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 מועצה אזורית גזר 
 36 מן המניין מליאהישיבת  פרוטוקול

 04/12/2022,  גתשפ" י' בכסלו, ראשוןמיום  
 

   משתתפים: 

 המועצה   ת ראש  -     רותם ידלין   גב' 

 חבר מועצה  -   ישראל פרץ מר  

 חברת מועצה  -   יהודית דהן גב'  

 חברת מועצה  -   צביה אלבז גב'  

 חבר מועצה  -   איתי שייביץ מר  

 חבר מועצה  -   אבי אביטל מר  

 חבר מועצה  -    אלעד לוי מר  

 חבר מועצה  -    רן שדה מר  

 חברת מועצה  -   דרורה בלגה גב'  

 חברת מועצה  -   רחל צוריה  גב'  

 חברת מועצה  -  משה פולאקוביץ מר  

 חבר מועצה  -   שנייויס יהודה  מר  

 חברת מועצה  -   יה לזר נוטקין ח גב'  

 חברת מועצה  -  רונית ויתקון ברקאי גב'  

 חבר מועצה  -   יוסי בסעד מר  

 חבר מועצה  -    אורי נדם מר  

 חבר מועצה  -  יוחנן יומטוביאן מר  

 

 חסרים: 

ג'ינג'י מר   ויינגרטין   חבר מועצה  -  יואל 

 חבר מועצה  -  מקוב - נעמה מאירי גב'  

 חבר מועצה  -    רמי ליבר מר  

 חבר מועצה  -   ויקטור חמני מר  

 חבר מועצה  -   ראובן ביטן מר  
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 חבר מועצה  -   תמיר ארז מר  

 חבר מועצה  -   גד איצקוביץ' מר  

 חבר מועצה  -   ברדה   י איתי מר  

 חבר מועצה  -    עמיר כהן מר  

 חבר מועצה  -   אמיר קרסנטי מר  

 חבר מועצה  -   נריה הרואה מר  

 חבר מועצה  -    רן שובע מר  

 

 
  מוזמנים: 

 מנכ"לית   -    כרמל טל גב'  

 יועמ"ש  -   חן סומך עו"ד  

 גזבר  -   דוד גמליאל מר  

ן גב'    מ. לשכת ראשת המועצה  -   אילנית ביטו

 מ. לשכת מנכ"לית ומבקרת  -   אלומה פיטל גב'  

 מנהלת אגף החינוך  -    שלי קרן גב'  

 מנהל אגף תכנון והנדסה  -   עמית קפוזה מר  

 מנהל אגף המרחב הכפרי  -   יניר שמולביץ   מר 

 מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים  -   בת שבע פיק גב'  

 מנהלת אגף דיגיטל והסברה  -   שרלי שוורץ גב'  

 מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות  -   ליאת פרמון גב'  

 מנהל אגף הכנסות  -   עדיאל ישראלי מר  

 המרחב הכפרי מנהל אגף פיתוח   -    טל כהן   מר 

 מנהל אגף שירותי חירום וביטחון  -   ל בן צור גי מר  

 מנהל אגף קהילה  -   רותם אלקובי מר  

 מנהלת מחלקת גבייה  -   מזל דמרי גב'  

 מנהלת מחלקת ספורט  -   חן גורלניק גב'  

 מנהלת מחלקת בתי הספר  -   רונית חזן   גב' 

 מנהלת מדור גני ילדים  -   רחלי אנוך   גב' 

 ציבור ה וממונה על פניות ותלונות    המוקד מנהלת   -   זוהר בן שימול   גב' 
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 מנמ"רית          -   אתי אלפנדרי   גב' 

 מנהלת החוגים  -   שירה מנשה   גב' 

 מנהלת הספרייה  -   מימי אבקסיס   גב' 

 מנהלת תרבות  -   מאיה טיברמן   גב' 

 מנהלת מחלקת תברואה  -   דקלה בן יעקב   גב' 

 מנהלת היחידה הסביבתית  -   נופר ששון   גב' 

 מנהלת מחלקת חוזים, ביטוחים וערבויות  -   מיכל כהן   גב' 

 מנהל רכש ושירותים  -   הראל רחמני   מר 

 

 

 
   על סדר היום:

 . 2023אישור תקציב המועצה לשנת  .1

 .2023תכניות עבודה לשנת . א

 .2023ב. תקציב המועצה לשנת 

 . 2023שנת בג. אישור תקציבי ועדים מקומיים 

 .2023/2024לשנים ד. אישור תכנית הפיתוח 
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 . 2023. אישור תקציב המועצה לשנת  1

 . 2023א. תכניות עבודה לשנת       

 . 2023ב. תקציב המועצה לשנת       

 . 2023שנת  ב ג. אישור תקציבי ועדים מקומיים       

 . 2023/2024ד. אישור תכנית הפיתוח לשנים       

 

טובים אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מליאה מספר    צהריים   : גב' רותם ידלין 

עכשיו  36 אלינו  שהצטרף  למי  אגיד  כמליאה.  שלנו  החמישית  התקציב  ישיבת  חברי  ש . 

ועכשיו אנחנו מתכנסים    , דנו בתוכנית האסטרטגית   , בבוקר   9:00- נפגשו כבר ב המליאה  

כל   , נדון בדיון  .  2023תקציב  ב לדיון   תצי   , קודם  אותם  העבודה,  הנהלת  בתוכניות  ג 

לפי   עליה ה המועצה  אחראית  שהיא  כך ם נושאים  אחר  בראיית    , .  המועצה  תקציב 

אי  הוועדים מאקרו,  תקציבי  פיתוח   , שור  לרוץ    , תכניות  לנו  שתאפשרו  ככול  אדם.  כוח 

ותוכניות   המועצה  תקציב  של  מלאה  תמונה  לייצר  נוכל  ככה  רציף,  באופן  הכול  על 

 ובן לשאלות.  ואז נפתח כמ   , העבודה והקישור לאסטרטגיה 

של    ו נושאים שאינם ברומ ב   בה נדון ישיבת מליאה נוספת,    אחרי המליאה הזו תתקיים 

 .  2023תקציב מועצה  

לפניכם.   שנמצאת  העבודה  תכניות  חוברת  לפי  עוברים  אנחנו  לדרך.  נצא  בואו  אז 

לאתר    ים החומר  כולם  הדיון   המועצה   יעלו  מתחילים    , בסוף  ואנחנו  אישורם.  לאחר 

 אנחנו מתחילים.    , מהנושא הראשון שזה צמיחה כלכלית. כולם עיניים למסך 

ן     *** צמיחה כלכלית    *** מוקרן סרטו

 

כמה   : מר יהודה שנייויס  להגיד  רוצה  אני  וזהו.  נגמר לשתוק  לי שזה  טוב אמרו 
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אותנו  הנושאים שמעסיקים  עיקרי  על  טלגרפית,  ממש בקצרה  כל    מילים  עכשיו. קודם 

מאתגר.   באמת  זה  מסעיר  זה  מעניין  זה  ש כי  יודעים כפי  הופקדה    , אתם  התוכנית 

ב את  ונמצ  הדיונים  כל  את  גמרנו  אנחנו  כלומר  הפקדה,  החלטת  ה לפני  מחוזית.  וועדה 

.. כבר דיווחנו על זה בעבר עם חברת גדיש.   אנחנו בפיתוח תשתיות אפשר להגיד מואץ,.

תכנון  את  מקדמים  בטרמינל    אנחנו  ש 6התשתיות  ענקית  בשורה  ש .  את  מי  מכיר  לא 

הפרויקט לא מסוגל להבין כמה שהיא דרמטית. רמ"י מוכנים לתקצב את הקמת מחלף  

דרמה בכל קנה מידה. הצלחנו להדביק אותם בהתלהבות, זה אומר שזה    ו ז ו אחיסמך,  

טרמינל   את  האכלוס  מבחינת  ב 6פותח  נוגעים  כמעט  אנחנו  הט   70%- .  רמינל  מאכלוס 

 באמת בשורה ענקית שקשה להפריד בחשיבות שלה.    ו מבחינת שיווק, וז 

 

 .  70%לא הבנו איך כבר    מר אבי אביטל: 

 

   - שלביות הפרויקט, הפרויקט היה... בהסדרת  : מר יהודה שנייויס 

 

 יש פה מי שעובד.    : גב' רותם ידלין 

 

 מבחינת פיתוח אתם מתכוונים.    מר אבי אביטל: 

 

טרמינל   : מר יהודה שנייויס  רג"מ  של  התוכנית  לאט.  מותנית    6לאט  הייתה 

כשנאכלס   לאכלס  אפשר  היה  תשתיות,  של  פתרון  שללא  אומר  זה  תחבורה.  בשלביות 

בסביבות   מ   30%רק  עכשיו  כבר  בשלב  אנחנו  היום  שאנחנו    day one- מהפרויקט. 

לכיוון   הפרויקט,  אכלוס מקסימלי של  לכיוון כמעט  ז 70%הולכים  דרמה. רק מילה    ו , 
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אחרי   מרגיש  אני  עסוקים.  היום  אנחנו  במה  רגע    3אחת  הזדמנות  לנו  יש  היום  שנים 

התכנון.   עם  ומתקדמים  הזה  השלב  את  שעברנו  אחרי  לנשום,  רגע  הראש,  את  להרים 

בשבילנו זה כבר לא    6הרבה קדימה. היום טרמינל  מילים, היום אנחנו מסתכלים    2- וב 

ארנונה והיטלי השבחה, זה כבר עולם אחר של אפשרויות. זה אומר שיש לנו אינטרסים  

של שימושים מוניציפאליים שלנו של גזר, שאנחנו רוצים לשתול בפרויקט,    6בטרמינל  

במק  למצוא  רוצים  אנחנו  כלומר  גזר,  אזורית  מועצה  של  שלנו  העורף  הזה  זה  ום 

של   הנושא  כל  הרווחה.  בתחום  הבריאות,  בתחום  המועצה  את  שיתקדמו  שימושים 

על   אצלנו  יושב  זה  היום  השצ"פים,  פיתוח  של  הנושא  כל  חומים,  בשטחים  שימוש 

יש כאן חברים במליאה שיושבים   השולחן בתכנון של חדשנות של קיימות של אנרגיה. 

ילו התבגרנו, היום אנחנו כבר נמצאים  איתנו בצוותים של החשיבה לנושאים האלה. כא 

של   הכמות  על  רק  ולא  הפרויקט,  של  האיכויות  על  שחושבים  בשלב  אחר,  בשלב 

כ  באמת.  הזדמנות  הזה,  הדבר  מאוד  מסעיר  נושא  בהחלט  וזה  שהיום  הפרויקט.  מי  ל 

מתחכך בפרויקט הזה, הוא הופך להיות שותף שלנו על המקום. לגבי תיירות ומורשת,  

תשמעו על זה בטווח המיידי. אנחנו משיקים עוד מספר שבועות לא גדול,    גם כאן אתם 

שהיה   מה  כל  את  אוספים  אנחנו  הרצל.  בבית  מורשת  תכנית  את  להשיק  מתחילים 

ולהצעיד   כוונה להצמיח  אריזה חדשה, מתוך  זו תכנית שהיא  בתחום התיירות מחדש, 

גבתון ועשינו בתל שעלבים    את התיירות קדימה. עשינו דברים גדולים בתל גזר ובעינות 

באריזה   עכשיו  זה  את  לארוז  צריכים  אנחנו  דברים.  מאוד  והרבה  היין  בדרך  ועשינו 

כלת קדימה איך אנחנו מתרגמים את זה לקפיצת דרך בתחום התיירות. והנושא  ת שמס 

העסקים,   תחום  על  מדברים  שאנחנו  בחשיבה,  בו  עסוקים  בהחלט  שאנחנו  האחרון 

לרגולציה   למדיניות,  שנוגע  משולש  שהוא  איזה  על  מדברים  בעצם  אנחנו 

הכוונה   ש ולסטטוטוריקה.  חס היא  להסיר  שבשביל  היום  מבינים  ולהצעיד  אנחנו  מים 
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לתכנון   נדרשים  אנחנו  התיירות,  ובתחום  העסקים  בתחום  קדימה  צעד  המועצה  את 

ז  עזר,  לחוקי  נדרשים  אנחנו  לפני    ו סטטוטוריקה.  שהתחלנו  מהלך  שנים,    3רגולציה. 

האסטרטגית   המשמעות  את  מבינים  יותר  מליאה  חברי  היום  אולי  בחיוך,  אומר  ואני 

אי  ממשיכים  אנחנו  הזה,  המהלך  האחרון  של  והנושא  קדימה.  ו  הוא  תו  אנחנ מדיניות, 

בחשיבה   הרבה  בכל    על משקיעים  במועצה  ברורה  מדיניות  לייצר  בשביל  מדיניות, 

דרמה. דוגמא    ו התחומים שנוגעים לתיירות ועסקים. זה גם כאן, זה נשמע פשוט, אבל ז 

מהפי  המועצה.  בתוך  מהפיכה  כבר  לנו  עשה  מזון,  רוכלות  בתחום  מדיניות  כה  קטנה 

האלה,   התחומים  על  הכוח  בכל  קדימה  רצים  ואנחנו  שלנו  התוכניות  אלה  אז  חיובית. 

וכל פעם שאנחנו מטפסים על הר, תמיד אנחנו מוצאים אחריו הר קצת יותר גבוה, יותר  

 קשה יותר מאתגר.  

 

תחום של יהודה. נראה לי שזה  ה   , אז זה היה הנושא הראשון   : גב' רותם ידלין 

ש  כמו  לקצב.  ב הסממן  עשינו  מה  של  בסרטון  פותחים  אנחנו  מבינים  ,  2022- אתם 

 . התחום הבא חינוך, שלי בבקשה.  2023- ועוברים בעצם להצגה של תכניות העבודה ל 

ן      *** אגף חינוך  *** מוקרן סרטו

 

והנוער    גב' שלי קרן:  החינוך  אגף  רואים  שאתם  והבלתי  כמו  והפורמלי 

- , מ 24/7ות רחבה הוליסטית כמה שיותר  פורמלי, ובעצם ההסתכלות שלנו היא הסתכל 

נבנה    0 הספר,   3עד    0שאנחנו  בתי  דרך  הילדים,  גני  דרך  העל    בהמשך,  היסודיים 

הנוער.   בתנועות  שאיננו  והנוער  הנוער,  ותנועות  מצוינות,  חוגי  הצהרונים,  יסודיים, 

שעשינו.   עליו אנחנו מסתכלים במהלך  להגיד שגם  שמחה  בתי  ה אני  לגבי  פנים קדימה 

הספר, אנחנו עוסקים המון בפיתוח מקצועי, אנחנו שולחים זרועות. נשלח אותם בשנה  
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לחזק   מתוך הכוונה  ומקצועי,  בפיתוח  לנו  לעזור  עבר אנשים שיכולים  גם אל  הקרובה 

את המורים בגזר, את המנהלים, את הגננות. בעצם לעסוק יותר בפיתוח מעמד המורה  

י שלו. אנחנו עוסקים רבות על מנת להגיע למצב שכיתה היא רק מרחב  והפיתוח המקצוע 

לכיתה,   מחוץ  להיות  יכולים  מרחבים  מרחבים.  ספור  אין  מתוך  לומדים,  שבו  אחד 

או   מייקרס  לזה  קוראים  ביזמות,  בהם  שעוסקים  כיתות  מיוחדות,  אחרות  בכיתות 

הספר  בית  בחצר  להיות  יכול  לחצר טינקרינג,  מחוץ  להיות  יכול  באופן    ,  הספר.  בית 

יוצאים   וממנה  אליה  באים  אם,  בסיס  זה  וכיתה  אם,  בסיס  זה  ספר  בית  עקרוני 

למקומות אחרים. אנחנו עוסקים הרבה גם ברמה הטכנית להקים את המרחבים האלה,  

וגם ברמה הפדגוגית החינוכית הרגשית, איך מתנהלים. כשבעצם כל מקום הוא מקום  

בשנה   פיתחנו  וחינוכי.  זה  לימודי  בעצם  שהמטרה  מחוברים,  שנקראת  תכנית  שעברה 

לחבר את ילדי הגנים עם ילדי בתי הספר היסודיים, היסודיים, העל יסודי, את קריית  

ספר   בית  עם  סתריה  החינוך  קריית  חשמונאי,  בית  החינוך  קריית  שעלבים,  החינוך 

וברים. כל  עתידים בכרמי יוסף. ובעצם אנחנו כל הזמן עוסקים, אנחנו קוראים לזה מח 

הזמן עוסקים בחיבורים האלה, והמטרה היא בעצם להביא גם לרמה של יכולת של ילד  

בצורה   אותו  להעצים  חונך,  גם  אלא  חניך  רק  לא  מלמד.  גם  אלא  לומד  רק  לא  להיות 

הזאת. ואנחנו עוסקים בזה רבות. אני אגיד שמהלך אחד מאוד מאוד גדול שבתי הספר  

גם    להפוך את בית זה באמת    , עושים  הספר להיות לא רק זה שנותן מענה בבוקר, אלא 

היום   לנו  ויש  בעבר,  קיים  היה  שלא  מה  שלם    8צהרונים,  חינוכי  מערך  זה  צהרונים. 

 שבאמת רונית מובילה אותו ביד רמה.  

יש   מה  החוצה,  ומסתכלים  בו  שמתאספים  מקום  בגן  רואים  אנחנו  הילדים  בגני  גם 

ת הקהילה לתוך הגן, ואיך יוצאים מתוך הגן אל  בחוץ, מה יש בקהילה, איך מביאים א 

גם זה דורש הרבה הכשרה, ברעיון זה תמיד מצוין. כל רעיון שאנחנו מעלים   הקהילה. 
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עולה, כדי להביא אותו לביצוע, אז יש המון המון הכשרה. יש לנו חברים טובים מאוד  

לנו גם בגנים, גם בבתי הספר להפוך לה  יות בתי ספר  באשכול המרחב הכפרי שעוזרים 

שלנו   הילדים  מגני  אחד  לכם.  גם  רבה  ותודה  באמירה.  רק  ולא  באמת  טבע,  של  וגנים 

גני   הגנים,  מכל  ילדים  השנה  במהלך  יגיעו  או  מגיעים  אליו  מדעי.  מרכז  להיות  הפך 

לבתי   לנו  מדעי שיש  ולא רק מרכז  הגנים  גם של  וילמדו במרכז מדעי  החובה במועצה, 

ים גנים עתידיים. שוב אנחנו משנים את המרחב ובעקבות  הספר. אנחנו ממשיכים להק 

הגנים.   לבין  הספר  בתי  בין  שקורות  התנדבויות  הרבה  יש  הפדגוגיה.  את  משנים  זה 

אחד   שזה  חושבים  באמת  אנחנו  מקצועי.  בפיתוח  לעסוק  ונמשיך  נעסוק  ואנחנו 

ו  הפיס,  אשכול  קרוי  היה  שבעבר  מה  לנו  יש  בהמשך  שלנו.  החשובים  הפך  התפקידים 

להיות מחלקת מדע וחדשנות. ובעצם שירה שמובילה את המחלקה הזאת עושה עבודה  

מדעיות   פעילויות  הרבה  משגררת  בעצם  ודרכם  המדעים,  מורי  כל  את  מאגמת  ברוכה, 

של   פעילויות  מקבלים  בגנים  הילדים  וגם  הגנים,  על  גם  חולשת  היא  הספר.  בתי  לתוך 

ות במדע, ומצוינים במדע ועוד כאלה. השנה  מדע וחדשנות. וגם יש לנו קבוצות של נער 

לשלוחות    אנחנו  גם  זה  את  להעביר  חשמונאי,  מבית  זה  את  להוציא  ניסיון  עושים 

רבות. אשכול הפרט  בזה  עובדת  שכבגלל שיש    אסביר אני  )   נוספות במועצה. שירה  למי 

מחלקות  החינוך   הרבה  ב באגף  אותם  איגמנו  על    (, אשכולות   3- ,  דיברתי  עכשיו  עד 

מנהלת  האשכ  שהיא  חוזה,  שרית  בעצם  אותו  מאגמת  הפרט  אשכול  המערכתי.  ול 

שם   יש  הפסיכולוגי.  מחלקות.    3השפ"ח,  והשירות  משכל  מיוחד,  וחינוך  פרט  מחלקת 

נותן   כולם מאוגמים באשכול שהוא אשכול פרט. אז אשכול הפרט בעצם עוסק בליווי, 

הפר  ברמה  אותנו  שצריכים  לילדים  ותמיכה  ליווי  הזמן  זוכרים  כל  תמיד  אנחנו  טנית. 

שלצד המערכת בעצם מרכיבים אותה ילדים ברמה הפרטנית. הרבה פעולות. יש לנו שם  

בנוער להט"ב,   טיפול  לנו  ויש  ופסיכיאטר  מנתחת התנהגות, דברים שאנחנו מרחיבים, 
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שאנחנו   מעגלים,  ועוד  מעגלים  עוד  על  חושבים  הזמן  כל  אנחנו  מתבגרים.  מרכז  יש 

מע  לתת  הוא  יכולים  נוסף  אשכול  נותנים.  שאנחנו  המערכתיים  המענים  לצד  פרטני  נה 

החינוך   ואת  הנוער  מחלקת  הנוער,  יחידת  את  בתוכו  שמאגם  החברתי,  החינוך  אשכול 

גם   זה  הקהילתי.  הביטחון  ואת  קהילתי  אחד.    3החברתי  באשכול  שמאוגמים  גופים 

מחלקתיו  רב  בפעולות  בעצם  מדהימה.  עבודה  עושה  הזה  גזר  והאשכול  שביל  אותו  ת. 

איזה   מבחינתנו  בעצם  הוא  המועצה,  ומחלקות  אגפי  כל  עם  ביחד  משרטטים  שאנחנו 

תוואי   שלם,  אוצר  הספר,  לבתי  מחוץ  וללמידה  לחינוך  מפה  שהוא  איזה  גריד,  שהוא 

שלם של למידה וחינוך, שאפשר לעשות מחוץ לבתי הספר. מעבר לזה שיוצאים החוצה,  

מה את תנועות הנוער ואת הקהילות, והרבה הרבה עבודה  הם גם עסוקים בלהכניס פני 

ערך   בזה  רואים  אנחנו  חשוב,  מאוד  מאוד  זה  לנו  הספר,  בתי  בתוך  חברתי  חינוך  של 

הנוער   תקציב  את  בעצם  שהגדלנו  לכם,  גם  ותודה  האחרונה,  שבשנה  אגיד  אני  עליון. 

עצם זה הפך את  במיליון ₪. ועשינו הסדרה, ככה שכולם יודעים כמה כל אחד מקבל. וב 

בונה   שיושבת  היישובים,  את  שמלווה  אמיתית,  חינוך  מחלקת  להיות  הנוער  מחלקת 

איתם תכניות חינוכיות, גם עבור תנועות הנוער, גם עבור הנוער שאיננו בתנועות הנוער.  

יופי  איזה  אתכם.  ביחד  זה  את  לומדים  יכולים    אנחנו  שאנחנו  משותפת,  יצירה  של 

 חנו לומדות המון, ואני חושבת שהשיתוף הזה הוא נהדר.  לעשות בשיתוף אתכם. אנ 

 

 תודה שלי. דוד.    : גב' רותם ידלין 

 

 טוב גזברות המועצה.    : מר דוד גמליאל 

 

 מה אין סרטון?    מר אלעד לוי: 
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.. בגלל החיסכון אני... טוב, מועצה אזורית    : מר דוד גמליאל  לא, לא. האמת.

גזר היא מועצה איתנה. מועצה איתנה כפי שאתם יודעים זו מועצה שמבחינת רגולציה  

היא בהרבה מאוד דברים היא לא נזקקת לרגולציה חיצונית. הרבה מאוד דברים אנחנו  

ש  נוקשים  מאוד  לקריטריונים  תודות  וזו  עצמאי,  באופן  בהם,  עושים  עומדים  אנחנו 

תקציב   אגף  הגבייה,  מאגף  בנויה  בגדול  המועצה  גזברות  הפנים.  משרד  אותם  שקבע 

אנחנו   בשקף  רואים  שאתם  כפי  גבייה  של  בנושא  חשבות.  ועדת  ורכש,  התקשרויות 

פשרה   הסכמי  שיותר  כמה  של  מצב  וניצור  מארנונה,  ההכנסות  את  למקסם  נמשיך 

כבר  במערכת  שקיימים  חובות  להבנה    30  ומחיקת  להגיע  באמת  כוונה  מתוך  וזה  שנה. 

בעבר,   לכם  שאמרנו  כפי  גם  אותם. אנחנו  יודעים  כל המגבלות שכולכם  פי  על  ופשרות 

ב  גדל  גזר  אזורית  במועצה  הנכסים  סך  היום.  לכם  אומרים  מ   20- ואנחנו   ₪ - מיליון 

תודות   2019 היום,  הר   עד  עם  באמת  ביחד,  זה  את  שעשינו  נכסים  למדידות  בה  בעיקר 

על כל הצוות. אבל הבאנו   על כרמל  ביקורת חיצונית במערכת שנפלה רבות עליי  מאוד 

לנו   שמשלמים  מגורמים  הכנסות  ממקסמים  פעם  כל  אנחנו  ובנוסף  הזה,  הכסף  את 

מערך   את  לשדרג  נמשיך  אנחנו  והתקשרויות,  רכש  תקציב  של  בנושא  כסף.  הרבה 

וני  דיגיטלי  רכש  ניצור  החוזים,  את  עם  ההתקשרויות,  פעולה  שיתוף  אפשרויות  צור 

, ועדי היישובים, כך שינצלו את הידע שנצבר אצלנו לעבודתה השוטפת ונחסוך  הוועדים 

להם הרבה מאוד זמן מהתקשרויות במציאת ספקים הולמים. בנושא של חשבות כולל  

הגורמים   לכל  שלנו  הדיווחים  את  יוצרת  באמת  החשבות  מארגנת,  פה  שהמועצה  שכר 

את הדיווחים שלנו, כולל אתם חברי מועצה. ומעבר לעניין מרכזת את    שאמורים לקבל 

כל נושאי הביקורות החיצוניות שעיקרם משרד הפנים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, דתות  

ועוד כל מיני כאלה שנופלים עלינו מעת לעת. עד היום הכוונה שלנו היא באמת להמשיך  
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תת את המידע ולעשות אופטימיזציה  ולהחזיק את המועצה הזאת כמועצה איתנה, כדי ל 

 של המדיניות, כיישום המדיניות שקיים במועצה.  

 

 אפשר לשאול משהו?    : מר ישראל פרץ 

 

הכול    : גב' רותם ידלין  על  לרוץ  מעדיפים  היינו  אנחנו  שלכם,  גם  זה  אפשר. 

אנחנו   הכול.  על  לענות  ומבטיחים  תרשמו  בסדר?  שאלות,  ואז  מלאה,  תמונה  ולתת 

 תכנון והנדסה.    קפוזה אגף   עוברים לעמית 

ן      *** אגף תכנון הנדסה  *** מוקרן סרטו

 

והנדסה   מר עמית קפוזה:  תכנון  גם    , אגף  תחתנו  מתכללים  גם  אנחנו  למעשה 

אנחנו עוסקים בשלל תחומים בעולמות  אגף תשתיות ואחזקה, והוועדה המקומית.  את  

מקומית   ועדה  רגולציה,  רישוי,  זה  התכנון,  אם  בין  פרויקטים,  של  הפיתוח  ותחומי 

מועצתיים או פרויקטים יישוביים. ובאמת הדברים הבאים, מה עשינו השנה   פרויקטים 

הדברים.   עיקרי  אלה  באמת  אז  הקרובה,  בשנה  לעשות  מתכננים  אנחנו  מה  ראיתם. 

אנחנו הולכים לפתח בעצם סוג של בית תרבות בית הגיל השלישי. אנחנו בדיוק הקמנו  

שיתוף ציבור על מנת לדייק את עצמנו. אנחנו    קיים וות חשיבה על הנושא הזה. אנחנו נ צ 

של   סוגים  מיני  לכל  לפעילויות,  תחומי  רב  מרכז  בעצם  שהוא  משהו  להקים  רוצים 

ספורט, פנאי ותרבות וכל הדברים האלה. וזה יהיה בעצם בתוך בית חשמונאי במתחם  

אנחנו  הכושר.  חדר  אזור  גבי  על  עם    הקאנטרי  זה  את  נשלב  אנחנו  שם,  זה  את  נעשה 

ימים   יותר  בריכת שחייה קיימת, מה שיאפשר לבריכה בעצם לפעול  פרויקט של קירוי 

 בשנה. אנחנו יוצאים לפרויקט של שדרוג אגף הרווחה.  
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.    : גב' בת שבע פיק   וואוו

 

.    : מר דוד גמליאל   הקפצת אותנו

 

ותיק,    מר עמית קפוזה:  זה מבנה  ימים טובים  אז  ותיק שראה  כך,  לזה  נקרא 

ועוד יראה ימים טובים. אנחנו שם. מוסדות חינוך, אנחנו בעצם לאורך כל השנה אנחנו  

גן   את  להקים  סיימנו  אנחנו  עכשיו  ראיתם  חינוך.  מוסדות  של  ובינוי  בתכנון  עוסקים 

עובדים  ביל"ו, גן אורן בבית ביל"ו, שלדעתי יצא פרויקט מקסים ומיוחד מאוד. אנחנו  

אגף   עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עובדים  אנחנו  רחלי.  רונית,  שלי,  איפה  פעולה,  בשיתוף 

הרצונות   מלוא  את  לספק  משתדלים  ואנחנו  רוצות,  הן  מה  אומרות  בעצם  שהן  חינוך, 

לאגף   שירות  כנותני  עצמנו  את  רואים  אנחנו  שלהם.  התפיסה  מתוך  יכולים,  שאנחנו 

ירות לילדים בכלל במערכת החינוך בגזר. כל הסיפור  חינוך בעניין הזה. ובעצם נותני ש 

זה   על  שמה  הקודמת  הממשלה  לפחות  לשמחתנו,  להגיד  אפשר  אופניים.  תשתית  של 

אופניים   שבילי  בעצם  היום  לנו  ויש  קצת.  בזה  לנגוס  הצלחנו  ואנחנו  תקציבים, 

בית   בין  האופניים,  שביל  את  ראו  שהרבה  מניח  אני  ביצוע.  בסיום  כבר  שנמצאים 

בו,  ח  להשתמש  התחילו  כבר  אנשים  שממש,  אופניים  שביל  שזה  רמב"ם.  ליד  שמונאי 

ואנחנו עוד שנייה מסיימים את העבודות עליו, למעשה רשמית. אנחנו יוצאים לביצוע  

אופניים  שבילי  מספר  של  בתכנון  נמצאים  ואנחנו  אופניים,  שבילי  עוד  כי  נוספים   של   .

בעיקר מנסים לקדם   שזה אומר    יוממות,   שבילי אופניים ושבילי זאת תפיסתנו. אנחנו 

היישובים   בין  היישובים,  בין  יום  ביום  לנסוע  שאפשר  וזה  ל שבילים  החינוך,  קריות 

 .  המיקוד שלנו, בזה אנחנו עוסקים 
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 ?  4249גם   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

לקריות    מר עמית קפוזה:  יישובים  בין  וגם  ביישובים  בעצם  גם  זה  שם,  גם 

ב  זה  גם  תשתיות  חינוך.  של  הסיפור  כל  בעצם  זה  האחרון,  הנוסף  והדבר  תכנון. 

פי   על  שלנו.  העשייה  בעיקר  זה  אגיד,  אני  ביישובים  בעיקר  זה  הציבוריים,  המרחבים 

 מיקודים של הוועדים המקומיים, אנחנו עובדים ומקדמים את זה.  

 

יש לך אתגר... שמחבר בין בית חשמונאי לעזריה לצד השני    מר יוסי בסעד: 

  ..  של המושבים.

 

 תתפלא אבל גם זה בתכנון.    מר עמית קפוזה: 

 

 מדהים.    מר יוסי בסעד: 

 

ממשרד    מר עמית קפוזה:  תקציבים  לגייס  ננסה  אנחנו  בתכנון,  זה  גם 

תכניות  גם  לנו  ויש  את    התחבורה,  בעצם  חשוב.  44עם    424לחבר  זה  שם,  אנחנו  גם   .

מה   בכל  משמעותית,  מאוד  מאוד  קפיצה  עשתה  האחרונה  השנה  גם  המקומית  הוועדה 

.. דיגיטציה זה ממילא דבר שהמועצה כמועצה מקדמת, אז אנחנו   שקשור לדיגיטציה. .

  0- דבר ל גם כוועדה שמנו לעצמנו לקדם את הדברים האלה. אנחנו מכוונים בסופו של  

הליכים דיגיטליים. אנחנו כבר שם, אנחנו    100%נייר בוועדה המקומית, כלומר    0נייר.  

שנה של קידום   אחרי כמעט  כבר  דיגיטליים. אנחנו  בנייה  היתרי  להוציא  התחלנו  כבר 
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ואנחנו נמשיך לתהליכים רבים   הליכים של כל העברות בטאבו והכול שנעשה דיגיטלי. 

היו  כבר  שנמצאים  ז אחרים,  שעוזרת  ם,  שרלי  שרלי.  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  נמצא  ה 

מביאים   אנחנו  תכנוני  בדיון  מעולה.  פעולה  בשיתוף  ואנחנו  הזה,  התחום  את  לקדם 

עקרוניות,   יותר  שיחות  של  לדיונים  פותחים  המקומית,  הוועדה  של  בשיח  פעם  מידי 

מההחלט  הרבה  האחרונה  בשנה  וגם  תלך,  שהוועדה  בעצם  רוצים  אנחנו  של  איפה  ות 

הוועדה המקומית הלכו לכיוונים של מדיניות תכנונית. כמו לצורך העניין לקצר הליכי  

דברים   וכו',  עילי  לנגר  שקשורות  סוגיות  של  הטמעה  או  חקלאיים  למבנים  רישוי 

מה   כל  מדיניות.  ועוד  הליכים  עוד  להביא  ומתפקידנו  מקדמת,  המקומית  שהוועדה 

מ  של  הסיפור  אז  הכפרי,  למרחב  גם  שקשור  טביעתנו  את  רואים  אנחנו  האקלים,  שבר 

המקומית   הוועדה  דרך  אחת  פעם  אמרנו  אז  גם    0שמה.  שני  מצד  קשור.  גם  שזה  נייר, 

פוטו וולטאיות, אז המועצה כמועצה מבחינת הבניינים  כל מה שקשור לקידום מערכות  

הגג  כל  תפוסים.  כבר  הגגות  כל  חינוך.  ומבנה  המועצה  בניין  שזה  שלה,  ות  הקלאסיים 

רשויות,   הרבה  אין  מאליו,  מובן  לא  זה  וולטאיות.  פוטו  מערכות  עם  היום  שם 

המקבילים שלי שאני מספר להם את זה, לא מבינים איך הספקנו לעשות את זה. אנחנו  

פוטו   גם מכרז להקמה של מערכות  ואנחנו מקדמים  אחד קדימה,  צעד  זה  לוקחים את 

לה  אפשרות  תהיה  כלומר  הצללה.  דרך  גם  וולטאיות  ספורט  מתקני  על  הצללות  קים 

ידי   על  עליהם  וולטאיות  פוטו  של מערכות  דרך הקמה  ייעשה כמובן  והדבר  ביישובים, 

ביוב שאנחנו   לנו קרן  יש  עוסקים המון בשדרוג מערכות הביוב.  יזמים פרטיים. אנחנו 

פועלים, בעצם מהכספים שמוזרמים אליה. אנחנו משדרגים את כל המערכות שלנו. יש  

סדורה.  לנו   מאוד  מאוד  עבודה  לבית  תכנית  עבודה  לנו  יש  וגם  לפיה.  עובדים  ואנחנו 

אז   חשמונאי,  בבית  רק  המים  על  אחראיים  אנחנו  בעצם  המים,  למערכות  חשמונאי 

היו   פעם  עילי.  לנגר  שקשורה  הסוגיה  כל  וגם  השנה.  בזה  נעסוק  בעצם  גם  אנחנו 
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ל  אחת  להצפות  ל   50- מתכננים  אחת  הצפות  שנה.  ש   100- שנה,  כל  הצפות  יש  היום  נה. 

אז אנחנו בשיתוף עם רשויות הניקוז מקדמים ועושים פרויקטים שאמורים למנוע את  

כתוב   פה  רואים  אתם  במקרה   ... ההצפות.  לסוגית  מענה  לתת  לפחות  או  הזה,  הדבר 

בעיקר   אנחנו  לפורענות.  המועדים  הבעייתיים  המקומות  אחד  זה  כאן,  השורות  באחת 

 שם את הדברים.  מנסים גם לקדם  

 

אנחנו ממשיכים למינהל כללי, כרמל מתחילים באגף    תודה.   : גב' רותם ידלין 

 קהילה. מוכנים?  

 

 תמיד.    : מר דוד גמליאל 

ן      *** אגף קהילה  *** מוקרן סרטו

 

מרגע    וואוו   : גב' כרמל טל  הכוח  בכל  חזר  קהילה  אגף  מדהים.  נכון? 

עוד   נשאר  עשייה.  ומרובת  מהממת  שנה  לנו  הייתה  ובאמת  הקורונה,  משיירי  שנפרדנו 

רוצים   בתחום הקולנוע. אנחנו  האירועים  רוצים להרחיב את  אנחנו  לעשות.  הרבה מה 

ע לחזק   אומנות  שלנו.  ההיצע  של  המנעד  את  ולשפר  להמשיך  המחול  תחום  את  ם  עוד 

מיזמים,   בכמה  תחומים,  בכמה  שישתלב  נרצה  שאנחנו  משהו  זה  בקהילה,  אומנים 

בכמה דברים שאנחנו הולכים השנה לייצר פה בכל המרחב של המועצה. ואחד הדגשים  

לשנת   לעצמנו  שמנו  שאנחנו  הדברים  2023הגדולים  אחד  היישובים.  של  הליווי  זה   ,

להרים אירועי תרבות משמעותיים  ת  ביכול   קצת פער בין היישובים   ש שי הוא  שהרגשנו  

מה שאנחנו מתכננים לעשות זה צוות אגף קהילה    , ומועילים לקהילות המקומיות. ולכן 

ולייצר  להתחלק  המרץ,  במלוא  זה  על  עובד  גם    כבר  ליישובים  שיסייעו  ליווי  צוותי 
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אז   התכנים.  ברמת  וגם  שלנו,  בסיוע  וספקים  התקשרויות  מכרזים  של  הטכנית  ברמה 

ככה  ל   זה  שלנו  המשמעותיות  היותר  הבשורות  תרבות  2023- אחת  תורנית  תרבות   .

ועוד   עוד  הזמן  כל  את  תופס  כהן  למשה  שתודות  הענפה  בפעילות  ממשיכים  יהודית, 

תאוצה עם המשך של תכנים, ודגש על אזרחים ותיקים, וחיבור בין הקהילות. הספרייה  

שנות אנחנו  שלנו   רחב  תוכן  כמרכז  אותה  לחזק  נקודתית  ממשיכים  פה  גם  מענה  ן 

בספרייה האזורית בבית חשמונאי, וגם בשיתופי פעולה עם הספריות האזוריות ברחבי  

להיות   תמשיך  והיא  ויהודק,  ימשיך  הספר  בתי  עם  הקשר  במועצה.  שלנו  היישובים 

הזמן   כל  אבל  בספרייה,  ספרים  עם  ומסורתית  רגילה  בצורה  גם  ידע  שמנגיש  מקום 

ים הדיגיטליים שאנחנו מציעים במסגרתם. החוגים, החוגים  נמשיך ונחזק את השירות 

לנו   שיש  ראיתם  מתרחבים,  הזמן  כל  פחות    55שלנו  לא  שזה  חוגים,  של  שונים  ענפים 

ההיצע   שבהם  ממטורף.  מקומות  עצמנו,  את  בוחנים  הזמן  כל  ואנחנו  נפלא,  הוא  פה 

ה  או  חדש  ענף  או  חדש  סוג  אותם  מחליף  גבוה,  פחות  קצת  הוא  תמקצעות  הביקוש 

הזאת.   לשנה  יימשך  גם  וככה  בבחינה,  נמצא  הזמן  וכל  בתנועה.  הזמן  כל  זה  חדשה, 

מלגות   תכנית  זו  הספורט  במחלקת  שלנו  הראשונה  הבשורה  הספורט,  מחלקת 

בשנת   אותה  נשיק  שאנחנו  מצטיינים,  הפעילות  2023לספורטאים  בכל  כמו  ונמשיך   ,

ומת לב להישגים בענפי ספורט שאנחנו  הרציפה, במגוון של חוגים, ימי ספורט ומתן תש 

שמים עליהם דגש. והאחרונים באגף קהילה זה שוויון מגדרי, שאני חושבת שאצלנו זה  

הכי לא צריך לדבר על שוון מגדרי, ועם זאת אנחנו שמות לב לזה וממשיכות לשים דגש  

 לתחום החשוב הזה. נעבור לאגף הרווחה.  

ן      *** אגף רווחה  *** מוקרן סרטו

 

דרך    : גב' כרמל טל  כברת  כן  גם  פיק,  שבע  בת  של  בראשותה  הרווחה  אגף 
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ב  שעברנו  ונזכיר    4- אדירה  ונמשיך  פעם,  כל  זה  את  מזכירות  ואנחנו  האחרונות.  שנים 

שקרה   הנפלא  והדבר  במשבר.  אדומה  רווחה  מחלקת  פה  הייתה  לכאן  שהגענו  זה.  את 

אפשרי  בלתי  כמעט  יותר,  לא  פשוט  הוא  השנים,  הצוות,    . במרוצת  המסיבי,  הגיוס 

המסירות, התכנים, המנעד הרחב של הטיפול בכל מיני נושאים, והדברים שאנחנו נרצה  

. אז קודם כל תכנית אב האסטרטגית לבני הגיל השלישי  2023לשים עליהם דגש בשנת  

והרביעי, דיברנו על בינוי, יש גם את כל החלק התוכני שעוטף בעצם את הבינוי של בית  

שליש  את  גיל  להרחיב  נמשיך  אנחנו  אלה.  בימים  אליו  יוצאים  שאנחנו  משהו  וזה  י. 

   - כיתות הוותיקים בבתי הספר, יש 

 

   - מה זה...? איזה שנים   : מר ישראל פרץ 

 

ב   : גב' רותם ידלין  האחרונות,  ובשנים  שלישי  גיל  על  מדברים  היו    10- פעם 

האחרונות  שאומר   , השנים  תפיסה,  שינוי  בעצם  שיוצא   : יש  עדיין אנשים  לפנסיה    ים 

נתפס   שפעם  מה  גיל  בין  הפרדה  ויש  לעשות,  מה  מאוד  הרבה  להם  יש  במותנם,  כוחם 

הגילאים שבהם חלק    , + 80כגיל שלישי והיום נתפס כבר כגיל רביעי, זאת אומרת גילאי  

,  ת מהאנשים צריכים יותר עזרה, יש להם ירידות מוטוריות בחלקם ירידות קוגניטיביו 

הוא עוד גיל פעיל לחלוטין. וזה בדיוק הרעיון, להפסיק להתייחס  לבין הגיל השלישי ש 

בין   של  גודל  סדר  זה  בסוף  אחת,  גיל  כקבוצת  אדם.    50- ל   40לזה  בן  של  מחיים  שנה 

ל  זה  את  את    2- לפלח  הזו  האוכלוסייה  מקבוצות  אחת  לכל  ולתת  אוכלוסייה,  קבוצות 

עכשיו לתוכנית אב לגיל    הטיפול המגיע לה, שהוא שונה. וזאת הסיבה שאנחנו נכנסים 

המיקודים   במסגרת  בבוקר  גם  זה  על  דיברנו  דגש,  מאוד  הרבה  תראו  ואתם  השלישי, 

בשנים   שלנו  במיקוד  אוכלוסייה  להיות  הופכת  זו  כמועצה.  שלנו  האסטרטגיים 
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 הקרובות.  

 

.. גיל    : מר ישראל פרץ   ומעלה? זה הרעיון?    80אבל.

 

יותר מכל דבר    : גב' רותם ידלין  יותר חלוקה שהיא אגב חלוקה תפקודית  זה 

 אחר, אבל כן.  

 

משפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות עם מוגבלויות יוקם    : כרמל טל גב'  

ויורחב הפורום שעוסק בהם. קבוצות טיפוליות וכל הדברים הנפלאים שקורים בשגרה,  

. במחלקת הדת אנחנו נמשיך ונתמוך ביישובים ובמוסדות הדת  2023ימשיכו גם לשנת  

אנחנו   ויישוב.  יישוב  בכל  שקיימים  לדברים  ובהתאם  לצרכים  לקולות  בהתאם  בכפוף 

קוראים התקיים כמו שהיה עד היום שיפוץ של מקוואות. פרויקט גדול שאנחנו נכנסים  

, זה בעצם מיפוי של כל בית העלמין. יש לנו קושי מאוד גדול היום להבין  2023- אליו ב 

להתמודד.   איתו  גם  צריך  אבל  פופולרי,  לא  נושא  המועצתי.  העלמין  בבית  קורה  מה 

מבצעים   בעצם  יעלה  אנחנו  הכול  ומיפוי.  רישום  מלאה,  סריקה  ממש  אלה  בימים 

 , וזה יעזור לנו בהמשך לנהל ולתפעל את המקום.  GISלשכבות  

 

 ניתן להם הנחה במיסים?    : מר ישראל פרץ 

ן    *** אשכול המרחב הכפרי  *** מוקרן סרטו

 

הפך   : גב' כרמל טל  הכפרי,  המרחב  הוא   אשכול  על    גם  שחולשת  למעצמה 

גם   שקורים  דברים  אגפי,  בין  פורום  פעולה,  שיתופי  במועצה,  רבים  ואגפים  מחלקות 
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נקודתי   פעולה  בשיתוף  אם  אנחנו  בין  נקודתית  כולה.  בגזרה  רוחבית  וגם  מחלקות, 

בפסולת   והטיפול  התברואה  בתחום  שיעשה  מה  כל  על  דגש  לשים  רגע  רוצים  בעיקר 

אכ  גם  כולל  שזה  לשנת  ביישובים,  נכנסים  אנחנו  ואיזה    2023יפה.  תפיסתי  שינוי  עם 

מה   כל  על  שאחראי  פקח  ממונה  יהיה  יישוב  לכל  בעצם  שייעשה.  מערכתי  שינוי  שהוא 

שקורה בו. להבדיל מהמצב שבו היה אחד לגזם אחד לגושית אחד לזה אחד לזה, יהיה  

ש  מעריכים  אנחנו  מענה.  שנותן  מי  שהוא  ידע  שהיישוב  ליישוב,  ישפר  רפרנט  זה 

משמעותית את קצב הטיפול ואת השירות שנוכל לתת ליישובים וזה ממש משהו שאנחנו  

של   לפיילוט  נכנסים  לזה  מעבר  לאוויר.  נעלה  מאוד  לנו    0בקרוב  ויש  להטמנה.  פסולת 

השיפור  והמשכי  השיפור  הסדרות    את  של  המשך  ביישובים.  הפסולת  פינוי  מערכי  של 

בשטחים הפתוחים פסולת ואדמות. אנחנו נרחיב גם    פינות המחזור. פיקוח נרחב יותר 

 בזה את האכיפה שלנו בכל מרחב המועצה. דיגיטל. 

ן      *** אגף דיגיטל והסברה  *** מוקרן סרטו

 

שלנו   : גב' כרמל טל  ביותר  המשמעותיות  המהפכות  ב   אחת    תחום כל  היא 

בניצוחה  הדיגיטל  בגאווה  ראש  לזקוף  ממשיכות  ואנחנו  פעם.  לא  זה  על  דיברנו  כבר   ,

של שרלי האדירה, אנחנו באמת מתקדמים כל הזמן לתהליכים חדשים ולעוד ועוד ועוד  

  2023גזרות שאנחנו מפצחים ומעבירים אותם להיות דיגיטליים. המוקדים שלנו לשנת  

ה  מערכת  בפיתוח  התעמקות  המשך  לנו  מערכת    CRM- זה  שתיתן  מעלות    360המידע 

הסתכלות על כל תושב וכל תושבת, מה שיאפשר לנו להתאים צרכים ולתת שירות הרבה  

גזר אישי, שזה אזור אישי לתושב. גם התושב כשייכנס לא   נקים את  טוב. אנחנו  יותר 

כל   את  ולצרוך  להגיע  יוכל  האישי  האזור  מתוך  זה.  את  ופה  זה,  את  לחפש  פה  צריך 

מוחי  השירותים.   לסיעור  ראשותי  דיגיטליים  מובילים  פורום  מקימות  אנחנו  ברקע 
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שאנחנו   משמעותי  מאוד  פיילוט  המועצה  מוקד  לפתח.  דברים  עוד  על  וחשיבה  משותף 

הגדולים   הקשיים  אחד  וליישובים.  למועצה  משותף  מוקד  יהיה  אותו.  נשיק  רגע  בעוד 

נו למוקד המועצה, אבל זה  שאנחנו מתמודדים איתם ביום יום, זה פניות שמגיעות אלי 

בעצם דברים שבסמכות הוועד המקומי. אנחנו נכנסים כרגע לפיילוט עם כמה יישובים,  

שבעצם המשולש שבין התושב המועצה והוועד המקומי יתממשק כולו למוקד המועצה,  

הוועד   ולנציגי  היישוב  למזכיר  גם  מיידי  באופן  תופנה  במוקד  שתיפתח  קריאה  וכך 

ופעם  שיהיו מחוברים   יותר,  וטוב  לנו לקבל פעם אחת מענה מהיר  זה יאפשר  לשירות. 

אנחנו   הטיפול,  זמני  את  אצלנו  מודדים  שאנחנו  כמו  הזמן,  מדדי  אחרי  לעקוב  שנייה 

נרחיב את המדידה, ונוכל לשלוט גם במדדי זמן הטיפול ביישובים, שזו בשורה נהדרת.  

החכמה,   הדיגיטלית  המועצה  את  ונקדם  שנמשיך  התשתיות כמובן  את  ונשדרג    ונשפר 

שהוא   היחידים  התחומים  אחד  זה  אנוש,  משאבי  בתחום  שלנו.  המחשוביים  והמענים 

המועצה.   לכותלי  לחוץ  שקורה  למה  ישיר  באופן  נוגע  ופחות  פנימה  פונה  יותר  באמת 

  , אבל עדיין זה תחום חשוב מאוד שדרכו אנחנו מעשירים את העובדים והעובדות שלנו

היכול  את  הטיפול  מפתחים  כל  ואת  השירות  איכות  ואת  השירות  מתן  את  שלהם  ות 

שבסופו של דבר מגיע לתושבי המועצה. אנחנו ממשיכים גם השנה בדיאלוגזר, זה איזה  

אלא   והמדרג,  השופט  מהמקום  לא  אבל  אישי,  למשוב  אנחנו  שפיתחנו  שעטנז  שהוא 

עובדי המועצה,    מהמקום של השיח והשותפות. ונמשיך ונדאג לתחושת השייכות וחיזוק 

 שפועל יוצא מזה זה השירות שניתן לתושבים כמובן אחר כך. מחלקת היישובים. 

ן      *** מחלקת יישובים  *** מוקרן סרטו

 

שלנו   : גב' כרמל טל  בקצב    , התינוקת  ופרחה  שגדלה  היישובים  מחלקת 

שעובדת   ליאורה  שנקרא.  מה  לתינוקייה  אותנו  מכניסה  שנייה  עוד  היא  מאוד,  מהיר 



 לוגו חברת התמלול מועצה אזורית גזר 
 04.12.2022  36ישיבת מליאה מן המניין  

 
 

 

23 
 

היישובים אין כבר ועד שלא מכיר אותה, אין כבר מזכיר יישוב או מזכירת יישוב  מול  

שלא עובדים מולה. תכנית מנהיגות העתיד של גזר, סיימנו מחזור ראשון, אנחנו בפתחו  

של מחזור שני, שהמטרה היא לטפח, לטפח כל מי ביישובים שרוצים להתנדב, שרוצים  

הברוכה  לעשייה  להצטרך  שרוצים  ביישוב,    לתרום,  בהם  להתנדב  שיש  התחומים  בכל 

בהדרכה בניהולה של ליאורה מתקיימת הכשרה מקסימה. הסתיים מחזור ראשון ברמת  

ואנחנו   גבוהה,  מאוד  רצון  התוכנית  כבר  שביעות  השני.  למחזור  מלאים  כמעט 

האסטרטגית ליישובים, ליווי יומיומי, ייעוץ, כל אלה ימשיכו ויטופלו על ידי ליאורה,  

הוועדים  וכמ  קליטת  לקראת  הכנה  תיערך  גם  הזאתי  השנה  בסוף  דבר,  של  בסופו  ובן 

המקומיים החדשים לכשיגיעו אלינו. תחבורה. אנחנו ממשיכים למחשב את כל מערכי  

וחברות התחבורה הציבורית   התחבורה שלנו. אנחנו עובדים אל מול משרד התחבורה, 

לתחנ  לדאוג  פה.  הקווים  וטיוב  למקסום  לפעול  מה  כדי  בכל  לסייע  אוטובוסים  ות 

שאנחנו יכולים, עם האמירה החוזרת שבסופו של דבר אנחנו מרחב כפרי וכנראה שאף  

שיותר.   כמה  לקבל  עובדים  אנחנו  אבל  רוצים,  שאנחנו  מה  כל  את  לקבל  נוכל  לא  פעם 

אנחנו גם מצד התחבורה ישנה תמיכה ועידוד של הליכה לבתי הספר, למוסדות החינוך,  

פחו  כדי  לצרוך  פה,  שמפותחים  בשבילים  ולהשתמש  שלנו,  פנימיים  תחבורה  קווי  ת 

לאפשר לילדים שלנו גם לצעוד או לרכב למוסדות החינוך שלנו. ויש לנו תכנית שאנחנו  

בונים להעביר את רכבי המועצה את האוטובוסים ככול הניתן בהתאם ליכולות שיהיו  

וירוקה.   חשמלית  לתחבורה  שלנו לנו  הביטחון  פה,    מחלקת  שנמצא  בגילי  התחדשנו 

קב"ט חדש למועצה, ברוך הבא, שהצטרף אלינו וכבר עובד במרץ יחד עם אורן שמשמש  

גם כקב"ט וגם אחראי על מוסדות החינוך. אנחנו פועלים להצבת ניידת סיור שתסתובב  

אנחנו   במרחב.  הביטחון  את  להגביר  לנו  ותאפשר  במועצה,  שלנו  החינוך  מוסדות  בין 

נושא המצלמות והאבטחה של מוסדות החינוך שלנו כולם. ואנחנו פועלים    מטפלים בכל 
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מתנדבי   של  מג"ב,  של  קבוצות  עוד  לפתוח  כדי  ונוספים,  רבים  מתנדבים  וגיוס  לעידוד 

 מג"ב בשלוחות השונות שלנו ברחבי המועצה.  

 

ב   : גב' רותם ידלין  נכון מה  2022- אז זה היה בקליפת האגוז מה עשינו  יותר   .

עשו האנשים שיושבים בפריפריה של החדר הזה מסביבכם, ומה אנחנו מתכננים לעשות  

. קליפת האגוז מה שנקרא זה לקח לנו כשעה. לפני שנקפוץ פנימה לתקציב, אם  2023- ב 

שאנחנו   לפני  להעיר  ביקשו  כמה...  שאלות,  הערות  רגע  לכם  לתקציב.  יש  ממשיכים 

 אלעד בבקשה.  

 

אני    מר אלעד לוי:  אבל  הזה,  בשלב  רגשן  קצת  אהיה  אני  אם  מצטער  אני 

 חש גאווה פעמיים.  

 

 להביא מטפחת?    : גב' יהודית דהן 

 

פעם אחת    מר אלעד לוי:  פעמיים.  גאווה  אני חש  לבכות,  לא  זה  לא, מרגש 

לפחות אני   נותנים,  להיות חלק מהרוח הגבית שאנחנו  ופעם שנייה  להיות תושב בגזר, 

באים   ככה  עושים  ואנחנו  השנה,  כל  זה  את  עושים  אנחנו  הזה.  לדבר  מליאה  כחבר 

ויוצא לנו פעם    לישיבות הולכים חוזרים, אנחנו לא תמיד רואים את התמונה הכללית. 

אחת בשנה לבוא לראות את הדבר הזה, ואנחנו חלק מזה. ולפחות אני שמח וגאה להיות  

שאני   שמתחתם,  והחבר'ה  המחלקות  מנהלי  לכל  בקצרה  ממש  המקום  וזה  מזה,  חלק 

כזה או   לי להיות באיזה שהוא מקרה  יצא  אני... במחלקה שלא  לפחות ברמה האישית 

זה   ענק,  שאפו  זה  אתכם,  לא  אחר  אנחנו  לא,  דבר  שום  נכון  לכם.  להגיד  מידי  קטן 
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טוב, אנשים שמדברים   לב  טוב,  רצון  אני לא מחפש שלמות. אנחנו מחפשים  מחפשים, 

לאנשים, וככה אפשר לפתור את הכול בצורה הטובה ביותר, וככה אתם עושים את זה,  

תה לימדת  כאילו זה ביתכם, ככה זה לפחות מורגש. ואם נעלה קצת למעלה אז יהודה א 

אותנו הרבה שיעורים, ואיך דברים צריכים להיעשות בשקט ומי שאתה וכמו שאתה אז  

מה   כל  את  לפועל  מוציאה  את  פשוט...  את  לך,  להגיד  מה  לי  אין  כרמל,  כוח.  יישר 

שישמעו את זה, ואני מוכן להגיד את זה עוד    24/7שאנחנו חולמים רוצים חושבים, את  

ת אני ממש מאושר שאת נמצאת איפה שאת נמצאת, וזה  פעם ועוד פעם ועוד פעם. באמ 

כיף גדול... אדירה. ורותם, תודה רבה על מנהיגות כאן. זה המקום הנכון בזמן הנכון,  

 ואני גאה להיות חלק, תודה רבה לכם.  

 

 אפשר?    : מר ישראל פרץ 

 

 בטח, ישראל בבקשה.    : גב' רותם ידלין 

 

גם    : מר ישראל פרץ  אני  כל  קודם  גם  אז  לב  ושמנו  הברכות,  לכל  מצטרף 

בכלל   זה  אז  סרטונים.  יש  מצגות,  רק  לא  גם  יש  מדרגה,  עוד  שעלינו  נוסף  לשינוי 

זאת   בכל  שאלות  כמה  לי  יש  אבל  ישיר.  באופן  גם  הדברים  את  רואים  אנחנו  מתחבר, 

האם יש איזו בדיקה או מעקב    שעלו ככה ממה שראינו. רציתי לשאול בנושא של החינוך 

המוע  הספר  של  בית  של  במסגרת  לא  שהם  הגנים,  ילדי  של  במסגרות  הילדים  לגבי  צה 

עניין   לאיזה  האחרונה  בתקופה  עדים  היינו  פרטיות?  מסגרות  יש  החינוך,  שבמערכת 

שקרה בעזריה. והשאלה אם אנחנו איך שהוא בודקים את הדבר הזה, כדי לראות שלא  

תי ממליץ, אני כבר אמרתי את  יקרו מקרים כאלה ואחרים, זה לא פשוט. דבר שני, היי 
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מרכז   שייקרא  ראוי  וחדשנות,  מדע  חדשנות,  אגף  של  הזה  שהנושא  שעברה,  בפעם  זה 

מדע וחדשנות, זה הרבה יותר משמעותי, יש לזה יותר תוכן. אני ממליץ שזה בכל זאת  

רציתי   אני  התקציבי  בעניין  ועניין.  דבר  לכל  אגף  כמו  ולא  אחר  ביטוי  איזה  יקבל 

האם  החדשה    לשאול,  הממשלה  בעקבות  קורה  מה  בודקים  או  כבר  ערוכים  אנחנו 

העניין   מבחינת  רק  לא  ואחרים  כאלה  שינויים  מיני  כל  פה  יהיו  ומתי  לקום,  שהולכת 

השונים,   המשרדים  במבנה  שינויים  שיש  שומעים  אנחנו  אלא  שבדבר,  התקציבי 

כדי   .. לתת. כדי  כאלה,  מיני  לכל  התחלקו  כזאת  בצורה  שהיו  מיני    ומשרדים  כל  לתת 

מענים. השאלה אם זה יבוא לידי ביטוי וגם מבחינה תקציבית מבחינת העניין התקציבי  

לדבר הזה. דבר נוסף שרציתי לשאול    שלנו. וגם מבחינת ההיערכות, איך אנחנו נערכים 

של   היום  מרכז  של  המתחם  נושא  זה  המקומית.  לוועדה  קשור  דווקא  זה  בקשר, 

יוד  אני  פיתוח.   .. מאמין  הקשישים. אני  יקרה,  זה  מופיע,  שזה  ראיתי  זה.  שמה  שיש  ע 

יום לקשיש   יודע. יש לנו מרכז  שזה יקרה סוף סוף. אני רק אסבר את האוזן למי שלא 

אני   התפתח.  ולא  מפותח  לא  והוא  שמסביבו,  גדול  די  ציבורי  מרחב  ויש  במרכז,  פה 

זה, וזה לא קרה.  האמת ניסיתי גם בקדנציות הקודמות שלי להוביל את זה ולדחוף את  

הפעם שמעתי, אנחנו גם דיברנו על זה רותם בעבר, שיש אפשרות שגם בית הכנסת יהיה  

   - שותף לעניין 

 

 זה כבר סגור ישראל.    : גב' רותם ידלין 

 

   - ואנחנו ערוכים   : מר ישראל פרץ 

 

זה כבר סגור. בואו נשאר רגע בתוכניות העבודה, כי עוד לא    : גב' רותם ידלין 
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 ציב.  הגענו לתק 

 

 אוקיי אין בעיה, אין בעיה.    : מר ישראל פרץ 

 

   - ביקשתם שנעצור רגע, אני   : גב' רותם ידלין 

 

 זה חשוב היה לי.    : מר ישראל פרץ 

 

 יש לנו עוד חלק שלם שעוסק בתקציב.    : גב' רותם ידלין 

 

שלנו    : מר ישראל פרץ  העלמין  בית  זה.  את  והזכרנו  העלמין,  בית  של  בנושא 

נעים מעבר   לא  לא,  הוא  ומסודר  דיגיטלי  שיהיה  מזמין.    לרישום  לא  הוא  אבל  להגיד 

זה, אבל אנחנו   רצינית ומכבדת. אנחנו לא רוצים את  לעשות שמה עבודת פיתוח  צריך 

לכבד,   וצריך  ומכובד  קדוש  זאת  בכל  למקום,  לשמה  מגיעים  אנחנו  לשמה,  מגיעים 

 - וסף וצריך לעשות שמה איזה טיפול יותר יסודי. דבר נ 

 

קול   : מר יהודה שנייויס  הגשנו  הזאתי.  הפינה  את  שנסגור  זה,  על  רק  אענה  אני 

במבואות   כולל  טיפול,  כולל  העלמין  בית  ושדרוג   . לתשובה.. מחכים  אנחנו  קורא 

מחכים   רחבה,  מאוד  תכנית  לנו  יש  הזה.  הדבר  על  ממש  אנחנו  בטהרה.  בשבילים 

 לתשובה ממשרד הדתות.  

 

 מח.  אני ש   : מר ישראל פרץ 
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 ₪ בערך.    500,000  : מר דוד גמליאל 

 

יש    : מר ישראל פרץ  התחבורה.  של  בנושא  קטנה  נקודה  נוסף  דבר  שמח.  אני 

שלנו.   בצד  וגם  ליישובים,  ציבורית  תחבורה  של  בנושא  גם  בעיה  אפשרות  לנו  יש  האם 

כאלה   פתרונות  איזה  לתת  לנסות  כדי  לעומק,  יותר  להיכנס  קצת  תנסה  שהמועצה 

נג  בדיוק  לא  והיא  ציבורית,  בתחבורה  עדיין  זקוקים  שהם  לאנשים  לא  ואחרים  ישה, 

בקטע   שהועלה  הביטחון  של  נושא  זה  נוסף  דבר  כאובה.  די  בעיה  פה  יש  מזמינה, 

בנושא   חשמונאי  בבית  התחבטות  יש  עכשיו  אצלנו  גם  ביטחון  של  בעיות  יש  האחרון. 

של הפעלת עוד פעם חוק השמירה, להפעיל אותו או לא להפעיל אותו. ואני עדיין מבקש  

שיתוף  לבדוק  מקום  יש  שאולי  בית    ואומר  עם  כפיילוט  לפחות  המועצה,  של  פעולה 

למועצה.   שקשורים  במוסדות  מאבטח  איש  של  שמירה  יש  פה  ככה  גם  כי  חשמונאי, 

ואפשר לעשות איזה מקסום של העניין. יחד איתו ויחד איתנו ואז להקל ולתת ביטחון  

ה  יותר כולל של היישוב ובכלל של מוסדות המועצה. ודבר אחרון שאני מייחל שאני ארא 

נגישות   נגישות,  הכותרת  תחת  יהיה  מהסרטון  שתבואנה  השקופיות  שאחד  זה,  את 

כל   עם  יחד  המועצה  הובלת  באמצעות  המועצה,  יישובי  בכל  פיזית  נגישות  פיזית. 

הולך   שזה  מסודרת  עבודה  תכנית  על  ביטוי  ולתת  לעניין  אותם  לרתום  כדי  היישובים, 

נעל  שאנחנו  בזה  ביטוי  לידי  גם  יבוא  וזה  יהיה  לשם,  שזה  ולא  היום,  לסדר  זה  את  ה 

ככה בלי שמרגישים אותו, זה יהיה על הכיפאק. אבל בסך הכל אנחנו רואים שהעבודה  

נעשית, ועוד תיעשה, ויש עוד הרבה מה לעשות, וזה תמיד משמח שיש על מה לעבודה,  

 תודה.  
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תודה ישראל. נתייחס בקצרה להערות שלך. יהודה התייחס    : גב' רותם ידלין 

לגבי מסגרות  ל  להבאת תקציבים ממשרד הדתות.  והגשת קול קורא  בית העלמין  עניין 

לגילאי  3עד    0פרטיות   הכניסה  האסטרטגית,  בתוכנית  בבוקר  זה  על  דיברנו  אז  עד    0, 

ונתחיל    3עד    0- . אנחנו קולטים תקן ל 3עד היום בהוראת מדינה בעצם נעשתה מגיל    3

גם לגילאים הללו. נכו  ן להיום אני אזכיר מתן מענה למנועות נמצא  להיכנס לאט לאט 

ו  של  נתכ באחריות  לאט  לאט  ואנחנו  מקומיים,  א עדים  גם  בנושא  לל  הזה.  התחום  ת 

חשמונאי   בבית  הכנסת  בית  של  ההתחייבות  כולל  בהמשך,  תגיע  הבשורה  יום,  מרכז 

לגבי   התב"רים.  על  הדיון  בשלב  יגיע  זה  הזה,  הנושא  של  בתקצוב  פעיל  חלק  לקחת 

ה ציבורית גם על זה דיברנו בבוקר. יש יתרונות במרחב כפרי וחסרונות במרחב  תחבור 

כפרי. חלק מהחסרונות הם כמות האוכלוסייה שגרה על פני מרחב מאוד גדול, וההיצע  

פחות   משתמשים  שאנחנו  ככול  דבר.  גורר  שדבר  ברור  ציבורית,  לתחבורה  וביקוש 

ל  ככה אנחנו  פחות אנשים,  אנחנו  כי  פחות.  באוטובוסים  מגיעים  כי הם  משתמשים,  א 

גם ברמה הארצית, בכל הנוגע לביטחון, ביטחון   לה פתרון  נמצא  התופעה מוכרת טרם 

זה תחום שנמצא באחריות יישובים, אין דין יישוב אחד כדין יישוב אחר. ההפעלה של  

נעשית   ההחלטה  ולכן  המקומיים,  הוועדים  ברמת  רק  להיעשות  יכולה  השמירה  חוק 

נו כמובן תומכים בכל יישוב שמבקש להפעיל בתחומו את חוק השמירה. זה  אצלם. אנח 

. וכך גם בכל הנוגע לנגישות. אנחנו פנינו  " מנהיגות משותפת אחריות משותפת " חלק מ 

השאר   בין  להפנות  בבקשה  זה,  על  בשיח  המקומיים  לוועדים  בעבר  כבר  לבקשתך 

נג  בצורה  נעשית  שנעשית  חדשה  בנייה  כל  לנושא.  ישנה   . ישה תקציבים  בנייה    , כל 

לא   או  כן  התקציבים. תקציבי  ל הוועדים המקומיים מחליטים האם  זה את  על  הקצות 

השקל   נמצא  היכן  להחליט  דבר,  כל  כמו  העוגה  את  לחלק  וצריך  מועטים,  הפיתוח 

משותפת " הנוסף.   אחריות  משותפת  סוג  " מנהיגות  את  עצמם  את  מכירים  היישובים   ,



 לוגו חברת התמלול מועצה אזורית גזר 
 04.12.2022  36ישיבת מליאה מן המניין  

 
 

 

30 
 

לעשות   שצריך  מה  להנגיש,  האוכלוסייה  ממשיכים  שלנו  החינוך  מבני  את  אנחנו  שם. 

את מבני החינוך ואת מבני המועצה. זה ביחס לנקודות האלה. הערות נוספות לתוכניות  

 בבקשה יהודית.  ?  עבודה 

 

זה    : גב' יהודית דהן  גם להשאיר את  ככה אוף דה רקורד, אבל אפשר  טוב אז 

יכולים   ואני  שהוא  לישראל  לחשתי  אז  הדברים  את  כשהצגתם  ככה  רקורד.  דה  און 

יכולים   ואנחנו  מקורה,  בריכה  ואני  השלישי,  לגיל  תרבות  בית  מקבל  הוא  לפרוש, 

 .  2023לפרוש, ובזה ככה מיצינו את  

 

 מסודרים.    : מר ישראל פרץ 

 

לעצם  משוחררים.    : ודית דהן גב' יה  באמת  אבל  ומשוחררים.  מסודרים 

חושבת   ואני  וויזואלית.  נהירה  ברורה,  המאוד  ההצגה  על  תודה  כל  קודם  העניין, 

שבאמת התודה האישית, לפחות ממני, והערכה בשמי ובשם היישוב לכל אלה שאמרת  

עוש  שאתם  ספק  לי  שאין  המועצה,  לעובדי  באמת  נמצאים,  בפריפריה  זה  ככה  את  ים 

התודות.   לגבי  ככה  זה  התודה.  ולכן  הלב,  מכל  חשוב,  שהכי  מה  בעצם  וזה  הלב,  מכל 

אני   וגם  תודה,  באמת  אז  הלב,  מכל  ושלכם  שלכם  שזה  ספק  לי  אין  לגמרי.  להם  מגיע 

ל  להתייחס  רוצה  אני  רובם ככה מהיישוב הדומיננטי.   / חלקם  ככה  נקודות,    2- מכירה 

ה  ככה  סתם  לא  לתינוקת.  חסידה  דווקא  אני  היישובים.  למחלקת  לתינוקת  סתכלתי 

קיבוצים,   כפרים,  כאן  לנו  יש  יעזור.  לא  לוועדים,  המועצה  בין  הקשר  של  גדולה 

מושבים. חזקים יותר, חזקים פחות, עם מנגנוני פעילות יותר או פחות. שיש לנו קהילה  

ב  ומזכירה  מתנדב  ועד  עם  קשה    1/2-3/4- גדולה  מאוד  מאוד  זה  מלאה,  לרצות  משרה 
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המועצה,   מהנהלת  גם  מבקשת  במועצה,  פה  אני  הזמן  וכל  החיבור  ולכן  התושב.  את 

ולהגיד,   ולבוא  לא...  הקשר,  את  לחזק  הקשר  היישובים  מחלקת  את  כשיש  ועכשיו 

אני   למועצה.  מחזירה  אני  הוועד.  תפקיד  זה  אומרת  שהיא  פעם  כל  יודעת,  ורותם 

הוועד, מה הם לא יכולים לעשות. דרך  מחזירה למועצה. צריך להסתכל בעיניים של מה  

אגב לא רק בבית חשמונאי, גם במקומות אחרים. מה הוועדה לא יכול לעשות, מה הוא  

אחר   למנגנון  עוברת  אני  דקה  עוד  העזרה,  את  להציע  להתבייש  לא  העזרה.  את  צריך 

חושבת   לא  אני  שלי.  הבאה  ההצעה  זאת  כאילו  היישוב.  ניהול  הנהלה,  קונים  שאנחנו 

חנו צריכים להגיע לשם. אז אני מברכת על מחלקת היישובים, ותגדלו ותהיה קצת  שאנ 

יותר בוגרת, ואני נותנת לך כבר פרויקט, את בית חשמונאי באהבה. קחי אותו ותטפלי  

כרמל   שאת  למה  מתחבר  זה  זה.  לגבי  זה  איפה,  לך  ולהגיד  לך  לעזור  מוכנה  אני  בו. 

ה שאמרת על אותו שירות של המוקד. נכון?  הצגת בבוקר על החיבור יישוב, התושב, מ 

אי   הזה,  בחיבור  באמת  זה  אז  וכו'.  וכו'  התקלות  על  המוקד  של  בהקשר  התייחס  זה 

לעזור   ובפרקטיקה,  מכירים  אנחנו  וסיסמאות  שלטוני,  דו  רובד  להשאיר  אפשר 

ככה   עדיף  אז  מקטרים,  גם  אנחנו  בסוף  אבל  טובים,  אנחנו  חזקים  אנחנו  ליישובים. 

 - לטפל ב 

 

.     דוברת:  . .  ... בית חשמונאי

 

זה    : גב' יהודית דהן  זהו,  מקבל.  הוא  כאשר  מראש,  אותו  לנדב  מוכנה  אני 

 לגבי מחלקת היישובים.  

 

 תודה. אורי.    : גב' רותם ידלין 
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כן, אני רוצה לחזק את הדברים של יהודית, ולתת דגש יותר    : מר אורי נדם 

אנחנו   אתכם,  רואים  אנחנו  שקופים,  לא  אתם  הזה.  השולחן  של  חיצוני  למעגל  חזק 

שומעים עליכם, אנחנו רואים את העבודה הנהדרת שאתם עושים. וזה מגיע לכם ממש  

תודה.   תודה,  הניהו תודה,  שיש.  חזק  הכי  הגוף  זה  המבצע,  הגוף  את  אתם  לו  יש  לי 

תודה,   ולכן  כלום.  יהיה  לא  תבצעו  לא  אתם  ואם  המבצע.  הגוף  אתם  אבל  שלו.  הקטע 

 תודה, תודה.  

 

 תודה אורי. דרורה.    : גב' רותם ידלין 

 

משתתפת    גב' דרורה בלגה:  אני  ואני  ב אז  הצוות.  לאנשי  כאן  שציינו  תודות 

אווירה   מורגשת  ולכן  רתימה.  של  אווירה  שמשרות  ולכרמל,  לרותם  תודה  גם  אומרת 

ועכשיו   לכם.  ותודה  הכבוד,  וכל  וחשוב  יפה  וזה  ועושים,  נרתמים  באמת  פה  שאנשים 

בעניין שאלות. הוזכרו כל מיני דברים ככה במצגת, וניסיתי לעקוב, זה היה כזה מאוד  

שעוררו   שם,  שהוצגו  נקודות  לכמה  אתייחס  אני  אז  ולהתייחס,  לעקוב  ניסיתי  דינמי, 

של   בנושא  שהוזכרו  מהסעיפים  אחד  גזר.  תל  של  הפיתוח  הוזכר  אחד,  שאלות.  לי 

הכנסות למועצה או בהקשר כזה, אני לא זוכרת במדויק איך נקראה הכותרת, שתחתה  

   - ה להבין כתבתם את הפיתוחים של אזורי מורשת ואני רוצ 

 

 נראה לי שזה חוסר הבנה.    : גב' רותם ידלין 

 

 אז תחת איזה סעיף זה היה?    גב' דרורה בלגה: 
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   - בואי נעשה את זה   : גב' רותם ידלין 

 

הכנסות    גב' דרורה בלגה:  של  הנושא  תחת  גזר,  תל  פיתוח  של  סעיף  שם  היה 

 למועצה. אז רציתי לשאול מה הצפי.  

 

בת   : גב' רותם ידלין  תיירות  לא,  מחלקת  יושבת  כלכלית  צמיחה  אגף  וך 

ומורשת. לא פיתוח הכנסות. בתוך אגף צמיחה כלכלית יושבת מחלקת תיירות ומורשת,  

גזר  תל  מתפתח  הרצל   , במסגרתה  בית  מורשת    , כמו  בתחום  אחרים  מקומות  כמו 

 במועצה.  

 

   - אולי התיאורים   : מר ישראל פרץ 

 

קטנים    : גב' רותם ידלין  לעסקים  פריפריאלי  באופן  הכנסות  מייצר  הוא 

. רק הוצאות.   ..  ובינוניים במרחב. אבל אין פה הכנסות מתל גזר. 

 

הוא    גב' דרורה בלגה:  אם  יודעת  לא  ואני  הוזכר,  שלא  סעיף  איזה  כאן  יש 

העבודה   שם  הסתיימה  אם  הוזכר  לא  בחולדה.  המים  מאגר  והאם  קשור,  איתו,  ומה 

 ם גם מצפור או תצפית לתושבים?  מתוכנן לעשות ש 

 

 זה מאגר פרטי.    : גב' רותם ידלין 
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הכלכלית,    גב' דרורה בלגה:  לחברה  התייחסות  הוזכרה  לא  פרטי.  הוא  אה 

ומה   הצבעה  עשינו  אומרת  זאת  האחרונה.  בשנה  זה  עם  נהיה  מה  עומדים  אנחנו  איפה 

 נהיה עם זה.  

 

חברת    : גב' רותם ידלין  מקימים  אנחנו  סיטואציה,  באותה  נמצאים  אנחנו 

מדף, אנחנו מסיימים את כל ההכנות שלה, והיא לא תופעל לפני שהיא תובא לאישורכם  

מאוד   הרבה  מצריך  זה  ההקמה.  סיום  של  בתהליך  אנחנו  אומרת  זאת  מלא.  באופן 

החברה    תהליכים בירוקרטיים מול משרד הפנים. אכן תהליך ארוך משצפינו. כשתופעל 

 הכלכלית, ואמרנו את זה כבר בעבר, היא תובא לאישורכם עם תכניות מלאות.  

 

על הנושא, החוברת היפה הזאתי, לא  שאלה נוספת, צוין פה    גב' דרורה בלגה: 

היה לי זמן כל כך לעיין מלבד כמה דקות לפני הישיבה שקיבלנו אותה. אבל התרשמתי  

ע  בזה  הושקעה  ובטח  שלה,  מהכלליות  אותי  מאוד  הרשים  והכי  הכבוד.  וכל  רבה  בודה 

זה הסעיף של מדדים להצלחה. אז כל הכבוד שכתוב כאן מדדים להצלחה. מה שמסקרן  

אותי זה איך ניתן לעקוב אחרי זה. זאת אומרת איך אנחנו יכולים לדעת שאכן בוצעו,  

  הגענו למדדים. כלומר צריך לעשות הרבה דאטה בשביל לדעת. ואז מסקרן אותי לדעת 

מה, בעצם כשמראים לי את השנה, מעניין אותי לראות כבר מה זה, גיריתם אותי ברגע  

עכשיו   אותי  מסקרן  המדדים,  היו  מה  אז  אוקיי,  הזאת.  העמודה  את  שמים  שאתם 

שעברה   בשנה  המדד  היה  מה  של  עמודה  לי  לתת  היפה  המצגת  עם  יחד  שנה,  בסיכום 

 ואיפה אנחנו.  

 

   - נה לך ברשותך. קודם כל אז בואי אני אע   : גב' כרמל טל 
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המון   גב' דרורה בלגה:  המון  המון  כאן  יש  כי  אמקד,  ואני  רגע,  נושאים    רגע, 

הכי   היא  אותי  מעניינת,  מאוד  היא  כאן,  שהיא  ויפה  הזאת,  העמודה  את  יש  שעליהם 

 מעניינת.  

 

.    4כבר    : גב' כרמל טל   שנים היא כאן

 

אוויר    גב' דרורה בלגה:  זיהום  זה  מעניינת  שאותי  בשורה  זה  את  אמקד  ואני 

 מנשר.  

 

.    : גב' כרמל טל   כמובן

 

 דדים ואיפה אנחנו עומדים.  אז איך שמה המ   גב' דרורה בלגה: 

 

 לא חשבתי אחרת.    : מר ישראל פרץ 

 

מישהו צריך לעניין אותו, לא את כולם מעניין הגיל השלישי    גב' דרורה בלגה: 

 ישראל.  

 

בואו, אז קודם כל דרורה מיום שאנחנו כאן, אנחנו מודדים    : גב' כרמל טל 

מלווה   זה  להצלחה,  המדד  נוסף  השנה  רק  לא  זה  אז  אני  מתחילת  אותנו  הכול.  הדרך. 

נקודות   ושום  בקרה  שום  עליהם  שאין  תכניות  לייצר  בסתם  מאמינה  אנחנו  בהן  לא 
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תנועה   כדי  תוך  לפעמים  טוב,  לא  היה  טוב  היה  עצמנו.  את  ובודקים  בדרך  עוצרים 

עוד   נוסיף  שאנחנו  משהו  לא  זה  שלנו,  פנימי  ניהולי  כלי  זה  ההצלחה.  מדדי  משתנים 

לדווח  ונתחיל  אני    עמודה  בוצע.  לא  מה  או  חלקית,  בוצע  מה  בוצע,  חושבת  מה 

עצמ  בעד  מדברות  נפלאה  ן שהתוצאות  בצורה  מביאים  הסיכום  שסרטוני  חושבת  אני   .

לנו להמשיך לנהל    ם צריכים לתת את כל מה שעמדנו ביעדים וביצענו. ואני חושבת שאת 

בתוך ביתנו פנימה, אל מול צוות המועצה שעושים את עבודתם בצורה נפלאה. זה פחות  

אחר,   או  כזה  נושא  לבחון  רוצים  נקודתית  אם  עליו,  מדברת  שאת  מה  לצורך  רלוונטי 

 אנחנו תמיד פה בשביל לענות עליהם.  

 

זה   גב' דרורה בלגה:  לי,  שהייתה  אחרונה  שאלה  ועוד  שנייה  הפסולת,     רק  על 

הפרויקט   על  הועלה,  פה  שזה  רואה  אני  אז  הסביבה,  איכות  בוועדת  זה  על  שמעתי  לא 

זה   מי  פסולת,  אפס  זה  מה  עוד    2הזה,  להצלחה.  המדדים  מה  שנבחרו,    2היישובים 

 שורות שמפרטות על זה.  

 

פסולת "   : גב' רותם ידלין  שנה    " אפס  כבר  מתנהלים  אנחנו  שבה  דרך  זה 

 את רוצה לפרט? תתקרבו רק, דקלה מנהלת מחלקת תברואה.    - דקלה  לישית.  ש 

 

קודם כל התפיסה הכללית של ההתייחסות לפסולת ואיסוף    גב' דקלה בן יעקב: 

של פסולת, היא לא רק מהמקום התפעולי של לאסוף את הפסולת. אלא גם לראות איך  

של   הסביבתית  להסתכלות  שמעבר  מצב  מייצרים  אנחנו  ואיך  פסולת,  מפחיתים  אנחנו 

יישוב  בחרנו  לא  עוד  אנחנו  ולתושבים.  למועצה  כסף  חוסכים  גם  אנחנו  אנחנו  זה  ים, 

אנחנו   עצמו.  על  כזה  פרויקט  לקחת  מסוגל  מי  לראות  כדי  יישובים  עם  שיח  מתחילים 
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לנו   יישובים כאלה, שיעשו מהלכים בתוך היישוב כדי להפחית    2שואפים שהשנה יהיו 

הופכת   אלא  השוטף,  הפינוי  דרך  מפונה  שלא  אורגנית  פסולת  של  לרמה  פסולה 

מיני  כל  יש  אחר,  למשהו  או  יותר    לקומפוסט  איך  צריכה,  מפחיתים  איך  אפשרויות 

מפרידים אשפה לתוך המכלים שכבר יש לכם במרכזי המחזור, זה משהו שאנחנו רוצים  

שיקרה, אנחנו מתחילים, זה התחיל כבר הרבה לפני שאני הגעתי, אנחנו רוצים לעשות  

   - את זה באופן ממוסד 

 

 כל הכבוד.    גב' דרורה בלגה: 

 

.  כ   גב' דקלה בן יעקב:   די שזה כבר יהיה משהו..

 

ועדת    גב' דרורה בלגה:  עם  דיון  לעשות  חשבת  האם  הכבוד,  כל  מאוד  יפה 

 איכות הסביבה על הנושא? כי אני מבינה שאת מתברואה?  

 

   - נכון, אני חושבת   גב' דקלה בן יעקב: 

 

 אז האם חשבת לעשות דיון על זה בוועדת איכות הסביבה.    גב' דרורה בלגה: 

 

שנכנסתי    בן יעקב:   גב' דקלה  מאז  שהייתי  היחידה  בפעם  לי  שזכור  ממה 

יהיה   שאפשר  מניחה  אני  אז  צריך  ואם  ודובר.  עלה  זה  נכון?  עלה,  כן  זה  אז  לתפקיד, 

 להעלות את זה שוב ולדבר על זה.  
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.    גב' דרורה בלגה:   יופי

 

 תודה איתי.    : גב' רותם ידלין 

 

לנושא הזה של הנרגש. אני חושב  אני רוצה להצטרף לאלעד    : מר איתי שייביץ 

   - שה 

 

   - אל תגזימו גברים לא בוכים בלילה, ולא צריך   : גב' יהודית דהן 

 

.   מר איתי שייביץ:  .  לא, החלק הכי מרגש.

 )מדברים יחד( 

 

זה    מר איתי שייביץ:  באוטו  כלל  בדרך  בנסיעה  מרגש  הכי  שהחלק  חושב  אני 

כל  התאוצה.   שאנחנו  חושב  שאני  לידי,  לחברי  פה  זה  את  אמרתי  בדיוק  פה  ההרגשה 

שנים אחרי שנכנסנו למועצה והתחלנו עם כל הרעש    4- הזמן בתאוצה, ואנחנו יודעים ש 

ז  ועל  מדהים,  פשוט  וזה  אתכם  בתאוצה  פה  מרגישים  עדיין  אנחנו  שאפו  וזה,  ה 

אתם   שלכם,  העבודה  את  עושים  אתם  תודה,  לכם  אגיד  לא  אני  עכשיו  משמעותי. 

מקבלים על זה משכורת, הכול בסדר. אני חושב שאני צריך להגיד לכם תודה בעיקר על  

פה   שמים  איך  לראות  פה,  המדהים  החלק  זה  כי  שלכם,  העבודה  את  עושים  אתם  איך 

לראות   לי  ויצא  במרכז.  התושב  את  זה  במועצה  את  לראות  לי  יצא  בקורונה,  זה  את 

בשנה האחרונה. או בחינוך כל מיני דברים. זה הדבר המדהים, אני רואה את זה מאבא  

תודה   לכם  מגיעה  זה  על  אז  השתנו.  פה  שדברים  אומר  ופתאום  במועצה  שהיה  שלי 
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  . .  אמיתית, על המשך הליווי, ואני מאחל לכולנו שנמשיך... הזאת למעלה. אז כל הכבוד.

 

רק אגיד שאם מדברים על תאוצה זה הזמן לעבור לתקציב,    : גב' רותם ידלין 

 כי עוד יהיה המשך שאלות.  

 

אחד היעדים שקבענו לעצמנו, לא הצלחתי בזמן הקצר שהיה    מר איתי שייביץ: 

לנו פה להסתכל על הזה, להחזיר את מה שנקרא להחזיר את כולם חזרה הביתה לגזר.  

עומד?   זה  איפה  הספר  בתי  התקשורתיים,  הגנים  שנקרא  מה  של  הזה  הנושא  במיוחד 

 לא כל כך ברור לי איפה אנחנו כאן ביחס ליעד הזה.  

 

   - כמה דברים, אחד   גב' שלי קרן: 

 

 מה שנקרא החינוך המיוחד.    מר איתי שייביץ: 

 

אז לא רק, אני אגיד, כי להחזיר זה לא רק החינוך המיוחד.    גב' שלי קרן: 

העובדה   אז  המיוחד.  לא רק בהקשר של החינוך  לגזר,  מחוץ  שלמדו  אנשים  פה  היו  גם 

נותן   מופת  מסלול  גם  באיתן  ועכשיו  מופת  כיתות  פה  שבעבר  שפתחנו  לילדים  מענים 

קלט   עתידים  ספר  בית  וחזרו.  מענים  לקבל  בשביל  החוצה,  יוצאים  ילדים    100היו 

חדשים, שחלקם היו כאלה שבאמת יצאו החוצה וחזרו חזרה. וכיתות התקשורת שלנו,  

כיתות תקשורת. שבעצם שוב זה ילדים שהיו בחוץ ועכשיו הם פה, ואנחנו    3יש לנו כבר  

שאני לא יודעת מי ששם לב, כי זה היה אצל עמית. אנחנו בשיתוף    גדלים איתם למעלה. 

באמת   תקשורת,  על  פעולה  לכיתות  צפונה  י"ב  עד  א'  ספר  בית  לפתוח  ממש  מחשבה 
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  . .  לאורך כל הדרך יוכלו.

 

   - בחוץ   50%יש עדיין    מר איתי שייביץ: 

 

את    : גב' רותם ידלין  לכם  הראנו  הלימודים,  שנת  פתיחת  בדיון  היה  זה  לא, 

הירידה הדרמטית במספרים של העזיבה. מרבית העזיבה היום זה עזיבה סקטוריאלית,  

שאין   ומורכבויות  בחוץ,  ישיבה  לאולפנה  לצאת  התיכון  בשנות  אצלם  שנהוג  דתיים 

של   מקומית  ברשות  יהיו  לא  המורכבויות   30,000ולעולם  לכל  מענה  הקיימות.    איש, 

והיום גם אוטיזם   רגיל או חינוך לקויות למידה,  רוב מי שצריך חינוך  מבחינת בחירה 

 בגילאי בית הספר היסודי וכמובן גני הילדים, נשאר אצלנו בבית.  

 

הספר    גב' שלי קרן:  ובית  האנתרופוסופי  הספר  בית  את  גם  אוסיף  אני 

הדמוקרטי שמשאירים לנו ילדים פה ולא בחוץ. זאת אומרת כל המערך בעצם עוטף את  

 ילדי גזר, ומאפשר להם את מגוון המענים בבית.  

 

איפה    מר אלעד לוי:  אבל  מאליו,  מובן  לנו  נראה  זה  אמרנו  לא  אחד  דבר 

   - צ'רים דוד? בלי דוד שמחלק לנו ואו 

 

 רגע הוואוצ'ר תכף יגיע.    : גב' רותם ידלין 

 

 מזל שאתה שם.    מר אלעד לוי: 
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 עוד לא הגענו לתקציב.    : גב' רותם ידלין 

 

 כן, תראה עד כמה אתה צריך אותי.    : מר דוד גמליאל 

 

 אז ברשותכם נתקדם לתקציב? לפני יוחנן? כן בבקשה.    : גב' רותם ידלין 

 

הנבחרים  ח  : מר יוחנן יומטוביאן  לכם  רבה,  תודה  לכם  להגיד  רוצה  אני  גם  שוב, 

ולכם העובדים. באמת אתם עושים עבודה נפלאה ושאפו. רציתי רק להזכיר לפני כמה  

את   ראיתי  לא  כי  הוראה,  לעובדי  הוקרה  ערב  על  דיברנו  חודשים  מספר  לפני  שבועות, 

 זה פה בתוכנית.  

 

 יש פה.    מר איתי שייביץ: 

 

 שייביץ טוען שזה בתוכנית.    : גב' רותם ידלין 

 

.    70,000  מר איתי שייביץ:  ..₪ 

 

   - בלי מורים טובים המקום מה לעשות  : מר יוחנן יומטוביאן 

 

מהתוכנית    : גב' רותם ידלין  חלק  זה  טובים  שמורים  ראית  בבוקר,  היית 

מסכימים,   אנחנו  שלנו.  הגדולים  האסטרטגיים  הפרויקטים  אחד  שלנו.  האסטרטגית 

 מסכימות איתך ולכן זה במיקוד גם באסטרטגיה וכאמור גם בטקטיקה.  
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   - גם נושא של השתלמויות, לא ראיתי איזה שהוא אגב   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

 אתה לא ראית, זה קיים בצורה מיוחדת.    : יאל מר דוד גמל 

 

... בסדר?   : מר יוחנן יומטוביאן   אני אשמח, בהזדמנות, לא עכשיו,

 

רגע    : רחל צוריה   גב'  להצטרף  רוצה  אני  ההאצה,  את  לעצור  שנייה  רגע  כדי 

   - לכל מה שנאמר 

 

.   : מר יוחנן יומטוביאן   רגע, עוד לא סיימתי

 

 סליחה.    : רחל צוריה   גב' 

 

 בבקשה יוחנן תמשיך.    : גב' רותם ידלין 

 

כביש   : מר יוחנן יומטוביאן  בסדר.  המכון    424הכול  לב,  שם  מישהו  אם  יודע  לא 

נוסעים שמה  בסוף  אבל בסוף  קשור אלינו,  תו   הזה לא  וגם  בי  ש לא מעט תושבים שלנו 

עין   לסימונים  הקשור  בכל  זאת  עם  המעטה.  בלשון  משהו  לא  הוא  שמה  המצב  חוץ, 

   - החתול, לצבוע את השוליים, אם זה קשור ל 

 

 חברים כל הערה שיש לכם בתחום הזה דיברנו.    : גב' רותם ידלין 
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.   : מר יוחנן יומטוביאן   לדחוף כמה שיותר לסיפור הזה, כי זה מתחיל להיות מסוכן

 

שבוע    : ידלין גב' רותם   באותו  לשעלבים,  הכביש  על  לנו  כשהערת  יוחנן, 

 הדברים תוקנו. רק תעירו.  

 

 איזה? איזה?   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

   - אתם בסוף   : גב' רותם ידלין 

 

.   : מר יוחנן יומטוביאן  .  יש פה.

 

על    : גב' רותם ידלין  עכשיו  דיברת  הבנתי  לא,  שלנו  424לא,  העיניים  אתם   ,

 בשטח.  

 

 אז הנה עשיתי את זה.   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

כל אחד מכם יודע שכשהוא פונה או אלינו להנהלה או לאחד    : גב' רותם ידלין 

כזאת, טל   אנחנו מיד במקרה הזה של ההערה  התחום,  על  שאחראי  מאחורה  היושבים 

נתיב  עם  קשר  זה  יוצר  את  ומתקנים  פנומנלית  בצורה  עובדים  ישראל  נתיבי  ישראל.  י 

הערה   נבצע.  כמובן  ואנחנו  זה,  את  שפספסנו  ככול  לידיעתנו  תביאו  רק  בבקשה  מהר. 

 חשובה.  
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חושב   : מר יוחנן יומטוביאן  אני  וההנגשה.  הציבורית  התחבורה  של  הזה  בהקשר 

נער   לעמוד  יכול  בערב שכבר    17:00- ב   15בן  שהתאורה שיש היום סביב התחנות שבהן 

עובדת   היא  ואז  סולארית,  שהיא  תאורה  שהיא  איזה  לשים  אפשר  סימפטי.  לא  חשוך, 

גדולה, כדאי מאוד   זה, זה לא הוצאה  על  או בלי חשמל, לחשוב  בכל מקרה, עם חשמל 

 לחשוב על זה. זהו.  

 

 רחל.    : גב' רותם ידלין 

 

והת   : רחל צוריה   גב'  התודות  לכל  מצטרפת  גם  חושבת  אני  אני  שבחות. 

שהמצגות מרגשות גם אותי מאוד מאוד מאוד. הייתי רוצה גם להגיד מהלב שיש קשר,  

לפעמים אין קשר בין מצגות כל כך יפות למציאות. אני במקצוע שלי עובדת סוציאלית  

לבין   האלה  המצגות  בין  עמוק  קשר  שיש  אנשים  של  ממגע  היטב  יודעת  קלינית 

מובן  לא  בכלל  וזה  איך    המציאות,  זה  רוצה  שהייתי  השני  והדבר  לא.  ממש  מאליו, 

אנחנו, אני חברת מליאה אומנם לא כל הזמן נוכחת, אבל שומעת הכול ועדיין משתהה  

מול הדבר הזה. איך התושבים שלנו אמורים לדעת, איך הם אמורים לראות את הדבר  

איך אנחנו  הנפלא הזה במשהו? איך אנחנו מקדישים זמן למחשבה דיגיטל לא דיגיטל,  

אנחנו   הזכות  את  יש  לנו  הזכות.  את  גזר  תושב  לכל  נותנים  הזה  המדהים  הדבר  את 

 יושבים פה. לדעת שזה מה שקורה. זאת שאלה שאני עסוקה בה.  

 

 זה אונליין עכשיו. את בשידור.    גב' דרורה בלגה: 
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את    : גב' רותם ידלין  שוברים  אנחנו  אגיד  אני  מעולה,  שאלה  שואלת  את 

גזרי מידע דרך  הראש לגב  דרך  לנו מצד אחד שלל ערוצים, החל מלייב  יש  יה כל הזמן. 

הפייסבוק, הוואטסאפים, המידעון, אנחנו נמצאים בעידן של הצפת מידע. בטח מי כאן  

תנועות   עם  הילדים  גני  של  החוגים  מכיוון  הספר  בתי  מכיוון  הצפה  להם  יש  שהורים, 

מהע  חלק  אנחנו  זה.  את  מכירים  אנחנו  למצוא  הנוער,  הזמן  כל  מנסים  אנחנו  ניין, 

ופה   שעשינו.  חדשה  דרך  זאת  בסרטונים  סיכום  חדשה.  דרך  זאת  אגב  חדשות.  דרכים 

לכל   לאט  לאט  הקרוב  בחודש  יופצו  האלה  הסרטונים  אתכם.  גם  צריכים  אנחנו 

. תעזרו לנו להפיץ אותם גם אתם.  2022התושבים שלנו סביב חודש דצמבר וסיכום שנת  

לנו להפיץ     אנחנו מפיצים   הזה שולחן  ל  יותר, תעזרו  כל הזמן, המעגלים שלכם רחבים 

ביישוב  זה  הזאתי  שלכם   את  העבודה  גם  .  פה  היא  מהיושבים  אחד  כל  שלכם  הגאווה 

 מסביב לשולחן. ואנחנו נשמח לכל עזרה רעיון או דרך הפצה.  

 מתקדמים? יאללה מתקדמים.  

איך   איך  תקציב.  לכם  יראו  הבאים  שהשקפים  חושבת  אני  תמיד,  תאוצה  ממשיכים 

ב  גדלנו  השנה  גם  גדלנו.  השנה  גם  תמיד.  תאוצה  על  1.2%- ממשיכים  עומדים  אנחנו   ,

מ  הייתה    29,000- למעלה  הגלאים  חלוקת  גזר.  אזורית  במועצה  ותושבות  תושבים 

רואים את הפילוחים הם לא משתנים ממש משנה  לעומת    ונשארה דומה. אנחנו  לשנה. 

זאת מה שבהחלט משתנה זה התקציב של המועצה. עם טרום כניסתנו תקציב המועצה  

על   על    194עמד  עומד  היום  לאישור  לפניכם  שמובא  המועצה  תקציב   .₪   243מיליון 

של   עלייה  זה   .₪ מ   25%מיליון  פחות  פני  על  המועצה  פחות    5- בתקציב  לא  זה  שנים. 

ממשיכים ומעלים את תקציב המועצה מידי שנה, זה    ממהפכה. וזו זכות גדולה שאנחנו 

בהכנסות   הגידול  את  לכם  להראות  בחרנו  השנה  לדוגמא,  קשה.  עבודה  מאוד  הרבה 

בתקציב   כשנכנסנו  אם  גייסה    2018מהמדינה.  מהממשלה    61המועצה  שקלים  מיליוני 
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מאוד  הרבה  בזכות  קוראים,  וקולות  ישירים  תקציבים  בפניה,  הקיימות  דרכים    בשלל 

על   עומדים  אנחנו  והיום  זה  את  הגדלנו  קשה.  שקלים    86כמעט    85עבודה  מיליוני 

של   עלייה  זה  הממשלה.  תקציבי  כל    40%במיצוי  אחרי  רודפים  אנחנו  כי  הזה.  בפלח 

לא   התהליך,  בסוף  הכסף  את  לגייס  גם  ודואגים  מציגה,  מביאה,  שממשלה  קורא  קול 

הגידול   2018- דול בהוצאה לתושב. אם ב להשאיר אותו רק על הרצפה. זה מביא אותנו גי 

על   המועצה חלקי מספר התושבים עמד  אף    7,000בהוצאה לתקציב, תקציב  על  אז   .₪

ביחס   היום אנחנו  ולכן  יותר,  גדל  גם תקציב המועצה  גדל,  שמספר התושבים במועצה 

הכל    8,360של   בסך  ואנחנו  האחרונה.  מהשנה  גם  נוספת  עלייה  עוד  זה  תושב,  לכל   ₪

 בתקציב לתושב מתחילת הקדנציה.    19%מים עלייה של  משלי 

חינוך   שמנו  ביחד.  שלנו  ההבטחה  הייתה  וזאת  זה,  את  בהם  שרואים  התחומים  אחד 

עלה מ  חינוך  ב   74- בראש סדר העדיפויות. תקציב אגף  מיליוני    104- ל   2018- מיליוני ₪ 

של   עלייה  זו  גם  לאישור.  לפניכם  שמובא  בתקציב  החינוך    ₪40%  מתחילת  בתקציב 

הקדנציה, עלייה שהיא גדולה יותר מעליית תקציב המועצה בתקופה המקבילה. גם כאן  

לא מוותרים על כסף מהמדינה  יותר. סך הכל  אנחנו  , וממשיכים כל שנה להוציא קצת 

של   שנתונים    27%עלייה  מאמינה  אני  הקדנציה.  מתחילת  לחינוך,  מהמדינה  בהכנסות 

ברורה,  מאוד  בצורה  סיפור  את    מספרים  גם  הראו  האחרונים  שהשקפים  חושבת  ואני 

 העבודה של האנשים שיושבים בחדר הזה, וגם את המיקודים והאכפתיות.  

בפעם   כבר  אותו  לכם  מציגים  שאנחנו  כמו  מפורט,  באופן  תקציב  נמצא  לפניכם 

תחילת   מתקציב  גידול  לראות  יכולים  אתם    235- מ   2023לתקציב    2022החמישית. 

ל   ₪ של    244עט  כמ   243- מיליוני  גידול  במאקרו  פה?  רואים  אתם  מה   .₪   8.3מיליוני 

. זה נובע בין השאר מהליך גידול שטחי הארנונה  3.4%מיליון ₪ בתקציב המועצה, זה  

הוא   אך  באהבה,  מתקבל  תמיד  שלא  תהליך  קודם,  אמר  שדוד  כמו  המדידות,  בעקבות 



 לוגו חברת התמלול מועצה אזורית גזר 
 04.12.2022  36ישיבת מליאה מן המניין  

 
 

 

47 
 

מהגגות הסולאריים    התהליך הנכון האחראי החוקי, ובאמת שכרו לצדו. גידול הכנסות 

תושבים  מהשתתפות  בהכנסות  קהילה,    בפעילויות   וגידול  אגף  ו בעיקר  קהילה  אגף 

וזה מביא    , חינוך  פעילויות של המועצה,  ביותר  יותר תושבים משתתפים  רואים  אנחנו 

מיני   בכל  זה  את  לכם  לגזור  תמיד  מנסים  אנחנו  הכל  בסך  ברכה.  וזו  הכנסות,  ליותר 

שונות.  מגזירות  אומר    50%  גזירות  זה  ממגורים,  הם  שלנו  הארנונה  מהכנסות  בלבד 

רק    50%- שה  אומרת  זאת  השונים.  הדברים  ושלל  מעסקים,  הכנסות  זה    50%האחר 

הם הכנסות מארנונה, מתוך    50%מהכנסות הארנונה, לא כל ההכנסות שלנו מארנונה,  

ש   50%רק   זה  לראות,  שנכון  נוסף  ונתון  מתושבים.  ארנונה  הם  כנסות  מה   75%- מהם 

יכול   גם  זה  אבל  ארנונה,  להיות  יכול  גם  זה  עצמיים.  ממקורות  הכנסות  זה  המועצה 

והכנסות תוספתיות מחינוך או מכל מיני שירותים שאנחנו   להיות הכנסות מאירועים, 

 עושים אין האוס ושהתושבים משלמים לנו עליהם. זה עיקר הצד של ההכנסות.  

מיליון ₪ גם כאן רואים אותו. פה נגיד    8.3- ב הצד של ההוצאות, המקבילה. כמו גידול  

של   התוספת  זה  הדרמטי  השינוי  העיקרית  פעילויות    1.2התוספת  לתקצוב   ₪ מיליון 

השיח   מהתייקרויות.  כתוצאה  תוספות  זה  התוספות  ושאר  עצמם.  ביישובים  הנוער 

מצליחות   לא  המקומיות  הרשויות  שמרבית  העובדה  בעיקר  זה  המקומי  בשלטון  היום 

רואים  לסגו  אתם  תחומים.  מאוד  בהרבה  משמעותיות  התייקרויות  כאן  חלו  תקציב.  ר 

ב  קודמת  שנה  מתקציב  עלה  תלמידים  הסעות  קטנה.  נגיעה  שמירה    1.3- רק   ,₪ מיליון 

  4.5דברים האלה ביחד    3- מיליון ₪, רק ה   1.5- מיליון ₪, פינוי אשפה עלה ב   1.4- עלה ב 

זה  את  מרגישים  אתם  משמעותי,  זה   .₪ מרגישים    מיליון  אנחנו  שלכם.  הבית  במשקי 

את זה בתקציב המועצה בצורה ממש דרמטית. כל השלטון המקומי נמצא במקום הזה.  

על   אותנו  תשפה  ישראל  שמדינת  מצפים  שהייתם  תחום  כדוגמא,  תלמידים  הסעות 

עליות המחירים שנעשו בו. ממשלת ישראל לא עדכנה את תקציבי ההסעות, לא הסעות  
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שבה    11- . זאת אומרת שאנחנו כבר בשנה ה 2012ות חינוך מיוחד משנת  רגילות ולא הסע 

אנחנו מקבלים את אותו סכום. ברור לכם שמחירי הדלק עלו מאז, ברור לכם שמחירי  

ה עלו מאז. חלק מהדברים האלה שמירה, זה דבר שפשוט העלו שינו את כל הסכמי  ע הס 

נוי ולהתייקרות מחירים,  השכר של תחום השמירה במשק, ואנחנו בהתאם נגררים לשי 

ראויה   בצורה  להם  שמגיע  כמו  ירוויחו  שעובדים  בעד  אנחנו  בעד.  אנחנו  שכמובן 

שמכבדת אותם. אבל לכל דבר כזה קטן יש השלכה מאוד גדולה עלינו, לכל שינוי שכר  

ושל   הסוציאליות  העובדות  של  השכר  העלאות  על  מברכים  אנחנו  הציבורי.  במגזר 

זה הפסיכולוגיות  אבל  השכר    ,  זחילת  להוצאות.  המועצה  בתקציב  אצלנו  מתרגם  מיד 

על   עומדת  השנה  במועצה  סקטורים  4%הממוצע  יש  יותר,  שקיבלו  סקטורים  יש  שוב   .

.  תכנית הדגל של משרד החינוך, תכנית גפן, שינתה את  4%שקיבלו פחות. הממוצע זה  

רואה הרבה    הדרך שבה בתי הספר מתוקצבים בתקציב המועצה. מי שעבר על מספרים 

המועצה   של  החינוך  הוצאות  בנטו  יום  של  בסופו  מהגפן.  כתוצאה  זה  שינויים,  מאוד 

, אתם  ₪2023. סך חלוקת ההוצאות בתקציב    1,200,000- כתוצאה מהשינוי הזה גדלו ב 

הולך למרחב    10%הולך לרווחה,    8%מהתקציב שלנו הולך לחינוך,    43%יכולים לראות  

הלאה.   וכך  הלאה  וכך  המקומיים  הכפרי  הוועדים  תקציבי  מתווספים  זה  שעל  כמובן 

 והתחומים שלהם. 

אחריות   משותפת  מנהיגות  תפיסת  שוב  מקומי,  ועד  מקומיים.  לוועדים  הגענו  והנה 

התעריפים  את  להם  אישרתם  המיסים   משותפת.  חודש    2023לשנת    לצווי  של  במליאה 

אליכם לפי החלוקה    יוני. מעבירים את התקציבים אלינו לאישור, התקציבים מובאים 

 .  לוועדים המקומיים   2023לתקציבי    הזאת. ושוב פה אנחנו גורם מאפשר 

 

כחול, אלה  ב צו המיסים שהרובריקות שצבועות    בטור   בנוסף   : מר דוד גמליאל 
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לאשר   כפיפה  באותה  המיסים, אנחנו מבקשים  צווי  בזמן את  לנו  הגישו  יישובים שלא 

כפי שאתם רואים ברובריקה האחרונה. רמות    2022לתקציב אותם, ובנוסף לאשר עדכון  

על  שנעשית  החיצונית  הביקורת  בקשת  לאור  חריג  באופן  החיצוני    מאיר  רו"ח    - ידי 

 .  2021אנחנו אומנם מבקשים לאשר באופן חריג במיוחד עדכון לשנת  

 

 זה ללא התקציב של מי שלא הגיש?    מר יוסי בסעד: 

 

 איפה?    : מר דוד גמליאל 

 

 ... שלא הגיש.    יוסי בסעד:   מר 

 

.  2023לא, לא, זה צו מיסים. תקציב אתה רואה פה בתקציב    : מר דוד גמליאל 

 למעשה מי שלא הגיש אתה רואה שזה קיבוץ נען וקיבוץ שעלבים.  

 

 אני מסתכל על היישוב... צו המיסים אתה מדבר.    מר יוסי בסעד: 

 

סים. צווי מיסים מי שלא הגיש,  לא, לא, אני מדבר על צו מי   : מר דוד גמליאל 

דיברה   שרותם  מה  מיסים.  צו  להם  אין  בגדול  קיבוצים  קיבוצים.  אלה  וגזר  נצר  נען, 

 עכשיו זה על תקציב.  

 

   - אתה אמרת... ברובריקה   מר יוסי בסעד: 
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.    : מר דוד גמליאל   אני הוספתי ודאי כן

 

אז אני רק שואל אם זה מדובר על תקציב מה שאנחנו עכשיו    מר יוסי בסעד: 

 מאשרים או שזה חלקי?  

 

 זה מלוא התקציב.    : מר דוד גמליאל 

 

. לא משעמם. אנחנו  stay tunedאני עוברת לתוכנית פיתוח    : גב' רותם ידלין 

ל  בעצם  פנאי    3- נכנסים  תרבות  בית  השלישי,  הגיל  בית  השנה.  גדולים  פרויקטים 

למ  האסטרטגית.  וספורט  התוכנית  על  בשיח  בבוקר  קצת  זה  את  הרחבנו  בוגרים. 

רואים   אנחנו  קודם.  הרחבנו  זה  על  למעשים.  ממש  פנימה  נקפוץ  שכבר  לכם  הבטחנו 

ליד   הילדים,  ליד  לגור  להישאר  מעדיפים  שהם  יודעים  אנחנו  נכס,  ותיקים  באזרחים 

ה  בערים  טוב  יותר  שירות  מקבל  שהוא  שחושב  מי  בבית.  לשמה.  הנכדים  עובר  גדולות 

לגיל   אב  לתוכנית  גם  הכנסנו  ולכן  בגזר.  להזדקן  מבקשים  שלנו  התושבים  רוב  אבל 

העבודה של אגף שירותים חברתיים ורווחה.   השלישי, פירטנו לכם בבוקר וגם לתוכניות  

לפניכם בתקציב התב"רים מופיע הקמת בית תרבות ספורט ופנאי למבוגרים. אם אתם  

שעברה  בשנה  בהובלה    זוכרים  עבודה  פה  הייתה  לתכנון.  לצאת  לנו  אישרתם  בתקציב 

של עמית ובת שבע. הלכנו לחקור מקומות אחרים בארץ שבהם הדבר הזה נעשה. בחנו  

בבית   בעצם  זה  את  נקים  שאנחנו  החלטנו  דבר  של  בסופו  במועצה.  מקומות  כמה 

הרבה   הקיים.  הספורט  מרכז  מעל  שנייה  בקומה  שימושים  בעירוב  מאוד  חשמונאי 

שיקולים סביב הסיפור הזה. ואנחנו במקביל בעצם סביב הרעיון הזה נקרה את בריכת  

השחייה של בית חשמונאי, נהפוך אותה להיות בריכה מקורה מחוממת. זה ייתן מענה  
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אותם   ללכוד  לנו  ומאפשר  מבוגרים.  אנשים  שוחה,  הכי  הגיל  שזה  הזה  לגיל  כל  קודם 

פעיל  להמשך  נמצאים,  הם  שבו  כך  במקום  ואחר  פעילות.  שיותר  כמה  לשמר  כדי  ויות 

לנו   מאפשרת  חורף  שבריכת  מה  כל  לילדים,  שחייה  לסקציות  זה  את  להרחיב  כמובן 

 לעשות. התקציב הזה נמצא לפניכם בתקציב התב"רים.  

תקציב   של  הכוכב  היא  חברתיים  ששירותים  מבנה  2023בגלל  לשיפוץ  נעבור  אנחנו   .

התמונה  את  לכם  הראינו  הרווחה,    הרווחה.  צוות  יפה  כמה  לראות  בשביל  לא  הזאת 

 .  הוא יפה כמה  אלא להסתכל על המבנה שמאחורה ו 

 

.    מר אלעד לוי:   זה היה הספרייה שלנו

 

 זה סוג של מחאה.    : מר ישראל פרץ 

 

דיברנו קודם על המעבר ממחלקה במשבר למחלקה מובילה.    : גב' רותם ידלין 

וחלוקה   שיפוץ  פה  נעביר  אנחנו  מוביל.  בית  גם  לה  שיהיה  לה  מגיע  מובילה  ומחלקה 

מימון   הוא  המימון  ראויים.  טיפול  וחדרי  ראויים  עבודה  חדרי  עם  המבנה,  של  מחדש 

  500,000לכאן  של משרד הרווחה של מפעל הפיס, ושל מקורות המועצה. הצלחנו להביא  

 ₪ ממפעל הפיס, וגם המועצה תשים את חלקה.    ₪400,000 ממשרד הרווחה, ועוד  

בית   והנהלת  חשמונאי  בית  מקומי  ועד  עם  פעולה  בשיתוף  יפה,  פעולה  בשיתוף  בנוסף 

שטח   זה  בתמונה.  אותו  לראות  יכולים  אתם  עליו,  דיבר  שישראל  הזה  השטח  הכנסת. 

ח  לבית  גם  שייך  מעורב,  שטח  שם  ו שמונאי  שהוא  הכנסת  בית  ועד  למועצה.  גם  בחלקו 

₪ מתקציבו, הוועד המקומי הקצה תקציב לתב"ר, ואנחנו יוצאים ביחד עם    250,000- כ 

מיליון ₪, זה כלל התקציב ביחד. שנייה,    1.9המועצה בעצם בסך הכל התקציב לפניכם  
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 תנו לי לסיים, בסדר? ואז נפתח את זה לשאלות.  

פיתוח יישובים. וגם כאן אתם מכירים כל שנה אנחנו מקצים    התקציב הנוסף זה תקציב 

שעשינו   מהתחומים  קצת  השישית.  הפעם  כבר  תהיה  זאת  יישובים.  לפיתוח  תקציב 

איילון,   במשמר  גם  ביציץ,  גם  משחקים,  ומתקני  פארקים  לראות  יכולים  אתם  השנה. 

ובנצר   איילו סרני בפדיה  בנוף  בישרש,  במצליח,  סינטטי  ודשא  הצללות  בבית  .  ן, 

חשמונאי, הכול מתוך תקציבי התב"ר שהמועצה הקצתה, ובשיתוף פעולה בהחלטה של  

ציבוריים. מה מתוכנן   פיתוח שטחים  הפרויקטים שרצו בתחום  ועדים מקומיים. אלה 

של   המשך  קהילתי,  פארק  חשמונאי,  בבית  הנצחה  בגן  ותאורה  טניס  מגרש  השנה? 

בבית  שהוקם  מוצלח,  המאוד  הקהילתי  כושר    הפארק  מתקני  נופים,  פיתוח  עוזיאל. 

ביציץ   ; בחולדה  קהילתי  ממליצה   , פארק  יישוב,  פני  המרכז    , משנה  את  שינה  שזה  כמו 

ככה  עוזיאל,  בית  בדיוקים    של  ממש  אנחנו  ביציץ.  עשה  זה  מה  לראות  מדהים  די  זה 

  ; מגרש טניס וסקייפ פארק בכרמי יוסף   ; טרק בכפר שמואל פ אחרונים, נכון? הקמת פא 

במצליח   תאורה  כדורגל  מגרש  בימים    ; של  ממש  איילון  במשמר  אקולוגי  וגינון  בוסתן 

  -   תחילו העבודות בו היום י פארק קהילתי ברמות מאיר ש   ; מתקני משחק בעזריה   , אלה 

 מחר.  

 

 מחר.    : מר דוד גמליאל 

 

בתחום    : גב' רותם ידלין  הפרויקטים  אלה  בשעלבים.  וגינון  הכניסה  ופיתוח 

שטחים   יישובים  פיתוח  שיש  כמו  ומדרכות.  כבישים  תשתיות  פתוחים.  ציבוריים 

ציבוריים  שטחים  של  לפיתוח  ללכת  אנחנו   , שבוחרים  שאומרים:  יישובים  את    יש 

שלנו. השנה  ב   נשקיע תקציבי הפיתוח   ותשתיות במושב  ומדרכות  פרויקטים    4כבישים 
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וחניות  שבילים  גזר  בקיבוץ  המייסדים   ; מרכזיים  רחוב  רחוב    בגני   ; בעזריה  יוחנן 

משנה שעברה. בשנה שעברה    ; הרקפת  זוכרים  שאתם  מה  זה לא  רחוב האלון.  בפתחיה 

להגיד   יכול  לפתחיה  שנכנס  מי  באמת  אלון.  רחוב  זה  והשנה  ברוש,  רחוב  היה  זה 

של   ההמשך  פעילות,  מאוד  הרבה  לנו  יש  כאן  גם  שונה.  לחלוטין  נראה  הזה  שהיישוב 

לא  ב',  בשלב  בעזריה  המייסדים  ההמשך   רחוב  ברחוב    ; סוף,  תנועה  הייתה  הדר,  גני 

;  המרכזי שזה רחוב שעוברות בו הרבה מכוניות. הסדרת חניות וצומת הכניסה למועדון 

חניות    ; רחוב בן נעים ביד רמב"ם וריבוד של הכניסה האחורה   ; הסדרת תנועה בחולדה 

לדרך  שיוצא  כבר  פרויקט  בישרש,  המושב  במצליח   : במרכז  המלאכה    טיילת   ; רחוב 

,  סרני   הסדרת כבישים ומדרכות בנצר   ; בקיבוץ נען פרויקט שאוטוטו מסתיים   ת היקפי 

לדרך  שיוצא  גדול  אופניים   ; פרויקט  שביל  הזית,  רחוב  ומדרכה    ; בסתריה   , פיתוח 

 שתחבר בין כפר ביל"ו א' לכפר ביל"ו ב'. גם זה פרויקט גדול שיצא לדרך השנה. 

זה פיתוח מבנ  הנוער    י הצד השלישי  ציבור, אתם רואים פה את ההרחבה סביב מועדון 

במקווה בשעלבים. אנחנו  וריצוף מחדש וטיפול בנזילות    . שיפוץ המקווה ביציץ   ; בישרש 

כאמור נכנסים למרכז הגיל השלישי בבית חשמונאי, זה פרויקט מועצתי. שיפוץ מועדון  

אגמה   נון  בן  שכפר  פרויקט  נון,  בן  בכפר  כסף  א הנוער  הקמת    ; הקצאות   6במשך  ליו 

שיפוץ בית הכנסת בנוף איילון, ותכנון    ; סניף צופים במשמר דוד, שהחלה בשבוע שעבר 

פרויקטים   מאוד  הרבה  זה  הרבה.  באמת  זה  הרבה,  נראה  זה  בישרש.  הכנסת  בית 

עמית   של  גם  הלב  מתשומת  מאוד  הרבה  ביישוב,  אחד  מפרויקט  יותר  לפעמים  קטנים, 

ושל כל האנשים  לניהול של הרבה מאוד פרויקטים    גם של טל  הולכת  שעובדים אצלם, 

 קטנים.  

משוריינים   פרויקטים  התב"רים.  של  הביצוע  אחוז  זה  תסתכלו  אם  זאת  עם  ויחד 

עם   יישובים  לראות  יכולים  אתם  לדרך.  יצאו  שכבר  כפר    100%ופרויקטים  כמו  ביצוע 
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וך, נגיד לזכות אלה  שמואל ופתחיה ונען. אתם יכולים לראות עם אחוז ביצוע מאוד נמ 

בסדר?   נמצאות,  שלהם  התוכניות  היכן  יודעים  שאנחנו  נמוך  שלהם  הביצוע  שאחוז 

אנחנו יודעים שהם אוגמים כסף. ויחד עם זאת אותי הכי מדאיגים האמצע, הכתומים.  

כי זה תקציבים, זה תקציבים שאנחנו מקצים, שאנחנו מקצים אותם ליישובים, אנחנו  

אותם   מקצים  שדיברנו  לדברי לא  אלה  שני  כמו  מועצתיים,  פרויקטים  כמו  אחרים  ם 

עליהם כרגע או לבתי הספר או לשבילי אופניים במרחב. ובסוף אנחנו נמצאים בביצוע  

רק  61%של   מה   61%,  61%,  כה  עד  שאישרנו  מהסכום  ולכן    26- בלבד  שקלים,  מיליון 

לפתח. אבל מצד שני  מיליון ₪ ליישובים, כדי שהם יוכלו להמשיך ו   5אנחנו השנה ניתן  

אנחנו מקצים יותר תקציבים לשבילי אופניים, לפרויקטים שמבוצעים על ידי המועצה  

 כמו בית הגיל השלישי וכיוצא בזה.  

 

 לא הבנתי את ההערה הזאת.    גב' דרורה בלגה: 

 

של    : גב' רותם ידלין  ביצוע  באחוז  נמצא  שלך  היישוב  לדוגמא    6%ההערה 

אז   מספיק מבצע. אנחנו  בלבד מתקציבי התב"ר,  עוד כסף כשהוא לא  לו  נכון לתת  לא 

יישובים,   בין  אופניים  שבילי  כמו  מועצתיים  בפרויקטים  הכספים  את  לשים  בוחרים 

ולא בתוך היישובים עצמם. כי כרגע אחוז הביצוע גורם לזה שאנחנו מתחייבים לכספים  

והיישובים  אחרים,  לפרויקטים  אותם  להוציא  יכולים  לא  מבצעים    ליישובים,  לא 

   - מספיק. ולכן 

 

שוב?    גב' דרורה בלגה:  אותה  לשים  יכולה  את  ההערה.  את  להבין  רציתי  רק 

 מיליון ₪, לעומת כמה קודם?    5אז השנה יחולקו רק  
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שאנחנו    : גב' רותם ידלין  חלוקה  אותה  היא  החלוקה  בזה.  מיד  אני  הנה  אז 

מיליון ₪ היום    5- ים את ה מריצים בעצם בכל הקדנציה. לפי הנוסחה, אם אנחנו לוקח 

לפי מספר התושבים נתון מעודכן לחודש זה,    25%מזה זה סכום קבוע לכל יישוב,    40%

. מצב חברתי כלכלי של יישוב כולכם  2022לחודש נובמבר, סליחה לחודש קודם נובמבר  

נתון שעודכן בשבוע שעבר וכבר הכנסנו אותו לתוך טבלת החלוקה, ומצב   ראיתם שזה 

עמ  מ תשתיות  שלנו  היישובים  את  סקר  שנה  כל  הסובייקטיבי  25עד    1- ית  הנתון  זה   ,

 היחידי.  

 

 רותם מתי הזמן לדון על הנוסחה הזאת?    גב' דרורה בלגה: 

 

לא    : גב' רותם ידלין  איתנו,  דונו  בואו  שעברה.  בשנה  שאמרתי  מה  אגיד 

אי  לדון  ובוא  זה,  את  מביאים  שנה  כל  אנחנו  הישיבה.  לפני  עצמה,  על  בישיבה  תנו 

את   לראות  יכולים  אתם  הירוק  בחלק  נגיד  שוב  אנחנו  בשמחה.  של  הנוסחה  הנתונים 

מיליון ₪ האלה יתחלקו   5- הסוציו שעודכנו בשבוע שעבר, ואת שאר הנתונים. סך הכל ה 

₪ בחלוקה הזו לגני הדר    133,000בין כל היישובים, שאתם יכולים לראות שזה נע בין  

א בראש טבלת החלוקה. סך הכל בקדנציה הזאת חילקנו  ₪ לעזריה, שנמצ   250,000ועד  

של    31- כ  יותר  או  פחות  בממוצע  כזאת  בחלוקה  ליישובים.  שקלים    1,200,000מיליוני 

גדולה,   כזאת  חלוקה  הייתה  לא  מעולם  לי,  אומר  שהוא  מה  את  דוד  לכם  יגיד   .₪

בצורה    מאוגמת  לא  בטח  יישוב.  פר  לא  וגם  אחת,  קדנציה  במהלך  עצמם  ליישובים 

 שוויונית.  
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כמו    : מר דוד גמליאל  קיצונית,  בצורה  בהם  שהשתתפנו  אחרים  ולפרויקטים 

 גני ילדים, בתי ספר שבנינו. מימנו את זה בהרבה מאוד כסף.  

 

שמוקדש   גב' דרורה בלגה:  המועצ   סכום  של  פנימית  החלטה  זה  או  לתב"ר  ה, 

 שזה משהו מוכתב? זאת אומרת ועדת הנהלה מחליטה?  

 

חושבים    : גב' רותם ידלין  אתם  אם  בפניכם.  היום  זה  את  מביאים  אנחנו 

בית   לבנות  מעוניינים  לא  אנחנו  מועצה  כהנהלת  שתגידו  להיות  יכול  לשנות,  שצריך 

כסף   עוד  תעבירו  השחייה,  בריכת  את  לקרות  מעוניינים  לא  או  השלישי,  לתב"ר  לגיל 

וכספים   הנהלה  ועדת  אישור  את  כבר  עברה  היא  אליכם,  שלנו  ההצעה  זאת  יישובים. 

אם   תקציבים.  מהם  להביא  אחרים  מקומות  שיש  לא  זה  נגיד  מקדמי.  בדיון  בה  שדנה 

שבהינתן   חושבים  אנחנו  להוריד.  מהיכן  לנו  תגידו  אנא  יותר,  להעביר  רוצים  אנחנו 

   . הוגנת ו כים, זאת חלוקה נכונה  הביצוע, בהינתן הדרישות, בהינתן הצר 

. אנחנו בוחרים השנה  18עד    3שנים השקענו הרבה מאוד כסף בחינוך בגילאי    4במשך  

להשקעה   כסף  גם  שמים  זה  לצד  למבוגרים,  דווקא  התקציבים  עיקר  את  להקצות 

  3בשיפוצי קיץ ופרויקטים בבתי הספר. אבל כן יש פה פעם ראשונה מעבר דגש מגילאי  

 +. אז זה תקציב התב"ר שמובא לפניכם.  65+ שלא נאמר גילאי  18י  לגילא   18עד  

 תן לי עוד לרוץ על קרנות וכוח אדם ואני פותחת לשאלות.  

קרנות הרשות, אלה קרנות הרשות. אתם יכולים לראות שהקרן הגדולה זה קרן הביוב.  

נכון  יותר  עושה  טל  עושים,  אנחנו  שממנה  קרן  במועצה   , כזכור  הביוב  עבודות  זו  את   .

היטל   קרן  ביוב.  צרכי  שאינם  לצרכים  בה  לגעת  יכולים  איננו  מזכירה  אני  גדולה,  קרן 

הכל   סך  המים.  שיקום  וקרן  הדת  קרן  העלמין,  בית  קרן  נוספות,  קרנות    51השבחה, 
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 מיליון ₪.  

תקני עובדים במועצה. הבכירים שבהם יושבים פה איתנו בחדר.    416תקן כוח אדם יש  

בפנס   113יש   המועצה  עובדים  של  התקציבית  הפנסיה  עלות  תקציבית.  למעלה  יה  היא 

החינוך,    8- מ  בתחום  עובדים  המועצה  עובדי  מרבית   .₪ אתם    2/3מיליון  מהעובדים. 

פותחת   אני  תקציב,  עד כאן  החלוקה בשאר התחומים של המועצה.  יכולים לראות את 

 לשאלות איתי בבקשה.  

 

 זה לא מגיע מהאוצר?    מר איתי שייביץ: 

 

 פנסיה תקציבית?    : גב' רותם ידלין 

 

 כן.    מר איתי שייביץ: 

 

מהממשלה.    : גב' רותם ידלין  מגיעה  ממשלה  עובדי  של  תקציבית  פנסיה  לא. 

מגיעה מתקציב מועצה אזורית    , פנסיה תקציבית של מועצה, עובדי מועצה אזורית גזר 

   - אין להם נתון שקיבלנו אותו. יש הרבה מאוד רשויות מקומיות ש מצב  גזר. זה  

 

   - יש מינהל גמלאות תקציבית  : מר יוחנן יומטוביאן 

 

על    : מר דוד גמליאל  זה  היא,  כן  כשמה  תקציבית  פנסיה  כזה.  דבר  אין  יוחנן 

 חשבון של המועצה. אין מימון.  
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נתח    : גב' רותם ידלין  זה  כי  טובה,  שאלה  הייתה  זו  לא,  איתך.  אנחנו  איתי 

תקציבי מאוד גדול, אז, זה בין הדברים שירשנו. זה הנתון, עובדים מסורים, ותיקים,  

 יצאו לגמלאות ואנחנו כמובן עומדים בכל תנאי החוק.  

 

.   : מר יוחנן יומטוביאן  .  לא צריכים לפגוע בזה, אבל אני שואל.

 

ב, בת שבע תתחדשי על המבנה החדש. לגבי הגיל השלישי,  טו   מר איתי שייביץ: 

בהנהלה,   גם  שהעלינו  מה  אשקף  קצת  אני  הרביעי.  והגיל  השלישי  הגיל  על  דיברנו 

בישיבת הנהלה שהייתה. אז אחד ראוי כל הכבוד באמת מרכז קהילתי גדול עם בריכה  

להז  לא  פה  קורא  אני  זאת  עם  חשמונאי.  בבית  פה  שיהיה  כנראה  את  ומקורה,  ניח 

למרכז   ולהגיד  הסעה  על  לעלות  או  מונית  על  לעלות  הרביעי  הגיל  כי  הפריפריאליים 

קהילתי, זה קצת פחות. זה גם נגד מה ששמו כערכים כאלה שיהיה מרכזים כאלה בכל  

ב  עדיין לחזק את המרכזים הפריפריאליים. שתיים, תיקון קטן  4- מיני,  כן  אז  לגבי  ... 

 נכון, כי לא ראיתי את התכנון בבתי כנסת.    גני יוחנן, אני חושב שזה לא 

 

 אנחנו סיימנו את התכנון.    : גב' רותם ידלין 

 

שאלה    מר איתי שייביץ:  פה  שזה  לשאלה,  רק  עכשיו  באחוזים?  יעלה  זה  ואז 

זה   אומרת?  זאת  מה  בו,  משתמש  לא  והיישוב  לשנה,  תקציב  צובעים  כשאנחנו  אליך, 

 נגרע לך מהדברים שאתה יכול להשתמש בהם?  

 

 לא, לא.    : מר דוד גמליאל 
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   - או שזה כאילו   מר איתי שייביץ: 

 

נגר   : מר דוד גמליאל   ע.  אם זה תב"ר אז הוא 

 

 תב"ע.    מר איתי שייביץ: 

 

 הוא נגרע, הוא לא מתבטל.    : מר דוד גמליאל 

 

.    מר איתי שייביץ:  .  בסדר, אבל הוא לא קיים אצלך.

 

יכול להשתמש בכסף הזה    : גב' רותם ידלין  לא, השאלה שלו הייתה אם אתה 

גני   עבור  סגור  זה  ליאת,  אצל  הזה  במקרה  יושב  זה  לא.  היא  והתשובה  אחר.  למשהו 

   - יוחנן במקרה הזה, ואנחנו לא יכולים להשתמש בזה לשבילי אופניים בינתיים. ולכן 

 

ה   מר איתי שייביץ:  שהכסף  השיטה.  את  לשנות  לא  אם  השאלה  זה  אוקיי, 

שנים... מיליון ₪, הוא לא יקבל אותם    5- קיים, כלומר יישוב ידע שהוא אמור לקבל ב 

  .  עד שהוא ישיג תקציב, ואז המועצה יכולה לעשות בזה משהו אחר. רק..

 

   - יש הבדל   : מר דוד גמליאל 

 )מדברים יחד(  
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גם    מר איתי שייביץ:  והכול. אחד הדברים שעולים  ודבר אחרון לגבי התקנים 

אצלנו בתוך היישובים, זה הנושא הזה, דיברנו על זה גם בבוקר, על נושא של האכיפה,  

.. אבל לבדוק את זה   של ההסדרה וכל הדברים האלה. אולי יש פה מקום לבדוק את זה.

צר  פה  הזה  בנושא  אליכם.  קריאה  שנקרא  מה  וזה  כמועצה,  תקנים  הלאה  להגביר  יך 

מתמודדים   בעיקר  כיישובים  אנחנו  כי  דבר  של  בסופו  המועצתית.  האכיפה  של  בנושא 

.. וחקלאיים. לכולנו יש פה איזה מקום. אז זה כקריאה...    על הדבר הזה, גם בשטחים.

 

אני אשמח לשמוע בהרחבה על הבחירה בבית חשמונאי לבית   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 לגיל השלישי.  

 

שאיתי אמר  בשמחה. אני אגיד רגע, שכשהתחלנו בדיוק כמו    : ב' רותם ידלין ג 

כביש   לכיוון  הלכנו  האחרונות  בשנתיים  רונית.  שלך  בשאלה  מרמזת  שאת  ,  40וכמו 

עבודה   של  התחלה  עשינו  כבר  מקום,  נבחר  כבר  נען.  קיבוץ  עם  בעיקר  היה  השיח 

זכותו. אחת הסיבו  זו  וזה בסדר,  בו,  נען  והקיבוץ ככה חזר  ת לבחור בסמיכות לקיבוץ 

הייתה כמות התושבים הוותיקים בגיל הזה, והאפשרות לעשות שיתוף פעולה. יישובים  

 אינם ששים לתת לנו שטחים.  

 

 אבל הייתה פנייה ליישובים?   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

היו פניות, בואו נגיד ככה, אנחנו מפעם לפעם צריכים לקבל    : גב' רותם ידלין 

שטחים חומים מאגודות חקלאיות עבור גני ילדים ביישוב שלהם. כל שיח כזה מתחיל,  

שיח מאוד ארוך שלרוב מסתיים בתשובה שלא. יש פה שאלה, חברי המליאה מחזיקים  
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החומים    2- ב  השטחים  שכל  אחת  בעמדה  למועצ עמדות,  לעבור  בעמדה  ו   , ה צריכים 

שנייה, שזה צריך להישאר ביישוב וזה שייך ליישוב. בסוף למועצה אזורית גזר יש מעט  

וההחלטה   המועצה.  בנייני  אזור  זה  החינוך,  קריות  זה  משלה,  חומים  שטחים  מאוד 

של   מאוד  ארוך  לתהליך  להיכנס  עכשיו  מצריך  שלא  לנו,  ששייך  למקום  ללכת  הייתה 

סוף מעלים את זה להצבעות ביישובים שלהם באגודות  הפקעה, של שיח עם יישובים שב 

אגיד   מתחרטים.  הם  ובסוף  קדימה  רצים  ואנחנו  מהצד הזה  ש החקלאיות,  ביקורת  יש 

לדוגמא  המועצה,  בצד    2למה    , של  נמצא  אשר  איתן  בתיכון  נמצאות  הוותיקים  כיתות 

המועצה  של  אין    , השני  ב   לנו ולמה  הוא  וההסבר  הרצוג.  בתיכון  ותיקים  אמת  כיתת 

שאנחנו מחלקים את העוגה על פני המרחב, שלפעמים יש יתרון. בכוונה אני משתמשת  

בדוגמא הזאת של כיתות הוותיקים. כי תיכון איתן כבר מתמחה בכיתות ותיקים. ויש  

לפתוח שם   בחרנו  ולכן  לוותיקים.  הילדים  ובחיבור של  כבר,  שם מורים שמתמחים  לו 

כז  פרויקט  להעמיד  במקום  כיתה,  לוקחים  )   . ה עוד  אם  ומשמעותי  גדול  פרויקט  שזה 

ברצינות  שנמצאת  ( אותו  ותיקה  לאוכלוסייה  יותר  קרוב  שהוא  אף  על  נוסף  תיכון  על   ,

שאנחנו   חום  שטח  שקיים,  חום  שטח  לקחת  בוחרים  אנחנו  רעיון  אותו  פי  על  כאן. 

בסו  עוד תכנים.  ולהכניס בתוכה  חורף,  לפעילות  גם  בו  ף  יכולים להעלות את הפעילות 

נוסף   לדיון  רגע  אחזיר  ואני  הנכון.  הפתרון  שזה  חשבנו  השיקולים,  כלל  את  כששקלנו 

ולייצר   הסעות  לייצר  והצורך  הסעות  סביב  גם  שדיבר  וכספים,  בהנהלה  לנו  שהיה 

 פתרונות בעניין הזה. בת שבע את רוצה להרחיב. בואו בבקשה צריך מיקרופון, תודה.  

 

להו   גב' בת שבע פיק:  רוצה  רק  לא  אני  וזה  דומה  יהיה  לא  שזה  ולהגיד  סיף 

את   ותייתר  תבטל  לא  חשמונאי  בבית  הזה  הבית  של  הפעילות  ועדיין  משתווה, 

מועדון   הוקם  האחרונה  בשנה  בסתריה  ביישובים.  שהוקמו  יותר  הצנועים  המועדונים 
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ותיקים, פעילים בו, אני לא ידעתי שיש כל כך הרבה אזרחים ותיקים צעירים ונמרצים  

מעבירים  90בגילאי   אנחנו  קבוע.  באופן  שמגיעים  הקוראים  א +,  הקולות  את  ליהם 

תהיה   לא  בוודאי  אז  הרווחה.  וממשרד  חברתי  לשוויון  מהמשרד  בהם  זוכים  שאנחנו 

את   נסגור  לא  אנחנו  אבל  חשמונאי.  בבית  שהיו  הפעילויות  שלל  כל  על  מקורה  בריכה 

ביי  יותר  ותיתן מענה,  המועדונים האלה. זאת אומרת הפעילות הצנועה  שובים תמשיך 

אצלו   אין  שעדיין  מי  לכל  לקרוא  טובה  הזדמנות  גם  וזאת  וגם.  גם  יהיה  בעצם  וככה 

עם   זאת שרון, שעסוקה בקשר  מועדון ביישוב לפנות אלינו, מי שמרכזת את זה אצלנו 

כל היישובים כולם. בשביל להקים פעילות כזאת וליהנות משלל הפעילות שמוצעות לנו  

 די הממשלה למועדונים הקטנים יותר ביישובים.  על ידי משר 

 

עשיתם הפרדה והיא נכונה בין הגיל השלישי ולגיל הרביעי.   : גב' רונית ויתקון ברקאי 

במרחב   להסתובב  לכאורה  בעיה  לו  ואין  ומתנייד  נייד  עדיין  השלישי  הגיל  ודווקא 

המועצה. אבל הגיל הרביעי מהבחינה הזאתי נשאר, בכל היישובים שנסמכים על כביש  

 בעצם נשאר תכלס ללא מענה.    40

 

ה   : גב' רותם ידלין  שכבר  חלק  נגיד  מלא.  לא  שלנו  הרביעי  הגיל  בית  יום 

של   השני  בצד  רביעי  גיל  בית  עוד  בונים  אנחנו  האם  זה  עצמנו,  את  ששאלנו  מהשיח 

אנחנו גם באיזה שהוא שיח עם קיבוץ נען שיש לו רגע מוסד כזה משל  ש המועצה. אגיד  

בתפוסה   פה  נמצאים  אנחנו  רואים,  גם  אנחנו  בסוף  אבל  מוסדות.  איחוד  על  עצמו 

 קית, חלקית מאוד.  חל 

 

יכול להוות פתרון   : גב' רונית ויתקון ברקאי  לא  זה רק מאותת אני חושבת. שזה  אבל 
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 עבור מי שגר באזור שלנו.  

 

אסטרטגית,    גב' בת שבע פיק:  לתוכנית  הולכים  אנחנו  זה  בגלל  בדיוק  אבל 

שגם   הזה,  האתגר  את  לפצח  איך  הסוף  עד  מבינות  מספיק  לא  שאנחנו  ההבנה  בגלל 

תגבר על סיפור של הסעות, וצריך להגיד גם ביושר, ותיקים בוודאי בגיל רביעי לא כל  י 

 כך רוצים לעלות על הסעות, מפחיד אותם, הנסיעה היא ארוכה.  

 

 נכון, זה קשה להם.    מר איתי שייביץ: 

 

זה קשה מאוד. מצד שני כמו שאמרנו גם בהקשר של נושאים    גב' בת שבע פיק: 

מרכזים כשכל האוכלוסייה, אני לא יודעת אם שמתם לב,    3ים פה  אחרים, היכולת להק 

גדל בסביבות   זה  גיל    3,500. בסביבות  100אבל אני שמתי לב, כי  , אני  65ותיקים מעל 

אנחנו   איך  האתגר.  זה  השאלה,  זאת  אבל  להחזיק,  בשביל  מספיק  זה  כמה  יודעת  לא 

ביותר  הטוב  השירות  את  הוותיקי   מנגישים  האזרחים  שהיא  לאחרון  תנועה  זאת  ם. 

מרותקי   קשישים  עם  פעילות  נגיד  עכשיו  התחלנו  כי  למטה.  ומלמעלה  למעלה  מלמטה 

בית, מדריך מוזיקה של ארקנה, של הכלי המיוחד שמותאם לאנשים עם צרכים מיוחד,  

עובר בבתים של קשישים מרותקי בית שלא יכולים לצאת מהבית אל המרכזים לשיעור  

דקות נגינה על הדבר הזה מכניסה או לחיים של אזרח ותיק,    45פרטי. וזה מדהים איך  

שמתכווץ   משפך  של  כזאת  תנועה  ממש  זה  לשבוע.  משבוע  ממש  אותו  שמחזיקה 

 ומתרחב, וזהו האתגר.  

 

ובכל הקשור לשטחים חומים אני אגיד, היינו צריכים לרוץ    : גב' רותם ידלין 
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, לבקש להקים כיתת תקשורת כיתת גן, תקשורת  40אחרי הרבה מאוד יישובים בכביש  

יש 40בכביש   בסוף  לא.  הרבה  שמענו  שאין  רש ,  אף  על  למועצה  נתנו  בכבוד,  אגיד  אני   ,

האלה,   בגילאים  מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  חצי  נ להם  למועצה  עליו  תנו  לבנות  דונם 

עם   דברו  לכם,  להגיד  המקום  גם  זה  מיוחד.  לחינוך  גן  או  תקשורת  גן  או  יהיה  זה  גן, 

 היישובים שלכם.  

 

.    גב' בת שבע פיק:   אנחנו מחפשים גם שטח למעון יום שיקומי

 

יום    : גב' רותם ידלין  מעון  וזה  שיקומי,  יום  למעון  שטח  מחפשים  אנחנו 

זה   ביישוב.   שיהיה  או  שיקומי  ליישוב,  שייכים  עולם, האם השטחים החומים  תפיסת 

על  ה  נסמכים  הזה  בהיבט  אנחנו  שנדרשים.  ולפתרונות  הציבור  לכלל  שייכים  הם  אם 

עד    0היישובים שלכם. יש לנו הרבה מאוד צרכים. אם דיברתם קודם, מי שאל כאן על  

של  ?  3 לתחום  כניסה  על  שאל  שטחים  3עד    0ישראל  צריכים  אנחנו  בסוף  חומים  . 

של   החום  השטח  בלב  דונם  נותנים  אנחנו  ואמרו  אלינו  פנו  כבר  ועזריה  יום.  למעונות 

 עזריה, כי אנחנו רוצים מעון ים בעזריה. ואני מזמינה גם אתכם.  

 

קולות קוראים בתחום של מעון יום שיקומי,    2ולעומת זאת    גב' בת שבע פיק: 

 מה של מעון כזה.  לא יכולנו לגשת אליהם, כי לא נמצא שטח בעבור הק 

 

   - השאלה שלי בעצם אם נעשית פנייה כזאתי  : גב' רונית ויתקון ברקאי 

 

 בוודאי, התשובה היא כן.    : גב' רותם ידלין 
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הפקעה   : גב' רונית ויתקון ברקאי  של  התהליך  כל  את  תיארת  על,  רק  מדברת  לא  אני 

שש   פחות  שיישוב  להיות  ויכול  מגוון.  שהוא  איזה  פה  יש  אבל   . וכו' ילדים  גני  לטובת 

 להקציב שטח עבור גן תקשורת, אבל כן הוא יהיה מוכן להשקיע בגיל הרביעי.  

 

תשובה  שוב, אנחנו בשיח עם היישובים על הדברים האלה. ה   : גב' רותם ידלין 

היא שאנחנו תמיד פונים. ושבסופו של יום אנחנו גם לא יכולים להמשך לחכות, אנחנו  

לבית   שטח  יוסף  להקצות בכרמי  לקח  זמן  להחלטות. כמה  יכולים להמשיך לחכות  לא 

שנים. אז זה אולי אירוע סבוך, ולכאורה בית גיל שלישי פשוט יותר. בואו    3.5הספר?  

ם, על הרגישויות שלהם. ואנחנו באמת בסופו של יום  אתם מכירים את היישובים שלכ 

להיכנס   לנו  מאפשר  שזה  העובדה  המועצה,  למוסדות  הקרבה  חשמונאי  שבית  מצאנו 

שתיתן   השחייה,  בריכת  קירוי  של  שנים,  מאוד  הרבה  עליו  חולמים  שאנחנו  לפרויקט 

 מענה במיוחד לגיל השלישי. 

 אין עוקף, אנחנו לא עוקפים.  

 

 אגודות, אגודות חקלאיות.    : מר דוד גמליאל 

 

.   מר איתי שייביץ:  .  השטח אגודה חקלאית, אתה לא יכול.

 

 האגודות הם בעלות הקרקע.    : מר דוד גמליאל 

 

שביכולתנו   : גב' רותם ידלין  מה  עשינו  טובה,  שאלה  כלל    . וזו  בתוך  בסוף 
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שאלות   הזה.  לעניין  הנכון  המקום  להיות  חשמונאי  בית  את  מצאנו  השיקולים  מכלול 

 נוספות.  

 

תקציב    גב' דרורה בלגה:  בחוברת  לסעיפים  זה  עכשיו  דנים  שאנחנו  השאלות 

 שקיבלנו?  

 

על הכול, ראיתם דיברנו על תקציב, על תב"רים, על תקן כוח    : גב' רותם ידלין 

 תקציב זה הזמן. דרורה ואחר כך ישראל.  אדם. כל השאלות שיש לכם על  

 

כיתת    גב' דרורה בלגה:  אש  לכיבוי  ציוד  סעיף  כאן  ראיתי  לשאול,  רציתי  אני 

בשנת    10,000מתנדבים   ניתן  זה  כיתה  לאיזה  לשנת  ₪2022.  מיועד  זה  כיתה  ולאיזה   ?

2023  ? 

 

לנו    : גב' רותם ידלין  דוד   2יש  ומשמר  יוסף  כרמי  אש,  כבאי  מתנדבי    כיתות 

גילי,   עם  בשיח  הם  האלה  והכיתות  וחולדה.  דוד  משמר  נון,  בן  יוסף,  כרמי  חולדה, 

 - קב"ט המועצה, במקרה הזה גילי בתפקידו כחודש. אבל יהיו בשיח 

 

 תחיית המשיח הגיע.    גב' דרורה בלגה: 

 

 השיח אל מול מפקדי הכיתות.   : גב' רותם ידלין 

 

 כיתת כיבוי אש שאני מכירה בכרמי יוסף לא קיבלה ציוד.    גב' דרורה בלגה: 
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 אנחנו לא יודעים לענות על זה כרגע.    : גב' רותם ידלין 

 

.    : גב' כרמל טל  .  אם היית מעדכנת אותנו לפני, היינו יכולים להעלות.

 

 יש פירוט לכל. כל מה שאתם יכולים לראות ביצוע, גילי?    : גב' רותם ידלין 

 

 אז מי הכתובת לשאלה הזאת?    גב' דרורה בלגה: 

 

 קב"ט המועצה.    : מר דוד גמליאל 

 

 אז אולי הוא יכול לענות.    גב' דרורה בלגה: 

 

 .  הוא לא יענה עכשיו   : גב' רותם ידלין 

 

 ... סעיף שהיא העלתה.    גב' דרורה בלגה: 

 

גילי, מפקדי כיתות    : רותם ידלין גב'   בסדר דרורה אין בעיה, תהיי בקשר עם 

בהתאם   לפעם,  מפעם  ואחרות  כאלה  דרישות  להם  יש  בקשר.  איתו  נמצאים  הכבאות 

בהם    3למפקדי   ויש  שיושבות  מג"ב  גם    220כיתות  שיושבת  מד"א  ויחידת  מתנדבים, 

 היא במשמר דוד.  
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₪. כי אתם יודעים    10,000כום שזה רק  וגם אני תוהה על הס   גב' דרורה בלגה: 

ואחד   אחד  לכל  גדולה  בהוקרה  באמת  זה  מתנדבים,  יחידות  לנו  שיש  זה  אש,  שכיבוי 

אם   מוקפצים.  והם  כוננים,  והם  אימונים,  עוברים  והם  זה,  את  שעושה  מהמתנדבים 

אני   אז  מיגון.  ציוד  לעשות  צריכים...  ואנחנו  מיגון,  ציוד  להם  לקנות  צריכים  אנחנו 

 ₪. אז מי הכתובת לדיון ומתי?    10,000ושבת שצריך לתקצב את זה יותר מאשר  ח 

 

אני    : גב' רותם ידלין  כרגיל  השנה.  במהלך  גילי  עם  זה  על  לדבר  מוזמנת  את 

מבקשת   אני  תקציב,  להגדיל  לנו  מציעים  כשאתם  חברים  אמירה,  אותה  על  חוזרת 

את התקציב נוריד מיועצת  שתציעו יחד עם זה מאיפה אתם מורידים את התקציב. האם  

 איכות...  

 

שאמרת    גב' דרורה בלגה:  למה  לתגובה  מתקשרת  אולי  שלי  הבאה  השאלה 

ב  שעברה  בשנה  זה  את  תקצבנו  המועצה,  עיתון  שבסעיף  רואה  אני  רותם,  - עכשיו 

₪ התקציב. אז למה הייתה הקפיצה הזאת, ואולי    600,000- ₪, וזה הסתיים ב   412,000

 ₪ לכיבוי אש.    10,000מתוך זה אפשר לקחת עוד איזה  

 

ל   : מר דוד גמליאל  שם  לא,  היה  המועצה  עיתון  של  הסעיף  שינוי  בנוסף  א, 

 רישום, דווקא עיתון המועצה אנחנו צמצמנו הוצאות.  

 

 ₪.    600,000- ₪ וזה קפץ ל   400,000לא, זה היה    גב' דרורה בלגה: 

 

.    גב' דרורה בלגה:   לא הבנתי
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רושמים    : מר דוד גמליאל  מסוימת  בשנה  קורה,  מה  בסעיף    Xהרי  דברים 

יכולה  ם מסוי  את  ליאת  כמדומני  המועצה  בעיתון  הדברים.  את  משנים  אחרת  בשנה   .

 להסתכל על הפרטים ולהגיד להם ממה זה זז.  

ולא  הערה שבדיעבד ]  לתקציב  השני  בעדכון  עודכן  וזהו סעיף  2023בתקציב  : הסעיף   ,

כגון   פרויקטים  בו  מתוקצבים  אליו  ובנוסף  ממנו,  חלק  רק  מהווה  המועצה  שעיתון 

ועוד. ההוצאה    CRMסמכים לדרישות הנגישות באתר המועצה, פרויקט ה  התאמת מ 

 אש"ח לשנה[   150  - כ ועומדת    , על עיתון המועצה צומצמה בשנתיים האחרונות 

 

הוא    : גב' יהודית דהן  למה  מבינה  אני  ברור,  זז?  זה  ממה  אומרת  זאת  מה 

   - מתכוון, זה לא עונה לשאלה של 

 

 למה זה לא עונה?    : גב' כרמל טל 

 

 ברצינות.    : גב' יהודית דהן 

 

להגיע    : גב' רותם ידלין  מצליחים  לא  שאנחנו  טענה  קודם  רחל  חבר'ה 

לתושבים. ישראל מעיר לנו כל פעם שאנחנו צריכים להישאר עם עיתון קבוע שמגיע עד  

אחרון התושבים הביתה, אנחנו אגב לא מגיעים עד אחרון התושבים, אנחנו מטרגטים,  

מ  בשנה  הגיליונות  כמות  את  למרכזי  4- ל   12- הורדנו  עיתונים  פחות  מפיצים  אנחנו   .

עם זאת, שוב, אוחזים במקל מ  ויחד  גדולים,  נגיד בשבוע  קצותיו   2- חלוקה  גם  . אנחנו 

ו   אנחנ משמעותי,  מאוד  תקציב  הזה  לאירוע  תרמו  מג"ב  מג"ב.  של  אירוע  היה  שעבר 
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איי  כיבוי אש  מול  לעיסוק שלכם  גם  בהבאת תקציבים נשמח  לא    לון  שמשמשים אותם 

 רק במרחב גזר אלא גם באופן כללי.  

 

זה    גב' דרורה בלגה:  כמה  יודעת  את  ורותם  למיגון.  כסף  לנו  נותנים  לא  הם 

 חשוב.  

 

ראוי    : גב' רותם ידלין  זה  את  גם  אז  לתקצב.  שדואגים  ממג"ב  להבדיל 

 שנזכור.  

 

לשאלות    גב' דרורה בלגה:  תשובות  קיבלתי  ממש  לא  אבל  מתנצלת  קצת  אני 

ששאלתי, וצר לי על זה. והשאלה השלישית שאני רוצה להציף. קודם כל תודה רבה על  

.. חשבתי על מי שעשה את זה, כל הכבוד לו על העבודה, מוערך     - . אבל אני זה שאתם.

 

ועדי   : גב' רותם ידלין  ודוד.    אל ליאת  היד,  את  עבדו  תרימו  מאוד  הם  הרבה 

 שעות.  

 

 כל הכבוד.    גב' דרורה בלגה: 

 

 של עבודה קשה.  שעות    : גב' רותם ידלין 

 

השורות    גב' דרורה בלגה:  את  לקרוא  וניסיתי  תפקידי  את  מילאתי  אני  אבל 

ני  סביבתית  ביחידה  כתוב  לפחות.  קיבל  האלו,  זה  שעברה  בשנה  וקרינה.    25,000טור 
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 .  ₪0, והשנה  

 

 כי אין צורך.    : מר דוד גמליאל 

 

?    גב' דרורה בלגה:   אין צורך...

 

דרורה    : מר דוד גמליאל  צורך.  שאין  לנו  והודיע  בא  המקצועי  המנהל  רגע, 

ועל בסיסם אנחנו מתקצבים   אנחנו עובדים על בסיס חוות דעת של אנשים מקצועיים, 

.  את  .. 

 

שמדבר    : מנהל היחידה הסביבתית   מר יניר שמולביץ  סעיף  שזה  לך  אענה  אני 

ב  חוק שפעם  ספר, שזה  בבתי  קרינה  ניטור  עשינו את    5- על  זה.  לעשות את  צריך  שנים 

העבודה.   את  גומרים  הזאתי  בתקופה  אלה,  ברגעים  זה  את  עושים  אנחנו  השנה,  זה 

בשנת    2023ובשנת   צריכים.  לא  צריך    2024אנחנו  שאני  לו  אגיד  ואני  לדוד  אחזור  אני 

 סף. בשנה הזאתי לא צריך.  עוד פעם כ 

 

 - ואיפה עושים   גב' דרורה בלגה: 

 

ב   מנהל היחידה הסביבתית: מר יניר שמולביץ   שנים.    5- פעם 

 

 אז איך למה בשנה הבאה לא הבנתי?    : גב' יהודית דהן 
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 אז איפה סעיף דומה לזה?    גב' דרורה בלגה: 

 

 או אחת לשנתיים.    5- זה אחת ל   : גב' יהודית דהן 

 

 .  5- החוק אומר אחת ל   : מנהל היחידה הסביבתית מר יניר שמולביץ 

 

 אז אתה עושה אחת לשנתיים.    : גב' יהודית דהן 

 

 לא, אני לא עושה אחד לשנתיים.    : מנהל היחידה הסביבתית   מר יניר שמולביץ 

 

   - אז למה בשנה הבאה כן   : גב' יהודית דהן 

 

 .  2025- או ב   2024- לא, לא משנה, מתי שאני אצטרך, ב   מר יניר שמולביץ: 

 

 שנים.    4אה אמרתי בשנה הבאה. עוד    : גב' יהודית דהן 

 

.    : מנהל היחידה הסביבתית   מר יניר שמולביץ   אני מקווה שלפני

 

   - אנחנו לא בחקירה אבל אתם חייבים   : גב' יהודית דהן 

 

 רגע, רגע, אני אענה לך.    : מנהל היחידה הסביבתית   ר שמולביץ מר יני 
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 אנחנו מבינים את זה,    : גב' רותם ידלין 

 

אתם חייבים להבין שיש פה טבלת אקסל, איך אמרה דרורה    : גב' יהודית דהן 

   - מאוד מכובדת. אנחנו אין לנו יכולת לעבור שורה שורה 

 

.    : מנהל היחידה הסביבתית   מר יניר שמולביץ   לגמרי

 

   - אבל כשאנחנו דוגמים כמה   : גב' יהודית דהן 

 

   - לגמרי. עשינו את זה   : מנהל היחידה הסביבתית   מר יניר שמולביץ 

 

בשקיפות    : ' רותם ידלין גב  מאמינים  אנחנו  מועצה  כהנהלת  נגיד,  אנחנו 

 יכולנו, יהודית אני מדברת.  ופירוט.  

 

.    : גב' יהודית דהן  .  אני מקשיבה גם כשאני.

 

האזורית    : גב' רותם ידלין  המועצה  פעלה  שבה  הישנה  לשיטה  לחזור  יכולנו 

תקציב   עד  שפחות    2018גזר  כמה  שורות,  מיעוט  לכם  של  לתת  בוחרים  אנחנו  נתונים. 

הבית  זה  את  לכם  מגישים  גם  אנחנו  נתונים,  לפני   10מודפס    ה הרבה  ומבקשים    , ימים 

שתבואו אלינו עם שאלות ספציפיות. היו פה, איתי הגיע לשבת עם דוד, גדי הגיע לשבת  

את   בדיוק  אותנו  ולשאול  ולעבור  לבוא  שנה  כל  שבוחרים  מליאה  חברי  יש  דוד,  עם 

אחרון    השאלות  עד  לתת  מפחדים  לא  אנחנו  זה  בגלל  לכל.  תשובות  לנו  יש  האלה. 
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יכולים  אנחנו  הגפ   . הפירוט.  לשנה.  משנה  שזזים  דברים  יש  אומר,  שיניר  שינה  " כמו  ן 

לחלוטין את כל התקציבים של אגף החינוך, יהיו לכם אולי הרבה מאוד שאלות על זה.  

הגפ   .. זה. מראש,  לכם  אומרת  כבר  ל " אני  שינתה  אמר  ן  שדוד  כמו  בדיוק  רישומים  נו 

- קודם. אותו דבר, לפי חוק יש דברים שצריך לעשות פעם בשנה, פעם בשנתיים, פעם ב 

שנים. תהיה שנה שהם יופיעו, תהיה שנה שלא. בואו אל תתייחסו למיקרו, תתייחסו    5

היא   אש,  כיבוי  על  אגב  שהשאלה  חושבת  אני   . התקציבים.. שינוי  ולשאלות  למאקרו. 

לנו  שאלה   יש  לככה,  מככה  ירד  סעיף  ללמה  שלהתייחס  חושבת  אני  בסדר?  במקומה 

 תשובות לכל, אנא...  

 

כי רותם את מכנה את הפגישה הזאת דיון. ואם זה דיון, אז    גב' דרורה בלגה: 

 הזמן שלי היחיד כנציגת ציבור לדון.  

 

   - אמרתי איתי וגדי הגיעו לכאן   : גב' רותם ידלין 

 

   - ה לא נשמע ז   גב' דרורה בלגה: 

 

דוד, לא נתנו לו ללכת הביתה, עד שהם  מ תאמיני לי לא ירדו    : גב' רותם ידלין 

 לא סיימו לשאול את השאלות.  

 

 - דרורה אני, דרורה סליחה   : מר דוד גמליאל 

 

אז    גב' דרורה בלגה:  התנהלות,  צורת  זו  אם  כי  משפט.  עוד  לי  תן  אבל  לא, 
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  . .  היינו צריכים.

 

על    : מר דוד גמליאל  או  השקלים  על  דנים  לא  תקציב  דיוני  תקשיבי,  דרורה 

   - עשרות שקלים, בשביל זה יש ועדת כספים, בשביל זה יש דיון 

 

   - ... דיון   גב' דרורה בלגה: 

 

   - רגע שנייה   : מר דוד גמליאל 

 

 דיווח.    גב' דרורה בלגה: 

 

חנו  גדי ישב איתי או כשנריה שואל אותי שאלות, אנ ש רגע, כ   : מר דוד גמליאל 

זה   אחרי  שכרוכות  העובדות  את  להם  להראות  כדי  מסמכים,  מאוד  הרבה  פותחים 

תמיד,   אמרנו  ולכן  פה.  רואה  שאת  הבודד  בסעיף  שנמצאים  הסכומים  של  בסיכומים 

נקודתיות שקשורות לסעיפים כאלה או אחרים, אתם יושבים    אם יש שאלות ספציפיות 

חליטים על תשובה הולמת לעניין. או  איתי. ואז אני מעלה את התשובות בפני רותם, ומ 

 הסבר הולם לעניין. קשה פה להתמודד עם כל שקל, אבל אין בעיה תשאלי.  

 

השאלות ששאלתי, אני מעריכה את העבודה שלכם, אבל אני    גב' דרורה בלגה: 

אהיה כנה אתכם, אני יוצאת במידה מסוימת מתוסכלת. משום שהדבר הזה נקרא דיון,  

מישה  שבדיון  אתם  חשבתי  בחרתם  אם  דיון.  זה  מה  הגדרה  לו  יש  דיון,  ויש  מציג  ו 

הנהלת המועצה לנהל כאן בעצם דיווח על התקציב, תקראו לזה שהתקיים בשעה זו וזו  
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 דיווח על התקציב, ולא דיון.  

 

 תודה, שאלות נוספות? בבקשה כן ישראל.    : גב' רותם ידלין 

 

לא    : מר ישראל פרץ  עדיין  כי  שאמרת,  כמו  באמת  למאקרו  אלך  אני  אז  טוב 

   - קיבלתי תשובה בפעם שעברה כששאלתי עכשיו שעומדת לקום ממשלה חדשה 

 

 נכון, נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 וסביר להניח שיהיו שינויים.    : מר ישראל פרץ 

 

ת?  איך אפשר לענות? איך אפשר לענו   ? נכון, איך אפשר לדעת   : גב' רותם ידלין 

ההסכמים  הסתיימו  לא  עדיין.  מדינה  תקציב  הוא  )הקואליציונים(   אין  בואו  חבר'ה   .

 שאל שאלה, הוא רוצה תשובה רצינית, אנחנו נענה ברצינות.  

 

 אין ממשלה.   : מר יהודה שנייויס 

 

הסכמים    : גב' רותם ידלין  אין  יודעים,  לא  עוד  כרגע,  ממשלה  אין 

עם   למעט  משרדי    2קואליציוניים  הוצגו  לא  עוד  ממשלה,  הוצגה  לא  עוד  מפלגות. 

אנחנו   יודעים  לא  שאנחנו  משהו  יודע  אתה  אם  אחרת,  או  כזאת  חלוקה   . הממשלה..

לדעת מה   דרך  לנו  אין  יהיה תקציב ממשלה,  עד שלא  יום  אבל בסופו של  לדעת,  נשמח 

או  י  שלישית  לדעתי  ממשלה  זה  חבר'ה,  אגיד  עכשיו  הממשלה.  של  ההשפעות  היה 
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ב  בחירות   5- רביעית  קדנציה   שנים   5- ב   . מערכות  אחת    של  שנה  בהם  לנו  היה  שלא 

שאפשר היה לעבוד כמו שצריך. או שהיה לנו שנים בלי ממשלה, או שהיו לנו שנים בלי  

בתקצי  גם  בממשלה  גם  בורכנו  האחרונה  בשנה  ועכשיו  תקציב.  בקדנציה.  לראשונה  ב, 

ואז   מדינה  תקציב  שיהיה  עד  תקציב.  ללא  החודש  בסוף  תקציב,  בלי  תכף  שוב  אנחנו 

 נהיה חכמים יותר.  

 

על    : מר דוד גמליאל  עובדים  ואנחנו  להוסיף, מאחר  רוצה  אני  רותם ברשותך 

התקציב   את  תעבירו  בכתב  לנו  הודיע  אותנו,  מנחה  הפנים  שמשרד  רגולציה    as isפי 

 כפי שאתם יודעים.  

 

 עכשיו אני שומע, עכשיו זו תשובה.    : מר ישראל פרץ 

 

,    : מר דוד גמליאל  רגע שנייה, אבל בסדר, ובמידה ויהיו שינויים עושים עדכון

 כשיהיו שינויים.  

 

   - אז זאת אומרת אתם גם המועצה   : מר ישראל פרץ 

 

 אנחנו מודעים לעובדה.    : מר דוד גמליאל 

 

   - אז זהו, זה מה ששאלתי, האם אנחנו ערוכים ומודעים   : מר ישראל פרץ 

 

 ערוכים למה?    : גב' רותם ידלין 
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   - אם יהיה שינוי   : מר דוד גמליאל 

 

   - לא, ברגע שהוא אומר   : מר ישראל פרץ 

 

.    : עו"ד חן סומך   למה אתה רוצה שנערך? בוא תספר לנו

 

 אנחנו לא יודעים למה להיערך.    : מר דוד גמליאל 

 

בצד    : עו"ד חן סומך  נשים  שלמשל  רוצה  אתה  יהיה    50אם  שמא   ₪ מיליון 

 קטסטרופה ביטחונית תגלוש לתוך היישובים של מרחב התפר.  

 

 אנחנו לא מדברים על זה.    : מר ישראל פרץ 

 

 יכול להיות, יכול להיות.    : עו"ד חן סומך 

 )מדברים יחד( 

 

 הייתה לנו קורונה.    : יהודית דהן גב'  

 

 והסתדרנו תקציבית.    : גב' רותם ידלין 

 

 לא, לא רציני... סליחה אבל זה לא רציני ישראל.    : עו"ד חן סומך 
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זו הייתה שאלה טובה. למה אנחנו דנים בזה, הייתה שאלה   : מר יהודה שנייויס 

 טובה, הייתה תשובה טובה, וממשיכים הלאה.  

 

זאת להדגיש את    : מר ישראל פרץ  לי בכל  אני פשוט התכוונתי, חשוב  אוקיי, 

ממשלה   שהיא  הזאת  שהממשלה  ויודעים  ממשלה,  שאין  יודעים  כשאנחנו  דווקא  זה. 

ובתוך   המשרדים,  בתוך  שינויים  מיני  כל  פה  שיהיו  להניח  סביר  אז  שהיה,  ממה  שונה 

כ  אנחנו  האם  וכדומה.  אחר,  למשרד  אחר  או  כזה  ממשרד  וחלק  מזה  האגפים.  תוצאה 

לא   זה  כאלה?  אפשרויות  אחרת  או  כזו  בצורה  בחשבון  לקחנו  התקציב  את  כשעושים 

מול   הם  האלה  הפרמטרים  ולכן  רגילה.  ממשלה  לא  וזו  רציפות,  שיוצרת  ממשלה 

לזה   וכו',  ידענו  כן  ידענו,  לא  נגיד  אנחנו  אז  השינויים,  כל  כשיהיו  מחר  העיניים. 

   - ברים, אז על הכיפאק אני שמח התכוונתי. האם המועצה שלי ערוכה לד 

 

 התקבלה תשובה, שאלה הבאה.    : גב' רותם ידלין 

 

ישראל, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו שוכחים את העבר.    : מר אורי נדם 

 שנים לא היה תקציב.    3

 

 בסדר.    : מר ישראל פרץ 

 

 לא היה תקציב.    : מר אורי נדם 
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 אבל עכשיו יהיה.    : גב' יהודית דהן 

 

 אני לא הרגשתי,    : מר אורי נדם 

 

 אולי, אולי.    : גב' רותם ידלין 

 

לא נערכנו מה קורה בשנה השנייה, מה קורה בשנה שלישית,    : מר אורי נדם 

 ולא הרגשנו כלום, הכול רץ.  

 

 ברור, ברור שאתה לא מרגיש.    : מר ישראל פרץ 

 

 והיה עדכוני תקציב.    : מר אורי נדם 

 

 היה עדכוני תקציב.    : וד גמליאל מר ד 

 

 אבל לא הרגשנו שום קטסטרופה.    : מר אורי נדם 

 

 לא אמרתי שתהיה קטסטרופה.    : מר ישראל פרץ 

 

. הם    : מר אורי נדם  .. זה נכון, עד שלא יהיה תקציב מדינה, אנחנו לא.. לכן.

. עם המועצות  רוצים לקצץ, הם יקצצו. ... אני לא יודע. אני לא יודע, יכול שהוא רוצה.. 

 האזוריות, הוא רוצה להטיב עם בני ברק.  
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 יאללה בואו, בואו נתקדם. שאלות ישראל.    : גב' כרמל טל 

 

בתב"רים.    : מר ישראל פרץ  ועדים  בתקציבי  המועצה  של  להשתתפות  בקשר 

   - ₪   675,000אז יש את התב"ר שאנחנו קיבלנו  

 

 תקציב שוטף.  ב   דפדף אתה בתקציב שוטף, אתה מ   : גב' רותם ידלין 

 

 אתה בתקציב שוטף או בתקציב תב"רים.    : מר דוד גמליאל 

 

.    2023לא, תקציב סליחה    : מר ישראל פרץ   אני..

 

 אתה מדבר על תקציב רגיל.    : מר דוד גמליאל 

 

.    : מר ישראל פרץ  .  תקציב שהיה פה.

 

 . אתה מדפדף בתקציב שוטף, תדייק.  זה לא תב"רים   : גב' רותם ידלין 

 

 תב"רים זה משהו אחר ישראל.    : מר דוד גמליאל 

 

 לא תב"רים.    : מר ישראל פרץ 
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 .  20%אתה מדבר על השתתפות    : מר דוד גמליאל 

 

 השתתפות, ההשתתפות. אבל זה לפי החלוקה שקבענו לא?    : מר ישראל פרץ 

 

 לא, זה השתתפות.    : גב' רותם ידלין 

 

 לא, לא, זה משהו אחר.    : גמליאל מר דוד  

 

 מתשלומי הארנונה לתושבים.    החזר   20%זה    : גב' רותם ידלין 

 

   - זה טבלה   20%  : מר דוד גמליאל 

 

הוועדים    : גב' רותם ידלין  תקציב  לכם  אזכיר  המקומי.  לוועד  חוזרים 

מ  מורכב  לפי    2- המקומיים  מקומי  ועד  מרכיבי  אחד,  המקומי  תעריף  מרכיבים.  הוועד 

ועדים  יישוב לכל   יש  ו   שגובים .  ועדים שאוספים באמצעותנו.  ויש  החזר    20%- שני לבד, 

 מארנונה למגורים.  

 

לשאול    : מר ישראל פרץ  רק  לדבר,  רציתי  ברשותך  שאלתי.  זה  בגלל  אוקיי 

וגם עם   לגבי אותו מרכז, אותו פיתוח שאנחנו מתכוונים לעשות בשיתוף גם עם הוועד 

להעביר את תכניות   ידי...  על  הוועדה  ידי  על  בזמנו התבקשתי  בית הכנסת. אנחנו  ועד 

יד את זה פה, שזה  הפיתוח של בית הכנסת שעליו כל העסק מתבסס. אז אני מבקש להג 

על בסיס התוכנית הזאת של בית הכנסת, של הפיתוח של בית הכנסת, שלא יהיה משהו  
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 אחר, אוקיי?  

 

 אני לא מכיר את זה.    : מר דוד גמליאל 

 

אומר.    : מר ישראל פרץ  אני  זה  בגלל  חשוב  זה  לוועדה.  זה  את  העברתי  אני 

בוא נמקד את זה עמית כדי שלא   לוועדה.  זה  ברורים. אני קודם כל  העברתי את  נהיה 

   - שמח על זה 

 

 שנהיה ברורים, לא שלא נהיה ברורים.    : גב' יהודית דהן 

 

 ושלא נהיה ברורים.    : מר ישראל פרץ 

 

 שנהיה ברורים.    : גב' יהודית דהן 

 

מאוד,    : מר ישראל פרץ  לזה  דחפתי  בזמנו  אני  פנים  כל  על  ברורים.  שנהיה 

בענ  פעמיים   . יודע שהיו כמה.. הכוללת  אתה  ונתבקשתי להעביר את התוכנית  הזה,  יין 

של   הפיתוח  של  הכול  חתומה  אדריכלים  של  מסודרת  תכנית  לנו  יש   . הכנסת.. בית  של 

לשים   מוכן  הכנסת  בית  הזה,  העניין  במסגרת  הכנסת.  העניין    250,000בית  לטובת   ₪

הזאת,  התוכנית  של  הבסיס  על  שזה  ברור  יהיה  שזה  מתכוון  אני  הכולל.  זה    בפיתוח 

 הכול.  

 

התוכנית    מר עמית קפוזה:  בסיס  על  אומדן  לקחנו  זה  שעשינו  שמה  אגיד  אז 
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עכשיו,   אגיד  אבל  לנו.  אשים שהעברתם  זה  ,    על  שלי המקצועיים  המשקפיים  את 

שהתוכנית הזאת היא תכנית ראשונית מה שנקרא בשפה המקצועית, דורשת עוד המון  

ריכלי מקצועי.  תכנית עבודה בפן אד ,  עבודה והקמה והפיכתה לתוכנית עבודה מסודרת 

 אבל כן, עליה התבססנו לאומדנים לגמרי.  

 

שלא    : מר ישראל פרץ  שלה,  המרכיבים  הכוונה  אבל  שעליה.  ברור  מבין,  אני 

.. של זה, זה הרעיון.    נקבל.

 

 התוכנית היא בבסיסה תכנית שתידרש עוד הרבה עבודה.    מר עמית קפוזה: 

 

לא,   : גב' רותם ידלין  שעל    לא,   לא,  התוכנית  היא  התוכנית  ברור.  שיהיה 

ברור   משהו  גם  נגיד  אנחנו  זאת,  עם  יחד  ולגיוס.  לאומדנים  יצאנו  מבחינתנו.  בסיסה 

על התכנית   גם  כמו  הרווחה,  של  שיפוץ  אירוע  סביב  מועצה  תקציב  על    2  מתבססת 

האל  מהתב"ר התקציבים  המקומי  הוועד  והשתתפות  הכנסת  בית  השתתפות  ככול  ה:   .

, אחד נמצא כבר במועצה, זה התב"ר של בית חשמונאי.  ועברו שהתקציבים האלה לא י 

 ככול שתקציב בית הכנסת לא יועבר למועצה לביצוע, אז גם לא נצא לביצוע.  

 

 ברור.    : מר ישראל פרץ 

 

עכשיו  זאת    : גב' רותם ידלין  עובר  הזה  האירוע  הדדיות,  פה  יש  אומרת 

כולל אגף   המשפטי,  הייעוץ  כולל  כל המערכת התכווננה,  של מהנדס המועצה.  לניהולו 

,  מולו   כספים, בוודאי אגף הנדסה. גם הוועד המקומי של בית חשמונאי שנעשתה עבודה 
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ששו   לא  שהם  יודע  אתה  לרעיון.  אותם  לקרב  בשביל  המועצה  הנהלת  של  לרעיון  כולל 

בתחילת הדרך, ככה שהייתה פה הרבה עבודה של כולם. אנחנו כעת ממתינים להעברת  

המועצה  לקופת  הכנסת   התקציבים  ואנחנו  מבית  הזה,  הפרויקט  עם  לדרך  שנצא  כדי   ,

 מתקדמים בהיבט של הרווחה.  

 

.    : מר ישראל פרץ  .  רותם נדבר על זה אחרי.

 

ברשותכם   : גב' יהודית דהן  רק  בקשה  לי  תכנית    יש  של  השקף  את  לראות 

   - . משהו שצילמתי בעין ולא ראיתי בטבלה. זהו. כתוב כאן 2023-2024פיתוח  

 

 זה לא אותו דבר.    : גב' יהודית דהן 

 

ואני    : גב' רותם ידלין  שונים,  טיפה  הטקסטים  ורק  דבר,  אותו  זה  לא,  לא, 

 רואה שהכותרת לא נכונה, אבל בסדר.  

 

מרכז    : גב' יהודית דהן  פה  שלישי,  מרכז  לי  יש  פה  הפירוט,  וגם  הכותרת  גם 

   - תרבות ספורט 

 

 נכון, נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

.. קירוי בריכת השחייה   : גב' יהודית דהן     - וכאן.
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 אבל זה אותו דבר.    : דלין גב' רותם י 

 

 פה לא מופיע לי קירוי בריכה.    : גב' יהודית דהן 

 

 זה אותו דבר.    : גב' רותם ידלין 

 

 פה לא מופיע לי קירוי בריכת השחייה.    : גב' יהודית דהן 

 

 התכוונת לברך. כן, שאלות נוספות? טוב, אז בבקשה.    : גב' רותם ידלין 

 

הרשות    : מר דוד גמליאל  גזבר  איתנה,  רשות  בהיותנו  הרגולציה  לאור  רגע 

התקציב  את  לממש  אפשר  אם  העובדה  את  להגדיר  של    צריך  בגובה  לפניכם  שהוצג 

כפי    ₪.   243,946,000 שראיתם,  ההכנסות  באמצעות  התקציב  את  לממש  ניתן  ואכן 

 שרותם הציגה אותם.  

 

 ... שהממשלה הבאה לא תטיל מיסים.    : עו"ד חן סומך 

 

רותם    : מר דוד גמליאל  ברשותך  אנחנו  מקרה  בכל  להיום.  נכון  יודע,  לא 

תקציב   את  לאשר  כו   243,946,000בהיקף    2023רוצים  תקן  שיא  תקן,  את  לאשר  ח  ₪, 

  42,207,000תקנים. לאשר את תכנית הפיתוח כפי שהוצגה לכם בהיקף של    415.69אדם  

  . .  ₪, רותם וזה.
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מי בעד? יהודית,  אז אנחנו מעלים את זה להצבעה, מי בעד?    : גב' רותם ידלין 

 דרורה? פה אחד.  

 מאושר פה אחד.    2023תודה רבה, תקציב המועצה לשנת  

לכרמ  גדולה  תודה  להגיד  לכל  הזדמנות  מאומצת.  עבודה  על  ולליאת  לעדיאל  לדוד,  ל, 

   - המנהלים זה היה תהליך ארוך, רק 

 

   - רותם יש עוד משהו תקציבי ועדים ובנוסף לזה   : מר דוד גמליאל 

 

לגמור    : גב' רותם ידלין  לי  תן  זה.  על  נצביע  גם  הנה  אז  מוסיפים,  ואנחנו 

תכניות   של  גם  האסטרטגית,  התוכנית  דיוק  של  גם  מאומצת  עבודה  תודה.  להגיד 

תודה ותודה לכם. אנחנו שוב נצביע גם על אישור תקציב    2022העבודה, גם של סיכום  

לשנת   המקומיים  ה   , 2023הוועדים  ע"פ  מסים  לצוי  בהתאם  אישור  טבלה  ובנוסף 

 שהוצגה.  

 מי בעד? פה אחד. תודה רבה.  

   . אנחנו סוגרים, יוצאים להפסקה 

 

ונצא    : עו"ד חן סומך  פותחים  סוגרים,  אנחנו  ככה,  נעשה  רגע,  רגע,  לא, 

 להפסקה.  

מליאה    : גב' רותם ידלין  ישיבת  את  סוגרת  אני  ישיבת    36אז  את  ופותחת 

, אם אתם רוצים להישאר  מאוד   דקות הפסקה. מנהלים אנחנו מודים לכם   5.  37מליאה  

 אתם מוזמנים. 

 .  משיכים לישיבת מליאה הבאה דקות הפסקה ואנחנו מ   5
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לאש החלטה:    אחד  פה  לשנת  הוחלט  המועצה  תקציב  את  סך    2023ר    243,946,000על 

 ₪.    42,207,000, וכן תקציב פיתוח על סך  415.69של    שיא תקן כ"א בגובה ₪,  

תקציבי   את  מאשרים  לשנ בנוסף  לשנת  2023ת  הוועדים  ועדים  תקציבי  עדכון   ,

   . 2021לשנת    וכן עדכון תקציב לישוב אחד   2022

 

 שם הישוב

  2023תקציב     

צו   
 אושר נבדק תעריף מסים 

סך התקציב  
2023 

 לאישור 

סך 
התקציב  
המאושר  

2022 

 2022סך התקציב   
 אישור שמירה מתוקף חוק עזר  לאישור 

V  ₪12.18 בית חשמונאי  1  V V 
       

1,961,843  
        
1,914,213              1,851,000   

V  ₪11.92 בית עוזיאל  2  V V 
          

619,000   
           

559,000      

₪0.00    גזר 3  V V 
          

501,062   
           

448,000      

V  ₪15.15 גני הדר 4  V V 
          

733,000   
           

642,000      

V  ₪12.27 גני יוחנן  5  V V 
       

1,002,000  
           

927,000     210 

v  ₪11.92 חולדה 6  V V 
       

1,587,000  
        
1,887,372     

v  ₪11.92 יד רמב"ם 7  V V 
          

974,000   
           

966,000      

V  ₪11.91 יציץ 8  V V 
          

725,000   
           

748,960      

v  ₪15.00 ישרש  9  V V 
       

1,383,000  
        
1,359,000    219 

v  ₪12.48 כפר בילו 10  V V 
       

3,369,146  
        
3,398,650    373 

V  ₪17.00 כפר בן נון  11  V V 
       

1,198,000  
        
1,045,000    219 

v  ₪21.27 שמואל כפר  12  V V 
       

1,276,000  
        
1,171,000     

V  ₪12.11 כרמי יוסף  13  V V 
       

2,681,341  
        
2,764,000     

V  ₪14.08 מצליח  14  V V 
       

1,299,346  
        
1,092,000    195 

V  ₪14.89 משמר איילון  15        
           

487,411      

v  ₪11.92 משמר דוד  16      
       

2,515,000  
        
2,265,000    335 

V  ₪17.73 נוף איילון  17  V V 
       

2,342,000  
        
2,287,000     

₪0.00    נען 18        
        
3,949,000     

₪0.00    נצר סרני 19  V V 
       

3,489,000  
        
3,214,000              3,545,000   

V  ₪11.91 סתריה  20  V V 
       

1,328,600  
        
1,268,600    265 

v  ₪11.91 עזריה 21  V V 
          

805,000   
           

731,000      
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V  ₪16.82 פדיה 22  V V 
          

973,000   
           

878,000      

V  ₪12.09 פתחיה 23  V V 
          

658,000   
           

636,000      

V  ₪18.39 רמות מאיר  24  V V 
          

898,628   
           

765,493                  745,113   
    21תק'   912,231                  

₪11.74    שעלבים 25        
        
1,338,000     

 
 

 

 _________________      ______________________ 

 גב' כרמל טל                       גב' רותם ידלין        

 מנכ"לית המועצה        ראשת המועצה        
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 קובץ החלטות

 

 . 2023. אישור תקציב המועצה לשנת  1

 . 2023עבודה לשנת    א. תכניות      

 . 2023ב. תקציב המועצה לשנת       

 . 2023שנת  ב ג. אישור תקציבי ועדים מקומיים       

 . 2023/2024ד. אישור תכנית הפיתוח לשנים       

 

לשנת    החלטה:  המועצה  תקציב  את  לאשר  אחד  פה  סך    2023הוחלט    243,946,000על 

 ₪.    42,207,000, וכן תקציב פיתוח על סך  415.69של    שיא תקן כ"א בגובה ₪,  

לשנ  הוועדים  תקציבי  את  מאשרים  לשנת  2023ת  בנוסף  ועדים  תקציבי  עדכון   ,

   . 2021לשנת    וכן עדכון תקציב לישוב אחד   2022

 


