאים מאחורינו במצגת ושלחו אותנו לכאן.  

אנחנו   זה,  את  תנהל  כרמל  שירצה.  מי  לכל  דיבור  זכות  וניתן  נעביר  אנחנו 

   ענה עליהם בסיום. בבקשה כרמל. שאלות ונ שום את ה נר 

 

אנח   : גב' כרמל טל  בבקשה,  לומר  רוצה  רק  ואני  אני  פה,  הרבה  נו 

להתי מני  ירצה  אחד  שכל  אז  חה  הדברים    2יחס.  על  האחד  לחזור  לא  א'  בקשות, 

שאנחנו   מכיוון  הדיבור,  זכות  את  יקבל  לדבר  שרוצה  אחד  כל  נאמרו,  שכבר 

א  נגביל  אנחנו  הד הרבה,  זמן  של  ת  לעד  יבור  אחד  מכ   5כל  אנא  אז  ם  דקות. 
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בתום  ת  כי  הזה,  לזמן  נבקש   5תכנסו  אנחנו  תע   דקות  הבא.  לדובר  שו  לעבור 

   -דקות, צפוי לנו פה   5חברים, כפול    27פה    חשבון מהיר, אנחנו 

 

ל     דובר:     -דקות   5-זה לא מקובל להגביל 

 

מ   : עו"ד חן סומך  בישיבות  דיונים  מקובל.  מאוד  אז זה  בוא,    ועצה, 

   -ו חנו מדברים עכשי אנ 

 

 מה אתה רוצה...  ל   אז     דובר: 

 

   -זאת קודם כל המצגת ה   : עו"ד חן סומך 

 

 השאלה אם זה דיון או הצגה.      דובר: 

 

תרצה    : עו"ד חן סומך  אם  המועצה,  ישיבות  את  שמנהל  מי  כל  קודם 

ג  כאן  להציג  יכולה  המועצה  ראשת  המועצה.  ראשת  היא  תרצה,  לא  ם  או 

בתו דברים,    שעתיים  שנית,  המועצה.  ראש  אתה  א לא  לפעם  ר  שמפעם  נשים 

פ  על  בקשות  מיני  כל  והתק שולחים  העיריות  פקודת  על  י  ההגבלה  נונים, 

עד  דיב  היא  העניין  לצורך  אנשים  של  דיוני    5ורים  על  מדובר  כן  אם  אלא  דקות, 

לעד   זה  את  להגדיל  אפשר  תקציב  בדיוני  ש   10תקציב.  קבוצה  אם  ל  דקות. 

להע אנשים   למישהו  רוצה  שלה  הדיון  זמן  את  למשל    אחד ביר  מטעמה,  שידבר 

של  והחברים  אתה  תרצה  יר אם  בעמדתך,  שתומכים  תדבר  ך  שאתה  ,  דקות   20צו 

 אז אף אחד לא ידבר חוץ ממך, זה הנוהל בישיבת המועצה.  
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 ?  5-ואם הם יותר מ   : מר אבי אביטל 

 

מ   : עו"ד חן סומך  יותר  יהיו  יכ 5-אם  אתה  לדבר  ,  מחר.  ול  אין  על 

 בעיה.  שום  

 

שמעוניין   ז א   : גב' כרמל טל  מי  הסדר,  לפי  נלך  אנחנו    ברשותכם 

של  מי  ידבר,  הדיב להתייחס  זכות  את  יעביר  מבקשת  א  אני  אחריו.  לבא  ור 

שאלות  להתפרץ.  ולא  הדיון,  תרבות  על  שישנ   , לשמור  נרשום    ן, ככול  אנחנו 

 שה.  רורה בבק רבותי. ד ונענה מסודר, בואו נשמור על דיון פורה ות 

 

אנ   : גב' דרורה בלגה  ר אז  לפתו י  אני  וצה  החוק.  על  תודה  ולומר  ח 

שזה  בייש   חושבת  נחוץ.  חוק  ח באמת  באמת  הייתה  שלנו  נעימה  וב  לא  וויה 

נכשל.   וזה  אחר,  באופן  הפיתוח  בעיית  את  לפתור  שינוי,  לשנות  לקבל,  לנסות 

התש  על  יקל  זה  באמת  הזאתי  שבדרך  רואה  אני  וא וכאן  מברכת תיות,  מי    ני  את 

מב  ואני  החוק,  על  ההזדמנות    רכת שישב  ועל  היום  שקיבלנו  המצגת  את  גם 

ל שקיב  בעצם  עכשיו  כאן  אנ לנו  ומעמיק.  חוזר  דברים  דיון  הבנתי  עכשיו  י 

ואני חושבת שטוב שקרה, שדנו בזה שנית,   וגם בזכות החומר שיש כאן,  נוספים 

בגדול   תשובות.  וקיבלנו  השאלות  על  מברכ שענו  החו אני  על  אני  ת  במיוחד  ק. 

שהשיפור   של  הרצ חושבת  הסכמה  פה  שקיבלנו  הוא  מההיטל   70%יני    בעצם 

וש  ליישובים,  שזה    30%-חוזר  למועצה,  כאן  הולך  יש  ניכר,  ושיפור  דיוק  ממש 

שלא   מסוימים  שיישובים  מהכתוב,  כאן  קוראת  אני  שכן  ומה  רצינית.  הטבה 

. זה, זה נ מעוניינים בזה, יכולים לא להשתתף ב     כון..

 

   נו. זה המלצה של   : מר נריה הרואה 
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 הא סליחה לא הבנתי.    : גב' דרורה בלגה 

 

 שאת בכלל נגד החוק.    ל היות אז יכו   : נריה הרואה   מר 

 

 לא הבנתי, סליחה.    : גב' דרורה בלגה 

 

.    : מר נריה הרואה   כי מצוין

 

חוש   : גב' דרורה בלגה  אני  החוק,  בעד  אני  אופן  בכל  שהוא  אוקיי,  בת 

השא  הן  טוב.  לי  שיש  ה 1:  2לות  בכל  .  איתך  אופ אם  זה  על  התכתבתי  אני  ן, 

ז  בכל  ואני  ע יהודה,  רוצה לקבל תשובה  אני חוש את  כי  כאן,  זה  בת שזה מציק  ל 

ה  של  הנושא  את  לקבע  ניתן  איך  השאלה.  אנשים  שזה    30%-70%-לעוד  בצורה 

תק  ממש  אלא  מדיניות  של  בעניין  רק  לא  ויציב  אחוז  י יהיה  שזה  מבוס ף,  ס  היה 

זו   מדיניות,  נושא  על  רק  הבהרה  שאל לא  של  שאלה  זו  שנייה,  ושאלה  אחת.  ה 

כל  כא   שלא  שרותם   הבנתי,  כאן  כך  שיהיה  ציינה  אחד    2ן  לכל  קרנות 

שה  היא  הכוונה  האם  ואז  ציינת,  לכל    70%-מהיישובים  ליישובים,  שחוזר  הזה 

 ייה.  שאלה השנ קרנות פר היישוב? זאת ה   2-אחד מהיישובים נכנס ל 

 

 .  תודה רבה, בבקשה   : גב' כרמל טל 

 

 אתה לא רוצה לדבר?     דובר: 

 

 )מדברים יחד(  



 מועצה אזורית גזר

 11.05.2021, שלישימיום , 23המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 50 

 

 חמאני נותן לך, אז יש לך רבע שעה.    ך גם יש ל   : מר אבי אביטל 

 

 אפשר בבקשה להציג את המצגת ששלחתם?    : מר נריה הרואה 

 

ה   : גב' כרמל טל  לך,  עניתי  שאני  כמו  לפניכם,  נמצאת  מצגת  המצגת 

בישיב לא.   . בכל  . אבל  וכספים,  הנהלה  בפני  ציל זאת  ת  נמצאת  והיא  אותה  מנו 

 .  כל החברים..

 

 ?  בכל זאת   ... אותה   : ריה הרואה מר נ 

 

 לא.    : גב' כרמל טל 

 

 לא? למה?    : מר נריה הרואה 

 

   -כיוון שזה לא מצגת שהוצגה לישיבות   : גב' כרמל טל 

 

החליט   : עו"ד חן סומך  הדין  משורת  ה לפנים  ראשת  ל ה  מרות  מועצה, 

הד ש  לפני  יום  זה  את  לחברי  יון הגשת  לאפשר  הדין  משורת  לפנים  החליטה   ,

ש המועצ  החומרים  את  לראות  הענ ה  לצורך  להגיש  זכות  רצית  שום  לך  אין  יין. 

 קנויה לקבלת זמן מסך.  

 

   -אבל ברגע שהסכימה, מה ההבדל   : מר אבי אביטל 
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 ניך.  תקרא את זה, זה לפ   100%  : עו"ד חן סומך 

 

.    : ' כרמל טל ב ג   חבל על הזמן

 

או   : ל ביט מר אבי א  אם  מסך,  בין  ההבדל  מה  השאלה  נשאלת  שר  אבל 

 אושר.  אושר, לא אושר לא  

 

 ההבדל הוא זמן.    : עו"ד חן סומך 

 

 זמן יש לו רבע שעה.    : מר אבי אביטל 

 

 בסדר גמור.    : גב' כרמל טל 

 

 שידבר כמה שהוא מבין.    : עו"ד חן סומך 

 

בע   : ואה יה הר מר נר   . כמה.. ועד  צריך,  שאני  אדבר  בתשתיות    יות אני 

לא  כאן  אחד  שאף  חושב  אני  ש   יש,  בכ חולק  לא  היישובים,  בעיות  ברוב  יש  ולם, 

אם המועצה תתכחש מהאחריות  ת. ואת הבעיות בתשתיות צריך לפתור.  בתשתיו 

הראשון   הדבר  כראוי.  תעשה  לא  היא  בתשתיות,  הבעיות  את  לפתור  שלה 

כ שאנחנו   בהנ צריכים  זה רגע,  החוק,  את  מאשרים  שאנחנו  היה  שת   חה 

אחריו  גם  לקחת  המועצה  של  מפורשת  אנחנו,  התחייבות  אומרת  זאת  אמרה  ת. 

בהגי  המועצה  את  ראש  ניקח  אנחנו  קרן,  לנו  שיהיה  ברגע  מעכשיו  נותה 

צריכים   אנחנו  העזר  חוק  של  אישור  אותו  עם  בבד  שבד  חושב  אני  האחריות. 

החלט  לזה  מלי להצמיד  של  שאומ ה  כבישים  אה,  על  האחריות  מעכשיו  רת 
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ועדי  מדר  או  הוועדים המקומיים  בידי  בי כות, לא תהיה  תהיה  היא  די  האגודות, 

שגובה   מי  אי המועצה.  כאן  יש  לתחזק.  צריך  שגם  זה  הוא  הכסף,  שהיא  את  זה 

וכמו   לתעריף.  ההצעה הראשונה שלי. הצעה שנייה קשורה  זאת  היגיון,  רמה של 

כו  התער שראיתם  ל לכם  הוא  א יף  ראינו  היישובים.  בכל  אחיד  ז א  באחד  ת  ה 

שזה   שנאמר  הקודמים  יה   40%השקפים  מדרום    57%משפיר,    50%ודה,  ממטה 

וכו  וכו'  לכל  השרון  שיש  העובדה  אבל  אסביר.  אני  תכף  נכון,  שלא  מה   , וכו'  '

שונה   תעריף  יש  האזוריות  מהמועצות  ולחלק  שונים,  תעריפים  אזורית  מועצה 

י  מל לכל  שתער ישוב,  תער מדת  נגזר  ממה  אחיד.  לא  הוא  נגזר    יף? יף  התעריף 

ה  עושה  ומה  תחשיב.  נעשה  לוקח,  מתחשיב,  התחשיב  הכמות  תחשיב?  את  אומד 

התש  של  של  העלות  את  שלו,  העלות  את  אומדת  לבנות,  המועצה  שנדרשת  תיות 

זה   ומתוך  מועצה.  באותה  שיש  הבנייה  בכמות  זה  את  ומחלקת  התשתיות 

ל  שהו מגיעים  מספר.  איזה  לש א  יכולה  המועצה  הזה  המספר  במה  חק  את  בו, 

לשנ  או  להחליף  יכולה  היא  לשחק?  ל יכולה  שטח  בין  היחס  את  לשטח  ות  קרקע 

זאת   ופחות  מגרש.  מגרשים,  על  יותר  מחייבים  אנחנו  להגיד  יכולה  היא  אומרת 

יח  או להיפך. אבל  בניין,  בניינים שבונים, או להיפך אנחנו מחייבים על  עם  על  ד 

האומדן זאת  לס   ,  ממשה  תורה  לא  זה  העלות  להגיד  יני של  יכולה  המועצה   .

ברמ  תשתיות  רוצים  שאנחנו  אנחנו  או  מסוימת,  יו ה  ברמה  תשתיות  תר  רוצים 

ב  מדרכה  רוצים  שאנחנו  או  או    2-נמוכה,  כזה  כביש  או  אחד,  בצד  או  הצדדים, 

ש  איזה  כבר  לנו  יש  רגע  להגיד,  יכולים  שאנחנו  או  אחר.  סוג  כביש  של  הוא 

ע תשתיו  צריכים  לא  ואנחנו  קיימות,  או  כשי ת  תאורה.  עמודי  להציב  נניח  גם  ו 

יכול  רוצי שאנחנו  שאנחנו  להגיד  רו ים  אנחנו  מזה,  יותר  תאורה  ם  עמודי  צים 

לנו   מותר  מה  ועוד,  עוד  רוצים  אנחנו  ספסלים,  רוצים  אנחנו  גבוהה,  ברמה 

גובים  תחשיב.    צם מאותו נגזר בע   להכניס בתוך התשתיות. המחיר שאותו אנחנו 

דבר  כמה  כאן  אומר  של    ים. אני  בפועל  העלות  לפי  להיות  צריך  התחשיב  אחד, 
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בפועל   ועלות  צר הבנייה.  זה  למה  הבנייה,  של  של  בפועל  עלות  לפי  להיות  יך 

מחויבת   לא  תיאורטית  שהמועצה  לארנונה  בניגוד  מס.  לא  זה  היטל  כי  הבנייה? 

המו  היטל  כל  תמורתן,  שירותים  אמור לתת  לתת עצה  כן  אם    ה  תמורתו.  דברים 

בי  היטל  נות וב  זה  לא  היא  אם  ביוב.  שירותי  לתת  צריכה  שירותי  המועצה  נת 

היא   היטלי ביוב,  לגבות  יכולה  מדרכות  לא  על  היטלים  גובה  המועצה  אם  ם. 

התשתיות   של  עלות  מה  בדקנו  וכבישים.  מדרכות  לתת  גם  חייבת  היא  וכבישים, 

  ת את הנתונים של הבנייה בפועל ת הכרטסו הוצאנו א בפועל. איך בדקנו את זה?  

במועצה שב  מסוימים  במקומות  עול וצעה  כמה  ובדקנו  כביש ,  קילומטר  לבנות  .  ה 

 -מטר   767,  777עלות של    2017ש, בדקנו בשנת  ולבנות קילומטר כבי 

 

 )מדברים יחד(  

 

ש   : גב' כרמל טל  הזמן  מי  את  לו  תנו  הדיבור,  זכות  את  לו  תנו  מדבר 

 שלו.  

 

ל   : רואה נריה ה   ר מ  הגשתי  אני  בדקנו?  איך  חבר    פני בדקנו,  שהייתי 

לפ  בקשה  הגשתי  אני  מועצה,  חוק,  בקשה  י  הגשתי  לך,  חופש  אענה  חוק  לפי 

ל  מה  המידע  לדעת  ביקשתי  לדעת,  שביקשתי  ממה  חלק  לי,  והשיבו  מועצה, 

את   לקבל  וביקשתי  הקבלן,  עם  החוזה  את  לקבל  ביקשתי  העלות.  הייתה 

וש  א העלויות,  לי  הכרטסו לחו  קיבלתי ת  היום  אני  אומרת  זאת    את   ת. 

אותם   על  שנניח  יודע  אני  זה   767הכרטסות,  אז    מטר  זה  את  לבנות  עלה 

 ₪ כולל מע"מ.    1,069,000עלה לבנות את זה    , 2017במונחים של שנת  

 

  כמה עלה התכנון   : עו"ד חן סומך 
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 מה?    : מר נריה הרואה 

 

   התכנון כמה עלה?   : עו"ד חן סומך 

 

 תן לי להשלים.    : ואה יה הר מר נר 

 

י     חד( )מדברים 

 

הע   : מר נריה הרואה  היו  אלה  להשלים.  לי  הזה תן  הדבר  מתוך    לויות. 

שעל  ולדעת  לחשב  בערך  אפשר  היא  קילומטר  של  בנייה  כשבוחנים  2.5ות  אבל   .

את   יודעים  אנחנו  איך  קילומטר,  לבנות  עולה  כמה  המועצה  של  התחשיב  את 

צפי.   יש  כי  ב זה?  וחצי ת נייה של  יש צפי  רטית. אז  יאו כל המועצה, של מיליארד 

ז  קילומטר  לבנות  שהעלות  רואים  מ אנחנו  יותר  ₪.   5-ה  אומר    מיליון  זה 

שאות  מהתושבים  שהמחיר  לגבות  רוצים  שאנחנו  היטל  אותו  אמדנו,  אנחנו  ו 

ב  בערך  גבוה  דברים.    50%-הוא  אותם  את  לבנות  שעולה  בפועל  מהמחירים 

א  אני  עוד עכשיו  טועה דברים.    וסיף  שהתחשיב  קרה  זה  איך  ה למה,  הבאנו  ?  רי 

מ  אנשי  גורמים  והבאנו  מקצועית,  הדברים חברה  את  שבדקו  של  קצוע  הכללים   .

הפנ  התחשיבים  משרד  את  עושים  האפשר  ככול  אומרים,  תחשיבים  לעריכת  ים 

. אבל כשקוראים את התחשיב שלנו, אני לא יודע כמה אחרים  לפי עלויות בפועל 

באמת  קר  התחשי או  קו את  כאשר  המועצה,  עבור  שנערך  התחשיב  ראי ב  את  ם 

מה  קיבלנו  לא  אנחנו  אומרים  בני שלנו,  העלויות  את  איך  מועצה  בפועל.  יה 

המחירון  עשינו   אומר,  המחירון  מחירונים.  יש  אמדנו?  מה  לפי  התחשיב?  את 

באותם   לבנות  נדרש  מה  של  המפרט  כל  את  לקחו  דקל.  מחירון  זה  המקובל 
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וסכמ כביש  כל  ים,  את  מסוים.  ו  למחיר  הגיעו  שלוקחים  אם  הרכיבים,  אמרנו 

ש   לפי מחירון דקל, אז באותה בקשה  יודע לפי חוק חופש מידע    אני קיבלתי, אני 

מינוס   דקל  של  מחיר  למועצה  נותן  המועצה  של  קבלן  מינוס  30%שאותו   ,30%  

ה  לתת  יכולים  שקבלנים  יודעים  אנחנו  הפחות  שלכל  אומר  זה  ואם כמובן.    נחה, 

אי התחשיב   דקל,  מחירון  על  מבוסס  ס שלנו  ולא  ן  דקל  מחירון  לפי  ללכת  יבה 

מינוס   דקל  המש 30%לפי  מה  אומרת  זאת  שהתעריף  .  זה?  של  עצמו  מעות 

ב  נמוך  להיות  יכול  המפרט,  שבתוך  הדברים  כל  את  ניקח  אם  אפילו  -כשלעצמו, 

העמסות. 30% מיני  כל  יש  דברים.  כמה  עוד  לזה  נוסיף  עכשיו  היו   .  עץ  אמר 

בלת"מ המשפט  לדוגמא  תכנון,  לדוגמא  יש    ים, י  דברים  מיני  כל  מימון,  לדוגמא 

בכללי  שאומ במפרט  הפנים  משרד  של  לקח ם  יכול  אתה  כמה  דבר  רים  כל  על  ת 

שגם   רואים  אנחנו  האלה,  הדברים  את  רואים  כשאנחנו  העמסות.  של  אחוזים 

יכולה  המועצה  למועצה.  משחק  שהוא  איזה  יש  האלה  ה   בדברים  לא  לקחת,  יא 

יכ חי  היא  המקסימום,  את  לקחת  יכולה    ולה יבת  המועצה  המינימום.  את  לקחת 

 וצא.  לקחת ולשחק במחיר שי   באותו תחשיב 

 

שעברו    : גב' כרמל טל  מעדכנת  רק  את    10נריה,  לעצמך  חשב  דקות, 

 הזמן.  

 

בשקופית    : מר נריה הרואה  אותו    7בסדר.  את  בעצם  רואים  אנחנו 

שנו  קבלן  עם  הנחה  חוזה  מ תן  דקל  שא 30%ינוס  של  רואים  אנחנו  ואז    פשר . 

אפש  הלאה,  זה  את  נמשיך  אם  התעריף.  את  בדיקה.  להוריד  עוד  לעשות  ר 

הפנים  ה  משרד  של  אומרים  כללים  סלילה  להיטלי  התחשיבים  ביצוע  לגבי 

לעשות   השולית,    2שאפשר  בגישה  הולך  אחד  תחשיב  תחשיבים.  של  סוגים 

ממוצעת.   בגישה  אחר  ההבדל ותחשיב  כמה    ביניהם?   מה  אומרת  השולית  הגישה 
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ע בניי  נותר ה  עוד  תשתית  וכמה  יישוב,  באותו  לי  נשאר  והגישה    וד  לעשות.  לי 

גם  מוצעת לוקחת גם את הב המ  ולוקחת  וגם את הבנייה העתידית,  נייה הקיימת 

אני חושב שדיוק במצב שרוב   וגם את התשתית העתידית.  את התשתית הקיימת 

כ  התשתיות  בנויו המועצה  אם בר  גם  א   ת,  זאת  שדרוג,  או  תוספת  ת  ומר נדרשת 

את   לדייק  כדי  מאפס,  לבנות  צריכים  לא  הנכון  אנחנו  לתעריף  או  התעריף 

התחשי  יותר,  מאפשר  הראוי  היה  זה  השולית,  בגישה  אותו  לעשות  ראוי  היה  ב 

הרחבה   כמו  נניח  מקום  יש  אם  בפועל.  הבנייה  עלות  את  יישוב  לכל  גם  להתאים 

זה לא אותו דבר  ס,  , ששם יצטרכו לבנות בנייה מאפ רמי יוסף ון או בכ בנוף אייל 

ששם  בסתריה,  תשתיות  שיקום  מאפס.   כמו  לעשות  צריך  זה    לא  הנוסף  הדבר 

את  החזר   בנו  הם  התשתיות,  את  תחזקו  אגודות  היום  עד  בעלים.  של  הוצאות 

השקיעו   שהם  או  ממשלה.  משרדי  של  במימון  אם  ובין  בעצמם  אם  בין  זה, 

מ כספי  אני  לכם  ם.  בשקפים  ביא  הדוגמאו   10-ו   9כאן  ל את  האגודה  ת  שנניח  כך 

שילמה   מצליח  מקט מיליו   2.5במושב  שהוא  איזה  על   ₪ יש  ן  כביש.  של  ע 

המקטע  דוגמאו  את  אגודה  חבר  שכל  אומר  זה  אומר?  זה  מה  לזה.  אחרות  ת 

ירצה   שהוא  או  נוסף,  בית  עכשיו  לבנות  יידרש  שהוא  ברגע  ומימן.  שילם  כביש 

 קחו ממנו על אותו כביש קיים.  הבית, יי רחיב את  לה 

 

   -מה שאישרנו פה שכבר     בר: ו ד 

 

   -בסתירה בדיוק מה שאישרנו    : מר נריה הרואה 

 

   -לא, לא, לא   : עו"ד חן סומך 

 

זאת    : מר נריה הרואה  דבר.  אותו  את  בדיוק  דבר.  אותו  את  בדיוק 
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ב  מגרש  אותו  את  פוטרים  אנחנו  כאן,  לנו  היה  אם  בג אומרת  שהוא  סתריה  לל 

א  חבר  אותו  אדם  בן  אותו  שילם  גוד שילם,  הבית  ה,  מול  שלו  התשתיות  על  כבר 

אי  מו שלו.  שהוא  ברגע  הצדקה  מוסיף  ן  קיים,  בית  את  סיף  מממש  בנייה,  אחוזי 

הכביש   עוד,  לשלם  יצטרך  שהוא  הצדקה  שום  אין  קיימים,  בנייה  אחוזי  אותם 

הבדל  שיהיה  למה  למה?  קיימת.  המדרכה  שמש מ   2בין    קיים,  אחד  שקים  ק 

נניח   ה   10%מימש  מימש  בני מאחוזי  אחר  ומשק  שלו,  האפשריים  למה  50%יה   ,

אותו ששנ  את  ישלמו  לא  ההבד   יהם  בדיוק  וזה  ביוב.  דבר?  היטלי  לבין  זה  בין  ל 

שהמועצה   ברגע  אומרת  זאת  שלהם.  ומ"ר  מ"ר  כל  על  שילמו  כולם  ביוב  היטלי 

שום  היה  לא  כולם.  את  חייבה  היא  ג   בנתה  מההיטל הבדל.  אם  ם  הסלילה  של  ים 

שר ברגע,  ונה, אם לא מתכוונים לממש את הסעיף בחוק שמאפ כו   יש איזה שהיא 

אשא  תכף  מתכו אני  לא  האם  זה,  את  זאת  ל  רוצה  ואני  שלי,  השאלה  זאת  ונים, 

על   שמטיל  בחוק  הסעיף  את  לממש  מתכוונים  לא  אם  חשובה,  הבהרה  שאלת 

ומטיל את  את ההיטל,  חורגת  ב   בנייה  כביש  רגע שבונ ההיטל  או מרחיב  כביש  ים 

 סעיפים כאלה.    2קיים. יש בחוק  נה  ליד מב 

 

 שאלה חשובה.    : מר אבי אביטל 

 

מתכוונים    : ה הרואה נרי מר   לא  אם  אותה.  שלדעת  שאלה  זו  שאלה, 

יש כאן בעיה של חוסר הוגנות.   עכשיו הדבר הנוסף  לממש את זה, יש כאן בעיה, 

לתת,   שאני חושב שראוי שיהיה,  נחז   זה  אנ רגע  על התעריפים.  טיפה  תי  י שלח ור 

שא  בכתב  לתשובות  לכך,  דוגמאות  בוואטסאפ  מרשויות  לכולם  קיבלתי  ני 

אחרות, ממ  אזוריות  של    ועצות  שקף  באותו  שנאמר  למה  שבניגוד  שמלמדות 

המועצה, בשפיר לא... היטלים, זה בניגוד למה שנאמר כאן במצגת של המועצה.  

הווע  מנהלת  לתכנו לדוגמא  ובנייה דה  אומר   ן  זוהר  שלמה  אוריאן  ת:  בשפיר 
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בגין היטל זה", הכ  גובה  אינה  ומ "בשלב זה הוועדה  דרכות,  וונה להיטל כבישים 

לד  בניגוד  שיש  שזה  הכוונה  שאלתי  השרון.  דרום  עם  דבר  אותו  לנו.  שנמסר  בר 

"נכון."   הגבייה:  מחלקת  מנהלת  של  תשובה  כבישים.  היטל  אין  לביוב  רק  היטל 

.  ם במטה י תו דבר ג ואו   הודה. ששם..

 

 , אתה צריך להתכנס לסיום.  יה נר   : גב' כרמל טל 

 

 כמה זמן עבר לי?    : מר נריה הרואה 

 

 .  15עבר כבר    : גב' כרמל טל 

 

 יש מישהו שרוצה לתת לי את הזמן שלו?    : מר נריה הרואה 

 

 )מדברים יחד(  

 

למה    : מר אבי אביטל  לו    13אבל  יש  יש    20דקות,  עוד  דקות.    7לך 

 דקות.  

 

 )מדברים יחד(  

 

הזמן  נ ש   : גב' כרמל טל  את  לו  נתן  מי  שנייה,  נריה,  נריה,  עד  ייה, 

 איפה?  

 

 דקות בינתיים.    20נתנו לו והוא זה    3  : יטל מר אבי אב 
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 שנתן?    3-מי זה ה   : עו"ד חן סומך 

 

 שנתנו לו?    3-מי ה   : גב' כרמל טל 

 

י   : גב' כרמל טל   זמן.  נתן את ה וחנן לא  יוחנן אתה נתת לו זמן? 

 

יכ   : עו"ד חן סומך  מכא ולי אתם  לתת  לא  ם  קדימה,  מאליו  ן, 

 מאחורה.  

 

כ  שנב   : רמל טל גב'  רק  איזה  בואו  על  לא  ין  אנחנו,  זמן  מסגרת 

 מתאים הוויכוחים האלה.  

 

 דקות.    3-בינתיים שורפים את ה   : מר אבי אביטל 

 

 דקות.    3, עליי  ן אנחנו נחזיר אות   : גב' כרמל טל 

 

עוד    : אביטל מר אבי   יש  אז  והוא,  ורחמים  ישראל  ד   3חמני  ואם  קות, 

 .  דקות   8ו עוד  יסכים, אז יהיה ל 

 

..  בה סב   : גב' כרמל טל  . 

 

זכות    : מר נריה הרואה  לתת  זה  חשוב  שהוא  חושב  שאני  הבא  הדבר 

האם   האופציה,  את  ליישוב  צריכים  אנחנו  אומרת  זאת  יישוב.  לכל  בחירה 
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או   ההיטל  את  להטיל להטיל  ההיט   לא  מאוד את  חשוב  שלדעתי  עניין  זה    ל, 

 כניס אותו כאן בהחלטה.  לה 

 

 ?  -זה הצעות ל     דובר: 

 

כלום,    : מר נריה הרואה  אומר  לא  אני  לשיפור,  הצעות  הכול  זה  כמובן 

את   לבצע  כדי  זה  החוק,  נגד  להצביע  זה  בסוף  כאן  שלי  מההמלצה  חלק 

הוא   שאולי  החמישי,  והדבר  האלה.  קשור, התיקונים  עכשי   לא  דיברתי  עד  ו 

תיק  עם  החוק  את  לא  וני לאשר  אנחנו  בכלל  אולי  מדבר  החמישי  הדבר  ם. 

או צריכ  בואו...  זה.  את  הכוו ים  מה  בעיקר.  ועיקר  לי...  הבנייה  עיקר  נה? 

במשקים.   בנחלות  שלישי  בית  שני  מבית  יהיה  כאן,  נאמר  המועצה  של  הפיתוח 

שליש  בית  על  נחלות  פיצול  על  השבחה  בנחלה, היטלי  יהיו   י  מאוד    הם  גבוהים 

אלפי   מאות  אותו  שקל מאוד  אומרת  זאת  שלנו,  אנשים  שהם  ולאנשים  בן  ים. 

שני   בית  בונה  ל אדם  שלישי  בית  בונה  מבחוץ,  או  שבאים  אנשים  לא  זה  שלו,  בן 

כי   במועצה,  לגור  לבוא  ובוחרים  טובים  מיליונים  כמה  להם  שיש  אנשים  לא  זה 

כפרי   ביישוב  לגור  רוצים  ברמת  הם  גבו או  הרבה  חיים  שהם  אנשים  אלה  הה, 

אנשים דו   פעמים  פעמים  הרבה  לעולים.  שלישי  דור  או  שני  כסף,    ר  להם  שאין 

אין כסף. לאגודות אין כסף לממן את התשתיות,  ראש המועצה לאגודות    ואמרה 

לפעמים   אנשים  אותם  אז  לממן.  שלהם  לחברים  כסף  יהיה  מאיפה  ואז 

היט  לשלם  בין  ההבדל  השבחה  המשמעות  היטל    500,000של  ל  לשלם  או   ₪

של   בן    570,000השבחה  משמעות.  לזה  ויש  משמעותי.  הבדל  זה  ייקח  ₪,  אדם 

במקו ש   25משכנתא   ייקח  הוא  אז  זה  נה,  למה    27ם  צריכים,  אנחנו  למה  שנה. 

בסופו   כי  למועצה  יגיעו   .. יגיעו,. השבחה  והיטלי  כספים  אז  כאן.  זה  את  לקדם 

לז  תצעד  המועצה  דבר  במקודם של  במאו   ה  שיותר  או  שכמה  מקווה  אני  חר, 
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ל קדם במו  לכולם  כאן  קורא  אני  אז  הכספים.  יגיעו  אבל  להצביע  .  החברים,  כל 

כדי  נג  אחד  הזה.  החוק  כדי  ד  ושתיים  הנדרשים,  התיקונים  את  בו  לבצע  שנוכל 

הכסף   מכאן  זה  באמת  האם  זה,  את  צריכים  אנחנו  באמת  האם  לשקול  שנוכל 

ול  לנו,  חסר  ל שיהיה  נוכל  ז א  את  שבאמת קחת  עתידי  אחר  מקור  באותו    ה 

 זרת השם יגיע.  בע 

 

 יקון אחרי התיקון? אתה מתכוון ת   : מר ישראל כהן 

 

 מה?    : נריה הרואה   ר מ 

 

 אתה מתכוון לתיקון אחרי התיקון.    : מר ישראל כהן 

 

 כן, ברור, ברור.    : מר אבי אביטל 

 

 עכשיו?  תודה רבה, אז לאן אנחנו מדלגים    : גב' כרמל טל 

 

על    : מר רן שובע  לדבר  רוצה  אני  התהליך    2  אני.  על  אחד  היבטים, 

עצמו.  וש  החוק  על  אני תיים  התהליך,  על  תהליך,    ראשית  פה  שיש  פה  חושב  יש 

הוא   להצבעה,  הגיע  שהוא  הראשונה  והפעם  התושבים.  על  שמשפיע  דרמטי,  חוק 

עובדתי  שלו,  המהות  את  הבין  לא  אחד  שאף  בצורה  להצבעה  שבאנו  הגיע  עם  ת 

ה 14 א ,  כל  חתמו,  כולם  חתימות  הבין  חד  עברנו  לא  שהוא  חתם,  אליו  שהגענו 

 את המשמעות.  

 

 .  14זה   : קאי גב' רונית ויתקון בר 
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רונית.     : מר רן שובע  לי  תפריעי  לא    14אל  עוד  אליו,  שהגענו  ממי 

הופעתנו   הזה,  החוק  על  מדברים  כשאנחנו  התהליך.  את  עצרו  כי  לכולם,  הגענו 

המ לגל  את  ו ות  מסתכ ספרים,  עכשיו  הופתענו.  אומר  המספרים,    לים אני  על 

פנטסטיים,  מספרים  אחד  שזה  שווי   רואים  ולא  מידתיים  אני  לא  זה  ועל  וניים, 

לפה  תכ  חזר  זה  בזום,  עבר  זה  ואיך  עובדתית,  אחד  זה  החוק,  של  במהות  אגע  ף 

בז  דנו  שאנחנו  פה  הוצג  התהליך.  על  עכשיו  אומר  ואני  לדיון,  וכשזה חזרה    ה. 

דנו  איתנו   חזר  שדנו  זוכר  לא  אני  א בזה.  את  ,  המושבים  את  שערבנו  זוכר  לא  ני 

בד  חו היישובים  זה  חבר'ה  הזה.  למגזר יון  בעיקר  שמכוון  למושבים    ק  מסוים, 

פה   שהייתה  הקבוצה  את  פה  רואה  אני  גם  המושבים.  את  פה  שיתף  לא  אחד  אף 

ח  אותם  מושבים.  פה  רואה  לא  אני  החוק,  של  תח בעיצוב  ה בר'ה,  על  תהליך  שבו 

מיישובי  פה  יושבים  ק הזה.  שמחליטים  ם  מקיבוצים  פה  יושבים  הילתיים, 

ה למושבי  את  מהם  לגבות  איך  יחז ם  אחוזים  וכמה  לקרן  כסף,  למועצה,  ור 

בתוך   המושבים  של  נציגים  פה  שיהיו  מבלי  למושבים,  יחזור  וכמה  מועצתית, 

לגבי   גם  תהליך.  זה  הגיוני,  לא  זה  הזה,  פה  מצוטטים  התהליך,  התהליך 

ברו  נמצא  הזה  שהחוק  ה אמירות  מאחור.  ב  הרחק  נמצאים  שאנחנו  מועצות, 

זה   מדוי חברים  לא  זה  מדויק,  מגיעי לא  אנחנו  עכשיו  עובדים,  ק.  כולנו  לפה,  ם 

החומרים   על  מתבססים  אנחנו  חומרים,  לנו  מציגים  למליאות,  לפה  מגיעים 

פיהם  על  ומצביעים  אותם  מצוטטים  אנחנו  כשהנתו האלה,  מ ,  לא  דויקים.  נים 

מ  זה  הטעיה,  זה  ב שפי חבר'ה  פוגע  וזה  הוגן.  לא  זה  נכון,  לא  וזה  עלינו  אמון.  ע 

להגיד  רוצה  עצמ   אני  החוק  שוויוני.  לגבי  לא  והוא  מידתי  לא  הוא  אומר  ואני  ו, 

גבוהים מאוד. לקחת   זה סכומים  כי  על    80,000הוא לא מידתי  ולהטיל אותם   ₪

הילד  של  שלנו  צעיר  שלנו, זוג  ז שאנחנו    ים  כאן,  לגור  ימשיכו  שהם  ה  רוצים 

מבוג ה  של  שמות  מיני  כל  פה  צוינו  כסף.  מאוד  את  רבה  לחצות  שרצו  רים 
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הנכ הכ  גם  רוצים  איתם, לחלקם  ביש, הם  הילדים שלהם שיגורו  ואת  דים שלהם 

הדבר   את  עליהם  מטילים  אנחנו  ועכשיו  השני,  הבית  את  לבנות  היכולת  את  אין 

אומר   אני  מ הזה,  זה  מוות. לכם  אומר   כת  והם  במושבים  מסתובב  לי:  ים  אני 

ה  את  שסילקו  כמו  אותנו,  לסלק  רוצים  את  כנראה  החלשים,  תושבים 

ביפו הא  החלשות  אחר,  וכלוסיות  משהו  בו  להקים  כדי  בשכונות  שסילקו  כמו   ,

לכעסים   גורם  הזה  שוויוני  והלא  שוויוני.  לא  זה  חברים  הסיפור.  זה  כנראה  אז 

נאמר   התושבים. אדירים בקרב   קשים, אחד אם  דברים  נאמרים  או  י אומר  אנ   ות 

צרי  הכול  קשים,  דברים  שיגידו  אסור  נוק לכם  קשה  מאבק  להיות  זה  ך   .. ב.

לכ  אחת  הזה  אמירה  והכעס  פה.  יהיה  הכעס  אבל  לכולם.  זה  את  אומר  אני  ולם, 

כאן   יעבור  הזה  החוק  הנראה  וככול  נצביע  עכשיו  אנחנו  אם  גם  יישכח  לא 

ה   במליאה,  הוא חבר'ה  או   מאבק  נעצור  לא  אנחנו  מתחיל,  זה    תו, רק  טוב  דבר 

יש   המושבים.  כל  את  איגד  זה  חקלאיו   12לנו  עשה,  כשחתמו  אגודות  ת 

חושבים  בפרוטוקול,   אתם  ואם  להתאגד.  בקרוב,  יחתמו  חלקם  חתמו  חלקם 

וקבוצות   לקרן,  ישלמו  המושבים  של  שחלק  נוותר  אנחנו  דבר  של  שבסופו 

קיבוצ  יפטרו מסוימות  ויישוב ים  רלוונטיים ,  לא  הם  קהילתיים    אתם   אז   , ים 

נאבק   אנחנו  המשפט,  לבית  יגיע  זה  בציב טועים,  במשפט,  הזה  ורי,  בחוק 

בש  'רן,  ופרוצדורלית,  לי:  אמר  שנייויס  יישכח.  לא  זה  האלה.  הממדים  לושת 

גם   יישכח  לא  זה  לכם,  מודיע  אני  שנייויס   . נשכח' וזה  שבועיים  טוביה  בבאר 

ש  ו בעוד  לא נתיים.  זה  הקבו   אם  לכם,  אומר  אני  אז  תדאג  צה  ייקרה  הזאת 

אל   15שהחברים הבאים, חבר'ה   עמוק    מושבים  היד  לדבר  תכניסו את  בלי  לכיס 

המו  זה  עם  את  נעשה  בואו  אבל  פיתוח.  רוצים  כולנו  אחד,  דבר  עוד  אגב  שבים. 

י  לא  שיתוף.  של  ברמה  זה  את  נעשה  בואו  מידתי,  זה  את  נעשה  בואו  כול  ביחס, 

שבאים  להיו  לשאול ת  בלי  בכוח,  עלינו  הגיוני  או   וכופים  לא  זה  ואיך.  כמה  תנו 

אני  תהליך.  לא  כל    זה  מבקש  אני  א מסיים,  העלה,  שנריה  מבקש  ההערות  ני 
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מציגים   פה  שקורה  מה  חברים.  דיון  לא  זה  פה  שקורה  מה  לדיון.  איתם  שנגיע 

המו  עם  דיון.  מבקשים  אנחנו  להצביע.  צריכים  ואנחנו  עם לנו  ם,  היישובי   שבים, 

עם  הקהילתיים,  היישובים  לכפייה  הק   עם  לכפייה,  לא  להסכמה  להגיע  יבוצים, 

ל  גור זה  אתם  חברים  ילך.  האחרו א  המשפט  וזה  פה  מים,  גורמים  אנחנו  שלי,  ן 

פה,   שיושבת  הזאת  הקבוצה  כל  אנחנו  התושבים,  בין  מאוד  גדול  לכעס  לפיצול, 

יג  זה  תבינו  נגד,  היום  נצביע  לכעס כשאנחנו  בק   רום  לא  אדיר  הם  התושבים,  רב 

לנו.  למישהו אנ   יסלחו  שפונים  עכשיו  לא  זה  זה,  את  לכם  אומר  קשה    י  בצורה 

ו  נגד ואלימה,  אני  לכם  אומר  עמוק    אני  מעמוק  בא  זה  אבל  האלה.  הדברים 

 עמוק מבפנים, זה מה שיש לי להגיד.  

 

סוגיה   : מר אמיר קרסנטי  שהיא  איזה  פה  שיש  חושב  אני  כל  של    קודם 

'תשמע,    אני רים ש ורמציה. לפחות עם כמה חב אינפ -דיס קצת   לי:  דיברתי, אמרו 

המועצה   בהנהלת  ד אבל  אחרת,  הדברים  נתו נראים   . שנקרא.. מה  נים  ברים 

אחרים   נתונים  מציגים  אנחנו  בעצם  המתנגדים  אתם  מציגים,  ואתם  מסוימים, 

פה אמרו,   א לגמרי... לכן אני באמת קודם כל מצטרף למה שחבריי  חזור  אני לא 

שב על   חושב  אני  אבל  אמרו,  שהם  לבוא    אמת מה  למהר  מה  אין  נכון,  יהיה  זה 

את זה שוב פעם,    גע, לדעתי אפשר לעשות לקדם את החוק הזה כר   ולהצביע לכם 

ייקרה    25-30ואמרתם   לא  חודשיים  עוד  חודש  עוד  הזה,  החוק  את  היה  לא  שנה 

ו  את  נשתף  ובואו  אותו,  נפתח  אנחנו  אם  דבר  האגו שום  שהם עדי  באמת    דות, 

יושב שמה. לב  פה מ וא  עיקר הכסף  וגם חבריי  זה. אני באופן אישי  י  ולפתוח את 

, אנחנו לא מתנגדים לחוק, החוק  לנו את כל התהליך הזה שבעצם התנגדנו, התח 

לא   אנחנו  מידתי.  להיות  חייב  הוא  אבל  להיות,  צריך  הוא  גמור,  בסדר  הוא 

צעיר  זוג  על  עכשיו  לגזור  אנ יכולים  וזה  שלנו ,  עסקי  שים  פה  עושים  לא  אנחנו   ,

באז   "ן. נדל  שעשה,  מי  כל  גזר,  אזורית  מועצה  בכל  את  תראו  שעשו  ורים 
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מאוד  ההרחבות  מאוד  אחוז  יש  מבחוץ,  ,  לאנשים  הנכסים  נמכרו  שבאמת  קטן 

אנשים   יש  יקרה,  מאוד  מתנה  הייתה  בעצם  שקיבלנו  הזאת  המתנה  לפעמים  כי 

ה  אז  בזה,  לעמוד  יכלו  א שלא  מכר  כי וא  זה,  לו    ת  היה  חובות  לו    1001היה 

רו רים דב  ולא  לבנינו,  זה  את  רוצים  באמת  אנחנו  לכן  לאנשים  .  זה  את  צים 

האנשים מבח  רוב  ובסוף  אנשים    וץ,  זה  הרוב  באמת  והרחיבו,  פה  בנו  שבעצם 

להיות   שצריך  חושב  אני  לכן  שלנו.  במועצה  כאן  שגדלו  חברים  פה,  גדלו  שהם 

הסכ  בגובה  המיד מידתיות  צרי ום.  סביב  תיות  דעתנו  לעניות  להתכנס  -ה כה 

ש   20,000-30,000 הזאת  ההגבלה  בית.  שבונה  למי  אני    250ל  ₪  קרקע,  כבר  מ"ר 

זה כהערת  לא בטוח    אומר את  אני  היועץ המשפטי,  זה אליך  אני מפנה את  אגב, 

הבן   סליחה,  רגע  לנו:  יגידו  בסוף  הם  כי  זה,  את  לעשות  לנו  ומותר  שוויוני  שזה 

יו אד  הזה  על  ם  על    1,000שב  יושב  והוא  על  וא   מ"ר   500מ"ר  יושב  מ"ר,    375ני 

יש פה אי שווי   מ"ר   250וכולם משלמים על   יפסול  ון, לדעתי בית המשפט  קרקע, 

וזה   עליו,  משלם  אתה  בשטח,  לך  שיש  אדמה  גרגיר  כל  אתה  אדוני  ויגיד: 

לך   יש  אם  כי  ל   1,100מידתיות.  יש  אם  גובה.  שהמינהל  כמו  מ"ר    1,000ך  מ"ר, 

כמו  אתה   משלם  וכמו    500לא  כי  מ"   700מ"ר  זה?  את  פותח  אני  למה  עכשיו  ר. 

אנחנו   תג  בסוף  שהוא  איזה  נש קובעים  קרקע,  מ"ר  על  למשרד  מחיר  זה  את  לח 

. למה אני   יגידו: אדוני, מה פתאום זה לא מידתי. זה איזה יענק'ל כזה.. הפנים, 

לי   שיש  לשלם  לו    250צריך  יש  והוא  גם   1,000מ"ר  משל   ₪  אז    250ם  הוא  מ"ר? 

הש  את  מפנה  יכ   אלה אני  תשובה,  לקבל  אשמח  אני  המשפטי,  היועץ  ול  אליך 

בי  וצר להיות שאולי לא  אני חושב שזה  דיך כרגע התשובה,  יך משהו לבנות, אבל 

הזה.   החוק  עם  להיחפז  צריך  לא  אומר  אני  ולכן  אליו,  להתייחס  שצריך  משהו 

ואני   לומר משהו  רוצה  רק  וחליל אני  רוצ חס  לא  או ה  להקצין  לדבר בהתרסה,    ה 

ש אל   אבל  נקודה,  שהיא  איזה  לחדד  רק  רוצה  אני  רותם  הבחירות  יך  קמפיין  כל 

ש של  זה  על  התבסס  באמת  מתכוננת  ך  ואת  טוב,  לא  במצב  באמת  פה  התשתיות 
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שמשרדי   חושב  לא  אני  במועצה.  פה  נלקח  שלא  קורא  בקול  כסף  להביא 

תושבי   של  הכיסים  זה  ה המועצה.  הממשלה  לא  לא  אני  הוא  שלי  הכיס  ממשלה, 

ו ה,  הממשל  הכספים,  את  אולי  לשאוב  צריך  שמשם  חושב  דווקא  ואני  לאו 

עתק  מדברים,   בסכומי  שאנחנו  זה    האלה  את  שנשים  ומבקש  רוצה  אני  זה  בגלל 

הם   לי  לנו,  לפחות  הגיוניים,  שהם  בסכומים  מידתיים  בסכומים  שנקרא  במה 

בנ  מחבריי.  ולחלק  החזר הגיוניים  ש ש   70%-ה   ושא  חושב  לא  אני  ההחזר.  -ל 

הייש אם  ,  70% על  מוטלת  דבר  של  בסופו  היא  האחריות  של  בסוף  הנושא  ובים, 

ש הכביש  האחזקה  ועל  בכלל  ש ים  הראוי  מן  אז  יחזור    90%-להם,  מהכסף 

ו  חושב    10%-ליישובים,  אני  הזה,  האיזון  שעל  חושב  אני  במועצה.  שיישארו 

הכ  חלוקת  של  הזה  הנושא  מ שעל  זה  שאפש סף,  תמיד  שהו  אפשר  אותו,  לפתוח  ר 

א לפתו  ליישובים  ח   .. היה. בהמשך,  גם  משהו  80%או    90%,  70%ותו  זה   ,

לה  עליו שאפשר  ולדבר  עליו  במתכונתו  תפשר  כרגע  הזה  שהחוק  חושב  אני  ולכן   ,

אני   לשבת,  צריכים  ואנחנו  אותו,  לקבל  יכולים  לא  שאנחנו  חוק  הוא  הנוכחית, 

ל   .. אומר. או 100%-לא  אני  צריכי ,  אות מר  לטייב  אותו,  לחדד  לשבת,  ו,  ם 

בצו  בעצם  אותו  להכניס  ובאמת  אותו,  לנו  שעש להתאים  כמו  טובה  יותר  ..  רה  ו.

לגזר,   עזר  היה  בחוק  זה  אז  באמת.  נו   . על.. תרת"ח  משנת  והיה  היה,  לא  שגם 

לקחנו   עשינו,  ואנחנו  חזרנו    3-4בעבר,  הלכנו  הוועדים,  עם  דיברו  חודשים, 

ה ובאנו  בסוף  פה  ,  ג צגנו  היה  זה  הסיפור,  נגמר  פ הצבענו  חושב  ם  אני  אחד.  ה 

מהסוג   בחוק  ובוודאי  שה   הזה שבוודאי  חוק  באמת  עם  שהוא  פה  מטיל  וא 

נתונים  התו  כמה  ושאלתי  בית,  בונה  שהוא  בזמן  לשלם,  כסף  המון  המון  שבים 

בית   בונה  אדם  עוד    200בן  הוסיף  אז  עוד    100,000מ"ר  לזוג   ₪100,000,   ₪  

זה  עכשיו  ש   4עוד    צעיר  הכול.  זה  משכנתא,  מאוד  עניי ב   ה ז נים  אני  הזה,  ן 

הז  שהחוק  חושב  אני  בעוד  מבקש,  להידחות  צריך  נעבו   3-4ה  נשב  ד  חודשים, 

 נטייב אותו, ונעלה אותו חזרה להצבעה. תודה רבה לכם.  



 מועצה אזורית גזר

 11.05.2021, שלישימיום , 23המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 67 

 

 תודה, תודה.    : גב' כרמל טל 

 

לגנות את הא   : מר אבי אביטל    ופנו, אם יומים שה ראשית כל אני רוצה 

   -ם יודע, זה לטענת   הופנו אני לא 

 

   -איך אתה יכול   : מר אורי נדם 

 

 אורי.    : גב' כרמל טל 

 

יש    : יטל מר אבי אב  אם  לגנות  רוצה  אני  לגנות,  רוצה  אני  זה  בשביל 

   -כאלה 

 

 אורי, כל אחד יקבל את זכות הדיבור.    : גב' כרמל טל 

 

   הם יצאו. אנחנו יודעים מאיפה    : גב' רותם ידלין 

 

אית   : מר אבי אביטל  דיברת  אתה  ו אורי  כועס, י  אתה  כמה  לי    אמרת 

לג  רוצה  שאני  אמרתי  רוצה  אז  לא  אתה  אם  אגנ נות,  לא  אני  אגנה  אין  שאני  ה 

לשאול   כל  קודם  רציתי  לי.  שרשמתי  נושאים  כמה  לי  יש  הלאה.  נמשיך  בעיה, 

הדיון  צה לגבי  את ההנהלה האם הגיע איזה מכתב או פנייה ממשרד הפנים למוע 

לק הח  לא  דיון,  לקיים  אם  הזה,  כזה,  יים דש  מכתב  הגיע  אם  מסגרת,  באיזה   ,

 נו מצביעים.  לראות אותו לפני שאנח הייתי שמח  
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 תינתן תשובה בסוף.    : עו"ד חן סומך 

 

 אוקיי בסדר.    : מר אבי אביטל 

 

 על הכול אנחנו עונים בסוף.    : גב' כרמל טל 

 

ב   : מר אבי אביטל  אין  ברור.  כן,  חשוב  עיה כן,  אם  אמרתי  עכשיו   .

כבישים  לסלול  בואו למועצה  חושב  אני  כל  קודם  חשוב.  זה  ואכן  במה    ,  נשתמש 

יש לנו יתרות כספים של   ואני חושב מן  שיש לנו,  עשרות מיליוני שקלים בקופה, 

כבישים   של  מצוקה  יש  אם  ובאמת  שיש,  במה  להשתמש  כל  קודם  היה  הראוי 

כ  לסלול  הש וזה,  כסף,  הרבה  יש  נשתמש  בישים,  בואו  בקופה  כסף  הרבה  אירו 

וזו   לשאול,  רוצה  שאני  שלישי  דבר  שני.  דבר  זה  חשובה.  בו,  מאוד  שאלה 

יד לפטור את הרג"מ מאותו   חברים, אותם חברים שיושבים פה, הצביעו באותה 

שלנו.   לתושבים  לאשר  רוצים  מכם  שחלק  אבל  לא,  אנחנו  רוצים,  שאתם  היטל 

יוצר  הטייקונ   זה  שאת  מעוות  פוטרים  מצב  אנחנו  הגדולים  היזמים  ואת  ים 

את   פה  שייסדו  שלנו,  התושבים  ואת  הזה,  באו  מההיטל  והקיבוצים,  המושבים 

   -50-משנות ה 

 

 ?  רק איפה אותה רג"מ   : עו"ד חן סומך 

 

 אנחנו בסוף נתייחס לזה.    : גב' כרמל טל 

 

א   : מר אבי אביטל  ששאלתי  אפילו  זוכר  אני  ראש  הרג"מ  סגן  ת 

ואני  אז    המועצה,  כזה,  חוק  לנו  שאין  אמרת  לי.  שענית  התשובה  מה  גם  יודע 
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זה  אותו,  שנרשום  טעם  אחד,    אין  זה  אז  בפרוטוקולים.  הזה  בסגנון  שרשום  מה 

התושבים   על  אותו  ונטיל  הזה  מההיטל  נפטור  אנחנו  שאותם  הגיוני  לא  אז 

המצגת  לגבי  שלישי,  דבר  כסף.  להם  שאין  שלנו  כסף  הקטנים  כמה  הצגת   .

כבישים  הפסדנו   לסלילת  המס  את  היום  עד  מהתושבים  גבינו  שלא  בכך 

אמ  שזו  להגיד  רוצה  ו  ומדרכות.  שהפסדנ לומר  אפשר  ומוטעית,  מטעה  קצת  ירה 

רק   לא  גוף,  מאיזה  תרומה  או  מענק  איזה  או  התב"רים  את  לקחנו  שלא  בכך 

ב  מחר  הפסדנו.  ואומרים  התושבים  שלנו  מהכיס  כסף  עוד  שלוקחים  או  בוקר 

עו  או  המיסים  חודש  את  נעלה  בואו  להגיד  יכולה  את  שנה,  את    30%-20%ד 

כ  כמה  יודעים  אתם  איזה  הארנונה.  הארנונה,  את  העלינו  שלא  בזה  הפסדנו  סף 

לוקחת   את  הפסדנו.  ואומרים  שלנו  מהכיס  הכסף  את  לוקחים  זאתי.  אמירה  מן 

הפ  אומרת  את  שלי  בכסף  הפסדנו,  אומרת  ואת  ומהם  את  ממני  למי  סדנו. 

הפס  ללא  אומרת  השנים  כל  הסתדרנו  אומר  אני  שני  דבר  הפסיד?  זה  מי  דנו, 

 בים, אז אפשר להשתמש ביתרת כספים שיש לנו.  ההיטל הכבד הזה על התוש 

 

.   : עו"ד חן סומך  . ונריה יהיה.  קח את היתרה הזאתי 

 

 )מדברים יחד(  

 

עו   : מר אבי אביטל  לי  יש  הא  משהו.  איזה  עוד  פה  לי  נושא,  יש  ד 

אם   לדעת  מסוימים  רציתי  יישובים  עם  הסכם  איזה  או  ודברים  דין  איזה  היה 

יי  או  מושבים  או  קיבוצים  אותם  או  החריגו  אחרת  או  כזו  שבדרך  שובים 

דלת   איזה  או  ישלמו  שלא  או  אותם,  להחריג  פתרון  איזה  שמצאו  או  מהתשלום 

לה  רוצים  אנחנו  דרך  כזאת  יש  ואם  לדעת,  רוצה  אני  במסלול  מסתובבת.  גם  יות 

זה   נתנו  הזה,  הגבייה,  את  שעשו  מסוימות  מועצות  על  ששמעתי  יודע  ואני  אחד. 
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כל  להחליט  שלא    לאגודות  מי  הזה,  ההיטל  את  עליו  יחילו  שרוצה  מי  יישוב, 

לו   תהיה  לא  בעיה,  אין  מהקרן  יקבל  לא  הוא  עליו...  יטילו  ולא  שיבקש  רוצה 

 ת הדוגמא.  קרן. יש גם דוגמא, נריה אני חושב יש לו א 

 

 אבי אתה צריך לסיים.    : ל גב' כרמל ט 

 

אין   : מר אבי אביטל  לכן  אומר  אני  אסיים,  אני  בעיה,  צורך    אין  לנו 

או   להתנגד  שצריך  חושב  ואני  התושבים,  על  יכביד  שרק  הזה  המיותר  במס 

כרגע   עליו.  להצביע  שנשקול  כדי  משמעותית,  מאוד  מאוד  בצורה  אותו  לשפר 

 התנגדות מוחלטת.  

 

 .  תודה רבה   : גב' כרמל טל 

 

תושבי    : מר אבי אביטל  רוב  ואת  שלי,  הציבור  כל  את  שמייצגת 

 י המועצה.  המועצה, את רוב תושב 

 

בבקשה.    : גב' כרמל טל  לכולם  נגיע  אנחנו  רמי,  עמיר?  רבה.  תודה 

 עמיר.  

 

שהוצגה   : מר עמיר כהן  המצגת  כל  זרקה    קודם  ורותם  יפה,  מצגת 

שצרי  ככה...  המצגת  הציבור בין  השיח  על  לשמור  רותם  ך  אליך  פונה  אני  אז  י. 

מקו  ועד  עם  במועדון  אצלנו  עשית  שאת  שמה  לך  ואומר  בשיח  אישית,  מי 

את   זה.  את  עושים  לא  המקומי,  הוועד  כלפי  באמוני  לפגוע  שניסית  הציבורי, 

שיח   לא  שזה  חושב  אני  התושבים.  כלפי  הוועד  כלפי  באמוני  לפגוע  ניסית 
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שת  א'.  זה  ע ציבורי,  לעניין  לפרקטיות  שבמשך  יים,  אמרת  את  לא    8צמו,  שנים 

ש   67נגבו   אמרת  כן?   ₪ צפויים    10,000-מיליון  אב  בתקופה  בתי  להיבנות 

איך   להאמין  לי  קשה  כש   10,000הקרובה,  האחרונה,  בתקופה  יבנו  אב  -בתי 

זה    70,000 בית,  כל  עבור  הוא  מיליארד    700הממוצע  צריכים  אנחנו  מיליון. 

ל  כדי  אפס וחצי  לקו  המועצה  את  ה הביא  האם  שני,  דבר  לזה?  נגיע  איך   ,-250  

כי  בנחלה,  בית  כל  פר  או  בנחלה  בית  פר  הוא  עם    מ"ר  נחלות  ה   3-ו   2יש  -בתים. 

יש    250 נון  בבן  פשוט,  חשבון  עושה  אני  בית.  כל  פר  הוא  אז    83מ"ר  משקים. 

עוד   יבנו  נותן    83נניח  זה  פר    5-6בתים   ₪ מ 70,000מיליון  כשאתם  שכל  .  ציגים 

ב   2.5בערך    קילומטר עולה  נעשה  מיליון ₪ האלה? איך נממן    5-6-מיליון ₪, מה 

שנ  מציע  אני  הכול?  להיות  את  יכול  הזה,  החוק  לגבי  מקצועי  רציני  דיון  עשה 

אבל   נמוך,  הוא  הזה  שהסכום  להיות  יכול  אומר,  לא  אני  יותר,  לגבות  שצריך 

יהיו  לגבות  שעומדים  האלה  שבסכומים  חושב  להם    אני  יהיה  שלא  יישובים 

מנוף   שהוא  איזה  יהווה  זה  להם,  יהיה  שכן  יישובים  ויהיו  תשתית,  פתרון 

פוליטי  שצריך  למועצה  חושב  אני  דעתי.  זאת  פחות,  לאלה  לתת  או  לאלה  לתת   ,

צריך   לדעתי  אבל  כך,  כל  מעורב  הייתי  לא  אני  הזה,  בנושא  חוזר  דיון  לעשות 

 לעשות דיון חוזר, זהו זו דעתי.  

 

 רחל.  תודה רבה.    : ' כרמל טל גב 

 

צ  חושבת    : ה ורי גב' רחל  אני  מהבטן.  מאוד  במשהו  להתחיל  רוצה  אני 

חרונות המועצה בראשות רותם וגם ההנהלה עושים עבודה ישרה,  שבשנתיים הא 

לי בתהליך   חושבת שמה שהכי קשה  אני  שנעשים.  דברים  יש המון  ושקופה.  כנה 

מתנגד  לא  ומי  מתנגד  מי  רק  לא  זה  הפק הזה  זה  זכותו,  אחד  כל  והיושרה  ,  פוק 

לשבת  לי  קשה  וממש  בנתונים.  נציגים    והפקפוק  אתכם  ולשמוע  מליאה  כחברת 
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נעים  א  לא  לי  עושה  ממש.  ממש  מהבטן.  לי  קשה  זה  האלה,  הדברים  את  ומרים 

לא   נריה,  ואני מדברת מהבטן  זה.  על  מתגברת  ואני  ולצאת  לי לקום  ברמה שבא 

 ..  מנתונים ולא ממספרים ולא. 

 

   -א, אני מבקש ל   : מר נריה הרואה 

 

 נריה, נריה.     : גב' כרמל טל 

 

   -בנתונים אבל ... שקשה לך לפקפק    : מר נריה הרואה 

 

שלא    : גב' כרמל טל  כמו  חברים,  של  לדברים  מתפרץ  לא  אתה  נריה, 

 התפרצו אליך.  

 

 היא פנתה אליי.    : מר נריה הרואה 

 

 היא פנתה אליו.    : מר אבי אביטל 

 

א   : וריה רחל צ   גב'  פנה  דרכים  הוא  מיני  כל  יש  בסדר,  הכול  ליי, 

כל  יסודית שכן  עבודה  נעשתה כאן  דבר שני,  לה תושבי מושב בעבודה של  לפנות. 

השנה, של... את החוק. להגיד באופן כללי שמושב לא ישב שם, אני חושבת שזה  

א  וכתבה  החוק  את  שבנתה  בקבוצה  מושב  של  יישוב  תושב  ישב  כי  נכון.  ת  לא 

היו  הנתונים  כל  שזה    החוק.  להגיד  אחת,  דוגמא  רק  וזה  אחד,  דבר  זה  ידועים, 

מאוד מאוד תומכת בחוק, בתור בת יד רמב"ם  נעשה בחופזה, פחות. אני אישית  

שבוע   לפני  יוסף  בכרמי  לנו  שקרה  שמה  חושבת  אני  יוסף,  בכרמי  היום  שגרה 
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מה  שהשקיעה  אגודה  חזקה,  שאגודה  לזה  נפלאה  דוגמא  הפרטיים  וקצת,  כספים 

יוסף היא חריגה  של התושב  כי כרמי  ים שלה, כדי לבנות את כל התשתיות שלה, 

הצלי  לא  הזה,  של  במקום  בעלות  מדרכות,  לבניית  חומש  תכנית  להעביר    100חה 

יכעסו   שלא  מקווה  אני  לי,  יסלחו  ככולם  רובם  יוסף  כרמי  תושבי  לתושב.   ₪

 זה לא העניין.    ₪,   100עליי שאני אומרת את זה, יכולים לשלם  

 

ר   ולכן אני באה ואומרת.    : וריה חל צ גב' 

 

 ..  את עונה.   : מר אבי אביטל 

 

צ  אותו    : וריה גב' רחל  בני  בבקשה.  לי  תפריע  אל  לך,  הפרעתי  לא  אבי 

לא   שהאגודות  לזה  דוגמא  שזאת  חושבת  אני  עדיין  מקום.  באותו  נולדנו  מושב, 

חזקות  כשהן  גם  הן מצליחות  כוח,  להן  כשיש  גם  את    ,  לפתור  מצליחות  לא 

על ה  זה  את  להחיל  מצליחות,  לא  הן  מנסות,  הן  רוצות,  הן  האגודה    תשתיות, 

לא   יוסף  בכרמי  אנחנו  גם  מצליח,  לא  שזה  שנים  מספיק  כבר  זה  את  הוכחנו 

קשה.   דבר  זה  שינוי  לעשות  כסף.  של  עניין  היה  לא  וזה  זה,  את  לעשות  הצלחנו 

ד  הוא  שינוי  ב כל  שינוי  גם  קשה,  שי   100-בר  גם  קשה,  דבר  הוא  בלהחיל  ₪  נוי 

ה  וזאת  מנהיגות,  צריכה  וכאן  קשה.  דבר  זה  כאן  חוק חדש  ואני אספר  מנהיגות. 

זוכרת   אני  רמב"ם  יד  כבת  הקודמת.  בישיבה  שסיפרתי  הסיפור  את  כולם  מול 

של   הבית  מאחורי  שהיה  הביוב  בור  את  לרוקן  שבאו  הביוב  משאיות  את  כילדה 

נינ הה  הריח  את  שלי,  ופ ורים  שבאו  פעם  כל  שעלה  הזה.  וח  ביוב  הבור  את  ינו 

של ההורים שלי  התרעומת  זוכרת את  ההורים  ואני  לא רק  כי  הדודים שלי,  של   ,

חוק   על  שהייתה  התרעומת  את  רמב"ם,  ביד  גרים  שלי  מהמשפחה  הרבה  שלי, 

מ  הזה?  החוק  בלי  חיים  שהיינו  היום  לדמיין  יכול  מישהו  הזה.  יכול  ביוב  ישהו 
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שהיו  לפנ לדמיין  כדי  ביובית  נזמין  קשה,  ם  היה  זה  מאחורה?  הביוב  בור  את  ות 

כ  היה  פשוט.  היה  לא  התפקיד  זה  בסדר,  זה  עכשיו  גם  יכעסו  אז  כן,  כעסו.  עס, 

שלנו בתור מנהיגים זה להחזיק את זה. ולהגיד זה קשה, נכון. אבל יש פה סדרי  

האישי  בעיניי  עדיפות  סדר  וזה  כי  עדיפויות,  חשוב,  מאוד  מאוד  שלי  ת  הבן 

לא   יוסף  אני  בכרמי  מדרכות,  ללא  שלמים  רחובות  יש  כי  במדרכות,  לנסוע  יכול 

רוצה  רו  ממש  ממש  ממש  שאני  והדבר  המועצה.  של  העזרה  את  צריכה  ואני  צה 

השונות,   הגישות  למרות  הדעות,  חילוקי  למרות  הכעסים,  למרות  שנצליח,  זה 

הקבוצ  של  שיח  על  לשמור  בסדר להצליח  חשוב  וזה  הזאת,  מאוד,  ה  עדיפויות  י 

   אני לא מסכימה איתך, גם אם אתם כועסים, אפשר ויש דרך לדבר.   גם אם 

 

 תודה. חיה.    : גב' כרמל טל 

 

החותמים   : גב' חיה לזר נוטקין  בן  הייתי  אני  להזכיר,  רגע  רוצה  אני  טוב, 

במליאה  החלטה  קיבלנו  נעצור,  בואו  רגע  ונדון של  נשוב  רגע  ובוא  פעם    ,  שוב 

או  חוק  נכונים, באותו  לא  התעריפים  זה    לי  מהר.  נורא  נורא  נעשתה   . זה.. אולי 

א  זאת  חוזר,  לדיון  יורד  חזר  אתה  דעתך,  את  מחשיבה  לפחות  אני  נריה,  ומרת 

אני   ולכן  חוזר.  לדיון  חזר  וזה  טובה,  עבודה  עושה  שאתה  חושבת  אני  לפרטים, 

חב  היום,  שיש  בשיח  ככה  קצת  מתקשה  אני  כ אומרת  לשירותים,  הלך  שרן  י  ל 

שא  רן  של  בשיח  שיח  במיוחד  שהוא  איזה  איתם  נעשה  שהקיבוצים  כאילו  ומר 

הבטיחו   עם  נפרד,  לא  בטח  מדובר,  מה  על  יודעת  לא  כספים,  להם  שיחזירו 

רגע   צריכים  קל,  הכי  אומרת  זאת  מזה,  ויותר  נען.  את  מייצגת  ואני  הקיבוצים, 

עו  שנקרא  מה  שווים,  כולם  בנען  מ להבין,  היום.  -ד  גם  אז  גם  היום  ,  ולכאורה 

ולהג  בניגוד  לבוא  כאילו  זה  ניקח,  מהם  רק  בתים  שיבנו  אלה  החדשים  רק  יד 

מאלה   רק  פתאום  מה  מכולם,  לקחת  אמורים  כי  הקיבוצית,  לתפיסה  בכלל 
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לה   יש  שנען  חושבים  אנשים  שכאילו  ולמרות  זאת  ולמרות  בונים?  שעכשיו 

ע  לה  יש  הלאה,  וכן  מצוינות  הי תשתיות  יחסי,  באופן  פעם  ומצד  וד  מסודרת.  א 

אנחנו אוכ שני אנח  שנקרא  מה  אנחנו תמיד  חמורה של חוסר כסף,  בבעיה  לים  נו 

בעתודות   נוגסים  אנחנו  בצד.  ולשים  לחסוך  הצליח  הקודם  שהדור  מה  את 

מהתושבים   דבר  שום  לגבות  יודעים  לא  לגבות,  יודעים  לא  גם  ואנחנו  כספיות, 

בנ  אנחנו  גם  ולכן  החושבים שלנו,  את  כשעשינו  אחרי ען  מה  יודעת  לא  אני  ם  , 

בכ  נכון  יהיה  זה  האם  ובדקנו,  חושבים  עשינו  אנחנו  אבל  לגייס  עשו,  זאת  ל 

אני   כן.  הייתה  שלנו  התשובה  שהוא,  דבר  כל  או  תיעול  כביש  לצורך  כספים 

הרי   חושבת,  אני  לא.  המושבים,  נגד  שזה  ולהגיד  לבוא  הזה  שהשיח  חושבת 

ח  הוא  עצמו  אם הכסף  עצמם,  ליישובים  לקיב   וזר  חוזר  זה  קיבוץ  זה  זה  אם  וץ, 

ח  זה  קהילתי,  יישוב  זה  אם  למושב,  חוזר  זה  מושב  הקהילתי.  של  ליישוב  וזר 

בסוף   לעשות,  מה  אבל  בחינם.  שלנו  לילדים  לתת  רוצים  היינו  שכולנו  ברור  וזה 

את   בדיוק  לבנות  כדי  לא  לכיס,  יד  להכניס  יצטרכו  הם  יבנו  שלי  כשהילדים 

שלהם  אימא  שכבר  א   המדרכה  לבנות  כדי  אלא  כדי  בנתה,  השעשועים,  דן  ת 

המש  את  לבנות  כדי  התאורה,  עמוד  את  אותה  לבנות  את  לא  האחר,  הו 

אותה   לא  זה  לא,  מדרכה.  אותה  את  פעמיים  בונים  אנחנו  להגיד  בסמנטיקה 

לאותה משפחה ששילמה,  מדרכה, זה כדי לשמור על התשתיות, הרי זה חוזר לא  

חו  כ זה  אני  יישוב.  לאותו  אנחנו  זר  אם  שמחה  הייתי  של  ן  העניין  את  נבחן 

הדברים  את  בורים  על  מכירה  לא  אני  כמה    התעריף.  עד  עצמם,  התעריפים  של 

תעריף   הפאנלים,  של  העניין  את  כשהעברנו  בזמנו  הסכומים.  את  להגמיש  אפשר 

גם   התחתון,  הרף  על  הלכנו  אז  סולאריים,  פאנלים  על  לקחת  התחלנו  פה  חדש 

שזה   אשמח  מאוד  בר אני  התחתון,  הרף  על  רגע  יהיה  יתחילו  שאנשים  גע 

יודעת  לא  רן  לזה,  מעבר  לרעיון.  לא    להתרגל  הלב  על  יד  עם  שמעת,  אתה  אם 

הם   שהיום  לחבר'ה  לבוא  מאוד  עד  לנו  קשה  דבר,  שום  לקיבוצים  הבטיחו 
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תשלמ  אתם  היום  לא,  להם:  להגיד  ולבוא  דבר,  אותו  משלמים  שכולם  ו  יודעים 

שב  אלה  אתם  כי  אני יותר,  גם  אומרת  זאת  לבנות    ונים.  שסיימה  מישהי  בתור 

מעל   להגדיל  ארצה  אני  אם  מזמן,  זה  160לא  לשלם,  אצטרך  שאני  יודעת  אני   ,

 המחיר לטובת הציבור הכלל תודה.  

 

 תודה רבה. נעמה.    : גב' כרמל טל 

 

ע  : גב' נעמה מאירי מקוב  השקיפות,  על  תודה  להגיד  רוצה  רק  ל  אני 

הפ  הדלת  על  ל הסבלנות,  כל שאלה שהייתה  הולם.  תוחה,  שניתן מענה  י הרגשתי 

הב  על  רחל  של  לדבריה  מצטרפת  להמשיך  ואני  שנוכל  כדי  מכבד,  לשיח  קשה 

 לתפקד עד סוף הקדנציה.  

 

 תודה רבה, תמיר.    : גב' כרמל טל 

 

האחווה    : מר תמיר ארז  ועל  פה,  הדיון  על  מילה  איזו  אגיד  אני 

פה  מ שמתקיימת  לא  זה  בתוך  שלא  מי  תרבו .  יש  אבל  זה,  את  של  כיר  שלמה  ת 

היישובים הק  ושל  אנשים  המושבים, תרבות שלמה של הקיבוצים  ושל  הילתיים, 

והרג"מ. כל אחד בא מתרבות סביבתית אחרת.   שלא נמצאים פה זה מחנות צבא 

היא   כך  בסתריה,  יש  מה  רואים  אתם  אמרה  רותם  פה,  שהעירו  ההערה  לגבי 

עם   ג עשתה  זה  את  ואמרתי  סת הנייר,  עם  שעשינו  מה  לכם,  עם  ם  גם  יהיה  ריה 

נשקיע  ואנחנו  להחרגה,  לפה  יבוא  זה  ישקיע,    הקיבוצים,  רמ"י  ואם  שצריך,  מה 

ככה   יעשו  שלנו  דילים  שאין  חושב  אני  קנס.  כפל  יהיה  ולא  ישקיע  רמ"י  אז 

לפור  גם  רותם  את  הזמנו  אנחנו  לכולם,  אחיד  הוא  החוק  ככה,  יעשו  ום  ולכם 

לקיבוץ  וגם  בכלל הקיבוצי  היא  בקיבוץ  אצלי  בזום    .  פעם  פעמיים,  הייתה 
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קיב  והיא  ההחלטה,  את  קיבלה  חושב  ופעם...  ואני  השאלות.  לכל  תשובות  לה 

מיני   כל  של  סיסמאות  ובלי  השני,  עם  אחד  לדבר  פשוט  שלנו  העבודה  דרך  שזה 

אצלנו   וההחלטה  לשני.  אחד  להקשיב  פשוט  אלא  לשני,  אחד  במזכירות  להקשיב 

להצביע  כי   הייתה  שמוצעת.  ההחלטה  אבל    בעד  עלינו,  מקשה  זה  למדנו,  אנחנו 

לנהל   איך  פתרונות  לנו  החליטו  יש  אצלנו  אז  לעשות.  ומה  שלנו  העניינים  את 

 בעד, לקבל את ההצעה הזאת, להצביע בעד.  

 

 תודה רבה, איתי.    : גב' כרמל טל 

 

עצמי   : מר איתי שייביץ  את  שואל  אני  יודע  את    לא  עכשיו  צריך  אם 

שואל  הדי  באמת  אני  הזה,  שומע  ון  הטענות,  את  שומע  פה  יושב  אני  עצמי.  את 

מב  שהן  טענות  לא,  את  אומר:  רן  את  שומע  אני  פחות,  מבוססות  יותר  וססות 

.  אנחנו במלחמה אנחנו נמשיך   , לא..

 

 מאבק, מאבק.     : מר רן שובע 

 

 מאבק.    מאבק סליחה נכון... מלחמה זה   : מר איתי שייביץ 

 

   )מדברים יחד( 

 

שלי  הג   : מר איתי שייביץ  הראש  אולי  זה  בגלל  אז  מהגזרה,  פשוט  עתי 

המ  כי  שונה,  טועה,  קצת  אני  שאולי  להיות  יכול  אבל  עלתה,  כנראה  הזאת  ילה 

החלטה   פה  תהיה  רגע  עצמי,  את  שואל  אני  אז  אבל  מוזר.  להיות  יכול 

יהיו  לא פה אחד,  כולנו פה אחד  נצביע  שנה  מתנגדים לא, אבל לא מ   דמוקרטית, 
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י   היה המשך התנגדות, עדיין לא תקבלו את הכול, בסדר.  מה יקרה פה עדיין 

 

 נכון.     : ובע מר רן ש 

 

מליאה    : מר איתי שייביץ  אנחנו  בזה?  עשינו  מה  אז  בזה?  נכון  מה 

הרוב,   החלטת  זה  כי  שהתקבלה,  ההחלטה  אחרי  נעמוד  בואו  החלטה,  קיבלנו 

שליחי,  בתור  כי   ואנחנו  עכשיו,  לי  תענה  תוכל    אל   ... שלי, הזמן  זה  זה  לענות. 

כי  הלאה,  אותה  ונסביר  אנחנו  נלך  בואו  הרוב,  ציבור,    החלטת  מנהיגי  אנחנו 

יתרונות   שמתקבלת  החלטה  בכל  כמו  מאחוריה  יש  לרע,  או  לטוב  החלטה 

וכבר   דיון,  ועושים  פה  עושים  אנחנו  אם  אבל  אותם.  להסביר  ונדע  וחסרונות, 

די  ב נעשה  דיון  ונעשה  בעבר,  ונעשו  ון  הוואטסאפ,  יהודה  קבוצת  עם  דיונים 

שהיום   מה  את  תקבלו  לא  אתם  זאת  ובכל  וזה  ורותם,  הטעם?  מה  אז  מתקבל, 

דמוקרטית,   בצורה  החלטה  התקבלה  החלטה...  התקבלה  אם  כי  בידיך.  לא 

עכשיו  עושים  שאנחנו  מה  שזה  פה,  לדיון  פעם  עוד  להתדיין.  וחזרה  זמן  היה   ,

ואח אני   בגרות  פה  שיש  ואחריות חושב  מנהיגותית  לקבל    ריות  ציבור  שליחי  של 

זה   ולרע,  לטוב  שהתקבלה  החלטה  אותה  שמה  את  חושב  אני  שני  דבר  אחד. 

וזה   עצמי,  על  גם  זה  את  לוקח  ואני  החוק,  של  הזה  הנושא  בכל  טוב  לא  שאולי 

כי המחול שדים,  זה ההסברה.  עזר  לחוק  עזר  לומדים מחוק  ואני    משהו שאנחנו 

וה  עצמי  את  חבריי, שואל  את  שאלתי  גם  את    אמת  לדחות  אולי  כדאי  לא  האם 

נתדי  נדחה  בואו  קל,  הכי  הרי  אם  זה,  כי  טעות.  שזו  חושב  אני  אבל  פעם.  עוד  ין 

עוד   זה,  דיינו את  זה, ואחרי שכבר  דחינו את  פעם אחרי שכבר  עוד  זה  נדחה את 

רק   הזה,  השדים  מחול  יימשך  הסברה ת פעם  אותה  לא    ימשך  פוגענית,  מטעה, 

שיוצרת נכ  אמיתית,  לא  הסכסוך    ונה,  וזה  רן,  אמרת  שאתה  דבר  אותו  את 

יודע   אני  כי  אנשים  שקורה.  אליי  אחרי  שבאו  אמיתות,  חצאי  ששמעו  אחרי 
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לא   דברים  כששמעו  שקרים,  המילה  את  אומר  שאני  וסליחה  שקרים,  ששמעו 

ששלח  ואחרי  הסבר,  קיבלו  שהם  ואחרי  אליי  באו  החוק,  נכונים,  את  להם  תי 

והם    ואחרי  המצגת,  את  אומרים:  ששלחתי  הם   .. שלך. המצגת  את  גם  קיבלו 

ר  כזה  לא  החוק  אז  הסברה,  רגע,  של  עניין  הכול  זה  טוב.  כן  הוא  אולי  בעצם,  ע 

את   צריך להסביר  בצורה    2כשמסבירים  ולא  כל הדברים  ולהראות את  הצדדים, 

אבי,  מחייך  אתה  לכם,  אומר  אני  ופה  הח   דמגוגית,  לי  אומר  כשאתה  וק  אבל 

ז   ה לא נכון. כי החוק הוא לכל המועצה.  ייפגע רק במושבים, 

 

 כל לא אמרתי את זה.  קודם    : מר אבי אביטל 

 

 יפה, אתם אף פעם לא אומרים שום דבר.    : מר איתי שייביץ 

 

 די, דבר לכלל.    : גב' כרמל טל 

 

ב   : מר אבי אביטל  מתבלבל  גם  אתה  זה.  את  אמר  אחר  ין  מישהו 

 .  האנשים בין האמירות 

 

   -עות שלי, טעות שלי ט   : מר איתי שייביץ 

 

.    כמו שאתה מדייק בדברים   : מר אבי אביטל  .  ביישוב.

 

 לוקח את דבריי אחורה.      : מר איתי שייביץ 

 

 אני מוכן לקחת את הדברים האלה.     : מר רן שובע 
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במו   : מר איתי שייביץ  רק  יפגע  שזה  אומרים  כשאתם  שנייה,  שבים,  רגע 

על    חצי דמגוגי, כי זה הולך זה לא נכון, זה   גם על בסיסי צבא, וגם  להיות מוטל 

   -יגיעו מהמקומות האלה, בסדר? וזה שאנחנו מדברים מפעלים, ורוב ההכנסות  

 

 גם על הרג"מ.    : מר אבי אביטל 

 

   -שנייה אבי   : מר איתי שייביץ 

 

 חברים, בלי הערות ביניים בבקשה.    : גב' כרמל טל 

 

זה   : ר איתי שייביץ מ  נ   אז  לא  זה  שני,  דבר  ייפגע  אחד.  שזה  כון 

תשתיות.   על  שמעמיס  מי  על  יוטל  החוק  תשתיות  במושבים,  על  שילמנו 

פיתוח   דמי  שילמתי  אני  שילמו,  הוריי  קיימות.  תשתיות  ויש  במושבים 

תשתיות   כי  לשלם,  יצטרך  תשתיות,  על  עכשיו  שמעמיס  מי  להרחבה,  כשנכנסתי 

בני  רק  לא  יו זה  אתם  חבר'ה  חדשה.  תחזוקה יה  זה  שתשתיות  אנחנו  דעים   .

כבר   במושב  אצלנו  לתב"ר   3מחלקים  תב"ר   ... כמעט, עושים    שנים  לא  לתב"ר, 

כסף   אין  כי  למה?  ומדרכה.  כביש  לשפץ  שנוכל  כדי  מחזור,  מפינת  חוץ  כלום 

אין   כרגע,  שיש  מה  זה  כי  טיפין,  טיפין  מקבלים  אנחנו  מהמועצה  וגם  לאגודה, 

והמדינה עתוד  מידי,  יותר  אז   ות  זה.  את  מממנת  לא  פגיעה    גם  לא  היא  הפגיעה 

ה  אחד,  אף  של  עסקי  נכס  לא  זה  תשתיות  בתושבים,  על  אלינו,  חוזר  הזה  כסף 

זה.   את  ושילמתי  מהמדינה  קיבלתי  עונש  וזהו,  משלם  שאני  קנס  לא  זה  שלנו. 

ה כבד, נכון זה  זה חוזר אליי כמו מס, מס מגיע בסוף אליי. נכון זה קשה, נכון ז 

נעי  מי לא  על  מעמיס  זה  נכון  התשתית    ם,  את   .. לעשות. מה  אבל  לבנות,  שהולך 
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 -צריך לשפץ 

 

 אתה גר בהרחבה או במושב?    : י אביטל מר אב 

 

בהרחבה,    : מר איתי שייביץ  גר  אני  סליחה.  לדבר,  לי  תן  שנייה  רגע 

המחשבה  מקו  אותי  הוצאת  עכשיו  תודה.  לך?  ענה  במושב.  גר  שלי  זה  אבא   .

לדח  לא  למה  עוד  הדבר.  פעם,  עוד  זה  את  את  ות  נדחה  שאם  להיות  יכול  נקודה, 

כספים שחב  עוד  נפסיד  עוד,  לו  זה  ייקח  איתם. החוק הרי  לשפץ  כבר  ל, שיכולנו 

של   החזר  לגבי  טוענים  שאתם  נקודה  עוד  בזה?  עשינו  ומה   . הפנים.. במשרד  זמן 

   -, אני בעד זה, אבל בואו נחשוב 70%

 

 אבל זה לא בחוק.     : ע מר רן שוב 

 

   -שנייה   רגע   : מר איתי שייביץ 

 

 ואנחנו רוצים שזה יהיה כלול בחוק.     : מר רן שובע 

 

יש    : מר איתי שייביץ  שאמרתם  כמו  כי  ההשלכות.  כל  על  נחשוב  בואו 

ויש   כספים,  אליהם  ייכנסו  כסף,  יהיה  ולהם  שיבנו,  יותר  חזקים  מושבים 

ל  שם  כי  שיישארו בכשלים,  כי שם הסוציו  מושבים  יבנו,  יותר,  א  נמוך  אקונומי 

תשתיות   ומה  לשפץ  שיצליחו  חזקים  מושבים  לנו  יהיה  פעם  שוב  ,  ייקרה? 

שצריך   היבט  גם  וזה  הזה.  ההיבטים  כל  על  לחשוב  צריך  אז  שלא.  ומושבים 

עליו,   בטוח    70%לחשוב  לא  אליי.  הכסף  את  רוצה  אני  מעולה,  זה  אחד  מצד 

ש  חושב  אני  לכולם,  טוב  המו   30%-כ שזה  בידי  לעשות  נשארים  אפשר  ולכן  עצה, 
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לדעתי א  במועצה,  דברים  הרבה  נאמרו  חושב...  אני  האלה.  הדברים  שצריך    ת 

קודם.   אחת  שעה  שנקרא  מה  יפה  עכשיו.  בו  לתמוך  צריך  הזה,  בחוק  לתמוך 

החלטות   לקבל  ונדע  מסביב,  שקרה  השדים  מחול  כל  את  נסיים  גם  ובואו 

.. תודה.    שיתקבלו.

 

כ   כל.  תודה רבה. מי   : רמל טל גב' 

 

שלכם,    : גב' מיכל ילובסקי  הכאב  את  שומעת  שאני  להגיד  רוצה  אני 

אתכם,   אבל  ודיברתי  אומרת,  שאני  מה  להגיד  לי  קל  לא  וזה  מכם...  חלק  עם 

מיסים  לשלם  אוהב  לא  אחד  אף   .. אחזור. ואני  שקוף,  והכי  ברור  הכי  ,  אמרתי 

ונ  כסף,  מאוד  הרבה  עולה  זה  בית  ו כשבונים  בית  לבנות  זכות  היטל  יתנה  גם  יש 

לשלם   בית  שצריך  לבנות  לבחור  אפשר  שיש.  מה  זה  ולא    160בצידו,    250מ"ר 

גם אנחנו במשמר דוד שילמו מאות אלפי שקלים, לא  מ"  יעלה קצת פחות.  זה  ר, 

וזה   לקרות  יכול  לא  שזה  מבינה  ואני  האישית,  ברמה  רוצה  כן  הייתי  בשמחה. 

רוצה   כן  הייתי  לי,  הנושא כואב  את  להכניס  של    לנסות  ההחזר  לתוך    70%של 

שאנחנו  מבינה  אני  זה.  את  מאשר  היה  כן  הפנים  משרד  אולי  רוצים    החוק,  לא 

כל   את  ומחזיר  הזה  הסעיף  את  דוחה  הפנים  שמשרד  למצב  להגיע  פעם  עוד 

שאני   כדי  אותי  שואלים  הייתם  אם  אבל  הזה.  השדים  מחול  לתוך  המליאה 

ה  אני  שקט,  לב  עם  הה אצביע  את  לראות  רוצה  של  ייתי  אם   70%חזר    לתושבים, 

 -זה בכלל אפשרי 

 

.    : מר איתי שייביץ   זה לא אפשרי

 

ב   : ילובסקי   גב' מיכל     -כן, זה לא מידתי כי זה פוגע בסופו של דבר 
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.    : מר אבי אביטל  . .30%  . 

 

אני    : גב' מיכל ילובסקי  לשלם,  נדרשים  שכן  ובמסחר  בתעשייה  פוגע  זה 

הד  את  היי מבינה  כן  אבל  כאן.  ייכת קויות  הזה  שהדבר  רוצה  אלוהים  תי  כי  ב, 

ל  אני  הכיסא,  על  תשבי  לא  כשאת  פה  יהיה  מה  לא יודע  באמינות    רגע  מפקפקת 

אחריך   שיגיע  מישהו  גם  יש  אבל  ייקרה,  אומרת  שאת  שמה  יודעת  ואני  שלך, 

  לא יחזור   70%-באיזה שהוא יום, לא יודעת מתי זה יהיה. ואם הייתי יודעת שה 

הרבה  לי  היה  מ   למושבים,  שאני  להגיד  קשה  את  יותר  להבין  וצריך  בעד,  צביע 

נו, הסברתי את כל הטענות הכי שקוף בעד  הדבר הזה. אני דיברתי עם הוועד של 

כן   רוצה  שהייתי  נוספת  שאלה  גם  לי  ויש  העזר.  בחוק  תומך  כן  והוועד  ונגד, 

שה  אומרים  כשאנחנו  לתש   70%-להבין,  ייעודית  לקרן  כבישים  יחזור  תיות 

גני    מדרכות מה   שעשועים, לדעתי זה לא.  עוד? חיה פה אמרה 

 

 לא, זה לא.     דוברת: 

 

ה   : ובסקי גב' מיכל יל  כן,  להבין מה  רוצה  אני  למדרכות    70%-אז  הולכים 

   -לכבישים 

 

 תאורה.     : גב' חיה לזר נוטקין 

 

הדבר   : גב' מיכל ילובסקי  לתוך  להיכנס  יכול  מה  כך  אחר  שתענו    אפשר 

 ודה.  הערב, אני אצביע בעד. ת הזה. הצבעה לא פשוטה  
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 תודה רבה. רונית.    : גב' כרמל טל 

 

מושב סתריה מצפה לחוק. במושב סתריה אין מדרכה   : ברקאי גב' רונית ויתקון  

מדרכה   אין  הזית,  ברחוב  מדרכה  אין  הסלע,  ברחוב  מדרכה  אין  החיטה,  ברחוב 

מ  יש  חוב שבעת  דרכה ברחוב הרימון, בר ברחוב התמר, אין מדרכה ברחוב הגפן. 

וברחוב  כ   3התאנה,    המינים  של  בהיקף  מדרכות  לנו  חסרים  מיליון    6-רחובות. 

אני    ₪.  הקודמת,  בפעם  במליאה  הדיון  לפני  אני  הזה.  החוק  את  צריכים  אנחנו 

את   בדקתי  אני  אותו,  וקראתי  ישבתי  אני  מראש,  החומר  את  קיבלתי 

התעריפים,  על  עברתי  אני  ע   התעריפים,  חוקי  על  בעצם  שקיימים  עברתי  זר 

אחר  אחרי  במועצות  בעד  הצבעתי  בעד,  הצבעתי  ואני  התעריפים,  את  בדקתי  ות, 

 עשיתי בדיקה, ואני עומדת מאחורי ההצבעה שלי.  ש 

 

 רן.    : גב' כרמל טל 

 

   -כן, גדי פה אמר ש       : מר רן שדה 

 

 אני נותן לך את הזמן שלי.    : מר גדי איצקוביץ' 

 

   -ה. אבל לא שאני אדבר כל כך הרב נתן לי את הזמן,        : מר רן שדה 

 

 אתה יכול גם את של.      דובר: 

 

 , לא. מספסרים פה בזמן. לא       : מר רן שדה 
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 )מדברים יחד(  

 

בזה        : מר רן שדה  להתחיל  רוצה  אני  טוב,  כך.  אחר  נתמקח  בוא 

נגיד אני עם ע  צמי וכל אחד  שיש פה הזדמנות מצוינת לבחון עם עצמנו, או בואו 

עצמו,   ד עם  זה  מנהיגות,  באמת  הנאמנות  מהי  איפה  השני,  הדבר  ראשון.  בר 

שאנ  לכם  מזכיר  אני  חברי שלנו.  גם    חנו  שאנחנו  האזורית,  המועצה  מליאת 

המועצה האזורית כחברי   כלפי  נאמנים  להיות  צריכים  שאנחנו  אני חושב  חתמנו 

ל  הזה  בהיבט  כל  קודם  זה  שמנהיגות  חושב  אני  בניגוד  מליאה.  לפעול  דעת 

לאינטר לאינ  שלנו,  האישי  שלי  טרס  האישי  האינטרס  כי  אחד.  כל  של  האישי  ס 

יהיה לא, למה  במשמרת שלי? למה לשלם? וכל אחד מסתובב ביישוב שלו,    תמיד 

זה   לפעמים  פחות,  מבינים  חלקם  יותר,  מבינים  וחלקם  התשתיות,  את  ורואה 

בע  ורואים שיש  מסתובב,  ביישוב שבו הוא  לפחות מבין שי תלוי  אני  בעיה,  יה,  ש 

על   מסתכל  יש  ואני  במצגות,  שראינו  כמו  יש  היישובים.  כלל  המועצה,  כלל 

ראו  יישובי  טוב,  פחות  שלהם  שהמצב  יישובים  יש  יותר,  טוב  שבהם  שהמצב  ם 

שהוקמו   יודע  שאני  ממה  הכספים  קורלציה.  יש  רצון  שביעות  בסקרי  גם  זה  את 

בעבר, מה שהיה אפשר   ה בהם תשתיות  המדינה במימון  נגמר,  בעזרת  זה  מדינה, 

נגמ  צרי זה  מודרניות  בעבר,  שדובר  כפי  אזוריות  מועצות  והיום  מזמן.  כות  ר 

פה   שנעשתה  חושב  ואני  וחדשניים,  מודרניים  עזר  חוקי  עזר,  חוקי  עם  להתנהל 

יושבים   ממנו  שחלק  הצוות  כל  ידי  על  הזה,  החוק  לגבי  לעילא  לעילא  עבודה 

אנ  עכשיו.  רוצה לומר שלכן בזה  ומתנגדים  נבחנים, לפעמים א י  ברירה,  אנחנו  ין 

ינה לפעמים אנחנו רואים  צריך להצביע אולי זה כבר נשכח, כי גם ברשויות המד 

שלהם,   האישי  האינטרס  בשם  מצביעים  ציבור  שנבחרי  שאנשים,  כאלה  תופעות 

הכולל   הציבורי  האינטרס  בשם  פה  להצביע  שצריך  חושב  אני  אבל  בסדר.  שזה 

אינ של   גם  פה  ויש  ה המועצה,  בדמות  יישובי  שחוזר    70%-טרס  הכסף  של 
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לגיי  מצליחים  שלא  כבר  פה  נאמר  עכשיו  לא  ליישוב.  בטח  מהאנשים,  כסף  ס 

חושבים   אתם  מה  אז  וולונטרית,  בצורה  עצמם  מהאנשים  לא  מהאגודות, 

בסופו   ונהרסות.  הולכות  ונשחקות,  הולכות  התשתיות  שעובר  יום  כל  שייקרה? 

דבר   בשבילנו, של  פה  לא  כסף,   המדינה  לנו  נותנת  לא  מממנת,    היא  לא  היא 

מ  הקודמים  בדורות  אז  זה.  את  לממן  צריך  בעבר,  מישהו  שבנה  מי  זה  את  ימנו 

עלינו   מוטל  עכשיו  נגמר!  להתעורר,  צריך  חבר'ה,  נגמר  אין  מימנה,  המדינה 

כמ  קשה,  שזה  כמה  ברירה.  אין  שלנו,  הבאים  הדורות  בשביל  זה,  את  ה  לעשות 

ו  זה,  את  אוהבים  ל שלא  לנו  קשה  מאוד  שזה  נושא  כמה  על  מהכיס  כסף  הוציא 

כס  הרבה  עולה  זה  כי  חדשה,  בנייה  צעירים  של  זוגות  זה  מה  מכירים  ואנחנו  ף, 

פני   ואני מזכיר לכולנו שהתשתיות הם גם מראית  ברירה,  וכו', אין  ומשכנתאות 

תשתית   עם  ביישוב  מסתובב  כשאתה  דבר  של  בסופו  עם  היישוב.  שצריך  כמו 

כמ  כמו תאורה  מדרכות  עם  שצריך,  הרמה    ו  וכו',  בוץ  בלי  הצפות,  בלי  שצריך, 

יות  גבוהה  היישוב  זה  של  דבר  של  בסופו  יותר.  גבוה  הנכסים  של  הערך  גם  ר, 

שהוא   באיזה  וצריך  ברירה  אין  החיים.  איכות  על  לנו  משפיע  גם  זה  משתלם, 

ו  ולחתוך  האחריות  את  לקחת  הקו,  את  לשים  עכשיו  מקום  הלאה.  להתקדם 

פה אמר קודם אחריות  נר  אומרת, שהאגודות  יה  רותם  את  אני שמעתי  המועצה, 

להתמו  יכולות  אומרת  לא  אותה  שמעתי  המועצה,  כסף.  להם  אין  זה,  עם  דד 

חושב   אני  אז   ' אחריות. לגלגל  לא  אחריות,  לקחת  כדי  לכאן  באתי  'אני  קודם, 

של  חושב  ואני  אמרה.  שהיא  למה  התכוונה  לקחת  שהיא  צריכה  היא  רק  א 

ולגבי    חריות, אני חושב שכולנו א  ולעשות בדיוק את זה.  צריכים לקחת אחריות, 

של  התעריפים,   והבחירה  תעריפים,  לאשר  צריך  הפנים  שמשרד  פה  לנו  נמסר 

את   ויש  בקרה,  ועשתה  שבדקה  חיצונית  חברה  ידי  על  הייתה  התעריפים  נושא 

האיי  בתוך  פה  ראיתי  שאני  במסמכים  גם  ל זה  תעריפים  הזה,  ממאי  ש   5-פד  נים 

אני  2020 אם  גבוהים  ,  הכי  לא  גם  הם  האלה  שהתעריפים  לנו  נאמר  טועה.  לא 
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חושב  בהשו  אני  יותר.  נמוכים  אפילו  הם  הוא,  נהפוך  אחרות,  לרשויות  ואה 

אם   כלומר  הזה.  בדבר  ובלמים  איזונים  של  מערכת  שהיא  איזה  פה  שנעשה 

ל  כדי  מספיק  לא  שזה  ואומר  בא  כביש,  מישהו  קילומטר  לי  התעריף  ממן  אולי 

מ  אז  גבוה מידי,  תעריף  לגבות  נכון  ולא  אפשר  אי  גם  לעשות,  מה  אין  שני    צד 

ברור שתמיד  מידי.   בנושא הזה,  ואיזונים  בלמים  פה מערכת  שנעשתה  חושב  אני 

אוהבים   לא  אנחנו  כי מלכתחילה  יותר.  נמוך  תעריף  יהיה  שזה  לזה  נשאף  אנחנו 

אבל  אדם.  כבני  בריר   לשלם  אין  המציאות  לדחוף  זאת  חייבים  אנחנו  את  ה, 

וא  ברירה.  אין  ההר  במעלה  קדימה  שלנו  היישובים  של  מה  התשתיות  נחנו 

מנהיגה,   אמיצה,  מועצה  ראשת  פה  באה  כי  לפנינו,  הוצב  זה  הזה  בזמן  לעשות 

הזה,   בנושא  נוגעת  ופשוט  מתבלבלת  לא  מתביישת,  לא  לבוץ,  היד  את  שמכניסה 

או  לפתור  ואי ומנסה  בלמים  של  בצורה  פ תו  מסכים  אני  שוב.  מה  זונים  עם  ה 

השדים  מחול  כל  אחרי  גם  חושב  אני  שהתהליך,  אמר  באמת    שאיתי  שקרה, 

אומרת,   רותם  את  שמעתי  זה  את  וגם  בחסר,  לוקה  נגיד  בואו  היה  פה  התהליך 

להפרד   וניסיונות  מהומות  פה  וליצור  שדים  מחול  כזה  ליצור  ועד  מכאן  אבל 

ה  בתוך  שזה ומשול  חושב  אני  ל   יישובים,  פשוט  יעשה,  שלא  יעשה,  מעשה  א 

שמ  בדיון  מאוד  גאה  אני  אגב  דרך  כזה.  דבר  לעשות  אני  אסור  היום,  פה  תקיים 

דיון   מנהלים  שאתם  נתונים,  הבאתם  שאתם  ולכם,  נריה  לך  לכם,  זה  את  אומר 

מדבר   אני  עכשיו,  מדבר  אני  רגע,  רגע,  מלכתחילה,  זה  את  תעשו  אבל  ענייני, 

אומר  שני  זה  מלכתחילה  מ יה,  לעשות  עכשיו  לא  היישובים.  לפני,  ברחבי  הומות 

 רגע, אני הפרעתי לכם?  

 

 לא, אתה אומר משהו שהוא לא נכון.    : מר אבי אביטל 

 

 אני מדבר, תענו אחר כך.        : מר רן שדה 
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 לא נכון לגמרי.    : מר נריה הרואה 

 

היישובים,       : מר רן שדה  ברחבי  מהומות  לעשות  כך    לא  ואחר 

את החומר הזה, להתדיין פה במליאה,  החומר הזה. קודם להביא  להביא את כל  

 כי זה המקום.  

 

.    : רואה מר נריה ה  . . 

 

הפרעתי        : מר רן שדה  לא  לכם,  הפרעתי  לא  אני  מדבר,  אני  שנייה, 

יש   פעם,  עוד  תראה  שלך,  במצגת  והצגת  נריה  שאמרת  הדברים  ולגבי  לכם. 

ולהסביר,  לתאר  נשמע   דרכים  באמת  שלך  רק  הדברים  אני  וכו'.  שובים  אומר  ים 

ז  לתת  או  בחירה  זכות  להטיל  זה,  את  להטיל  תראה  כזה,  בחירה  דבר  כות 

כמו   לא  זה  נכון.  לא  שזה  חושב  אני  לא,  ואיפה  החיוב  את  להטיל  איפה  ליישוב 

על   מדובר  שומר.  לא  או  שומר  או  שאתה  משהו  או  שמירה  היטל  שהוא  איזה 

יישו  של  מד תשתיות  אני  ושוב  המטרה,  כנצ ב.  מועצה,  כנבחר  פה  מליאה  בר  יג 

כל   את  לראות  רוצה  הייתי  אני  המועצה.  כלל  את  הכי  שרואה  ברמה  היישובים 

יהיו   שייקרה  מה  ליישובים,  בחירה  זכות  תיתן  אתה  אם  ולכן  שאפשר.  גבוהה 

נכון   יישובים שיהיו למעלה. ואני חושב שזה לא  ויהיו  יישובים שיישארו למטה, 

חושב  ל  אני  זה.  את  ברירה עשות  לנו  אין  פה,  א   שאנחנו  הרע"  "האיש  להיות  לא 

ה  את  לעשות  הנכון,  המעשה  את  לילדים  ולעשות  רלוונטי  זה  ונכון  הנכון.  מעשה 

שלי,   שהילדים  חושב  אני  וגם  אני  מזה.  מנוס  אין  אבל  לנו,  רלוונטי  וזה  שלנו, 

א  למה  שצריך.  כמו  תשתיות  עם  בסביבה  לחיות  רוצים  עד  היו  ביל"ו  בכפר  צלי 

בין  היו  סללו  לא  ה   2ם  עם  חלקי  שאימהות  שצריך?  כמו  המדרכות  את  מושב 
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צר  תינוקות  עם  חלקי  עגלות  משני  לעבור  כדי  הכביש,  שפת  על  ללכת  יכות 

על   ולא  הכביש  שפת  על  ללכת  צריכים  בערב,  לצעוד  שרוצים  שאנשים  המושב. 

להתחנן  צריך  כי  למה?  למה?  מוארת.  שצריך  כמו  לא    מדרכה  אחד  אף  כי  לכסף, 

 לא יעזור לכם, אין מה לעשות זה המצב.    תנדב לשים את הכסף הזה, ה 

 

 אתה צריך לסיים.  רן,    : גב' כרמל טל 

 

הזמן        : מר רן שדה  את  לקחתי  כבר  שלו.  הזמן  את  גם  לי  יש  רגע, 

 שלו?  

 

 )מדברים יחד(  

 

 הם לא מגבילים אותך,... שמגבילים אותך.    : מר אבי אביטל 

 

   -סליחה סליחה,        : ר רן שדה מ 

 

ב   : גב' כרמל טל  ו   10-אנחנו  זמן    14-דקות  מודדת  אני  שניות, 

 לכולם.  

 

אבל        : שדה   מר רן  להגיד,  דברים  מעט  לא  עוד  לי  היו  בסדר.  

אומר   אני  מנהיגות,  פה  להפגין  מכולם  ומבקש  מצפה  אני  אז  הזמן  שעבר  מכיוון 

ולהצב  מנהיגות  פה  להפגין  שובע,  רן  לגבי לך  הזה.  החוק  בעד  אני  70%-ה   יע   ,

ב  שיש  בשנים  מבין  שלפחות  חושב  אני  אבל  לחוק,  זה  את  להכניס  עייתיות 

עוד  שרות  לפחות  שנים,  הרבה  עוד  איתנו  תהיה  שהיא  מקווה  ואני  איתנו,  ם 
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במשך   וייושם  ייושם,  שזה  שברגע  חושב  אני  הזאת,  הקדנציה  אחרי  קדנציה 

 , אני בעד החוק.  שנים, זה גם ישתרש. תודה רבה לכם 

 

 .  70%-יחזירו את ה ... אז לא    : אבי אביטל מר  

 

 נת המועצה.  דבר מבחינת החוק לא מבחי       : מר רן שדה 

 

 אלעד, התחלנו.    : גב' כרמל טל 

 

אני    : מר אלעד לוי  טוב,   . כבר.. בשעות  ממש  אנחנו  מהיר,  אהיה  אני 

ש  קמפיין  הוא  המתנגדים,  ידי  על  פה  שנעשה  שהקמפיין  לא  חושב  לטעמי  היה 

מש לטעמנו,   כל  לטעמי, משמיץ, מפלג,  הכול מותר.  לכך שהכול מותר,  וגרם  סע, 

כול וכמה שיותר, רק בשביל לראות, כל אחד בגזרתו. אני  אחד יעשה מה שהוא י 

הרבה   אחרי  לבקשתנו  שנעשו  חשובים  שינויים  מספר  בחוק  שבוצעו  חושב 

רגע  כול שעבר הזמן, שאלתי  דיונים והרבה דברים, והבנה עמוקה של התהליך. כ 

זה  הבלגן?  מה  על  את    אז  שמוביל  נריה  האחרונה  שבישיבה  אבסורד,  כזה  היה 

 נגד להביא את זה לדיון נוסף.  זה הצביע  

 

 אם עושים דיון.     : מר רן שובע 

 

.    : מר אלעד לוי  אישי שהכול  הבנתי  הבנתי,  ואז  הפרעתי.  לא  אני 

כמה  עם  שוחחתי  למה.  לכם  אסביר  אני  מש   למה?  ולא  המליאה,  מה  מחברי  נה 

משנה,   לא  צריך  70%אמרתי  אמרתי,  לא,  אמרו:  כך  100%,  שכל  למצב  הגיע   .

הנוסף    הרבה ארס  כי החלק  נגיד, לחלק מהאנשים,  משנה מה  פנימה, שלא  נכנס 
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נסביר  לבואו  כבר מעבר  פה הם  שהדברים  יותר עמוק, אז הבנתי  הובן הרבה    זה 

ע  זה  על  נדבר  אולי  ללבן,  א וננסה  ביישוב  אצלי  פעם.  ,  וד  איתי דיברו  נשים 

כל    ואמרו  ולהסדרות,  למחסנים,  קשור  שזה  לנו  אמרו  מה  אבל  רגע,  אחד  לי: 

ילחץ   שהוא  למצב  אותו  להביא  בשביל  לשמוע,  צריך  היה  שהוא  מה  לו  נאמר 

פעמים   כמה  יבדוק  מכם  אחד  שכל  יודע  לא  אני  היום,  עד  הרי  הנציג.  על  כאילו 

לד  לו  קרא  שלו  שה הוועד  ברגע  כי  לראות,  והתחי יון  ההרס  כל  את  לו  כניסו 

ו הפחדות שזה  הדברים האישיים האלה לצאת, אז כל אחד לחץ בנקודה שלו. הי 

שבונה   מי  חבר'ה  בזה.  יפגע  שזה  אנשים,  של  בפרנסה  ועוד    500יפגע  פל"ח  מ"ר 

פשוט,    300 לא  זה  הסביבה.  לטובת  משהו  קצת  לשלם  צריך  כנראה  בית,  מ"ר 

אד  כבר  ע אני  ניסינו  זה.  על  גם  לה בר  אפשר  טוב  שאמרנו  יהיה  וד,  זה  אם  עביר 

לדעתי מי שאמר את הדברי   20,000רק   זה כל  ₪. חבר'ה  זול,  ם האלה, זה כל כך 

כך לא נכון, זה כל כך לא עם נתונים, זה כל כך לא אמיתי, זה רק בשביל להגיד  

רק   שיהיה  אבל  מוכנים,  אנחנו  אמרנו,  מק   20,000הנה  לא  זה  לא  ₪,  וזה  צועי, 

א  אני  רציני.  אישי.  שזה  חושב  חלק  ני  על  מבט  מלהעיף  רק  אישי,  שזה  חושב 

מאיפה  תראו  וכל  מהמתנגדים,  אישי.  מאוד  זה  אישי.  מאוד  זה  לטעמי,  לדעתי   ,

אישיים   הכי  למקומות  הדיון  את  הורדתם  רוצה.  שהוא  לאן  זה  את  ייקח  אחד 

לך,   שאומרים  בסדר  זה  מובן,  זה  להיות.  שייגדעו  שיכולים  עליך  לך  שצועקים 

 תצביע על החוק הזה, זה הגיוני, וזה בסדר.  ולמשפחתך הידיים אם  

 

 ה לא הגיוני ולא בסדר.  ז    : מר רן שובע 

 

.    : מר אבי אביטל   אתה כאילו מפנה את זה אלינו

 

   -אתה עושה עכשיו    : מר רן שובע 
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ל   : מר אלעד לוי  יודע  שקופץ  מי  שרוצה,  למי  זה  את  מפנה  מה  אני 

 הוא קופץ.  

 

 לנו.  ... לתושבים ש   : אביטל   מר אבי 

 

ה   : מר אלעד לוי  על  נדבר  כבר  שלי  התושבים  ממני,  תושבים  וחוץ 

   -שלי 

 

 ... זה האשמות חמורות.    : מר אבי אביטל 

 

   -תיקחו עוד כמה אנשים   : מר אלעד לוי 

 

   -... שאתה פה   : מר אבי אביטל 

 

מית   : מר אלעד לוי  ואתם  מיתממים,  משתמשים  ואתם  ממים. 

   -ים לנו לא על דעתנו. משתמש בשמות ש 

 

 אלעד, הזמן נעצר, הזמן נעצר.    : גב' רותם ידלין 

 

משתמשים    : לעד לוי מר א  דעתנו,  על  לא  שלנו  בשמות  משתמשים 

זה?'   'אלעד מה  והתחילו לשאול:  ורק בשביל שיעלו,  על דעתנו,  לא  בשמות שלנו 

מעבר  משהו  פה  שיש  מבינים  מסביר,  רגילה.    כשאתה  סתם  במושב  להתנגדות 

אני   כבר  אם  אתם,  שלי,  לא  רגע,  אמרו:  כי  למה?  שלי,  המושב  על  אדבר 
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אמ  לוועדים.  המתנגדים  נלך  בואו  המליאה,  חברי  עם  לדבר  הולך  לא  רגע,  רו: 

בישרש   שלי  בוועד  יעבוד.  זה  אולי  עכשיו.  וננסה  אליהם,  הלכנו  לא  פעם  אף 

אני   אצלנו,  ועד  חבר  לא  אני  ומ אצלנו,  בדוק,  וזה  לכם  שיבוא,  אומר  שרוצה  י 

בל נניח  חץ שהפעילו גם זייפו פרוטוקול להגיד שישרש נגד אלעד וג'ו. א מרוב הל 

כפר שמואל   לא פרסמו שוועד  למשל  אבל  נוח.  זה  כי  זה  את  ואז מפרסמים  לזה. 

אמר שהנציג אם הוא הצביע נגד, זה פוגע ביישוב ברמה האישית. את זה הם לא  

על מה    י גיחכת ם מתחת לדברים, אני לא  אתם, המתנגדים. שמגחכי אומרים, לא  

 שאמרתם. את זה למה אתם לא מוציאים את זה?  

 

.    : אבי אביטל   מר  .  זה לא נכון.

 

 -אני אמשיך. חבר'ה הופעלו לחצים, הופעלו לחצים   : מר אלעד לוי 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -שנייה, אלעד תעצור, אבי   : גב' כרמל טל 

 

א   : מר אלעד לוי  לך.  אמרתי  אני  אנ לא,  אחד,  אף  מאשים  לא  י  ני 

 מספר לך.  

 

 )מדברים יחד( 

 

אותך   : מר אבי אביטל  נתבע  שאתה    אנחנו  מה  על  דיבה  הוצאת  על 

 אומר.  
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 אני אמשיך ברשותכם.    : מר אלעד לוי 

 

מרמה.    : מר אבי אביטל  אותנו,  מאשים  בא  הוא  ביישוב,  בית  לו  יש 

 לל, חוצפן.  מישהו דיבר עם מישהו בישרש בכ 

 

 יחד(  )מדברים  

 

לא    : גב' רותם ידלין  כנראה  שצועק,  שמי  מהגן  האמירה  את  מכירים 

 צודק?  

 

רשם    : עד לוי מר אל  המליאה  מחברי  אחד  ברשותכם.  אמשיך  אני 

של   ליבם  לרחשי  'תקשיב  לו:  אמר  בשמו,  אנקוב  לא  שאני  החברים,  לאחר 

חברים   פה  יש   ' מקשיב,    100התושבים. שלא  לרחשי  מתנגדים  מקשיב  לא  חברך 

שרוצים  ל  התושבים  של  להם,  יבם  שיקשיב  חבל,  מימינך.  יושב  חוק,  יהיה  שכן 

 -שיב להם? שיקרא מה, במקרה יש לי למה הוא לא מק 

 

 במשמר איילון?     : מר רן שובע 

 

הוועד    : מר אלעד לוי  ראש  מה  שיקרא  מימינך,  מימינך,  לא,  לא, 

על  אמר  שלו  הוועד  ראש  מה  מימינך.  אמ   שלו,  אני  אבל  הזה.  שיך  החוק 

העב  חברים  שלנו,  ברשותכם.  העבר  היה  מה  לדעת  צריכים  אנחנו  חשוב,  ר 

ול  באנו  יש  מאיפה  וחצי  שנתיים  כבר  קדימה.  להסתכל  צריך  הולכים.  אנחנו  אן 

יודע שהיא   פה הנהגה חדשה, שאני הייתי מהמתנגדים המובילים לה. והיום אני 
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גאה שא  ואני  הזאתי. פועלת לטובת התושבים,  אחת התשובות    ני חלק מההנהגה 

צר  לא  המועצה,  למה  בכל  שיח  היה  מדברים,  כולם  הרי  כי  הזה,  החוק  את  יך 

נכון,  כ  פעם.  היה  לא  שזה  החוק,  את  צריך  לא  למה  התשובות  אחת  דיברו.  ולם 

ילד קטן, שאלתי מה היה   עוד  ביוב לא היה פעם. אני הייתי  יפה גם חוק  ואמרה 

שהיה   מה  הביוב,  ילדים. בחוק   . בשביל.. זה  לחשוב   פה  יכול  היום  מה    מישהו 

אבל   אומרים:  ואז  הלאה.  זה  את  אמשיך  לא  אני  אבל  לא    30ייקרה,  זה  שנה 

עוד היו הרבה דברים שלא היו   נכון  שנה. אבל מסתכלים קדימה, רצים    30היה. 

זה   נכון,  מצוינים.  שינויים  מספר  שעבר  חשוב,  הוא  שהחוק  חושב  אני  קדימה. 

נוח,  חוק   לא  להעביר  צבעוני  אות   לא  לנגח  קל  והכי  מנהיגים  כזה.  אבל  ו, 

מק  על  עצמי  את  שם  שאני  סליחה  להנהיג,  אבל  תפקידם  מנהיגים,  של  ום 

לחשוב   אפשר  לפלג.  לא  לשסע,  לא  להפחיד,  לא  להנהיג.  תפקידם  מנהיגים 

חשובה   להצלחה  הדרך  החשובה.  היא  הדרך  אבל  אחרת.  לחשוב  אפשר  אחרת, 

מההצלחה  ה   יותר  את  נאבד  ושלא  זלזל עצמה.  לא  לפחות  אני  לא  דרך,  תי, 

והח  הידיים,  לי  שייגדעו  שצעקו  אחרי  כשדיברתם.  רשום  חייכתי  יהיה  וק 

שמח   אני  כי  המחמאה.  על  תודה  זה,  את  שאמר  מי  כל  קודם  אז  עליך.  לדורות 

אז   בסדר,  לא  שאני  חושב  הציבור  ואם  עליי.  רשום  לדורות  יהיה  הזה  שהחוק 

הבא  ג בבחירות  וזה  בי.  יבחרו  לא  בתור ות  הבאים  ואם  בסדר.  שהחוק    ם  יחשבו 

אנ  יעשו אותו.  גרוע, שיבטלו אותו, שלא  כזה  י גאה בעשייה שלי, אני שליח  הזה 

   -אבל זה נראה כאילו שזה זהו ציבור. מי קבע שדעתכם היא הנכונה.  

 

  אבל מי קבע שדעתך נכונה?   : מר אבי אביטל 

 

יש   : מר אלעד לוי  לכן  כ   נכון,  ונראה  דמוקרטיה,  בעד  פה  יצביעו  מה 

נגד, ואז נבין. אולי כולם מטומטמים? לא נראה לי.  וכמה יצב   יעו 
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יישובים.      : דובר  של  אוכלוסיות  של  שונים  סוגים  פה  יש 

   -ואתם כופים 

 

 -תהליך אישור ובניית החוק היה רציני   : מר אלעד לוי 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -ק והבנייה שלו תהליך אישור החו   : מר אלעד לוי 

 

 ה תנו לאלעד לסיים.  רחל, די בבקש   : כרמל טל גב'  

 

ברשותכם.   : מר אלעד לוי  מסיים  כבר  מסיים    אני  כבר  אני 

באופן   אני  ואחראי.  מקצועי  רציני  היה  החוק  ובניית  אישור  תהליך  ברשותכם. 

לרחשי   מתמדת  הקשבה  תוך  מצפוני,  צו  פי  על  לפעול  אמשיך  אני,  אישי, 

יש   להתק הציבור.  אדירה  הזדמנות  היא פה  ההצבעה  לדעתי  אמון    דמות.  הצבעת 

 הגה שלנו, יישר כוח.  במערכת שלנו, בהנהגה שלנו, ואני מאמין וגאה בהנ 

 

 אורי.    : גב' כרמל טל 

 

אתם    : מר אורי נדם  אליכם.  לדבר  לי  קשה  אליכם.  לדבר  לי  קשה 

ר  של  באוכלוסייה  היישובים,  עם  אותי,  הרסתם  אתם  אותי.  מאיר,  הרסתם  מות 

דו   לנו  הי היה  אני  מאיר.  ברמות  מאיר,    7יתי  שיח  רמות  של  ועד  ראש  שנים 

מ  ותגידו  שם  בית  לכל  זאת  תלכו  אני  עשיתם.  לא  שאתם  מה  עשיתי,  שאני  ה 
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לא   הרב  לצערי  אבל  מכם,  ללמוד  חשבתי  שלי.  הראשונה  הקדנציה  הייתה 

אנ  לכם.  מותר  לחוק,  מתנגדים  שאתם  יודע  אני  דבר.  שום  אמרתי  למדתי  לא  י 

נגדכם  כתו מילה  מה  יודעים  לא  אתם  לך.  .  אראה  אני  רוצה  אתה  אם  פה,  ב 

מודיע  ואני  איומים.  מכתב    איומים.  השארתי  אני  משהו,  לי  יקרה  אם  לכם 

להתנהג   יכולים  לא  אתם  שמות.  עם  השמות,  עם  בבית  מכתב  השארתי  בבית. 

 בצורה כזאת.  

 

 .  רגע, אתה אומר שמישהו איים   : מר נריה הרואה 

 

מ   אני   : מר אורי נדם  אני  אליך,  דיברתי  אחד.  לא  כל  אחד.  לכל  דבר 

 כל אחד שדיבר עם היישובים.  

 

.    : ביטל מר אבי א  . . 

 

 לא דיברתי אליך, לא דיברתי אליך.      : מר אורי נדם 

 

 תנו לאורי לדבר.    : גב' כרמל טל 

 

אמרתי    : מר אורי נדם  אני  דבר.  שום  דיברתי  לא  אליך,  אמרתי  לא 

וייקר שהשא  במידה  שמות,  מודיע  רתי  ואני  משהו.  לי  קיבלתי  ה  עכשיו  לכם 

 מכתב, אל תחזור הביתה.  

 

   -אתה רוצה   מה    : מר רן שובע 
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 אם אתה תצביע בעד.    : מר אורי נדם 

 

 נריה ורן בבקשה.    : גב' כרמל טל 

 

 ואתם תעמדו בשקט עכשיו, תן לי לדבר.    : מר אורי נדם 

 

 )מדברים יחד(  

 

וע   : מר אורי נדם   ד חדש.  אתה התקשרת לראש 

 

 אני התקשרתי לבועז.     : מר רן שובע 

 

   -ם אתה התקשרת לוועד הקוד   : מר אורי נדם 

 

.     : מר רן שובע   בועז התקשר אליי

 

סומכים    : מר אורי נדם  ואנחנו  במועצה  נציג  לנו  'יש  לך,  ענה  ואחד 

  . '  עליו

 

  נו ואסור לו לדבר איתו?   : מר אבי אביטל 

 

 .  כן, הם פנו אליו   : נדם מר אורי  

 

 )מדברים יחד( 
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כוס    : ורי נדם מר א  לשתות  לו  נתת  לא  בועז.  עם  לדבר  לך  מותר  כן, 

 פה, הוא נבחר בלילה ואתה בבוקר, על הבוקר הרמת לו טלפון.  ק 

 

,    : גב' כרמל טל  אורי שנייה.  שנייה,  שלך.  הבריאות  על  חבל  אורי, 

 ייקרה משהו.    תשתה רגע מים, בוא תירגע רגע, לפני שבאמת 

 

 יקרה לי כלום.    לא, לא, לא, לא   : י נדם מר אור 

 

 דיקטטורה.      דובר: 

 

 רה לי כלום.  לא יק   : מר אורי נדם 

 

 אורי אני דואגת.    : גב' כרמל טל 

 

שהצליח,    : מר אורי נדם  אחד  לכל  אומר  אני  לכם,  אומר  אני 

לי   תאמינו  שמי,  את  ללכלך  הצליח  הוא  זה  את  שעשה  מי  חשבון  והצלחתם. 

 ומר שמות.  יבוא איתו, לא א 

 

 ד(  )מדברים יח 

 

ש   : מר אורי נדם  מי  אומר  אני  עליך.  דיברתי  לא  עליך,  ניסה  לא 

ולא   אליך,  דיברתי  ולא  אליך,  דיברתי  לא  עליו.  יבוא  חשבון  שמי,  את  ללכלך 

 דיברתי.  
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 )מדברים יחד(  

 

   -רבותיי אני רוצה להגיד לכם, חברי מליאה   : מר אורי נדם 

 

   -אנשים מבוגרים    רת: דוב 

 

ז   : מר אבי אביטל  ה לא יפה שהוא מאשים ככה. זה לא יפה שהוא  אבל 

 מאשים ככה.  

 

מצטער    : ורי נדם מר א  אני  כועס,  שאני  מצטער  אני  מליאה  חברי 

כזה.   דבר  לי  עושים  חבר'ה   . אחרת.. ברירה  לי  אין  אבל  הקול,  את  מרים  שאני 

יודע   לא  אני  פה,  מכתבים  לי  כותבים  אחד  לא  היה  אותו,  שלח  לו  מי  שקוראים 

ש  והוא  על  גיל,  נמצאים  מאיר  רמות  כל  אומר.  אני  מה  שומע  הוא  עכשיו,  ומע 

מוכר  ה  שאני  מכתב  עם  הסתובב  הוא  כן  להגיד,  הולך  אני  מה  שומעים  הם  קו. 

היו   הרב  לצערי  אבל  כן,  מהמועצה.  אותי  לזרוק  שצריך  מאיר,  רמות    11את 

נכנסתי לוועד. אנ   . 11קולות, מקום    12בל  מועמדים ברמות מאיר, הוא קי  י  ואני 

אל  חזק.  'תהיה  לי  שאמרו  מאיר  ברמות  מהחברים  הודעות  תוותר    קיבלתי 

"תהיה   לי  כתבו  היום,  פה  שיושבים  פה  חברים  יש  איתך.'  אנחנו  איתך,  אנחנו 

חזק". אני בעד החוק אבל אני לא יכול, אני לא יכול, המושב לוחץ עליי. אנשים  

על  ככה  לוחצים  יכול.  לא  אני  ד יי,  משנים  לא  מתנהגים,  שהוא  לא  חבר  של  עה 

נגד  או  בעד  הוא  פשוט  פשוט,  אם  נגד,  הוא  הזה.  בעד,  השיח  את  מבין  לא  אני   ,

והנכדים   האלה,  הצעירים  כל  עם  אתכם  למדו  אולי  שלי  הילדים  שלנו,  הילדים 

לכ  אספר  אני  אותי.  להשמיץ  חוצפה  איזה  שלכם.  הילדים  עם  ילמדו  ם  שלנו 
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   -סיפור 

 

  להגיד משהו? סליחה רגע אפשר    : יביץ מר איתי שי 

 

   -הבן שלי   : מר אורי נדם 

 

   -גע שנייה ר   : מר איתי שייביץ 

 

   -לא, לא   : מר אורי נדם 

 

 איתי תן לו לדבר.    : גב' רותם ידלין 

 

 תן לו לסיים איתי, עזוב.    : מר אלעד לוי 

 

כמ   : מר איתי שייביץ  שמדבר  אדם  בן  פה  יושב  ואתם  ...  מדבר,  שהוא  ו 

   -לדברים מקשיבים לו. יש השלכות  לא  

 

.    : מר אמיר קרסנטי  . . 

 

 , רגע.  לא, לא, לא   : מר אורי נדם 

 

 למה אמרתי שאתה אמרת את זה.    : מר איתי שייביץ 

 

   -ביקשתי מהבן שלי   : מר אורי נדם 
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 מי אמר לך שאני לא מקשיב לו?    : מר אמיר קרסנטי 

 

   -ני רואה כי א   : מר איתי שייביץ 

 

..  זה שאני מדבר אי   : סנטי מר אמיר קר   תו.

 

 )מדברים יחד(  

 

   -י זה לא נכון, ודבר שנ   : מר אבי אביטל 

 

 די איתי, תנו לו לדבר, מיותר.    : מר אלעד לוי 

 

דבר שני זה לא הגיוני שאנשים פה יושבים מאשימים    : מר אבי אביטל 

של  הדם  את  שנתנו  בכירים  צבא  קציני  ישרים,  מאשימים  אנשים  למדינה,  הם 

אח או  שאף  כאלה  בהאשמות  מה  תם  זה  מהומה.  שום  דבר,  שום  עשה  לא  פה  ד 

 שאמרתי לו.  

 

דיברתי    : י נדם מר אור  ולא  אליך  דיברתי  ולא  אליך  דיברתי  לא 

 אליו. למי שדיברתי הוא יודע.  

 

את    : מר אבי אביטל  מגזימים  ואתם  האלה,  האשמות  הגיוני  לא  זה 

. ו אבל כלפי היישוב שלו זה. אני כואב את כאב  .. 
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 )מדברים יחד(  

 

 ?  אני כואב את כאבו, אבל מה קשורים אנחנו לעזאזל   : אבי אביטל   מר 

 

 לא דיברתי אליך.    : מר אורי נדם 

 

זה    : מר אבי אביטל  כאילו  עין  למראית  נראה  זה  משנה.  לא  זה 

 כלפינו. זה פוגע.  

 

או   : מר אורי נדם  שאני  החלטתי  אני  לי,  תן  לי,  מה  תן  כל  את  ציא 

 לך.  בטן. ואם מישהו רוצה שי שיש לי ב 

 

ניתן לו לסיים.    : גב' כרמל טל   בואו 

 

איזה  א   : מר אורי נדם  לי  שיסדר  הטלפון  את  שלי  לבן  נתתי  ני 

ואומר   יצא  הוא  פתאום  לסדר.  והתחיל  שלי  עבודה  לחדר  נכנס  הוא  אפליקציה. 

אנשים  עם  שם?  עושה  אתה  מה  מטומטם?  אתה  לי  'תגיד  הם    לי:  ככה  כאלה. 

זה, תזר מדברים   אגיד  אליך? תעזוב את  ' לא, אני נשאר פה. למה? אני  וק אותם.

בא  תומך  אני  בשביל  לכם,  שוויון  חוק  גם  אתם  הגיעה,  שהיא  מאז  הזאת.  ישה 

רותם   חגיגה,  ארגנו  הדר,  גני  עם  פעולה  שיתפנו  אנחנו  העצמאות.  יום  חגיגות 

כז  חגיגה  הייתה  לא  לכם  אגיד  אני  ד הייתה.  כל  העצמאות.  ביום  זה  את  לא,  בר, 

שוויוני,  א   לא  אפשר,  אי  אפשר,  אי  קטן.  יישוב  גדול  יישוב  שוויוני.  לא  י  זה 

עכשיו   שוויוני.  להיות  צריך  דבר  כל  לא  שוויוני.  להיות  צריך  דבר  שכל  אפשר 

 לגבי...  
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 אורי הזמן עומד להיגמר.    : גב' כרמל טל 

 

 .  נגמר הזמן, מילה אחרונה   : מר אלעד לוי 

 

ב נרי   : מר אורי נדם  תחזור  נריה,  נריה,  אתה  ה,  בך.  תחזור  ך, 

א  והיום  הזה.  ההסכם  של  אדריכל  אתה  אליו?  אדריכל,  מתנגד  ואתה  בא  תה 

   -אנשים הצביעו בעד, אני לא הצבעתי   28  אתם כולכם 

 

 גם אני לא הצבעתי.    : מר אבי אביטל 

 

למה?   : מר אורי נדם  הצבעתי,  לא  אני  הצבעת.  לא  אתה  לא    אז  כי 

היית  לא  ה הייתי.  הייתי,  אני  אם  אבל  הייתי  י.  לא  והיום  אליכם.  מצטרף  ייתי 

שמענו,  לא  ידענו,  לא  תהיו    אומר  חבר'ה  חומרים.  קיבלנו  לא  מבולבלים,  היינו 

כל   קודם  לוועדים,  ליישובים  תפנו  אל  מכם,  מבקש  אני  ועכשיו  בעצמכם.  כנים 

מי שיצטרך לשלם  כי  לוועד החקלאי,  לא שייך  החוק.  זה הוועד המקומי לפי    זה 

 -צריך לשלם. עכשיו אם אתם עושים הוועד החקלאי לא  

 

 )מדברים יחד(  

 

 תנו לו לסיים.    : דלין גב' רותם י 

 

 די תנו לו לסיים.    : גב' כרמל טל 
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 לא, לא, תכף אני מסיים.    : מר אורי נדם 

 

   לא התייחסנו גם לדברים לא נכונים שאחרים אמרו.   : גב' רותם ידלין 

 

 )מדברים יחד( 

 

פונה   : ורי נדם מר א  אני  קבוצה    חן,  מותר  האם  משפטי,  כיועץ  לחן 

לה  ליישובים  שפונה  בדקתי  מסוימת  אני  החוק.  בעד  אני  אגיד  אני  לחוק?  תנגד 

בולשיט.   סתם  זה  ביניכם,  ישיבות  עושים  כמוכם,  לא  אותו,  למדתי  אני  אותו, 

כי אני חושב שזה לטובת היישובים  ובת  ולטובת הקהילה, זה לט   אני בעד החוק, 

ה  לטובת  גם  אחד,  אני  כל  כולם.  טובת  לא  זה  כולם.  ולקהילתיים,  קיבוצים, 

 שאחד מכם יקום ויגיד, שיגנה את כל הפעולות האלה.  מבקש מכם  

 

 תודה רבה אורי, צביה.    : גב' כרמל טל 

 

לא    : גב' צביה אלבז  עוזיאל,  בבית  אצלי  קורה  מה  רק  מדברת  אני 

אותי   אחרי מעניין  ביישובים  קורה  בי מה  את  מייצגת  גם  אני  ועד  ם,  עוזיאל.  ת 

עליהם  מדברים  שאתם  הכספים  את  השקיע  לא  אין    האגודה  ביישובים,  אצלכם 

תיקוני   אצלנו,  נעשו  מהתב"רים  המדרכות  כל  מדברים.  אתם  מה  על  מושג  לי 

בגלל   עוזיאל.  בית  של  מהתב"רים  כמעט  תשתית  כל  שלנו,  מהתב"רים  כבישים 

בי  כמו מעב זה  נראה  עוזיאל  לוועד אגודה,  רה. אפילו התשתיות שיהו ת  ו הכנסה 

יש לנו מבנים ש נכסים שלהם אנחנו רודפים אחריהם שיקדמ  נגעו    20-ו,  שנה לא 

נותן   שלנו  האגודה  וועד  יזמות,  שהיא  איזה  שם  ליצור  מנסים  ואנחנו  בהם, 

נותני  לא  ציבוריים.  עושים בשטחים  פרויקטים שאנחנו  על  לקדם  ברקסים  לנו  ם 
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היישוב   גבו את  בהרחבה  בגרוש.  כל    כמעט  בוצעו  לא  התשתיות.  על  כספים  מלא 

שבוצ  מה  וגם  שהובטח,  היה  מה  שפטר  שם,  התושבים  של  מאבקים  אחרי  זה  ע 

כדי   הכסף,  את  נקבל  שאנחנו  כדי  אגודה,  ועד  של  פרויקטים  לעצור  צריך 

הסחו  את  אצלנו  מספקים  לא  הם  וכבישים.  מדרכות  שם  לא  להשלים  אנחנו  רה, 

ל  בבית יכולים  אגודה  ועד  על  האגודה    סמוך  בוועד  שם  שמתלונן  מי  עוזיאל. 

לו את המחיה, המועצה היא לא הכתובת, המדינה שלנו  היום, שאנחנו מייקרים  

 היא הכתובת, שלא מוכנה לתת לנו סיוע לתשתיות שלנו.  

 

   -הובטח לנו ש   : מר אבי אביטל 

 

 א הובטח.  לא הובטח. ל   : גב' רותם ידלין 

 

הזה    : לבז גב' צביה א  החוק  עם  במצב  אבל  מבחוץ.  כספים  גם  תקבל 

   -הקיים 

 

 בטח.  לא הו   : גב' רותם ידלין 

 

יהיה    : גב' צביה אלבז  אם  שייפתחו  פערים  על  איתנו  דיבר  שדה  רן 

בוועדי   שינויים, היום הפערים האלה כבר קיימים, בגלל שיש יישובים שתלויים 

עו  זה  שאצלכם  ז האגודה.  אצלנו  טוב,  כנראה  ו בד  אצלנו  טוב.  עובד  לא  עד  ה 

החלי  הם  והכול,  במועצה  פה  שיחות  אחרי  דבר  של  בסופו  כולם  מקומי  שהם  טו 

חברים   סתם,  ולא  בעד.  הצביע  אחד  פה  הוועד  הוראה,  קיבלתי  בעד,  מצביעים 

ועד   שכמובן  בתשתיות,  נזקים  עשו  משאיות  הכניסו  שבנו  חברים  נזקים,  עשו 

ועד אגודה  לא הסכימו סירבו לתקן,  ם זה כבישים ומדרכות,  מקומי הקים א  לא 
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שם   הנזק  את  שעשה  אדם  הבן  לא  לתקן,  הכסף  את  אילצו  שם  לתקן.  הכסף  את 

רוצים   לא  אנחנו  במושב.  אצלנו  אחרת  ברירה  לנו  אין  בעד,  להצביע  אותנו 

אולי   יש  יש,  נחלות  רק  לא  במעברה.  יותר    60לחיות  הרבה  יש  אבל  נחלות 

נמאס  תושבים   לנו  ההרחבות,  על  עם  ולשלם  תלויים  שהם  להיות  הנזקים 

נזק,  לנו  עשו  הם  התאורה  של  התשתיות  את  גם  איזה    עושים.  גנבו  כולם    2כי 

אם   בערב,  לרוץ  תאורה  אין  לי  בחצר,  אצלם  נמצאת  התאורה  אז  החוצה,  מטר 

בבית   אצלנו  נגד  להצביע  אפשר  אי  לא,  לי.  אבוד  החושך,  לפני  הספקתי  לא 

 ל. זהו סיימתי.  עוזיא 

 

 תודה רבה.    : כרמל טל גב'  

 

 יהודה יענה על השאלות שעלו פה.    : גב' רותם ידלין 

 

 אנחנו לא מתחילים סבב נוסף.    : טל   גב' כרמל 

 

הימים   : מר יוחנן יומטוביאן  במהלך  החוק,  נגד  הצבעתי  שעבר  בשבוע  אני 

עם  יחד  רותם  ועם  יהודה  עם  אישי  באופן  אני  התקיימו,  הפורום    האחרונים 

גם  שישי,  היישוב אצלנו   ביום  פרנסי  גם  עם  נחשפתי  ולכאן,  לכאן  דעות  , שמעתי 

ק  חטפתי  שבה  גינה  שיקול  לשיחת  דבר  של  בסופו  בסדר.  זה  אבל  "שטוזות"  צת 

התועלת   החוק.  בעד  מצביע  אני  בעד,  מצביעה  מחשבה...  המון  המון  עם  הדעת 

אות  להבין  שאפשר  והכאבים  החששות  על  מאוד  רבה  בסוף  היא  בסוף  אבל  ם, 

ב כשמד  מת   70%-ובר  ניכר  זה  בחלק  שבונים,  מתושבים  שיגיעו  כספים  אותם  וך 

וי   ישר כוח.  תועלת וזה חשוב 
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זה עם חצי חיוך,  20:43רבותיי השעה   : מר יהודה שנייויס  אני אומר את   ,

שבשעה   הודיע  חמאס  ברשתות  שעוקב  מי  כי  לרוץ,  צריך  רצינות  קצת  אבל 

לכיוון    21:00 הזדמנות  יירו  זו  אביב.  תפר תל  אל  רגע,  רגע,  לי,  טובה,  יעו 

ו  לקצר,  אשתדל  אני  המקלט.  נמצא  איפה  טובה...  לעשות  הזדמנות  אשתדל  אני 

 את זה באיזה שהיא צורה, כי עלו כאן המון נושאים.  

אישית   אמירה  קצר,  אחד  במשהו  להתחיל  חייב  אני  אבל  לגעת.  רוצה  אני 

יש  לפעמים  כי  כאן,  להישמע  ל   שצריכה  שאפשר  אווירה  כך,  כאן  אז  בה.  טעות 

עושים  אנחנו   להגיד באמת שאנחנו  יכולים  היום  אני חושב  וחצי,  במה  בשנתיים 

להגיד   יודעים  אנחנו  אסטרטגיות.  מחשבות  לרחוק,  חושבים  ואנחנו  שקרוב 

וחצי   שנתיים  אחרי  להגיד  יודע  ואני  מקשיבים,  שאנחנו  וחצי  שנתיים  אחרי 

משימתיים   בהחלט  שאנ שאנחנו  במשימות  למה ועומדים  לעצמנו.  מציבים    חנו 

ל  אלא  השכם,  על  לטפוח  בשביל  לא  האלה?  הדברים  כל  את  מזכיר  הגיד  אני 

שאנחנו   אגב  דרך  אמון,  הזאת  בהזדמנות  רוצה  ואני  לאמון.  זכאים  שאנחנו 

עכשיו   זמן  לנו  אין  אבל  ממשלה.  ממשרדי  יהודה,  ממטה  מרמלה,  מקבלים, 

לים  תודה לאמון שאנחנו מקב   ני רוצה להגיד תודה. לפרט את הדבר הזה, אבל א 

השולח  על  זה  את  נשים  בואו  המליאה,  חברי  מרוב  המעגלים,  מרוב  מכל  ן, 

והרבה   הכלל,  מן  יוצאים  מאוד  מעט  אולי  כולם,  לא  אם  המקומיים  הוועדים 

 רשימה מאוד ארוכה של אגודות שיתופיות.  

 

 ד לי?  מה רשימה ארוכה, אתה יכול להגי   : מר אבי אביטל 

 

 ך. אני לא הפרעתי לך.  אני לא הפרעתי ל  : ייויס מר יהודה שנ 
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   אנחנו לא הפרענו לך.   : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר אבי אביטל  .  תגידו רשימה.

 

   -גם אתה אמרת, גם אתה אמרת   : גב' רותם ידלין 

 

   -תכף אנחנו נדבר  : מר יהודה שנייויס 

 

.    : גב' רותם ידלין  .  אנחנו לא.

 

אנחנו   : שנייויס מר יהודה   תגר תכף  אל  נתונים.  על  למקום  נדבר  אותי  רו 

 הזה.  

הזדמ  זאת  אז  מהתושבים,  ורבים  נפגשנו  מסתבר  אנחנו  תודה,  להגיד  טובה  נות 

להתמוטט   הולך  שהעולם  האמירה  שבדיוק  ומסתבר  בוער,  בדיוק  לא  שהשטח 

על   תסתכלו  רחוק,  ללכת  צריך  לא  האמיתי,  מהציור  רחוק  הראש,  על  לנו 

את היושב  שמייצגים  כאן  אחריהם.    ים  שעומד  האמון  הציבור  על  רבה  תודה  אז 

ל  רוצה  אני  שתיים,  אחד.  בנו,  נותנים  אנחנו  שאתם  הדיון.  מסגרת  על  רגע  דבר 

שהייתה   למרות  היום  כאן  אלא  ה התכנסנו  עבר.  הזה  שהחוק  דמוקרטית  חלטה 

ב  קר,  ממקום  כרגע  זה  את  אומר  ואני  בצעד,  נקטו  מליאה  חברי  מספר  צעד  מה, 

 -לא הצלחנו להשפיע בהצבעה קרטי, ואמרו: אם אנחנו  שהוא אנטי דמו 

 

   *** הקלטה הופסקה בעקבות אזעקה *** 

 

בנו במקרה, אם    : גב' רותם ידלין  ערב טוב לכל מי שנמצא בבית וצופה 
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שאתם   כמו  בדיוק  האזעקות,  בעקבות  למקלט  שירדנו  אגיד  רק  אני  כאלה.  יש 

חיכינו   המועצה.  ברחבי  ה   10עשיתם  סיום  עד  הפיצוצים  דקות  יירוטים. 

במרחב  ששמע  שהיו  יירוטים  של  תוצאה  הם  המועצה  מעל  המכריע  ברובם  תם 

למקרה  שלנ  גם  עיניים  פותחים  הקב"ט  בראשות  החירום  צוותי  כל  כרגע  ו. 

מחר,   ללימודים  בנוגע  עדכון  נוציא  אנחנו  הערב  בהמשך  נוספים,  מקרים  שיהיו 

 וזה ייקרה אחרי שנסיים.  

יהודה  אנחנ  חוזרים,  א ו  נעשה  ובוא  תתייחס  מהירה  אתה  בצורה  בבקשה  זה  ת 

חבר  רק  הכול.  על  תענה  אתה  שנשארו,  נסיים  לשאלות  אנחנו  דיון,  תרבות  ים, 

עוד   כך  אחר  לנו  ויש  נצביע  אנחנו  הכול,  על  תשובות  סדר    2תקבלו  על  סעיפים 

 היום. אופיר אני צריכה חשמל בבקשה למחשב, תודה.  

 

אני   : ייויס מר יהודה שנ  טלגרפית טוב,  ממש  זה  את  כולנו  אעשה  כי   ,

כו  הזה,  השולחן  סביב  מסכימים  כולנו  הביתה.  ללכת  מן  רוצים  יוצא  ללא  לם 

מילה   בעיה.  יש  קיימת.  לא  שהבעיה  שאמר  אחד  אין  בעיה,  שיש  אמרו  הכלל 

 אחת אני רוצה להגיד על הפתרונות האלטרנטיביים שהציעו כאן.  

ממשלה  תקציבי  אין  אפ אחד,  עובדה.  זאת  ע ,  מהיום  זה  את  להגיד  מחר,  שר  ד 

 ממשלה לא מתקצבת תשתיות בשום מקום במדינה נקודה.  

פת  לנו.  שתיים,  שיש  השבחה  היטל  של  ליתרות  ללכת  זה  שהציעו  שני  חבר'ה  רון 

ד  של  אנשים  אנחנו  אבל  ונחמד,  טוב  הזאת  ט הכול  שהטענה  ידעתי  לא  אני  א. 

ל  מוכן  להיות  בשביל  אני  אבל  ה תעלה,  תקציב  את  ב קחת  השנים    3-מועצה 

היתרות  האחרונ  מהם  ולהסתכל  הזה,  הדבר  את  לפתוח  כולם  את  מזמין  אני  ות, 

-לנו של היטלי השבחה. אני עשיתי את זה, תבדקו אם יש כאן פתרון, לא ל שיש  

 יישובים אלא לרבע יישוב אחד, זה היתרות.   25

טוטאלי  הבנה  אי  כאן  יש  חבר'ה  להגיד,  חייב  אני  את רג"מ,  אגיד  ואני  זה    , 
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ב  אנחנו  אחד.  בגלל  במשפט  להסכם  נכנסנו  אין    3רג"מ  אחד,  עיקריות.  סיבות 

אז  עזר,  חוק  והפיתוח    לנו  התכנון  עלויות  שתיים,  ברג"מ.  כסף  לקחת  ממי  אין 

בין   מוערכים  ברג"מ,  התשתיות  ל   600של   ₪ אם    800-מיליון  גם   .₪ מיליון 

פי   שלנו  את 4ההיטלים  מקבלים  היינו  לא  וד   ,  הזה.  לנו  הסכום  היה  לא  שני,  בר 

לנו  מימ  אין  למימון,  לצאת  צריך  בבוקר  מחר  צריך  זה.  את  לממן  ביניים  ון 

חיינו,  מ  עסקת  את  עשינו  עסקה,  זאת  כאן  אז  הזה.  הכסף  את  להביא  איפה 

 קיבלנו תכנון ופיתוח תשתיות במחיר אפס.  

מ  זה  כאן  שהייתה  אחרונה  הערה  להגיד,  רוצה  שאני  האחרון  שאמר  הדבר  ה 

ע  עש נריה  נריה  ההשבחה.  היטל  נריה  ל  הכבוד,  כל  עם  אבל  יפה,  מאוד  עבודה  ה 

מקצועיות  חוסר  קצת  פשוט  בסביבות  זה  השבחה  בהיטל  מוציאים  בשנה  אנחנו   .

לתב"ר    15-ל   10בין   הוועדה,  לתקציב  בזה  משתמשים  שאנחנו   ,₪ מיליון 

של  שוטף  לתקציב  להעברות  גם  בזה  משתמשים  ואנחנו  באופן    יישובים,  חינוך 

קופ  על  מדבר  אתה  של  מסוים.  יצאת    270ה  ואתה  שמאי,  לא  אתה   .₪ מיליון 

התקציב   שכל  הנחה  יותר  מנקודת  אהיה  אני  ייקרה.  הזה  המימוש  שכל  הזה, 

לא   שזה  נלך  בוא  ממך,  זה    270זהיר   ,₪ סגורה,    170מיליון  קופה  זה   ,₪ מיליון 

ב  נגמרת  היא  לתשתיות  אותה  ננצל  ו   10-שאם  הדב שנים.  שאר  עם  רים  מה 

לעשו  צריכים  לילדים  שאנחנו  ספר  בתי  יבנה  מי  בנחלות,  מימוש  אין  אם  ת? 

מ  כסף?  מאיזה  הספר  האלה?  בתי  את  יתחזק  מי  ילדים?  גני  להם  יבנה  י 

שאנחנו   הפעולות  אלה  הזה,  מהכסף  בדיוק  שהיום  היא  העובדה  הרי  הקיימים? 

פשוט   זה  בתשתיות.  לטפל  אקסטרה  כסף  שם  אין  השק עושים,  שלא  יעו  פתרון 

לד  תחזור  מחשבה.  אין  בו  השבחה.  היטלי  עם  עושים  אנחנו  מה  ותראה  ו"חות 

 ות עם הכסף הזה. אל תענה לי.  עודפים ואין מה לעש 

 

 זה לא דיון.    : גב' רותם ידלין 
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התחשיב,   : מר יהודה שנייויס  על  משהו  להגיד  רוצה  אני  עכשיו  הלאה. 

בא  סליחה  חבר'ה  זה.  את  להבין  אצל חייבים  העממי  אומרים  ופן  אל  "   –נו  הנגן 

ינגן י  אל  והטבח  ניירות  " טגן  עם  לבוא  אפשר  אי  מלאכתו.  את  עושה  אחד  כל   .

נריה  אחר  כי  ולנופף.  הכלכלית  החברה  של  מקצועית  עבודה  כאן  שנעשתה  י 

מצא   דקל.  מחירון  של  הפחתות  קטנה,  דוגמא  אקח  סתם  אני  מהמועצה,  ביקש 

של   הפחתה  היה  האחרון  אנ .  30%שבהסכם  גם  ובהסכם  אבל  לבדוק,  הלכתי  י 

של   הפחתה  הייתה  כן  הזאת.  12.9%שלפני  בצורה  לעבוד  יכולים  לא  אנחנו   .

מחירו אנחנ  או  צורות  משתי  באחת  לעבוד  יכולנו  מר    ן ו  בפועל.  עלויות  או  דקל 

על   הולכים  היינו  לו  ובדקנו.  אצלי  ישב  כולנו,  על  נאמן  שהוא  הררי  שמואל 

יוצא   ביצוע בפועל של פרויקטים,  יקר. שמעתם   היה  יותר  לו  תעריף  עוד הפעם.   ?

יוצ  היה  רוצה,  שנריה  כמו  בפועל  ביצוע  תעריף  לוקחים  יותר  היינו  תעריף  א 

אי   עשינו.  שאנחנו  מה  זה  הנתונים,  את  לקחת  צריך  פשוט  פשוט,  נורא  זה  יקר. 

לבוא   שלחת  בטענות  אפשר  הזה.  בעניין  אחת  מילה  עוד  עכשיו  הזה.  בדבר 

בדו"חות,  לנו  של ב   וצרפת  העלויות  את  שלך  הוותיקים    מצגת  רחוב  הקמת 

לי סרטון, אחר כך שאני אראה לך, א  יש  זמן,  לנו  אין  עבודה  במצליח.  נראית  יך 

ואתה   שם,  מתמודדים  אנחנו  ניקוז  בעיות  איזה  עם  במצליח.  הוותיקים  ברחוב 

בלתי פתירות בגלל שבתקציב רזה כמו שאומרים   ניקוז שהן  זה, בעיות  יודע את 

אז אם זו הדוגמא שלך לאיך עושים פרויקט    ניים משלמים הרבה יותר. הע תמיד  

פ  עושים  לא  איך  זה  שלי  הדוגמא  זו  להוציא  בזול,  חוכמה  לא  זה  בכלל.  רויקט 

הלכתי   ואני  השולחן,  על  אותו  לי  שמת  אתה  הזה  הפרויקט  בו.  ולנופף  פרויקט 

ז  בבקשה  לזירה,  ירדתי  לא  אני  שכתבתם,  מה  כל  אגב,  דרך  רחוב  ה  לבדוק. 

בעיות  עם  זה    הוותיקים  ניקוז,  בעיות  לממן  תקציב  היה  לא  כי  קשות,  ניקוז 

שממנ  במצליח,  הוותיקים  למ"ר.  רחוב  התחשיב  את  לקח  נריה  תקשיב  ו  נריה 
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טענה   כל  האנשים,  כל  אגיד  לא  אני  האנשים,  רוב  או  לאנשים  בניגוד  אני  אליי, 

אד  עלי  הרצינות  בשיא  אליה  מתייחס  אני  מעלה  אני  מות.  שאתה  שלחת,  אתה 

יכול   זמן, רשימה של  לא  לנו  אין  כי  יישובים, אני היחיד אולי שהלך    20להיכנס 

ייש  לחברת  יישוב  פניתי  מזה,  יותר  משהו  עוד  עשיתי  שלך.  הטענות  את  ובדק  וב 

נריה,   חקיקה.  בהליך  מועצות  איזה  גם  לי  תגידו  אמרתי  ממה    70%ג'יגה. 

נכון,   לא  כאן  ל 70%שכתוב  היה  אם  זמן .  אז י  זה.  את  מראה  הייתי  לא    ,  זה 

הדברים  את  להגיד  חוכמה  ולא  טענות,  לטעון  חוכמה  ולא  מצגות,  לצרף    חוכמה 

הזאת,   לטעות  שנפלת  או  הזאת,  לטעות  נופל  שאתה  היחידה  והסיבה  האלה. 

ישבתי   זה  שעם  האחרות,  הרשויות  של  חשבונאיים  דו"חות  בקריאת  טעות  כולל 

בקריאת   הטעות  כולל  דוד,  פשו דו"חו עם  אחת  מסיבה  נובעת  גם  ת,  שלכן  טה, 

של  הפנים  משרד  של  הנוהל  את  לקחנו  הזו.  העבודה  את  עושים  לא  חברת    אנחנו 

רוצים   אתם  נתונים  איזה  לנו  תגידו  להם  אמרנו  חיצונית,  לחברה  הלכנו  ג'יגה. 

את   לנו  נתנו  אורבניקס  לנו,  נתנו  הם  הנתונים,  את  להם  העברנו  מאיתנו. 

העברנו   זה התוצאה,  שיכול   את  מקום  כל  במצגת  לג'יגה.  וזה  שיחקנו,  לשחק  נו 

העמ  שלקחנו  כותב  שאתה  יודע  אתה  כי  מקומם.  הכי  איך  שלך  גבוהות,  סות 

דבר?   כזה  יכול להגיד  יודע לקרוא את  אתה  זה אתה  הרי קיבלת את הדו"ח, את 

שבכל   יודע  אתה  העמסות,  איזה  יודע  אתה  אותו.  לך  העברתי  אני  הזה,  הנייר 

הו   שאפשר מקום   העמסות,  להוריד  רוצה  היה  אני  רגע,  רק  רגע,  רגע,  רדנו. 

 הגיד לא נכון.  ללכת. אתה יכול להגיד לא נכון. אתה יכול ל 

 

.      דובר:  . . 

 

אליך.   : מר יהודה שנייויס  פונה  לא  אני  אז  מה  יודע  תכבדו  י אתה 

הדבר   את  ויבדקו  עליהם,  מדבר  שנריה  העמסות  את  יפתחו  הנכבדים  החברים 
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נכון. וירא   הזה  לא  ומה  נכון  מה  זה    ו  הזה,  הדבר  על  שלי  היוקרה  את  שם  אני 

נמוכות, הכי  להעמסות הכי  כשאתה    הכול. הלכנו  ללכת.  יכולה  שמועצה  נמוכות 

פיקוח   על  ופיקוח  12%כותב  תכנון  בתחשיב  כללנו  שאנחנו  לא  12%,  אני  זה   ,

בסדר?   מקצועיות,  חוסר  זה  יושרה,  חוסר  להגיד  אנחנו  רוצה  עש אז  את  לא  ינו 

אתה  לבד,  שנחלה    העבודה  אצבע  בכלל  בערך  להגיד  יודע  לא  אתה  שמאי,  לא 

ש 250תקבל   עם  ישבתי  אני   ,  , לא  250,000מאי זה  הזה,  בסגנון  עובד  לא  זה   .

זה   ומקצוענים  מקצוענים,  להיות  משתדלים  אנחנו  ולכן  הזה.  הדבר  מקצועי 

בדק  אנחנו  חיצונית.  לחברה  זה  את  לקחנו  שאנחנו  את אומר  החברה    נו 

משרד   ולזרוק  החיצונית,  לבוא  ולהגיד  אותנו,  בדק  באמת    20,000הפנים  נו   ,₪

להתנ  אפשר  אי  עובד  חבר'ה,  לא  זה  הזאת,  בצורה  להתנהל  אפשר  אי  כך.  הל 

 פשוט.  

הפעם   עוד  כאן,  שנשאלו  לשאלות  כללי  באופן  משהו  להגיד  רוצה  אני  רק  עכשיו 

בין.  חוק הזה, אתם צריכים לה ית ב בכללי ובשיא הקיצור. יש כאן מהפכה דרמט 

אחד   2 דרמטית,  מהפכה  של  לכל    , נושאים  הקשבנו  אנחנו  מההקשבה,  חלק  וזה 

שא  שאלו  מה  מליאה  חברי  כך,  רק  מתנהל  לא  השיח  אגב  דרך  אמרו,  נשים 

בכלום.   זלזלנו  לא  בדקנו,  שעלה  נושא  כל  שאלות,  שאלו  ועדים  ראשי  שאלות, 

נכונה,   לא  היא  אחת  שטענה  חשבנו  לבדוק  או  לא  בכדי  מופרכת  כל  היא  אותה. 

ו  בדקנו.  דבר  כל  זה.  על  להעיד  יכול  הזה  לתהליך  שותף  שהיה  ומי    2-דבר, 

יהפכו למודל.   נכנסו בעקבות השיח שבעיניי הם דרמטיים, הם  שינויים חשובים 

את   מבינים  ולא  אומרים  שאנשים  המועצה,  ראשת  של  מדיניות  הצהרת  אחד 

אנחנ  חבר'ה  זה.  של  ע המשמעות  אנח ו  הבוחר,  למבחן  על  ומדים  מצהירים  נו 

ב  דבר  כזה  להכניס  אפשר  שאי  המשפטי,  העניין  את  רגע  עזבו  חוק,  מדיניות. 

החזר   ויש  מס  ויש  היטל  שיש  יודע  במשפטים  ראשון  שיעור  שעבר  מי  כל  פשוט 

העניין   את  רגע  עזבו  אבל  לחוק.  להיכנס  יכול  לא  זה  עובד,  לא  זה  הוצאות, 
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ראש  כאן  יש  מוע ת מ המשפטי,  כאן הנהלת  יש  כאן מליאת מועצה  ועצה,  ויש  צה, 

זה  החוק,  על  שלנו  מההצבעה  חלק  זה  מדיניות,  על  ויש    שמחליטה  בפרוטוקול. 

את   וישנה  יבוא  מישהו  מחר  אם  ייקרה  מה  מוצהרת.  מדיניות  שהיא  מדיניות 

את   לגמרי  ותבטל  מליאה  תבוא  אם  מחר  ייקרה  מה  יודע.  לא  אני  המדיניות? 

 . עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות כן לא יודע. אבל אנחנו  גם  החוק? אני  

דרמה  זה  אחד.  עניין  ליישובים    70%  -  זה  שזה  שחוזר  השבחה  להיטל  בניגוד 

אין   צבא.  ממחנות  האלה  ההיטלים  את  לגבות  אפשרות  לנו  נותן  סגורה,  קופה 

היטלי  אבל  חשמל.  מחברת  השבחה  היטלי  אין  צבא,  ממחנות  השבחה    היטלי 

ו  לנו יש.    תיעול סלילה  נותן  על    וזה  מדברים  כשאנחנו  הקופה.  את  להגדיל  פתח 

לוקחים    70% אנחנו  תקשיבו,  חבר'ה  אומר  זה  דרמה,  אנחנו  זה  אחריות, 

 מעבירים את הכסף בחזרה ליישובים, תקדמו אותם.  

ל  התעריף  את  הורדנו  השיח,  בעקבות  כן  גם  וזה  דרמה,  שהוא  השני    250-והדבר 

שא  אחרי  גם  אבל  זה, מ"ר.  את  השיח   מרנו  תורידו    במהלך  טוב,  אמרו:  האנשים 

ה של  , חבר'ה אנחנו שם, הורדנו את התעריף, קבענו מגבל 20%-את התעריפים ל 

את    250 עובר  זה  הפנים,  משרד  את  עובר  זה  אם  לשאלה  עכשיו  דרמה.  זו  מ"ר, 

 משרד הפנים. 

נריה שפעם קודמת אמר   כי  לך,  יגיד  נריה  זה  ה   500אבל  לא  מציא את  מ"ר, הוא 

הוא  זה   זה  מעצמו,  אז  מי.  יודע  לא  אני  שמעון,  בני  של  עזר  מחוק  זה  את  לקח 

משר  את  עובר  זה  הפנים.  משרד  את  אז  עובר  הפנים.  משרד  את  עובר  הפנים.  ד 

לכיוון    2אלה   הליכה  מתוך  הקשבה,  מתוך  שהם  שינויים  שהם  שינויים 

מ  אבל  מיסים,  להטיל  נהנים  לא  שאנחנו  הבנה  מתוך  שי התושבים,  הבנה  ש  תוך 

בעיה   זה  לנו  את  לדחות  אפשר  קסם.  פתרונות  אין  קסם.  פתרונות  שום  ואין 

לע   10לעוד   זה  את  לדחות  אפשר  לעשות    20וד  שנים,  באנו  אנחנו  אבל  שנה, 

אומר  כשאני  אנחנו  יכול    זה   , עבודה.  אני  עבודה.  לעשות  באנו  כולנו  אנחנו 
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בדק  נקי,  היה  הזה  התהליך  התהליך,  לגבי  לכם  וכל להגיד  טוב,  שרוצה    נו  מי 

מיד מוזמן לחזור אליי. לא עשינו שום דבר מדעתנו, לא קבענו את התחשיבים  ת 

ל  כל מה שיכולנו  כל מה שיכולנו להקל על המושבים הקלנו,  מהזה,  הקל הקלנו, 

   -ואתם יודעים את זה. התעריף 

 

   -לא עשינו     דובר: 

 

קרקע  ק. התעריף ל תמיד אפשר להגיד לא עשינו מספי  : מר יהודה שנייויס 

בניגוד למה שבמטה יהודה שזה עובד הפוך, מתוך  אושר כ  חצי מהתעריף לבניין, 

 התחשבות במושבים.  

שזה  הזה    עכשיו  ניוז  הפייק  עם  הכלל.  מן  יוצא  ללא  משלמים  כולם  ברור,  יהיה 

מן   יוצא  ללא  משלמים  כולם  לעשות.  יכולים  אנחנו  מה  אבל  להתמודד,  קשה 

ה  טלפון  קיבלתי  ח הכלל.  מקריית  שעלבי יום  נבנה  ינוך  אנחנו  אם  לי  אמרו  ם. 

תשלמו,   שלא  למה  בוודאי.  כן  להם  אמרתי  נשלם?  אנחנו  הדירות,  את  נרחיב 

הכול   ישלמו,  ומושבים  ישלמו,  קיבוצים  משלמים.  כולם  משלמים.  כולם 

כולם   ישלם.  בנייה  תוספות  שיעשה  ומי  ישלמו,  וההרחבות  החוק.  במסגרת 

הכוו  הכול.  זה  שמעתם  ישלמו.  אם  אחר נה  אין  שמועות  חוק.  יש  הסכם,  אין  ות, 

 . הסכמים מתחת לשולחן 

מתחת לשולחן.   הסכם  להיות  יכול  חייב  לא  אני  כל  לך  כי שאלת  דרורה,  תשובה 

בסוף   לנו  יהיה  בנימוס.  סגורה    2כך  קופה  פיתוח,  קרן  שהיא  אחת  קרן  קרנות, 

כלום,   איתה  לעשות  אפשר  אי  תשתיות.  לפיתוח  רק  סג שמיועדת  זהו  ור,  כלום, 

מיליונים,  בדיוק   גבי  על  מיליונים  כאן  שיש  מהאגדות  חלק  הביוב.  קרן  כמו 

כסף. רק שבקרן הביוב הזה מותר לעשות דבר    נובעים מזה שיש לנו בקרן הביוב 

למטרה   שקל  יוציא  דוד  ואם  החוק.  זה  המדינה,  זו  זהו,  בביוב,  לטפל  אחד, 
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 זה.  ק חולמים על  אחרת, אנחנו נבקר אותו במעשיהו, אולי חל 

 

   -אז מה שונה   : דרורה בלגה גב'  

 

 רגע, רגע, אני מסיים, אני מסיים.   : מר יהודה שנייויס 

 

   -70%-רגע ה   : לגה גב' דרורה ב 

 

 זה נכנס לפרוטוקול.    : גב' רותם ידלין 

 

ההשבחה    70% : מר יהודה שנייויס  מהיטל  מזה  חוץ  התשתיות,  קרן  זה 

ו  שנה,  כל  מעבירים  שאנחנו  עו כמו  שנאשר  תקצי כמו  מעט  נמשיך  ד  תב"רים,  בי 

מדרכות,   לבדוק  במקום  האלה  שבתב"רים  רק  ליישובים,  תב"רים  להעביר 

ב  בזה  בזה  ישקיעו  ישקיעו  ואחרים,  כאלה  במבנים  בזה  ישקיעו  נוער,  מדריכי 

כאן   קבוע  הכול  תשתיות,  של  ההגדרה  מה  מסיים.  רק  אני  רוצים.  שאתם  במה 

גינון,   בנוהל, זה כולל תאורה, זה     -א יהיה יישוב שהו   כולל 

 

גינון?      דובר:   גינון, זה כולל 

 

תיעול  : מר יהודה שנייויס  כולל  זה  צמוד.  גינון  חשמל.  כן,  כולל  זה   ,

שיהיה   יישוב  תשתיות,  של  המושג  את  להרחיב  יוכל  מרווח  יותר  שיהיה  יישוב 

זו   באמת  אחרונה,  הערה  ועכשיו  תשתיות.  של  המושג  את  יצר  צר,  מילה  יותר 

תקש   אחרונה.  ביישום  חבר'ה  שאלות  ויעלו  שבעולם,  חכמים  הכי  לא  אנחנו  יבו 

נשאלתי   למשל  שאלות,  ונשאלתי  הזה.  נעשה    גדי החוק  אנחנו  מה  אותי,  שאל 
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טופל.   לא  וההיתר  יעבור,  החוק  כך  ואחר  החוק,  לפני  היתר  הגיש  מישהו  אם 

חוזר   אני  בתנועה.  נפתור  כל הבעיות האלה אנחנו  תי  לנקודה שהתחל חבר'ה את 

א  טוב  איתה,  לעשות  באים  אנחנו  אחד,  לאף  רע  לעשות  באים  לא  אנחנו  מון. 

של   במדיניות  תלוי  זה  ואם  לעשות  לאנשים.  באנו  אנחנו  המוצהרת,  המועצה 

טוב. מה עוד אנחנו צריכים לעשות בשביל שיבינו את הדבר הזה. חובת ההוכחה  

ולכן   זה.  את  מראים  כבר  אנחנו  עלינו,  לא  אנ כבר  חושב,  בח אני  חושב,  וק  י 

מנהלים   גם  אנחנו  יודע  אתה  רן,  אומר  אני  לך  הפעם.  עוד  אומר  ואני  הזה, 

הפ  בזה.  כאן  שלא  קורעים  שיחות  אנחנו  אומר  שאתה  זה  אג'נדה.  לא  זה  חדה 

   -את המועצה, קודם כל בתחילת דבריי אני הסברתי 

 

 אני אמרתי דבר כזה?     : מר רן שובע 

 

שימ ר  : מר יהודה שנייויס  רגע,  המאבק, גע,  המועצה,    שיך  את  קורעים  לא 

ויהיה   את המאבק,  הייתה שנמשיך  אני מתנצל. אבל אם התחושה  בסדר, בסדר, 

למי  מא  אחריות  יש  גמור.  בסדר  גמור,  בסדר  זה  בסדר,  מאבק.  ויהיה  בק, 

אני מסיים, אני   כדי שנוכל להצביע. אני מסיים,  כזה. אני מסיים  שמנהל מאבק 

עדיין  שאל   סיימתי.  שיש  שנ למי  אחרי  פתוחה,  ות  תמיד  הדלת  החוק,  על  צביע 

ואנחנ  אותו,  נקבל  החוק,  על  שנצביע  מציע  אני  לבוא,  יכולים  נלמד  תמיד  ו 

 ליישם אותו, ואנחנו נעשה איתו רק טוב, וזו בשורה אמיתית החוק הזה.  

 

   -מ"ר לנחלה   250... זה    : מר נריה הרואה 

 

 לא לנחלה.  זה לנכס,    250 : מר יהודה שנייויס 
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 לנכס אחד בנוי.    : יאל מר דוד גמל 

 

 לנכס.   : מר יהודה שנייויס 

 

   -נכסים   3אם יש לי    : מר נריה הרואה 

 

 , כן.  250פעמים    3אתה תשלם   : ודה שנייויס מר יה 

 

אתה    : מר אבי אביטל  האם  שאמרת,  ההרחבות  לגבי  כן  לפני  שאלה 

 סותר את מה שהיועץ המשפטי אמר?  

 

אע  : ס מר יהודה שנייוי  לא  ל אני  תשובה  לי  נה  שהיה  מה  את  שאלה, 

 לענות, עניתי קודם.  

 

 אז אני שואל.    : מר אבי אביטל 

 

..  ה  : מר יהודה שנייויס   עליתם סוגיה, אתה כרגע.

 

 האם יש חילוקי דעות? שאני אבין.    : מר אבי אביטל 

 

   -אני לא יודע, אני לא שמעתי דעות. אני שומע שאלה  : מר יהודה שנייויס 

 

   -את הדעה של היועץ   אני שמעתי   : אבי אביטל   מר 
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תקשיב, אני בחיים שלי למדתי דבר אחד, כששואלים   : מר יהודה שנייויס 

ש  הקודמת  אותך  הישיבה  ערך  עיין  טעויות.  עושה  אתה  ישר,  עונה  ואתה  אלה 

 מ"ר.    500שדיברנו על  

 

 לא, אתה לא אמרת..., אמרת לא.    : מר אבי אביטל 

 

 .  אני לא עונה  : מר יהודה שנייויס 

 

להצביע    : תם ידלין גב' רו  יכול  ספק,  לו  שיש  מי  כל  בסדר,  זה  חברים 

 נגד.  

 

 ישלמו, הוא אמר ישלמו.  לא, הוא אמר    : מר אבי אביטל 

 

שאנחנו    : גב' רותם ידלין  לב  שימו  להצבעה.  הדיון  את  מעלים  אנחנו 

נצביע על  יהם אחד  מאשררים פה את כל חוקי העזר שהתקבלו קודם לכן, אנחנו 

קיום   אחד.  העזר    לאחר  חוק  באשרור  גזר  האזורית  המועצה  במליאת  דיון 

ה  את  שוב  המועצה  מליאת  אישרה  רחובות,  שהובאה  לסלילת  כפי  החוק,  צעת 

אשרור   לתאריך  עד  זה  בעניין  שהתקיימו  החקיקה  הליכי  כל  את  ואישרה  בפניה 

התש"פ   רחובות  סלילת  לגזר  העזר  חוק  את  לאשרר  הוחלט  פי    2020  –החוק.  על 

בו, במקביל לשינוי כדלהלן: בסעיף  תעריפים הק ה  ייכתב: שטח הקרקע    1בועים 

לרבו   – שבנכס,  הקרקע  של  הכולל  לא  שטחה  אך  הבניין,  ניצב  שעליה  הקרקע  ת 

מ  בעד?    250-יותר  מי  מגורים.  ליחידת  לפרוטוקול:  מ"ר  השמות  את  אקריא  אני 

צביה  שנייויס,  יהודה  ידלין,  אורי אלבז   רותם  לי נדם   ,  רמי  לוי,  אלעד  גדי  ב ,  ר, 

שייביץ,   איתי  ילובסקי,  מיכל  ברקאי,  רונית  שדה,  רן  ארז,  תמיר  איצקוביץ', 
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בכ  הידוע  ויינגרטין  רחל  יואל  נטקין,  לזר  חיה  מקוב,  מאירי  נעמה  ג'ינג'י,  ינויו 

 צוריה, יוחנן יומטוביאן, ודרורה בלגה. כרמל ספרת את המספר או רק אמרנו?  

 

 לא, רק אמרנו.    : גב' כרמל טל 

 

   -רותם, יש מצב שהאזעקה גם אלינו ואנחנו פשוט   : י אביטל ב מר א 

 

הא   : גב' רותם ידלין  את  שומעים  אזעקה,  אין  נגד?  לא,  מי  זעקה. 

חמני,   ויקטור  אביטל,  אבי  קרסנטי,  אמיר  שובע,  רן  הרואה,  נריה  לפרוטוקול, 

כהן,   ועמיר  כהן  החוק 7ישראל  נמנעים,  אין  נמנע?  מישהו  קולות.    .  ברוב  עבר 

בבקשה?    אפשר  בעד  הצביעו  כמה  בעד,    18לדעת  ללא    7קולות  נגד,  קולות 

 נמנעים, החוק עבר ברוב קולות.  

 

העזר  לאח :  החלטה  חוק  באשרור  גזר  האזורית  המועצה  במליאת  דיון  קיום  ר 

המועצה   מליאת  אישרה  רחובות,  קולות  לסלילת  החוק,  ברוב  הצעת  את  שוב 

ו  בפניה  שהובאה  החק כפי  הליכי  כל  את  עד  י אישרה  זה  בעניין  שהתקיימו  קה 

הוחלט   החוק.  אשרור  קולות  לתאריך  סלילת  ברוב  לגזר  העזר  חוק  את  לאשרר 

הת  לשינוי    2020  –ש"פ  רחובות  במקביל  בו,  הקבועים  התעריפים  פי  על 

בסעיף   הקרקע    1כדלהלן:  שטח  שבנכס,    –ייכתב:  הקרקע  של  הכולל  שטחה 

 .  מ"ר ליחידת מגורים   250-מ ב הבניין, אך לא יותר  לרבות הקרקע שעליה ניצ 

 

עזר    : גב' רותם ידלין  חוק  עדכון  את  לאשרר  הוחלט  גם,  מעבירה  אני 

א  שמירת  תש"פ  לגזר  סביבה  איכות    2020  –יכות  בעד?  מי  בו.  האמור  פי  על 

נמנעים?   נגד?  מי  בעד?  מי  אותו.  מאשרים  שאנחנו  כבר  שלישית  פעם  זו  סביבה, 
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 ת.  עבר ברוב קולו 

 

 )מדברים יחד(  

קולות  הוחלט  :  טה ל הח  איכות  ברוב  שמירת  לגזר  עזר  חוק  עדכון  את  לאשרר 

 .  על פי האמור בו   2020  –סביבה תש"פ  

 

מודעות    : ' רותם ידלין גב  לגזר  עזר  חוק  את  לאשרר  הוחלט  החלטה: 

 על פי התעריפים הקבועים בו. מי בעד?    2020ושלטים התש"פ  

 

 מה זה?      דובר: 

 

ר  מ   : ותם ידלין גב'  עזר  בזה  ו חוק  הצבענו  השילוט,  חוק  ושלטים.  דעות 

 כבר אז ברוב קולות.  

 

א   : מר אבי אביטל  למה  מבין  לא  אני  שנייה,  עוד  רק  מצביעים  נחנו 

 פעם.  

 

 בגלל הזום.    : מר דוד גמליאל 

 

 שלא תהיה טענה. אני אסביר, אני אסביר.    : גב' רותם ידלין 

 

 מה.  היא הסבירה ל   : מר אלעד לוי 

 

לגבי    : גב' רותם ידלין  שהייתה  כפי  נוספת,  טענה  תהיה  שלא  מנת  על 
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כל   על  מצביעים  אנחנו  צמוד,  ותיעול  רחובות  סלילת  עזר  האלה.  חוק  החוקים 

אני אגיד אבי ההחלטה היא שלי להעלות את זה לדיון נוסף בהתאם לבקשתכם.  

 אף אחד לא ביקש מאיתנו להעלות את החוק, אתם ביקשתם.  

 

   -תי על החוק נ לא, לא הב   : אבי אביטל מר  

 

אני    : גב' רותם ידלין  היום,  עד  הפנים  ממשרד  תשובה  קיבלנו  לא 

לדיון   החוק  את  להעלות  כלל  בוחרת  על  מצביעים  אנחנו  הזהירות  למען  נוסף. 

 החוקים, כדי שלא תהיה טענה נוספת לאחר מכן.  

 

טענ   : עו"ד חן סומך  שקיבלנו  רק  לא  הטוב,  הסדר  למען  ממשרד  רק  ה 

מבחינת   הטענה  ה הפנים  החקיקה,  תהליך  את  להמשיך  יכולים  שאנחנו  זה 

שהחו  הפנים,  למשרד  המועצה  חברי  של  פנייה  הייתה  העזר  המרכזית  חוקי  ק, 

הדברים   וכל  הצביעו  שכולם  אחרי  זה  אותם.  לאשר  צריך  לא  ולכן  בזום.  עברו 

ביקש  אבל  תשובתנו,  את  אישר  הפנים  משרד  תשובה,  שלחנו  תשובה    האלה. 

לצורך   למשרד  עניין.  ה עניינית  לצאת  צריכה  שהייתה  העניינית  התשובה  זאת 

 הפנים.  

 

   -אני ביקשתי   : גב' רותם ידלין 

 

את    : סומך עו"ד חן   להעביר  שלא  מיוזמתה  החליטה  המועצה  ראשת 

 זה למשרד הפנים, ולחזור לכאן ולעשות את הדיון הזה.  

 

ש   : גב' רותם ידלין  מעלים  אנחנו  לגזר לפיכך  עזר  בחוק  אני    וב, 
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התש"פ   ושלטים  התעריפים  2020מודעות  פי  על  עדיין  עליו  הצבענו  לא   ,

 הקבועים בו. מי בעד? מי נגד? פה אחד.  

 

אחד  הוחלט  :  החלטה  התש"פ  פה  ושלטים  מודעות  לגזר  עזר  חוק  את  לאשרר 

 .  על פי התעריפים הקבועים בו   2020

 

את   : גב' רותם ידלין  לאשרר  הוחלט  פסולת   החלטה:  לפינוי  עזר    חוק 

בעד?   2020  –התש"פ   מי  בו.  הקבועים  התעריפים  פי  ברוב     על  עבר  נגד?  מי 

 . אני מודה לכם.  1קולות במתנגד  

 

קולות  הוחלט  :  חלטה ה  התש"פ  ברוב  פסולת  לפינוי  עזר  חוק  את    –לאשרר 

 .  על פי התעריפים הקבועים בו   2020

 

.    –  2021תקציב   .  6  עדכון ראשון

 

בעדכון   : ידלין   גב' רותם  העדכון,  6סעיף    2021תקציב    אנחנו  עיקרי   .

בעצם  בעצם    אנחנו  הקודם,  לדיון  אחורה  נזכר  אם  הקורונה,  מתקופת  יוצאים 

שתקציב   הנחה  מנקודת  יצאנו  אנחנו  הקודמים  בהינתן    2021בדיונים  יהיה 

יכולים   אנחנו  כעת  רזה.  יותר  כתקציב  מראש  חושב  הוא  לפיכך  קורונה.  תקופת 

המועצה. להר  פעילות  את  לפעילויות    חיב  חוזרים  אנחנו  לחוגים,  חוזרים  אנחנו 

גדו  חופש  לקייטנות  הספר,  לבתי  להסעות  חוזרים  אנחנו  הדברים  תרבות,  כל  ל, 

הכנסות,   לנו  יש  כי  ההוצאות,  בצד  גם  חלקם  התקציב,  את  לנו  מרחיבים  האלה 

ה  ממשרד  הכנסות  תוספת  לנו  יש  זה  לצד  ההוצאות.  בצד  גם  מצד  חלקם  חינוך 

וממשרד   כדי  ה אחד  המועצה,  של  הרווחה  תקציב  את  מגדילים  אנחנו  רווחה. 
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זה.  את  שצריכות  למשפחות  הקורונה  בעקבות  פתרון  את    לתת  מרחיבים  אנחנו 

תקנים   מוסיפים  אנחנו  כי  וחלקו  החינוך  משרד  מתקציב  חלקו  החינוך,  תקציב 

מ  הכי  והדבר  שירות.  יותר  לתת  שצריכים  פסיכולוגים,  מבחינתי  של  שמעות 

סגרנו  ה בעדכון   ואני  דוד  ליישובים,  כסף  עוד  לתת  לנו  שמאפשר  מה  גם  וזה  זה, 

הי  בסיס  על  ישראל  משטרת  עם  ארנונה  נדאג  הסדר  שאנחנו  לכם  הבטחנו  מ"מ. 

ב  הבאנו  משלמים.  שלא  גופים  יותר  פה  יהיה  אנחנו    2019-שלא  נשר,  עם  הסכם 

גררה למועצה ש סוגרים עכשיו הסדר עם משטרת ישראל אחרי בא  ים  נ מת שהיא 

ליישובים.   תכף  שנאשר  לתב"רים  ישירות  הולך  שהוא  כמו  הזה  הכסף  ארוכות. 

ש  כמו  בהכנסות  העדכון  עיקרי  כל  אלה  בהוצאות.  העדכון  עיקרי  אלה  אמרתי. 

נמצא לפניכם. סך הכול מרחיבים את תקציב המועצה בכמעט   מיליון    11החומר 

 ₪. דוד, הנוסח הוא, בבקשה.  

 

מבק   : וד גמליאל מר ד  המעודכן  ש אנחנו  התקציב  את  לאשר  ים 

של   בהיקף  של    228,501,000ברשותכם  תוספת  בהכנסות    ₪10,763,000,   ₪

מ  התוספות  ובהוצאות.  עם  אמרה  שרותם  כפי  המעודכן  התקן  את  לאשר  בקשים 

את   תקריא  עכשיו  רותם  לזה  ובנוסף  אליכם.  שנשלח  החומר  פי  על  הרלוונטיות 

 לעניין.    ה פיתוח, שזה יהווה השלמ התוספת מתקציבי  

 

.    : גב' רותם ידלין   אנחנו נצביע קודם כל על התקציב הכללי

 

 שאלה?    אפשר לפני זה  : גב' חיה לזר נוטקין 

 

 בוודאי סליחה.    : גב' רותם ידלין 
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וגם   : גב' חיה לזר נוטקין  ההכנסות  את  גם  אמרנו  מגדילים  בעצם  אנחנו 

 ה אומר?  מיליון ₪. מה ז   10-את ההוצאות ב 

 

   -זה אומר   : ין ל גב' רותם יד 

 

 שאנחנו באפס.   : גב' חיה לזר נוטקין 

 

מא   : גב' רותם ידלין  תקציב  לתת  מחויבים  תמיד  המליאה  אנחנו  וזן, 

לכם   שהבאנו  הקורונה,  בתחילת  אחת  פעם  למעט  מאוזן  אישרה  תמיד  הזאת 

ל בהוצאות  תקציב בחסר, כי עוד לא ידענו, לצד הגידול בהכנסות, או לצד הגידו 

מראים  מהאחריות    אנחנו  חלק  אגב  זה  בהכנסות.  הגידול  מגיע  מהיכן  גם  לכם 

לדא  רק  לא  היא  שלנו  האחריות  חברים.  כמליאה  אלא  שלנו  ההוצאות,  לצד  וג 

לתת   בדיוק  שדואג  כרגע,  שהעברנו  החוק  בדיוק  זה  ההכנסות.  לצד  לדאוג  גם 

בו   גאה  שאני  דבר  יש  אם  לכם,  אגיד  ואני  שירות.  אם  יותר  מאוד,  מאוד  מאוד 

שלנו,    ם את  הראשונה  בישיבה  כאן,  שהעברנו  הראשון  התקציב  את  זוכרים 

היה   הוא  השנייה,  או  ₪.   197הראשונה  תקציב    מיליון  מרחיבים  היום  אנחנו 

ב  ב   228-למועצה  המועצה  תקציב  את  העלינו   ,₪ לתושב  15%-מיליון  התקציב   ,

יותר משמעותי  הוא  נותנים  כך ה עולה, השירות שאנחנו  ואני חושבת שעל  בוד  כ , 

מספר   העדכון  את  מעלה  אני  שדוד    1לכולכם.  העדכונים  כל  כולל  התקציב,  של 

התקן  ועדכון  קודם,  עליהם  בעד?  דיבר  מי  תודה  ,  אחד,  פה  נמנעים?  נגד?  מי 

 רבה.  

הוחלט  החלטה  אחד  :  גזבר    –  2021תקציב  את  לאשר  פה  ידי  על  שהוצג  כפי 

של    המועצה  סך  ש   ₪   228,501,000על  בהיקף  עובדים  העסקת  תקן  ל  ואישור 

   . אים( תקנים )ללא גמל   422.18
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   רים. " אישור תב  . 7

 

התב"רים    : ם ידלין ת גב' רו  בתקציב  התב"רים.  תקציב  זה  הבא  הסעיף 

אנחנו   תב"רים.  ועדכון  חדשים  תב"רים  לנו  יש  של  בעצם  הגיוס  מתוך  ניתן 

בדמות   יוצא  כולו  כל  ישראל,  ממשטרת  שהבאנו  ליישובים,  הכספים  תב"רים 

נכנס   כסף  עוד  רגילה.  חלוקה  היא  החלוקה  החלוקה,  את  לכם  אראה  אני  מיד 

מ  מכירים  ו לשיפוץ  אתם  כרגיל  כל האחרים.  על  אני ארחיב  ופיתוח,  חינוך  סדות 

מ  של  החומש  תכנית  ועדכון  תב"רים  סגירת  הכסף  את  של  הגדלה  זה  הפיס,  פעל 

 שאנחנו מעבירים פה לתרבות דרך הפיס.  

 

 זה לא תקציב לקופה שממנה התחלקו התב"רים?    : ' דרורה בלגה גב 

 

זה.   : גב' רותם ידלין  בדיוק  זה  אותה    3  כן,  היא  החלוקה   ,₪ מיליון 

.  2020חודשים, על פי אותו מפתח, המפתח של דצמבר    3חלוקה שעשינו פה לפני  

לוקה אני אזכיר לכם, היא אותה חלוקה שקבענו אז. לפיה את הסכום אנחנו  הח 

ש  כך  אותו,  ומחלקים  היישובים,    40%-לוקחים  לכלל  שווה  באופן    25%הולך 

ויישוב כאן,  י לפי גודל היישוב, אתם יכול    25%ם לראות את הגודל של כל יישוב 

לפי  היחיד  הסובייקטיבי  הנתון  זה  ביישוב,  התשתיות  מצב  שפיטתם    לפי  מיטב 

ו  המועצה,  ומהנדס  תשתיות  אגף  מנהל  סוציו    10%-של  כדי  לדירוג  אקונומי, 

עולמכם.   גם תפיסת  וזאת  עולמי,  זאת תפיסת  פחות.  ליישובים שיש להם  שניתן 

החלוק  לתקציב    ה זאת  זה  את  שתאשרו  אחרי  מחר  תכנס  בעצם  היא  הפעם. 

מליאת   האוזן.  את  לסבר  כדי  רק  היישובים,  של  אתם  התב"רים  הזאת  המועצה 

כבר למעלה מ  ליישובים, אתם   16-חילקה  יכולים לראות כאן    מיליון ₪ תב"רים 
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שיישובי   לראות  ניתן  עכשיו,  עד  שעשינו  החלוקות  ארבעת  פני  על  החלוקה  את 

בין    ה המועצ  לעד    532,000מקבלים  פחות  שמקבל  ליישוב  ליישוב    ₪812,000   ₪

כול  כסף  לתת  בעד?  מי  שאלות?  יותר.  יותר  שמקבל  קצת  זה  לקחת  אוהבים,  ם 

 קשה. מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  

 

אותו      : וריה ל צ גב' רח  את  אגיד  אני  שנייה  משהו,  להגיד  יכולה  אני 

שזה   חושבת  אני  בהנהלה.  שאמרתי  את  צ משפט  לראות  למועצה,  לשבח  יון 

הרבה   סותר  זה  מלאה.  בשקיפות  הזאת  והשוויונית  הזאת  ההוגנת  החלוקה 

שנאמר  ממשיכה  דברים  החלוקה  מצביעים,  הם  לאיך  קשר  בלי  היום.  פה  ו 

שוויונית,   ולזה  להיות  שקופה, הוגנת לפי הקריטריונים שהמליאה הזאת קבעה. 

י המליאה שאפו ענקי ומדהים, זה  ר אני אומרת לכם לכל חברי ההנהלה ולכל חב 

היא   התב"רים  של  החלוקה  ועדיין  מגזרית  יישובית,  נגד  להצביע  אפשר  שביחד 

 ויונית זה שאפו גדול למועצה שלנו.  שו 

 

אנחנ   : גב' רותם ידלין  רחל.  נוסף,  תודה  תב"ר  עוד  על  נצביע  רגע  ו 

כספים  הבאת  שכחנו  כמעט  ליישובים  החלוקה  של  ההתרגשות  מרוב    סליחה 

ממשלתיים.   תשתיות ממקורות  כמו  ממשלתיים  מקורות  יש  אביטל,    , כי  אבי 

ט  לא  ומעולם  כסף,  עליהם  להביא  ניתן  מכירה  שלא  אני  כי  מעולם.  אחרת,  ענתי 

שהגעת  מלפני  עוד  היטב  שלי  המקצוע  לכאן את  שמהם    , י  כספיים  מקורות  ויש 

הנהלת   הזה  במקרה  האמת  או  הזאת,  המועצה  ומליאת  כסף.  להביא  אפשר 

והספורט,   התרבות  ממשרד  החינוך,  ממשרד  כסף  הביאה  הזאת  המועצה 

מביטוח  הרווחה,  ממשרד  חברתי,  לשוויון  שיש    מהמשרד  מניחה  אני  לאומי. 

נגב גליל ופריפריה לשעלבים   נראה לא המשרדים היחידים.  , וזה כ למשל ממשרד 

אחזור,   ואני  אחד,  מאף  כסף  להביא  ניתן  לא  זאת  לעומת  לתשתיות  אנחנו 
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למועצה  מעו  ממשלתי  כסף  להביא  נמשיך  אנחנו  אחרת.  טענתי  לא  לם 

 וליישוביה, במקרה הזה מביטוח לאומי.  

חינוך,  א  הגישה תכנית  גף  גביש ארז,  ערכי בהובלתה של ליטל אל  מחלקת חינוך 

העצמה    לביטוח  תכנית  זה  פה,  שמקימה  תנועה,  כדי  תוך  שנקראת  לאומי, 

תקי  היא  נוער,  לבני  התמכרויות  ב   8פה    ם למניעת  במועצה  השנים    3-קבוצות 

מבין   היחידה  גם  אולי  לדעתי  הראשונה,  נבחרה  המועצה  הצעות    22הקרובות. 

פני  שהוג  על   ₪ מיליון  בכמעט  זכינו  הלאומי,  לביטוח  הארץ  רחבי  בכל    3שו 

גם  שנ  גדולה  גאווה  באמת  נוסף,  מצ'ינג  גם  שלנו  מהסכום  מוסיפים  אנחנו  ים, 

ובוו  שלה  למחלקה  גם  היום  ד לליטל,  מובא  הזה  התב"ר  גם  אז  לכולנו.  אי 

 להצבעה, ובעצם אני מביאה עכשיו את כל סעיף התב"רים כולל הכול. 

לקחת,  מי   אוהב  לא  אחד  אף  כסף,  לחלק  אוהבים  כולם  כאמור  אחד.  פה  בעד? 

לא אנחנו. אני מודה לכם. אם יש עוד מי שמסתכל, גם לכם אני אגיד, אנחנו    גם 

הנחיו  נוציא  הערב  יוצאת    ת בהמשך  אני  הספר.  בתי  ולגבי  מחר,  לגבי  התגוננות 

 ה לכולם.  מנקודת הנחה שהמצב ישתנה. אנא סעו בזהירות. ערב טוב שיהי 

 

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

 ועדכון תב"רים  שים חד רים " תב .א
 
 

'  מס
 ר" תב

   סכום                 נושא
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

 5,330,000 2021-2022 םפיתוח יישובי  1
- 

5,330,000 
3,000,000 
8,330,000 

 קרנות הרשות 
 תקציב רגיל 

 
 תקציב רגיל 

ח  תב"רים לפיתו 
 יישובים 

פיתוח ושיפוץ מוסדות חינוך  2
 ויישובי המועצה 

2,000,000 
 

 קרנות הרשות 
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מניעת התמכרויות בקרב בני  3
 תוך כדי תנועה   –נוער 

מהתקציב   70% יקרנות הביטוח לאומ 973,392
שנים  3למשך 

והיתרה מתקציב 
  139,000רגיל בסך 

  ₪3 לשנה במשך 
 שנים. 

 

 

 לסגירה  רים " תב
 

 

  מספר
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

 לסגירה  199,953 י חצר הרצוגמתחם כושר גופנ 718

 לסגירה  999,894 ריהוט בי"ס איתן  –עיצוב והצטיידות  706

 לסגירה  M21 200,000גנים חדשניים  עיצוב 716

 

 מפעל הפיס   –עדכון תכנית חומש  
 

 

 תקציב קודם  הפרויקט  שנה
)₪( 

 הערות  

 200,000 פיס מושלם תכנית הפעלה 2022
114,000 
314,000 

 ינימום הגדלת סכום המ 

 200,000 פיס מושלם תכנית הפעלה 2023
114,000 
314,000 

 הגדלת סכום המינימום 

 

 _________ _ _______      ______________________ 

 גב' כרמל טל                       רותם ידלין גב'        

 המועצה  יתמנכ"ל       המועצה  תראש       
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 קובץ החלטות 

 . 22ה מס'  אישור פרוטוקול מליא  . 2

 

 .  22פרוטוקול מליאה מס'  את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 להקצאת כספים.    החלטת ועדת תמיכות אישור   . 3

 

אחד  הוחלט  :  החלטה  כספים את  לאשר  פה  להקצאת  תמיכות  ועדת    החלטת 

 .  ₪   40,000לקבוצות כדורסל ע"ס כולל של  

 

ו  . 4  היטלים מושב סתריה.  אישור פטור מאגרות 

 

ה החלטה  ) וחלט  :  קולות  והיטלים  לאשר  נמנעים(    3נגד    1ברוב  מאגרות  פטור 

 .  מושב סתריה 

 

 אישרור חוקי עזר לגזר:  . 5

 ל צמוד.  ו חוק עזר סלילת רחובות ותיע    - 

 חוק עזר לפינוי פסולת.  - 

 חוק עזר מודעות ושלטים.   - 

 עדכון חוק עזר לשמירת איכות הסביבה.   - 
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במליא :  החלטה  דיון  קיום  העזר  לאחר  חוק  באשרור  גזר  האזורית  המועצה  ת 

המועצה   מליאת  אישרה  רחובות,  קולות  לסלילת  החוק,  ברוב  הצעת  את  שוב 

את  ואישרה  בפניה  שהובאה  עד    כפי  זה  בעניין  שהתקיימו  החקיקה  הליכי  כל 

הוחלט   החוק.  אשרור  קולות  לתאריך  סלי ברוב  לגזר  העזר  חוק  את  לת  לאשרר 

התש"פ   פי    2020  –רחובות  לשינוי  על  במקביל  בו,  הקבועים  התעריפים 

בסעיף   הקרקע    1כדלהלן:  שטח  שבנכס,    –ייכתב:  הקרקע  של  הכולל  שטחה 

 .  מ"ר ליחידת מגורים   250-אך לא יותר מ   , לרבות הקרקע שעליה ניצב הבניין 

 

קולות  הוחלט  :  החלטה  איכ ברוב  שמירת  לגזר  עזר  חוק  עדכון  את  ות  לאשרר 

 .  מור בו על פי הא   2020  –סביבה תש"פ  

 

אחד  הוחלט  :  החלטה  התש"פ  פה  ושלטים  מודעות  לגזר  עזר  חוק  את  לאשרר 

 .  על פי התעריפים הקבועים בו   2020

 

קו הוחלט  :  החלטה  התש"פ  ות  ל ברוב  פסולת  לפינוי  עזר  חוק  את    –לאשרר 

 .  על פי התעריפים הקבועים בו   2020

 

 שון.  עדכון רא   –  2021תקציב   .  6

 

אחד  הוחלט  :  החלטה  גזבר    –  2021תקציב  את  שר  לא פה  ידי  על  שהוצג  כפי 

של    המועצה  סך  ש   ₪   228,501,000על  בהיקף  עובדים  העסקת  תקן  ל  ואישור 

 . אים( תקנים )ללא גמל   422.18
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   רים. " אישור תב  . 7

 

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

 

 ועדכון תב"רים  חדשים  רים " תב .א
 

'  מס
 ר" תב

   סכום                 נושא
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

 5,330,000 2021-2022 פיתוח יישובים 1
- 

5,330,000 
3,000,000 
8,330,000 

 קרנות הרשות 
 תקציב רגיל 

 
 תקציב רגיל 

תב"רים לפיתוח  
 יישובים 

פיתוח ושיפוץ מוסדות חינוך  2
 ויישובי המועצה 

2,000,000 
 

 קרנות הרשות 
 
 

 
 

מניעת התמכרויות בקרב בני  3
 תוך כדי תנועה   –נוער 

קרנות הביטוח  973,392
 לאומי 

מהתקציב למשך   70%
שנים והיתרה   3

מתקציב רגיל בסך  
₪ לשנה   139,000

 שנים.   3במשך 

 

 לסגירה  רים " תב
 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

 לסגירה  199,953 ר גופני חצר הרצוגשמתחם כו  718

 לסגירה  999,894 ט בי"ס איתן ריהו  –עיצוב והצטיידות  706

 לסגירה  M21 200,000ים חדשניים עיצוב גנ 716
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 מפעל הפיס   –עדכון תכנית חומש  
 

 תקציב קודם  הפרויקט  שנה
)₪( 

 הערות  

 200,000 פיס מושלם תכנית הפעלה 2022
114,000 
314,000 

 כום המינימום סהגדלת 

 200,000 פיס מושלם תכנית הפעלה 2023
114,000 
314,000 

 הגדלת סכום המינימום 

 


