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 גזר מועצה אזורית  
 22מליאה מן המניין מס'  ישיבת  

 17.03.2021  , א " פ תש   ד' בניסן ,  ביעי ר מיום  
         

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

ויינגרטין מר    חבר מועצה  - ג'ינג'י   יואל 
 חבר מועצה  -  ביץ י איתי שי מר  
 חבר מועצה  -  גד איצקוביץ מר  

 חבר מועצה  -   רן שדה מר     
 חבר מועצה  -  י ט סנ אמיר קר מר  
 חברת מועצה  -  דרורה בלגה גב'  
 חברת מועצה  -  רחל צרויה  גב'  
 חבר מועצה  -  נריה הרואה מר  
 חבר מועצה  -   רן שובע מר  
 חברת מועצה  -  מיכל ילובסקי גב'  
 חבר מועצה  -  ויס יהודה  י שני   מר 

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

 חבר מועצה  -   י נדם ר ו א   מר    
 חבר מועצה  -   רמי ליבר מר  

 
 

 חבר מועצה  -  ישראל פרץ מר    : חסרים 
 חבר מועצה  - מקוב -נעמה מאירי גב'  

 חבר מועצה  -  אבי אביטל מר     
 חבר מועצה  -  רחמים מימון מר     
 חבר מועצה  -   אלעד לוי מר     

 חבר מועצה  -   עמיר כהן מר  
 מועצה   ת בר ח  -  חיה לזר נוטקין גב'  

 חבר מועצה  -  ישראל כהן מר     
 חבר מועצה  -  ויקטור חמני מר  
 חבר מועצה  -  ראובן ביטן מר  
 חבר מועצה  - יוחנן יומטוביאן מר  

 
 

 יועמ"ש  -  חן סומך עו"ד    נוכחים: 
 גזבר  -  דוד גמליאל מר     
 מנהלת אגף חינוך  -   שלי קרן גב'     
ן גב'       ה ועצ מ ה   אשת לשכת ר מ.   -  אילנית ביטו
 ראשת המועצה   עוזרת  -  אופיר עלוה   גב'    
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   ידע. מ  . 1

 
 

פיזית  ב  ער   : ן גב' רותם ידלי  פה  להיות  טוב  המליאה.  לחברי  טוב 

ממש   ככה  לכם  אגיד  גם  אני  במידע.  רגע  נפתח  שנה.  מזה  לראשונה  אתכם, 

החינוך,   קריות  בשלוש  עכשיו  שערכנו  הסיור  של  התמונות  זה  מהתנור,  חם 

דיברנו   ערכים,  דיברנו  פדגוגיה,  דיברנו  המליאה.  מחברי  חלק  בו  שנכחו 

מבנים  דיברנו,  התמונות  חושב   ואני   , חינוך,  כל  את  ראינו  מהכול  שיותר  ת 

הדברים   את  רגע  לראות  הקודמת,  בישיבה  אלעד  של  הייתה  הבקשה  האלה, 

אז   יום.  ביום  פה  מאשרים  בשלוש שאתם  לכל    ביקרנו  ותודה  חינוך,  קריות 

 מי שלקח חלק בסיור הזה, שהיה סיור חשוב ומלמד.  

 

 ו?  אפשר להגיד על זה משה   : מר איתי שייביץ 

 

 בוודאי איתי.    : תם ידלין רו   גב' 

 

מה    : מר איתי שייביץ  ליהודית  אענה  אני  גם  משהו  הסיור.  לגבי 

להגי  לנו  אמרת  כאילו  סיור  ד שאמרה,  שהיה  חושב  אני  דבר  של  בסופו  אבל   ,

שרק   חורה  קצת  ולי  חשוב,  מאוד  מתוך    7מאוד  היו    27אנשים  מליאה  חברי 

 בסיור הזה.  

ש  חושב  ל אני  צריכים  ע קצת    הסתכל אנחנו  אנחנו  על  דבר  של  בסופו  כי  צמנו, 

אנחנו   יותר,  עלומים  תקציב  סעיפי  מיני  מכל  אצבעות  ומרימים  פה  יושבים 

כלשהו,   תקציבי  סעיף  זה  דבר  של  בסופו  אבל  הסברים,  הרבה  הרי  מקבלים 

ונורא   קורה.  למעשה  הלכה  זה  את  רואים  שאנחנו  ראשונה  פעם  זו  ועכשיו 

ב  לי  ו עצוב  דבר,  של  י סופו  ש אני  נורא    הרבה ודע  לא,  או  כן  עסוקים  אנשים 

שרק   לראות  בסוף  לראות    7עצוב  חשוב,  כזה  לסיור  מגיעים  מליאה  חברי 

הכספים   מתוך  כמה  הולכים,  מאשרים  שאנחנו  הכספים  לאן  יוצא  פועל 
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  האלה, גם מה שהיום ראינו מגיעים בכלל מתב"ר ומקול קורא ודברים כאלה 

 .  מועצה של ה   חלק הקטן הוא רק וכמה מתוכם ה 

 אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בנושא הזה.  

 

גם        : מר רן שדה  שזה  דבר  עוד  משהו,  עוד  להגיד  רוצה  אני 

ל  אבא  בתור  לכם  אומר  אני  למועצה,  הספר    4-מעבר  בבתי  שגדלו  בנים 

הזה,  הדבר  את  רואה  שאני  האמנתי  לא  אני  מדהים,  הוא  השינוי    במועצה, 

ב  הכיתות  ב בתוך  עמית  של    עיצוב חוץ  ודבר,  דבר    הסביר ,  ליווה קפוזה  כל 

לידע  ו  כללי  להגיד לכם מעלף באופן  רוצה  היה אני  היו שם כל מי שצריך, זה 

העוסקים   לכל  רבה  ותודה  מעולה  פשוט  היה  זה  באתם,  שלא  חבל  כללי, 

 במלאכה.  

 

 ו סומכים עליכם.  אנחנ     דובר: 

 

ז   : גב' רותם ידלין  שלכם,  הייתה  או הבקשה  ה את  באה  מרת  יא 

המליאה,  מח  שנסענו  ח מ ש ברי  העובדה  שגם  חושבת  אני  זה,  את  לתת  נו 

צהוב  הסעות   ; באוטובוס  של  המימון  נראה  איך  על  גם  בהסבר  היינו    ; פתחנו 

הכביש   ; ביחד  ועל  הפתוחים  השטחים  על  להסביר  זה  את  ניצלנו  גם  ים  בדרך 

אחרות  השקעות  מצוין   ; ועל  נ ו   היה  לסיור  אתכם  לארח  ב נשמח  ם  תחומי וסף 

 .  אחרים 

 סקירת קורונה.  ל אני עוברת  

המבט   את  להפנות  יכולים  אתם  לבוקר,  נכון  שלנו  התחלואה  מצב  עדכון  זה 

ירוקים    מצגת, ל  אנחנו  האחרונה,  התקופה  בכל  בירידה  שאנחנו  רואים  אתם 

אבל   של  ויורדים,  עלייה  זאת  עם  במערכת  מ חולים    9יחד  מרביתם  אתמול, 

לשמחתי   כל לאור החינוך,  אנ   ך  ב התקופה  בלב   4-חנו  ולצד    ד נפטרים 

לראות   אפשר  אז  החינוך,  מערכת  מבודדי  שהם  בגלל  אתמול,  של  המבודדים 
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כמות   החינוך ה שגם  במערכת  גדולה.  ו   חולים  היא  המבודדים  כמות  גם 

מחוסנים  אתמו  מחלימים.  לנו  היו  לא  גזר,    88%ל  אזורית  המועצה  מתושבי 

גיל    שני.    יסון בח   81%בחיסון ראשון,    16מעל 

 עדכון התחלואה בסרטון מהיר.  אז זה  

 אראה לכם גם כאן, זה הדשבורד שלנו של השליטה של הקורונה.    אני 

למעלה   כאן  לראות  יכולים  אתמול    9אתם  חדשים.  בסך    חולים   40חולים 

מ  עם    32-הכול  אנחנו  אב.  במערכת    419בתי  בעיקר  כאמור  שוב  מבודדים, 

לראו  יכולים  אתם  או החינוך.  כ ת  יכ א תם  אתם  הירידה  ן.  את  לראות  ולים 

ע  השלישי  הגל  בשיא  אזכיר  שאני  האחרונים,  בשבועיים  אחרי  בעצם  קבתם 

ב  היינו  שבעצם    300-הנתונים,  לב  שימו  אבל  בירידה,  מאז  אנחנו  חולים. 

ב  עלייה    3-ביומיים האחרונים,  לראות  ימים האחרונים אנחנו שוב מתחילים 

 קלה.  

זה  את  לראות  גם  ה במס   אפשר  לי מ פר  ארוכה  ו בודדים  מאוד  תקופה  אחרי  ם, 

 חולים חדשים.    9, אתמול היו לנו כאמור  5-ל   0שבין  

 טובים מאוד.  בסך הכול  הם  בגזר  נתוני התחלואה  

יכולים לראות בגרפים האל  למעלה מנה ראשונה  בשקף  ה? קודם כל  מה אתם 

עם  מחוסנים   65%כבר   נתון  זה  קודם,  שראינו  הנתון  זה  מה  שוב  ם,  ילדי , 

יל ת נ  ללא  שני ב מתחסנים    60%.  87%  -  דים ון  ילדים ה מנה  ללא  נתון    הוא   , 

שיש    , 81% היום  נראה  איך  לב  שימו  הקלה.  העלייה  את  לראות  יכולים  אתם 

חיסונים  מתחם  יומיים    -  לנו  השני היה  לפני  החיסונים    287  יש   אז   , מתחם 

 . ושבים לת   מתחסנים וזה שירות שחשוב שניתן 

ל  יכולים  הגילאי ראות  בגרף הזה אתם  עוד  את  אנשים  זה כמה  ם, בצד שמאל 

קב  התחסנו בכל  לא  גיל  מעבר    , וצת  מחוסנת  פחות  הכי  בעצם  הקבוצה 

 תושבים.    538עוד לא התחסנו זה    15%,  44עד    35  גילאי   לילדים היא 

 

 .  04צהוב    5%מה זה    : גב' יהודית דהן 
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ר  לראו   : ותם ידלין גב'  יכולים  אתם  חדשים,  נתונים  הכניסו  ת  הם 

מאומתים. במק  הם  את    רא,  עדכנו  אחרות,  מרשויות  זה  את  מכירה  יהודית 

והעמודה   בסוף  שחשוב  שמה  חושבת  אני  אבל  הבוקר,  המחוסנים  נתוני 

לוודא   שיותר,  כמה  לייצר  השמאלית,  העמודה  זה  עליה  עובדים  שאנחנו 

ים ומייצרים התחסנות אוכלוסייה משמעותית בגזר, כדי למנוע  שאנחנו מגיע 

 של התחלואה.    פשטות את ההת 

אחרי    ה ז  ירוקים  כולם  אתמול,  אמר  שגדי  כמו  היום,  שלנו  היישובים  מצב 

המועצה   כל  להיות  חזרנו  ארוכה  מאוד  תקופה  אחרי  בעצם  זה  תקופה, 

אומרת  זאת  בקלות.  משתנה  זה  לכם  להגיד  לי  חשוב  אבל  אני    ירוקה.  אם 

. י מסתכלת על ההתפרצות של אתמול, שחלקה בקרב תלמידי כיתה   ' 

 

 רו.  שרק חז    דוברת: 

 

חלוקת    : גב' רותם ידלין  זאת  אגיד,  כבר  אני  לא,  זה  הרצוג  בתיכון 

ה  מתוך  לגיל    27שראיתם,    40-התחלואה  מתחת  חולים  מתוכם    21,  18ילדים 

 השפיעו על מערכת החינוך.  

על  השפיעו  אומר  זה  או    מה  בבידוד  היה  השפיע  שלא  מי  החינוך?  מערכת 

את  אחר.  במקום  יכו לומד  הה ם  את  לראות  בכל  לים  שזה  לראות  שפעה, 

מערכת   מתוך  לא  מהבית,  מגיע  לרוב  זה  שיש    החינוך מקום,  הדבקה  ואירוע 

זה   ממסיבה,  זה  צהריים.  אחרי  ממפגשי  זה  הרצוג,  תלמידי  בקרב  כרגע  לנו 

הבעייתי   הצד  כאלה.  המבודדים מאירועים  באמת  גם  זה  וזו  אגיד  כן  אני   ,

להגיד   גם  חשובה  לצי לכם,  הזדמנות  להגיד  גם  לנו אבל  שמקשיב  אנחנו  ,  בור 

שלא  ילדים  שליחת  של  תופעה  האחרון  בשבוע  טוב,    רואים  כך  כל  הרגישו 

 . החדשה   ופעה שום דבר לא נעשה בזדון, אבל זו הת 
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 בחטיבה זה כבר לא נורופן.     דוברת: 

 

לבית  "   : ם ידלין גב' רות  שילך  בסדר  קורונה,  לו  שיש  הסיכוי  מה 

ח " הספר  אני  מאוד  ושבת  ,  וזה    גדולה, שהבעיה  ההדבקה  פוטנציאל  לצד 

שלנו  ההסברה  האחרון  בשבוע  הבידודים.  פוטנציאל  על    דווקא  לדבר  עברה 

 פסח.  ערב  ילדים ב מבודד    -  חולה זה שילד שנשלח  

הדתיים  הספר  שבבתי  לכם  להגיד  יכולה  לא    אני  ילדים  כבר  מהיום  החל 

בע  מבודדים  יהיו  שהם  מבינים  הם  כי  פס מגיעים,  עש רב  החישוב  נ י ח,  את  ו 

ואנחנו מבינים את זה    ות הילדים שהגיעו לבית הספר וראינו ירידה בכמ הזה  

 אני חייבת להגיד, אבל עושים הכול בשביל להישמר.  

רון שלנו  אנחנו מעדכנים אתכם לאורך כל השנה האחרונה, מאז העדכון האח 

   . עיקר הפעילות שלנו בתחום ב 

 

   -אה ה, בנושא ההור שניי   רגע רותם   : מר איתי שייביץ 

 

נפתח    : ידלין   רותם גב'   ואז  הקורונה  את  רגע  מסכם  זה  לא, 

 לשאלות.  

 

אנחנו    : מר איתי שייביץ  אם  ההוראה,  עובדי  על  רק  מדבר  אני 

 יודעים כמה מהם מחוסנים וכמה לא.  

 

מחוסנים  כן   : גב' רותם ידלין  שלנו  המורים  שלנו  ההוראה  עובדי   ,

מ 90%-ב  שלנו  הסייעות  ב חוסנו ,  מח 98%-ת  שלנו  הגננות  ב ,  ,  87%-וסנות 

 בדרך כלל מי שלא התחסן זה מישהו שיש לו סיבה, סיבה טובה.  

 

 .. זה עלה, זה עלה, יש לנו סייעת אחת   גב' שלי קרן: 
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.    98%כן, סייעת אחת    : גב' רותם ידלין   אמרתי

 

   בכלל.   94%-והגננות גם כבר יותר, אנחנו ב   גב' שלי קרן: 

 

   . זה עניין של הסברה   : ייביץ מר איתי ש 

 

 זה נתון מצוין.    94%  : גב' רותם ידלין 

 

מורים,    גב' שלי קרן:  סייעות,  מלוות,  כולל  זה  נהגים,  כולל  זה 

 מחוסנים.    94%מגע עם ילדים,  מורות, עובדי נוער, כל מי שבאגף החינוך וב 

 

 זאת אומרת שאין פער לשוטף.    : גב' יהודית דהן 

 

 .  פער ן  אי   גב' שלי קרן: 

 

כאן  י  אנ   : גב' רותם ידלין  זה  את  לראות  יכולים  אתם  אגיד,  גם 

 שבעצם למעט מקרה אחד, שזה איש צוות, השאר זה תלמידים.  

 

אם    : גב' יהודית דהן  פער  אין  אומרת  אני  אבל  את  כן,  אין  ככה, 

וכו' וכו'   . הדילמה מה לעשות עם הדלתא 

 

א   : גב' רותם ידלין  הדילמה,  שאת  שאין  אף  הוראה  נחנו  על  הוצאנו 

גם ב   לכלל עובדי  וזה לא רק עובדי החינוך, אלא כל העובדים  בניין.  המועצה, 

תו   לנו  להציג  אלינו,  שמגיעים  לתושבים  שירות  נותנים  שאנחנו  לנו  ברור 

ב מתח  פעם  בדיקה  לעשות  או  מועבר    שעות   72-סן  קהל  עם  שעובד  ומי 
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לפני   כבר  שהוצאנו  הוראה  אחר.  ול   10לתפקיד  העובדים  שמחתנ ימים,  ו 

עוב ,  במועצה  לא  גם  להם  חשוב  זה  העובדים,  שאר  וגם  החינוך  מערכת  די 

 פחות משזה חשוב לנו כהנהלה.  

 

.?    : מר אמיר קרסנטי   יש לנו סרבנים..

 

 לא, זה מה שאמרנו.    : ין גב' רותם ידל 

 

   . אין כמעט   גב' שלי קרן: 

 

   . זה לא סרבנים זה סיבות   : גב' רותם ידלין 

 

סיבות   : י קרסנט מר אמיר   על  מדבר  לא  סרבנות    אני  כאילו 

 לוגית.  אידיאו 

 

לנו, האם    : גב' יהודית דהן  פוגע  זה  רלוונטי? האם  תראה, בסוף מה 

 יש פער במימוש של הפעילות השוטפת.  

 

.    94%  : ר אמיר קרסנטי מ   מתחסנים זה נראה לי מצוין

 

 זה נתון מדהים.    גב' שלי קרן: 

 

 פיקס.    אה לי זה נר   : מר אמיר קרסנטי 

 

 הים.  ד מ   גב' שלי קרן: 
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והרבה    : גב' רותם ידלין  קשה  עבודה  בהרבה  שהושג  נתון  זה 

ומעקב.   לנו    6הסברה  היו  בדיקות  מ מתחמי  שעברו  וחצי  אז  בחודשיים 

מ  אנחנו  הקודמת.  המליאה  בדיקות ק ישיבת  מתחם  רואים    ימים  כשאנחנו 

 ר תחלואה. ו יות אנחנו מכוונים אותו לאזור במועצה שב   , שיש תחלואה 

כפולים   מתחמי   2 ה   -  חיסונים  ואחרי  עוד    21-חיסון  שני.  מתחם  יום  לחיסון 

מד"א,   של  היה  שני  מתחם  כללית,  חולים  קופת  של  היה  נתן  אחד  שהוא  ככה 

עשינו   האלה  למתחמים  לכולם.  הבית  מענה  מרותקי  הבאת  של  מבצע 

 באמבולנסים, זו התמונה שאתם רואים פה.  

שנ   זה   בעצם  ל שירות  קופות   , בים תוש תנו  מטעם  מטעמנו.    לא  אלא  החולים 

לאמבולנס   יצאו  האחיות  לאמבולנס,  יצאנו  באמבולנס,  בית  מרותקי  הבאנו 

 .  חיסנו אותם והם חזרו הביתה 

המועצה   לעובדי  רק  לא  בחיסון  הצורך  על  ייעודיות  הסברה  פעולות  עשינו 

לדו  בסופר  קופאיות  קהל.  הרבה  שמקבלים  עסקים  לבעלי  גם  גמא,  אלא 

קהל התמק  מאוד  הרבה  שם  שעובר  מקום  שזה  תפיסה  מתוך  בסופרים,    דנו 

מקומיים  ועדים  מול  עבודה  גם  מחוסנים.  יהיו  שלו  שהעובדים    , ועדיף 

מ  גיל.  הוועדים  בחתכי  אפילו  שלהם,  ביישוב  החיסון  תמונת  את  כירים 

לקראת   הרבנים,  ועם  הגבאים  עם  עבודה  הרבה  גם  פה  היה  פורים  לקראת 

 רים. פתיחת פו 

 ורונה. שאלות נוספות?  אן ק עד כ 

 

 הספיק לנו קורונה.    : גב' יהודית דהן 

 

 . הספיק לנו קורונה, אנחנו איתך   : גב' רותם ידלין 

ר  בסיור  שהיה  שהסתיים  מי  שיפוץ  חשמונאי,  בבית  הספורט  אולם  את  אה 

 ומי שלא, יכול להתרשם מהתמונות.    ממש לאחרונה 

של   שגייסנו  התרבו   משרד   מתקציב   60%  -  ₪   940,000שיפוץ  והספורט  ת 
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גם    פו בקול קורא, הוחל  צופו הקירות, השירותים ומקלחות  הפרקט והסלים, 

 , בתמונה המרכזית.  כן. המבואה שודרגה, אתם יכולים לראות אותה כאן 

הנגשה.   על  מתעקשים  אנחנו  היום  שלנו  הפרויקטים  בכל  חשוב  הכי  והדבר 

הספורט    , הטריבונות  אולם  את  שמכיר  ה שמי  יותר  הזה  היו  ם  ולא  גבוהות 

 מונגשות עד עכשיו, הן מונגשות במלואן.  

 

 עכשיו לא תיתנו את זה לצופים.    : גב' יהודית דהן 

 

נית   : גב' רותם ידלין  שוב,  השני,  גם  העתידי  הגן  השני.  את  לכם  ן 

לכם   להראות  לנו  וחשוב  פרויקט  מאשרים  אתם  פעם,  כל  אליכם  חוזרת  אני 

א  אם  אז  התוצאות.  זו את  אי תם  ל כרים  העתידי  הגן  את  גנים  גני   2-שרנו  ם, 

גן צבעוני ב   נון וגן זהבה בפתחיה. -בן כפר  שניגשו, 

ה  שעברו  גננות  זה  הזה,  קורא  לקול  לגשת  שיכולות  מיוחדת הגננות    כשרה 

ניגשו    ₪ ממשרד החינוך.    100,000, כל אחת קיבלה  2ואז הן בוחרות לגשת. 

ה  מתקציבי  גן  בכל  קצת  השלמנו  גן מועצה אנחנו  זה  גן    .  גם  ובקרוב  זהבה, 

 צבעוני יושלם.  

 

 מה עתידי בגן?   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

פדגוגי   : גב' רותם ידלין  של  תהליך  עוברות  הם  בגן,  עתידי  ה  מה 

.   , חדשנית ושונה   והן בונות את הגן שלהן

לחלוטין זאת   שונה  נראה  תראי,  את  השני  הגן  הן  ,  אומרת  התפיסה  כל 

תהליך   הג עוברות  העתידי של  מתחילות    ן  החינוך,  משרד  של  בהשתלמות 

את להכני  שלהן    זה   ס  הגן  את  מגישים  אנחנו  שלהן,  הגן  את  ומגישות  פנימה 

 עבורן. 

ה  הקונספט  מעניין  מאוד  זה  שרוצים,  אבל  מי  את  להגיש  אפשר  אי  שבו  זה 
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 מגישים את מי שעבר הכשרה.  

לקיב  בכניסה  גזר  נחל  מעל  הגשר  זה  פה  שקרה  נוסף  גז דבר  הוחלף וץ    , ר, 

 . ₪ מיליון    2.5פרויקט של נתיבי ישראל עלות של  

 

 מה זה העבודות שעכשיו מתקיימות?    : גב' יהודית דהן 

 

מתקיי   : גב' רותם ידלין  שעכשיו  ההתחלה  העבודות  בעצם  זה  מות 

והחשוב  גזר  כיכר  גדול,  אחד  פרויקט  של  העבודות  איילון   -  של  משמר  .  כיכר 

   ה מאוד זמן. ה הרב כיכר שאנחנו מחכים ל   זאת 

העתקת   של  עבודות  זה  גזר  ליד  שהתחילו  בעצם  שם  רואים  שאתם  העבודות 

כשנה   , תשתיות  שייקח  פרויקט  מים,    זה  של  תשתיות  שם  מעתיקים  אנחנו  כי 

של  נתיבי    תשתיות  של  פרויקט  גם  שוב,  חשמל.  של  תשתיות  תקשורת, 

 ישראל, שיתוף פעולה איתם הוא באמת מעל ומעבר.  

אתמול    , נוף איילון כשיו תחנת היסעים בכניסה ל ו מחליפים ע אנחנ   אני אגיד, 

לשעלבים  איילון  משמר  בין  לתאורה  החשמל  את  שבשבוע    חיברו  מקווה  ואני 

 . והתאורה שם תודלק הקרוב זה יעבור את כל הביקורות  

 . הפרויקטים שקורים במרחב   אלו   אז 

הרצל,  בית  פיתוח  של  המשותפת  המינהלת  את  י  דבנ וב ד   אברהם   עם   הקמנו 

משותפת  קק"ל יו"ר   התחייבות  של  ,  האב  תכנית  עם  לפועל  סוף  סוף  לצאת 

ב  זכינו  בהמשך.  זה  על  אתכם  נחזור  עוד  הרצל,  בית  יופי,    5-פיתוח  כוכבי 

 פרויקט של היחידה הסביבתית. ,  פה אבל זה קל, אנחנו מועצה י 

השירותים  התמונה    -  הדיגיטליים   אוטובוס  זו  השירותים  בן  מ אוטובוס  כפר 

א נ  השירו ון.  הרעיון  וטובוס  להנגיש  תים  השירותים  זה    לתושבי שלנו  את 

מגיעים  .  המועצה  משרד  ליישובים  אנחנו  של  שירותים  שנותן  אוטובוס  עם 

הגבייה  ,  הפנים  ושל  התחבורה  רי משרד  של  של  ב שום  ובתקופות  גם  חינוך 

 חבל מודיעין.  מועצה אזורית  זה שיתוף פעולה שלנו עם  ו   חינוך 
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שמבחינ  משא חשבנו  יות ת  פעולה בים  שיתוף  לעשות  נכון  אחרת,    ר  מועצה  עם 

מסוימים  בימים  צהריים  אחרי  עובד  הזה  אחרים    אצלם   שהאוטובוס  ובימים 

 הזה.   אוטובוס אנחנו בתהליך הרצה של ה ,  עובד אצלנו 

המקומיים,   הוועדים  לכל  עגינה  פנינו  נקודת  עם  אלינו  לחזור  צריכים  הם 

בה   שיש  לחיבו לאוטובוס,  חשמ אפשרות  פ ל  ר  רצון   אזי תלת  את    ועם  לתת 

 .    ה דרך המנכ"לי   הכול מתואם   השירות הזה 

ר  ורד  הראשונה  התושבת  הייתה  זאת  רישיון  נ אז  את  לחדש  שהגיעה  אור 

באוטובוס  שלה  הבת  של  להיות      הרכב  אותנו  משמח  שמאוד  שירות  וזה 

 מסוגלים.  

 

 ?  יש את זה   : ר קרסנטי מר אמי 

 

שאמר   : גב' רותם ידלין  מה  כ זה  לחס תי,  נכנסנו  די  עלויות  וך 

 חבל מודיעין. מועצה אזורית  וף פעולה ביחד עם  לשית 

ללכת   דווקא  בחרנו  כבר,  הראשון  המועצה  בתקציב  תוקצב  זה  אגיד,  רק  אני 

 על טסט ביחד עם חבל מודיעין, העלויות נמצאות בתקציב.  

 

 זעומות יחסית לאופציה הקודמת.  עלויות    : מר דוד גמליאל 

 

 עולה לנו בסוף?    זה   כמה   : רסנטי מר אמיר ק 

 

 לא משמעותי.  תקציב    : מר דוד גמליאל 

 

 )מדברים יחד(  

 

זה    : מר אמיר קרסנטי  כמה  שואל  אני  סתם  מצוין,  שזה  אומר  אני 
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 עולה, וזה אחלה.  

 

..  באמת מה זה עושה   : גב' יהודית דהן   , כמה מגיעים, כמה.

 

אנחנו    : גב' רותם ידלין  נדע,  לא  נבדוק  לא  את  בודקי אם  ם 

 . אוטובוס חדש היתכנות, זה בדיוק הרעיון של לא לרכוש  ה 

 

 תושבים רוצים את זה.  חברים    : מר דוד גמליאל 

 

 )מדברים יחד(  

 

נכון    : גב' רותם ידלין  זה  יותר מזה,  היום הראשון, אני אגיד לך  זה 

דיגיטציה  של  בעידן  התושבים    שאנחנו  רוב  את  מכסה  לא  זה  זאת  עם  ויחד 

המט  הי שלנו.  לאוכ רה  ו א  בראש  מבוגרת  שהוא   , ראשונה ב לוסייה  שירות    וזה 

שהעברנו מתוקצב   הראשון  מהתקציב  נכון   , כבר  שירות  בו    הוא  גאים  ואנחנו 

 מאוד.  

 

 . מתי ו   רותם, יש כבר תכנית לאיזה יישובים   : מר איתי שייביץ 

 

הייתי    : גב' רותם ידלין  רגע הזדמנות,  אולי  זו  כן, התוכנית קיימת, 

לה  א צריכה  בפ גיד  זה  טל  ת  כרמל  כאן,  לא  כרמל  רואים  שאתם  כמו  תיחה. 

 ית יושבת שבעה על אבא שלה.  המנכ"ל 

היא   כולכם.  בשם  תנחומים  מוסרת  אני  גם  אז  הכול,  לפני  שלה  פרויקט  זה 

אני  ולא  הזה  הפרויקט  על  לכם  לספר  צריכה  חשוב  ,  הייתה  לה  היה  אבל 

 שנעלה אותו בכל מקרה. 

תארי  כבר  קדימה  תיאום  ב יש  הייש כים  לפרויקט,  כל  כן  להגיד  שבחרו  ובים 
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 בסדר?  

 

 יד...  להג     דובר: 

 

המקומיים,    , אמרתי   : גב' רותם ידלין  לוועדים  הייתה  הפנייה 

תלת    חיבור חשמל   הדרישה הייתה נקודה להישאר בה עם האוטובוס שיש בה 

 ותיאום כמובן עם הוועד, ואנחנו מגיעים לכל מקום.    וזה מה שצריך   פאזי 

 

כמו    : שייביץ   יתי א   מר  צריכים  כמליאה  שאנחנו  חושב  אני  אבל 

בקרה   עושים  על  שאנחנו  אוטובוס  על  בקרה  לעשות  צריכים  הזה,  הדבר  על 

זה   לדחוף את  לנסות  כדי  ומדוע,  לא  כן הסכימו לשירות איזה  יישובים  איזה 

  .  כמה שיותר..

 

האוטובוס   : גב' רותם ידלין  מגיע  מתי  לכם  יודיע  כרמל  של  ,  הצוות 

א   מתי  שנרגיש  מתואם  יישוב  עם  הפוך,  זה  את  נעשה  בוא  או  מולכם.  וטובוס 

גם    שאין  אבל  שלכם,  ביישוב  תאריך  על  אתכם  ניידע  גם  לתאריך,  תיאום 

 איפה שיש בעיה נעדכן אתכם בשמחה. 

   שלי בבקשה. 

 

התהליכים    גב' שלי קרן:  באחד  אתכם  לשתף  היום  חברנו  טוב, 

 .  הגדולים שקורים במערכת החינוך 

-בתי ספר, בסך הכול יש שם כ   2ונאי, קריה שיש בה  וך בית חשמ ת החינ יי קר 

יעברו בתחילת השנה  תלמידים    550    , ים בבתי ספר היסודיים ילד   1,300 מהם 

 לבית ספר חדש בכרמי יוסף.  

וצוותו  ילדיו  כלל  על  שהוא  כמו  עובר  הספר  בתוך    בית  מקום  מפנה  ובעצם 

ספר שד  בית  לפצל את  אי קריית החינוך  הו ות  הגדול שלנו,  ילון,  בית הספר  א 
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ל  שבתי  ים ילד   800-קרוב  מאמינים  אנחנו  תמיד  שאמרנו  כמו  צריכים  .  הספר 

באמת   יהיה  שאפשר  קהילתיים,  יותר  משפחתיים,  יותר  קטנים,  יותר  להיות 

ילד  לכל  ידענו    להגיע  לא  רק  מתפצל,  איילון  שדות  ספר  שבית  ברור  והיה 

נ  אופן  באיזה  ידענו  ולא  ו איך,  לפצ כון  ללמוד  צריך  קצת  הלכנו  אותו.  ל 

   . אחורה, דיברנו עם אנשים שפיצלו פה בתי ספר בעבר 

 

 כשהוא היה שדות איילון?    1,300זה גם היה    : ' יהודית דהן גב 

 

.  1,100הוא היה    : מר אמיר קרסנטי  .. 

 

 .  1,241  : גב' רותם ידלין 

 

   -ואז פוצל   : מר אמיר קרסנטי 

 

   -ול   לעתידים   גב' שלי קרן: 

 

.    : טי ר קרסנ מר אמי  .  עתידים, ועכשיו.

 

פוצל   : גב' יהודית דהן  אחר,  משהו  זה  עכשיו    עכשיו  לעתידים, 

 מוציאים את עתידים לצורך העניין ואת שדות איילון פיצול.  

 

 נכון.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 זה משהו אחר.    : גב' יהודית דהן 

 

   שנים   4ני  לא, לא, אני יכול להגיד שלפ   : מר אמיר קרסנטי 
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. והי   כן   ' שלי קרן: ב ג   ה דיבור על זה כל הזמן.

 

 ... מפורקות.    : ר אמיר קרסנטי מ 

 

 שנים קדימה.    7-כן לגמרי. יש לי גם קדימה, ל   גב' שלי קרן: 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  שנים קדימה.    6.

 

זה,    גב' שלי קרן:  את  ראינו  זה,  על  הסתכלנו  אנחנו  אז  כן. 

דיבר  לבדוק,  עם הלכנו  ש   נו  ספר אנשים  בתי  פה  הפיצול    פיצלו  שאת  והבנו 

עושי  ביחד  אנחנו  הקהילה ם  בחדר    עם  לשבת  גם  אפשר  כי  אתגר,  היה  וזה 

הקהילה  בפני  זה  את  להציג  וככה,  ככה  לפצל  צריך  עוד    ולהגיד  זה  ואחרי 

הקטנים  בדברים  ש ו   לדון  חודשיים  אלא  לא,  החלטנו  של  מסע  למסע,  יצאנו 

במפ  שהתחיל  אגיד,  הקהיל גשים  אני  קהילה  עם  עם  ערב  כל  נפגשנו  ות. 

 אחרת.  

כזה,  ערב  פתחתי  השואלים   כשאני  אחרון  עד  עוזבת  לא  אני  וזה    אמרתי 

היה   אתם    שעות   4או    3לפעמים  איך  של  שאלות  היו  בהתחלה  והשאלות 

שאלנו   לא  עיניכם.  לנגד  רואים  אתם  חינוך  איזה  החינוך,  קריית  את  רואים 

א  הספר,  בית  את  לפצל  בא איך  רצינו לא  סוגי    מת  חינוך,  של  סוג  איזה  לדעת 

 -בראש, אתם רואים חינוך, מה עובר לאנשים  

 

.   : גב' יהודית דהן     אלה שבעת היישובים.

 

שמרכיבים   גב' שלי קרן:  היישובים  לראות  ,  שבעת  יכולים  אתם 

ציבור   לשיתוף  גם  יצאנו  במקביל  המפגשים.  תאריכי  אלה  התאריכים,  את 
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את  שאלנו  אתם  שאלות,    אותן   אינטרנטי  איך  להתפצל,  הולך  הספר  בית 

 של קריית החינוך.    רואים את העתיד 

לנו   ציבור    336ענו  בשיתוף  וגם  במפגשים  גם  האלה,  השאלות  על  אנשים 

מנקודת  יצאנו  בדיוק    האינטרנטי,  ערב  באותו  יכולים  כולם  שלא  הנחה 

השאלות   להגיע  את  אספנו  ל   , ולכן  אחד  באמת  הנתונים,  את  אחד,  ניתחנו 

תש  יצאו    ובה תשובה  בדקנו,  חזרה,  אנ   7וחזרנו  על  אפשרויות.  חשבנו  ,  1חנו 

הגענו  3,  2 עליו.  חשבנו  לא  אנחנו  שגם  עולם  התגלה  פתאום  השיחות  מרוב   ,

אחת    7-ל  אפשרות  פסל  החינוך  משרד  החינוך,  למשרד  פנינו  אפשרויות. 

עם   אותנו  ה 6השאירו  יישוב.  מכל  נציג  עם  היגוי,  ועדת  בנינו  בפניהם  צגנו  . 

הנית א  את  שנאספו,  הנתונים  כל  את  הנתונים,  כל  וכו' ת  שלהם  ואת    וח 

 האפשרויות.  

שלהם  התושבים  עם  חזרה  לדיון  יצאו  ועל    והם  היתרונות  על  ודיברו 

אפשרות  כל  של  עם    חסרונות  אלינו  אחת    210וחזרו  כל  על  תובנות 

לעשות  חזרנו  שלה.  היתרונות  ומה  שלה  החסרות  מה  גם    דיון   מהאפשרויות, 

צ  ה עם  בית  צוות  גם  הזה,  העניין  על  הספר  בית  עם  וות  אלינו  חזר  ספר 

 תובנות.  

צוות   עם  ביחד  גם  היו  ההיגוי,  ועדת  של  אגב  דרך  המפגשים  כל  מפגשים,  היו 

נציגי הנהגת ההורים,   בית הספר. זאת אומרת גם הנציגים של היישובים, גם 

בכל   שדנו  אחרי  מכן  לאחר  הספר.  בית  צוות  ה ההזדמ וגם  יתרונות  נויות, 

גם  ישבנו  בעצם  היגוי  ועדת  וצמצמנו    החסרונות,  שלנו  המקצועי  הצוות  עם 

ששת   אלה  הגיוני.  היה  לא  בכלל  מה  ירד  מה  עלה  מה  האפשרויות,  את 

זה   ספר  בבית  בכלל  לגעת  לא  זה  עליה  חשבנו  שלא  אפשרות  האפשרויות. 

אפשרות  אותו,  לפצל  נכון  לא  לפצל,  נכון  שעלתה,  לבנ נוספ   אפשרות  זה  ות  ת 

באיזה שהוא אופן. אפשרות    בתוך בית הספר הקיים מסלול אחר אלטרנטיבי 

נוספת   יישובים. אפשרות  לפי  ו'  עד  א'  בית הספר  כל  את  לפצל  הייתה  נוספת 

אלטרנטיבי   ספר  בית  חינוכיות,  אג'נדות  לפי  הספר  בית  כל  את  לפצל  הייתה 
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ו   מיחה.  ת ספר בצ יו בי האפשרויות האחרונות ה   2-או בית ספר ממלכתי. 

בית הספר  כל  לפצל את  ישר  לא  בין אם  זאת אומרת  ספר  בית  , אלא להצמיח 

דבר   יישובית. בסופו של  בסיס חלוקה  על  או  הורים  של  בחירה  על בסיס  הוא 

ל  זה  את  צמצמנו  הזאת,  ספר    2-הוועדה  בית  ביקשה  הקהילה  אפשרויות. 

ה',   ד',  של  הילדים  את  לחלק  לא  ביקשה  היא  ב צומח,   ,' אח ו לא  עידן  טח  רי 

שלהם  מהחברים  אותם  לקרוע  לא  צומח,  הקורונה,  ספר  בית  על  הלכנו  אז   ,

 . אפשרויות    2כשעמדו בפנינו  

 

 אבל יש מה שיצמח?    : גב' יהודית דהן 

 

   -חלוקה יישובית   גב' שלי קרן: 

 

 יש מה שיצמח?    : גב' יהודית דהן 

 

 בטח.    גב' שלי קרן: 

 

טו   : גב' רותם ידלין  כ שאלה  כ בה,  כן,  במקום,  ן.  היא  השאלה  ן. 

ה  לענות.  השאלה  נשמח  אנחנו  נענה,  אנחנו  חשמונאי,  בית  במקום.  יא 

 -השאלה היא במקום, את שואלת האם יש עתיד 

 

 פוטנציאל... ברור.    : גב' יהודית דהן 

 

צודקת   : גב' רותם ידלין  את  כי  במקום,  היא  שלך  בית    . השאלה 

ה  בקבוצות  משמעותית  קטנה  כא גיל,  חשמונאי  השנה סגרנו  ילדים  גן  ויחד    ן 

זא  שתאפשר  עם  כוללנית,  מתאר  תכנית  לפני  אנחנו  לכולכם,  מזכירה  אני  ת 

בנחלה  שלישי  בית  עצמאיות,  תב"עות  שיקדמו  בהסתכלות    ליישובים  ולכן 
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 הזאת אנחנו מבינים שגזר רק תלך ותגדל.  

 

הסתכל  על  הכוללנית,  המתאר  תכנית  על  לדיונים  אתכם  מחזירה  של אני    ות 

בשנת    42,000 ש   2040איש  אנחנו  תהליך  ולשם  בתוך  שגם  לנו  ברור  ואפים. 

של   ספר  בית  בגזר  יש  שוב  שבו  לתהליך  נגיע  לא  לעולם  אנחנו    1,241הפיצול, 

 יסודי.  ב תלמידים  

 

אלה    גב' שלי קרן:  יקרה.  לא  יצאנו    2זה  האפשרויות. 

 מהאפשרויות האלה לבחירת הקהילה, ממש בחירות חבר'ה.  

בו פ ס  ה ר  לטלפון  לנו   יה חרים  קישור  עם  יצאנו  יכול  ,  שהצביע  מי  הסלולארי, 

להצביע   היה  אפשר  אי  הבחירה,  את  נעל  וזה  אחת  פעם  רק  להצביע  היה 

   -וחזרנו   מהטלפון הזה יותר. עשינו בערך שבוע של בחירות 

 

 כמה אנשים בחרו?    : מר אמיר קרסנטי 

 

 אם אני זוכרת נכון.    573  : גב' רותם ידלין 

 

 אנשים בחרו?    600  : טי קרסנ מיר  מר א 

 

כן   שלי קרן: גב'   אג'נדות    66%-וב   . בערך  לפי  החלוקה  את  בחרו 

הוא   ממלכתי,  ספר  בית  יהיה  אחד  ספר  שבית  ביקשו  אומרת  זאת  חינוכיות. 

השני   הספר  בית  אבל  וכו'.  שלו  הדרך  את  כבר  מוצא  הוא  ייחודיות  יגבש 

   -אלטרנטיבי   יהיה בית ספר שהוא 

 

י  .  .   : דהן   הודית גב'  הע   2. להורים  יוכל  אג'נדות  אחד  כל  תידיים, 

 לבחור מתוך היישובים שקבעתם שהם יהיו פה נכון?  
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   -אנחנו נכון לעכשיו   גב' שלי קרן: 

 

.    : גב' יהודית דהן   אז מה קורה אם אין איזון

 

ספר    גב' שלי קרן:  בית  יהיה  הספר  בית  כל  קודם  אגיד,  אני  אז 

ג', וכר     -כשיו נכון לע   זה   גע צומח א' עד 

 

שני,    : גב' יהודית דהן  שמצד  למרות  הבחירה.  בעיית  את  פתרתם 

   -, אין להם את האופציה ח א' עד ג' כולם ילכו לצומ -לא, ב 

 

רגע    : גב' רותם ידלין  תסבירי  שלי  בעצם,  הבאה  בשנה  לא.  לא,  לא, 

 על התהליך מכאן והלאה.  

 

ו'    גב' שלי קרן:  עד  ד'  כל  קודם  הבאה  נג בשנה  בהם. לא  א'    ענו 

   -ת בחירה האם הם רוצים, יכולים עד ג' תינתן להם אפשרו 

 

 ממלכתי או צומח.    : גב' יהודית דהן 

 

דמוקרטי    גב' שלי קרן:  שהוא  ספר  בבית  או  ממלכתי 

   -אנתרופוסופי, אני אגיד 

 

.    : גב' רותם ידלין   מונטסורי

 

  ב שאם סליחה מונטסורי. אני אגיד שלי מאוד חשו   גב' שלי קרן: 

  אג'נדות חינוכיות שונות   2ים אותה בין  בר עושים בחירה, אנחנו עוש אנחנו כ 
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קצת   שהוא  ממלכתי  ספר  לבית  כזה,  קצת  שהוא  ממלכתי  ספר  בית  בין  ולא 

בסופו   כי  צריכה אחר.  בחירה  דבר  בין    של  לא    2להיות  שונים,  שהם  דברים 

 . יכולה להיות בחירה 

 

 ת.  ג'נדו תוכלו להציג את הא   : גב' יהודית דהן 

 

 נכון.    י קרן: של   גב' 

 

   -יש לי שאלה   : מיר קרסנטי מר א 

 

 רגע, רגע, היא לא סיימה.     דוברת: 

 

 סליחה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

לבחור.    גב' שלי קרן:  אפשרות  להם  תהיה  שיהיה,  מה  זה  אז 

פה   יהיה  אם  ופה    2עכשיו  פה  3כיתות  או  ופה    4,  נ 1כיתות  אנחנו  עם  ח ,  יה 

א  לנו  יש  האפ זה.  יש ת  את   שרות,  שמאפשרת  חינוך  הזה   קריית  ויכול    המגוון 

פחות  ושם  כיתות  יותר  פה  יהיה  שבהתחלה  יותר    להיות  פה  להיות  ויכול 

   -כיתות ושם פחות, אנחנו נהיה בזה, זה חלק מהמהות 

 

   -סליחה שאני ממשיכה   : גב' יהודית דהן 

 

..  שנייה רגע, זה חלק מהמהות של בחירה, זה ג   גב' שלי קרן:   ם.

 

המבנים    : הן ודית ד גב' יה  כי  אז  צבועים.  יהיו  הם  ורסטיליים,  יהיו 

יהיו   יהיו    4אם למשל עכשיו את אומרת שפה  ופה  כיתות, לא משנה    2כיתות 
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 .  באיזה אחת מהאופציות, אז המבנים יהיו ורסטיליים? זו שאלה 

 

של    מתאימים   אנחנו   גב' שלי קרן:  הכמות  לפי  המבנים  את 

   -הילדים 

 

מוכ בי  ולג   : דית דהן יהו '  גב  הוא  האם  לאג'נדה,  הצוות.  ביחס  שר 

 אם צריך.  

 

מונטסורי    גב' שלי קרן:  דמוקרטי  ספר  בבית  ללמד  שמגיע  צוות 

   -צריך להיות מוכשר ללמד ויכול ללמד 

 

 יש לנו?    : גב' יהודית דהן 

 

 בבית ספר. יש.    גב' שלי קרן: 

 

 ורי?  דמוקרטי או מונטס  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

   -הסיפור הוא   קרן: גב' שלי  

 

   -דמוקרטי מונטסורי צומח זה ה   : ב' יהודית דהן ג 

 

   -הסיפור הוא   גב' שלי קרן: 

 

.    : גב' יהודית דהן  .  המצאה, המצאה.

 

פה    גב' שלי קרן:  יש  אחר.  אלטרנטיבי  ספר  לבית  היה  הרצון 



 רזורית גזמועצה א

 17.3.2021, רביעימיום , 22המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 25 
 

מונטסורית  שהיא  וקהילה  דמוקרטית  קהילה  שהיא  רו   קהילה  צים  ושניהם 

 הספר.  ידיאולוגיה בתוך בית  ראות את הא ל 

 

 מונטוסרי יש לנו באנתרופוסופי.   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

 זה משהוא אחר.    גב' שלי קרן: 

 

 זה משהוא אחר.    : גב' יהודית דהן 

 

פה    גב' שלי קרן:  שיש  חושבת  לא  אני  אבל  אחר  משהו  זה 

דמוקרטי  בין  ההבדלים  את  אסביר  שאני  זמן,  טסורי  למונ   מספיק 

   -רופוסופי. אני אגיד לאנת 

 

 דמוקרטי זה היה סיפור אחר.   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

שהם   גב' שלי קרן:  אגיד  אני  לשני   אז  אחד  מתנגדים  ויש    לא 

 בהחלט יכולת וכבר נעשה בארץ איזה שהם חיבורים בין הדברים, כן.  

 

או    : מר רן שובע  המועצה  לכלל  יש...  יותר,  איכותי  שזה    ... 

   -לאותם 

 

 זה זה לשבעת היישובים האלה.  בשלב ה   ' שלי קרן: ב ג 

 

הדמוקרטי    : מר אמיר קרסנטי  לגבי  שאלה,  לשאול  רוצה  אני  עכשיו 

של   סוג  שזה  הדמוקרטיים  מכירים  שאנחנו  הספר  בתי  כמו  זה  האם  הוא... 

   -חינוך פרטי כזה, שאתה בא ומשלם 
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 תי.  בית הספר הוא בית ספר ממלכ   גב' שלי קרן: 

 

 ממלכתי.    : רסנטי מר אמיר ק 

 

 ממלכתי.    ב' שלי קרן: ג 

 

 שניהם ממלכתיים.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 שניהם ממלכתיים.    גב' שלי קרן: 

 

   -רק שאחד הוא בעצם   : מר אמיר קרסנטי 

 

 עם טעימה בדיוק. ממלכתי עם טעימה.    : גב' יהודית דהן 

 

משר   גב' שלי קרן:  להיום  מאפשר  נכון  החינוך  ספר  לבתי  ד 

אנתרופ דמוקרט  מונטסורי,  גם  י,  שעשינו  מה  זה  ממלכתיים.  להיות  וסופי 

   -בקריה השנייה שלקחנו בית ספר מונטסורי 

 

 צריך להנגיש את זה גם.    : גב' יהודית דהן 

 

   -והפכנו אותו להיות   פרטי   גב' שלי קרן: 

 

.    : מר אמיר קרסנטי   מעיין

 

 נכון, ממלכתי.    גב' שלי קרן: 
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 י...  ך להיות ממלכת ו הופ ועכשי   : טי קרסנ   מר אמיר 

 

 ממלכתי לכל דבר.    גב' שלי קרן: 

 

 ₪ בחודש.    1,000לא צריך לשלם איזה    : מר אמיר קרסנטי 

 

 לא.    גב' שלי קרן: 

 

 לא, לא.    : גב' יהודית דהן 

 

 שלי ולמה הרישום לא פתוח?   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

כ   גב' שלי קרן:  הראשון  בשלב  אנח רגע,  הרישום  נו  תקשיבו 

למהלכים,  אותם    הולכים  לעשות  צריך  אחת,  בבת  לעשות  אפשר  אי  מהלכים 

עובד  זה  איך  לראות  מושכלת.  גם    בצורה  אנחנו  אחר  שבשלב  להיות  ויכול 

מכירים   אתם  אם  יודעת  לא  אני  באמת,  אנחנו  כרגע  אבל  פתיחה.  נשקול 

רוצים   לפעמים  אנשים  לר את  תהליכים,  צריך  תהליך,  זה  א זה,  זה  אות  ותו, 

 יעות חדשות.  נג 

אגיד  הגרלה    , לכם   אני  נעשתה  בגזר,  הגרלה  שנעשתה  ראשונה,  פעם  זו  השנה 

עובד,   זה  איך  לראות  צריך  פעם,  אף  זה  את  עשינו  לא  ראשונה,  פעם  למעיין, 

ב  רק  זה  את  עשינו  הולך,  זה  איך  לראות  טוב -צריך  עובד  עובד    אם   א',  לא 

בשב  נוהל  לפתח  צריכים  היינו  זה טוב,  ל יל  אני  המון,  להלאות  ,  רוצה  א 

 אתכם. 

מונטסורי,  אב  דמוקרטי  פותחים  שאנחנו  ראשונה  פעם  זו  פה,  דבר  אותו  ל 

שמגבשים   דבר  זה  הקהילה,  עם  יחד  יתגבש  זה  ייראה  הוא  איך  אגב  דרך 
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את   נעשה  אנחנו  ודמוקרטיות,  למונטסוריות  ואידאולוגיות  קווים  יש  אותו, 

בשל  אנחנו  הקהילה,  עם  ביחד  הזה זה  שי   ב  כמה  את  מנסים  להביא  מהר  ותר 

 או את המנהלת שיובילו את התהליך.    המנהל 

 

 לספטמבר.    1-אבל הכול ל   : גב' יהודית דהן 

 

 נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 .  2021  : גב' יהודית דהן 

 

 כן.    גב' שלי קרן: 

 

הרבה    : גב' רותם ידלין  לה  יש  כי  שלי,  את  נשחרר  אנחנו  זה  בגלל 

 טמבר.  לספ   1-עבודה עד ה 

 

 דיוק.  טוב מאוד ב   : סנטי יר קר מר אמ 

 

   . תודה רבה באמת על תהליך   : גב' רותם ידלין 

 

 יישר כוח.      דובר: 

 

 תהליך מדהים שהובל על ידי אגף חינוך.   : גב' רותם ידלין 

 על סדר היום.    1זה היה סעיף  

 

 . 21-ו   20אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2
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עוב   : גב' רותם ידלין  לס אני  מליאה  פ אישור    2עיף  רת  רוטוקול 

 . מתנגדים? נמנעים? פה אחד, תודה רבה.  21-ו   20מספר  

 

 .  21-ו   20פרוטוקול מליאה מס'  את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 .  2019אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת   . 3

 

מסקנות  3סעיף    : גב' רותם ידלין  אישור  המועצה.  גזבר  בבקשה   ,

 .  2019כספיים לשנת    ו"חות ועדת ביקורת לד 

 

פי  כבכל שנה מאשרים את הדו"חות הכספיים,    : מר דוד גמליאל  על 

 . שדנה בדו"חות הכספיים, ושאלה שאלות   , המלצת ועדת הביקורת 

הכול   ובסך  במועצה,  שנעשה  הביקורת  מערך  כל  את  הצגנו  ואני  כרמל 

משרד  ממצאים העיקריים שהתגלו על ידי מבקר  רק ה פ בסיפוק רב ובשמחה ב 

נמ  לא  בעבודה א צ הפנים,  כלל  ליקויים  של    ו  הכספיים  ובדו"חות  השוטפת 

 המועצה האזורית גזר.  

 )מדברים יחד(  

 

בביקורת   : מר דוד גמליאל  טיפלו  המבקרים    בתקציב   -  השנה 

והתאימות   העובדים  שכר  רגיל,  הבלתי  בתקציב  לתקנות,  ה   ל ש הרגיל,  שכר 

ומבנים,   קרקע  הקצאות  ארנונה,  חוב  וג מערך  יתרות  הגבייה  ביית  כלל 

הג"א  בתקציבי  השתתפות  ארנונה,  הנחות  ייחודית    הארנונה.  וביקורת 

שקיימת במועצות אזוריות לגבי מערך ההסעות והייחודיות שקיימת בשלטון  

 י.  ו רובד הד 

 

שאני    : מר אמיר קרסנטי  סליחה  הג"א?  בתקציבי  ההשתתפות  זה  מה 
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 שואל.  

 

זה    : מר דוד גמליאל  הג"א  ל מחוי   שהמועצה   תקציב תקציב  בצע  בת 

מקלטים  תחזוקת  אומרת  זאת  חירום.  לשעת  ההגנה  תקנות  מתוקף    אותו 

 .    וכו'

 

 לנצל אותו לייעוד.    : גב' יהודית דהן 

 

 . אי. המועצה חייבת לתקצב סעיפים בווד   : מר דוד גמליאל 

 

באמת    : מר אמיר קרסנטי  הזה  האירוע  את  לנתח  ניסה  פעם  מישהו 

 סר משמעות?  זה ח   לעומק, להבין שבאמת 

 

   . זה לא חסר משמעות   : מר דוד גמליאל 

 

   . למה? יש לך אחוז מסוים   : גב' יהודית דהן 

 

בדיוני  על זה  יש לזה משמעות, אבל אם תרצו נדון    : מר דוד גמליאל 

 תקציב.  

 

 שנייה, זה לא הדיון הרלוונטי.    : גב' רותם ידלין 

 

נער   : מר דוד גמליאל  שני,  דבר  ראשון.  דבר  גם זה  ביקורת    כה 

נושאים. הדו"ח הזה מתחלק ל מפורט  דו"חות כספיים    חלקים,   2-ת על מספר 

הוועדות  פעילות  כלל  המועצה,  פעילות  כלל  לגבי  מפורטים  והכול    ודו"חות 

 ₪.    1,087,000בסך  עודף    2019ין. הצגנו בשנת  צא תק נמ 
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ראוי  ביקורת.  לאגף  הפנים  למשרד  נשלחו  כמובן  האלה  הדו"חות  נוסף,    דבר 

מוע להדג  שאנחנו  בין  יש  איתנה  רשויות,    30צה  רשויות    32וקצת  כמדומני, 

על בסיס הדו"חות האלה מעמד של    איתנות שקיימות, גם השנה כנראה נקבל 

איתנה  את  וועד   רשות  לאשר  מועצה  כמליאת  לכם  ממליצה  ביקורת  ת 

 הדו"חות הכספיים.  

 

 רשויות זה גם ערים?      דובר: 

 

וד   : מר דוד גמליאל  ע כן  מועצו אי,  מ רים,  מועצות  ת  קומיות, 

 רשויות איתנות.    32  אזוריות, 

 

 .  257מתוך    : גב' יהודית דהן 

 

   קורת? צביה את רוצה להוסיף משהו ועדת בי   : גב' רותם ידלין 

 

 אנחנו ממליצים לאשר.    : גב' צביה אלבז 

 

 ממליצים לאשר.    : גב' רותם ידלין 

 

ויינגרטין   שר.  יך לא ואנחנו חושבים שצר   : מר יואל 

 

ביקורת,    : ם ידלין גב' רות  ועדת  כחברי  וג'ינג'י  צביה  אז  תודה. 

את   לאשר  המליאה  חברי  לכם  ממליצים  בעצם  בזה  שהתעסקו  אלה  שהם 

 מי בעד? פה אחד. תודה רבה.  י מעלה להצבעה. נלך על בעד.  נ הדו"חות. אז א 

 

 .  2019דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 
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 . 2020ת  חצי שנתי סקור לשנ   ו"ח כספי שור ד אי  . 4

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  אישור  4אנחנו  אגיד  רגע  שאני   ,

את הכותרת הזאת, אבל זה בעצם    . היה לך 2020דו"ח חצי שנתי סקור לשנת  

 הדו"ח הבא שמופיע לפניכם. דוד בבקשה.  

 

בדצ   : מר דוד גמליאל  רק  הקורונה,  בעיות  בגלל  ר באיחור  ו"ח  מבר 

ב  ל המבקרים  המועצה  ביצועי  ואת  הכספיים  הנתונים  את  ח 30.6-יקרו  צי  , 

באיחור  לא    שנה  הם  מבקרים  שרו"ח  האלה  הכספיים  הדו"חות  הכול  ובסך 

 כמו שאישרתם קודם, הם סקורים.   מפורטים 

להם   אין  כשורה,  מתנהלת  שהפעילות  היא  המבקרים  של  האחרונה  והשורה 

להעיר  שקיבלתם    הערות  הפ בדו"ח וכפי  הכספיים  המועצה  ות  של  עילות 

אנחנו   אז  הדו"חות  תקינה.  את  לאשר  מכם  מבקשים  גם  הזה  בעניין  פה 

 האלה.  

 

 ת שנערך?  ר ו זה קשור לדו"ח הביק   : גב' מיכל ילובסקי 

 

ל   : מר דוד גמליאל  קשור  זה  ב לא,  הדו"חות  2020שנת  פעילות   ,

 .  2019הכספיים זה היו של שנת  

 

 ים.  ות כספי ו"ח ד   זה   : גב' רותם ידלין 

 

   -לא, מה שדו"ח הביקורת שהיה עם הוועדים   : גב' מיכל ילובסקי 

 

לעניין,    : מר דוד גמליאל  קשור  לא  זה  ביקורת    במסגרת   ה הי לא, 



 רזורית גזמועצה א

 17.3.2021, רביעימיום , 22המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 33 
 

ז   משהו אחר.    ה פנימית, 

 

על    : גב' מיכל ילובסקי  מקבלים  אנחנו  שם,  להיבדק  אמור  שהיה  ומה 

   -לחזור זה עדכון מתי? היו שם כמה דברים שאמורים  

 

   -הדו"ח לשנה   : ומך עו"ד חן ס 

 

 .  2019  : גב' מיכל ילובסקי 

 

 דבר חזק חן שישמעו אותך.    : גב' רותם ידלין 

 

 .  2019ב ליקויים על  ק ע יהיה מ   2020בדו"ח של    : עו"ד חן סומך 

 

 . ליקויים אחרי ה בעצם בכל שנה עוקבים    : גב' רותם ידלין 

 

 שנה אחורה.    : מר דוד גמליאל 

 

על    : ן ידלי   גב' רותם  אני מביאה להצבעה,  השנים שלפ אחורה  אז  ני. 

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  

 

 .  2020דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 .  2021ון תקציבי ועדים  עדכ  . 5

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  ועדים    5אנחנו  תקציבי  עדכון 

2021  . 
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 ר. החומ   ל ריכוז ש תם  ל ב קי   : מר דוד גמליאל 

 

.    : גב' רותם ידלין  עדכון שעשו  וכאלה  עכשיו,  עד  אישרנו  שלא  אלה 

או  באיחור  או  לנו  שהגישו  ועדים  בצהוב,  שצבועים  אלה  זה  שלפניכם    מה 

להג  ממליצים  ביקשו  כמובן  אנחנו  בסדר?  יחזור,  תמיד  זה  אז  עדכון.  יש 

 . לאשר 

 

ה   : מר דוד גמליאל  לגבי  שאלות  למישהו  יש  אם  "ח  ו ד אם  בבקשה, 

 כמו שרותם אמרה.    צהוב יישובים המודגשים ב אנחנו נבקש לאשר את ה לא  

 

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

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  ועדים עד לאשר  פה  תקציבי  ליישובים    2021לשנת   כון 

הד ג  גני  ונען  זר,  לתק   אישור כן  ו ר  לשנת  עדכון  ועדים  ליישובים    2021ציבי 

מ ישר  ושעלבים ש,  דוד  ה ,  שמר  הפעילות  סמ כולל  את  לבצע  הוועדים  כת 

 הרשומה בתקציב. 

 

שמ  .  6 לר קביעת  ביישוב  ות  איילון  חובות  פרוטוקול    –משמר  אישור 

.    הוועד   המקומי

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  לרחובות    6אנחנו  שמות  קביעת 

א  משמר  מקומי  ועד  פרוטוקול  בפניכם  מופיע  איילון.  שביקש  יילו במשמר  ן, 

   לתת שמות רשמיים לרחובות בו. 

ליישוב   אם אתם  זה פעם קודמת  עשינו את  נעש   אחר,   זוכרים  גם  ה את  אנחנו 
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כמובן  ממליצים  אנחנו  נוספים.  ליישובים  הבאה  בפעם  בקשת    זה  את  לאשר 

 הוועד. מי בעד?  

 

 זה שמות קיימים.     : מר רן שובע 

 

קיימים,    : גב' רותם ידלין  שמות  זה  ר כן,  אותם  זה  לאשר  ק 

 ה פה אחד.  פורמלית. תוד 

 

 יחד(  )מדברים  

 

 .  אליו   נו נדרשים שאנח   זה אקט פורמלי   : מר דוד גמליאל 

 

   -לא, אם היה איזה שהוא משהו   : גב' יהודית דהן 

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  משמר  לאשר  פה  ביישוב  לרחובות  שמות  קביעת 

 .  המקומי   אישור פרוטוקול הוועד   –איילון  

 

.  ית )מות לח"י לאנדרטה ממלכת יכת אנדרטת  ר הפ אישו  . 7  נה(

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  איש 7אנחנו  הפי ,  טת  אנדר כת  ור 

מכיר,  ל  שלא  מי  לח"י,  ביער  אשר  לח"י  אנדרטת  ממלכתית.  לאנדרטה  ח"י 

התמונה  עמותות  כאן   הנה  ידי  על  ביער  נבנתה  להכיר,  ונכון  להכיר  חשוב   .

 הם.  יוצאי הלח"י ובני משפחותי 

ה  את  להפוך  ביקשו  מ הם  לאנדרטה  תהליך אנדרטה  זה  שבו    מלכתית,  ארוך 

לת  תב"ע  גם  הא מייצרים  הזה וך  מ   תר  אי והוא  פחות  צריך  שלא  פורמלי  שור 

החינוך,    4-מ  שר  הביטחון,  שר  אישרו.  כבר  השרים  ארבעת  והמועצה.  שרים 
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   . השרה להגנת הסביבה ושר הפנים והם ממתינים להכרעתכם 

 

 ?  ת פרקטית בהתנהלות יש לזה איזה משמעו   : דהן גב' יהודית  

 

הפרקטית   : גב' רותם ידלין  ה   , המשמעות  ק בעצם  שמדינה  חוק  ובע 

אנ   א ל  להפוך  בעצם  לתת,  הרשות  יכולה  אם  אלא  ממלכתית,  לאנדרטה  דרטה 

היא   שההסתכלות  המקום,  על  אחריות  אני  לוקחת  אומרת  המקומית 

שהקים  מי  והמקום,  היה  עתיד.  צופת  לנטוש  את    הסתכלות  יחליט  האנדרטה 

שי  מי  יהיה  וי אותה,  הידיים  את  גם  יקח  פה  היו  ממלכתית.  אותה  שמר 

הב   עמותת  גם  קק"ל יאו  הלח"י,  לבין  מיו"ר  בינינו  היחסים  מערכת  שוב   ,

לתמוך  קק"ל   ימשיכו  קק"ל  וגם  העמותה  שגם  התחייבות  טובה,  מאוד 

   ה. וע הז באיר באנדרטה הזאת, ואני חושבת שגאווה גדולה לנו  

 

כס   : גב' יהודית דהן  זה  על  שמקבלים  מבינה  חשבתי  אני  אבל  ף, 

 שלא.  

 

נ     דובר:   מזה כסף.  וציא  אנחנו 

 

אנחנו    : ין תם ידל גב' רו  ממלכתית,  אנדרטה  להיות  הופך  שזה  ברגע 

נכנסים להשקעה עם קק"ל   אני אגיד בכלל שאנחנו  ולבקש.  לפנות  יכולים  גם 

לח  ביער  הפו גם  הזה  בהיבט  אבל  אישור    רמלי "י.  הוא  הנדרש  אישורכם 

 .  ה הזאת לממלכתית ולקחת את כל האחריות עליה להפוך את האנדרט 

 ה רבה.  עד? פה אחד. תוד ב   מי 

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  ממלכתית  לאשר  פה  לאנדרטה  לח"י  אנדרטת  הפיכת 

 .  )מותנה( 



 רזורית גזמועצה א

 17.3.2021, רביעימיום , 22המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 37 
 

 

 

 

 .  2020  ושנת   2019דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת   . 8

 

הממונה ו" הד   : גב' רותם ידלין  דו"ח  זה  בפניכם,  שמובא  הבא  על    ח 

 .  2020-ו   2019תלונות הציבור לשנת  

מ  א ופיע  הדו"ח  וזה  הממונ ק בפניכם  אישורו.  של  פורמלי  תלונות  ט  על  ה 

ב  לפנסיה  פרשה  מימון  בר  שרה  לה    30.12.2020-הציבור  מאחלים  ואנחנו 

מצומצם  פרידה  אירוע  היה  אג   בהצלחה.  איך  לראות  יפה  היה  הג וזה  ננות  ב 

לי  ברכה  לה  שלחו  הגנים  ל של  היא  ציאתה  אותה.  בירכו  הילדים  פנסיה, 

 .  לים לה בהצלחה ו מאח תחסר לנו ואנחנ 

 הדו"ח מופיע בפניכם.  

 

   -מה אנחנו מאשרים בעצם? רשום פה   : מר איתי שייביץ 

 

לממונה    : גב' רותם ידלין  שהגיעו  התלונות  אלה  מצומצם,  על  הוא 

 תלונות הציבור.  

 

בפנייה   : שייביץ יתי  מר א  הטיפול  רשום  בסוף  הסתיים.    אבל 

 ?  הלקוח יים בשביעות רצון  הסתיים בהצלחה, הסת 

 

צריכים   : שנייויס מר יהודה   אתם  מאשרים,  שאנחנו  מהאישורים  חלק 

כאן   מאשרים  שאנחנו  מהאישורים  חלק  שההליך  להבין  שלהם  המשמעות 

אנחנו  הלאה.   עבר,  ממשיכים  ואנחנו  בוצע  שהוא  צריכים    ו נ ח אנ   ראינו  לא 

מקסים.   להגיד  אותו  קוים. לאשר  שההליך  לראות  צריכים  רק  אז    אנחנו 
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ראינו    הוגש   לראייה  הדו"ח דו"ח,  ההליך    את  קוים  שהוא  יודעים  ואנחנו 

  .  הזה..

 

 

מרים   : מר איתי שייביץ  סתם  שאני  מרגיש  אני  משהו    פה  על  אצבע 

  ..  שאני לא.

 

לכם   : גב' רותם ידלין  לענות  אשמח  אנ אני  אנחנו  ,  לענות.  אשמח  י 

בזה.    לא  תושבים מסתפקים  זה  הציבור,  פניות  על  לממונה  שפנה  מי    זה 

לעשות שבוח  פ פני   רים  בעצם יה  אלינו  פונים  התושבים  רוב  דרך    ורמלית. 

המועצה  למוקד  בחודש  פניות  מאות  לנו  יש  המועצה.  חודש      מוקד  כל  ובסוף 

מתקש  אנחנו  המוקד,  על  סטטוס  בדיקת  עושים  רנדומלית  רים  אנחנו 

הפנ  הם  לתושבים שפנו, שואלים אם  טופלה,  רצונם, אם  לשביעות  הייתה  ייה 

ה   מאשרים  ולפ אם  טופלה,  לנו: יא  אומרים  גם  הם  טופל    עמים  לא  זה  לא, 

רצונ  למנהל    ו לשביעות  פונים  אנחנו  כזה  במקרה  את  ואז  מבקשים  המחלקה, 

מידי   סדיר  באופן  קורה  זה  המנכ"לית.  תחת  זה  שלו,  ,  חודש ההסבר 

מוז  כמובן  אתם  קיימים,  האלה  דו"ח  הדו"חות  זה  אותם.  לקרוא  לבוא  מנים 

ת  על  הממונה  הוא    לונות של  צריכים  הציבור.  אנחנו  לכם,  מוגש  להיות  צריך 

 , או שאנחנו רק מגישים אותו?  להצביע עליו חן 

 

 לא.    : ן סומך עו"ד ח 

 

   . לא צריך להצביע   : גב' רותם ידלין 

 

 יו כל השנה?  לונות ה ת   16רק    : מר אמיר קרסנטי 
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 כן. זה די דומה אגב לשנים קודמות.    : לין גב' רותם יד 

 

תל   : טי קרסנ   מר אמיר  פה  שאני יש  שילדים    ונה  רעש  מבין.  לא 

 זה.    משחקים בחצר בית ספר, זה נראה לי הזיה מי שכותב את 

 

   -אומר אמיר   : גב' רותם ידלין 

 

 על פה, בעל פה.  בל ב היא כל שבוע שמה תלונה. א   : מר דוד גמליאל 

 

ינים  אתם רואים את טיב התלונות אמיר, אתם מב   : גב' רותם ידלין 

ת  מנ לונות יש  אנחנו  בכל  לטפל  ,  ותיקים  סים  אנשים  יש  וברגישות,  בהבנה 

בית  להם   שרעש  מפריע  בית    הספר  של  שכנים  שהם  להם  מסבירים  ואנחנו 

כדוגמא   ספר  לך  אתן  אני  האלה  המקומות  ברוב  בסדר.  . וזה  . לא    הוא   .

 יב.  מקש 

 

 אמיר, היא ענתה לך.    : מר דוד גמליאל 

 

   סליחה.   : מר אמיר קרסנטי 

 

 בסדר, אני עוברת לאישור תב"רים.    : ידלין   רותם גב'  

 

 דקה, מי מחליף אותה?  רותם    : גב' יהודית דהן 

 

המועצה,    : גב' רותם ידלין  מנכ"לית  של  הלשכה  ראש  אלומה  כרגע 

 הציבור.    הממונה על תלונות   לעכשיו   נכון והיא    יושבת בדיוק מאחוריך 
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תלונו   : גב' יהודית דהן  מלא  תקבלי  א עכשיו  עד  לא  ת.  את  ז  הכרתי 

 יו. הבחורה. עד אז לא הכרתי אותה פשוט, אני אפרסם את זה עכש 

 

.    : גב' רותם ידלין  .  אז את אלומה אתם מכירים.

 

 אני שולחת לך.    SMS-ככה ב   : גב' יהודית דהן 

 

היא   : ה מר נריה הרוא  האח   אבל  על  גם  אחראי  מי  הזה?  על  ראית 

 המוקד?  

 

 .  אוזן ענת    ל המוקד אחראית ע   : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר דוד גמליאל   ענת אוזן

 

 אז רגע יש פרוצדורה לתלונות ציבור?    : גב' דרורה בלגה 

 

 כן, אפילו לא ידענו את זה.    : גב' יהודית דהן 

 

המועצה,    : גב' רותם ידלין  באתר  ש שמה  יש  מי  בגוגל  כל  כותב 

מוע  ציבור  אלו תלונות  של  לפרטים  ייחשף  יגיע,  גזר  אזורית  יכו צה  ל  מה, 

 , וזה יכול להיות בפנייה.  ימי יכול להיות אנונ וח מייל, זה  לשל 

 

זה    : מר אמיר קרסנטי  את  הם מפיצים  יש כאלה שלא מספיק להם אז 

 למעלה.  

 

בכל    : גב' רותם ידלין  בתושבים  מטפלים  הנדר הדרכ ואנחנו  שות.  ים 
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פנייה   מועצה,  מוקד  ציבור,  מליאה תלונות  כחברי  שאפשר  שלכם  איפה  זה  . 

 ו. תודה. אז הגשנו לכם את זה.  נ יד של התפק 

 

 אישור תב"רים.   . 9

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברת  תב"רים   9אני  אני    אישור  ובעצם 

פשוטים.  דברים  סגירות  התב"רים  כלל  רשימת  את  בפניכם  יש    אני   אעבור, 

משמעותיים אעבור   היותר  הדברים  מרכז    על  הקמת  זה  שבהם  והראשון 

 רום. בי חי יהול מצ הפעלה רשותי לנ 

 צת על חשיבותו מרכז הפעלה?  יהודית, רוצה לספר לנו ק 

 

מאיפה    בוודאי   : גב' יהודית דהן  השאלה  על  לך  עונה  אפרופו  וזה 

מכירה   משמעות   257אני  המאוד  הדברים  אחד  באמת  אז  יים  רשויות. 

בעצם   בחירום,  זה  חירום,  בשעת  תפקודית  רציפות  תפקודית.  רציפות    זה 

א  אם  עם ההוכחה  לנהל   חוסן   נחנו  בעצם  יכולים  אנחנו  את    ואם  המועצה  את 

מרכיבים   מספר  יש  מהמרכיבים,  אחד  איתנה.  בצורה  היישוב  את  הרשות 

אדם    13-14לפחות   כוח  נהלים,  מפק"לים,  החל  משמעותיים,  מאוד  מרכיבים 

ו וכ  שמ ו'  מוכנות כו',  אותם  את  מרכז    רכיבים  בעצם  זה  והראשי  מהם  ואחד 

שאנח  מה  קורא ההפעלה,  בצ נו  אני ים  חמ"ל.  ל   בא  להגיד  שב יכולה    5-כם 

קורא   קול  פעם  כל  מוציא  מכיר  שלא  למי  הפנים  משרד  האחרונות  שנים 

זה   מהם  חלק  החירום,  בתחום  לרשויות  קורא  קול  עברו,  בשנים  לרשויות 

נ  שהוא  סכום דבך  איזה  איזה    של  וכו',  וכו'  לשפץ  לטפח  כדי  זעום,  כסף 

ברש  שקיים  הפעלה  מרכז  א ו שהוא  יכ יות.  ל ני  להגיד  שביקרתי,  ולה  כם 

שניהלתי  בפר  במקרה  העורף,    3.5ויקט  ופיקוד  הפנים  משרד  עם  יחד  שנים 

טיפלנו   ראשון,  כרכיב  ברשויות  הפעלה  מרכזי  אותם  את  לקדם  כוונה  מתוך 

רכיבים,   כמה  כ   הרשויות רוב  בעוד  טוב.  לא  במצב  שלהם  הפעלה    70-מרכזי 
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מהפכה.   עשינו  לקצה  מקצה  יכו רשויות  לה אני  שביק לה  לכם  פה,  גיד  גם  רתי 

לא    אבל  הם  כסף  אז  איתנה,  רשות  שאנחנו  זה  על  דיברת  לשמחתי  או  לצערי 

 -ראו במשרד הפנים, ולא יראו גם ממשרד הפנים. הם יכולים לראות גנרטור 

 

 )מדברים יחד(  

 

לראות    : ת דהן יהודי '  גב  יכולים  הם  גנרטור,  לראות  יכולים  הם 

למערכ  כסף  קצת  שו"ב, איזה  י   ת  לראות  הם  מש כולים  כי  מיני,  הפנים  כל  רד 

השנתי   התקציב  את  לו  יש  דבר,  לכל  לתת  שהוא    5חייב  שנתי,   ₪ מיליון 

לראות   שהלך  מי  נוהגות,  איתנות  באמת  אבל  הרשויות.  בין  זה  את  מחלק 

 . ציון, בעיריית חיפה, בתל אביב ראשון ל לה ב מרכז הפע 

 

 במטה יהודה.    : גב' רותם ידלין 

 

מטה    : דהן ית  יהוד גב'   אגב  דרך  יהודה.  עשינו,  במטה  אנחנו  יהודה 

 זה שלי.  

 

 אני יודעת.    : גב' רותם ידלין 

 

ב   : גב' יהודית דהן  זה  אחר,  משהו  זה  לא,  אחרי    small talk-לא, 

ביקרתי  יש פה מרכז הפעלה, הוא    257-ה   בכל   זה, בסדר. אז באמת  ולשמחתי 

בסט  עומד  תבי לא  האולטימטיביים.  שמרכ נדרטים  הפע נו  לה ז  צריך  יות  לה 

צריכים   שלה  המטה  עם  המועצה  שראשת  אומר  זה  תפקודית.  רציפות  עם 

שם   מנהלים    24/7להיות  במשמרות,  לעשות  מה  תחשבו,  אז  זמן.  לאורך 

כוללת  מלחמה  על  מדברים  אנחנו  כמ מלחמה,  שזה .  לאירועי    ובן  גם  משרת 

כמ  אחרים,  שימושים  הרבה  עוד  שיש  כמובן  ושגרה,  למשל  חירום    ניהול ו 
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בת  שהייתה  קורונה  האחרונה  בפעם  וגם  למיניהם,  הסלמות  או  השיא,  קופת 

לא   נוח,  לא  מזמין,  לא  המקום  אם  אבל  קטנה.  הסלמה  שהיא  איזה  כאן 

למבנה,  קשור  וזה  בו.  יישב  לא  אחד  אף  למ זה    אפקטיבי,  זה  קשור  יגון, 

שו"  מערכת  את  ראיתם  שו"ב,  למערכת  לטכנולוגיה,  לתקשורת,  ב  קשור 

 א הלאה, לא יודעת אם הוא הגיע כבר.  ש שו"ב שהו נה. י הקורו 

 

 כן, כן, בוודאי.    : גב' רותם ידלין 

 

קיבלתם,    : גב' יהודית דהן  זה  את  לפחות  הגיע  כבר  שועל  שו"ב 

וכו'  וכו'  שועל  שו"ב  אז  מב ולכ   קיבלנו.  הפע חינ ן  מרכז  הדבר  תי  זה  לה 

בחירום  לתפקד  שנוכל  מנת  על  להיות  שצריך  תשימו הראשון  א   .  גם  לב  נחנו 

מפוזרים מ  מאוד  יישובים  עם  פזורה,  מאוד  אזורית  בין    ועצה  והתקשורת 

לרשויות   בניגוד  בחירום.  גם  להתקיים  בחירום,  גם  להיות  צריכה  הוועדים 

במקומות אחרים    back off-את ה יש    אחרות שהנציגים כולם נשמעים, תמיד 

יך  ל אחד צר כי כ   י נחמה, שהם גם צריכים להיות ממוגנים. אז לנו יש עוד חצ 

אבל   זום,  להגיד  יודעים  כבר  אנחנו  היום  איזה,  להרים  אבל  לעצמו,  לדאוג 

אני   לכן   . ' וכו  ' וכו תקציבים  יש  האלה  לועידות  וגם  ועידה,  איזה  להרים 

   -בוודאי מהמקום 

 

 ?  הזה   המוקד איפה     : מר רן שובע 

 

 -מיד אני אפרט. הזדמנות להגיד תודה   : גב' רותם ידלין 

 

 )מדברים יחד(  

 

 תכף נשמע מה התוכניות.    : ודית דהן גב' יה 
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ליהודית   : גב' רותם ידלין  תודה  להגיד  ועדת    דהן   הזדמנות  על 

שחררנו   מל"ח,   האחרונה  המצב   קצת אותך    בשנה  חברה  היית  ,  בשל 

 . נית טלפו 

 

   השנה. כי הייתי במדים כל    : ודית דהן גב' יה 

 

במד   : גב' רותם ידלין  היית  כי  אות י נכון,  שחררנו  אבל    ך ם,  לצה"ל. 

 כל פעם שצריך עזרה, אז יש לי חברה טלפונית ותודה רבה.  

יושב   המועצה,  קב"ט  עופר  של  בזכותו  הגיע  הזה  שהפרויקט  אגיד  כאן  אני 

 עופר.   תודה   אז כיר.  מאחורה, למי שעוד לא יצא לו לה 

ההפעלה  מרכז  התחתונה,  ,  בעצם  בקומה  היום  יהיה  שם  יש  המרתף,  קומת 

 יהפוך להיות מרכז מתקדם.    הוא הפעלה פשוט,    ז מרכ 

 בשלב מסוים גם המוקד יעבור לשם.  

 

יחסית    : גב' יהודית דהן  להבה  על  עדיין  הפרויקט  ליווי,  צריך  אם 

במקומו  ליווי  קטנה  צריך  אם  אז  שצריך,  עופר,  ת  הטלפון  כמובן  את  יודעים 

 שלי, ואנחנו נשלח את אנשי המקצוע.  

 

מאשרי צ בע   : רותם ידלין   גב'  אנחנו  של  ם  תב"ר  היום  ₪,    800,000ם 

   . שמחציתו ממנו ממשרד הפנים 

 

חדש    : גב' יהודית דהן  הקמנו  עכשיו  מי  ברמלה  הישן,  המקום  על 

 שרוצה 

 

 ברמלה הם מקבלים כסף.    : אמיר קרסנטי מר  
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 אבל הם היו בין הסוף, הם היו בסוף.    : ן ב' יהודית דה ג 

 

 .  ה הם אין להם בעי   : אמיר קרסנטי   מר 

 

של    : ידלין גב' רותם   יפה  עבודה  שוב  זה  כסף,  קיבלנו  אנחנו  גם 

מרכז    400,000הקב"ט  ר  עופ  לנו  ויהיה  משלימים  אנחנו  הפנים,  ממשרד   ₪

   . הפעלה 

 

 הללויה.    : גב' יהודית דהן 

 

רציתי לשאול מיהו  ר רגע,    : לגה גב' דרורה ב  א'  כזה,  חירום  גע, מצב 

 .  מה הקטגוריות   , זה שמגדיר אנחנו עכשיו במצב חירום 

 

 פיקוד העורף.    : גב' יהודית דהן 

 

אנחנו    : גב' רותם ידלין  העורף.  ב עובדים  פיקוד  במשך  ף  שיתו איתם 

רמי   את  פגשתם  האחרונה,  השנה  שלנו,  תמם  כל  ג ז ה היקל"ר  לומר  דמנות  ם 

 . למה שהוא כמעט בן בית במועצה נה ש , ש תודה לרמי 

לנו   ה יש  העורף את  פיקוד  של  מפקד  י אופ   -  נציגים  כהן  לוי ו   פה נ ה ר    איתי 

המחוז,   האלה  מפקד  הגופים  כל  עם  מלווה  הקורונה  של  האחרונה  השנה  כל 

 . באופן תדיר 

 

 . ומכיוון שאנחנו מנהלים פה שלטון דו רובדי   : גב' דרורה בלגה 

 

ע   : דהן גב' יהודית   מי  טוב,  את  מכיר  עופר  כי  נרגעתי  אני  כשיו 
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 שאמור לטפל בנושא.  

 

יהודית,   : גב' דרורה בלגה  מכיוון שאנחנו מנהלים פה שלטון    סליחה 

את  מבינה  אני  אז  ואי   רובדי,  במועצה,  חירום  היחידות  מצב  התארגנו  ך 

 . ביישובים כדי שיעבדו ביחד 

 

הא   : גב' רותם ידלין  בשנה  כמו  מפע חרונ הפעלה,  אנחנו  את  ה.  ילים 

 . הצח"י מכאן, אתם רואים את זה 

 

 וגנים.  יכים מרחבים מ ר את צודקת גם הם צ   : גב' יהודית דהן 

 

חירום    : גב' רותם ידלין  מצב  של  בסוג  שנה  כבר  אנחנו  בעצם 

 עלה של הצח"י נעשית מכאן. מתגלגל, ההפ 

היישו ה ופת  תק  בכל  צח"י  היו  לא  בתחילתה  אם  לנו  אפשרה    בים, קורונה 

יש צח"  ואני גם אגיד לכם שבפעילויות    והם מתורגלים   י בכל היישובים היום 

שיש  אחרות  כאלה    לנו   חירום  בכל  ויש  איתנו  הם  יום,  ביום  גם  מעט  לא 

מ  את  לחבר  היא  המתקדמת  השאיפה  הזה.  גם  התהליך  הרשותי  ההפעלה  רכז 

 ליישובים שיש במרכזי ההפעלה.  

 מאוד מרשים.  והוא  היישוב  טן של  לדוגמא בבן נון יש מרכז הפעלה ק 

לשלוח  לכם  זה ה ועדים  הו   את   ממליצה  את  לראות  השאי   מקומיים  ה  פ וזאת 

 ם, אבל צריך להתחיל.  בסופו של יו 

 

חירום    : גב' דרורה בלגה  מרכז  לבנות  הוא  הקונספט  אומרת  זאת 

 כות להיות לו יחידות בכל אחד מהיישובים.  פה, שצרי 

 

 יש.    בוודאי, גם היום   : גב' יהודית דהן 
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ר  .    : ותם ידלין גב'   הצח"י זה היחידות חירום שלנו

 

 עם הקו   את שהיא יושבת ז לא, יחידה כ   : גב' דרורה בלגה 

 

שהוא    : גב' יהודית דהן  איזה  להיות  צריך  ביישובים  גם  כן,  כן, 

ק  הממוגן חמלון  והוא  היישובי,  המקלט  את  לוקחים  כלל  בדרך  זה  ,  טן, 

 ודל יותר קטן.  אבל זה סדר ג ואותו מאיישים, מסדרים, משפצים,  

 

   -יש לנו בקשה לתב"רים   : מר איתי שייביץ 

 

 יישובית.    לא, זה החלטה   : גב' רותם ידלין 

 

 או קול קורא לזה של יישובים.    : מר איתי שייביץ 

 

 זה החלטה יישובית.    : גב' רותם ידלין 

 

 כמו במועצה.    : גב' יהודית דהן 

 

 . יש קולות קוראים   : מר איתי שייביץ 

 

לנו,    : ידלין גב' רותם   אין  שעוד  במועצתי  רגע  נתחיל  בואו  חבר'ה 

 . ואז נראה איך אנחנו 

 

לרמת    : ץ מר איתי שייבי  גם  קוראים  קולות  יש  אומר  אני  אבל  לא, 

.. רק     -למועצה   היישוב הקטן או שזה תמיד.
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 לא, זה רמה מועצתית.    : גב' יהודית דהן 

 

 דוד.  וך ביישובים  אז אני קורא לך לתמ   : מר איתי שייביץ 

 

 אנחנו תומכים בהם, מה זה.    : מר דוד גמליאל 

 

 )מדברים יחד(  

 

יום תכנ   : ם ידלין ת גב' רו  מעונות  מעונות    , ון  מתקצב  התמ"ת  משרד 

 יתם עכשיו.  יום. שוב, כמו שראיתם בסיור, כמו שרא 

ל  מהממשלה  כספים  להביא  היא  שלנו  יש  בשביל    . מועצה השאיפה  יום  מעון 

סף,   כל דרישות  קודם  מוסד,    צריך  סמל  בעל  מעון  להיות  ובראשונה  בראש 

מהייש  זה  לטובת  קרקע  להקצות  למועצה ו צריך  בתקציב  והיי   ב  משתתף  שוב 

 באופן מלא.  

ניגשה לקול קורא הזה,  גזר מעולם לא  למרות שזה קול קורא    מועצה אזורית 

בקלות  אותו  להשיג  ניתן  ליישובים,  .  שיחסית  פנינו  שנתיים  למי    שאלנו לפני 

מ  סמל  מוסד,  יש  סמל  להם  שהיה  יישובים  היו  איתנו.  לגשת  ורוצה  וסד 

הקיבוצי  הי ם בעיקר  שהשיגו,   ו .  להשיג    כאלה  הראשונה  התקופה  את  ניצלו 

מו  סמל  אחר סד לעצמם  הרבה  גם  לזה  יש  רצו  ,  כולם  לא  מוסד,  בסמל  יות 

הגשנו   בעניין.  על    4להיות  רק  מדברים  אנחנו  התכנון,  לתקצוב  יישובים 

י תכנ  מעון  של  ב ון  זכינו  יוסף 3  -ום,  ובכרמי  בחולדה,  בנען,  סכום  ו   ,  זה 

 . ₪   588,000הזכייה  

את  ח אנ  פותחים  הרווחה כ זה  נו  משרד  מתקציב  כולו  כאמור  וללא    תב"ר, 

 השתתפות למועצה.  
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 מה סדר גודל של מעון כזה?    : גב' יהודית דהן 

 

 תקציבי?    : גב' רותם ידלין 

 

כמה    : גב' יהודית דהן  להכ לא,  יכול  כמה  הוא  כיתות,  כמה  יל, 

 ילדים?  

 

ל   : גב' רותם ידלין  חלקם  אותם  נגיש  אני  ל ח ו   1-אנחנו  לדו,  קם 

על  אליך  לחזור  יכולה  אני  לבדוק,  וכמות    צריכה  היישוב  לגודל  בהתאם  זה, 

דו  חד,  להגיד  אפשר  שאנחנו  ו ושל   הילדים.  מהדברים  חלק  זה  אבל  שה. 

הילדים,  כמות  מה  אומרת  זאת  השט   בוחנים,  כמות  בכל  מה  לנו  שניתן  ח 

 יישוב.  

 

 בדיוק.    : גב' יהודית דהן 

 

בסופ   ה מ   : גב' מיכל ילובסקי  רישום  המשמעות  גם  יש  דבר,  של  ו 

 מבחוץ?  

 

ר   כן, את צודקת.    : ותם ידלין גב' 

 

 ייסגרו.    כי אז מעונות   : גב' יהודית דהן 

 

 נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 בים האלה.  לתושבי היישו יש מדיניות    : גב' מיכל ילובסקי 

 



 רזורית גזמועצה א

 17.3.2021, רביעימיום , 22המניין מס' מליאה מן ישיבת 
 

 50 
 

בדיוק א   : גב' רותם ידלין  אנחנו  מעולה,  שאלה  שואלת  עם   ת    בשיח 

 , לראשונה פתחו את זה לרישום כללי. וריות ז כז המועצות הא ר מ 

לתוך   ברישום  עדיפות  תהיה  שליישובים  זה  את  לצמצם  מנסים  אנחנו 

עצמם.   שזה  היישובים  התמ"ת  למשרד  מסבירות  האזוריות  המועצות  כל 

 עשות.  בר ההגיוני ל הד 

 

קיבוץ    : גב' מיכל ילובסקי  בתוך  נגיד  להקים  ההיגיון  מה  אחרת  כי 

.    מעון, שיכול ה  ד חול   להיות שילדי חולדה בכלל לא יתחנכו בו

 

 את צודקת.    : גב' רותם ידלין 

 

קורא    : מר אמיר קרסנטי  הקול  יצא  מתי  קורא?  קול  יצא  מתי  רגע, 

 הזה?  

 

 לה?  א מה? מה הש   : מר דוד גמליאל 

 

 ממתי הקול קורא הזה?    : יר קרסנטי מר אמ 

 

 שמונאי. וי מים בבית ח הנתון הבא זה החלפת קו   : רותם ידלין   גב' 

משק   את  מנהלת  המועצה  מעט,  לא  זה  על  מדברים  אנחנו  לכם  אזכיר  אני 

תושבי   סגורה,  קרן  זה  היישובים,  שאר  של  לא  חשמונאי,  בית  של  רק  המים 

במים  משתמשים  חשמונאי  לשדרוג    והקרן   למים מש   , בית  לשמש  אמורה 

 המערכת.  

חשמונאי    יש  בית  אחר בעיה  לתושבי  כרמים.  ש בשכונת  ר תיקנו  י  חוב  את 

רוצים  הגפן   בעצם  אנחנו  עכשיו  שם,  שנעשתה  העבודה  את  שנים,  כמה  לפני 

הוא   הפרויקט  תקציב  הבא.  לרחוב  הזה    670,000לעבור  התקציב  את  אין   ,₪
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עבו  המים שאנחנו מנהלים  ולכן המועצה תיתן הלוואה    י בית חשמונא ר  בקרן 

 . ים זיר את התקציב וקרן המים של בית חשמונאי תח   שנה   12-ים ל לקרן המ 

 

 עלייה?  מה זה אומר?    : גב' יהודית דהן 

 

כי    : גב' רותם ידלין  עכשיו,  הצנרת  את  מחליפים  שאנחנו  אומר  זה 

לקרן   הלוואה  נתנה  המועצה  בה.  לטפל  שצריך  בעיה  ואה  וההלו   המים זו 

   . ועצה תוחזר למ 

 

.    : דהן   גב' יהודית   לא, את זה הבנתי

 

 .  שנה   12במשך    : גב' רותם ידלין 

 

 מה יהיה מבחינת המים.  השאלה    י, את זה הבנת   : ת דהן גב' יהודי 

 

 . מה שחשוב   : גב' רותם ידלין 

 

 מה יהיה מה?    : מר דוד גמליאל 

 

 זה פתוח הבנתי.    : גב' יהודית דהן 

 

המי   : ם ידלין גב' רות  עלות  את לא,  שמעתי  לא  לא,  השאלה    ם 

 סליחה.  

 

 )מדברים יחד(  
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זה   : גב' רותם ידלין  נותנים   בגלל  הלוואה, כי אין את הסכום    אנחנו 

 שה.  הזה היום. תנו לי רגע לסיים בבק 

 

 )מדברים יחד(  

 

 וואה אנחנו עושים הלוואה פנימית לא?  הל   : מר נריה הרואה 

 

בנ   : מר דוד גמליאל  הלוואה  שתוחזר  זה  הפרויקט    12-ב קאית  שנה. 

 ידם.    הזה נעשה גם באישור רשות המים, חלק מהדברים גם יאושרו על 

תם  ל הלוואה שאנחנו צריכים להחלפת הצנרת הבעייתית, זה כפי שרו סך הכו 

 . ת היום מאוד נמוכות ו הריבי גב  דרך א ו   אמרה 

 

לא    : מר נריה הרואה  אני  חושב,  אני  סתם  כדאי,  לא  אם  השאלה 

. שאנחנו בתור מועצה ניתן את ההלוואה כבר לתוך הקרן  אם זה אפשרי   יודע 

 בית.  ואז נחסוך את הרי   הזאתי 

 

 אנחנו לא נחסוך.    : תם ידלין גב' רו 

 

כסף  : מר יהודה שנייויס  לך  יש    יש  זה  בשביל  אותו,  משקיע  אתה 

 גזבר.  

 

 )מדברים יחד( 

 

 דר. הס   חבר'ה, בואו נחזור לדבר לפי   : גב' רותם ידלין 

 

.    : ר נריה הרואה מ   יש לנו עודפים בקרן
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מיועדת   : מר דוד גמליאל  ל   הקרן  היא  התושבים,  מיועדת  לכלל  א 

ספציפי לייש  תקצוב    וב  נותנת  לא  את  למה  רותם  את  תשאל  מחרתיים  ומחר 

ליישוב  יותר  המים.   גבוה  מערכת  רוצים בסך    בעבור  לא  אנחנו  להפחית    הכול 

המועצה   היקף   את  של  מימו   . הקרנות  שמאו   ן עסקת  על  בנקאי  רשות  שר  ידי 

 .  המים   שיקום קרן    רך שממומנת ד   המים 

 

 דעת מה מחיר. סתם ל   : מר אמיר קרסנטי 

 

 . 0.5%  וס מינ היום פריים    : מר דוד גמליאל 

 

 הא לא יקר.    : מר נריה הרואה 

 

 לא יקר.    : מר דוד גמליאל 

 

לסעי   : גב' רותם ידלין  עוברת  יציץ אני  גישה  כביש  תכנון  הבא.    , ף 

 ף רמות מאיר וגני הדר.  נקרא גם עוק ש מה  

היו   פרויקט  אין  יציץ  שליישוב  מזכירה  אני  מאוד,  דר חשוב  שלא  גישה  ך  ם 

אחרים  מצפון   יישובים  ליציץ  גישה  מייצר  הזה  הפרויקט  מאפשר    ובעצם  וגם 

 שלא יהיה מעבר דרך רמות מאיר וגני הדר.  

התע  הוא  תכנון,  תקציב  להב זה  הצלחנו  ממשלה,  שאין  בגלל  בכל  י כב  כסף  א 

א   348,000את  ז  התחבורה,  ממשרד  מקרנות  ₪  כסף  עוד  זה  על  מוסיפים  נחנו 

ז  א המועצה,  ראשון  שלב  עוד  ה  זה  כך,  אחר  צעדים  עוד  לנו  יש  שני.  צעד  ו 

בצעד   להתחיל  צריך  מסע  כל  דרך,  בכל  לזה  נגיע  אנחנו  אבל  אורי,  זמן  ייקח 

 של היום.    ד אחד קטן, אז זה הצע 
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 אפשר?   : קאי ר גב' רונית ויתקון ב 

 

 כן.    : גב' רותם ידלין 

 

 אני לא מצליחה להתמצא.   : רונית ויתקון ברקאי גב'  

 

 אני מיד אסביר.    : ין גב' רותם ידל 

 

 זה גני הדר שאנחנו רואים?   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

מה   : גב' רותם ידלין  יצי   -מצגת  מציגה  ז זה  שם    ה ץ,  מאיר,  רמות 

כירים אותו, נוסעים עליו, גם  היום, אתם מ   יים גני הדר. בעצם הכביש הזה ק 

המועצה א  של  שכ   וטובוסים  ליד  ועוברים  פונים  של  ואז  הבנים  רמות  ונת 

ששם   נען,  לקיבוץ  לכניסה  עד  למעלה  וימשיכו  כיכר  תהיה  בעצם  פה  מאיר. 

 יהיה החיבור.  

 

 שם ה הוא מסתיים  ולמ  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

מסת   : גב' רותם ידלין  הוא  ,    שהכביש   במקום יים  כי  הסטטוטורי

 עוקף את נען היום, לא נמצא בדיוק במקום.  , הכביש ש 423כביש  

 

.  : ן ברקאי ' רונית ויתקו גב     אבל זה בעצם גם הצד השני

 

השני.    : גב' רותם ידלין  בצד  זה  נכון,  זה.  את  לחבר  נמשיך  אנחנו 

של  העלמין  בתוך   בית  להיות  אמור  אמו   נען  הכביש  מדרומו.  נען  לעבור  פה  ר 

שנים, עד שהוא יצא לפועל.    10בערך בעוד    רים על פרויקט שיקרה אנחנו מדב 
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כביש השדר  של  מד   423  וג  בכל  אנחנו  זה.  על  גם  התחבורה  משרד  עם  ברים 

לנען  הכניסה  עד  הסוף,  עד  זה  את  לחבר  דואגים  בתכנון  היום  אנחנו  ,  מקרה 

 .  423לא נחכה לכביש הגדול המפורט  

 

שיש  נוסף  א לתוכני   זה   עדכון  כוללנית,  תקציבית  נח ת  תוספת  מבקשים  נו 

זוכרי  אתם  אם  עכשיו.  בשיח  אנחנו  לתכנון.  כמלי לפרויקט  אישרנו  את  ם  אה 

ע  היא  שנה.  כחצי  לפני  הכוללנית  אנחנו  התוכנית  המחוזית.  לוועדה  לתה 

הוועד   ג סיי ב  עם  הפקדה.  ושיח  לפני  המחוזית  תיק זה  ה  מיני  כל  ונים  הצריך 

אנ  שלהם.  בבקשות  השאר  השאר בין  בין  חקלאית  י   חנו  לתב"ע  וצאים 

 מפורטת, גם לזה נדרש התקציב הזה.  

 

 פויה?  הייתה תוספת צ   : גב' יהודית דהן 

 

 ים עם התהליך.  זאת תוספת. אנחנו מתקדמ   : גב' רותם ידלין 

 

 השאלה אם היא הייתה צפויה.    : גב' יהודית דהן 

 

 , בסדר?  2016-דעת התב"ר נפתח ב את יו   : גב' רותם ידלין 

 

 . לא, אני מדברת על השנים האחרונות   : הן ד   גב' יהודית 

 

 מגדילים.  לא, לא, אנחנו    : גב' רותם ידלין 

 

   -לאי ושל ה ... הוספנו את העניין של המתחם החק   : נריה הרואה   מר 

 

 הוספנו דברים.    : גב' רותם ידלין 
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ו   : מר נריה הרואה     -ה וזה, אז ז זה  ... וזה 

 

לתוכני הוספנו    : גב' רותם ידלין  טובה    ת, דברים  להיות  צריכה  היא 

לת  החקלאות  למשרד  בקשה  להגיש  גם  רוצים  אנחנו  חקלאית  יותר.  ב"ע 

אז אנחנו מכינים    ועצה, כדי לשפר את השירות שאנחנו נותנים לחקלאים, למ 

קורא   הקול  לטובת  את  כסף  עוד  שנקבל  כדי  אדריכלים,  משרד  עם  ביחד 

 .  העניין 

 

   חם מבנה משק? מה זה מת   : גב' דרורה בלגה 

 

לקחתי    : גב' רותם ידלין  שוב  זוכרים,  אתם  אם  משק  מבנה  מתחם 

אחור  רגע  שנ אתכם  מתחם  זה  כביש  ה,  באזור  שהגשנו    2,  44מצא  מתחמים 

המתא  מ בתוכנית  אנחנו  הכוללנית.  ביקשו  ר  הם  מהמחוז,  זה  את  בקשים 

אם   לבדוק  בשביל  סקרים  מיני  כל  חלק לעשות  וזה  לא,  או  היתכנות  לזה    יש 

 נו לטובת השיח מול הוועדה המחוזית.  בל מהייעוץ שקי 

 

 והם אישרו.    : גב' דרורה בלגה 

 

כולכם    : רותם ידלין גב'   תעודכנו  כמובן  אתם  דבר,  אושר  לא  עוד 

נעדכן את  והוועד  את התוכנית  ים, אנחנו  ברגע שנגיש  בישיבת מליאה,  גם  זה 

 ואז יהיה דיון.    חוזית לדיון להפקדה בוועדה המ 

לשמ הרעיון   בעצם  אנחנו    וע הוא  שלהם  מההערות  חלק  שלהם.  ההערות  את 

התוכני   מטמיעים  ב   ת לתוך  משה ואומרים  לא  זה  אנחנו  סדר  אקוטי,  שהוא  ו 

יכולים  פה  נקודה  לתקן  ב   יכולים  אבל  שם,  פס  גם  לתקן  יהיו  יום  של  סופו 

איתם  נסכים  שלא  ב   דברים  אותם  שנגיש  להיות  זאת ויכול  נעלה    כל  ואז 
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.  וו כמו מליאת ה   לדיון וזה קצת   עדה לתכנון ובנייה שלנו

בנ  שקיבלנו  משהו  היה  הקודם  בדיון  לכם  אזכיר  הצו אני  לדעת  ות  יגוד 

ה  לקבל  יכולים  אנחנו  כי  החלטה  קיבלנו  להי המקצועי,  יכול  אז  ות  חלטה, 

הוועדה   עם  בהסכמה  שנגיע  דברים  יהיו  המתאר,  תכנית  של  בהגשה  שנבחר 

שנגיע ה  דברים  יהיו  אולי  ע   מחוזית,  הסכמה  נטען  ם  בלי  המחוזית,  הוועדה 

להת  מקרה  בכל  לא.  גם  אולי  תקבל  המליאה  אולי  א בפניהם,  ולעשות  ת  כונן 

 זאת. זה הכי טוב שאפשר אנחנו חייבים. אז זו התוספת ה 

נ  הסטה  פה  החדש.  יש  עתידים  ספר  בבית  האודיטוריום  תקציב  של  וספת 

תקצי  את  ניקח  הפי אנחנו  מפעל  מתקציב  האודיטוריום  מתקציב ב  ולא    ס 

 מיליון ₪.    2.5מועצה. אז זה  ה 

פרויקט   זה  בתוספות,  רואים  שאתם  נוספת  א ,  הלדים תוספת  נחנו  ששוב 

ישיבות.   כמה  כבר  אותו  יישוב רואים  היה  לפרו   בעצם  הצטרף  שלא  יקט  אחד 

ציא  וכשהתחלנו להו   ובעקבות ההצטרפות של כל היישובים   זה עזריה   , הלדים 

לפועל  הפרויקט  כמ   את  ב ואחרי  הם  שיחות  להצטרף יק ה  רק    שו  ואנחנו 

ה  לבים, ככה נרא על כך, ככה נראית התאורה, זו תמונה משע ומרכים  שמחים  

ל  התב"ר  את  בעצם  הגדלנו  בעזריה.  פנס  לכם  ₪,    950,000-כבר  מזכירה  אני 

זה    הם  את  מחזירים  הפרויקט,  לתוך  שנכנסו  היישובים  כל  מחזירים 

בחר. בתשלו  שהוא  מה  לפי  אחד  כל  שבחר   מים,  כאלה  בתב"ר  ו  יש  להשתמש 

של   העודפים  כל  את  שהעבירו  כאלה  יש  לו   2020לזה,  לנו,  ועדים  שאמרנו 

אותם המקומיי  שהעבירו  כאלה  יש  אז  הקורונה,  בשנת  עודפים  היו  יש  ו   ם 

ל  שביקשו  ועד  כאלה  שנתיים  בין  פני  על  זה  את  יישוב  3שנים   פרוס  כל   ,

ף בהתחלה  כס ם את מחצית ה ו איתו. כל יישוב היה צריך לשי וההסכם שהגענ 

 לפחות. ופרסנו עבורם.  

לעבוד  שצריך  לאיך  הדוגמא  זו  נתנו    , לכולנו   WIN WINזה    , בעיניי  אנחנו 

ל  הם  הפרויקט,  את  ריכזנו  ההלוואה,  את  עם להם  להתעסק  צריכים  היו    א 

ל  ואפילו  בשטח,  עליהם  לפקח  עם  ולא  קבלנים  לבחור  עם  לא  עם  זה,  א 
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התאורה  סוג  את  מרוויחי ובסו   לבחור  הם  בשוטף    ם. ף  כסף  מרוויחים  הם 

חשמל  של  יותר ,  בחיסכון  טובה  תאורה  מרוויחים  הי ול   הם  אפשר  ום  שמחתי 

 מוארים בלד.    היישובים שלנו   25להגיד שבסיום הפרויקט בעזריה כל  

 להביא לאישורכם את כל דף התב"רים שמונח בפניכם.    אני צריכה 

 

שמח    : בע מר רן שו  אני  אחד  שאלה.  לי  שהמוע   יש    צה לראות 

לא   או  לפתח  תוכנן  איילון  במשמר  ותהייה.  דוגמא  אתן  אני  אבל  מתפתחת. 

בטיחות   לפתח,  היישובי    לייצר  המרכז  כל  הילדים,  גני  ליד  קיים  כביש  על 

 כירה את הפרויקט הזה.  ה את הכביש לרוחב, את מ שחוצ 

ייתן   איילון  שמשמר  זמן    50%תיתן  והמועצה    50%סוכם  בנקודת  נאמר  ואז 

  45,000-ציב למועצה. אחד זה תקציב למועצה, גם מדובר ב תק מסוימת שאין  

הצדדים  משני  לו ואיך    ₪  עולה  לא  מגיע  זה  לא  זה  למה  כספים?  ועדת 

 .  למליאה? זאת התהייה שלי 

 

התקציב  אנ   : גב' רותם ידלין  כל  קודם  דברים.  כמה  על  נדבר  חנו 

חוק   בהינתן  אושר  והסלילה הזה  הי   . התיעול  שבחרו   פה   ו לצערנו    אנשים 

והסלילה ל  התיעול  חוק  את  תקציב   עצור  יש  דבר  לכל  כסף,  היה  לא  גם    ולכן 

דבר  מבי על  שאנחנו  המקור  ים  מה  יודעים  שאנחנו  אחרי  זה  לכם,  אים 

תקציבי התקציבי   מקור  באין  אגיד    שלהם.  כן  אני  לפועל.  להוציא  ניתן  לא 

תק  אושר  גם  בינתיים  היישו שעכשיו  לכל  פתוח  שיושב  חדש,  ומשמר    בים ציב 

 ון יכול להחליט להשתמש בתקציבו בשביל לממן את הדבר הזה.  יל אי 

 

   -יב תב"רים או תקציב תקצ  : ון ברקאי גב' רונית ויתק 

 

תב"   : גב' רותם ידלין  אושרו תקציב  התב"ר  תקציבי  במליאה    ר. 

 הקודמת.  
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הע   : מר אמיר קרסנטי  אעיר  אני  שנייה,  רגע  גם  אבל  הזה,  בעניין  רה 

עכש  החוק  עבר, אם  נגיד  ולעשות  ו   יו  לעצור  ביקשנו  מסוימת  במידה  אנחנו 

העניין   לצורך  אם  גם  מחודש.  את דיון  מגישים  היה    היו  זה  עת,  באותה  זה 

ה  עדיין  שלושה,  חודשיים  כ לפני  כל  מתקבל  היה  לא  במשרד  חוק  מהר,  ך 

 הפנים עד שיושבים שמה, יעברו איזה שנתיים.  

 

ר  ה   : ותם ידלין גב'  מול  השיח  היה  הוועד  זה  השיח מכ וועד,  את    יר 

   . זה היה הסיכום ו 

 

 מה שאמור להשפיע.      : מר אמיר קרסנטי 

 

גוף    : רותם ידלין גב'   אנחנו  תקציבים.  על  בונים  אנחנו  מבינה,  אני 

הסיבה נוש  הייתה  זאת  כסף,  ם,  הרבה  לא  אחד  מצד  זה  לייצר.  היה  הרעיון   ,

אי  שמשמר  כסף  שני  יישובים  מצד  חשבון  על  מרוויח  נ   אחרים ילון  ן  כו ולכן 

   . היה להביא אותו מהקרן הזאת. זה נאמר מלכתחילה 

 

ש    : מר רן שובע  לא  מ זה  איילון  המועצה  משמר  כל  זה  רוויח, 

 . דרך משמר איילון כמעט, חלק גדול מהמועצה נוסע  

 

יועץ    : גב' רותם ידלין  מזה,  יותר  לך  אגיד  אני  רן,  לך  אגיד  אני 

 רויקט. חות שלנו חשב שאין שום צורך בפ הבטי 

מצוין חש הוא     מצבו  שנתיים  לפני  רק  ששופץ  הזה  שהכביש  המליץ  .  ב  הוא 

מ  את  לצבוע  ו לנו  החצייה  ובלי  עברי  מיד  שעשינו  מה  הבמפרים,  את  לצבוע 

לפרו  קשר  ההחלטה   יקט שום  שאנחנו    ולכן  יודעים  אנחנו  אוקיי  הייתה 

לעצמנו עכשיו קופה  יבוא התקציב ולכן מש   מייצרים  ל ו   ם  דעת  אנחנו צריכים 
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 ר מאיפה הוא בא.  דב כל  לגבי  

שוחרר  החוק  מזה,  יותר  אגיד  הפנים   אני  במשרד  מתקדם  מקווה    והוא  ואני 

הזה שב  הפרויקט  את  לשחרר  גם  ונוכל  אותו  להביא  נוכל  רויקטים  ופ   קרוב 

   . שמחכים גם ביישובים אחרים. אז אני מביאה את זה להצבעה   אחרים 

 

 מתי הוא שוחרר?    : הרואה מר נריה  

 

 וחרר.  ש   : רותם ידלין גב'  

 

 מתי שוחרר?    : מר נריה הרואה 

 

המ   : גב' רותם ידלין  לא  הוא  לא  חברים,  החוק  אנחנו  תין,  ממתין, 

 . לא ממתינים 

 

   הסכם.   לא, היה לנו   : מר נריה הרואה 

 

 הוא שוחרר.  ,  לא היה לנו שום הסכם   : ב' רותם ידלין ג 

 

 א היה לנו הסכם.  ל   : מר נריה הרואה 

 

   . דם תק החוק מ   : לין גב' רותם יד 

 

 טוב.    : מר נריה הרואה 

 

א   : גב' רותם ידלין  אותו,  לעצור  ניסיתם  נעצ אתם  לא  הוא  ר,  בל 

כל  אחד  פה  זה  על  הצבענו  מתקדם,  מב   . ליאה המ   הוא  היה  אני  שלכם  ינה 
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הוועדים של האנשים שמתנגדים    , רצון אחר  אבל בסופו של דבר, אגב שלושת 

הצביעו  ל  שהם  אף  על  לחוק,  ביקשו  כאורה  החוק.  מא בעדו,  את  לקדם  יתנו 

   תושבי המועצה. ככה שבואו נקדם את האינטרסים של  

 

.    : מיר קרסנטי מר א  .  בוודאות כפר שמואל.

 

נ   : גב' רותם ידלין  א בואו  המועצה קדם  תושבי  של  האינטרסים    ת 

 ולא אינטרסים אחרים.  

 

מתכוונ   : מר נריה הרואה  אתם  שומע  מה  ראשונה  פעם  אני   . ים..

שהוא  שהי  איזה  זה  תכ ה  אם  בין  כאילו  מינה,  נפקא  מה  איילון.  למשמר  נון 

ל  איילון.  משמר  או  ליצי יציץ  כאילו  ולמשמר  מה  להוסיף  תקציב  לנו  יש  ץ 

 איילון לא?  

 

   . הקידום של יציץ   הצביע על לא ל   אתה יכול   : ידלין   רותם   גב' 

 

אומר   : מר נריה הרואה  לא  אני  דווקא    לא,  אני  לו,  להצביע  למה 

 השאלה למה, כלומר מה ההבדל בין יציץ למשמר איילון.  .  שיהיה ליציץ   בעד 

 

ידי משרד  יץ זה כביש של יצ   : גב' רותם ידלין  על  א קיים, שמתוקצב 

אתה   אם  נריה,  הזה  חו התחבורה.  הכסף  את  להביא  צריכים  שאנחנו  שב 

בהחל  אבל  פה,  נמצא  לא  שרחמים  חבל  אולי  שהתקציב  מיציץ,  להחליט  ט 

שאנח  שז התוספתי  חושבים  אותו  ,  שצריך חדש  כביש  ה  נו  להביא  שנכון 

המועצה  שצריך    . מתקציב  חושב  אתה  אם  מ אבל  זה  את  יציץ,  להביא  תקציב 

 לצה שלנו היא שונה.  המ יכול להיות שצריך להעלות את זה להצבעה. ה 

עבור  המימון  כולל  שהוא,  כמו  להחלטה  התב"רים  דף  את  מביאה  יישוב    אני 
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ולא  המועצה  ידי  על  נ   יציץ  שנריה  נמנעים?  יס כמו  בעד?  מי  לשנות.  ה 

 מתנגדים? פה אחד, תודה רבה.  

 

 -תב"רים כלהלן: ה לאשר את  אחד  פה  : הוחלט  החלטה 

 
 חדשים  רים " תב

 
 

'  מס
 ר" תב

   סכום                   נושא
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

הקמת מרכז הפעלה ומערך  1
 2020מולטימדיה 

400,000 
400,000 
800,000 

 ים משרד הפנ
 ות קרנות הרש

 

  –כיתות  3תכנון מעונות יום  2
 כרמי יוסף, נען וחולדה

זרוע   –וחה משרד הרו  588,000
 בודההע

 

בית  –החלפת קווי מים  3
 חשמונאי 

670,000 
 

 הלוואה
 

החזר ע"ח הכנסות  
המים מבית 

קרן   –חשמונאי 
 שנה  12שיקום, 

 

 

 
 
 

 ימים קי רים " תבעדכון  
 

'  מס
 ר" תב

תקציב                  נושא
 ם )₪( ודק

 הבהרות  מימון  מקור 

תכנית מתאר   562
 כוללנית של המועצה 

1,340,000 
4,29398 

2,324,293 
250,000 

2,574,293 

 משרד החקלאות 
 קרנות הרשות 

 
 ות קרנות הרש

 

תוספת תקציבית + ייעוץ חקלאי 
לטובת תכנון מתחם מבני משק +  

קורא לתב"ע    הכנה והגשת קול
 חקלאית למועצה 

גישה  ש תכנון לכבי  568
 מושב יציץ 

56,000 
24,000 
80,000 

 המשרד התחבור
 קרנות הרשות 
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348,500 
61,500 

490,000 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות 

 

בנייה ופיתוח קריית  620
 כרמי יוסף וךחינ

22,335,886 
2,178,794 
9,933,000 

0 
34,447,680 
2,500,000 

36,947,680 
 

 משרד החינוך 
 משרד התחבורה

 קרנות הרשות 
 פעל הפיס מ
 

 מפעל הפיס 

 אודיטוריום  -הקמת מבנה תרבות 

 M21 492,845כיתות  680
0 

492,845 
7,0556 

559,900 

 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 
 קרנות הרשות 

 הסתיים ולסגירה ט פרויק

  –נגישות פיזית  635
מקיף דרומי חדש  

 מעלית  –איתן 

205,875 
0 

205,875 
5,125 

211,000 
 

 החינוך משרד 
 רשות ה  קרנות

 
 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים ולסגירה 

מסוף היסעים   671
ת ואוטובוסים בי 

 חשמונאי 

1,126,280 
482,692 

1,608,972 
(24,969 ) 

1,584,003 

 משרד התחבורה
 רנות הרשות ק
 

 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים ולסגירה 

מסוף היסעים   673
נוך  לקריית חי 

 שעלבים

167,994 
71,998 

239,992 
(5,892 ) 

234,100 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות 

 
 משרד התחבורה

 פרויקט הסתיים ולסגירה 

שובים,  תשתיות ביי  700
כבישים, ניקוזים, 

 תאורה ומבני ציבור

2,500,000 
800,000 

5,369,954 
8,669,954 

150,000 
8,819,954 

 תקציב רגיל 
 השתתפות בעלים

 רשות קרנות ה
 

 השתתפות בעלים

שב מו ון תאורת לד  תוספת מימ
 עזריה 

הקמת נגרייה   762
טיפולית לבני נוער  

 בסיכון

98,563 
30,000 

128,563 
40,000 

168,563 

 משרד החינוך 
 מפעל הפיס 

 
 מפעל הפיס 

 תוספת הגדלת פעילות 
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 30,000 קווי חיץ  723
(30,000 ) 
0 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

די המועצה,  פרויקט בוצע לא על י 
 מוגש לסגירה 

 

 לסגירה  ים ר" תב
 

ר  ספ מ
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

נרשם   –ירה לסג 7,927 כיתות שמע  712
 קציב רגיל בת

בוצע דרך התקציב   0 הנגשות פרטניות  713
 סגירה ל –הרגיל 

 לסגירה  1,584,003 מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי  671

 ה לסגיר 234,100 היסעים לקריית חינוך שעלבים מסוף 673

 לסגירה  M21 559,900כיתות  680

 לסגירה  211,000 מעלית מקיף דרומי חדש איתן  –נגישות פיזית  635

 לסגירה  400,000 סולר למקוואות  540

 לסגירה  0 קווי חיץ  723

 

 מפעל הפיס   –עדכון תכנית חומש  
 

 

 תקציב קודם  הפרויקט  שנה
)₪( 

   הערות

 1,400,000 רמי יוסףכ –ריהוט בי"ס עתידים  2021
1,400,000 

0 

 

רכישת ציוד מחשוב בי"ס עתידים   2021
 כרמי יוסף –

800,000 
800,000 

0 

 

ציוד ריהוט ומחשוב בי"ס עתידים  2021
 כרמי יוסף –

- 
,000002,2 

2,200,000 

 איחוד ביצוע פרויקט ריהוט ומחשוב 

 

 .  2014-2020ישובים בשנים  סקירת חלוקת תב"רים לי  . 10

 

תקציבי    : רותם ידלין   גב'  של  סקירה  האחרון  לסעיף  עוברים  אנחנו 
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אמיר פיתוח  ידי  על  התבקש  זה  ב קרסנטי   ,  הוא  נתוני  ,  את  לראות    7יקש 

 כולכם ביחד.  ת את זה ל חשבנו שנכון להראו   . השנים האחרונות 

לראות בנתונים האלה שנשלחו לכם בתחילת השב  יכולים  וע? בעצם  מה אתם 

 . 2020עד    2014ישובים בשנים  לי ציבי הפיתוח  כלל ההקצאות של תק את  

את ה בעצם    ה ז  הנוכחית.  והקדנציה  הקודמת  לראו קדנציה  יכולים  גם  ם  ת 

העבירה  שהמועצה  א   תקציבים  העבירה.  שהמדינה  תקציבים  אנחנו  וגם  בל 

נתו  בסדר?  חינוך,  נתוני  פה  אין  אגיד,  כן  אני  המועצה.  בתקציבי  ני  נתמקד 

שאנחנ  זה  שלנו  התפיסה  לקד חינוך  צריכים  השקעות    אותם ם  ו  גם  פה  ואין 

עצמאיות  יישוביות  השקעות  זה  מה  עצמאיות.  לדו יישוביות  נבנה  אם  גמא  ? 

שחבק  מגרש  שמה    בפדיה  פדיה  ז   200,000ואגודת  מתקציבה,  נמצ ₪  לא  א  ה 

 כאן בטבלה, כי זה כסף שלהם שהם בחרו עוד להוסיף לתקציב. 

ר דוד קיבלה  שמ מא שהרחבה במ וות נתונים? כספים מרמ"י, לדוג מה יכול לע 

קיבלה   שמצליח  מצליח,  שכונת  של  כספים  מרמ"י,  כספים  מאוד  דרך  הרבה 

במצליח וה   המועצה  מעוות    ושקעו  זה  כי  אותם,  להביא  נכון  שלא  וחשבנו 

ה נתו  בפניכם נים.  באקסלים  מופיעים  בחלוקה  ,  ם  מופיעים  לא  הם  אבל 

 השנתית.  

איזה    , בקיצור  אחרות,  גם  דוגמאות  פה  פש יש  הסכם  לאנשי    רה שהוא  שהיה 

  .  חולדה שעבר דרך המועצה וכו'

האלה  מהנתונים  לומדים  אנחנו  בפנ   מה  נהדרים.   2יכם?  שמופיעים    דברים 

ליי   האחד,  מחלקים  כמליאה  שאתם  הכספים  ד היקף  לאלו  שובים  ומה 

שנתית  בראיה  הקודמת  בקדנציה  הזאת    השני, ו   , שהוקצו  שהמליאה 

שלה, בהחלטה  השלישית  בישיבה  החלטה   ,  חלוקה    קיבלה  הרבה  על  שוויונית 

או  את  מקבלים  היו  חלק  שפעם  הוא  העיקרי  ההבדל  פשוט יותר.  סכום,    תו 

אם  חולק על פחות יישובים, והיום אותו סכום פחות או יותר מחולק לכולם.  

 . כל על זה בחלוקה נסת 
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 . ובהבדל של סוף קדנציה  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

 דברים יחד(  )מ 

 

לי שני   : ידלין   גב' רותם  תנו  שזה    יה,  לי  חשוב  נורא  חברים,  לסיים 

לרא  יכולים  אתם  מסודר.  דיון  את  יהיה  מאחורה  הדו"ח  ות  של  התקציר 

זה   שנה.  בכל  חילקה  המועצה  בעצם  כמה  בפניכם.  הראשון  הסעיף  שמופיע 

הקדנציה   בין  דומים  שהמספרים  לראות  יכולים  אתם  יחסית  שאמרתי, 

הקודמת. הנ  לקדנציה  יכולים    וכחית  ה אתם  את  בכל  לראות  ליישוב  ממוצע 

אותו   ולחלק  הסכום  את  לקחת  פשוט  זה  מהשנים,  חוש   25-ל אחת  בת  ואני 

לראות   יכולים  אתם  שבה  השמאלית,  העמודה  דווקא  זו  החשובה  שהעמודה 

הסכ  שנה מה  בכל  ביותר  הנמוך  ואת    ום  שנה,  בכל  ביותר  הגבוה  הסכום  ומה 

המא  בק השונות  שהייתה  משמעותית  הקודמת וד  יישוב   דנציה  שלא  בין  ים 

מאו  הרבה  שקיבלו  יישובים  לבין  מסוימת,  בשנה  דבר  שום  כסף.  קיבלו  ד 

ב  הנוכחית בעוד  הגבוה,    , שלכם   , קדנציה  לסכום  הנמוך  הסכום  בין  ההפרש 

יכולים  הרבה  הוא    , הפער  לצבור,  יכולים  מקבלים,  שכולם  ככה  קטן  יותר 

 י יישובים.  להתקדם. זאת החלוקה לפ 

 ות איפה אתם נמצאים.  ניין אתכם לרא דעת שתמיד מע אני יו 

 

על   : גב' יהודית דהן  הסתכלתי  אני  ו   דווקא  איילון  איך  נוף  שעלבים 

 היישובים האלה.   2-הם תמיד בממוצע יותר גבוהים מ 

 

 מוזר, מוזר.    : טי רסנ מר אמיר ק 

 

ושעלבים    : גב' יהודית דהן  איילון  בנוף  שם  יש  ₪    0350,00מה 

 .  ₪ ממוצע   200,000ת חשמונאי  ממוצע ביחס לבי 
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ממוצע של    : גב' רותם ידלין  על  שרוב שנים   7אנחנו מסתכלים  לא  ,  ו 

 . שלנו בקדנציה  

 

   זה לא כולל את הדברים.   : גב' יהודית דהן 

 

 . ו אז יהודית אני חושבת שאנחנ   : גב' רותם ידלין 

 

שוויונית    : גב' יהודית דהן  האי  לחלוקה  התנגדתי  מראש  אני 

 י כבר בפעם הראשונה. המפתח.  התנגדת   כונה. שהייתה לא נ 

 

ב       : דה מר רן ש     . יישובים אין מה לעשות צריך לתמוך פה 

 

העיוות    : ' יהודית דהן גב  את  התקלה,  את  שיוצר  זה  הוא  המפתח 

 הזה.  

 

   . חלק שיש להם ו   ה צריכים תמיכ       : מר רן שדה 

 

.. לאחר מ לא, יש הבדל    : גב' יהודית דהן   כן.  בין אלה שצריכים.

 

 לעשות.  יש גם שמקבלים פחות, אין מה        : שדה מר רן  

 

 .  לא משרת את זה לא, המפתח    : גב' יהודית דהן 

 

   . בואו לא נתייחס להיסטוריה כי זה לא רלוונטי   : מר איתי שייביץ 
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 ל לא בהיסטוריה, אני עתיד.  בכל   אני   : גב' יהודית דהן 

 

גם מצב  זה    , לק הרי ח כבר שנתיים שיש, מן הסתם    : מר איתי שייביץ 

שאת   ברגע  התשתיות  מצב  סוציואקונומי  התשתיות  שמצבו  ביישוב  משקיעה 

ג נמו  ותשתיותיו  הבאה ך  השנה  לקראת  וישתפר  ילך  יתאזן   רועות  זה    ואז 

י   והיישובים האלה טופלו והיישובים הבאים   ותר.  יקבלו 

 

   . אני הסתכלתי   : גב' יהודית דהן 

 

   וני. שווי   במפתח את עשית   : מר איתי שייביץ 

 

הסתכלתי    : גב' יהודית דהן  הסת שנים    7אני  לא  שנה  כל ממוצע,  תי 

 ולא שנתיים.  

 

 יהודית אנחנו פה שנתיים.    : ן גב' רותם ידלי 

 

מסתכלת    : גב' יהודית דהן  אני  יודעת,  ראיתי    2020  2019גם  אני 

 הכול.  

 

חולדה   : מר גדי איצקוביץ'  על  להסתכל  יכולה  שהממוצע    את  ותראי 

מ  מ הוא  נמו אוד  כי  אוד  אפ   4ך,  אז  כלום,  קיבלו  לא  הם  את  שנים  לתקן  שר 

 זה. 

 

קיבלו  זה    : גב' יהודית דהן  לא  על  שהם  משהו  אומר  זה  כלום, 

 חולדה, לא על הזה.  
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 א, ממש לא.  ממש ל   : מר גדי איצקוביץ' 

 

 )מדברים יחד(  

 

אומר מה  יהודית    : מר גדי איצקוביץ'  יכול    שנים   4במשך  ,  זה  איך 

 אחת ויש יישוב שלא מקבל כלום.    ו מועצה שאנחנ להיות  

 

 אני מסכימה.    : יהודית דהן גב'  

 

 ואף אחד לא אמר כלום.    נים לא מקבל כלום ש   4  : צקוביץ' מר גדי אי 

 

 השיג.  מה שהיא רוצה ל אז זה    : גב' דרורה בלגה 

 

אני אומר ההיפך, עכשיו כשכל היישובים מקבלים    : מר גדי איצקוביץ' 

 . עם כל הכבוד 

 

 מה זה כל הכבוד.    : דהן   יהודית   גב' 

 

 ... כמו בשנים קודמות.   : וביץ' מר גדי איצק 

 

 ים יחד(  )מדבר 

 

א   : יהודית דהן   גב'  אני  שקוף,  לא  שזה  אמרתי  לא  מרתי  אני 

חופ  הזמן  כל  רן  שפה  נכון שהמפתח  לא  מבחינתי  המפתח  המפתח,  מאחורי    ר 

 .  day one-וזה אמרתי מ 
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 למה לא נכון?      דובר: 

 

אזכ   : דהן יהודית  גב'   לא  אני  האחוזים,  של  היחס  ה כי  את  ,  15-יר 

 אה לידי ביטוי ביחס הנכון.  התושבים לא ב   וכמות   -ביחס ל   20,  40,  15

 

א   : מר אמיר קרסנטי  לשום  דומה  לא  שלך  הכביש  כביש  אורך  ורך 

 שנמצא בכל יישוב אחר.  

 

 )מדברים יחד(  

 

חי   : גב' יהודית דהן  היינו  לעשות  מה  הח יבים  אין  אני  לקבל  לטה. 

 . לא מתווכחת זה עבר 

 

 יחד(    )מדברים 

 

לב   : גב' יהודית דהן  עיוות  א זה  חשמונאי.  עכשיו  ית  שואלת  לא  ני 

   -ל 

 

   . ועצה קיבלה החלטה אבל המ       : מר רן שדה 

 

   . תקשיב טוב טוב   : דהן   גב' יהודית 

 

   . שנייה יהודית       : מר רן שדה 

 

 לנו.  ועיוות  חרים  זה איזן את הא   : גב' יהודית דהן 
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 -קיבלה החלטה יהודית המליאה        : מר רן שדה 

 

 )מדברים יחד(  

 

אחד   : נדם   מר אורי  זה    אף  אחד,  אף  שוויוני,  תקציב  קיבל  לא 

 כמה שנים.  חולדה אומר שהוא לא קיבל בכלל    קיבל, הנה 

במודל    : גב' יהודית דהן  חשמונאי  שבית  לך  אומרת  אני  עכשיו 

 החדש נפגע.  

 

במועצ   רגע       : שדה מר רן   ערכית  החלטה  קיבלנו  אבל  ה,  יהודית 

 . לתמוך ביישובים יותר חלשים 

 

 ים יחד(  )מדבר 

 

 זה לא היה מהמקום הזה.    : יהודית דהן   גב' 

 

 ברים יחד( )מד 

 

גג  יה   : מר אמיר קרסנטי  בני  שלך  הכבישים  כבר    20ודית  אצלנו  שנה, 

 רים.  הם אח שנה, זה לא דומה בכלל, בגלל זה הפרמטרים    50בני  

 

 .  אין מה לעשות צריך       : מר רן שדה 

 

 -וצה אני רק ר רגע שנייה,    : גב' רותם ידלין 

 

 יחד(    )מדברים 
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מעב   : גב' רותם ידלין  ד אני  יהודית  רוצה  רק  אני  לדרורה,  ווקא  ירה 

 זו השורה הראשונה, ואת יכולה לראות.    למקד אותך על בית חשמונאי 

הממוצ  את  רואה  את  האחרונה  של  בשנה  האחרונות שני   7-ה ע  יכולה    ם  ואת 

ב  שבעצם  למ   2017-ו   2016,  2015,  2014-לראות  מתחת  בסדר?  הייתם  מוצע, 

השנ ק  בכל  שלכם  מהממוצע  פחות  וב יבלתם  האלה,  ב   2018-ים    2019-יותר 

   ר. יות 

 

 . אין שורה פה שאני לא אוכל לנתח אותה   : גב' יהודית דהן 

 

 נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

ד   אני מדברת על העתיד, לא על העבר.    מה קרה.   : הן גב' יהודית 

 

אבל    : ר נריה הרואה מ  הנושא,  לא  זה  ל אבל  אנחנו  דנים  עכשיו  א 

   . דש שה הצעה לסדר יום, נדון בנושא הזה מח בקריטריונים. את רוצה נע 

 

מחדש    : גב' יהודית דהן  במפתחות  לדון  מבקשת  אז  נריה.  הוא 

 לשנה הבאה.  

 

 כשיו הנושא.  זה לא ע סדר,  אבל ב   : מר נריה הרואה 

 

 זה מה שאמרתי.  זהו,    : גב' יהודית דהן 

 

 רה, היא ביקשה לדבר.  ו תעבירו לדרו בוא   : גב' רותם ידלין 
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כשאני   : ה בלגה גב' דרור  זה  לומר  רוצה  שאני  על    מה  מסתכלת 

שזה   אחת,  עמודה  עוד  להיות  צריך  לשנה  הממוצע  של  הטבלה  הנתונים, 

 ממוצע לתושב.  

 

 כול.  זה לא י אבל      דובר: 

 

לדר   : גב' רותם ידלין  לתת  שלכם  אפשר  הצורך  חבר'ה  לדבר?  ורה 

ים מזה, בבקשה  בוגר הוא, בואו אנחנו קצת יותר  ברים של האחר  להתפרץ לד 

 דרורה.  

 

לתושב   : גה גב' דרורה בל  ממוצע  גם  להיות  צריך  אנחנו    לדעתי  ואז 

חש  לשנה,  ממוצע  רואים  שאנחנו  הזאת  בעמודה  גם  ל רואים  שרותם  וב  י 

 תקשיב.  

 

 ה.  תודה דרור   : גב' רותם ידלין 

 

מסת   : גב' דרורה בלגה  אנחנו  אם  בממו גם  ככה  ועוד  כלים  לשנה,  צע 

נסתכל   אם  יישוב יותר  בניכר  רואים  אז  תושב,  פר  מסוימים  ממוצע  ים 

משמעותי  תקציב  פי    , שקיבלו  הם  כי  אף  נמוך  יותר  מושב    4משמעותי  מכל 

התו  מספר  של  בגודל  אנ   שבים אחר,  צריכים  ולכן  שאנחנו  שמה  חושבת  י 

שכ  נוסחה, בנוסחה  לפי  שפעלנו  בצדק  אמרנו  אנחנו  לנגד    אן  היה  עינינו  לא 

הא  הנתונים  ל את  היה  אם  כי  הנוסחה.  בעד  כשהצבענו  את  לו  עיניי  נגד 

   . הנתונים האלה 

 

.    : גב' יהודית דהן  . . 
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   . רגע יהודית   : גב' דרורה בלגה 

 

 אותי.  מלחיצה    ה את דרור   : גב' יהודית דהן 

 

לנג   : גב' דרורה בלגה  היה  וצריך  אם  ייתכן  האלה,  הנתונים  עינינו  ד 

מכניס לח  איך  רכיב  שוב  הנוסחה  בתוך  ומביא  ים  שהוא  איך  שמקזז  נוסף, 

ביט  ב לידי  כה  עד  מסוים  שיישוב  זה,  את  קיבל.    7-וי  לא  האחרונות  השנים 

 צריך לחשוב איך להכניס את הרכיב הזה לנוסחה.  

 

 תודה. איתי ואחר כך נריה.    : תם ידלין ' רו גב 

 

י     . תר דרורה בתכנון ובנייה את יו   : הודית דהן גב' 

 

חושב  אח   : שייביץ   מר איתי  אני  תשתיות,  על  מדברים  אנחנו  ד, 

אם  שחלוקה   הוא לא משנה  מדרכה  כי מטר  רלוונטית,  לא  כמעט  היא  לתושב 

 .  30או    20אנשים או הולכים עליו    10הולכים עליו  

 

 בוודאי שיש.    : הן יהודית ד גב'  

 

פ   : מר איתי שייביץ  היא  תושב  פר  של  שהמדד  חושב  אני  חות  ולכן 

ז  ראשונ קריטית,  הערה  אותה  ו  על  מספיק  שדנו  חושב  אני  שנייה  הערה  ה. 

   -וסחה, ניסינו נ 

 

 לא דנו מספיק, כי לא היה לנו את הנתון הזה.    : גב' דרורה בלגה 

 

,    רגע,   : מר איתי שייביץ  בישיבה היינ דנו רגע    ו  עליה,  דנו  שלמה 
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בר  ן בחיים שום ד ת, אני אומר דנו. שום דבר לא מושלם, אי שנייה, היה השגו 

ח   מושלם.  יותר טוב. אני  ושב שהגענו לנוסחה  תמיד זה איזונים או שזה קצת 

שנתיים   עכשיו  נראה.  בואו  שנתיים,  איתה  חיים  כרגע  אנחנו  טובה.  יחסית 

   -ודעת מה בסדר הכול נתון יות את י ל לה קיבלו יישובים תקציב, יכו 

 

 יו.  מה זה בואו נראה, אני רואה עכש   : בלגה   גב' דרורה 

 

   -שנייה   : שייביץ   מר איתי 

 

 אני רואה.    מה זה בואו נראה,   : גב' דרורה בלגה 

 

 הנה תסתכלי את רואה שהכול שקוף.    : מר איתי שייביץ 

 

רו   : גב' רותם ידלין  את  רואה,  לא  את  דרורה,  נ לא  של אה    תונים 

 קדנציה קודמת.  

 

   -יתי, דרורה אומרת א   : גב' יהודית דהן 

 

.    שנייה, עוד לא   : מר איתי שייביץ   סיימתי

 

האל   : גב' יהודית דהן  הנתונים  את  ניקח  ונראה  בואו  הנוסחה  על  ה 

 מה זה עושה.  

 

סיימתי.    : מר איתי שייביץ  לא  עוד  אני  .  רגע,  אנחנו.. אומר,  אני 

ושב  ו שנריה אמר, אפשר לבחון אותם. אני ח השגות כמ לך    איתה שנתיים. יש 

 די.  שבמרחק של שנתיים זה עדיין מועט מי 
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פה    : רה בלגה גב' דרו  לי  יש  מועט,  לא  אומרת,  זאת  יש   7מה    שנים, 

 נתונים.  

 

על    : מר איתי שייביץ  מדבר  לא  אני  אבל  שנייה,  שנייה    7רגע  שנים, 

ר  לא  כי  שנתיים,  של  במרחק  אסיים.  הה לוונ אני  על  אנחנו  טי  יסטוריה, 

קדימ  עכשיו  על  רלוונטית מדברים  לא  היא  הנוסחה  רלוונטי.  לא  ,  2014-ה   ה, 

רלוונטית  2018-ו   2017,  2016,  2015 הב 2020  2019,  בשנה  ואז  לא  .  או  אה 

לא   דבר  שום  מחדש.  בה  שנדון  להיות  יכול  כהצעה,  זה  את  תעלי  מה,  יודע 

 מוחלט.  

 

 וונטי?  א רל למה זה ל   : גב' דרורה בלגה 

 

חושב   : מר איתי שייביץ  אני  כרגע  היא    אבל  בה  שדנו  שהנוסחה 

   -מספיק טובה 

 

 ישובים שקיבלו.  ברור לי   : ' דרורה בלגה גב 

 

 נכון.    : גב' יהודית דהן 

 

 -מה זה היישובים שקיבלו? אבל בנוסחה   : ר איתי שייביץ מ 

 

   -אצלכם ביישוב   : מר אמיר קרסנטי 

 

י   : מר איתי שייביץ   . טן יחסית ק   ישוב הוא 
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 חבר'ה בואו.   : גב' רותם ידלין 

 

 )מדברים יחד(  

 

יכולי חבר'ה   : גב' רותם ידלין  אנחנו  לסגור  ,  ולסיים,  ם  הישיבה  את 

 פה אנשים נוספים. איתי, איתי.  זאת סקירה. אני חושבת שיש  

 

אמיר  : מר יהודה שנייויס  של  בפעם    קרסנטי   לבקשתו  כאן  נעשה 

המועצה   בתולדות  להנ פעול הראשונה  של  אכול  ה  אני  אנשים.  לפני  נתונים  יח 

א   קנאה  לראות  שהצלחתי  זה,  את  אומר  אני  להס באמת  הנתונים  את  ת  יק 

ת  ל המסקנות  צריך  האלה  המסקנות  את  הרי  שנייה.  עליהם,  וך  לחשוב  קחת, 

לשנה.   הממוצע  על  ולהסתכל  הלוח  על  להסתכל  אפשר  אי  אותם,  לראות 

אבל   השנים.  כל  לוקחת  לשנה  עשינו  אנחנ ממוצע  בשנתיים  ו  משהו 

   . שננשום עמוק, ניקח את הנתונים האחרונות. אז אני מציע  

 

י     -את מה שצילמנו ואמרתי   גם כשצילמנו ש   : הודית דהן גב' 

 

 . רגע  : ייויס מר יהודה שנ 

 

   -בפתיח שלי שאפשר לשבת על כל שורה ולנתח   : גב' יהודית דהן 

 

 אבל תני לי לסיים.   : מר יהודה שנייויס 

 

 ולהסיק את המסקנות.    : דית דהן יהו   גב' 

 

אני   : יויס מר יהודה שני  דיון,  לקיים  רוצה  את  אם  יכול  אבל  לא 
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 בקצב שלך.    לעמוד 

 

 זה לא יכול להיות.  בסדר.    : גב' יהודית דהן 

 

 אתה לא היחיד.      דובר: 

 

לקחת   : מר יהודה שנייויס  אומר  כשאני  חבר'ה  לכם,  אסביר  רק  אני 

   -ורה רצינית באמת בצ   אומר את הנתונים האלה, זה  

 

 .  ברור   : גב' יהודית דהן 

 

כאן ממוצ לשבת עם חישובים  : מר יהודה שנייויס  יש  שמכניס  ,  ע לשנה 

ורך העניין. יש כאן שנתיים אחרונות שאמור לתת  את העיוותים של העבר לצ 

תמונה שלמה יותר. הדבר הנכון היה צריך להציב את הקדנציה הקודמת מול  

ו  האלה  מסקנות להסי השנתיים  א ק  כרגע,  נתונים  זה  הכבוד  כל  עם  אבל  ין  . 

   -כאן הכנה לדיון 

 

ד   : גב' רותם ידלין  גם  אין  נתונים.  לא,  ביקשו  הם  אומרת  זאת  יון, 

כספים    בואו  יותר  ניתנו  הקודמת  בקדנציה  כאילו  להבהיר  רצון  היה  נזכיר, 

עם   ברור,  מאוד  באופן  וסרק  כחל  ללא  כאן  מוכיחים  אנחנו  כל  ליישובים. 

ש ה  ש נתונים  לפניכם,  מ -נמצאים  לא  כמליאה  אתם  כספים  א'  פחות  חלקים 

יותר  להיפך  ש ליישובים,  מזה  ויותר  יותר  .  הרבה  חלוקה  היא  היום  החלוקה 

מאפשר  שווי  וזה  מסוימת.  בשנה  כסף  מקבל  לא  שיישוב  כזה  דבר  אין  ונית. 

אנחנו  האם  על  דיון  זה  הנוסחה,  על  דיון  לא  זה  לעבוד.  לצאת    ליישובים 

כסף, מחל  אנ   קים  והאם  כן,  היא  משמעית  החד  זה  והתשובה  את  עושים  חנו 

 ד משמעית כן.  והתשובה היא ח בצורה ערכית ומוסרית,  
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אחת  רק   : מר יהודה שנייויס  נקודה  ועוד  לך.  דרורה  אחרונה,  מילה 

אליה   לחזור  צריך  שעשינו,  הנוסחה  על  כשמדברים  מסיים.  אני  ובזה 

 ולהיזכר בה.  

 

 נכון.    : ין גב' רותם ידל 

 

מד  : מר יהודה שנייויס  שעשינו  אז    , ברת הנוסחה  השיקולים,  אחד  זה 

 . ת מכאן ו לצא אי אפשר עכשי 

 

 א קיבל אחוז נמוך יותר.  כן, רק הו   : גב' יהודית דהן 

 

   . רגע  : מר יהודה שנייויס 

 

 הוא קיבל נמוך יותר אחוז.    : גב' יהודית דהן 

 

 לא, לא.    : גב' רותם ידלין 

 

 כן.    : דהן גב' יהודית  

 

.    : גב' רותם ידלין   לא. לא נכון

 

.   : יהודה שנייויס מר    חבל על הזמן

 

.    אבל   : ם ידלין ת גב' רו   זה גם לא הדיון
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כמליאה,   : יהודה שנייויס מר   כולנו  גדול  מאמץ  עשינו  אחרון,  משפט 

פה   עליה  הצבענו  בה,  גאים  היינו  סבירה.  נוסחה  שהיא  איזה  לייצר  לנסות 

למיט  לדעתי  זכ אחד,  אנ ב  ו רוני.  היום.  עד  בה  גאים  להיות  צריכים  אתם  חנו 

ל  כרגע  שמונח  הזה  הדף  סמך  על  אנח פ כרגע  כבר  הנוסחה  נינו,  צועקים.  נו 

 מצוינת, תסתכלו רק על העמודות האחרונות זאת הצעתי, זה הכול.    שלנו 

 

שב   : מר אמיר קרסנטי  רק  מזכיר  אני  בעצם    2019-שנייה,  פה  ניתנו 

זו     . ה תה ההחלט היי   כספים לשנתיים, 

 

 לא נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 .  2020  2019לשנתיים הראשונות    : אמיר קרסנטי   מר 

 

ר   לא נכון.    : ותם ידלין גב' 

 

משהו    : מר אמיר קרסנטי  איזה  עוד  השנה  במהלך  הוסף  זה  ואחרי 

 כמו 

 

לא.    : גב' רותם ידלין  עוד  לא,  זה  נכון,  לא  זה  חברים  אגיד,  אני 

מצ  לעוות  פשו יאות ניסיון  זה  תק ,  מאשרים  שאנחנו  נכון  זה  נכון,  לא  ציבי  ט 

בת  פעם  כל  שנתיים.  דו  א פיתוח  ת קציב  מאשרים  שנתיים  נחנו  קציבים 

 . . אבל החלוקה הזאת קדימה 

 

 לפצל את זה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

נעשית    : גב' רותם ידלין  הזאת  החלוקה  זה.  את  לפצל  צריך  לא  לא, 
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ה  שבהמשך  אמרנו  אנחנו  עכשיו,  מק שנה  גם  עוד  אנחנו  להביא  שנוכל  ווים 

ה  הבקשה  הם  תוספת.  התקציבים  הקצאה,  לראות  זהו ייתה  יהיו    לא,  לא 

   . התקציב   , זה 2021-2022-בים ב תקצי 

 
   -כן, אבל מה שהתכוונו רותם   : מר אמיר קרסנטי 

 

   -הדרך שבה היא נעשית   : גב' רותם ידלין 

 

   . 2021זה    : מר אמיר קרסנטי 

 

ז   : גב' רותם ידלין  על מה  ה תקציב  כי  פיתוח אמיר, חשוב גם להבין 

תקציב  מצב  הוא  פיתוח  תקציב  ת יעים.  שנתי  אנח דו  תמיד  מצביעים  מיד,  נו 

 דימה.  שנתיים ק 

 
 עמודות.    2חסרות אז    : מר אמיר קרסנטי 

 

 עמודות.    3לא חסרות פה    : גב' רותם ידלין 

 

 .  2022עד    2020כי    : מר אמיר קרסנטי 

 

א   : גב' רותם ידלין  מסביר כי  התק ני  שלא  אם  ה  אפשר  קדימה.  דמנו 

רו  לא אתם  שאנחנו  החלטה  היום  שנקבל  כמליאה  יותר    צים  תקציב  מביאים 

   -2021-פיתוח לא ב 

 
 לא דיברנו על זה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 אפשר.    2022-ולא ב   : גב' רותם ידלין 
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   -אבל סליחה   : מר אמיר קרסנטי 

 

נטען    : גב' רותם ידלין  לא  בוא  פופולי בצור אז  הש ית סט ה  זו  נה  . 

   ניתנים.   שבה התקציבים 

 
דב   : מר אמיר קרסנטי  שום  טוען  לא  פופוליסטי,  אני  על  ר  מדבר  אני 

 עובדות.  

 
פיתוח    : תם ידלין גב' רו  תקציבי  ניתנים,  התקציבים  שבה  השנה  זו 

ב  ההוכחה  הנה  אבל  שנתיים,  דו  מסתכלים  אומנם  הם  הייתה    2019-תב"רים 

קצאה נוספת בדצמבר  ואחר כך הייתה ה   2019בר  בספטמ   2019הקצאה במרץ  

 ים קדימה. ת ליישוב שנתי . אפשר להחליט שלא ניתן יותר הקצאו 2020

לכם   אמליץ  לא  להביא  אני  להמשיך  רוצה  אני  הזאת,  ההחלטה  את  לקבל 

בשבילכם,   לי  חשוב  שבדיוק  שנדע,  חשוב  רק  ליישובים.  פיתוח  תקציבי 

גם   שלכם,  הנוחה  ההרגשה  אתכ כששואל בשביל  מלי ים  האם  ביישוב,  את  ם 

נו  הנוכחית  היקף המועצה  באותו  כספים  באותו    נותנת   היא אז    –  תנת  כספים 

מליא  האם  גבוה.  יותר  קצת  ואולי  השינוי  היקף,  מה  הנוכחית,  המועצה  ת 

 השינוי שהיא עשתה זה שכולם מקבלים.    -  שהיא עשתה 

 
בתקציב    : גב' דרורה בלגה  האם  לשאול  רוצה    2022-2021אני 

 , יהיה דיונים?  נצטרך לדון עליהם תב"רים כש   כשיבוא, 

 
 אותך סליחה.  מה לא שמעתי    : רותם ידלין   גב' 

 

התב"ר   : גב' דרורה בלגה  חלוקת  ל כשתהיה  מחדש  2022-2021-ים   .

   -נפעיל את הנוסחה 

 
 זה היה כבר.    : מר אמיר קרסנטי 
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אזכיר    : גב' רותם ידלין  אני  היה.  הנוסחה,  על  דיון  לכם  היה 

מ האח שבישיבה   הנוסחה  את  הפעלנו  שינויים,  רונה  עשינו  יישובים  חדש.  יש 

   -שזזו בעקבות שיפור תשתיות , יש יישובים  שירדו קצת בגודל 

 

הנוסחה    : ה בלגה גב' דרור  את  שמפעילים  לפני  לשאול  רוצה  אני  אז 

פרוצדורה להעלות את  על התקציבים הבאים, אני לברר האם יש איזה שהיא  

 הנוסחה?  על  יון, ספציפי  הנושא לד 

 

מוז   : ן גב' רותם ידלי  גם  אתם  ככה,  אפשר,  נגיד  בואו  לבוא.  מנים 

ורו   אני מבקשת שכל  הנוסחה  על  לו השגה  מליאה שיש  נוסחה  חבר  צה להציג 

יודעים אנחנו פתוחים   . אחרת, יבוא אלינו לדיונים מקדימים. כמו שאתם 

 

 לא, למה לא במליאה?    : גב' יהודית דהן 

 

ר  למליא   לא,   : ותם ידלין גב'  מגיע  זה  בסוף  יש כי  כי  כמו    , הכנה   ה. 

וא צו  שנה  במשך  שיושב  חקיקה  דעת ות  את  משנה  עבודה,  ז  צוותי  יש  ו. 

מוזמנים   אני  כולכם  רגע,  אזכיר  אני  הצעה,  לך  יש  אם  עבודה.  לצוותי  להגיע 

למרץ   אחורה  חזרה  אותך  כמה  2019אקח  לכם  הצגנו  חשיבה,  צוות  פה  היה   ,

 מה סימולציות שונות.  כ ו  בדקנו, עשינ   אופציות, 

 

צ אני    : גב' דרורה בלגה  הנושא,  את  ומעריכה  לעשות  מוקירה  ריך 

 ון קטן.  תיק 

 

עם    : ' רותם ידלין גב  תשחקי  דרורה,  לך  פותחת  בהחלט  אני  אז 

לדבר   אשמח  אני  הבאה  ההקצאה  בפני  נוספת  נוסחה  לנו  תביאו  הנוסחאות, 

  , סקירה. לא, ברור שלא   יתה הי   ה, כי זאת עליה שוב. אנחנו לא מצביעים על ז 
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 זאת הייתה סקירה.  

 ה הבאה.  ה. נפגש בישיב מנות להגיד חג שמח, תודה רב הזד 

 

 

 

 

 _________________             ___________________ 

 מר דוד גמליאל            רותם ידלין גב'        

 המועצה  גזבר             המועצה  תראש       
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 החלטות קובץ  

 
 . 21-ו   20ר פרוטוקול מליאה מס'  ישו א  . 2

 

 .  21-ו   20אה מס'  לי ול מ פרוטוק את  לאשר  פה אחד    : הוחלט החלטה 

 

 .  2019שור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  אי  . 3

 

 .  2019דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 . 2020אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת   . 4

 

 .  2020דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת  לאשר  ד  אח   פה : הוחלט  טה החל 

 

   . 2021  עדכון תקציבי ועדים  . 5

 

אחד  הוחלט  :  החלטה  ועדים עד לאשר  פה  תקציבי  ליישובים    2021לשנת   כון 

הד ג  גני  ונען  זר,  לתק   ר אישו כן  ו ר  לשנת  עדכון  ועדים  ליישובים    2021ציבי 

ושעלבים  דוד  משמר  ה ,  ישרש,  הוו סמ כולל  לבצ כת  הפעילות  עדים  את  ע 

 הרשומה בתקציב. 
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איילון   .  6 משמר  ביישוב  לרחובות  שמות  פרוטוקול    –קביעת  אישור 

.    עד הוו   המקומי

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  ביישוב   קביעת לאשר  פה  לרחובות  שמר  מ   שמות 

 .  המקומי   ר פרוטוקול הוועד אישו   –ילון  אי 

 

.  אישור הפיכת אנדרטת לח"י לאנדרטה ממלכתית )מ  . 7  ותנה(

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  ממלכתית  לאשר  פה  לאנדרטה  לח"י  אנדרטת  הפיכת 

 .  )מותנה( 

 

 אישור תב"רים.   . 9

 

 -התב"רים כלהלן: לאשר את  פה אחד  : הוחלט  ה החלט 

 חדשים  רים " תב
 
 

'  מס
 ר" תב

   סכום                  ושאנ
 ח" ש

 הבהרות  מימון  מקור 

הקמת מרכז הפעלה ומערך  1
 2020מולטימדיה 

400,000 
,000400 

800,000 

 משרד הפנים 
 קרנות הרשות 

 

  –כיתות  3תכנון מעונות יום  2
 כרמי יוסף, נען וחולדה

זרוע   –משרד הרווחה  588,000
 העבודה

 

בית  –מים  החלפת קווי  3
 חשמונאי 

670,000 
 

 הלוואה
 

ר ע"ח הכנסות  החז
המים מבית 

קרן   –חשמונאי 
 שנה  12שיקום, 
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 ים קיימ רים " תבעדכון  
 

'  מס
 ר" תב

תקציב                  נושא
 קודם )₪( 

 הבהרות  מימון  מקור 

תכנית מתאר   562
 כוללנית של המועצה 

1,340,000 
984,293 

2,324,293 
250,000 

2,574,293 

 משרד החקלאות 
 ות רשקרנות ה

 
 נות הרשות קר
 

תוספת תקציבית + ייעוץ חקלאי 
לטובת תכנון מתחם מבני משק +  

ע  ורא לתב"הכנה והגשת קול ק
 חקלאית למועצה 

תכנון לכביש גישה   568
 מושב יציץ 

56,000 
24,000 
80,000 

348,500 
61,500 

490,000 

 רד התחבורהמש
 קרנות הרשות 

 
 משרד התחבורה

 הרשות קרנות  
 

 

יית קרתוח פי בנייה ו  620
 רמי יוסףחינוך כ

22,335,886 
2,178,794 
9,933,000 

0 
34,447,680 
2,500,000 

36,947,680 
 

 החינוך משרד 
 משרד התחבורה

 קרנות הרשות 
 מפעל הפיס 

 
 מפעל הפיס 

 אודיטוריום  -הקמת מבנה תרבות 

 M21 492,845כיתות  680
0 

492,845 
67,055 

559,900 

 ינוך משרד הח
 קרנות הרשות 

 
 ת שו ת הרנו קר

 תיים ולסגירה פרויקט הס

  –נגישות פיזית  635
מקיף דרומי חדש  

 מעלית  –איתן 

205,875 
0 

205,875 
,1255 

211,000 
 

 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 
 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים ולסגירה 

מסוף היסעים   671
ובוסים בית ואוט

 חשמונאי 

1,126,280 
482,692 

1,608,972 
(24,969 ) 

1,584,003 

 התחבורהד משר
 ות הרשות קרנ

 
 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים ולסגירה 

מסוף היסעים   673
ך  לקריית חינו 

167,994 
71,998 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות 

 לסגירה פרויקט הסתיים ו 
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 239,992 שעלבים
(5,892 ) 

234,100 

 
 משרד התחבורה

תשתיות ביישובים,   700
ם, כבישים, ניקוזי 

 תאורה ומבני ציבור

2,500,000 
800,000 

5,369,954 
8,669,954 

150,000 
8,819,954 

 תקציב רגיל 
 השתתפות בעלים

 ות קרנות הרש
 

 פות בעליםהשתת

תוספת מימון תאורת לד מושב 
 עזריה 

הקמת נגרייה   762
טיפולית לבני נוער  

 בסיכון

98,563 
00030, 

128,563 
40,000 

168,563 

 משרד החינוך 
 הפיס  מפעל

 
 מפעל הפיס 

 פעילות  לתהגד  פתתוס

 30,000 קווי חיץ  723
(30,000 ) 
0 

 משרד הפנים 
 משרד הפנים 

  המועצה,  פרויקט בוצע לא על ידי 
 מוגש לסגירה 

 
 לסגירה  רים " תב

 

מספר  
 תב"ר

 ביצוע  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

נרשם   –לסגירה  7,927 כיתות שמע  712
 בתקציב רגיל 

  קציבתבוצע דרך ה 0 פרטניות הנגשות  713
 ה לסגיר –רגיל ה

 לסגירה  1,584,003 מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי  671

 לסגירה  234,100 יית חינוך שעלביםריסעים לק מסוף ה 673

 לסגירה  M21 559,900כיתות  680

 לסגירה  211,000 דש איתן מעלית מקיף דרומי ח –נגישות פיזית  635

 לסגירה  400,000 ואות סולר למקו  540

 ירה לסג 0 וי חיץ קו  723
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 מפעל הפיס   –עדכון תכנית חומש  

 
 

 תקציב קודם  הפרויקט  שנה
)₪( 

 הערות  

 1,400,000 כרמי יוסף –וט בי"ס עתידים ריה 2021
1,400,000 

0 

 

רכישת ציוד מחשוב בי"ס עתידים   2021
 סףכרמי יו  –

800,000 
800,000 

0 

 

 וב בי"ס עתידיםציוד ריהוט ומחש 2021
 י יוסףרמכ –

- 
2,200,000 
2,200,000 

 איחוד ביצוע פרויקט ריהוט ומחשוב 

 




