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 גזר מועצה אזורית  
 32מליאה מן המניין מס'  ישיבת  

ן  ,  ראשון מיום    26.06.2022,  ב " פ תש כ"ז בסיו
         

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

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

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

 חבר מועצה  -   אמיר קרסנטי מר  
 חברת מועצה  -   דרורה בלגה גב'  
 חבר מועצה  -   נריה הרואה מר  
 חבר מועצה  -    רן שובע מר  
 חברת מועצה  -  משה פולאקוביץ   מר 
 חבר מועצה  -   ויס יהודה  י שני   מר 

 חבר מועצה  -   תמיר ארז מר  
 חבר מועצה  -   יוסי בסעד מר     

 חבר מועצה  -   ויקטור חמני מר  
 חבר מועצה  -   ראובן ביטן מר  

 חבר מועצה  -    אורי נדם מר     
 חבר מועצה  -    רמי ליבר מר  

 
 

 חבר מועצה  -   איתי שייביץ מר    : חסרים 
 חבר מועצה  -   גד איצקוביץ' מר  

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

 חבר מועצה  -    עמיר כהן מר  
 חברת מועצה  -   רחל צוריה  גב'  
 חברת מועצה  -   חיה לזר נוטקין גב'  
 חברת מועצה  -  רונית ויתקון ברקאי גב'  
 חבר מועצה  -  יוחנן יומטוביאן מר  

 
  

   ית מנכ"ל  -    כרמל טל   גב'   נוכחים: 
 יועמ"ש  -   חן סומך עו"ד     
 גזבר  -   דוד גמליאל מר     
 מבקרת המועצה  -  מירה מוסקוביץ  ע   גב'    
 מהנדס המועצה  -   עמית קפוזה מר     
 הוועדה לתו"ב יועמ"ש   -   עדי הדר עו"ד     
 ראשת המועצה   ת עוזר  -   אופיר עלוה   גב'    
 ספורט   לקת מנהלת מח  -   חן גורלניק גב'     
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   עדכון ראשת המועצה.  . 1

 

אחר צהריים  טובים. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת    : גב' רותם ידלין 

עדכונים   בפנינו .  32מליאה   לפנ ש   מכיוון   , הרבה  הייתה  הקודמת  פסח, הישיבה    י 

 על סדר היום.  ש אבל אנחנו נרוץ עליהם ואז נעבור לנושאים  

בסוף   שאנחנו  יודע  החינוך  במערכת  לילדים  הורים  שפה  מי  כל  בחינוך,  נתחיל 

של   סיום  מסיבות  ו שנה,  ו'  הדברים  ו י"ב  - כיתות  אחד  כמובן.  הילדים  גני  של 

במערכת  שקורים  וגם    החינוך   היפים  איתן  תיכון  גם  ספר    8- מ   6שלנו,  בתי 

במסעות  שלהם  השנה  סיומי  את  לעשות  עברו  חוויה  וזאת    , בחוץ   יסודיים 

 שתיחקק לטעמנו אצל הילדים והילדות, וזה מקסים.  

ו  הקודם,  בשבוע  החינוך  במערכת  שביתה  של  יומיים  שבהם    4- עברנו  ימים 

בשעה   התחילה  אזורית    10:00המערכת  במועצת  ברורה  המאוד  עמדתנו  בבוקר. 

ה   היא גזר   במאבק  תומכים  והמורים שאנחנו  סבלנות מורות  הרבה  הייתה  גם    , . 

נמצאים  אנחנו  איפה  ההורים  הנהגות  של  הבנה  התושבים,  לי    , של  גם  וחשוב 

לכם   על  ש להגיד  רק  לא  הוא  פה  המאבק  החינוך,  במערכת  משבר  על  כשמדברים 

 השכר של המורים והמורות, אלא על מה שקורה בשטח.  

אישי   -   ובשטח  באופן  לנו  ועוזרים  בזה  מעורבים  שיש    -   חלקכם  יודעים  אתם 

גננות מחליפות. זה גורר    , נכון להיום   , אין   בגזר   וגם של גננות בכל הארץ,    מחסור 

, ואז אין לנו סייעות  אותה כל פעם שאין גננת מחליפות  ב ת זה שהסייעות שלנו  א 

ליום    עודפות  יוצאות  לא  סייעות  שיהיה.  לטעמנו  שחשוב  משהו  שזה  במערכת, 

 הרבה פעמים בגלל זה.    ן החופשי שלה 

ומורות  מורים  של  עזיבה  רואים  צעירים   , אנחנו  בתי    , בעיקר  בכל  המערכת  את 
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חוסר  שני,  ומצד  ומורים    הספר.  מורות  משמעותיים  של  מדעים,    כמו במקצועות 

רואים  ו  גם  אנחנו  אחרים ) מתמטיקה.  במקומות  יותר  בגזר  לא    ( פחות  שמנהלים 

כדי   אישי,  באופן  האלה  הדברים  את  שתדעו  חשוב  ניהול.  של  למכרזים  ניגשים 

ב'   ברשת  זה  על  התראיינתי  קהל.  דעת  מובילי  אתם  הלאה.  אותם  שתהדהדו 

שעבר  גזר?'    , בשבוע  אזורית  במועצת  אצלכם  גם  קורה  זה  'אבל  אותי:  שאלו  אז 

פה סיפור של מערכת   יש  ובעיניי  גזר.  כן זה קורה גם אצלנו במועצה אזורית  אז 

 צריך טיפול של חשיבה לטווח ארוך.  ומ חינוך שנמצאת במשבר עמוק,  

 

 השאלה אם יש מה לעשות.      דובר: 

 

 עשורים... זה לא חדש.    2כבר    : מר אמיר קרסנטי 

 

   - אבל אם נמשיך   : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  עם משכורות כמו שמשלמים להם, אני לא.

 

 המשבר היום מאוד מאוד חריף.      דובר: 

 

 ולכן אמיר, אני קוראת גם לך להשמיע את הקול שלך.    : גב' רותם ידלין 

 

אני השמעתי כבר הרבה פעמים את קולי, אבל לא כזה    : מר אמיר קרסנטי 

 עזר.  

 

מצוין. חברים אם נשמיע, אני מאמינה שצריך לעשות    : גב' רותם ידלין 
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שהיא   להיות  יכול  הסתיימה.  הזאת  שהשביתה  בטוחה  לא  אני  ביחד.  זה  את 

ב  להיות שהיא תחזור  יכול  אגב,  לרשויות  1.9- תחזור מחר  אני חושבת שבניגוד   .

אחרות שהפעילו בהם הרבה מאוד לחץ על הרשות, תושבי גזר הראו בגרות מאוד  

 גדולה ותמיכה במאבק, וזה לזכותנו.  

 

לפני שירכיבו את הממשלה הבאה, שום דבר לא    רותם   : מר ראובן ביטן 

  ..  יקרה.

 

אישרה    : גב' רותם ידלין  לממשלה  המשפטית  שהיועצת  אגיד  אני  אז 

זה   כי  חיובי.  אפילו  וזה  המעבר,  ממשלת  בתקופת  חדש  שכר  הסכם  להביא  להם 

 יאפשר דברים שלפעמים יותר קל לממשלת מעבר לעשות.  

נוף ילדותי. אם  ב   : עוד דברים שקורים במערכת החינוך  מאי חגגנו את שבוע גזר 

שנה בקבוצות גיל מסוימות. השנה כל קבוצות  לפני  אתם זוכרים התחלנו את זה  

מכיתה א' עד כיתה י"ב, עברו בשבוע הזה איזה שהוא תוכן מקומי. הבאנו    , הגיל 

ביקור בבניין  כל בתי הספר במועצה הגיעו ל מ   ד'   ות שכב   : דוגמאות   שתי לכם ככה  

יום ב   המועצה,  עבודת    הגיעה   כל  על  להם  סיפרנו  אחר.  ספר  מבית  ד'  שכבה 

ואז   השאר,  בין  שלכם  העבודה  על  דיברנו  הזה,  בחדר  כאן  התחילו  הם  המועצה, 

מנהל  עם  להיפגש  ועברו  לקבוצות  התחלקו  ומנהלי הם  השונים.    ות  המחלקות 

   - , הם הוציאו רישיונות עסק, הם בנו את מערכת ההיסעים האמת שזה היה מרתק 

 

   ? היה ראש מועצה   : מר ישראל פרץ 

 

זה    : גב' רותם ידלין  אבל  לימוד.  עשינו  תפקידים,  חילופי  עשינו  לא 

 רעיון טוב לשנה הבאה.  



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

7 
 

 

 פרץ, גם בצחוק לא עושים את זה, עזוב.    : מר ראובן ביטן 

 

לאורך    : גב' רותם ידלין  אירוע  זה  זהות,  מסע  עשינו  י'  שבכיתות  נגיד 

- פעמים מהתיכונים הממלכתיים והממלכתיים   שלוש נפגשו    התלמידים כל השנה,  

מסע    , דתיים  עשו  הם  הזה  יער  רגלי  ובשבוע  דרך  עבר  גזר  בתל  שהתחיל  משותף 

עד  ינ המג  ההנדסה.  ל ים  חיל  אנדרטת  דוד,  התקיים משמר  משותף,    שם  טקס 

 שסיים להם את התהליך השנתי.  

נוספים מקסימים שקורים  זה שגעון  שחקים הפך להיות בית ס   : דברים  פר מנגן. 

מנהלת  הספר,   של  הניתן   בית  ככול  בשיגעונות  לתמוך  בעד  ד'  ב   . ואנחנו  כיתות 

שעתיים   עוברים  שנה.  בתחילת  נשיפה  כלי  בוחר  ילד  כל  שחקים,  ספר  בבית 

בשבוע, שעה רק של הכלי שלהם, ושעה של תזמורת. והם בעצם סיימו את השנה  

ו הראשונה  סיום.  ב ניגנו  ,  בשנה  מהילד   23%קונצרט  הזה  הכלי  עם  ממשיכים  ים 

 הבאה באופן עצמאי.  

 

 שחקים זה נען סתריה?    : גב' דרורה בלגה 

 

גני    : גב' רותם ידלין  מאיר,  רמות  של  ספר  בית  זה  שחקים  ספר  בית 

שוב,   משותפת.  עבודה  הייתה  זו  אגיד  אני  יוחנן.  וגני  יציץ  חולדה,  נען,  הדר, 

הנהגה   של  עבודה  המנהלת,  של  כספים  שיגעון  גייסו  הם  כספים.  גיוס  הורית, 

לנו את   יש  בקהילה בשביל הרכישה הראשונית של כל כלי הנגינה. בכל בית ספר 

של בית ספר    , חיובי כמובן   , השיגעון שלו. אנחנו מספרים לכם כל פעם על שיגעון 

 אחר, וזה היה מקסים לראות.  

צהרונים, אנחנו מרחיבים את הצהרונים בשנה הבאה. פתחנו הרשמה לצהרונים  
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 שנים בשדות איילון.    3השנה. הצהרון הראשון שנפתח בגזר בבתי ספר היה לפני  

שבנוסף   יודעים  אנחנו  כבר  הבאה  ובשנה  במעיין,  גם  בגוונים  גם  פתחנו  השנה 

יהי  אלה  בדרור    ו לשלושת  גם  חדשים ו לנו  צהרונים  עדיין  בשחקים  אנחנו   .

אבל ההרשמה עוד פתוחה,    נרשמים, בהרשמה. בשאר בתי הספר עוד אין מספיק  

אנחנו   הספר,  בתי  בכל  הרשמה  שתהיה  ככול  שלכם  לקהילות  חיזרו  אתם  גם  אז 

 נפתח צהרונים אצל כולם.  

שנים לילדים    3קצת על תנועות נוער. כנפיים של קרמבו שזו תנועה שפתחנו לפני  

מיוחדים, סיימה את מסדר הכנפיים השני שלה. פעילות שמחלקת  עם ובלי צרכים 

לראות  בעיניי  היפים  הדברים  אחד  זה  מובילה.  כלל    , הנוער  נוער  תנועת  זו  אגב 

נוער   בתנועות  גם  פעילים  חלקם  המועצה.  מכל  ילדים  אליה  מגיעים  מועצתית. 

 לכולנו.    ברכה גדולה   ו ביישובים שלהם. ז 

מ  אנחנו  שעברה ב כמו    , השנה   ציעים קייטנות,  פני    , שנה  על  קייטנות    6רצף 

, אפשרות לצהרון בקייטנות בתי הספר   ו' שבועות. רצף קייטנות מהגן ועד כיתה 

קהילה  ו  אגף  של  לקייטנות  כמועצה  שלנו  סבסוד  הילדים,  גני  בקייטנות 

הראשון   המחזור  על  הממשלה  של  גם  וסבסוד  והגנים,  הספר  בתי  של  ולקייטנות 

  970רישום, אנחנו עם  ה של החופש הגדול. מבחינת מספרי    של בתי הספר והגנים 

הילדים,   בגני  גם    672ילדים  המספרים  את  רואים  אתם  ג'.  עד  א'  הספר  בבתי 

רגע   אגיד  אני  קהילה.  אגף  אני  ש לקייטנות  אז  רישום,  תת  לנו  יש  הדתי  במגזר 

מספק   רישום  יהיה  שלא  ככול  אתה.  גם  יהודה  אליך,  פונה  רמי  אליכם.  פונה 

לחבר   , שם   יטנות לקי  אותנו  משמח  תמיד  שזה  לכאן,  זה  את  נעביר  אבל    , אנחנו 

 אם יש מקום לקריאה בקהילה שלכם, אנחנו נשמח לרישום נוסף.  

 

.    : מר רמי ליבר  .  אצל יהודה ואצלי זה כבר נכדים, אז פחות.
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זה    : גב' רותם ידלין  אז  ילדים.  של  הכפלה  זה  נכדים  לדעתי  מצוין, 

 זה בהיבט של הקייטנות.  אומר שרק אמורים להיות יותר.  

שאר עדיין בנוער, אני מזמינה את כל מי שנוער קרוב לליבו, ויש פה כמה חברי  י נ 

מליאה שתחום הנוער קרוב לליבם, להגיע ביום רביעי. אנחנו מציגים את תכנית  

של  המשודרגת  לשנת    העבודה  הנוער  קיבלו  2023מחלקת  המקומיים  הוועדים   .

זה  ו הזמנה   הזה,  לדיון  אלינו  להצטרף  שמעוניין  מכם  מי  הנוער.  ועדות  כל  גם 

ועדות הנוער  את  , שפגשו  ושני   של ליטל ו אחרי עבודה מאוד מאומצת של שלי   כל 

שלכם  היישובים  ה   , בכל  להיראות  25- בכל  צריך  איך  על  משותפות  מחשבות   .

  זה. וכל מי שרוצה להרחיב אנחנו פה ביום רביעי באשכולית. מתחילים המודל ה 

 עד כאן חינוך.    . 17:30-18:00- ב 

יחידה סביבתית, בשבוע שעבר מי שהיה ככה חשוף גם למאבק וגם לחדשות, ניתן  

מחמיר.   פליטה  היתר  הוא  הזה  הפליטה  היתר  נשר.  למפעל  מחודש  פליטה  היתר 

דר  את  מאחורה  בתמונה  רואים  גם  אתם  לכנסת,  גם  שהגיעו  ורונית  ישראל  ורה, 

יוסי   גם  הסביבה,  להגנת  במשרד  פעילים.  בסעד  לשימוע  היו  אביטל  ואבי 

מועצה אזורית גזר יש  של לראשונה אי פעם, אמרתי לכם את זה כבר אני חושבת,  

קרין ל יועץ   סביבה  איכות  יועצת  סביבה,  מצוינת.    , טננצפ   איכות  עבודה  שעושה 

פע  התנגדות  וחצי והגשנו  שנה  לפני  כזאת  אחת  הגשנו  אומרת  זאת  שנייה.  - ם 

ועכשיו  ל   , שנתיים.  פליטה  היתר  האלה    7- זה  התהליכים  במסגרת  קדימה.  שנים 

אנחנו גם מגבירים את השקיפות. קרין מפרסמת דו"חות רבעוניים לוועדה להגנת  

הסביבה, הגשנו התנגדות ראשונה להיתר, כאמור בקיץ שעבר. חיזקנו את שיתוף  

של  אותם  לכם  פירטתי  כבר  שעבר,  בקיץ  הישגים  לנו  היו  המשרד.  עם    הפעולה 

עיבוי הניטור והדיגום במועצה אזורית גזר ובסביבה בכלל. עשינו מפגשי ציבור,  

תושבים   הזה  לחדר  הגיעו  הזאת.  ההגשה  לפני  גם  הראשונה,  ההגשה  לפני  גם 

  , מהיישובים שלכם, שהנושא קרוב לליבם, שאלו שאלות, נתנו לקרין עוד חומרים 
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בזה   שהתעסקו  המליאה  חברי  עם  הת ו הציבור  ו יחד  היינו  הגשנו  רצינית,  נגדות 

שבועות ברמלה, במשרד להגנת הסביבה.    שלושה והיינו בדיון לפני    , בכנסת ביחד 

שינו את   וההערות שלנו  זה, שאנחנו  ומשרד להגנת הסביבה אומר את  אני אגיד, 

הטיוטה   בין  ההבדל  את  ראה  יוסי,  דרורה  שעקב,  מי  שכל  חושבת  ואני  ההיתר. 

   - שפרסם המשרד לבין ההיתר 

 

   - ה לומר שציפיתי להישגים יותר משמעותיים ש אם יור   : דרורה בלגה גב'  

 

ערכי    : גב' רותם ידלין  הוחמרו  אגיד  אני  רגע.  עוד  יורשה  אבל  שנייה, 

פליטה לתחמוצת החנקן, לחלקיקים, לדיוקסינים ולכספית. זה בעקבות ההערות  

 שלנו ושל היישובים במטעמנו.  

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  שריפת פסולת.  היא לא הוחמרה.

 

יוכלו    : גב' רותם ידלין  לא  מוקדיות.  לא  פליטות  על  הבקרה  הוחמרה 

פסולת  הוגברה    , לשרוף  דיגומים.  לעשות  בלי  ביקשו,  שהם  במדרגות  להתקדם 

והוספו   המפעל,  בסביבת  הניטור  הוגבר  במפעל,  שנשרפות  הפסולות  על  שקיפות 

לא   מעולם  גזר  דרמטי.  שינוי  זה  אגיד,  ואני  אפשר  תפעולית.  לבקרה  דרישות 

השנייה.   הפעם  כבר  זו  זה,  את  עושה  שהמועצה  ראשונה  פעם  זו  להתנגד.  טרחה 

 ועצה היא לא התנגדה אף פעם, ודאי לא הופיעה בכל כוחה.  כמ 

לפני   הייתה  התנגדה  שגזר  האחרונה  הפעם  אתקן.  אני  שנה    40שנה.    40אוקיי, 

 המועצה האזורית גזר לא טרחה להגיע לדיונים האלה.  

פה   שגר  הציבור  בריאות  למעט  דבר  שום  רואים  לא  אנחנו  לנו,  אין  מבחינתנו 

על   דגש  הזאת,  עזריה.  בסביבה  חשמונאי,  בית  שמואל,  כפר  מצליח,  רמב"ם,  יד 
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שעשינו   חושבת  אני  האלה.  היישובים  של  המליאה  חברי  עם  שוב  לשם  והגענו 

הזה   לרונית  בהיבט  כל  קודם  אישי,  באופן  תודה  לכם  להגיד  גם  אז  גדול.  שינוי 

מאגף   יניר  עם  ביחד  זה  את  מאוד  ה שמובילה  שהייתה  דרורה  הכפרי,  מרחב 

 י, ישראל ואבי שלא כאן, אבל היה פעיל איתנו גם כן, אז תודה.  פעילה, יוס 

 

ראשת    : גב' דרורה בלגה  הייתה  שבאמת  רותם  את  לציין  רוצה  אני 

ייצוג של   מועצה יחידה שהייתה גם בדיון בכנסת, היו עוד רשויות, אבל מבחינת 

  ראש מועצה, רותם הייתה היחידה. וגם בדיון שהיה לנו במשרד להגנת הסביבה, 

רק מהמועצה אזורית גזר הגיעה ראשת המועצה. אז באמת תודה על זה. יחד עם  

להגנת    , זה  מהמשרד  גבוהות  יותר  ציפיות  לי  היו  לצערי  שהשגנו  ההישגים 

דייקנו  דייקנו  דיברנו,  דיברנו  שילכו  הסביבה.  ליותר  ציפיתי  אני  השמענו.   ,

  .  לקראתנו. זה רק אומר שאנחנו צריכים להמשיך. אנחנו לא צריכים..

 

באמת כל הכבוד, גם  אני גם רוצה להוסיף מילה אחת.    : מר ישראל פרץ 

כל הכבוד על החיבור ועל העוצמה שהפגנת... אבל פשוט לציין וזה התסכול שלי,  

ש  בדיון,  גם  זה  את  אמרתי  כעיתונאי  אני  מכיר  ואני  הזה,  הסיפור  את  מכיר  אני 

אז    40מלפני   והמועצה  הזה,  העניין  על  כתבתי  שאז   .. כן. גם  וייצגתי  שנה, 

עם    עמרם   בראשותו של  יחד  כן התנגדה  עשו פעילות    22שושן  אז.  יישובים שהיו 

כל   עם  היום  ועד  ומאז  של...  הזה  הנושא  בכל  גדולה  סכנה  באמת  שיש  והוכיחו 

אני  יובן    הכבוד  שלא  אבל  שינויים,  שיש  נכון  המשמעותי.  השינוי  את  רואה  לא 

ובסופו של    40- אחרת. אבל העובדה ש  כזו או אחרת,  שנה מדברים על זה בצורה 

זה   אז  שעשו,  הסייגים  כל  אם  גם  קשה,  היא  שהתמונה  למצב  מגיע  אתה  יום 

 - מתסכל מאוד, וזה העניין. אני לא רואה 

   )מדברים יחד( 
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ולהמשיך    : גה גב' דרורה בל  הזה  התסכול  את  לקחת  רק  צריך  ישראל 

 להילחם.  

 

זה לא    : גב' רותם ידלין  יוסי ואחרי זה כדי שישמעו אותך, אחרת  רגע, 

 נכנס לפרוטוקול.  

 

.   : מר אמיר קרסנטי  .  יש פה אנשים שלא מכירים.

   )מדברים יחד( 

 

 אבל הם התפתחו לא נעצרו, זאת הנקודה.    : מר ישראל פרץ 

 

שאמרתי    מר יוסי בסעד:  כמו  אומר  אני  אם    40אז  טיפלו.  לא  שנה 

שהוא.    40במשך   כמו  למצב  מגיעים  היינו  שלא  כנראה  אז  התנגדויות,  היו  שנה 

 אבל העבר הוא העבר, ומפה אני חושב שזה יריית פתיחה יפה ההסכמים.  

 

 הפתרון לזה זה העתקת המפעל מכאן, חד משמעית.    : מר ישראל פרץ 

 

יותר    : גב' דרורה בלגה  להשמיע  צריכים  היא  את  אנחנו  והאמת  קולנו 

חומרים   שלחתי  פעמים  שכמה  המליאה  חברי  כאן,  לומר  לי  יורשה  סליחה,  

ודברים בקבוצה, והשקט שלכם קצת בואו נגיד בעדינות התאכזבתי. זאת אומרת  

יותר   קצת  לעשות  אמורים  אנחנו  אז  שלנו.  בידיים  פשוט  זה  שלנו,  בידיים  זה 

 רעש, ומצפה מכם ככה תיתנו כתף.  
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מתקד   : גב' רותם ידלין  הרבה  אני  לנו  היו  כלכלית.  לצמיחה  מת 

ביקורים בתקופה הזאת. היה כאן שר התיירות. גם ירדנו למפעל המים הוא אגב  

שניות. לא מציעה לכם לנסות.    30.06שבר את השיא הממשלתי לטיפוס במדרגות  

 אבל אולי נתחיל להתאמן.  

הקהילתיו  החפירות  הרחבת  על  לדבר  גם  העתיקות,  רשות  מנכ"ל  גם  כאן  ת  היה 

רשות   עם  וגם  והגנים  הטבע  רשות  עם  גם  פיילוט  מתחילים  אנחנו  גזר.  בתל 

העתיקות בשנה הבאה, עם בתי הספר קודם כל, ואנחנו נרחיב את זה גם לחפירות  

מתחיל   זה  שעלבים,  תל  של  והסדרה  קידום  עניין.  בזה  שיהיה  ככול  קהילתיות 

רשות העתיקות הוא  כבר. אלי אסקוזידו מנכ"ל  השבוע  גזר    לדעתי  יקר של  חבר 

משם   אז  פעולה.  איתו  לשתף  וכיף  ארוכות,  תוצאות.  כבר  משנים  ממש  לנו  יש 

אלי בסעד היה  ו אבי היה בביקור הזה,  גם  ,  בביקור   הצוות שלו היו ו מנכ"ל קק"ל  

והרבה מאוד  ,  שיתוף פעולה משמעותי יחד עם קק"ל אנחנו מניעים  בביקור הזה, ו 

והביקו  כאן,  להשקיע  הולכים  שהם  כבר  כסף  להוציא  הייתה  שלו  המטרה  הזה  ר 

את   להוציא  לפועל,  האלה  התב"רים  קק"ל    , לפועל   התקציבים את  את  ולהוציא 

הבית,   לתוכנית  ו מתוך  מתחבר  זה  גזר,  של  המורשת  בית  להיות  אותו  להפוך 

הולכים לקרות הרבה דברים בבית  stay tuned מורשת שהצגנו לכם כבר. בקיצור  

 הרצל בתקופה הקרובה.  

עסקים מקומיים גם אתם ממשיכים לראות, אנחנו מקפידים על כתבות. זה כתבה  

שית  את  האחרונים.  השבוע  מסופי  מאחד  היום  איזי,  מישראל  עם  הפעולה  וף 

 והעסקים שלנו רואים ברכה. וכשהעסקים רואים ברכה אנחנו שמחים.  

בערך.     וחצי  חודש  לפני  פה  הייתה  חברתי,  לשוויון  השרה  כאן  היו  משרד  ה עוד 

אחד המשרדים שיותר נעים לרשויות מקומיות לעבוד איתם.  הוא  לשוויון חברתי  

כספ  הרבה  ומעבירים  תחומים  בשלל  מטפלים  גם  הם  ותיקים,  אזרחים  גם  ים. 

על   גם  השרה  עם  דיברנו  להט"ב.  וגם  מגדרי,  שוויון  גם  הקולות  ע צעירים,  יבוי 
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רוצים   הם  שלהם,  מתקציבים  זה  הוותיקים  כיתת  ותיקים.  לאזרחים  הקוראים 

לפתוח כיתת ותיקים נוספת וגם אנחנו שואפים לשם. הקמת מרכז צעירים, שזה  

הממשלות השונים, וגם הקהילה הגאה זה    ילופי ח משהו שככה לא יצא לפועל בין  

במועצה.   שפועל  רז,  רכז  לנו  יש  חברתי.  לשוויון  המשרד  ידי  על  שממומן  אירוע 

 האחרון, איך היה?    י באירוע שהיה ביום שיש   , יהודית היית  הנה את  

 

 מהמם. הפסדתם.    : גב' יהודית דהן 

 

היו    : גב' רותם ידלין  הזה  החודש  במהלך  נגיד  במועצה.    4אז  אירועים 

 של כל הקהילות.    , ובאמת אנחנו קהילה של קהילות. קהילה של קהילות 

לפניכם חוברת מידע שהפקנו באגף שירותים חברתיים.    ת ותיקים וותיקות, יושב 

שזה   זכויות  גם  פה  יש  ראובן.  העניין  בדיוק  זה  זכויות,  גם  זה  אקשטיין,  שרון 

נורא  זה    דבר  שלנו.  הפעילויות  כל  וגם  לוותיקים,  זכויות  מיפוי  לעשות  חשוב, 

זה   את  לקבל  רוצים  והרביעי  השלישי  בגיל  שאנשים  לנו  ברור  כי  בבתים,  חולק 

 הביתה, וזה גם בשבילכם נמצא כאן.  

תכנית   בעם",  "אוניברסיטה  בהם  עוסקים  חברתיים  שירותים  של  תחומים  עוד 

הז  בשנה  במועצה  בראשונה  מעולם  שפעלה  למדו  שלא  חבר'ה  של  קבוצה  את. 

בי ב באוניברסיטה,   אוטובוס  על  עלו  שבוע  ונסעו    מי כל  צהרים  אחרי  שלישי 

השנה  למדו  הם  העברית.  לפסיכולוגיה  ה   לאוניברסיטה  מבוא  גזר  של  חבר'ה 

להיות   יכולה  הזאת  עסקים. אם אתם מכירים אנשים שהתוכנית  למינהל  ומבוא 

מה   כל  שוב,  עבורם,  אקדמי.  רלוונטית  תואר  לכם  ושאין  בוגר  להיות  זה  שצריך 

בשנה הבאה אנשי גזר הולכים ללמוד קורס במבוא למשפטים. וזה הזמן להירשם.  

 אנחנו שואפים להוציא מכאן אוטובוס שלם בשנה הבאה.  

בספורט  בריאות  שלל    , שבוע  היו  וחינוך.  חברתיים  שירותים  של  פעולה  שיתוף 
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פה  לראות  יכולים  אתם  ילדים    פעילויות.  וגני  שלישי  גיל  של  פעילות  מאחורה, 

סדרת   הייתה  הנוער,  של  פעילויות  במועצה.  יישובים  וכמה  בכמה  שקרתה 

 זה היה בסוף מאי בשבוע האחרון בכל רחבי המועצה.    , פעילויות 

ביום   גם  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  ביום  שגם  נגיד  אז  אחורה,  ממש  נלך  ואם 

חילקה זרים לכל, קודם כל לשורדי השואה    הזיכרון לחללי צה"ל מחלקת רווחה 

השלישית   השנה  זו  השכולות.  המשפחות  לכל  כך  ואחר  השואה,  ביום  במועצה 

מזמינה   גם  אני  אגיד  ואני  מרגש,  פרויקט  שזה  והאמת  זה.  את  עושים  שאנחנו 

 אתכם, מי שרוצה לקחת חלק בזה בשנה הבאה להצטרף אליהם.  

 

לט   : גב' יהודית דהן  מחוברים  שורדות  אנחנו  של  היופי  מלכות  קס 

 השואה?  

 

 כן. של רונית לב.    : גב' רותם ידלין 

 

 שלחנו?    : גב' יהודית דהן 

 

 בשנה שעברה.  שלחנו בוודאי. שוש הייתה    : גב' רותם ידלין 

 

.    : גב' יהודית דהן  . לפני  כן, אני הייתי..

 

 אנחנו שם לגמרי.    : גב' רותם ידלין 

 

אפשר    : גב' יהודית דהן  השנה,  סבא  כפר  נזכרה.  והיא  השנה  פשוט... 

 לאמץ את זה.  
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 תגידי לרונית ואנחנו נשמח, זה רעיון טוב.    : גב' רותם ידלין 

 

 רעיון מהמם.    : גב' יהודית דהן 

 

מאוד    : גב' רותם ידלין  הרבה  ותרבות.  לקהילה  עוברים  תודה. 

פרדוק  פסטיבל  בגזר,  קרו  ייחודיים  אירועים  חלקם  של    ס אירועים,  פסטיבל 

חשמונאי   בבית  במועצה,  יישובים  בשלל  היה  סרני,  מנצר  יצא  והומור.  קומיקס 

בישרש בעזריה ומשמר איילון. באו אגב מכל הארץ, לדעתי מי שהגיע לאירועים  

היו   ראה  בשבוע    שאלו  הספר.  שבוע  אירועי  גם  איכותיים.  מאוד  מאוד  אירועים 

רמלה   התקיים שעבר   גזר  של  משותף  פסטיבל  באחת    פה  היה  יום  שכל  ולוד, 

הרשויות האחרות אירוע, בכלל אנחנו מאמינים בשיתופי פעולה, זה קורה לאורך  

נכון   גם  היית  התרבות.  משרד  ידי  על  השאר  בין  שממומן  אירוע  הגזרה.  כל 

 יהודית?  

 

.    : גב' יהודית דהן   הייתי

 

 היה מצוין.    : גב' רותם ידלין 

 

בעזרת    : גב' יהודית דהן  גם  אהיה  אני  פעם...  מידי  רוצה...  אני  חבר'ה 

השם במרוץ של גזר בבוז'ולה, וכו' וכו'. אבל אני חייבת פה לציין משהו. יש המון  

אירועים, ובאמת הם אירועים קטנים, גדולים, מפוזרים, מקומיים וכו' וכו'. אני  

י  ושבת, בין  לפחות מאמינה בלפרגן, קודם כל בלפרגן. זאת אומרת אני קודם כל 

כל   אני קודם  אז  ברוב המקרים,  יכולה. המחיר הוא סמלי  לא  או  יכולה  אני  אם 
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נרשמת, קודם כל משלמת. אחרי זה אם אני יכולה ביומן אז אני הולכת. לשמחתי  

ממלאים   לא  שאנחנו  שלנו  הפסד  שזה  חושבת  אני  מגיעה.  אני  נכבד  מאוד  חלק 

לעשות   טעם  יהיה  לא  אחרת  כי  הכיסאות,  את  אני  שם  אז  כאלה.  אירועים  עוד 

מזמינה אתכם. אני לא יודעת אם זה מהמקום שלא מכירים. כי כמו שאני רואה  

במועצה.   ממוצע  אחד  מכל  יותר  לא  התרבות,  באירועי  מעורה  לא  ואני  זה,  את 

רותם אלקובי שולח בתפוצות ביישוב בקהילה. אני   זה,  מידי פעם אני רואה את 

ינה. תפיצו תעודדו, זה דברים שבאמת במחיר  רואה בודקת תאריך מתאים, מזמ 

סמלי מגיעים עד אלינו הביתה, תענוג, תענוג. מפרגנת תמשיכו. אני קוראת לזה  

 אל תתייאשו. אבל אתם בואו בהמוניכם, תפרגנו.  

 

אני גם אגיד, יהודית נרשמה לבוז'ולה, בעקבות הערה    : גב' רותם ידלין 

הוזלנו את המחיר    מחיר של הבוז'ולה של יהודית באחת הישיבות הקודמות על ה 

.    זו הנחה מוקצבת ,  . זו הנחה לכולם בגזר לתושבי המועצה   בזמן

 

 עד היום.    : גב' יהודית דהן 

 

לבוז'ולה    : גב' רותם ידלין  ניידים להירשם  להוציא  אז חבר'ה זה הזמן 

 בהנחה.  

 

 ק"מ.    12תעשו הליכה רגלית,    : גב' יהודית דהן 

 

 ק"מ.    7יש גם    : גב' כרמל טל 

 

 זו הרשמה מוקדמת.        : מר רן שדה 
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 הרשמה מוקדמת בהנחה.    : גב' רותם ידלין 

 

ל   : גב' יהודית דהן  איתי  תגיעו  ל 21- אל  בואו  מקסים  7- ,  זה  תראו   .

אני   אני    21חבר'ה.  כי  יין  שתיתי  לא  שלישית,  או  שנייה  פעם  כבר  זה  את  עושה 

מי שרוצה לבלות זה בילוי. אני עוד לא  רצה, אני לא עושה כלום. אבל זה תענוג,  

 מנצלת את זה כבילוי.  

 

   - אני גם אגיד יותר מזה   : גב' רותם ידלין 

 

.    : גב' יהודית דהן   תבואו תצעדו

 )מדברים יחד(  

 

.    : גב' דרורה בלגה  .  עשו מסלול להליכה.

 

 אין בעיה ללכת.    : גב' כרמל טל 

 

שאני    : גב' רותם ידלין  המועצה  מעובדי  כמה  יספרו  ללכת.  בעיה  אין 

 רצתי והם הלכו.  

 

לגייס חברים לעניין הזה, מפחדים שהם    : גב' דרורה בלגה  לי קשה  היה 

 לא יוכלו לעשות את זה.  

 

מגיע,    : גב' יהודית דהן  זה  אחרי  בשנה  פעם  שבא  מי  גם  תענוג.  זה   ...
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 תבואו תחוו, תצאו מהבית.  

 

ב   : גב' רותם ידלין  להירשם  ניתן  שלכם  ההערה  בעקבות    40%- בייחוד 

אז   פחותה.  הנחה  אבל  המועצה,  לתושבי  הנחה  עדיין  יהיה  כך  אחר  היום.  עד 

 הנחת רישום מוקדם, זה הזמן.  

 

צריך    : מר אמיר קרסנטי  אתה  להירשם  רושם  שאתה  עניין  רק  פה  יש 

 לרשום בני משפחה אחד אחרי השני.  

 

 נכון, נכון גם אני רשמתי את בעלי.    : גב' יהודית דהן 

 

 פעם.    15... למה אני צריך להיכנס    : מר אמיר קרסנטי 

 

   - יש פה באמת איזה   : גב' יהודית דהן 

 

 א יפה.  זה דבר שהוא קצת... בצורה ל   : מר אמיר קרסנטי 

 

 תמיד יש את ההערה, תרצה תרשום אדם נוסף ואז.    : גב' יהודית דהן 

 

לנו    : גב' רותם ידלין  היו  וספורט  קהילה  במסגרת  טורנירים,    2נגיד 

אחד טורניר ואחד גמר. טורניר כדורגל של גברים. נערך זו הפעם החמישית כבר  

פתחיה,   3- ב  באמת  אליפות.  לקחו  פדיה  הפעם  האחרונות.  מאוד    שנים  אנחנו 

למצליח   תודה  גם  אגיד  אני  גדול.  כבוד  פדיה,  בשביל  שמחים  אבל  מאוכזבים. 

זכו  הם  אז  האליפות,  את  אירחו  שמצליח  ובגלל  האליפות,  את  קבוצת    שאירחו 
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הבנות של מצליח, של האימהות בגמר גזר רשת. אחרי שבית חשמונאי הובילו כל  

ל  לקחו  מצליח  אז  אחד.  משחק  הפסידו  לא  במשחק  העונה,  האליפות  את  הם 

בשבועיים   ובכלל  בג'ודו,  הפתוחה  גזר  אליפות  גם  הייתה  מאוד.  מרשים 

ספורט   כמה  לראות  כיף  וזה  הקורסים,  כל  את  מסיימים  אנחנו  יש  האחרונים 

תושבות    1,700מנויים, זה    452. פתחנו את עונת הרחצה בבריכה המועצתית.  בגזר 

 ותושבים.  

 

 זה יותר נרשמים?   : גב' יהודית דהן 

 

ז   : גב' רותם ידלין  אבל  יותר.  הרבה  גם הרבה  היתה  קורונה.    ו  של  שנה 

אני גם אגיד, אנחנו מקבלים מחמאות על ההפעלה מהתושבים אחרי שנים שהיו  

   - אז השנה ושנה שעברה ההפעלה זוכה בעיקר תלונות.  

 

 מתי יהיה קירוי לבריכה?    : מר ישראל פרץ 

 

   - לא בשלב הזה. ונגיד רגע   : גב' רותם ידלין 

 

 בקדנציה הזאת.    : גב' יהודית דהן 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  אולי יהיה, אולי.    40עד.

 

 לא, לא, לא, בקדנציה הזאת.    : גב' יהודית דהן 

 

..  2040עד    : מר אמיר קרסנטי  . 
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חשוב    : גב' רותם ידלין  גם  זה  הזאת  הבריכה  מאוזן,  כספי  משק  אנחנו 

ז  להגיד,  לבריכות    ו לי  ביחס  גם  להגיד  חשוב  ולכן  במועצה.  היחידה  הבריכה  לא 

שלה   וההוצאות  ההכנסות  מאוזנת.  הזאת  הבריכה  היישובים,  של  האחרות 

 ות.  מאוזנ 

 

בשנתיים    מר יוסי בסעד:  מהיום...  שמנוי  מי  כל  באמת  זה   ... רותם,

הרמה,  ו הבריכה  את  מנהל  פליקס    האחרונות.  את  רואים  השינוי,  את  רואים 

שהייתה   באלימות  הבעיות  את  פחות  גם  רואים  בבריכה...  הניקיון  את  רואים 

לזכותו   ייאמר  משמעת  יש  בבריכה.  צואה  פעם  כל  וגם  את  בבריכה.  מנהל  שהוא 

 ..  זה ביד רמה. ואנשים... בשבתות, שהכמות הולכת.

 

בעיקר בגלל שהוא נשמה טובה וצריך לשמור עליו עם    : גב' דרורה בלגה 

 כפפות של משי, כי הוא נכס.  

 

.    : גב' רותם ידלין  חבר'ה כשאנחנו מדברות על שירות לתושב, זה העניין

להביא  לא  הוא  א   העניין  זול,  הכי  הפתרון  טוב,  את  הכי  הפתרון  את  להביא  לא 

הכי איכותי. זה היה הסיפור, זה היה הסיפור של הבריכה שעשינו לפני שנתיים.  

זה   את  רואות  אנחנו  יום.  ביום  זה  את  רואות  אנחנו  אתכם,  מסכימות  אנחנו 

גם   טוב  יותר  שירות  לתת  של  מהעניין  חלק  בעינינו  וזה  התושבים.  של  בתגובות 

 במקום הזה.  

 

הולכים    : רסנטי מר אמיר ק  איפה  טוב,  כך  כל  זה  אם  הולכים,  איפה  אז 

 להקים את הבריכה הבאה?  
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 קודם כל מקרים את זהו ואז.    : גב' יהודית דהן 

 )מדברים יחד(  

 

 זה בקדנציה הזאת הבטחתי.    : גב' יהודית דהן 

 

למה    : גב' רותם ידלין  מתחבר  בעצם  זה  לכם,  להגיד  עוברת  אני 

עינת   ילדים,  הצגות  הופעות,  בקיץ.  פעילויות  המון  יש  קודם.  אמרה  שיהודית 

 שרוף, בועז שרעבי פה ממש ראשון אחרי ראשון בבית חשמונאי.  

 

 אין כבר כרטיסים.    : מר ישראל פרץ 

 

 ואוו הצליח לי, רק אמרתי וזה כבר חוסל.    : גב' יהודית דהן 

 

 בואו בהמוניכם.    : ב' רותם ידלין ג 

אירועי עצמאות, אירועי עצמאות כמו שאתם יודעים משימה שנתתם לנו, לבחון  

האחרונות.   בשנים  חגגנו  לשנת  איך  יום    2018עד  בערב  מועצתי  אירוע  היה 

 העצמאות, לצד אירועים בחלק מהיישובים שלנו.  

 

 אה יש תוצאות של הסקר?    : גב' יהודית דהן 

 

ב   : גב' רותם ידלין  ,    2021- ו   2019- כן.  השנתי בתקציב  בעצם  העברנו 

ביום   אירועים  להפעיל  מהם  ביקשנו  עצמם.  ליישובים  תקציבים  העברנו 

שקצ  למי  עזרנו  הכל  העצמאות,  סך  התקשה.  אירועים    25- מ   22ת  עשו  יישובים 
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קטנים   יותר  אירועים  האלה.  מהשנים  אחת  בכל  אלא  ביחד  לא  האלה,  בשנים 

ניסינו   אחר.  מודל  ניסינו  בעצם,  הזאת  בשנה  שעברה,  בשנה  אינטימיים.  יותר 

כדי שיישוב שרוצה יחגוג בעצמו. היישובים    , במוצאי יום העצמאות לקיים אירוע  

קיבלו   שנמשך  לא  גדול  אירוע  עשינו  ואנחנו  הזאת.  בשנה  תקציבית  תוספת 

תקציב   בישיבת  זה  את  לכם  אמרנו  ציבור.  לשיתוף  יצאנו  ואז  ובשישי.  בחמישי 

 וזה מה שעשינו.    , השנתית, שזה מה שנעשה 

בישראל  האזוריות  המועצות  במרבית  ככלל,  אזוריות  במועצות  רקע,  קצת    , עוד 

מועצת  העצמאות  יום  אירועי  העצמאות  אין  יום  כולל  החגים  כל  חגים,  יים. 

מועצה   בכסף.  ביישובים  גם  תומכים  לא  אגב  שברובם  עצמם,  ביישובים  נחגגים 

עשתה אירוע מועצתי בערב יום העצמאות. בני שמעון עושים    - חוף כרמל    -   אחת 

יום   אירועי  האזוריות  המועצות  ושאר  העצמאות.  יום  בצאת  מועצתי  אירוע 

 יישוביים.  העצמאות זה אירועים  

הסקר    ה המתודולוגי  של  המטרה  סקר,  הפצנו  הייתה  שעשינו  הציבור  שיתוף  של 

אותו   הפצנו  העצמאות,  יום  שאחרי  בשבוע  ממש  אלא  אחרי,  הרבה  לא  הייתה 

תושבות ותושבים מכל היישובים. הפצנו    1,027שלכולם זה ככה יושב בראש. ענו  

ב  בוואטסאפ,  בפייסבוק,  שלנו,  האמצעים  בכל  זה  הוועדים  את  אמצעות 

ב  מכמה  SMS- המקומיים,  תשובות  לקבל  חשוב  לנו  היה  הצקנו.  קצת  אפילו   ,

תושבים  והחסרונות:   . שיותר  אירוע    היתרונות  אין  אבל  ביישוב  כשחוגגים 

מועצתי, אז ראינו בעיקר ביישוב כמו יד רמב"ם לדוגמא. אמרו לנו: סוף סוף גם  

קטנים   יותר  באירועים  מצטרפים,  הקטנים  הילדים  וגם  מצטרפים,  הוותיקים 

וקהילתיים. ברור המינוס, איבדנו את האירוע המועצתי המשותף, וזה גם אתגר  

ם שלנו, עם ועדות תרבות היותר מאותגרות להפיק אירוע  ליישובים היותר קטני 

גם   כזה. כשעושים אירוע מועצתי במוצאי חג, ולא נותנים תמיכה ביישובים, אז 

שאפשר   זה  הפלוס  לקיים.  אפשר  אבל  אירוע.  להפיק  קשה  יותר  קצת  ליישוב 
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המסורת   על  גם  ושומרים  משותף.  מועצתי  אירוע  וגם  ביישוב  גם  אירוע  לקיים 

שבעיניי גם לה יש חשיבות, שכולם נפגשים ביחד. שזה כמובן הפלוס הגדול  הזאת  

ונגיד המינוס של אירוע בערב יום העצמאות, זה   של אירוע בערב יום העצמאות. 

מגיעים   לא  הם  ואז  בעצמם,  לחגוג  שבוחרים  יישובים  יש  יישוב,  בכל  לא  שאז 

גם אנש  יש  שני  יישובים, מצד  יש  הוותיקים  לאירוע המועצתי. מצד אחד  גם  ים, 

 וגם הורים לילדים קטנים, לא מצאו את עצמם באירוע הגדול.  

העצמאות   יום  ערב  שלחגיגות  הראו  הסקר  תוצאות  הסקר.  תוצאות  אלה 

תושבים,    310ענו שזה מה שהם היו רוצים.    44%ביישובים, בתמיכה של המועצה,  

שמאפשר  ,  30%שזה   העצמאות,  יום  במוצאי  אירוע  רוצים  שהם  אירוע  ענו  להם 

ו  אנחנו    25%- ביישוב,  העצמאות.  יום  בערב  מועצתי  אירוע  רוצים  שהם  ענו  רבע 

   - עשינו אותו פרצוף שיהודית עשתה, כי אמרנו: רגע 

 

.   : מר אמיר קרסנטי  .  הסקר הוא לא.

 

אני    : גב' רותם ידלין  סיימתי.  לא  תודה.  סיימתי  לא  שנייה,  שנייה, 

כי זה בעצם אומר אין פה איזה שהיא הכרעה שהיא   מסכימה איתך על הפרצוף, 

נחבר   אנחנו  אם  עצמאות,  בערב  ביישוב  אירוע  תראו,  לדוגמא  משמעית.    775חד 

אנשים, אמרו אנחנו רוצים אירוע ביישוב ביום העצמאות, לעומת כאלה שאמרו  

רו  שזה  אנחנו  מועצתי  אירוע  אירוע  252צים  על  זה,  על  מסתכלים  גם  אבל   .

אז   משותף,  במוצאי    562מועצתי  הוא  אם  בין  משותף  אירוע  רוצים  אנחנו  אמרו 

יום העצמאות ובין אם הוא בערב יום העצמאות. וגם זה בעינינו יש לזה משמעות.  

יישובים.   לפי  הפילוח  את  רגע  לכם  אמ   12נראה  שלהם  הרוב  שהוא  יישובים  ר 

ביישוב,   חגיגות  אירוע    5רוצה  מובהקת  בצורה  מעדיפים  שהם  אמרו  יישובים 

ו  העצמאות במועצה  יום  האירוע    2- בערב  גם את  להחזיק  אומרת  זאת  אירועים, 
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ביישוב בערב יום העצמאות וגם במוצאי יום העצמאות, אבל ביישוב ללא תקציב  

 יישובים.    4- יישובים. ולא הייתה הכרעה ב   4אמרו  

 

 צריך גם לעשות פילוח של מרחק, אה סליחה.    : גב' דרורה בלגה 

 

המרחק,    : גב' רותם ידלין  על  להסתכל  ניסינו  הכול,  ניסינו  אגיד  אני 

יישובים   או  קיבוצים  או  המושבים  על  העדפה  פה  יש  האם  להסתכל  ניסינו 

 קהילתיים. תראו אין פה איזה שהיא הכרעה מובהקת.  

ה  הנהלת  שעלתה,  ההצעה  ואנחנו  ולכן  וכספים  הנהלה  לוועדת  העלתה  מועצה 

גם   זה לעשות  נבנה את התקציב של שנה הבאה,  ולפיה אנחנו  היום,  מעלים לכם 

ולא   העצמאות,  יום  בערב  יישובים  לאירועים  תקציב  לתת  גם  אומרת  זאת  וגם. 

תמיכה.   גם  אלא  תקציב  היא רק  מהמטלות  ש   המשמעות  בתוכנית    שיוגדרו חלק 

קהיל  אגף  של  יהי העבודה  התכנון    ו ה,  את  לנסות  ו ללוות  לפועל,  ההוצאה  את 

וגם לייצר בצאת יום העצמאות אירוע לא    , להציב תקציבים לאירועים משותפים 

כל כך גדול כמו שהיה השנה, לא דאבל אירוע, משהו קצת יותר צנוע, אבל משהו  

 משותף של כולנו. זה מה שעלה בהנהלה וכספים, ואנחנו מעלים לכם.  

 

ואז    : פרץ   מר ישראל   . היה.. שהוא   .. האירוע. מבחינת  הייתה  הבעיה 

.. מאשר אירוע שהוא תקוע ומי שרוצה  בעצם מראש אתה יוצר את המצב שחלק  .

.. זה דבר אחד. דבר שני, הייתה בעיה נוספת גם בהגדרה, אני   בא ומי שלא רוצה.

באירוע  תחרות  של   סוג  זוכה  הקודם  כל  שמה  לרשום  זה,  על  רותם  עם    דיברתי 

צריכים   אחרים  ולא  אני  לא  לא...  זה  מיותר,  שזה  חושב  אני  עושה,  שהמועצה 

להתחרות להגיע לאיזה אירוע שהוא מועצתי, זה צריך להיות פתוח לכולם, צריך  

עושה   שהמועצה  לאירוע  להגיע  כדי  תחרות  פה  שאין  מחשבה  הזה  בעניין  לתת 
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   לכולם והוא פתוח והוא שמח, כי זה גם לכבוד יום העצמאות. 

 

   - אני רוצה רגע להוסיף   : גב' יהודית דהן 

 

לא    : מר אמיר קרסנטי  כבר  וזה  כזה  שאלון  כשעושים  גם  אחד,  דבר  רק 

אם   נכון.  לא  שזה  חושב  אני  אדם,  הבן  של  הפרטים  את  מבקשים  ראשונה,  פעם 

יישוב   מאיזה  רק  לרשום  אפשר  אנונימי.  להיות  חייב  זה  אמיתי,  שאלון  אתם 

 אתה, אולי בן כמה, אבל לא מעבר לזה.  

 

ו   : גב' רותם ידלין  זה,  את  לעוות  אפשר  אז  מישהו  אבל  אם  ממילא 

   - מתבייש במה העדפה שלו ליום העצמאות 

 

 לא, לא עניין שלו,    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מישהו חושב שלנו יש איזה שהיא עדיפות.    : גב' רותם ידלין 

 

   - יש אנשים... מה אתם זה, לא רוצה להיכנס   : מר אמיר קרסנטי 

 

   - אז נגיד   : גב' רותם ידלין 

 

.    : גב' כרמל טל   רוצים להבטיח שתושבי המועצה הם אלה שיענו

 

כן בסדר, אבל בסוף שולחים את זה בלינק, אתה רואה    : מר אמיר קרסנטי 

, איזה עיוות יכול להיות?  - את זה מאיזה יישוב אתה, טווח הגילאים. לא בטוח ש 
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   - מי עכשיו מיישוב 

 

 בטח שיכול להיות.    : גב' רותם ידלין 

 

 יבוא ולמלא שאלון.     מרמלה   : מר אמיר קרסנטי 

 

אתה יכול לענות הרבה פעמים, זה מאפשר לנו, חבר'ה    : גב' רותם ידלין 

   - לא שאלנו שאלות שיש בהם 

 

 לא משנה, אבל אתה יכול לתת פעם אחת.    : מר אמיר קרסנטי 

 

מה    : גב' רותם ידלין  לאדם  אין  פה,  אין  אגיד,  אני  הסתרה.  בהם  שיש 

 דפה של הרשות.  להתבייש. אין פה איזה שהיא הע 

 

   - אני חושב שברגע ש   : מר אמיר קרסנטי 

 

דווקא בזה אנחנו מבטיחים שלא יהיה עיוותים, שאף    : גב' רותם ידלין 

גם   אנחנו  נעים.  לא  לו  יהיו  אולי מישהו  כך, אגב אתה אומר  יטען אחר  לא  אחד 

 רוצים להבטיח שלא יגידו אחר כך שאנחנו עיוותנו נתונים.  

 

   - לא, אין בעיה. אני חושב   : מר אמיר קרסנטי 

 

   - וגם זה בטח בנושא כזה שהפעיל אנשים מכאן ומכאן   : גב' רותם ידלין 
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   - דווקא בשאלונים   : מר אמיר קרסנטי 

 

אמוציות מכאן ומכאן, הייתה חשיבות לזה שהנתונים    : גב' רותם ידלין 

כמה   שלו,  ביישוב  ולבדוק  לבוא  זה  אחרי  יכול  אחד  וכל  אגב  אמת.  נתוני  הם 

שמורי  האלה  הנתונים  כל  הצביעו.  הם  מה  שאתם  הצביעו,  וכמובן  אצלנו,  ם 

   - יכולים 

 

שדווקא    : מר אמיר קרסנטי  חושב  אני  הכרחי.  כזה  לא  שזה  חושב  אני 

לצורך   והגלוי  אנונימי  מהלא  טובה  יותר  הרבה  לדעתי  היא  פה  האנונימיות 

 ... לדעתי אתם מקבלים...  10%העניין. כי גם אם יש איזה שהיא סטייה של  

 

 דה.  ההערה נרשמה, תו   : גב' רותם ידלין 

 

אני רוצה רגע להתייחס למה שישראל אמר, כשהייתי    : גב' יהודית דהן 

כי   גם  פעם  עוד  אימהות,  כמה  אליי  ניגשו  אז  העצמאות,  יום  צאת  עם  באירוע 

וגם מתוקף התפקיד, והסבירו שהייתה איזה שהיא מבוכה. היה לי קשה    מכירות 

שלא   רוקדות  שהן  לבנות  לרקדניות,  שאימהות  אבל  רגע,  באותו  קרה  מה  להבין 

יכלו להיכנס, כי לא נרשמו בזמן, או לא היה מקום. וזה יצר אי נעימות, וזה גרם  

או לא הגיעו. היה  לזה שכל האימהות עשו כביכול שביתה איטלקית, וזזו הצידה  

איזה שהוא משהו שאני לא יודעת בתכנון, שכנראה לא לקח את זה בחשבון. ואז  

י   אנ אז   . גם.. נותן  זה  שלכאורה  הזה  הפיצול  האם  הזה,  מהמקום  שואלת  אני 

ליישוב,   התמיכה  את  התקציב  את  גם  אחד  מצד  נותן  זה  כי   , הקץ' איפה  שואלת 

גם   פנטסטי  פתרון  זה  לכאורה  מעולה.  ואז  שזה  טובה.  הכי  האופציה  זאת  וגם. 

אני שואלת, האם באירוע המועצתי עכשיו זה לא יהיה בתקציב, הוא יהיה פחות,  
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אירוע   יהיה  שזה  אומר  זה  ואז  היישובי,  לתקציב  קצת  גם  לתת  רוצים  אתם  כי 

או   עדיין  לכולם  יאפשר  אבל  שלו,  במשקל  שלו  במעמד  קטן  יותר  יהיה  שאולי 

במגבל  נהיה  תמיד  יום  שאנחנו  בערב  זה  אם  בין  נעשה,  שלא  אירוע  כל  ה, 

מה   תושבים,  במגבלת  נהיה  האם  העצמאות.  יום  בצאת  זה  אם  ובין  העצמאות 

העצמאות   יום  לאירוע  לבוא  מקום  על  להתחרות  שנצטרך  עליו,  דיבר  שישראל 

 שלנו של המועצה, שזה... אני לא יודעת מה הכיוון.  

 

ונאמר    : גב' כרמל טל  נקדים  כל  קודם  היה  אז  שצריך  שלהגיד 

להתחרות זה קצת רחוק מהמציאות. אני אסביר שנייה. בכל מקום שלא ניקח יש  

   - לנו מגבלה של כמות של אנשים. התחושה 

 

 מספר המקומות מוגבל.    : מר ישראל פרץ 

 

בסדר    : גב' כרמל טל  זה  איך,  של  לטרמינולוגיה  רגע  נכנס  לא  בוא 

כ  במקום  מוגבל  המקומות  מספר  להגיד  עם  גמור  בעיה  שום  אין  זוכה,  הקודם  ל 

של   הגבלה  שישנה  היא  והתוצאה  התוצאה.  מבחינת  בעיניי  שווים  שניהם  זה. 

מקומות בין אם זה במשמר דוד, בין אם זה במיני ישראל, בין אם זה בכל מקום  

מוגבל   לא  לקיים אירוע שהוא  היום במציאות אפשרות  אין  נלך אליו.  אחר שלא 

ורישוי, ומשטרה, וספירה של אנשים וכו'. אז לא יכול  ולא צריך לעמוד בתנאים,  

להיווצר אירוע שיכול להכיל את כולם. בשום מקום אין אירוע שמכיל את כולם.  

לרחוב בעיר, שאתה עובר בין הרבה במות והרבה    , לצורך העניין אותנו,  אל תשוו  

   - אירועים, ואז לכאורה יש לך פריסה רחבה יותר. וגם שם 

 

 יש מגבלה אמיתית.    : יהודית דהן גב'  
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.    : גב' כרמל טל  שאצלנו שכן  כל  לא  וכמובן  מגבלה  יש  שם  וגם 

כמובן   העצמאות.  יום  במוצאי  אירוע  יהיה  שהוא  אירוע  לקיים  היא  המחשבה 

במוצאי   שזה  ברגע  נפלאים  דברים  לעשות  אפשר  מלא.  בתקציב  יהיה  לא  שהוא 

ע  של  המטורפים  המחירים  לא  זה  כי  יכולה  העצמאות,  אני  העצמאות.  יום  רב 

להבטיח שיהיה אירוע נפלא, ויהיה אירוע איכותי, ומהניסיון שלנו רוב מי שרצו  

להגיע, הגיעו. אני גם אגיד בסוגריים שהייתה תופעה של כמות אנשים ששריינה  

 מקום ולא הגיעה בפועל.  

 

 הרבה, לא קצת.    : מר דוד גמליאל 

 

שזה גם לא הרבה, אבל אם הם היו אומרים אנחנו לא    : גב' כרמל טל 

 באים, היה מתפנה מקום לכל אלה שהיה חסר להם.  

 

   - שלחנו הודעות לכולם   : גב' רותם ידלין 

 

 לאשר.    : גב' כרמל טל 

 

בכרטיס,    : גב' רותם ידלין  משתמשים  לא  אתם  אם  בבקשה  שאמרו 

אני אגיד   עושים הפקות לקחים כל הזמן.  ה תשיבו אותו. אנחנו    1,700- גם בתוך 

יום   למוצאי  דדון,  אמיר  של  לאירוע  ברגע  נגמרו  לא  הם  שחילקנו,  כרטיסים 

.    4העצמאות.   .. לכרטיס לתושב.  זה  ותושבות. הגבלנו את  נרשמו תושבים  ימים 

פ  להירשם  שנתנו  גורם  השני  האירוע  את  כי  במציאות.  מחויב  זה  אבל  עמיים. 

להירשם כמשפחה, הוא גם נגמר מאוד מהר, וגם לא באמת בפועל הגיעו משפחות  
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כשהוא   בגזר  שהיה  האירוע  של  הגודל  סדרי  זה  נגיד  שבסוף  ככה  מלאה.  בצורה 

ה  נחגג בערב יום העצמאות. כי זה סדר הגודל פחות או יותר גם של המיקום שהי 

גם של המיקום היום. כמו שאמרנו בישיבה קודמת, המיקום   דוד,  אז של משמר 

שאתם   פעולה  שיתופי  בכלל  וגם  משמעותית,  בצורה  לחסוך  לנו  מאפשר  היום 

 נהנים מהם, כל מי שהולך בוודאי להופעות לאורך כל השנה.  

 

אני מעדיף דרך אגב בפעולה הזאת שחברי המועצה לא    : מר ישראל פרץ 

   - דיפות שהם יכולים להיכנס יקבלו ע 

 

   - לא, אנחנו   : גב' רותם ידלין 

 

   - אני חושב שזה מיותר   : מר ישראל פרץ 

 

 אנחנו מאפשרים לכם.    : גב' רותם ידלין 

 

 אם זה לציבור שיהיה לכולם.    : מר ישראל פרץ 

 

יותר    : גב' רותם ידלין  אגיד  אני  מתנדבים,  שאתם  חושבת  אני  בסדר, 

   - מזה זה חשוב לנו 

 

 בואו נתקדם, זהו מיצינו.    : גב' דרורה בלגה 

 

האלה.    : גב' רותם ידלין  באירועים  שתהיו  לנו  חשוב  זה  אגיד,  רגע  אני 

אנחנו מידי פעם מזמינים אתכם לאירועים, כי העיניים שלכם ומה שאתם רואים  



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

32 
 

י מבחינתנו לקבל החלטה. מי שהיה באירוע הזה יודע שהוא  שם בפועל, זה קריט 

היה מוצלח, יודע שהוא לא באמת עלה על גדותיו. מבין את היכולות שלנו כרשות  

לקבל   לכם  מאפשר  שזה  חושבת  אני  האלה.  האירועים  את  לעשות  מקומית 

החלטות טובות יותר. אני אעלה את זה להצבעה ברשותכם. זאת ההצעה שלנו גם  

הלת המועצה גם של ועדת הנהלה וכספים. אני מעלה מי בעד? תודה רבה.  של הנ 

, אתם תאשרו  2023מי נגד? נמנעים? פה אחד. תודה. זה ייכנס עכשיו לתקציב של  

 .  1את התקציב ותוכניות העבודה. עד כאן סעיף  

 

הוחלט   אחד  החלטה :  ביום  ותמיכה  תקציב  לאשר  פה  יישוביים  לאירועים 

מרכזי    העצמאות  אירוע  קיום  לצד  השנתי,  והתקציב  העבודה  תוכניות  במסגרת 

 .  במוצאי יום העצמאות 

 

 . 31אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2

 

. הערות? מי  31ישיבה מספר    , אישור פרוטוקול 2סעיף    : גב' רותם ידלין 

 בעד? מתנגדים? נמנעים? פה אחד.  

 

 .  31מס'  פרוטוקול מליאה  לאשר  פה אחד  החלטה : הוחלט  

 

 הגשת ערר תב"ע פדיה.  . 3

 

ל   : גב' רותם ידלין  עוברים  אנחנו  אלינו,  תצטרף  בוא  סעיפים    4- עמית 

את   להציג  לעמית  ברשותכם  אתן  ואני  ובנייה.  לתכנון  שרלוונטיים  רצופים 
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עוסק בערר על תב"ר של    3הסעיפים האלה. עמית בבקשה. הסעיף הראשון, סעיף  

ת  מושבניקים  אגיד  אני  ובנייה  פדיה.  לתכנון  הוועדה  יועמ"ש  הדר  עדי  קשיבו. 

 ברוך הבא.  

 

לכולם   : מר עמית קפוזה  בעולם  שלום  היום  סעיפים  כמה  לנו  יש  אז   ,

בעצם   אז  תכנון.  ועדת  ולא  מליאה  נשארת  עדיין  שזה  למרות  והבנייה,  התכנון 

מושב פדיה היה בעצם חלוץ המושבים לקדם תב"ע מושבית ליחידה שלישית. וגם  

ועוד   כגון הרחבת שטח המגורים בנחלה,  נוספים שהתב"ע עוסקת בהם,  נושאים 

שבעצם   הוועדה  שזו  המחוזית,  בוועדה  נדונה  התוכנית  אחרים.  טובים  דברים 

מההפקדה   וחלק  להפקדה  אושרה  אותה.  ולאשר  התוכנית  את  להפקיד  יכולה 

- קשו, ל דונם, שזה מה שבי   2.5- את תחום המגורים בנחלה מ   בעצם הייתה לשנות 

ו    2 הגשנ בוועדה  בעצם  אנחנו  וגם  המושב  גם  אישר.  שהמחוז  מה  שזה  דונם 

שיאשרו   זאת  בכל  וביקשנו  ההחלטה,  על  הוועדה    2.5התנגדות  ובעצם  דונם. 

בגלל שההתנגדות הזאתי חתמה את   ובעצם  המחוזית החליטה לסרב להתנגדות. 

על   להגי   2התוכנית  הוא  לעשות  הנכון  שהדבר  החלטנו  אז  למועצה  דונם,  ערר  ש 

המושבים   כלל  בעצם  בתור,  הבא  אבל  ראשונים  פדיה  אומנם  בעצם  כי  הארצית. 

 בן נון, ישרש וכל האחרים, אני יודע גם שאתם מתקדמים.  

 

.      דובר:   לא, זה אירוע מכונן

 

שהגשת    : מר עמית קפוזה  חושבים  אנחנו  ולכן  מכונן,  סופר  אירוע  זה 

לנו רוח   ערר בשלב הזה זה סימון לבאות לכל המושבים במועצה. אני אגיד שיש 

   - גבית בעצם 
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שהיא    : גב' רותם ידלין  החלטה  פה  יש  אגיד.  אני  רגע,  אוסיף  אני 

לכל   גורפת  היא  במועצה,  רק  לא  המושבים,  לכל  גורפת  והיא  מובילה,  החלטה 

יכולים  המוש  לא  הם  הזה.  בעניין  ראשונים  הם  קדימה,  רצו  פדיה  בארץ.  בים 

זכות   יש  לנו  רשות.  לקבל  צריכים  הם  ערר.  להגיש  רשות  להם  יש  ערר,  להגיש 

אני   להגיש,  שנכון  חשבנו  ולכן  אחד.  מאף  לבקש  צריכים  לא  אנחנו  ערר.  להגיש 

איתנו.  שנמצאת  המושבים  תנועת  עם  ביחד  זה  את  עושים  אנחנו  במקביל    אגיד 

איתנו   הזאת.  ההחלטה  את  להבטיח  כדי  בממשלה,  מהלכים  כמה  עושים  אנחנו 

שמוגשים   המרכז  מחוז  כל  על  נתונים  לנו  יש  האזוריות.  המועצות  המרכז  נמצא 

במסגרת הערר הזה. ובעצם הבקשה היא בין השאר שאתם תאשרו לנו להגיש את  

 הערר הזה.  

 

 אה כחלק מהתנאים.  אנחנו צריכים החלטת מלי   : מר עמית קפוזה 

 

   - זה חובה להגיש כזה ערר, זה לדעתי לא   : מר אמיר קרסנטי 

 

זה    : גב' רותם ידלין  את  מביאים  אנחנו  ולכן  מסכימים,  אנחנו 

 לאישורכם. הערות? שאלות?  

 

.    : מר ישראל פרץ  .  אני רוצה להעיר משהו. אני במקרה בשבוע שעבר יש.

 

 זה ביחס לפדיה?    : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר ישראל פרץ  .  לא, לא, רק הערה אחת.
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התוכנית הכוללנית מתקדמת אנחנו נעדכן אתכם כמו    : גב' רותם ידלין 

משהו   להגיד  רוצה  אתה  ויקטור  לפדיה.  ביחס  הערה  רגע  עושים.  תמיד  שאנחנו 

 כנציג המושב?  

 

וכדאי    : מר ויקטור חמני  המושבים,  לכל  שטובה  תכנית  שזו  חושב  אני 

 לתמוך בה.  

 

נוספות    : גב' רותם ידלין  שאלות  אין  אם  זה  את  מביאה  אני  אז 

על   ערר  נגיש  אנחנו  רבה.  תודה  אחד  פה  נמנעים?  מתנגדים?  בעד?  מי  להצבעה. 

 תב"ע של פדיה כבר בשבוע...  

 

בתחום    : מר אמיר קרסנטי  זה  אם  השאלה  לוקח,  זה  זמן  כמה  השאלה 

   - הממשלה הזאת או בממשלה 

 

   - כמו שרמזתי   : גב' רותם ידלין 

 

 זה מסוכן האירוע הזה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

הממשלה    : גב' רותם ידלין  מול  כרגע  בטיפול  הנושא  שרמזתי  כמו 

הרלוונטית. ונגיד אכן לא כל ממשלה תתמוך בדבר הזה, אנחנו עושים מה שאנחנו  

 יכולים בממשלה הזאת, ונמשיך גם בממשלה הבאה.  

 

 השאלה במקומה.      דובר: 
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ל   : גב' רותם ידלין  יש  במקומה,  מאוד  השאלה  חזקה  גבית  רוח  נו 

שחשובים   דברים  מאוד  הרבה  על  האלה  בימים  התכנון  במינהל  הפנים  ממשרד 

עם   דופן  יוצאת  עבודה  אגיד  אני  אז  סיום  זה לקראת  שוב,  גזר.  למועצה אזורית 

השינויים   על  לי  חבל  אישי  באופן  שבאמת  אגיד  ואני  השרה.  עם  הפנים,  משרד 

 .  הפרסונליים ככול שיהיו במשרד הפנים 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  . . 

 

 אמרתי ככול שיהיו.    : גב' רותם ידלין 

 

 להגיש ערר תב"ע פדיה.  לאשר  פה אחד  החלטה : הוחלט  

 

 הגשת ערר תב"ע גני הדר.   . 4

 

 סעיף הבא.    : מר עמית קפוזה 

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  אנחנו  הבא,  דומה  4סעיף  עניין  שוב   ,

 הגשת ערר על תב"ר של גני הדר.  

 

אז בעצם ליישוב גני הדר יש, זה לא ליישוב, זה בעצם    : מר עמית קפוזה 

המחוזית.   הוועדה  בסמכות  גם  תב"ע,  קידמו  הדר  גני  ביישוב  מגרשים  למספר 

דיור   יחידות  של  זכויות,  מצב  של  השוואה  בעצם  זה  עשו,  שהם  ממה  חלק 

הזאתי   התוכנית  היישוב.  לשאר  הגדולים  במגרשים  משקים,  לא  זה  במשקים, 

של   תמיכה  והוחלט  קיבלה  המחוזית,  בוועדה  לדיון  עברה  המקומית,  הוועדה 
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החליטו   פשוט  בתנאים,  הפקדה  בתנאים  אותה  לאשר  לא  כלומר  אותה.  לדחות 

לגלגל אותה מכל המדרגות. ואנחנו חושבים שזה בעייתי מאוד שיישוב, עוד פעם  

ומגישים   שבאים  היישובים  מתוך  מגרשים  המון  זה  אלא  כיישוב,  יישוב  לא  זה 

   - תכנית 

 

 באיזה נימוק?    : מר ישראל פרץ 

 

צפיפויות,    : מר עמית קפוזה  של  לסוגיות  שקשורים  מנימוקים 

שהצפיפויות לא היו מספיק צפופות לדעתם. אני לא כל כך חושב שהנימוקים היו  

נכין   בעצם  שאנחנו  תקופה,  לפני  אישרתם  הרי  אתם  אגיד  אני  ונכונים.  טובים 

שההחלטה הזאתי היא רעה לנו גם כמועצה וכוועדה  תב"ע לכל גני הדר. אני אגיד  

בעתיד?   יהיה  מה  אז  דוחים,  כבר  פה  אם  כי  ליישוב.  מקדמים  שאנחנו  לתב"ע 

מטעם   ערר  להגיש  הוא  לעשות,  הנכון  שהדבר  חושבים  הזה  במקרה  גם  ואנחנו 

לקבוע   ירצו  ידונו.  ולפחות  ההחלטה,  את  ישנו  שבעצם  כדי  המקומית,  הוועדה 

גני  תנאים, שיקבעו   גורף. אז זה לגבי  יגידו לא  תנאים, שיגידו מה כן, אבל שלא 

 הדר. 

 

 שאלות? הערות?    : גב' רותם ידלין 

 

רואה    : גב' דרורה בלגה  לא  דווקא  אני  לומר,  לי  יורשה  אם  אקולוגית, 

 בתים.    3בתים ועל היישובים גם כן פי    3יתרון בלהעמיס על המושבים פי  

 

   - ת צריכה להסכים עם הערר בדיוק, אז א   : גב' רותם ידלין 
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 בתים.    3פי    : גב' דרורה בלגה 

 

 בדיוק.    : מר עמית קפוזה 

 

 אני לא חושבת שזו טוב.    : גב' דרורה בלגה 

 

 מה יגידו ברמלה?    : מר אמיר קרסנטי 

 

   - אקולוגית. אבל אני מבינה את הרצון של התושבים   : גב' דרורה בלגה 

 

יכולת    : מר עמית קפוזה  עדיין  יש  במועצה  היישובים  לכל  עובדתית 

, גם במושבים וגם ביישובים יש להם זכויות  35לגדול על פי תכנית מתאר ארצית  

 לגדול.  

 

אני משתפת אתכם בהרהוריי, ולצערי זה רק הרהוריי,    : גב' דרורה בלגה 

עם   צפופות  שכונות  מעין  להיות  יהפכו  שהיישובים  מגרש.    3בזה  כל  על  בתים 

..  וא   נחנו מאבדים את האופי של.

 

 הפוך, על זה אנחנו מגישים ערר.    : גב' רותם ידלין 

 

 .  י דרורה, אל תיתממ   : מר אמיר קרסנטי 

 

 על זה בדיוק הערר.    : מר נריה הרואה 
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 הרצליה פעם הייתה כמונו.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 לא, הערר רוצה כן.    : גב' דרורה בלגה 

 

 זה בדיוק הערר הזה.    : מר עמית קפוזה 

 

רוצה להרחיב את זה עוד יותר,    המחוזית   לא, הוועדה   : מר נריה הרואה 

 שיהיה יותר צפוף.  

 

 נכון, נכון.    : מר עמית קפוזה 

 

   - הבקשה הייתה   : גב' רותם ידלין 

 

 את צודקת.    : מר נריה הרואה 

 

 שנה הייתה כמונו.    30הרצליה לפני    : מר אמיר קרסנטי 

 

 אנחנו רוצים שיישאר הצביון.    : מר עמית קפוזה 

 

הייתה    : גב' רותם ידלין  מתוך  הבקשה  הדר,  גני  את  דחו  יותר,  לצופף 

למועצה   לא  מתאים,  לא  לא,  אומרים:  ואנחנו  יותר.  היישוב  את  לצופף  מטרה 

לצפיפות   לא  ליישובים שלה,  לא  גזר,  בגני  אזורית  כבר במרקם הקיים,  הקיימת 

גזר כולה. אנחנו חושבים שיש פה השלכות שה  ובמועצה אזורית    ן הדר ספציפית 

רלוונטיות לכלל המועצה. וכמו הסעיף הקודם בפדיה גם כאן אנחנו מבקשים את  
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 רשותכם להגיש את הערר הזה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד?  

 

 אני נמנעת.    : גב' דרורה בלגה 

 

 נמנעים?    : ב' רותם ידלין ג 

 

 אני.    : גב' דרורה בלגה 

 

 נמנעת?    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מתנגדים?    : גב' רותם ידלין 

 

 לא הבנת את ההחלטה.    : מר נריה הרואה 

 

קולות,    : גב' רותם ידלין  ברוב  עבר  חברים  קולות,  רוב  גמור.  בסדר 

 תודה רבה.  

 

 להגיש ערר תב"ע גני הדר.  לאשר  ברוב קולות  החלטה : הוחלט  

 

 השבת קרקע לקיבוץ גזר.   . 5

 

 אנחנו עוברים לסעיף הבא.    : גב' רותם ידלין 

 

 הפוכה התזה שלך.    : מר אמיר קרסנטי 
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 השבת קרקע קיבוץ גזר.    5סעיף מספר    : גב' רותם ידלין 

 

,    : מר עמית קפוזה  מספר  אוקיי לפני  אלינו  פניה  גזר  קיבוץ  בעצם  אז 

חודשים, בבקשה לעשות השבה של קרקע שהופקעה, ואני ככה אספר את הסיפור  

בשנת   שהתרחש.  גז/   1996כפי  תכנית  סטטוטורית,  102/10הייתה  דרך  שיצרה   ,

וטורית שבעצם אפשרה כניסה לשכונה של בית  אתם רואים אותה כאן, דרך סטט 

 חשמונאי, שכונת כרמים. ובעצם זו הייתה התב"ע.  

 

קיבוץ    : גב' דרורה בלגה  איפה  המרחבית,  המפה  את  רואים  לא  אנחנו 

 גזר?  

 

את    : מר עמית קפוזה  בעצם  הסוף  עד  תשמעו  שנייה,  שנייה,  שנייה, 

 ההשתלשלות.  

 

 חסרה לנו מפה מרחבית.    : גב' דרורה בלגה 

 

חשמונאי    : גב' רותם ידלין  בית  ואת  המועצה  את  רואה  את  פה  במרחב 

 הישנה, זה בצהוב, בכחול את רואה את השכונה החדשה.  

 

 אנחנו יושבים כאן. בדיוק.    : מר עמית קפוזה 

 

כביש    : ם ידלין גב' רות  רואה  ואת  בסביבתה  הכבישים  את  רואה  את 

   - אחד מוטבע 
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 אבל אני לא רואה את קיבוץ גזר.    : גב' דרורה בלגה 

 

 שיוצא לכיוון קיבוץ גזר.    : גב' רותם ידלין 

 

   - קיבוץ גזר נמצא כאן אוקיי? זו הכניסה   : מר עמית קפוזה 

 

 באותו מקום.      דובר: 

 

 בדיוק, אותו מקום.    : מר עמית קפוזה 

 

 חסרה מפה יותר כללית.    : גב' דרורה בלגה 

 

הנה      : מר עמית קפוזה  המרחב.  את  מכירה  שאת  לי  נראה  אבל  אוקיי, 

בשנת   יותר.  טיפה  רואים  השטח    2012פה  להפקיע,  אפשר  דרכים  הופקע,  השטח 

בשנת   המועצה.  לטובת  בשלמותו  הופקע  רואים    2013הזה  אנחנו  בעצם  תכנית, 

גז/   2013ת ההפקעה. בשנת  פה א  ושינתה את    102/19בעצם אושרה תכנית חדשה 

ויצרה את הדרך שאנחנו   להיות חקלאי, ביטלה את הדרך  הייעוד, החזירה אותו 

 מכירים אותה היום.  

 

 האדומה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 .  300האדומה. כביש    : מר עמית קפוזה 
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 האדומה.    : גב' רותם ידלין 

 

 האדומה נו, זה בסדר, איפה שהכיכר.    : קרסנטי מר אמיר  

 

   - אז בעצם מה שקרה זה שהיום ההפקעה   : מר עמית קפוזה 

 

 זה הרבה יותר הגיוני אגב.    : מר אמיר קרסנטי 

 

בעצם    : מר עמית קפוזה  אבל  עכשיו,  בתכנון  לא  אנחנו  בסדר,  אוקיי 

גם   רואים  אתם  הזאת  הקרקע  בפועל.  חקלאית  קרקע  על  היא  ההפקעה  היום 

קרקע חקלאית בייעוד הקרקע, וגם קרקע חקלאית בעיבוד. כלומר אשכרה קרקע  

ובעצם   רב,  היגיון  בזה  אין  אז  אותה הוא המועצה.  שמחזיק  מי  ובעצם  מעובדת, 

מנת שנשיב את הקרקע. צריך להגיד ההשבה היא חזרה למינהל.  הקיבוץ פנה על  

 ומהמינהל זה חוזר לקיבוץ, כי זה נגרע מהמשבצת של הקיבוץ  

 

 כן ברור.    : מר אמיר קרסנטי 

 

למשבצת,    : מר עמית קפוזה  זה  את  לו  שיחזיר  מהמינהל  מבקש  הקיבוץ 

אבל לטובת כך אנחנו צריכים לבטל את ההפקעה, וזה בעצם מה שאנחנו עוזרים  

 לקיבוץ לקדם. וצריך גם עבור הדבר הזה החלטת מליאה.  

 

 שאלות?    : גב' רותם ידלין 

 

 יאללה בהצלחה.    : מר אמיר קרסנטי 



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

44 
 

 

 יש לי משהו להגיד.    : מר נריה הרואה 

 

שאני    : מר ישראל פרץ  כמה  עד  להיות,  אמורה  שהייתה  הזאת  הדרך 

זוכר הייתה צריכה להיות באמת דרך שתחבר את כפר שמואל אחר כך בכיכר. זו  

 הכיכר המרכזית שהייתה צריכה להיות.  

 

זה.    : מר עמית קפוזה  לא  זה  כאן.  לא  ממש  זה  זה.  לא  זה  לא,  לא,  לא, 

, אנחנו מדברים מדרום, באזור בית  424- פון ל הדרך הזאתי, כי כפר שמואל זה מצ 

 חשמונאי גזר.  

 

 לאן הייתה צריכה להוביל הדרך הזאת?    : גב' דרורה בלגה 

 

   - שאלה מצוינת   : גב' רותם ידלין 

 

 חיבור לשכונה.    : מר עמית קפוזה 

 

 חיבור לשכונה.    : גב' רותם ידלין 

 

 שנים.    10יצרו חיבור חדש לפני    : מר עמית קפוזה 

 

 בין מה? בין השכונה לבין קיבוץ גזר?    : גב' דרורה בלגה 

 

 כן.    : מר עמית קפוזה 
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 יציאות.    2לכביש יציאה, זאת אומרת שיהיה לך    : מר אמיר קרסנטי 

 

 לדרך לקיבוץ גזר.      : מר עמית קפוזה 

 

המון    : מר אמיר קרסנטי  מוסיפה  כשאת  תכנוני.  היגיון  הרבה  גם  פה  יש 

המון תושבים, את צריכה שיהיה יותר יציאות, כי בסוף יהיה פקק מזה עד עזריה,  

 ואנשים ישבו בבית לא יוכלו לצאת.  

 

זה    : מר עמית קפוזה  היום,  בדיון התכנוני  לא  פעם אנחנו  עוד  עובדתית 

קרקע חקלאית לכל דבר ועניין,    שנים, הקרקע הזאת חזרה להיות   10אושר לפני  

 גם בייעוד גם בפועל. וההיגיון אומר שצריך להחזיר את ההפקעה.  

 

.    : גב' רותם ידלין   כן, שאלות נוספות? כן

 

נכונה,    : מר נריה הרואה  החלטה  זו  ההחלטה,  על  מברך  כל  קודם  אני 

בוודאי  ואין ספק שאם הייתה הפקעה או בטעות או שהיא כבר נדרשת יותר, אז  

שצריכים להשיב. אני מקווה שרק בבוא הזמן גם קרקע שהופקעה בטעות במושב  

 - מצליח 

 

יידון לגופו.      דובר:   כל נושא 

 

   - כל קרקע חקלאית   : גב' רותם ידלין 
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 גם היא תושב באותה מידה.    : מר נריה הרואה 

 

 כל קרקע חקלאית שהופקעה, תושב.    : גב' רותם ידלין 

 

התכוונתי.    : מר נריה הרואה  אני  למה  אבהיר  רק  אני  אז  יודע,  שלא  מי 

שהיו מפקיעים   לך  מצליח. תאר  האדמות של מרכז  כל  את  פשוט  בטעות הפקיעו 

את כל האדמות של הקיבוץ אני בטוח שגם שם יושבו אדמות, כי טעויות צריכים  

 לתקן.  

 

מה. אני מביאה את זה להצבעה. מי  ש תודה, ההערה נר   : גב' רותם ידלין 

 בעד? מתנגדים? נמנעים? פה אחד.  

 

 .  השבת קרקע לקיבוץ גזר לאשר  פה אחד  החלטה : הוחלט  

 

 בית העלמין כרמי יוסף.    426-0726588אישור למועצה להגשת תכנית   .  6

 

 , בית עלמין כרמי יוסף.  6אנחנו עוברים לסעיף    : גב' רותם ידלין 

 

,    : מר עמית קפוזה  עלמין בית  בפועל  קיים  יוסף  כרמי  ביישוב  אוקיי, 

אנחנו   המרחבית  במפה  היישוב.  לצד  שלו  המיקום  את  רואים  אתם  שממוקם, 

רואים בסימון   המגינים. אנחנו  יער  רואים את  אנחנו  יוסף.  כרמי  פה את  רואים 

בעצם   יכולים  אתם  אין  בזום  טיפה  הקיים.  העלמין  בית  של  המיקום  את  צהוב 

המ  את  הוועדה  לראות  בסמכות  תכנית  מקודמת  בעצם  היום  בפועל.  שלו  יקום 

שלה   שהמטרה  לא    להסדיר היא  המחוזית,  הזה  העלמין  בית  העלמין.  בית  את 
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נכון   דבר  וזה  מסודרת,  תב"ע  עם  הסדרה  לו  לעשות  וצריך  מלא,  באופן  מוסדר 

הוועדה   עמדת  שזו  יודעים  אתם  מוסדר.  לא  בעצם  שהוא  דבר  לכל  לעשות  וראוי 

נעשית,  המקומ  הזאת  התוכנית  שיותר.  כמה  הסדרה  של  לכיוון  ללכת  תמיד  ית, 

היישוב   ועד  היישוב,  של  המקומי  הוועד  ידי  על  מלא  באופן  וממומנת  מקודמת 

סליחה. היא מוגשת על ידי הוועדה המקומית, בגלל שבאמת מדובר פה בהסדרה,  

התוכנית.   את  רשמי  באופן  להגיש  צריכים  ואנחנו  יותר.  כללי  והוועדה  באופן 

את   פה  לראות  יכולים  אתם  מליאה.  החלטת  מבקשת  בעצם  זה  על  גם  המחוזית 

חקלאית.   קרקע  היום  בכלל  זה  רואים  אתם  המאושר.  המצב  את  המוצע,  המצב 

אנחנו   הסדרה.  לעשות  הוא  הנכון  והדבר  בפועל,  קיימים  קברים  שראיתם  כמו 

 רואים את זה כאן.  

 

 מה זה אדום?      דובר: 

 

ז  תמיד    : ה מר עמית קפו עלמין.  לבית  חנייה  חנייה.  דרך,  זה  אדום 

 מסדירים גם את החנייה בצורה של דרך, חניון.  

 

 מי הבעלים של האדמה היום?    : מר נריה הרואה 

 

 הבעלות היא של המינהל.    : מר עמית קפוזה 

 

שצריכה    : מר נריה הרואה  זאת  המועצה היא  למה  להבין,  רוצה  רק  אני 

 לקדם ולא...  

 

 שאלת את השאלה הזאת גם בפעמים הקודמות.    : גב' רותם ידלין 
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 עכשיו אני עדיין לא מבין.    : מר נריה הרואה 

 

לא    : גב' רותם ידלין  רואים  שאתם  כמו  עלמין  בית  זה  אז.  גם  הבהרנו 

או  תיקח  שהמועצה  ביקשה  המדינה  בתנאי  מוסדר.  אותו  לקחנו  כנפיה.  תחת  תו 

.  היישוב ולכן הכול ממומן על ידי    לבית העלמין,  שאין למועצה שום הוצאות בנוגע 

המועצה.   של  להיות  צריכה  כנפיה,  תחת  זה  את  לקחה  כשהמועצה  ההגשה,  אבל 

   - ולכן המועצה מגישה ואנחנו מבקשים את אישורכם. כאמור המימון 

 

נניח  אבל כל תכני   : מר נריה הרואה  ת סתם לדוגמא, גם תכניות אחרות 

זאת   בקרקע.  שמחזיק  מי  זה  אותם  שהגיש  מי  קודם,  שדיברנו  מתאר  תכניות 

   - אומרת ה 

 

   - השטח הזה אינו שייך ליישוב. ולכן   : גב' רותם ידלין 

 

 כן, אמרתי.   : מר עמית קפוזה 

 )מדברים יחד(  

 

 אמרנו זה בבעלות של המינהל.    : מר עמית קפוזה 

 

 בבעלות של המינהל.    : גב' רותם ידלין 

 

 זה לא שייך לכרמי יוסף.    : מר עמית קפוזה 
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   - אה זה לא חלק מה   : מר נריה הרואה 

 

.    : גב' רותם ידלין  .  נכון, זה לא חלק.

 

 נכון, זה לא המשבצת שלהם.    : מר עמית קפוזה 

 

   - בעצם כל בתי העלמין שלנו הם כאלה שהמועצה   : מר אמיר קרסנטי 

 

.    : גב' רותם ידלין   לא, זה בית העלמין היחידי

 

   - אני יודע שיש לפדיה פתחיה יש להם   : מר אמיר קרסנטי 

 

יש    : גב' רותם ידלין  שייכים    13או    11לא  הם  במועצה.  עלמין  בתי 

 ליישובים.  

 

 הם ברובם במשבצות.    : מר עמית קפוזה 

 

 - מה שיש פה אצלנו ב   : מר אמיר קרסנטי 

 

 זה שלנו.    : גב' רותם ידלין 

 

 זה של המועצה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 זה מועצתי היחידי של המועצה.    : מר עמית קפוזה 
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יש    : גב' רותם ידלין  לכולם  המועצתי,  העלמין  בית  זה  המועצתי,  זה 

גרים   אם  ובין  עלמין,  בית  בו  שיש  ביישוב  גרים  הם  אם  בין  בו,  להיקבר  זכות 

בית   זה  המועצה,  של  בשטחה  נפטרו  חלילה  אם  או  עלמין.  בית  בו  שאין  ביישוב 

בית  ידינו.  על  גם  שמומן  ממומן    עלמין  אינו  ספק  הסר  למען  הזה  העלמין 

   - מתקציבה של המועצה. רק בגלל שאין בעלות ליישוב, אנחנו 

 

מהדבר    : מר נריה הרואה  שכתוצאה  עכשיו  חשש  אין  שאלה,  לי  יש  רגע 

להיקבר   וידרשו  יבואו  יוסף  כרמי  של  תושבים  לא  שהם  תושבים  נניח  הזה, 

   - קבר במקום? כי בסופו של דבר החוק מקנה זכות להי 

 

זה    : גב' רותם ידלין  הסדרה  אחרי  יום  של  בסופו  שלנו  המטרה  שוב, 

להעביר את זה באופן מלא ליישוב, ולא להשאיר את זה כבית עלמין של המועצה.  

היועצים   עם   . אנחנו.. מבקש,  מגיע,  המועצה,  עזרת  את  שצריך  יישוב  כל 

המשפטיים, לפעמים עם היועצים האלה, לפעמים עם היועצים האלה, כעניין של  

 ם אנחנו יכולים לעזור. מטרתנו פה היא לעזור ליישובי המועצה.  זה. לומדים א 

 

אומר    : מר נריה הרואה  רק  אני  לעזור.  לא  אמרתי  לא  חלילה,  לא 

של   העלמין  בית  זה  רגע,  יגידו:  אנשים  שאולי  מצב  יש  הזה  מהדבר  שכתוצאה 

 המועצה, כל אחד יכול לבוא להיקבר פה.  

 

ות? שאלות נוספות? שאלות? מי  זו אינה המטרה. הער   : גב' רותם ידלין 

בעד? מתנגדים? נמנעים? פה אחד תודה רבה. תודה עמית, תודה עדי, נעמתם לנו  

 מאוד מאוד.  
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אני מתנגד להיקבר בכרמי יוסף. אני מציע שזה יירשם    : מר אמיר קרסנטי 

 בפרוטוקול.  

 

 ההערה שלך נרשמה.    : מר ישראל פרץ 

 

שנצטרך לקבור אותך באופן כללי.  אמיר אני מתנגדת    : גב' רותם ידלין 

 לפיכך אנא הישאר עמנו, תודה רבה. הפוגה קומית קלה בזכות אמיר ורותם.  

 

 .  בית העלמין כרמי יוסף   0726588-426תכנית  פה אחד להגיש  : הוחלט  החלטה 

 

.   –   2022תקציב   . 7  אישור עדכון ראשון

 

עדכון    2022תקציב    7אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף    : גב' רותם ידלין 

. אתם יכולים לראות  2022לתקציב    1ראשון. אנחנו מביאים בפניכם עדכון מספר  

כי זה מאוזן, אבל   וגם מן הסתם  גם  גידול. הפעם הגידול הוא מהצד בעיקר,  פה 

של ההוצאות. קודם כל בעקבות המדידות גדלו תקציבי חלק מהיישובים,    מהצד 

ל  להגדיל  וצריך  השנה.  בסוף  גידול  שמדדנו  השני  שלהם.  ההשתתפות  את  הם 

היו   ואבטחה,  ניקיון  בהוצאות  גידול  זה  השלישי  המועצה.  של  הביטוח  בעלויות 

עדכוני שכר חדשים בשלטון המקומי. זה חל על כל השומרים בבתי הספר במבני  

המועצה, על כל גופי הניקיון. זה עיקר העניין. נושא נוסף זה קייטנות הקיץ, הם  

מתוקצבות   אחרים.  היו  ודברים  הקורונה  בגלל  בפניכם,  שהבאנו  בתקציב  בחסר 

הנוסף   גם הכנסות. הדבר  לזה  שיש  ברווחה,  ו תוספ   אלו תכף תראו  ת של השמות 

גם של נכים וגם של משפחות נזקקות. לצד זה אנחנו גם מציגים קיטון בהוצאות  
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נמצא  ככה,  נראה  הוא  ההוצאות,  של  הצד  זה  ברכה.  תמיד  שזה  במועצה,    השכר 

 בפניכם.  

הה  של  הכנסות    כנסות בצד  הבאנו  הזה.  העניין  את  לאזן  מחויבים  כמובן  אנחנו 

מהמדינה, הכנסות ממשרד החינוך בגין פסיכולוגיים חינוכיים, תוספות, סייעות,  

מסגרות חינוכיות, ותקציבי צמצום פערים של הקורונה. הבאנו תקציבים נוספים  

ת, גדלנו  ממשרד הרווחה בגין אותן השמות נכים שראיתם עכשיו שגדלנו בהוצאו 

קולות   של  ותוספת  הזה.  בעניין  דלתא  לנו  יש  תמיד  אזכיר  אני  בהכנסות.  גם 

הפסטיבל   השאר  בין  קוראים,  קולות  הרבה  הוציא  התרבות  משרד  קוראים. 

שדיברנו עליו לפני שבוע, וזה נכנס בצד של ההכנסות מהמדינה. בצד של הכנסות  

תוס  גם  ארנונה,  גביית  תוספת  גם  לנו  יש  אז  ממשטרת  עצמיות,  הכנסות  פת 

על   שלנו  ההוצאות  את  הגדילו  המקומי  השלטון  של  שההסכמים  ברגע  ישראל. 

אבטחה, גם יש לנו גידול בהכנסות מהמשטרה. תוספת בהכנסות לקייטנות קיץ,  

   - שוב ככול 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  . .Even  . 

 

הדלתא  . ההבדל בין שמירה לדוגמא,  evenלא, הם לא    : גב' רותם ידלין 

היא   ברווחה    750,000בשמירה  הדלתא  חלק  ₪25%.  זה  מסבסדים,  אנחנו   .

לנו   חשוב  פה  אבל  כמובן.  האלה  השירותים  את  לסבסד  זה  שלנו  מהתקציב 

הגזבר.   בראשות  הכספים,  אגף  של  אחראית  כלכלית  התנהגות  זו  לכם,  להראות 

מאזנים את  למועצה בהוצאות. ואנחנו    אנחנו מגדילים, ראינו את הגידול הנדרש 

 זה גם עם גידול נכנס בהכנסות.  

 

   - רותם אפשר לשאול שאלה רגע לגבי   : מר אמיר קרסנטי 
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.    : גב' רותם ידלין   זה הזמן לשאול שאלות בוודאי

 

האחוז    : מר אמיר קרסנטי  מה  באחוזים,  זה  את  לקבל  אפשר   ...

  . .  שקיבלנו.

 

 בגלל מה?    : מר דוד גמליאל 

 

   - Xאם עכשיו סתם לדוגמא קיבלנו    : מר אמיר קרסנטי 

 

   - זה שונה לכל   : גב' רותם ידלין 

 

₪,    : מר אמיר קרסנטי  מיליון  נגיד  היו  מארנונה  הכנסות  עכשיו  אם  לא, 

₪    1,200,000השאלה היא עכשיו בגלל שעשינו מדידות בכמה אחוז זה עלה. נגיד  

   - . אם אתה יודע להגיד בכמה אחוזים 2%אז אני יודע זה  

 

יש    : מר דוד גמליאל  ביותר  בחיובים.    10%באופן זהיר  בחיובים,  גידול 

   - זאת אומרת שאם נאמר 

 

   - המדינה   : ר אמיר קרסנטי מ 

 

לך.    : מר דוד גמליאל  אומר  התבטא    10%אני  זה  בחיובים.  נטו  גידול 

בערך   של  מצטבר  בסכום  והשנה,  שעברה  אתם    10בשנה  בחיובים.   ₪ מיליון 

 ראיתם את זה בגידול של התקציב.  
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. פעם אחרונה זה    : מר אמיר קרסנטי  זאת אומרת אני מבין שהמועצה כל..

   - בכל האלמנטים של דברים שלא היו   10%- שנים, גדלה ב   10היה לפני  

 

כאלה    : מר דוד גמליאל  מדידות  עשתה  לא  מעולם  המועצה  אמיר, 

   - יסודיות 

 

 שנים אני חושב.    10למה? הייתה מדידה לפני    : מר אמיר קרסנטי 

 

או   : מר דוד גמליאל  פה  אני  אני  לך,  אומר  אני  עשינו    30מר,  שנה. 

מאוד   היה  הפעם  שעשינו  המדידות  עומק  אבל  בעבר,  מדידות  עשינו  מדידות, 

 יסודי.  

 

   - ואני אגיד לך אמיר, עוד לא הגענו ל   : גב' רותם ידלין 

 

 מה זה עומק המדידות? לא הבנתי.    : מר אמיר קרסנטי 

 

   - אני אגיד   : גב' רותם ידלין 

 

 שנים,    10כשבאו אליי אני זוכר שבאו לפני    : קרסנטי מר אמיר  

 

לא ויתרנו לאף אחד שלא נתן להיכנס. אם אתה שואל    : מר דוד גמליאל 

 אותי.  
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.    : מר אמיר קרסנטי   אה אוקיי

 

   - ונגיד יותר מזה   : גב' רותם ידלין 

 

 כן, לא ויתרנו לאף אחד.    : מר דוד גמליאל 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  . . 

 

 היו מדידות.    : דוד גמליאל מר  

 

במשבצת    : גב' רותם ידלין  אצלך  גדל  ולא  נורמטיבי  אתה  כי   . אתה..

בכל   בסיבוב  עכשיו  אנחנו  שמואל,  בכפר  עוד  היינו  לא  רגע,  נגיד  אבל  דבר.  שום 

וחצי   בחודשיים  יהיו  האחרים  החצי  מחצי.  יותר  בקצת  לדעתי  היינו  היישובים. 

ים כשאנחנו מגיעים את הגידול שהיה במדידות  הקרובים. אנחנו בכל יישוב מציג 

בין   שונות  יש  באחוזים.  הגידול  את  מכירים  המקומיים  הוועדים  הזה.  ביישוב 

יישובים שגדלו  יש  יישובים שגדלו ב 5%- ב   היישובים.  יש  בגלל המדידות  .  13%- , 

חוזר אליהם בצורה    20%- כל הוועדים המקומיים מקבלים יותר תקציב בחזרה. ה 

ואני אגיד מה שאני אומרת ביישובים, מי שנפגע הכי הרבה מזה שלא    משמעותית. 

כזאת   תוספת  כי  המקומיים.  הוועדים  זה  גזר,  אזורית  במועצה  מדידות  היו 

של   גזר  אזורית  מועצה  של  אנחנו    200בתקציב  שולית,  תוספת  היא   ,₪ מיליון 

 ,  10%יכולים איתה או בלעדיה. אבל תוספת של  

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  כן, אבל.
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 לא, ממש לא.    : גב' רותם ידלין 

 

 ביישוב זה הרבה.    10%  : מר אמיר קרסנטי 

 

 זה המון כסף.    : גב' רותם ידלין 

 

 הרבה כסף.    : מר דוד גמליאל 

 

שלהם    : גב' רותם ידלין  המקומי  הוועד  של  שהתקציב  יישובים  פה  יש 

ד מקומי. וגם את זה  ₪ בשנה, זה דרמה עבור וע   100,000,  80,000,  70,000- גדל ב 

 חשוב שתדעו בתור נציגים של היישובים עצמם.  

 

   - אני רוצה להמשיך   : גב' דרורה בלגה 

 

 וגם מיסי הוועד.    20%- זה גם ה   : מר דוד גמליאל 

 

 כן, את זה אני יודע, זה ברור, זה בא ביחד.    : מר אמיר קרסנטי 

 

זה    : גב' דרורה בלגה  את  לקחת  אבל  שאמרת,  משהו  להמשיך  רוצה  אני 

הארנונה   כלל  מזה  כתוצאה  זה  לראות,  רוצה  שהייתי  מה  קצת.  אחר  לכיוון 

שנכנסת למועצה מיישובים מסוימים, והשפעתה על אחוז התב"רים, שזה לא בא  

 לידי ביטוי.  

 

 זה לא קשור.    : גב' רותם ידלין 
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 - כלומר יישובים גדולים   : גב' דרורה בלגה 

 

 זה לא קשור.    : גב' רותם ידלין 

 

גדולים,    : גב' דרורה בלגה  יישובים  מספר  כאן  שיש  גדולים  ביישובים 

הכמות שנכנסה ובעקבות התיקון הזה נכנס יותר כסף למועצה עקב ארנונה. אני  

 חושבת שיש לבחון את זה ולהביא את זה לידי ביטוי וחלקו בתב"רים.  

 

   - הדבר היחידי שהשפיע   : גב' רותם ידלין 

 

   - אם נכנסת ארנונה גבוהה   : גב' דרורה בלגה 

 

לא    : גב' רותם ידלין  זה  למועצה,  נכנס  מה  על  שהשפיע  היחידי  הדבר 

המדידות אלא הנורמטיביות של היישוב, והאם עשו שם עבירות תכנון ובנייה או  

   - לא עשו שם עבירות תכנון ובנייה, זה קודם כל. מה לעשות אבל 

 

 - זה עושה תיקון, הגדלת הארנונה ליישובים    : ' דרורה בלגה גב 

 

 דרורה זה לא הדיון.    : גב' רותם ידלין 

 

שציינתי    : גב' דרורה בלגה  משהו  השולחן  על  שוב  לשים  הזדמנות  היא 

   - מהתחלה 
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 תודה.    : גב' רותם ידלין 

 

של    : גב' דרורה בלגה  לנוסחה  הזה  הפרמטר  את  זה,  את  להכניס  יש 

הת  גדולים  חלוקת  יישובים  כסף,  הרבה  מכניסים  גדולים  שיישובים  ב"רים. 

 צריכים גם לקבל איזה שהוא אחוז בנוסחה.  

 

 הם מקבלים בנוסחה. הם מקבלים.    : מר דוד גמליאל 

   )מדברים יחד( 

 

   - אי אפשר לחת   : מר אמיר קרסנטי 

 

.. זה נלקח.    : גב' דרורה בלגה   זה נלקח.

 

 אמיר נלקח גידול.    : מר דוד גמליאל 

 

מעלה    : גב' רותם ידלין  אני  נוספות,  הערות  אין  אם  מעלה,  אני  תודה. 

 ?  1, עדכון מספר  2022את זה להצבעה. מי בעד עדכון התקציב  

 

.. חשוב מאוד התקן חבר'ה.    : מר דוד גמליאל   רגע.

 

 הוא צודק.    : גב' רותם ידלין 

 

מאוד   : מר דוד גמליאל  חשוב  וזה  בתקנים  חלק    ירדנו  זה  כי  לתקציב, 

 בלתי נפרד מהאישור.  
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ראשון    : גב' רותם ידלין  עדכון  על    2022ולכן  עומד  המועצה  תקציב 

תקנים, לאחר ירידה של    ₪338.03 תקן העובדים במועצה עומד על    241,933,000

6.12  . 

 

 .  413.32זה המצבה. התקן זה    : מר דוד גמליאל 

 

בעד?  413תיקון    : גב' רותם ידלין  מי  להצבעה  מעלים  אנחנו  זה  את   ,

 מתנגדים? נמנעים? פה אחד, תודה רבה.  

 

הוחלט   תקציב  החלטה :  עדכון  את  לאשר  אחד  סך    1/2022פה  על  שעומד 

 .  ₪413.32 ותקן עובדים עומד על    241,933,000

 

 .  2023אישור צו מיסים לשנת   . 8

 

הבא. סעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים לסעיף  צו מיסים  8אנחנו  , אישור 

צו  2023לשנת   את  מאשרים  אנחנו  יוני,  של  המועצה  בדיון  תמיד  אזכיר  אני   .

ברציפות  המיס  הרביעית  השנה  זו  השנה  גם  אגיד  ואני  העוקבת.  השנה  של  ים 

שאנחנו לא מעלים ארנונה בסיווגים קיימים. אני חושבת שייאמר לזכותנו. תהיה  

 .  1.37%תוספת אוטומטית שהיא מה שנקרא טייס אוטומטי של משרד הפנים של  

 

   - זה לא המדד, כמו שכתוב   : עו"ד חן סומך 

 

 לא המדד.    : גב' רותם ידלין 
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   - זה חלק מהמדד וחלק עליית השכר   : עו"ד חן סומך 

 

ממשרד    : גב' רותם ידלין  מוכתב  זה  הפנים,  למשרד  אוטומטי  טייס  יש 

הרשויות   כל  בערך.  כחודש  לפני  זה  את  קיבלנו  זה.  את  מקבלים  אנחנו  הפנים, 

ישראל המספר  במדינת  גם השנה. אנחנו    המקומיות  וזה קורה  הוא אותו מספר, 

 כן קובעים סיווג חדש לתעריף מאגרי מי קולחין, יהודה בבקשה.  

 

תב"ע   : מר יהודה שנייויס  תכנית  מקודמת  האחרונות  בשנים  בקצרה, 

טפט  אנחנו  במרחב.  קולחין  והולכת  אגירה  איגום,  קולחין,  זה,  פ לבריכת  את  נו 

זו  פעמים.  כמה  כבר  זה  על  היסטורית   דיברנו  להגיד  אפשר  כמעט  ,  הזדמנות 

המים,   רשות  שמקדמת  אב  תכנית  זה  במושבים.  לחקלאים  מים  כאן  שיוליכו 

על   ועוד    5מתבססת  יסודות  מאגר  נען,  מאגר  נשר,  מאגר  שלנו.  במרחב  מאגרים 

הזאת    2 התוכנית  חורון.  מבוא  ומאגר  ציון  מסילת  מקורות,  של  קטנים  מאגרים 

יצ  הזאת  והתוכנית  רשות  קודמה  זה  התוכנית  את   .. מי. כרגע  אנחנו  אצלנו,  אה 

בעקבות   ואנחנו  איילון.  מי  אגודת  זה  הפועל  אל  אותה  שמוציא  מי  המים, 

התוכנית הזאת אנחנו נדרשים להטיל את צו הארנונה למערכת האגירה החדשה,  

ואני   המים.  למאגרי  מופחת  תעריף  קביעת  של  בדרך  החדשה,  ההולכה  למערכת 

מיל  זה  על  שהיה  אגיד  נשר  מאגר  גזר,  האזורית  במועצה  המים  מאגרי  אחת,  ה 

הכוונה   מוסה,  הוא  בעבר.  למט"ש  שייך  היה  הגדול,  היה  המאגר  עליו  המיסוי 

₪ למ"ר, זה התעריף בצו הארנונה    4.19כמאגר ביוב, והתעריף על מאגר ביוב זה  

התאמה   לעשות  שצריך  הבנו  אנחנו  להתקדם,  התחילה  האב  כשתוכנית  שלנו. 

על  ולי  מגולגל  שבסוף  יקר,  מאוד  תעריף  הוא  הזה  התעריף  כי  חדש,  תעריף  צור 

קולחין.   הולכת  של  הזה  במהלך  לתמוך  רוצים  ואנחנו  רצינו  אנחנו  הצרכנים. 
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אנחנו רוצים שהחקלאיים יוכלו לקבל מי קולחין, שהיום הם באיכות שלישונית  

המט  הארנונה.  את  עליהם  תגלגל  לא  המים  ושאגודת  סביר,  העיקרית  במחיר  רה 

חוץ   שני  מצד  ראשון.  דבר  זה  בחקלאות,  תמיכה  באמת  היה  המהלך  של 

זה   התעריף,  הפחתת  של  והמשמעות  במועצה  אנשים  כמה  לנו  יש  מחקלאיים 

הנכונה   האיזון  נקודת  את  למצוא  עבדנו  אנחנו  במועצה.  בהכנסות  פגיעה  כמובן 

א יהווה פגיעה  של כמות התעריף החדש... להוריד סכום מהתעריף באופן שהוא ל 

משמעותית, לפחות לא לאורך זמן בהכנסות המועצה. כמובן הפעולה הזאתי היא  

פעולה שצריכה להיות על פי דין, צריכה להיות מאושרת על ידי משרד הפנים, זה  

והדבר   שלכם.  לאישור  נדרשים  אנחנו  ולכן  חדש,  סיווג  וקביעת  הטלה  בעצם 

מלא   בתיאום  נעשה  הזה  שהמהלך  הוא  מי  העיקרי  אגודת  של  מלאה  ובהסכמה 

איילון. הנקודה הזאתי מאוד חשובה. אנחנו מנהלים איתם משא ומתן כבר הרבה  

מאוד זמן. דרשנו מהם להציג לנו נתונים כלכליים, לאחרונה הם הציגו לנו תכנית  

כלכלית מסודרת מפורטת לדוד ולי. ובעצם הגענו למחיר שהוא מוסכם. אולי אני  

מילה   עוד  איזו  מאגרי  אגיד  ארנונה.  לנו  שילם  נשר  מאגר  בפועל  היום  עד  אחת. 

מקרה   בכל  הזאת.  לפרשה  להיכנס  רוצה  לא  אני  ארנונה.  שילמו  לא  וחולדה  נען 

עתירה   הגישה  איילון  מי  אגודת  אז  לדרך,  לצאת  התחיל  הזה  שהמהלך  אחרי 

מינהלית לטענת אפליה, בטענה שלא ממסים את מאגר נען ואת מאגר חולדה, זה  

יסטורי, שהגיע הזמן לסלק אותו מעל השולחן. ואנחנו כרגע יוצאים למהלך  באג ה 

אומר,   שאני  כמו  הזאת  ההסדרה  במועצה.  המאגרים  נושא  כל  את  להסדיר  של 

להחיל   המים.  למאגרי  העניין  לצורך  הגיוני  תעריף  לאפשר  זה  העיקרית  המטרה 

ש  הזה  מהאוגר  חלק  שהוא  מה  כל  היום.  הקולחין  מאגרי  כל  על  המים  אותו  ל 

של   התעריף  את  לקבוע  מבקשים  אנחנו  ולכן  תעריף    1.5במרחב,  בתור  למ"ר   ₪

 לסיווג חדש של מאגר קולחין לחקלאות ולתעשייה.  

 



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

62 
 

 מאגר מי קולחין פתוח.    : מר דוד גמליאל 

 

קולחין   : מר יהודה שנייויס  מי  פתוחים.  הם  קולחין  מי  הם  המאגרים  כן, 

הוא   התעריף  ותעשייה.  לחקלאות  שאנחנו    1.5פתוח  ההפחתה  שזאת  למטר,   ₪

מבקשים לעשות בתעריף על מנת לאפשר את קידום הוצאת תכנית האב הזאת אל  

 הפועל.  

 

 מטר זה קוב.    : מר ויקטור חמני 

 

 לקוב.  כן, כן, מטר הוא מתכוון    : מר אמיר קרסנטי 

 

 לא, לא, לא.    : גב' רותם ידלין 

 

 מ"ר.    : מר דוד גמליאל 

 

   - דוד, דוד, ארנונה במדינת ישראל  : מר יהודה שנייויס 

 

 ארנונה זה הולך שטח.    : מר דוד גמליאל 

 

נפח.   : מר יהודה שנייויס  על  ולא  שטח  על  מוטלת  ישראל  במדינת  ארנונה 

 ולכן מה שנלקח כאן זה גודל המאגר.  

 

 היינו שמחים שזה יהיה לפי קוב.    : מר דוד גמליאל 
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שמחויב.   : מר יהודה שנייויס  זה  המאגר  של  הפנים  שטח  לסיים,  לי  תנו 

למשרד  אותו  נעביר  אנחנו  חדש.  סיווג  לקבוע  מבקשים  אנחנו  מטילים,    אנחנו 

הפנים, וברגע שנגמור את המהלך הזה, כל המאגרים יומסו. הגדלה באופן אחיד.  

ההגדלה של כמות המאגרים המומסים וההפחתה תיתן איזה שהיא נקודת איזון  

המועצה  של  שההכנסות  באופן  מאוד    נכונה,  תומכים  אנחנו  שני  מצד  ייפגעו.  לא 

כם. המאגר היחיד  בחקלאים בעצם המהלך הזה. ואנחנו מבקשים את האישור של 

בתעריף   ביוב    4.19שיישאר  מאגר  שהוא  המט"ש,  של  החירום  מאגר  זה   ₪

השינוי   וזה  חירום.  של  במקרה  ביוב  עודפי  לקלוט  אמור  הוא  הכוונה  בהגדרה. 

 כרגע המתבקש.  

 

נשר    : גב' דרורה בלגה  מאגר  אז  המפה עם הנקודות?  להחזיר את  אפשר 

 איפה זה בתוך המחצבה?  

 

   - זה המאגר הגדול מאגר נשר זה במט"ש.   : יויס מר יהודה שני 

 

ב   : גב' דרורה בלגה     - 4- זה מה שדובר עליו שהוא נשאר 

 

 לא, לא,    : גב' רותם ידלין 

 

 חוץ מזה.    : גב' דרורה בלגה 

 

מה שנשאר זה נקודה מאוד קטנה, בריכה קטנה בתוך    : גב' רותם ידלין 

ב  מוסתה  היום  שעד  הגדולה  הבריכה  זו  בעיגול.  פה  שמסומן  מה  לא  - המט"ש, 

ל   4.19 בעצם  מפחיתים  אנחנו  שולט    1.5- ₪.  שהיום  הגורם  שהם  איילון  מי   .₪
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במאגר הזה בעצם הארנונה שלו תפחת בצורה דרמטית. מה שיאפשר להם לפתח  

העברת   את  היום  הלאה  הקיבוצים  למושבים,  אגיד  אני  בעיקר  הקולחין.  מי 

אנחנו   ויקטור,  חשובה  שלך  השאלה  זה  ובגלל  נען,  מאגר  קולחין.  מי  מקבלים 

פנימה,   להיחפר  זה  שלו  מהתוכניות  חלק  נען  מאגר  קוב.  ולא  במ"ר  ממצים 

של   המיסוי  כי  הזה.  לסיפור  תורם  גם  בעצם  הזה  והמהלך  עצמו.  את  להעמיק 

יי   שאר אותו מיסוי. ככול ששטח הפנים שלו יישאר אותו דבר.  הארנונה 

 

נען?    : גב' דרורה בלגה   איפה נמצא מאגר 

 

 שם הנה, את רואה אותו.    : גב' רותם ידלין 

 

 יש לך את זה בעיגול.    : מר דוד גמליאל 

 

   - ומאגר חמדה זה   : גב' דרורה בלגה 

 

 לא חמדה, חמד. חולדה משמר דוד.    : מר דוד גמליאל 

 

 חמד זה חולדה משמר דוד.    : מר אמיר קרסנטי 

 

תחתונה   : מר יהודה שנייויס  שורה  הפעולה    3חבר'ה  עיקריות,  נקודות 

נועדה לסייע לחקלאיים אחד. שתיים, המטרה כאן לסלק את הנושא שחלק    הזאת 

אנחנו  נגמר,  זה  מומסים.  היו  לא  וחלק  מומסים  היו  סדר    מהמאגרים  עושים 

מי   אגודת  עם  גם  בהסכמה  לפעול  זה  השלישית  והמטרה  המועצה.  בכל  רוחבי 

איתנו   עבדו  הזה.  המהלך  לכל  שלהם  ההסכמה  את  נתנה  שהסכימו,  איילון 



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

65 
 

בשיתוף פעולה, ותנאי שלנו היה שהם מסירים את העתירה המינהלית ומודיעים  

הזה  לתעריף  מסכימים  שהם  בהסכמה  לי  הודיעו  והם  שעולה  בהסכמה,  תעריף   .

ולהשאיר   העוגה  את  לאכול  ממש  ממש  זה  אז  שלהם.  התחשיבים  עם  אחד  בקנה 

 אותה שלמה, וזה הדבר...  

 

 מאגר נשר על אדמות של מי הוא נמצא?    : גב' דרורה בלגה 

 

 אני רוצה להבין פה משהו.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 מה?   : מר דוד גמליאל 

 

 רגע, אתם לא יכולים לשאול ביחד, שאלה.    : גב' רותם ידלין 

 

 מאגר נשר על אדמות של מי?    : מר אמיר קרסנטי 

 

 של המועצה.      דובר: 

 

הם   : מר יהודה שנייויס  איילון,  מי  אגודת  בבעלות  הוא  היום  נשר  מאגר 

 חתמו הסכם חכירה בשנה שעברה. חכרו את זה ישירות מהמינהל.  

 

 .  2019- ב   : מר דוד גמליאל 

 

זה עבר מבעלות המט"ש לבעלות שלהם, כחלק ממהלך   : מר יהודה שנייויס 

 האגירה של המפעל שהם מנהלים אותו כרגע בהתאם לתוכנית האב.  
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ובתוך מהלך של תמיכה בחקלאות אנחנו חושבים שזה    : ידלין   גב' רותם 

   - נכון לתת להם תעריף אחר, להוזיל להם 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  להוזיל מצד אחד, מצד שני למסות.

 

   - להוזיל להם את העלויות   : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  .  ואז לקבל.

 

עד    : גב' רותם ידלין  שלישוני  טיהור  של  התהליך  את  יתחילו  לא  הם 

של   למהלך  גם  וייכנסו  שלישונים,  למים  יעברו  כשהם  עכשיו  יקרה.  לא  שזה 

פה   יש  במועצה.  קולחין  למי  היום  מחוברים  שאינם  למושבים  מים  של  הובלה 

כל   את  מבטיחים  גם  אנחנו  שני  ומצד  בחקלאות.  גדולה  תמיכה  גדול,  מהלך 

 המועצה, לזה נדרשת התמיכה שלכם.  המהלך החוקי אל מול  

 

את    : מר אמיר קרסנטי  אבין  שאני  להבהרה,  ככה  משהו  להגיד  רוצה  אני 

 מאגרים אמרתם נכון? שיש היום במועצה.    5,  5- הנקודה. כל ה 

 

 כן.    : מר דוד גמליאל 

 

רק    : מר אמיר קרסנטי  מוסו  עכשיו  .    4.19- ב   3או    2עד  שלו בפוליגון   .₪

מי איילון הזה  רק אחד. חלק מהם מו  לא. בסדר? לא משנה מה המספר.  סו חלק 

   - זו חברה שהיא לא שייכת אלינו. בעצם משלמת לנו מיסים כמועצה. זה מה שאני 
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 כן.    : מר דוד גמליאל 

 

אז עכשיו אנחנו מורידים להם את המיסים פעם אחת,    : מר אמיר קרסנטי 

 המאגרים.    5אנחנו גובים על כל  

 

 וק. ואז זה הדרך שלנו לאזן את המערכת.  בדי   : מר דוד גמליאל 

 

שנייה, השאלה המתבקשת היא, אני היום משלם מים,    : מר אמיר קרסנטי 

ואחרים,   כאלה  חוזים  ולפי  צורך  שאני  קוב  מטר  כל  על  ממני  לוקחים    90%אז 

באיזה   אותי  מחייבים  האם    6.4מזה  לביוב.  נשפך  שבעצם  מים  ליטר  כל  על   ₪

ייעלה?    הכסף הזה גם 

 

 לא, אין קשר. אין קשר. אין קשר.    : מר דוד גמליאל 

 

 בוא תפריד.   : שנייויס   מר יהודה 

 

 אז אני רוצה להבין את הנקודה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

כרגע   : מר יהודה שנייויס  אנחנו  אחד.  במשפט  זה  את  לך  אומר  אני  אז 

 מדברים על ארנונה נקודה.  

 

.    : מר אמיר קרסנטי   הבנתי
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רגע עצור. אנחנו מדברים על ארנונה נקודה. הארנונה   : מר יהודה שנייויס 

קביעת   של  הרציונל  מה  אומרים  הקלעים,  מאחורי   .. נכנסים. אנחנו  הזאת 

   - התעריף הזה. הארנונה הזאת בשיעור כזה תאפשר לספק מים לחקלאיים 

 

.    : מר אמיר קרסנטי   הבנתי

 

 בתעריפים סבירים.   : מר יהודה שנייויס 

 

הבנתי, השאלה היא הרי בסוף האנשים שמספקים את    : קרסנטי מר אמיר  

על   ומשלמים  האלו  המים  את  מספקים  אנחנו  כולם.  פה  בעצם  זה  האלה,  המים 

 זה כסף.  

 

 זה לא קשור, אתה לא מספק מים.   : מר יהודה שנייויס 

 

 לא, לא.    : מר דוד גמליאל 

 

 זה לא שייך?   : מר אמיר קרסנטי 

 

ל  : מר יהודה שנייויס   א, אתה לא מספק מים, אתה מספק ביוב.  לא, 

 

 מספק ביוב סליחה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 יפה, אז המט"ש הזה מטהר את זה. הוא עושה את זה.   : מר יהודה שנייויס 
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רק להבין את החיבור, ההבנה רק להבין את הרציונל.    : מר אמיר קרסנטי 

זה    .. לא. זה  המועצה  ממסה.  המועצה  בעצם  לביוב  המים  את  מספק  שאני  אני 

 בעצם המועצה.  

 

   - המועצה ממסה אותך  : מר יהודה שנייויס 

 

 ... של כל מערכת הביוב ההולכה עד לשם.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 נכון, אתה צודק, אתה צודק.   : מר יהודה שנייויס 

 

שואל.    : מר דוד גמליאל  שאמיר  מה  מבין  אני  אסביר.  אני  לי,  תן  רגע 

   - הפרדות. הפרדה ראשונה זה המיסוי של החברה   2אמיר, אמיר שנייה, בוא נעשה  

 

.    : מר אמיר קרסנטי   הבנתי

 

 שמספקת מי קולחין לחקלאות ותעשייה.    : מר דוד גמליאל 

 

.    : מר אמיר קרסנטי   הבנתי

 

 זה פעם אחת.    : מר דוד גמליאל 

 

.    : מר אמיר קרסנטי   זה אני מבין

 

יורד    : מר דוד גמליאל  מהם  חלק  שפירים,  מים  צורך  אתה  שנייה  פעם 
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 למערכת הביוב.  

 

 נכון.    : מר אמיר קרסנטי 

 

שיורד    : מר דוד גמליאל  המים  של  הזה  המסוים  האחוז  האלה,  המים 

   - למערכת הביוב 

 

   - אני משלם עליה   : מר אמיר קרסנטי 

 

תעריף.    : מר דוד גמליאל  גזר  אזורית  למועצה  קבעה  המים  רשות  באה 

 התעריף הזה אתה משלם אותו למועצה, כדי שהיא תתחזק.  

 

   - תתחזק את כל המערכות   : מר אמיר קרסנטי 

 

 את המערכות של ההולכה.    : מר דוד גמליאל 

 

.    : מר אמיר קרסנטי  . .  וממנו

 

. לא קשור.    : מר דוד גמליאל   את המערכות של..

 

.    : רסנטי מר אמיר ק  .  הבנתי את.

 

 ואת המט"ש עצמו.    : גב' רותם ידלין 
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 ואת המט"ש.    : מר דוד גמליאל 

 

אני אזכיר, מעבירים כל שנה סכום משמעותי למט"ש    : גב' רותם ידלין 

 איילון.  

 

בארנונה    : מר אמיר קרסנטי  מיסוי  להם  נותנים  בעצם  שאנחנו  זה  עכשיו 

   - הרבה יותר מקל, השאלה אם אנחנו מקבלים מים יותר זולים סתם דוגמא 

 

 החקלאים.    : גב' רותם ידלין 

 

 החקלאים יקבלו מים זולים.   : מר יהודה שנייויס 

 

   - החקלאים יקבלו   : גב' רותם ידלין 

 

. לצורך העניין?    : מר אמיר קרסנטי   יותר זול מהמועצה..

 

   - אני אענה לך, בגדול המחיר הזה  : מר יהודה שנייויס 

 

 ... מה שאנחנו משלמים היום.      דובר: 

 

יודע.    : מר אמיר קרסנטי   לא, זה אני 

 

המים.   : מר יהודה שנייויס  רשות  שקובעת  ברנץ'  נע  הזה  המחיר  בגדול 

 דבר הזה.  להפחתה שלנו יש משמעות למיקום בתוך ה 
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.    : מר אמיר קרסנטי   הבנתי

 

זו   : מר יהודה שנייויס  באמת  אבל  פעם  כל  זה  את  להגיד  נמאס  חבר'ה 

   - החלטה 

 

כמו    : עו"ד חן סומך  נשארים  היו  הארנונה  תעריפי  שאם  נאמר  בואו 

המינהלית  העתירה  ואם  את    שהם,  גם  למסות  צריכים  היינו  מתקבלת,    2הייתה 

   - המאגרים הנוספים וקרוב לוודאי שזה היה מגולגל בסוף 

 

 על החקלאי.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 על החקלאי.    : עו"ד חן סומך 

 

 או שזה לא היה יוצא לפועל בכלל.   : מר יהודה שנייויס 

 

   - לא משנה, הבנתי. יש תעריף הוא מפה   : מר אמיר קרסנטי 

 

מידי  : מר יהודה שנייויס  יותר  זה  את  להגיד  לנו  זאת    יוצא  אבל  פעמים, 

אופק   עם  ובעתיד  שהיה.  במה  סדר  ממש  עושה  הזה  המהלך  הגמורה.  האמת 

טוב   יותר  גמורה.  בהסכמה  נעשה  והוא  סבירים,  במחירים  מים  לקבל  לחקלאים 

 מזה באמת שלדעתי לא יכול להיות.  

 

,    : מר תמיר ארז  קולחין מי  של  הזה  שהנושא  חושב  אני  קטנה,  מילה 
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במי   מטפל  גם  זה  כי  שנים.  לאורך  ישרוד  הזה  שהעסק  כולנו  של  אינטרס  זה 

מכל   טוב  וזה  החקלאיים,  של  לשימוש  קולחין  למי  אותו  והופך  בביוב,  קולחין 

הבחינות. לאיכות הסביבה, ליישובים, למועצה. אנחנו צריכים לשמור על זה. אם  

י  תמיד  ייקחו  ואנחנו  טוב.  לא  זה  מידי  פחות  ייקחו  אם  טוב,  לא  זה  מידי  ותר 

   - נצטרך לשמור על איזה שהוא איזון 

 

 .  win winשיהיה    : מר אמיר קרסנטי 

 

שיש    : מר תמיר ארז  כאלה  במאגרים  כי  ומתפקדת,  חיה  מערכת  של 

ואנחנו   כסף.  הרבה  שם  להשקיע  וצריך  כסף.  הרבה  יש  בשבר,  לטפל  וצריך  שבר 

ישראל  צרי  מדינת  כל  בעולם.  ייחודית  מערכת  זו  הזו,  המערכת  על  לשמור  כים 

מי   לניצול  ורע  אח  קיים  לא  זה  בעולם,  ייחודיים  הם  קולחין  מי  של  המאגרים 

על   לשמור  צריכים  ישראל,  במדינת  שלנו  כמו  יבש  ובמקום  בעולם  קולחין 

מכ  הבחינות  מכל  כולם  לטובת  וזה  במים,  השימוש  של  במערכת  ל  האיזונים 

 הצדדים.  

 

.    : מר אמיר קרסנטי   לגמרי

 

כי    : גב' רותם ידלין  היום,  בפניכם  זה  את  להביא  חשוב  לנו  היה  ונגיד 

לשנת   הזה  החדש  התעריף  של  האישור  את  לכם  מביאים  היינו  לא  אז  2023אם   ,

 הם היו מאבדים עוד שנה של ארנונה בדרך. ולכן זה מובא בפניכם היום.  

 

הזה.    : מר ישראל פרץ  המהלך  על  המועצה  את  מברך  אני  כל  קודם 

שלפעמים   זה  על  שהם  במיוחד  בתחומים  ואחרים  כאלה  נושאים  מיני  כל  יש 
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גם   אחר.  או  כזה  בטיפול  שהם  מגלים  אנחנו  כך  ואחר  מטופלים,  ולא  רדומים 

הפרטי.   במקרה  החקלאיים  עם  להטיב  בעצם  וגם  אומר,  שיהודה  כמו  קו  ליישר 

ולהעלאה   בעצמו,  גם  המיסים  לצו  להתייחס  רוצה  אני  אבל  כוח.  יישר  אז 

ד פעם נדרשים להצביע עבורה. אני חושב שזה, פעם אחר  האוטומטית שאנחנו עו 

נוח עם הסיטואציה הזו. במיוחד   ואני כל פעם מרגיש לא  זה,  על  אני מדבר  פעם 

שאנחנו עדים ליוקר המחיה מפה עד להודעה חדשה. ואנחנו צריכים בהחלטה של  

נוסחה מלפני שנים באופן אוטומטי, אנחנו צריכים לקבל   מאן דהוא שקבע איזו 

את הגזרה הזאת ולאשר. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נהיה פחות אוטומטיים,  

פחות סליחה על הביטוי אבל סוג של רובוטים, ומאשרים באופן אוטומטי דברים  

מאוד   מאוד  דברים  שמקדמת  שלנו,  כמו  במועצה  במיוחד  לוותר,  שאפשר 

יד שאת העניין  משמעותיים ויפה, ואנחנו ראינו את זה היום. ויש אפשרות גם להג 

וגם מסר   כי אנחנו גם מבחינה כלכלית אנחנו איתנים  הזה אני לא חייבת לקבל, 

חברתי בכלל לתושבים, במיוחד שזה לא סכום מי יודע מה עם כל הכבוד, יש מצב  

הזה,   בעניין  לרותם  במייל  פניתי  אני  ישיר,  במסר   ... זה.  על  לוותר  שאפשר 

א תוביל מהלך כזה, כמו שעושות הרבה  ואמרתי לה שאני מאוד הייתי רוצה שהי 

 רשויות היום. היום אף רשות לא מפחדת מזה.  

 

 אני לא מכיר רשויות.    : מר דוד גמליאל 

 

 אני אשלח לך.    : מר ישראל פרץ 

 

 תודה, תודה.    : גב' רותם ידלין 

 

 אני אשלח לכם.    : מר ישראל פרץ 
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 )מדברים יחד( 

 

 יש לי מה להגיד לך בעניין הזה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

אני חושב    : מר ישראל פרץ  בכל מקרה  לסיים,  לי  תן  להגיד.  יכול  אתה 

דבר   שום  יקרה  לא  אותו.  לעשות  ואפשר  ראשונה,  ממדרגה  חברתי  מהלך  שזה 

להצביע.   צריכים  אוטומטי  באופן  שאנחנו  לי  חורה  הכי  אבל  מאיתנו,  אחד  לאף 

באופן   להצביע  צריכים  ואנחנו  להם,  שבא  מה  עושים  למעלה,  חוגגים  שמה 

 אוטומטי.  

 

 הנקודה ברורה ישראל, תודה.    : כרמל טל   גב' 

 

יש    : מר ישראל פרץ  לא סיימתי אבל  דבר אחד.  זה  אז  ברורה,  הנקודה 

 כמה דברים על הדף, בסדר? אפשר להעיר עוד כמה דברים?  

 

 הערות למה?  הערות... אפשר להעביר ישירות לדוד.    : גב' רותם ידלין 

 

 לא, של מה שכתוב פה.    : מר ישראל פרץ 

 

 לשגיאות כתב?    : גב' רותם ידלין 

 

.    : מר ישראל פרץ   לא. יש איזו... באמת, שהדירה שינה מעיניי

 

 כן אנחנו איתך.    : גב' רותם ידלין 
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 חיכית עד היום ולא דיברת איתנו. אתה ישן טוב.    : גב' כרמל טל 

 

   - לא, כי   : מר ישראל פרץ 

 

 מה אין טלפון לדוד הגזבר? לא הבנתי.    : מר דוד גמליאל 

 

   - לא רציתי להפריע לך באמצע... תחנת הדלק   : מר ישראל פרץ 

 

 איפה?    : מר דוד גמליאל 

 

 בדף הראשון, אין פה מספרים האמת.    : מר ישראל פרץ 

 

 יש.    : מר דוד גמליאל 

 

 לתחנת דלק של המשרדים.    145.70אבל יש חיוב    : מר ישראל פרץ 

 

 כן.    5ב'    : רותם ידלין גב'  

 

   - עמודים אחרי זה   2  : מר ישראל פרץ 

 

 ?  5ב'    : מר דוד גמליאל 

 

בתחום    : מר ישראל פרץ  שאינם  לנכסים  בארנונה  דלק  תחנת  יש  כן. 
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 ₪ איפה נעלמה לי האגורה הזאת?    145.69היישובים, תחנת דלק  

 

 אוקיי, הערות נוספות.    : גב' רותם ידלין 

 )מדברים יחד(  

 

האמת.    : מר ישראל פרץ  אחר  משהו  לשאול  רציתי  אבל  בבדיחות.  זה 

 קודם כל מה קורה עם תחנת הדלק שלנו פה.  

 

.    : גב' רותם ידלין   זה לא עכשיו

 

   - ... החיוב של ה   : מר ישראל פרץ 

 

 עזוב זה לא צו מיסים.    : מר דוד גמליאל 

 

 מחויבת בארנונה.    : גב' רותם ידלין 

 

 מחויבת?    : מר ישראל פרץ 

 

 בוודאי איזו שאלה.    : גב' רותם ידלין 

 

 היא סגורה לא עובדת.    : מר ישראל פרץ 

 

 לא קשור.    : מר דוד גמליאל 
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 גם אם הבית שלך ריק, אתה משלם עליו ארנונה.    : גב' רותם ידלין 

 

שאלתי. ודבר שני רציתי לשאול בקשר לרג"ם בטבלת    : מר ישראל פרץ 

רמלה   עיריית  של  והמחייב  התקף  הארנונה  צו  מחייב,  שזה  פה  רשום  חיובים. 

 . למה זה לא מעודכן כאילו לשנה הנוכחית? זה מה שאני שואל.  2010לשנים  

 

שנה  יש   : מר דוד גמליאל  כל  מנסים  שאנחנו  נושא  זה  כל  קודם  ראל, 

להעלות אותו, ושרי הפנים לדורותיהם עם היועץ המשפטי הקיים במשרד הפנים,  

לנו,   מאשרים  לא  לרג"ם.  מיוחד  מיסוי  אזור  לנו  מאשר  לא  אותו.  לנו  מאשר  לא 

   - אבל בכל מקרה 

 

 אנחנו מגישים את זה בכל שנה כבקשה חריגה.    : עו"ד חן סומך 

 

בדיוק. בכל מקרה אנחנו תמיד מוסיפים את אותו דבר    : מר דוד גמליאל 

 כל שנה ושנה.  

 

מעודכנת    : מר ישראל פרץ  לא  אבל  שואל  אני  מסכים.  אני  לא,  לא, 

   - השנה. כאילו למה השנה 

 

 אה השנה הספציפית?    : מר דוד גמליאל 

 

.   : מר ישראל פרץ  . .  2010  . 

 

 ייבדק.    : גב' רותם ידלין 
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 ייבדק, לא יודע, חן צריך לבדוק את זה.    : מר דוד גמליאל 

 

 זה מראה כמה זמן הרג"ם היה תקוע.    : עו"ד חן סומך 

 

כן, זה מאפשר לנו להזכיר לכולם כמה זמן הרג"ם היה    : גב' רותם ידלין 

 תקוע.  

 

אני אבדוק את זה, אם יש צורך ברשותכם אנחנו נתקן    : מר דוד גמליאל 

 מה שצריך לתקן, ואם לא, נשאיר כמו שזה.  

 

אני רוצה להגיד לך משהו ישראל בעניין הזה שכל פעם    : מר אמיר קרסנטי 

..   1.5%- שאתה מעלה את העניין, הסוגיה הזאת של ה   שמעלים.

 

 .  1.37%  : גב' כרמל טל 

 

חיים במדינה שמה לעשות, הכול עובד לפי   בסוף אנחנו   : מר אמיר קרסנטי 

נעדכן את    3%- מדד המחירים, שהוא בממוצע עולה סביב ה  לא  בשנה. אם אנחנו 

אותו   ומתאים  מהמדד  מחצית  בערך  לוקח  הפנים  שמשרד  ויפה  הזמן,  כל  עצמנו 

פרמטרים   יש  אבל  לוקחים.  הם  פרמטרים  איזה  משנה  לא  אחרת,  או  זו  בצורה 

חוק  פי  על  אותם  כפי  שלקחו  גומי,  חותמת  של  סוג  פה  שאנחנו  חושב  לא  אני   .

שאתה ציינת פה. אני לא חושב שזה כזה חותמת גומי. בסוף יש ממשלה שנותנת  

שנים    5-6אם אנחנו  הנחיות ואנחנו צריכים לכבד את זה ולעשות את זה. כי בסוף  

 ..    - לא ניתן את זה, פתאום יבוא לך איזה.
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 משפטים. רגע תנו לי משפט.    2אני רוצה להגיד    : מר דוד גמליאל 

 

זה, בעוד    6-5אם אנחנו    : מר אמיר קרסנטי  נעשה את  שנים    6-5שנים לא 

 ..  נגיד.

 

ישראל, הנוסחה היא נורא פשוטה, אנחנו את המטרות   : מר יהודה שנייויס 

ה  של  הנחה  החברתיות  לתת  במקום  ורווחה.  חברה  סעיפי  דרך  מקדמים  מועצה 

גורפת לכולם, אנחנו מגדילים את תקציבי הרווחה, ומייעדים את הכספים שיגיעו  

סוציו   אנחנו  להם.  שמגיע  מהאנשים  8למי  גם  הנחה  כרגע  לתת  רוצה  ואתה   ,

במקביל,   ואנחנו  מעלים  אנחנו  מושכל.  יותר  קצת  עובדים  אנחנו  העשירים. 

ההיקף  תבדו  הרווחה  ופעולות  השלישי  שהגיל  תראה,  ואתה  התקציב  את  ק 

יותר   קצת  עובדים  רוחבי, אנחנו  לעשות קיצוץ  במקום  אז  גדל.  התקציבי שלהם 

אנחנו   האלה  ובכספים  משלם,  לשלם  שיכול  מי  העלאה,  היא  העלאה  בתבונה. 

לת  מממנים בין השאר את פעולות הרווחה של המועצה, זו דרך נכונה יותר, מושכ 

   - יותר, אמיתית יותר, קצת פחות פופולארית 

 

ותן לי להוסיף, ותן לי להוסיף. אז אם אתה מדבר על    : מר דוד גמליאל 

גם   לזה  תוסיף  על הרווחה אז  מדבר  צודק, אם אתה  אתה  אמיר  יהודה,  הרווחה 

את החינוך. כי בסך הכל התשומות בחינוך התייקרו בצורה כזאת רצינית. אז אם  

ח  רוצים  רק  אתם  כסף.  עולה  זה  בפניכם,  הציגה  רותם  היום  שבאמת  ברמה  ינוך 

ממני   מבקש  אגד  היום  התלמידים  מקפיא,    30%הסעות  החינוך  ומשרד  תוספת. 

נותן לנו יותר תקציבים,   יש את צו ההקפאה של המחירים בשירות הציבורי, לא 

  תשברו את הראש לבד. שכר של סייעות לכל המערכת הכספית הזאת, האחוז הזה 
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מכסה    1.37% זה הרע    50%בקושי  לכן  אז  .. אחת.  אחד. בלי להעלות לאף  ממנו. 

 במיעוטו, וזה קצת מידי לרמה של השירות שהתושבים מקבלים.  

 

לאמיר,    : גב' רותם ידלין  מצטרפת  כמובן  אני  להצבעה,  מעלים  אנחנו 

אני   מליאה  כחברי  מזה,  יותר  אגיד  אני  שלהם.  בהערות  ולדוד  ליהודה  לתמיר, 

שז מצ  איתנה,  מועצה  בין  ההבדל  את  שתדעו  על    ו פה  שמקפידה  מאוזנת  מועצה 

מועצה  ל התנה  אינה  גזר  אזורית  מועצה  עשירה.  מועצה  לבין  נכונה,  כספית  ות 

האזוריות   המועצות  של  התחתון  בעשירון  נמצאים  אנחנו  אזכיר  אני  עשירה. 

גם   נקצץ  בהגדרה  אנחנו  שלנו  בהכנסות  נקצץ  אנחנו  אם  לתושב.  בהוצאה 

 בהוצאות שלנו.  

 

 בשירותים בדיוק.   : מר יהודה שנייויס 

 

אנשים    : ידלין גב' רותם   דווקא  זה  שייפגעו  מי  אמר  שיהודה  וכמו 

שאתה הרבה פעמים מבקש לטעון בשמם, שניתן להם תוספות של שירותים, מה  

של   מצבם  על  שמעיד  אקונומי  סוציו  בין  נבדיל  בואו  פעם.  מידי  עושים  שאנחנו 

באילנות   אתלה  ואני  המועצה.  של  הכלכלי  מצבה  לבין  המשלמים,  התושבים 

וא  מעטות  גבוהים  המקומי,  השלטון  יו"ר  ביבס,  חיים  ידידי  שאומר  מה  את  גיד 

רשויות   זה  זה,  את  שעושה  ומי  הזאת.  התוספת  על  לוותר  שבוחרות  הרשויות 

זה   את  נשאיר  אנחנו  לפיכך  אחריות.  וחסרת  פופוליסטית  בצורה  שמתנהלות 

ל  המיסים  צו  בעד  מי  להצבעה.  מעלה  אני  זה  ואת  שזה,   כמו  ?  2023- בסעיף 

נמנעים?  מתנ  סעיף  גדים?  גם  עבר  קולות  ברוב  סליחה  אחד,  פה  נמנע.  ,  8אחד 

 .  2023- אישור צו המיסים ל 
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 .   2023ברוב קולות לאשר את צו המיסים לשנת  החלטה : הוחלט  

 

 .  2023אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת   . 9

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  למתן  9אנחנו  תבחינים  אישור   ,

 תמיכות לעמותות ספורט. דוד בבקשה.  

 

המועצה    : מר דוד גמליאל  למליאת  ממליצה  היא  המקצועית  הוועדה 

לוועדה   שיאפשרו  תבחינים  ובתוספת  קודמת,  בשנה  שהיה  כפי  הנוהל  את  לאשר 

רשמיות בארץ    לתת לגופים שהגיעו להישגים ספורטיביים יוצאי דופן באליפויות 

תבצע.   המקצועית  שהוועדה  מקצועי,  דעת  לשיקול  בהתאם  זה  כל  בעולם.  או 

יחד   וגזבר  משפטי  יועץ  המועצה,  ממנכ"לית  מורכבת  תמיכות  של  היום  הוועדה 

למי   וזה מה שאנחנו מבקשים את אישורכם.  במועצה.  הגורמים המקצועיים  עם 

 שיש שאלות.  

 

אנ   : גב' רותם ידלין  הערות.  בעד?  שאלות?  מי  להצבעה.  זה  את  מעלה  י 

מחלקת   את  מנהל  חן  לחן,  תודה  להגיד  הזדמנות  אחד.  פה  מתנגדים?  נמנעים? 

הספורט נמצאת פה. תודה חן על העבודה הקשה ועל התמיכה בעמותות הספורט  

 שלנו.  

 

 תראי איך היא מאושרת בהצבעה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

 שמחתם אותה.    : גב' כרמל טל 
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 שמחתם אותה.    : ידלין גב' רותם  

 

לענות    גב' חן גורלניק:  בשביל  פה  ואני  מהירה,  הכי  הצבעה  הייתה  זו 

 על שאלות.  

 

 תודה חן.    : גב' רותם ידלין 

   )מדברים יחד( 

 

הזדמנות   : גב' רותם ידלין  לנו  העבודה    יצרת  כל  על  תודה  לך  להגיד 

 המעמיקה בתחום הספורט במועצה, תודה חן.  

 

תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  פה אחד לאשר  החלטה : הוחלט  

2023   . 

 

 אישור מינוי נציגי ציבור לוועדת איכות הסביבה.   . 10

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  ציבור  10אנחנו  נציגי  מינוי  אישור   ,

 לוועדת איכות סביבה. כרמל בבקשה.  

 

ועדת    : גב' כרמל טל  היא  סביבה  איכות  ועדת  בקצרה,  אגיד  אני 

   - נציגי ציבור שממנים לנו מבחוץ. יש לנו   2חובה. יש לה  

 

 מה זה מבחוץ? מחוץ למועצה?    : מר אמיר קרסנטי 
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 כן. ארגונים מחוץ ארגוני איכות סביבה.    : גב' כרמל טל 

 

להיות    : גב' רותם ידלין  מועצה  תושבי  מממנים  סביבה  איכות  ארגוני 

 חברים בוועדה.  

 

גופר,    : גב' כרמל טל  נדב  עם  ביחד  נציגה  היום  עד  פלג שהייתה  גליה 

של   הנציג  להיות  יהפוך  שנדב  מציעים  ולכן  תפקידה.  את  לסיים  ארגון  מבקשת 

נייה  חיים וסביבה, יישאר אבל הופך להיות נציג של ארגון אחר. ונציגת ציבור ש 

איכר  ענת  את  לצרף  מציעים  הם  זה  - בוועדה  את  מביאים  אנחנו  אז  שהם. 

 לאישורכם.  

 

.    : מר ישראל פרץ   מבית חשמונאי

 

 שהם.  - ענת איכר איכר.    : גב' רותם ידלין 

 

זה    : גב' רותם ידלין  נשר.  של  הפליטה  אתר  סביב  גם  פעילה  שהייתה 

 מינוי ראוי. ואני מביאה אותו לאישורכם. מי בעד?  

 

 בהצלחה שיהיה לה.    : מר אמיר קרסנטי 

 

ובהצלחה    : גב' רותם ידלין  רבה  תודה  אחד,  פה  נמנעים?  מתנגדים? 

 שיהיה להם.  

 

 .   איכות הסביבה מינוי נציגי ציבור לוועדת  פה אחד לאשר  החלטה : הוחלט  
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נון   . 11  המקומי.    אישור פרוטוקול הוועד   – קביעת שם לרחוב בכפר בן 

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  בן  11אנחנו  בכפר  לרחוב  שם  קביעת   ,

 נון.  

 

 עניין טכני.    : גב' כרמל טל 

 

לוקחים    : מר אמיר קרסנטי  פתאום  מה  הזית,  רחוב  יש  לנו  מתנגד.  אני 

   - אותו 

 

צריכים    : גב' כרמל טל  אנחנו  הפנים.  משרד  מבחינת  טכני  עניין 

לנו פה   יש  רחוב בשם מסוים.  ועד היישוב שמבקש לקרוא  להעביר פרוטוקול של 

נון, עם מפה כמובן. מבקשים לאשר, זה חייב לעבור אישור.    פרוטוקול של בן 

 

 קודם היה לו שם אחר?    : ה בלגה גב' דרור 

 

ההיסטוריה.   : מר יהודה שנייויס  את  עזבו  השמטה.  הייתה  זו  לא,  לא, 

   - הייתה השמטה, כל הרחובות נקבעו, זה הושמט, אנחנו רוצים לעשות 

 

בכפוף    : גב' כרמל טל  נון  בן  בכפר  הזית  רחוב  את  משלימים  אנחנו 

 לבקשה של הוועד המקומי, ומבקשים את אישורכם.  

 

ונגיד תחזרו לכל היישובים שלכם, אם יש לכם ביישוב    : גב' רותם ידלין 
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 רחוב בלי שם, מסדירים את זה עכשיו, זה חשוב.  

 
 גם סמטה?      דובר: 

 

גם מה שתרצה. מי בעד רחוב הזית בבן נון? מתנגדים?    : גב' רותם ידלין 

 נמנעים? פה אחד.  

 

הוחלט   לאשר  החלטה :  אחד  נון  פה  בן  בכפר  לרחוב  שם  אישור    – קביעת 

 .   פרוטוקול הוועד המקומי 

 

 אישור ועדות ביקורת יישוביות.  .  12

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  יישוביות    12אנחנו  ביקורת  ועדות 

 אישור.  

 

זה    : גב' כרמל טל  על  שקף  לך  יש  שינוי.  יוחנן  בגני  רק  בעצם  לנו  יש 

 לא?  

 

 לא.    : גב' רותם ידלין 

 

לוועדת    : גב' כרמל טל  פלג  אלון  את  להוסיף  מבקשים  יוחנן  בגני 

 אישור של מליאת המועצה. מי בעד?  לכך  הביקורת היישובית. נדרש  

 

בגני    : גב' רותם ידלין  פלג  לאלון  בהצלחה  אחד  פה  נמנעים?  מתנגדים? 



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

87 
 

  .  יוחנן

 

 .   יישובית ה ביקורת  ה ועדת  את המינוי לו פה אחד לאשר  החלטה : הוחלט  

 

 הארכת חוזה העסקה עובד מועצה.   . 13

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  עובד  13אנחנו  העסקה  חוזה  הארכת   ,

 מועצה.  

 

התחבורה    : גב' כרמל טל  במחלקת  שעובד  מחליף  נהג  לנו  יש 

   - שמסתיים לו החוזה בסוף חודש זה, ואנחנו מבקשים להאריך את 

 

גיל    : עו"ד חן סומך  את  עובר  הוא  החוזה.  לו  מסתיים  ולכן  70לא   ,

 טעונה אישור של המועצה.    70העסקתו מעבר לגיל  

 

ומסתיים לו החוזה כנהג זמני, וזה שבאתי, אמרת את    : גב' כרמל טל 

נדרש אישור המליאה   זה פשוט הפוך ממני. אבל אנחנו אומרים את אותו הדבר. 

להעסקה שלו כנהג מחליף למשך שנה נוספת, מכיוון שהוא במשרה של נהג מחליף  

 הדברים גם יחד אישור שלכם.    2- ונדרש ל   70והוא עובר את גיל  

   )מדברים יחד( 

 

 שאלות? הערות? נהג אוטובוס כן.    : גב' רותם ידלין 

 

אנחנו    : גב' כרמל טל  כאלה,  עוד  לכם  יש  אם  מחליף.  אוטובוס  נהג 
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 נשמח.  

 

מתנגדים?    : גב' רותם ידלין  בעד?  מי  שמחים.  אנחנו  אוטובוס  נהג  כל 

 נמנעים? פה אחד, תודה רבה.  

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  בעב 14עוברים  העסקה  אישורי  נוספת.  ,  ודה 

 כרמל בבקשה.  

 

הוחלט  לאשר    החלטה :  אחד   חוזה  ה הארכת  את  פה 
    . 70ת הנהג מעבר לגיל  העסק ו 
 

 אישורי העסקה בעבודה נוספת.   . 14

 

בקשה    : גב' כרמל טל  הפעם  לנו  של  יש  נוספת  בעבודה  להעסקה 

אישור   את  מבקשת  היא  עסקים.  ברישוי  מתעסקת  היא  שהיום  גבע,  כרמית 

ולא   לגופים  לא  כמובן  כל  קודם  נעשה  שזה  ובליווי,  בהדרכות  לעסוק  המליאה 

 בשום דבר שמתממשק למועצה.  

זה בדרך כלל עבודה בערבים של ליווי אישי, לא בשעות העבודה, לא פוגע בשום  

ד שלה פה. ואנחנו מחויבים לקבל את אישור המליאה, מכיוון שהיא  דבר בתפקו 

 משרה, ולכן אנחנו מבקשים את אישורכם.    100%- עובדת ב 

 

 הערות? שאלות? מי בעד?    : גב' רותם ידלין 

 

 זה רק ייתן לה ניסיון בשטח.      דובר: 
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מתנגדים? נמנעים? אין. פה אחד, תודה רבה. בהצלחה    : גב' רותם ידלין 

 לכרמית. תודה חברים, ערב טוב.  

 

   .  לעובדת   נוספת ה עבודה  את ה לאשר  פה אחד  החלטה : הוחלט  

 

 

 

 _________________      ______________________ 

 גב' כרמל טל                       רותם ידלין גב'        

 המועצה  יתמנכ"ל       המועצה  תראש       



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

90 
 

 קובץ החלטות 

 
   עדכון ראשת המועצה.  . 1

 

אחד  הוחלט    : החלטה  ביום  לאשר  פה  יישוביים  לאירועים  ותמיכה  תקציב 

מרכזי   אירוע  קיום  לצד  השנתי,  והתקציב  העבודה  תוכניות  במסגרת  העצמאות 

 במוצאי יום העצמאות. 

 

 . 31אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2

 

 .  31פרוטוקול מליאה מס'  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 הגשת ערר תב"ע פדיה.  . 3

 

 להגיש ערר תב"ע פדיה.  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 הגשת ערר תב"ע גני הדר.   . 4

 

 להגיש ערר תב"ע גני הדר.  לאשר  ברוב קולות  : הוחלט  החלטה 

 

 השבת קרקע לקיבוץ גזר.   . 5

 

 .  השבת קרקע לקיבוץ גזר לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 
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 בית העלמין כרמי יוסף.    426-0726588אישור למועצה להגשת תכנית   .  6

 

 .  בית העלמין כרמי יוסף   0726588-426תכנית  פה אחד להגיש  : הוחלט  החלטה 

 

.   –   2022תקציב   . 7  אישור עדכון ראשון

 

הוחלט  החלטה  תקציב  :  עדכון  את  לאשר  אחד  סך    1/2022פה  על  שעומד 

 .  ₪413.32 ותקן עובדים עומד על    241,933,000

 

 .  2023אישור צו מיסים לשנת   . 8

 

 .   2023ברוב קולות לאשר את צו המיסים לשנת  : הוחלט  החלטה 

 

 .  2023אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת   . 9

 

תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  פה אחד לאשר  : הוחלט  החלטה 

2023   . 

 

 אישור מינוי נציגי ציבור לוועדת איכות הסביבה.   . 10

 

הוחלט  החלטה  לאשר  :  אחד  נון  פה  בן  בכפר  לרחוב  שם  אישור    – קביעת 

 .   המקומי פרוטוקול הוועד  



 מועצה אזורית גזר
 26.06.2022, ראשוןמיום , 32המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 

92 
 

 

 אישור ועדות ביקורת יישוביות.  .  12

 

 .   יישובית ה ביקורת  ה ועדת  פה אחד לאשר את המינוי לו הוחלט  :  החלטה 

 

 הארכת חוזה העסקה עובד מועצה.   . 13

 

את    הוחלט :  החלטה  לאשר  אחד   חוזה  ה הארכת  פה 

 .   70ת הנהג מעבר לגיל  העסק ו 

 

 אישורי העסקה בעבודה נוספת.   . 14

 

 פה אחד לאשר העסקה בעבודה נוספת.   : הוחלט  החלטה 

 




