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 עדכוני ראש המועצה /סעיף 

טוב אני שמח לפתוח את ישיבת ,  טוב ערב טוב, בואו אההה, רוצים להתחיל :אילן שדה

כמה תיקנים קצרים ואחרי זה ניגש לתוכניות לפיתוח אהה אנחנו , המליאה

לקראת סיום של הנושא שהעסיק אותנו בחודשים אחרונים מאוד זה נושא 

והתחלנו ככה  תהגיאוגרפידות הגבולות הוועדה מה שנקרא וועדה ווע

החלטות כמובן לא יודעים את ההחלטות , הכנסות אנחנו לא יודעים

סביר להניח שנקבל את , הפנים שהוועדה תקבל ותמליץ היא ממליצה מצב

( בחירות)של המלצותיה אבל ללא בהכרח ובטח שלא בתקופה כזאת כאלו 

יהיו בכל אופן אנחנו מאוד מקווים שכמובן החלטות ואחרות שיהיו אולי 

בים כשזה נוגע להם בדיונים כמובן הם ייצגו ושייהיו הגיוניות שיתפנו את ה

את עצמם גם אנחנו זהו ותקוותנו באמת שיקבלו את הנושא הזה יש מאבק 

, של מרכז המועצות האזוריות בנושא של וועדה לתגבור וזירוז הליכי בנייה

רא וועדות האלה נגד לא נגד הוועדה ולא נגד הבנייה אלה נגד ותמל מה שנק

ההליך כפי שהוא מתבצע היום שהוא מתבצע לא בשיתוף במועצות ישובים 
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וללא הליך תכנוני מסודר  אלה בשלוף אהה שהוליך את זה אביגדור יצחקי 

שהיה עמד בראש מטה הדיור הוחלף למעשה השבוע על ידי זאב ביאלסקי 

חבר כנסת ראש עיריית רעננה בעבר והיום הוא מסייע  שהיה פעם היה

ברעננה הוא יעמוד בראש המטה של הדיור ותקוותנו מתוך הכרות שלנו של 

ראשי מועצות וגם רובם מהתחום הזה שהליך יהיה יותר הגיוני ויותר משתף 

ולא כוחני כפי שהוא היום ובמיוחד כוחני כלפי המועצות האזוריות השטחים 

לאים היישובים הכפרים ללא כל התחשבות כאשר אושרו הפתוחים החק

כמויות מאוד גדולות של מבנים ומתחמים בפועל בשלוש שנים בכל התוכניות 

שאושרו עוד לא נבנה מבנה אחד אבל זה עושה הרבה רעש אבל שטחים 

שאושרו יוחזרו לא יוחזרו הם בסופו של דבר יש מאבקים חלק מקומות עד 

ם כפרים ויגיע גם לדברים האלה המאבק מתנהל על כדי כמעט מחיקת ישובי

ידי מרכז המועצות האזוריות על ידי מרכז המועצות האזוריות אהה ואנחנו 

אהה רק לתת לכם דוגמא של , כמובן שותפים לנושא הזה של המאבק

התהליכים אז ביום חמישי לפני שבוע בצהרים הגיע אלינו דרך המייל שיש 

כמה ימים אחרי דיון על חלופות לבתי סוהר  ביום שני בבוקר זאת אומרת

 ומיום חמישי אותו, חדשים ואחת החלופות היא אצלנו צמוד ללהבות חביבה

 , חלופה בקיסריה אבל בכל מיני מקומות בארץ והקמת בתי סוהרפעם היה 

 ,אבל יש כבר מקום מוכן :נתן קוסקס

 ,גדולים וחדשים :אילן שדה

רק תגדר את הכנסת מסביב , כן על גבעה בירושליםאבל יש כבר מקום מו :נתן קוסקס

 (חחח)

 ,טוב בכל אופן :אילן שדה

 ,לא מוכן מאוכלס :?דובר 

 ,מאוכלס :נתן קוסקס

זהו זה מראה על צורה בלי ליידע בלי להתייעץ בלי לבחון גם  ,טוב בכל אופן :אילן שדה

יש האם אולי באמת אצלנו יש מקום אחר מתאים יותר או מקום אחר זהו ו

ללא , שצריכות כבר היה איזה צוות שעבד על זה דיון בירושלים בוועדות
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שיתוף בכלל יכול לומר שהחלופה שלנו פרודה מעל הדרך היא איננה קיימת 

ממש צמוד לבתים של להבות חביבה צריך לומר זה רק צמוד ממש לגדר של 

ירדה בכל אופן היא , להבות חביבה משם לכיוון צפון מזרח בית סוהר גדול

חילופי שטחים עם . אבל לא משנה זה מראה על צורת העבודה בנושא הזה

הוא הסתיים מזמן אבל קיבלנו השבוע , חדרה אפשר לומר שההליך הסתיים

את הפרסום שנעשה בהיערכות הפרסומים עם גושים חלקות וקיבלנו מפה 

שמראה את החילופים והכול חתום על ידי שר הפנים כך שמבחינה זאת 

ם האלה עוברים למנשה שלנו עוברים לחדרה צריך לומר במקרה זה השטחי

השטחים שעוברים אלינו מחדרה תורמים לנו יותר ארנונה מהשטחים 

, שקל תוספת נטו בארנונה 088,888כאליהם סדרי גודל של שאנחנו מעבירים 

כמובן שהמהלך הבא הוא , למועצה מכך שהשטחים מתחילת שנה כבר אצלנו

תחום התכנון זה עדיין מה שהיה אצלנו זה בוועדה שלנו מה  מהלך של שינוי

שאצלם ועבר אלינו עדיין בוועדת תכנון חדרה צריך להעביר את זה במועצה 

הארצית את שינוי גבולות התכנון אבל זה בהחלט דבר טכני שיש לו הבנה 

והסכמה של תחומי תכנון ושיפוט יהיו זהים בין רשויות אז גם את זה אנחנו 

כמובן במהרה אהה דבר נוסף שדיווחנו עליו בזמנו יש לנו התנגדות  נכבד

ת במסגרת הכנת תוכנית המתאר 'לשטחי התעשייה המתוכננים של בקע וג

זאת אומרת זה היום גבול מי שמכין היום תוכנית מתאר אז  0848לישובים ל

זה גבול התכנון שעליו עובדים אבל התחום הזה של אזורי  0848מכין אותה ל

ה זה מאוד גדול השטח והתחום מתקרב גם לישובים שלנו אנחנו יתעשיה

ישבנו עם מתכננת המחוז עם יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה חדש שנמצא 

בחיפה במחוז נקבעה כבר ישיבה שנשב יחד איתם עם נציגות מישובים 

ולנסות להגיע לפשרה ובמקביל אנחנו גם נבצע אם נצטרך עבודה כדי להוכיח  

חום הזה והשטח הזה גדולים מידי וקרובים מידי כדי שזה ישתנה יש שהת

לנו הכרה של גם הם צריכים שטחי תעשייה ומסחר תורמים לתושבים אבל 

לא בהיקפים צריך לומר שהתכנון הזה לקח בחשבון שהם צריכים לתת 

ארנונה גם לחריש וגם למנשה אנחנו ויתרנו על להיות חלק מהתחום הזה 
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ודענו לו להוציא את שטחי להבות חביבה שהוכנסו דרך אגב זה וביקשנו גם ה

אנחנו נוציא אותם , זה בדיוק אותם השטחים שעליהם מתוכנן בית הסוהר כן

ינם ה/שייה הזה אנחנו יודעים שגם חריש אגם מתחום אזור התעסוקה התע

גם כתבו משרד השיכון שהשטחים הקיימים , רוצים להיות חלק מהאזור הזה

ים להם לאורך שנים יספקו את הכנסות מתעשייה מסחר לעיר להם מספק

שתהיה בחריש אז זה עדיין נמצא וכפי שאתם מבינים זה תופס המון זמן זה 

ד  ואם זה יועצים בתכנון ואם זה "גם לוקח המון כספים מבחינת יועצים עו

לוביסטים וכל הדברים האלה מסביב לוקחים הרבה זמן מאיתנו נסיעות 

דבר נוסף שעלה וצץ גם פה אנחנו נקווה שנסתייעה , אביב וכולה ירושלים תל

אבל זה לא פשוט יש לנו ביטוחים לא קלים עם השותפים שלנו להקמת כפר 

 ,נדיאנהסי כפר הנוער, ער נאיףהנו

 ,כן :נאיף עארדה

יש לנו מספר ויכוחים על קליטת הילדים שלנו הוא במקום הייתה ישיבה די  :אילן שדה

אני יכול לומר שמנהל המחוז למשרד החינוך השר . א הזה איתםסוערת בנוש

הודיע לנו וגם להם חד משמעית שהוא תומך בעמדה שלנו שעליהם  הראל

לקלוט את כלל לגבי מנשה ואחרת הוא יקרא להוציא את כל הנושא הזה 

בכלל למכרז ואין להם סיכוי בכלל לזכות במכרז שזה יהיה להפעלת הבית 

זה דבר אחד דבר שני צריך לומר , חרות וזה יעבור אלינוספר או לדרכים א

שהם עמדו על קבלת סמל המוסד שהיה אצלנו אליהם והבטיחו לבנות כיתות 

וכל מה שצריך מתקציבם הם לא ביצעו את זה הם שיבצו קצת כיתות לגבעת 

חביבה אבל לא בנו ולא יכולים לקבל כסף לבנייה ממשרד החינוך כי רק 

לקבל את הנושא ואז גם בנושא הזה אנחנו בדיונים איתם רשויות יכולות 

מחתי אנחנו עובדים על הדברים האלו לש ואני מקווה שתימצא הדרך באמת

משרד החינוך עומד על זה איתנו בנושאים האלה ואני מקווה שנפתור את זה 

נושא  ההרשמה עוד מעט תתחיל לבתי הספר אז כמובן יהיהיותר מהר 

 .הקרובים שיעסיק אותנו בימים

 ?למנוע או שבהסכם שיש בסוף הנם יכולים לעשות...ישיש  :אסף ארנון
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 ,לא לא :אילן שדה

 ?יש דרך למנוע :אסף ארנון

 ,את ההסכם כן זה נוגד :אילן שדה

 ,מכרז לאעל ידי  :עדנן אבורקיא

 , את ההסכם עזה נוג :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ?למנוע את זה או שזה  ..כלנו מספיק  אתה אומר שיש...מסתכל עלינו :אסף ארנון

אמרתי מנהל המחוז לא ייתן להם את הדבר הזה לקרות משרד , בהחלט כן :אילן שדה

 ,החינוך לא ייתן לזה לקרות חד משמעית

 22אישור פרוטוקול  -3סעיף 

אהה אישור ?, מה, טוב נעבור לנושא הבא סקירה פעילות חברה כלכלית :אילן שדה

הקודם  55טוב אישור פרוטוקול יש פרוטוקול , קירהפרוטוקול אחרי ס

?, מי נמנע. אוקי. מי בעד ירים ידו?, אין? מהמליאה הקודמת יש למישהו זה

 . 55אין פה אחד אושר פרוטוקול ? נגד

 מציג עזרא סידרנסקי–פעילות החברה הכלכלית סקירת  5סעיף 

 ,כן בקשה :אילן שדה

יש פה בעיה אנחנו המצגת הזאת הוכנה לפני אהה , טוב שלום לכולם:עזרא סידרנסקי

 ?רוצה לעבור, אבלים היא קיבלה עדכונים היום ישבוע

 ,לא לא :אילן שדה

אני אעמוד שם  ,זג האוויר שנקרא אי אפשר להתווכח עם העובדותמ:עזרא סידרנסקי

של הפעילות שלה ליבה בכל מקרה החברה הוקמה אפשר להגיד שה ,קדימה

נכון שתראו בסקירה   ,שימוש שלה לחקלאות אנחנוהשבת מי קולחים וזה 

אהה שאנחנו עושים גם דברים אחרים אבל הליבה של עניין זה התחלה 

החברה מספקת כמו שאתם רואים נתחיל מהסוף ... מי קולחיםהייתה ב

 10,888,888טה משנה לשנה כמות המים עולה  שנה שעברה היה בשורה למ

כאשר רוב המים שמסופקים הם מי . אותמים לחקל...והיה 38,888,888השנה 

ם מקורות המים שלנו מגיעים מכמה וכמה מקומות ובהמשך נראה את ולחיק
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אהה פלוס  1,588,888אז מעמק חפר אנחנו לוקחים בשנה , ההתפתחות

זה חדרה  בקעת הנדיב, בקו 1,588,888אנחנו לוקחים פלוס מינוס , מינוס

בא מכיוון בנימינה זה ון זכרון זה בעצם אבל זה בא מכיוון זכרון לא מכיו

בארות אלה המים , חדרה, אנחנו לוקחים שלוש מאות, נקרא בקעת הנדיב

למים חקלאים סך ...בארות מים חקלאים בארות  קולחיםהיחידים שלא 

ממקורות חוץ בשלושה מיליון ארבע מאות  נסתעיים/נעזריםהכול אנחנו 

, יותר ויכול להיות קצת פחותשלושה מיליון וחצי בשנה ויכול להיות קצת 

ים יאנחנו מייצרים באופן עצמאי ממתש 0,088,888... את השאר בזה

ק להבין מקורות המים הם ר ,שנמצאים במרחב המועצה וזה כולל תכף תראו

ולכן העלתי את זה לא הכול אותו  התמחורעלויות שלהם מבחינת משתנים ב

בל לדעתי זה יהיה שקל א שקל ארבעיםועין שמר זה לא ... דבר בארות מ

,  וכל מיני דברים שלא ברורים כרגע 02בגלל תיקון , שישים שקל שמונים

בכלל כל המספרים פה בגלל שזה סוף שנה ובסוף השנה אנחנו מקבלים 

רבון מוגבל ובסביבה יעדכונים של חיובים וכל מיני החלטות אז זה בע

אגר עמק חפר שמאגר מעמק חפר זה מספר סופי לא יהיו שינויים ממ, הנכונה

, עמק חפר זה לא בדיוק מעמק חפר זה מים שמגיעים מאזור הרצלייה רעננה

 ה עצמית של ויש לנו את ההפק, זה עמק חפרפשוט והגוף שמוסר לנו אותם 

אם אתם זוכרים שמונה מיליון קוב ויותר שאנחנו מפיקים במאגרים שלנו 

דה מחיר הממוצע אותם מנקודה לנקו שנאהבמתשים שלנו ועולה כסף ל

שאנחנו מוכרים הוא כאחד שח לקוב כי המים שאנחנו מעבירים במערכת 

המתפלים ותכף אני אסביר מה זה למי שלא מכיר אלה מים שבעצם העלויות 

מאוד למרות האמור והמחירים פה הם מאוד גבוהים .. שלהם נמוכות יותר ב

כמות מגיע מעל קוב מתוך ה 5,888,888מעל שקל כולם רצים המחירים כמעט 

שקל מאחר ואנחנו ייצרנו ובנינו לעצמנו מערכת שמספקת לנו את המים 

ור יחסית נמוך אנחנו צריכים לשמור על מחירים ומקווה שבעתיד חבתמ

זה עונה הזו ועצירת קשרים  0810עונה של התחלנו את ה, אפילו הוטב לנו

א בשטח מוחלטת היסטריה של ראש ראשות המים היסטריה של כל מי שנמצ
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אנחנו לא עד לפני שבועיים עד שלושה שבועות לכל היותר , כולל שלנו

הבאנו מים ואיכשהו הצלחנו לספק אותה  ...הראשון הזה שהיה אנחנו מ

לחקלאים אבל זה הייתה שנה מטורפת זאת אומרת בדרך כלל על פי כל 

התוכניות ורמות עמידה וחשובים איפשהו באוקטובר נובמבר יאללה עוד 

ו יוצא אבל לא יותר מזה וכל יום מילוי מבחינתנו יכול לעמוד ביום משה

קוב שאנחנו  05,888ם לא ביום כמו היום ביום נורמאלי זה יכול להגיע ייומי

ים את המאגרים ביום כמו היום אנחנו יכולים להגיע יממלאים ממלא

 יום ומעל מיליון 08תעשו חודשים ו 05,888אבל ביום רגיל , קוב 188,888ל

וחצי קוב שכאילו פספסנו אותם אבל ולכן בראייה הארצית ואנחנו לא 

עכשיו הקיצוץ הוא  15%יה הארצית הוחלט על קיצוץ של אבר... נמצאים ב

לא בגלל הגשם בלבד בגלל מה שאני סיפרתי כרגע אלה בגלל שתי עובדות 

משקים בקולחים בשפירים בגלל הקיצוץ אז נוספות אחת שברגע שלא 

ובנוסף לכך האפיפרים נמצאים במצב קשה , עולה י קולחיםהדרישה למ

מאוד באפיפרים הקרקע נמצא במצב קשה מאוד חסרים מים אודי סיפר לי 

כפי שאתם רואים מה שקורה ?, ...מה זה הרעשים האלה, כרגע ואני ראיתי

כרגע מתקן ההתפלה בחדרה היו מפעילים ומחדירים את המים שלו ליד 

, גרוע מאוד באפיפר כלומר מצב האפיפהסריה שם באזור התעשייה של קי

ולכן אנחנו פנינו לחקלאים בכתב ופנינו בעל פה ופנינו כל דרך אפשרית 

שהי חשיבה מחודשת קודם כל לעבוד לפי מכסות המים ולעשות איז

המוקצבות מרשות המים אנחנו לא הקפדנו על זה לאורך השנים אבל כרגע 

ההשקעה נכון יותר מבחינת שעות ימים אין דבר צריך להקפיד לתכנן את 

והודענו על ... זמנים כמה קוב לדונם יש כל מיני השקעות השקיה מדריך כזה

עצירת נטיות ועיבודים של שטחים חדשים חד משמעית עם כל הצער שבדבר 

ברגע זה הדברים תכף אני אסביר יכולים להשתנות יתקיים מגרש חקלאי 

שה יש שמה כשבעים משהו כזה והדברים ם שלויגרנות לפני יומי... באבו

חודדו והוסברו גם להם כי הם הצרכנים הגדולים שלנו אהה במקביל אנחנו 

התחייבנו לכולם אני מתחייב גם פה שאנחנו מבצעים איזשהו מעקב רציף 
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אנחנו נראה מה קורה אנחנו נסתכל גם פנימה לעצמנו זאת אומרת עם כל 

מצבנו ואני יכול להגיד שמצבנו  אם, הכבוד למה שקורה ברמה הארצית

משתפר בימים האלו בשעות האלו יכול להיות שיביא איתו איזה בשורה 

 ,קטנה

 ?או אם אתה מוריד מה זה מוריד מהשאיבה שלך 15%ההורדה של ה :אסף ארנון

 15% קוב פחות 1,888,888אם מכסת המים שלך  .מהמכסה. לא:עזרא סידרנסקי

 ,לא יכול למצוא את עצמך במים עודפים כי לא אתה אומר אתה :אסף ארנון

קושי הקיבולת , ני בטוח לא אהיה אני אסביר לך גם למהבעודפים א:עזרא סידרנסקי

ל קרוב אני עדיין בחוסר ש, לאזור 188%והייצור שלי עדיין לא יכול להביא 

 ,זאת אומרת אז מקסימום. בשנה 38%, 05%ל

 ...שלוש וחצי :אסף ארנון

אז מקסימום אני מקבל פחות או יותר מעמק חפר אני עדיין ממקור אחר :עזרא סידרנסקי

לא חשוב מכל מקום אחר אבל באופן עקרוני אין מצב היום שאנחנו יכולים 

למצוא את עצמנו בעודף מים כלפי במערכת שלנו אנחנו חייבים להיעזר תמיד 

 .בגורם חיצוני
 ?מאיפה אתה מוריד? האלה שאתה מוריד אתה מוריד מהם 15%אבל  :אסף ארנון

אז אם הממוצע שלך בשנה  15%לא זה רשות המים הודיעה לכולם פחות :עזרא סידרנסקי

אם חרגת אז . נקודה 15%זה מיליון אז הגשה שלך השנה היא מיליון פחות 

לא יכול להיות שמישהו . סוגרים לך את המים כן פשוט סוגרים את המים

את ההשקיה בשטחים ולא יזרע יעשה פה מאמץ ויעמוד בדרישות ויצמצם 

כשעובדים , גידולים מסוימים ומישהו אחר ישתולל ויעבור את המכסה שלו

 ,אפשר לחיות 15%כולם על המכסה על 

 ...יחזרו בהם מבחינת השהם  אמרת אבל שיש מצב :רשיד כבר

 בחוץ הכול:עזרא סידרנסקי

 ,ים האחרוניםיבעכבות השבוע :רשיד כבר

 ,תלויים בטבע והטבע זה הגורם היחידי שאי אפשר לשלוט עליואנחנו :עזרא סידרנסקי

 ...הוא לא מתמלא :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ה,  צריך לקחת את זה בחשבון שלא יהיו מופתעים ולא יהיו ל:עזרא סידרנסקי

 ,לא יהיו תלויים בהם :?דובר 

אומרת כל  אתמלאה ז...וההתוכנית הנוספת צמיחה חקלאית . כן בדיוק:עזרא סידרנסקי
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רי שגדלה על העצים אנחנו בעצם עולים בכמות השטחים נבדלים בכמות הפ

המים לדרישה ולכן אנחנו נמצא ברשות המים שהיה פה יהמר לזכותו שהגיע 

חודשים לאחר שהוכנס לתפקיד זה אחד הסיורים הראשונים שהוא בא 

התוכנית  לראות והצגנו לו תוכנית ותכף אני אדבר עליה אבל באופן עקרוני

קוב  14,888,888עשרים ושלוש אנחנו נעמוד על , מדברת על שנת עשרים

ללא המפעלים ללא , קוב 15,888,888וזה יכול להיות גם , צריכה

כשאני אומר מפעלים הכוונה היא . לא העברות לחוף הכרמל..המפעלים

(  לא ברור)אז זה לא   ,בקעת ההעברות מים לכיוון חוף הכרמל דרך זיכרון 

על פי כל החישובים עם גידולים  רמה  00קוב בשנת  14,888,888נעמוד סביב 

 10,888,888של אבוקדו סביב האבוקדו פר דונם שקיים במועצה חקלאית זה 

קוב זו  10,888,888זה .בואו ניפגש שם ונחליט אם צדקתי או לא, קוב

 אבל הנחנו על, התוכנית שהונחה זה הצגנו לראש רשות המים, התוכנית

שולחנו גם לפני כמה ימים תוכנית מסודרת שיורדת לעומק הדברים אני 

אפילו קיבלתי הערות וישבתי עליהם היום ואני אגיב עליהם בין התיר 

התוכנית שאנחנו הגשנו מתבססת על כמה נקודות מוצקות אחת זה יאיר 

מי שיודע מי שלא יודע שואל בחריש מתכננים , נפש 05,888חריש זה עוד 

ת מגורים אהה יחידו 10,888נפש זה אומר ש 05,888וד מקבץ של היום ע

, כל זה במימון העלויות להביא את המים לטפל בהם וכולה... והמים יגיעו למ

נעלמו ממשרד השיכון שמתי את זה פה ולא תהיה בהלה הנפח הוא  נפח 

הקוב שנדרש לנו בשביל לעמוד במשימות שלנו כפי שתיארתי אותם הוא 

צריך להבין בעבר כשתכננו מפעלי השבה הייתה איזה מן . קוב 0,888,888כ

הסיפור הזה נגמר אין יותר  וסתינוסחה כזו שהתייחסה לחורף קיץ אביב 

חורף אין קיץ יש יום שיורד גשם ויש שבוע שלא יורד גשם מייד מתחילים 

להשקות  אף אחד לא מסתכל על לוח השנה אם זה ינואר או לצורך העניין 

או מאי אלה המדריכים והעצים יודעים לבקש את המים הרבה  אוקטובר

נושא נוסף שהגשנו לראש רשות המים   ...לפני ולכן צריך להעביר את נפח ה 

תפיסת השיטפונות עוד פעם עשינו פה סקרים   ....זה בתוכנית החדשה 

באופן  תהשיטפונופה לאורך זמן ובהחלט ניתן להוזיל את תפיסת ועבדנו 

כי אני לא  תשיטפונונחנו היום נתתי הוראה להפסיק לתפוס משמעותי א

מבחינת  תשיטפונויהיה ערוך לקבל את כל הקולחים אם אני אמשיך לתפוס 

הכמות בקולחים אסור להגיש לנח זה פחות או יותר מה שבנושא השבה אני 

רוצה לרוץ עם הדברים לא לעכב אותכם יותר מידי פורסם מכרז להחזקה 

 0812ות הביוב במועצה וזה אני מדבר על ביוב כרגע בשנת שותפת של מערכ

מכרז פורסם ,  מה עשינו פחות או יותר הדברים הגדולים הדברים של זה

החזקה שוטפת של מערכות הביוב אני יכול להגיד בכנות היום הימים האלה 
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הם ימים שההחלטה שלנו הוכיחה את עצמה בפה מלא אהה והיה על זה 

אנשים מתקשרים להגיד לי ואומרים לי הרבה תודה , בלןאיזשהו ערעור של ק

מה שנקרא על כך שהם מרימים טלפון בשעות כאלה שהדיון מתחיל לעלות 

להם בבתים והבעיות מתקבלות מענה בזמן שיותר מסביר בזמן אפילו קצר 

מקבלות מענה בזמן קצר מאוד ביחס במה , מאוד תוך שנייה ואני יכול להגיד

 חרים ואני דבר כי יש לי תשובה כבר בשבילךשקורה במקומות א

 ,מול בית שלי שבוע :פבל שטיין

 ?כן:עזרא סידרנסקי

 , מרכזי(  לא ברור)אין  :פבל שטיין

 ....מאיפה מבור או :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ,לא יודע:עזרא סידרנסקי

 ,גם אני לא יודע אז איך זה  פעם שלישית כבר :פבל שטיין

 ...קשתבי:עזרא סידרנסקי

 ,תעזוב זה כבר פעם שלישית :פבל שטיין

 ?אתה מדבר על תקלה שחוזרת על עצמה:עזרא סידרנסקי

 ,פעם ראשונה לוקח יומיים כדי לטפל בתקלה הזאתתקלה גם ... אני לא  :פבל שטיין

 ,לא לוקח יומיים:עזרא סידרנסקי

 (  מדברים יחד) 

הקבט ואני  מייסדנסענו לאותו  יתחוויאני רק רוצה להעיד על מקרה שהיום  :חגי פרמר

 ,בכניסה היה שמה תלשיטפונו

 ,אני ליד הבית שלי שבוע כבר דרך שלולית של ביוב :פבל שטיין

 ,אז אני אומר רק :חגי פרמר

אני (  מדברים יחד)עם כל הסירחון הזה וזה כבר כאן אם קבט התקשר אלי  :פבל שטיין

 ...לא יכול להגיע מחר אני יכול

 ?מתי זה :חגי פרמר

 ?מתי הודעת:עזרא סידרנסקי

 ,אתה יכול להיכנס ל :פבל שטיין

 ,אני נכנס אני נכנס? מתי הודעת:עזרא סידרנסקי

 ...מתקשר אלי... תעזוב אי אפשר ככה קב :פבל שטיין

 (  מדברים יחד)

אני אומר לכם . את הבעיות הפרטיות תעלה בסוף הישיבה אני אטפל בזה:עזרא סידרנסקי

אני חייב להגיד לכם שלא יהיה למישהו פה   ....עלאם דיברנו  'באחריות א

ספק אנחנו קיבלנו מערכת ביוב ברמה הנמוכה ביותר שקיימת שאפשר 

המערכת הזו חוצה לאנשים כמו שפבל דיבר כרגע היא עוברת מבית  הקיםל
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לבית ומספיק שבבית שמאחוריו יש סתימה הביוב עולה בבית אותו דבר גם 

ה אותו דבר קורה בתלמי אלעזר אנחנו קיבלנו מערכת ביוב שנייה שניי ,ה

 ,יה בצורה אהה אם יש פה מישהו מתלמי אלעזר אז מכירים את זהשבנו

 ,יש :אילן שדה

 ,בוודאי מערכת שהיא בנויה בהעברות מבית לבית:עזרא סידרנסקי

 ,גם היום היינו שם :אילן שדה

ל היום על שום דבר על דברים שנעשו  היום היינו שם כל היום ואתמול כ:עזרא סידרנסקי

ריכים לטפל בזה אז הנה יש בעיה שנה על ידי מישהו אחר ואנחנו צ 05לפני 

נקודות אני נופל כרגע או בתקציב או  15או  18קודתית אני יכול לספור פה נ

באישור אחר שאנחנו הפכנו עולמות ואני אומר בצורה בקול רם שאף אחד 

על פי החוק , להיכנס לחצרות(  לא ברור)ד למה ש לא יגיד שלא אמרתי בניגו

אסור להיכנס לחצרות של אנשים על פי החוק אסור להיכנס והעובדים 

או  SMSנכנסים הם מרימים טלפון לא מרימים טלפון שולחים לי הודעה 

מודיעים לי בדיעבד שנכנסו פנימה אז צריך להיות את הדברים אני יכול 

שנה הבית הזה קיים  05רת שגרה בבית מושכר שמה איזה גב.. להגיד לך שב

אנחנו גילינו שהוא לא מחובר לביוב שהוא בא , הוא בכלל לא מחובר לביוב

 ,למרות שכאילו באהה לביו, לביוב זורם לו שמה מתחת לבית

 (  לא ברור) :פבל שטיין

ום שות השלמות זה יישוב קשה מאוד ל אסיימנו את העבודות נדר' שלב ב:עזרא סידרנסקי

אותו אנחנו עכשיו נכנסנו לתכנון לפני כמה שבועות של השלב   ,אל קוטוף

האחרון אני החלפתי את המתכנן בשביל לתת פתרונות לבעיות טכניות מאוד 

 ,קשות של גבהים לא ניכנס לזה אבל תאמינו לי קשות מאוד זה תלמי אלעזר

 (  מדברים יחד)

לפני קוטוף ביוב תלמי אלעזר המועצה אום אל  ,שנייה אני תכף אגיע:עזרא סידרנסקי

שנתיים אנחנו תכננו שם את כל המערכת מחדש נכנסנו בימים אלה סיימנו 

מכרז ובעצם נחתם חוזה עם הקבלן או לא נחתם שיוצא על השולחן וחתימה 

מחר והקבלן יכנס בהמשך לעבוד אנחנו ממתינים לפברואר וגם כן עם 

גע לפברואר מרץ שמזג אוויר התושבים הסברנו להם שעדיף להמתין כר

 , מבית לבית שם... ישתפר כי זה חוזר על עצמו הסיפור של קציר

צריך לומר שנגבה מהתושבים גם מהרחבה ששילמה פיתוח בזמנו היטל ביוב  :אילן שדה

 ,כדי לבצע את העבודה מכל תושבי תלמי אלעזר

 ,שפכי תעשייה, כן:עזרא סידרנסקי

 (  לא ברור) :?דובר 

הנושא עבדה יפה מאוד בעסקים הרגילים במועצה  תהטמאושפכי תעשייה :ידרנסקיעזרא ס

אנחנו היינו עובדים מול כל העסקים בצורה נינוחה שקטה אם יש בעיות 
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את  להטמיעלשנה , אנחנו מסייעים כרגע על פי החוק וזה כבר משנה שעברה

הם הנושא  ברפתות עוד פעם שם אנחנו נכנסים לאט בזהירות מסייעים ל

אבל מצד שני אנחנו עומדים על כך שהדברים יעשו לפי הדין כי זה גם מגן 

לא קטן של באר שבעצם על מערכות ביוב היה שם סיפור ... טיפול ב, עליהם

עם אדם שאמר שאף פר קו ביוב עוברים קווי ביוב היה שם בנהבאר עוב

מטר  08אבל הוא גר , בחיים הוא לא היה צריך לשאוב את הבור ביוב שלו

עבודות אבל אהה אנחנו ביצענו שם , את הבור ביוב.. מהבאר אז הוא ש

שאלת  לגבי אל הים, קשה יותרהסדרה לא מעט כסף ולא מעט סיבוך 

 ,היישובלא נמצאת כרגע במסגרת של המתכנן בגלל גודל  אל היםסולימאן 

חדשה אז אנחנו ניכנס לפתרון ביוב יש לנו עוד פתרונות אנחנו .. ברגע ש

 ,דעים מה הפתרונותיו

 ?כאילן הקולחיםעזרא לגבי מי ראשי להשתמש במי רציתי לשאול  :אדנן

מי קולחים ראשי להשתמש כל מי שמקבל אישור ממשרד החקלאות :עזרא סידרנסקי

בהמשך אז כמו שאמרתי התחלנו לבצע החלפת מערכת תלמי . ומרשות המים

מתש  08ם קו מחנה באום אל קוטוף להשלי 10צע בכנס לביאלעזר אנחנו נ

קבלן זוכה הציוד נמצא בשטח מזג האוויר עוצר  עירון אנחנו פרסמנו מכרז

   ,0מכרז לשדרוג מנשה  לנו את העבודה

 .צריך לומר הקו הזה גם השומרון מתחבר אליו :אילן שדה

זה גם השומרון מחובר אליו ופרדס חנה ואפילו מרכז הקניות שמה בצומת :עזרא סידרנסקי

פרדס חנה רצו , בענייןדול שקרס סיפור שלם ממונה על המחוז נתן וזה קו ג

מוכן ערוך לפרסום בימים  מכרז לשדרוג למכרז ,פוך אבלשזה יהיה ה

הקמת תחנת שאיבה ממחנה שלמה משרד הביטחון פנה אלינו , הקרובים

ואין להם פתרון   ,תחנת שאיבה תחנה זו גם תשמש בהמשךלהקים שם 

סיור תכנון , הכול סגור, הביוב זה אחד סמוך לשני למערכתחיבור , לביוב

בקציר בין  תחנת שאיבה חדשהאנחנו מתכננים שם , תחנת שאיבה בקציר

שתי הגבעות מאחר וכרגע יש קו שהולך לאורך הכביש זה קו שיותר מחורר 

   ,ן ותחילת ביצוע מתקן טיפול ביובואנחנו נכנסים לתכנו, מאשר עובד

 ?זה ניקוז או זה ביוב...לה הקו שנכנסים תגיד לי מ :פבל שטיין

או שזה משרד השיכון או משהו אני לא יודע אני לא , לא שלנו. זה ניקוז:עזרא סידרנסקי

 ,נמצא שם

 ?איפה :אילן שדה

 (  לא ברור... )קו :פבל שטיין

 ,אם אני יודע משרד השיכון עושה שם הסדר:עזרא סידרנסקי

 ,לא כי :פבל שטיין

 ,יכול להיות שהוא כבר מחליף ביוב:עזרא סידרנסקי
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 ...זה שדרוג :פבל שטיין

 ,כן:עזרא סידרנסקי

 .לכל האורך מלמטה עד למעלה :פבל שטיין

 .מלמעלה למטה:עזרא סידרנסקי

 ...אז יכול להיות גם ב, כן :פבל שטיין

 ,עושים שדרוג של הכביש נכון, במסגרת השדרוג של הכביש:עזרא סידרנסקי

 כן :אילן שדה

אבל זה הקו המרכזי זה לא , להחליף, זה לא כל הקו זה חלק מהקו, מסגרת:סידרנסקי עזרא

(  מדברים יחד)הקו שאני מדבר עליו יש קו נוסף שהולך במקביל בתוך היער 

 שהוא מזהם את הבאר שדיברת

 ,זה תעלה זה כבר לא קו זה תעלה :אילן שדה

 08יכול להגיד לך שבקו מחנה אני( לא ברור)זה המים זורמים בכוח ה :עזרא סידרנסקי

שדיברתי על פרדס חנה קודם אנחנו גילינו דברים שהם מדהימים היה צינור 

מונח באדמה הצינור נרקב והמקום של הצינור נשאר מעוגל וזה והמים זרמו 

בתוך הסיפור הזה זרמו זרמו זרמו יום אחד התייבשה הקרקע נפל פנימה אם 

אהה אין  . היה מחזיק עוד עשר שניםלא הייתה מתייבשת יכול להיות זה 

 צינון לא היה צינון

 ,מתכת :עדנן אבורקיא

 ?אהה:עזרא סידרנסקי

 ,מתכת :עדנן אבורקיא

החזקה בישובים אנחנו מבצעים פה כמו שאתם , כן מתכת זה מתכת כן:עזרא סידרנסקי

יודעים החזקה בישובים אז מרכיבי ביטחון החזקת מקלטים כבר זה חוזר על 

נה אחרי שנה שיש את נושא החזקת המקלטים אנחנו כל שנה עצמו ש

תחזוקה ושדרוג תשתיות , מקבלים פרס כזה ופרס אחר בהחלט ראוי לציון

לתוך הישובים זה יכול להיות מכביש שביל תאורת רחובות וחיבור מים קטן 

כזה או אחר לאיזהו מועדון או משהו עבודות שדרוג מבנה ציבור אז זה יכול 

י כנסת זה יכול להיות מועדונים וזה יכול להיות מועדון לקשיש להיות בת

במיסר פשוט לא הספקנו לעלות את התמונות אבל זה תמונות יפות מאוד 

תאמינו לי תחזוקה למרכז אזורי לא מעט עבודות אנחנו מבצעים בשיתוף 

פעולה עם מחלקת ההנדסה של  המועצה אהה החזקת מערכת מים בקציר 

מכרז לביצוע עבודות תחזוקה אנחנו עובדים לפי תעריפי עוד פעם פורסם 

מכרז ולא דברים שנשארו מהעבר אהה נושא שעליו הייתי כן רוצה לדבר 

ולהרחיב את הדיבור טיפה זה החזקת מתקני משחק לפי תקן במועצה מדובר 

 באופן  כללי הצלחנו מתקנים אחד יותר אחד פחות תלוי איך סופרים 33ב

לעבוד איכשהו סביב  שנים 5ריות לשקיבלנו את האחבמהלך כל התקופה 
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התקן אבל אני אומר לכם לא לעולם חוסן ולאחרונה קיבלנו מספר צווי 

סגירה עקב ליקויים חמורים משרד העבודה לא שואל אותנו הוציא פקחים 

וגם אם אנחנו מעגלים פינה פה ומוציאים את החוט משם מגיע משרד 

 ה וסוגר סיפור סוגר מתקן העבודה מגיע בנישה נותן חתימ

 (  מדברים יחד)

אנחנו עשינו עבודה השנה לקראת השנה הנוכחית ואני רוצה להציג אותה :עזרא סידרנסקי

קצת להריסה קיים גן אחד שצריך לפרק אותו ולבנות במקומו משהו חדש 

במאור יש איזה גן שבנו אותו לתקופה מסוימת לתת למישהו מענה שהתלונן 

ונים גן משחקים בשביל שני אנשים שצועקים ואחר כך אף לפעמים ב, שם

 08,888להריסה והקמת גם חדש בעלויות של , אחד לא בא ילדים גודלים וזה

עוד פעם מספרים פה יכולים להשתנות הכמות יכולה להשתנות , שקל לגן

 בהתאם לכל מיני אבחונים ו

 ,רגע התקציבים האלו בזמנו  :אסף ארנון

 (  לא ברור... )ע רגערג:עזרא סידרנסקי

אילו , רק שנייה תן לי להבין כשאתה מדבר על עכשיו על הדוח הזה על הגנים :אסף ארנון

 כספים כי בזמנו קיבלת את המינוי קיבלת כספים

אני מקבל כל שנה תקציב אבל זה לא מספיק צריך עכשיו אני מדבר על :עזרא סידרנסקי

ף תשאל את השאלה בסדר מעבר תכף אם תראה עד הסוף שנייה חכה לסו

אם לא תבין להריסה והקמת גנים חדשים חלק מהישובים זה גן בודד שצריך 

, גנים 5מצב תחזוקה ירוד אין טעם להתעסק איתו יותר מדובר ב... להרוס 

עכשיו זה טווח רחב אז ₪  15,888עד  48שיפוץ יסודי כשעלויות בערך נע בין 

אהה  5לים יש מתקנים קטנים עוד תלוי בגודל פשוט המתקן יש מתקנים גדו

גנים צריכים מה שנקרא לשמר אותם כל הזמן בעלויות לתקן אבל זה קצת  3

יותר מהשימור הרגיל לפה להכניס גם חול וגם שם להחליף איזהו משהו אבל 

גנים החזקה שותפת לסכומים שנעים  13גנים ו 3זה לא ברמה של פרויקט זה 

בגודל גן זה נותן תמונה מאוד ברורה למה  עוד פעם זה תלוי 3,888ל 3,888מ

שקורה כרגע אני מבקש להמליץ בפניכם אם כבר הזדמנתי לכאן להכין 

לשאלתך מעבר לשאלתך  השוטפתתוכנית מסודרת מעבר לתחזוקה 

לכמה שנים זה לא צריכה תוכנית ישנה אחת זה לא צריך  השוטפתלתחזוקה 

שמוסמך יקבל החלטה  להיות ביום אחד מבחינת המועצה כל גורם אחר

אנחנו יודעים לערער בכך ולבצע את זה בהדרגתיות מסוימת יחד איתכם 

להחליט על הצרכים איפה , שנייה עוד דקה, לשבת ולהחליט גם על הצרכים

גני משחק לא יקרה  5לתת עדיפות ואיפה לא לתת עדיפות אם יש יישוב שיש 

לו גן משחקים אחד  כלום אם גן אחד מושבת לשנה לעומת זאת יישוב שיש

שני יש ישובים שאתה גומר לבנות גן משחקים אז אתה כבר צריך  אז מצד
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לעשות שדרוג מחדש גם זה צריך לקחת בחשבון אי אפשר להתעלם מזה לא 

יכול להיות שאנחנו אמורים לבנות גן משחקים וחודשים אחרי זה זה כבר או 

וב צריך להבין שיש או פשוט הייש  04/2למנות שומר שיעמוד וישמור שם 

 ?כן. גבול לכל תעלול

 ,מתקיים(  לא ברור) 33מתקיים אלה , 33קודם כל אני הבנתי שזה לא  :פבל שטיין

 ,כן:עזרא סידרנסקי

דבר שני השאלה השנייה זה אחרי גן ילדים  או שרק גנים ,  זה דבר ראשון :פבל שטיין

 ?יםיציבור

  .םילא לא לא רק גנים ציבורי:עזרא סידרנסקי

 (  מדברים יחד)

בגני ילדים שהם לא באחריות הוועד המקומי כמו למשל בקציר או בגני  :חגי פרמר

 ,שהם בחזקת המועצה אז המועצה צריכה(  מדברים יחד)ילדים 

 ,אז זאת אומרת לא סליחה :פבל שטיין

 (  מדברים יחד)

 ,אז אני מסביר:עזרא סידרנסקי

 (  מדברים יחד)

ה צשהוא אמר יש איקס גנים שהגנים נמצאים ברשות המועאז כמו :עזרא סידרנסקי

יש יועץ בטיחות שפעם בחודש עובר בגני הילדים בודק את ( מדברים יחד)

ביא לנו דוח אחריות ני השעשועים בתוך הילדים חצרות מהבטיחות של ג

כל , המנהלת הגיל הרך יש שם איש אחזקה שמטפל בכל הדברים האלה

 ,המשחק הם בתקןהגנים בגני הילדים בגני 

 (  מדברים יחד)

החברה הכלכלית מציגה את פעילותה מישהו רוצה לשאול מי אחרי מה  :אילן שדה

 ,אחראי זה לא במסגרת הזאת

 (  מדברים יחד)

הוא אמר נושא מאוד חשוב אבל צריך לקחת את זה ברצינות ולעשות תוכנית  :פבל שטיין

ם יגנים ציבורי.. ש כל מיני רב שנתית ולבדוק איפה אנחנו יכולים לבנות י

 , לקחת ולעשות את זה(  מדברים יחד)

אני רוצה להגיד בהקשר של התוכנית פיתוח שזה הנושא הבא שלנו אבל אני  :אורן ראובן

צריך לבדוק כי אני מסכים עם עזרא במקרה הזה אבל אני גם שלחתי מיל 

הקשר של לפני זה לחגי לנתן ולאילן שאני הולך לעלות את הנושא הזה ב

הייתה החלטה מועצה  0811או  0818כרוני ביתוכנית פיתוח אנחנו בעצם לז

בעצם שדרגה ובנתה מחדש גני משחקים בישובים לפי איזושהי וועדה שקמה 

אנחנו  0810שנים ב 0ועשתה איזשהו משחק עברו מאז קרוב כבר עוד מעט 

ן לו אורך מה לעשות גני משחקים זה משהו שיש לו בלאי  אי, שנים 0כבר ב
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ואם אני אפתח פה עכשיו סוגרים ואני אלך לדיון שהיה  םרלוונטייולא ... של 

לנו בנושא של תוכנית פיתוח שבו אם אתם זוכרים לפני שנה היו דיונים על 

איך התקציבים מתחלקים בין הישובים ודיברנו על זה שלא רוצים להיכנס 

תי הצעה שאמרתי שבואו ולעשות התחשבנות בין ישוב לישוב ואני בזמנו העל

נעשה בכל שנה לכל יישוב איזשהו סכום קבוע שזה יהיה בעצם נקודת 

ם מאתים חמישים אלף שקל זה בא יהפתיחה דיברנו בזמנו על אזור המאתי

גם על ידי תבר שנתנו לישובים  0812על ידי תבר ב 0815לידי ביטוי מי שזוכר ב

ר לקחת את הגני משחקים אבל לצערי זה לא משהו שקורה כל שנה אבל אפש

שזה , ך אפשר להכיל את אותו רציונל שדיברתי עליודוגמא לאי שהיוכאיז

ו פרויקט גני משחקים יכול להיות הפרויקט הראשון שבו שהלבוא ולקחת איז

כל יישוב  מקבל איזשהו סכום שדרוג של משהו שהוא שווה לכולם וזה יכול 

ו תשתיות שיש לישובים וגם גם לתת מענה לכל מיני בעיות של מתקנים א

יווצר לאורך השנים בין התקציב המענה נקרא לזה פערים אולי שיכולים ל

פיתוח של ישוב כזה מקבל איקס ויישוב כזה מקבל ארבע איקס או שתי 

 ,איקס או חצי איקס לא משנה

 ,איקס 58או  :אילן שדה

עכשיו דיבר עליו כן אני רוצה לקחת למנף את מה שעזרא , איקס 58או  :אורן ראובן

אם זה אפשרי נבחר  0810ולהציע שגני משחקים זה יהיה משהו שאנחנו ב

תוכנית הפיתוח אני גם דיברתי עם חגי להיות שותף פעיל בוועדה שתקבע 

לגבי אופי גני משחקים והתקציב והישובים וכל הדברים האלה כי הבנתי 

יתן פה מענה שככה זה היה בפעם הקודמת ולעשות את זה אני חושב שזה י

לשתי בעיות גם לבעיה שעזרא עכשיו מציג שהיא באמת בעיה אקוטית ואני 

חייב להגיד שאני בשבוע האחרון הלכתי והסתובבתי בכמה ישובים ולראות 

מה איכות של גני המשחקים שיש ובתור הורה לילדים קטנים שמסתובב 

ועצה במועצות אחרות ובעיירות אחרות באמת הרמה של גני המשחקים במ

היא מאוד נמוכה ביחס למקומות אחרים אז יש לנו פה אפשרות לבוא 

ולשדרג את זה ועל ידי זה שנשדרג את גני משחקים גם לתת מענה על מה 

שהעלתם לפני כמה שנים של לתת איזשהו סכום קבוע או איזשהו שווה ערך 

 ,לסכום קבוע על ידי שיפוץ לכל יישוב

 ?קים כזהעזרא מה עלות של גן משח :?דובר 

 48,888וזה יכול להיות  08,888אבל זה תלוי זה יכול להיות  08,888זה :עזרא סידרנסקי

 ...וגם

 (  מדברים יחד)

אילן משהו נקודה שאני כן רוצה לעלות זה לא חברה כלכלית אבל אנחנו פה  :חלפון שמעון

יושבים חברי המליאה ואנחנו כן נצטרך לדון עליה כשהוא עונה הוא עושה 
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שעות  0בגני ילדים הבעיה יותר חמורה הילדים , בסדר(  לא ברור)תו תקן  את

בגן ילדים עכשיו תגידו שהמועצה שולחת פקח לייצג צריכים שם גם תו תקן 

עכשיו אם מישהו שם עושה קחו את זה כמקשה אחת כל הגנים של המועצה 

ה לכל ישוב עבור הדבר הזקחו מהמענה אתם אומרים שאתם נותנים כסף ית

ם תתמודדו לבד ואנחנו את קצועי יבדוק את זה לא לתת לישובישמישהו מ

תעשו גם ... נים שלנו לבד לא תעשו מקשה אחת סל אחד גדול תעשו מהמתק

מחיר יותר זול את התקינה הזאת אני יודע את זה כאיש מקצוע ואומר לך יש 

קן כל מתקנים עושה מכרז אחד גדול ונותן למישהו עם תו ת 488לי למעלה מ

 .... חודש זה נכון הוא צודק צריך לתת את התו תקן

 (  מדברים יחד)

יש גני ילדים שלנו אחריות שלנו אבל הגנים ברוב הישובים כמעט כולם הם  :אילן שדה

ההצעה שלך לא כל כך (  מדברים יחד)גנים של המקום עצמו שמעון ההצעה 

התגובה הייתה תגידו שנים עשינו את זה בעצמנו בגנים ו 0מקורית כי לפני 

רוב (  לא ברור)מה קרה לכם שלחתם את תקציב הבטיחות לאשר את התקן 

 ,הגנים גירשו אותו

 (  מדברים יחד)

אבל יש היום דיבור על נושא של גני ... אז אני אגיד משהו שהוא נושא שמאוד  :חגית סלם

שמדברים על בניית גן מגרשי משחקים לראות איך (  לא ברור)משחקים 

 (  לא ברור)נדנדות וסולמות ואני מבקשת (  לא ברור)ונים גן משחקים לא ב

אז רגע בגנים שאנחנו מקימים במסגרת ההרחבות  הטמנו את זה לפני :עזרא סידרנסקי

 ,שנתיים

 ,בגנים :חגית סלם

 ,עם המגדר ו:עזרא סידרנסקי

 ,לא לא בגני ילדים :חגית סלם

 ,לעשותהיום זה תקן זה אין מה :עזרא סידרנסקי

 ,גני משחקים :אילן שדה

 ,שאנחנו עשינו, גני משחק:עזרא סידרנסקי

 עזרא לגבי מה שהצגת  :אסף ארנון

למרות שזה מאוד מסרבל ומעקל אין היום כל המתקנים הם באים בכיוון :עזרא סידרנסקי

 ,הזה זה אין מה לעשות

 ?זה שהבנים משחקים בתוכו(  לא ברור)מה זה  :אלי

 (  מדברים יחד)

ממה שהצגת כל הבלאגן לא הצלחתי להבין דבר אחד אתה הצגת את הצורך  :אסף ארנון

הוספת כספים על ' היום שאמרת שאתה רוצה להציע למליאה לבוא ולדון א

מה שאני רוצה להבין עזרא היום החלוקה , מנת לפתור את בעיית הגנים
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ס אחד העזרא לא החלוקה הסדר של מי זכאי למה איך זה עובד זה הכול אפ

 ?זה בא מהמועצה

 (  מדברים יחד)

לא )בשותף בכלל אין משא ומתן מה שהתקן מבקש ההיא שמגיע לתקן :עזרא סידרנסקי

שיכתבו על ידי ראש המועצה והנהלת המועצה הרחבות בישובים (  ברור

החברה מבצעת מזה שנים כבר פרויקטים של הרחבות כרגע אני מעלה פה את 

, בהרחבה שהיא לא תפריע(  לא ברור)בצנרת אז הפרויקטים שנמצאים כרגע 

משמרות אנחנו נמצאים בשני פרויקטים מקבילים אחד של דתן ואחד של 

מגרשים נוספו  04מגרשים פלוס  40רמי הם נולדו אחד אחרי השני סך הכול כ

מגרשים בביצוע כרגע אהה הפיתוח זה אומר כל הפיתוח זה אומר  04כאן 

שמל מים  ביוב ניקוז כבישים מדרכות וגינון החל מתקשורת כבלים בזק ח

אם שכחתי משהו אז אני מתנצל אבל כל מה שקשור בגימור וכל הדברים 

 , האלה

 ?החברה הכלכלית קבלן של זה :אסף ארנון

התקציב בה מתוך ... החברה הכלכלית מנהלת הפרויקט מוציאה מכרז :עזרא סידרנסקי

רך כלל זה הרוכשים הם אלה היטלי הפיתוח או של הישוב או הפיקוח בד

שדרוג מערכות פעילות במשמרות ' שממנים את הפיתוח במקרה של סעיף ב

זה בא מתקציב הקיבוץ זה הקיבוץ הוותיק אנחנו לוקחים את כל התשתיות 

ובונים אותם מחדש גם בהתאם לשיוף וגם בהתאם הדרישות שיש של היום 

יקט שנמצא כרגע בשלבי שנה כשבנו אותם זה פרו 08שנה או  58ולא לפני 

התארגנות לביצוע אנחנו ממש ערב כניסה לפרסום מכרז מצר מצר עשינו שם 

פרויקט של מגרשים בהרחבה לגנים וכרגע אנחנו מסיימים עוד פרויקט 

בישוב הותיק כל מיני בעיות נקודתיות פרוןיקט לא קטן מבחינת כסף אבל 

גן השומרון , נה לפינההרבה פינות בקיבוץ עצמו ועבודה יחסית קטנה מפי

הרחבה גן השומרון זה מגרשים פרטים כרגע זה לא הרחבה גדולה אנחנו 

נכנסנו לפרויקט הזה יחד עם היישוב במחשבה שבעצם היטלי הפיתוח 

יספיקו  לביצוע תשתיות אנחנו רואים היום שגם שאנחנו מצמצמים 

הנושא  ומצמצים הסכומים לא יספיקו ואנחנו נמצאים באיזשהי בדיקה של

מן הסתם אני מניח שבסוף נמצא את הפתרון אבל אהה יכול להיות שהפתרון 

 ,גם לא לעשות אבל יהיה פתרון לעניין

 (  מדברים יחד)

בערך ולא ימצא פתרון  158וההיטל פיתוח של המועצה זה ₪  088,888מ:עזרא סידרנסקי

 ...או לצמצם את הפיתוח יש דברים שאפשר לצמצם 58להשלים את ה

 (  דברים יחדמ)

אני אסביר גן השומרון זה קרקעות פרטיות של בעלי הקרקעות כל אחד :עזרא סידרנסקי
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בפני עצמו עומד מול התשלום מול השיווק והתשלום זה קרקע פרטית  בדיוק 

בפרטיות לעומת זאת במאור ובשאר הישובים הנגדים זה קרקע של ... כמו 

נהל קבע אז היטלי הפיתוח זה המנהל ששווקה על ידי המנהל לפי כלים שהמ

 ,הרבה יותר גבוהים ואין שום בעיה

 ...לא נעשה תחשיב לכלל :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ,כן :אילן שדה

ההרחבה עבור (  לא ברור. )בתור איש נדלן אתה בטח יודע את זה, כן כן כן:עזרא סידרנסקי

אבל (  א ברורל)יש להם שם עוד ' מגרשים שלב א 44רמי כרגע אנחנו מבצעים 

האלה יכולים להיות משווקים אנחנו נמצאים  08עד שה(  לא ברור)לרמי יש 

ללא כל קשר במשא ומתן עם רמי ואני מקווה שהוא הסתיים בתקופה 

זה כביש פנימי שמחבר , 4ו 0שזה כביש פנימי כביש  0לביצוע כביש , הקרובה

שאריק אמר נכון  בין היישוב הוותיק ליישוב החדש אני רק חושש שהיום כמו

זה נורא והיום הוא יהיה הרבה יותר נורא והיום אחרי שנגמור את העבודה 

לאחר משא ומתן לא (  לא ברור)כי אז אפשר יהיה ללחוץ על הגז אבל זה ביד 

קל ואחרי המון התלבטויות מול מנהל קרקעי ישראל סגרנו בסופו של דבר על 

 , סליחה 30מגרשים  30שיווק של 

 (  חדמדברים י)

עם חברת חשמל ויכול להיות (  לא ברור)ואני אגיד יותר מזה נכון להיום :עזרא סידרנסקי

 שחברת חשמל גם יזוז 

 ,עשינו אותו מה אתה אומר :?דובר 

כן בסדר אבל השאלה מי יקדים את מי פה כי בשיווק זה בעיה לשווק מגרש :עזרא סידרנסקי

 ...שהוא נמצא מתחת 

 (  מדברים יחד)

זה הייתה חלקה של קרן קיימת כן של קרן קיימת שאי אפשר היה לשווק  :שדהאילן 

 ,המנהל קיבל אותה ונתן לקרן קיימת מקום אחר חלקה אחרת

אנחנו לקראת הסוף של כל תהליכי המכרז כולל סיימנו גם את נושא , יופי:עזרא סידרנסקי

ני פחות או יותר צורך ההתקשרות מול מנהל מקרקעי ישראל אהה זהו א

אני עובר למקום אחר , מקווה שהפרויקט הזה יצא לדרך בחודשים הקרובים

למי שלא יודע למתש שקולט היום את (  לא ברור)לגמרי לחריש למתש 

השפכים של כל ישובי וואדי ערה לא יוצא מן הכלל כולל מצפה אילן וישובים 

י לבשל המועצה אני מדבר קציר ומצפה אילן אהה המתש נמצא כל הזמן בש

בשלב המתש תוכנן בהתחלה לפי דרישה  פיתוח והתפתחות אנחנו נמצאים

ממה וזה אומר קוב בי 10,888נפש עוד  08,888של להרחבה (  לא ברור)של 

תוך כדי עבודה התקבלה כבר החלטה להכפיל את העיר חריש אז אנחנו תכף 
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... אנחנו ממשיכים כרגע בביצוע עבודות עבודות הנדסה אזרחי , נדבר על זה

נמצאות לקראת סיום החלו עבודות להתקנת מתקנים אלקטרו מכנים 

מערכת ההולכה למתש היא מתחילה נכון להיום איפשהו ליד ברתה הולכת 

מצפון לדרום לכיוון מצר ונוסעת מערבה לכיוון מתש עירון כל הדרך הזו 

אנחנו הולכים להחליף איפה שלא החלפנו להחליף את הקווים להטיל קווים 

ים שיתאימו לצרכים העתידים גם של העיר חריש וגם בדגש גם לישובי חדש

המועצה האזורית שנמצאים לאורך כל הדרך מצר מייסר מצפה אילן ויכול 

 , יכנסו בחלק מהישובים( לא ברור)ה להיות שגם

 ,והגדלת קוטר ה :?דובר 

עכשיו  הגדלת קוטר זה משהו אחר לגמרי עבודה מאוד מורכבת אנחנו:עזרא סידרנסקי

עובדים באזור שער מנשה חצינו עברנו מתחת לשער מנשה בקידוח ופיתחנו 

 ....בית הסוהר שמה יש שמה

 (  מדברים יחד)

עכשיו עברנו מתחת לשער מנשה עכשיו אנחנו קודחים מתחת . שער מנשה:עזרא סידרנסקי

לצינור של ההתפלה ואחר כך אנחנו נקדח לכל החלקה הזאת של מענית 

מטר במכה אחת קידוח עם צינור גדול העבודה  088של הקרן  שנמצאת שמה

המתקדמת סך הכול בסדר אין כרגע הפרעות או משהו מיוחד  אהה אנחנו 

ובמיסר אנחנו משדרגים שמה את כל הרחוב , במסגרת הזו עוברים גם במיסר

שצמוד לנחל ממש בימים האלה מתבצעות עבודות הסלילה לקראת הסלילה 

 , דרכה וצמחיהשל הכביש הזה ממ

 ?עוברים את הכביש עוד הפעם :עדנן אבורקיא

 ?לא הבנתי:עזרא סידרנסקי

 ....עוברים את הכביש עוד הפעם :עדנן אבורקיא

לא לא לא לא שם כבר גמרנו זה לא חלק זה כבר גמרנו מה שכן נעשה :עזרא סידרנסקי

 הכביש שהולך לביתבמסגרת הפרויקט הבא של חריש אנחנו נשדרג גם את 

דיברתי על זה משרד השיכון  10,888הרחבת המתש בעוד . הקברות למיסה

 לתכנון כי זה מה שביקשנו אהה ₪  4,888,888הקציב לנו כבר 

 (  מדברים יחד)

 ,ת קצב בחרישיאין בעי :אילן שדה

 לא לא זה אילן  זה דווקא בא מתוך ישובים אחרים לגמרי:עזרא סידרנסקי

 , בסדר :אילן שדה

 ,זה בא מתוך תחשיב פשוט:סקיעזרא סידרנ

 (  מדברים יחד)

עכשיו בפועלך הכסף לא יוצא אם אין דרישה לכסף זאת אומרת אם בתכנון :עזרא סידרנסקי

אהה , אז הכסף לא יוצא וזה אומר לטובתנו  4,888,888לא בוצעו עבודות ב
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אנחנו מכינים הסכם עם הרשויות בנושא תיקון מתש עירון לטווח ארוך 

צים לקבע את הכללים לעשות הכול מסודר יותר ותקופה טובה אנחנו רו

והמטרה היא שהעובד  0נפרסם לקליטה לעובד חדש אני חושב  שכבר יש 

מורכב מצריך קצת יותר בגדול יעסוק בתפעול המערך המדרן במתש זה נושא 

 ...ידע ואחריות

 מה הקשר בין זה לבין מה שדיברת על ה :אסף ארנון

 ,ן קשראי:עזרא סידרנסקי

 ?מה קרה, רק שנייה אתה ישר קופץ תן לי לשאול אני יודע שאתה :אסף ארנון

 ,זמן...:עזרא סידרנסקי

 ,אני מבקש :אסף ארנון

 ?נו:עזרא סידרנסקי

לגבי הצורך של (  לא ברור) מה הקשר בין כל מה שעכשיו אמרת על מתש :אסף ארנון

 ,הגדלת חריש(  מדברים יחד)שככה  05,888הגדלה של 

 ,לא קשורברגע שיש יותר אנשים זה :עזרא סידרנסקי

 ,מעכשיו זה קשור(  מדברים יחד)אבל צריך  :אסף ארנון

 (  מדברים יחד)

זה באופן עקרוני הצגתי את זה פעם אחת דרך הנושא של המתש ופעם :עזרא סידרנסקי

יך לקחת בחשבון אנחנו שנייה דרך התוכנית של ההשבה ששני הדברים צר

ם במועצה שלנו ואני חושב שזה היום כבר אנשים סוף סוף ימאוד ייחוד

מכירים את זה ואומרים לכם יש מזל שהמערכת כולה נמצאת כולה יד אחת 

יש הרבה ... תפעולית ויש תאום מלא בין הביוב ולקולחין לבין המפעל הש

מאוד רשויות שזה לא מתואם ואז למתשים מבקשים כסף על המים 

 , את זה וזה מעלה את המחירוהחקלאים צריכים לשלם 

ן פה רואים שאנחנו עושים עבודה על החריש היית צריך לומר רק לא צוי :אילן שדה

קרן החברה הכלכלית עזרא או הצוות ... ופרדס חנה ולמשרד השיכון ולכל ה

אהה עושים הרבה עבודות אנחנו מקבלים על זה כספים לחברה הכלכלית רק 

 ,שקל 088,888השבוע נדמה לי 

 , כן:עזרא סידרנסקי

 , נכנס בגין בגלל שאנחנו מקבלים את הפרויקטים האלה באזור :אילן שדה

אוקי ללא כל קשר זה נכנס זה כללי לחברה מה שקורה היה לנו דיון כבר :עזרא סידרנסקי

מ במאגרים בגלל עבודה של קרן קיימת שהיא "מ לגבי החזר במע"לגבי מע

ר כסף ארבע מיליון וחצי לחשבון זה והגענו להסדר איתם עב(  לא ברור)

מ בגלל סיפור "אפשר להגיד שיש מקומות שזה לא מגיע החלק הזה של המע

התעדכן שהי פנייה לועדכון של רשימת ספקים אנחנו מוציאים איז, של קקל

אזורי הדירקטוריון השאיר בימים אחרונים ברשימת הספקים  מאות 
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של המועצה מאגר משמרות  השתתפות במוט אזורי בדיוק במקביל לנוסח

בגלל שעדיין החשבון הסופי ₪  588,888הסתיימו העבודות אני מחזיק לקקל 

לא הוצג ואנחנו די התקדמנו עם הנושא הזה ביומים אחרונים אני מקווה 

 , שזה יגמר ואז יקבלו את הכסף

 ...מימן את ה(  לא ברור) :?דובר 

ה חלק אבל היא התקשרה לקבלן והקבלן לא זה לא מינה את הכול זה מינ:עזרא סידרנסקי

דרש ממנו כסף בדיוק מה שקרה בקציר והם בהתחלה סליחה במצפה אילן 

גם אני אמרתי להם הם בהתחלה נבהלו מהדרישה הכספית הזו התחילו לגמ

י על זה על ידי תביעות שידרשו ממני עוד כסף אני לא עד שלא תחתמו ל

 ,₪ 588,888משחרר עוד את ה

 ?בר על עוד מאגרמדו :?דובר 

 (  מדברים יחד)

שזה בערך שלושה מאגרים שנים וחצי שנים ... קוב  0,888,888מדובר על :עזרא סידרנסקי

 ,גדולים אחד קטן

 ?איפה :?דובר 

התוכנית כרגע למאגרים היא ברגבים הגדלה של מאגר רגבים צמוד למתש :עזרא סידרנסקי

אהה ומאגר חביבה להגדיל  ,שמעון המאגר נוסף של שתים וחצי מיליון קוב

 ,אותו טיפה משמרות שם להגדיל אותו יש כמה נקודות

 (  לא ברור)בעיקר  :?דובר 

 תומאגר אחד חדש גדול בעצם חמישים אחוז מהכמות אני רוצה לנסו:עזרא סידרנסקי

לעשות במאגר אחד מול מתש עירוני בנוסף אני ניסיתי לתמצת לא להרחיב 

שבהכנה אז יש פה רשימה שלמה של פרויקטים סך יותר מידי מכרזים חוזים 

הכול הרשימה הזו היא רשימה נכונה להיום אני מניח שמן הסתם ככל שעובר 

הזמן יש משא ומתן לאישור נוסף להרחבה וכולה אבל בגדול יש כמה 

הוצאה זה גם ( לא ברור)פרויקטים של מצלמות למשל זה המועצה הפוטו

לא רוצה לחזור על הדברין יש מכרז לחברה מניתי חלק מהדברים אני 

 ,שנמצא ממש בימים האחרונים להכנה שלו "תאורה ללדים"להחלפת 

 ,כספים של חברת חשמל :?דובר 

 ,כספים של חברת חשמל אף אחד לא יראה אותם :?דובר 

 ,יראו יראה :?דובר 

כך קטן  יש פה סרטון קטן לא כל, עכשיו תעבור לסרטון, זהו מבחינתי זהו:עזרא סידרנסקי

 , תגדיל את ה... אבל סרטון ש

 (  מדברים יחד)

 ,טוב חברים כן ראשד :אילן שדה

כן אילן אני רק ברשותכם אני רק רוצה הבהרה כדי  לאט להישמע מטומטם  :ראשד
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אני באמת סליחה על הביטוי אני שאלתי את עזרא על הקשר למילה פיתוח 

אני פה במסמך אני ... אמתאם זה קשור אולי תיקוני כבישים משהו כזה כן ב

פשוט מציע הצעתי הצעה אני לא יודע אם זה טוב אם זה לא טוב הגיוני לא 

הגיוני אני רוצה באמת שתעזרו לי במקרים מסוימים כמו הימים האלה הם 

משום מה וועד אין לו מאתים אלף מאתים חמישים אלף תקציבי ביטוח 

מים קורה מצב שאנחנו אתה יודע פיתוח שלנו אבל לפע, שהמקורות יקבע

צריכים תיקון מיידי לכביש מסוים לתנאים מסוימים שיאפשר לילדים ללכת 

יש תחנות יש משברים אפילו ברחוב עצמו מכולות צדדי כבישים  סלאוטובו

ני מדבר ואני שהמים חדרו מתחת לאספלט ממש סכנה של ממש לא סתם א

מזמין את כולכם לבוא להסתכל עכשיו מה שאני אומר אולי נקים משהו 

 ,איזשהו גוף

 ,קוראים לגוף הזה עומר לחברה הכלכלית של המועצה :אילן שדה

 ...גם אם זה יעלה ל :רשיד כבר

 (  מדברים יחד)

ביש אז זהו אילן עכשיו בעלויות של הנקודות האבנים והצ כבר נגררו לכ :רשיד כבר

בכביש החדש אילן , ושלולית המים אפילו אף אחד לא יכול לראות את זה

החדש שאתה מכיר המכסים של הביוב כבר עפו למעלה בחושך הנהג לא יכול 

לא משנה יש הרבה נקודות מה שאני אומר שהמועצה ניקח ... לקבל מכה

ם שהי יוזמה כזו אולי יש ואני לא יודע גוף כזה שאנחנו נסמיך אותכואיז

ירום כאלה התוכנית ספציפית למקרים למקרה ח בכירי המועצה לחשוב על

שהמועצה תפעל הטרקטורים של המועצה יפעלו במוקד מסוים ביישוב 

מסוים ללא קשר אם הכסף או כסף יבוא אפילו על חיוב חשבון הבנק אפילו 

 ,ונתחשבן אחר כך אני לא יודע מה מה הנזק של הנושא(  לא ברור)נחייב את 

 אוקי בוא  :ילן שדהא

אבל שלמה של הציבור זה חשוב והתלמידים של הבית ספר זה חשוב תעבירו  :רשיד כבר

וכבר התחילו לדלג על שתי כניסות לכפר אילן שלא נכנסים כאילו ... את המ

בשביל מה להיכנס לככה סתם אבל הסיבה זה גם (  לא ברור)תשמע זה יישוב 

כשיו רצינית מאוד והיא חשוב מאוד לתקן בכבישים אילן ממש יש לנו בעיה ע

איך ,  את זה איך אני באמת רוצה לתקן אני באמת רוצה את העזרה שלכם

 ,לעשות את זה וזה צריך מיידי

בואו בואו אני בואו אני לא אשלוף אני חושב שלא נשלוף כאן תשובה אם אני  :אילן שדה

אבל אני חושב אשלוף כאן תשובה רגע אני אומר את זה לא  יהיה רציני 

אם אין לו כסף ואין לוט , שבכל זאת צריך יושב ראש הוועד לא רק שהוא

אמצעים לפנות למועצה או למנכל המועצה או לאמנון במחלקת התבאורה 

אפשר אבל גם תחזוקה יש שמה טרקטורים יש שמה אמצעים בחלק דברים 
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ת את רונות אני אומר את זה  בשלוף העלילעשות ואנחנו נחפש ונמצא פת

 , לא עכשיו אוקי(  לא ברור)הבעיה נביא איזה הצעה לפתרון 

 ,אוקי בסדר :רשיד כבר

 //50אישור תוכנית פיתוח  6סעיף 

אהה כפי שקיבלתם קיבלתם את תוכנית , 0810תוכנית פיתוח , טוב, אוקי :אילן שדה

לנו אנחנו נפגשים עם  הפיתוח חלק אנחנו השנה לא העברנו לישובים כי ברור

ובים פחות או יותר עד תמיד יושבים עם הישובים שומעים את הצוותים היש

מכירים בצרכים וסך הכול מביאים לכאן דברים שאני מעריך שהם לפי איזה 

מועדוני הנוער , תת למשל את נושא מועדוני הנוערתפיסה סדורה אני יכול ל

 אנחנו קבענו קו שאנחנו בונים את מועדוני הנוער לפי כמובן תקציבים

שאנחנו משיגים ויש לנו אבל לפי זה הגיון שאמר לקיבוצים שברובם שינו את 

לויות אם זה אורחות חייהם יש והיה מטבע הדברים מקומות לקיים בהם פעי

אם זה חדרי אוכל ואם זה גם מועדונים שהם ... בתי ילדים שכבר העלו

הקימו בגלל אורח החיים השונה הקימו לעצמם מתקציבם או מתקציב 

תושבים  088מ  אל היםיבלו והיה ולכן אנחנו הקמנו אני אומר בישוב כמו שק

לא היה  אל היםכי ב? מועדון נוער לפני קיבוץ גן שמואל קיבוצים אחרים למה

חדר אחד לפעילות ציבורית אז את זה עשינו והקמנו בכל המושבים לפני 

ר מכן ערבים והתחלנו לאחהשלושת כפרים ולקח להקיבוצים מועדוני נוער 

להכיר גם בקיבוצים כי גם בהם יש הרחבות ונוצרו חוסר בחדרים לפעילות 

התחלנו גם בהם להקים מועדוני נוער כאשר עוד הפעם מה שהנחה אותנו 

למשל הצעירה אז אם הגן התרחב  ההאוכלוסייהיה גודלו של הקיבוץ ומספר 

ז בנינו באופן מצהיר מאוד בכך שנוספו שמה הרבה משפחות ונוער וילדים א

בו אם להבות חביבה שיצאה ממנו בזמנו טרנזיט לבתי הספר והיום יוצאים 

שלושה או ארבעה אוטובוסים  לבתי הספר להתרחב ככה ובנינו לו מועדון 

ביון שקציר עיבר אלינו והמועדון שביון זה לא שנוער וככה פעלנו בנושא זה 

נועת הנוער של הנוער זה לא היה מועדון היה איזה חדרים  שהיו שמה לת

שהנחה אותנו  הצופים יישוב גדול אז בנינו בקציר מועדון נוער זה מה

ביון הנקודתי או התושבי ולפי מספר תושבים או לפי בדברים האלה ולא הש

ביון הוא השביון בקבלת השירות ולא מספר זה כי זה לא שביון אני חושב שש

שרות לתת את ביון במתן האמצעים ברור לגמרי שבמתן השירות האפהש

השירות השווה לפי זה פחות או יותר אנחנו בכל הדברים אם זה במגרשי 

משחקים ואם זה דברים אחרים כמובן תמיד הרבה מאוד פעמים זה לא זה 

ציין ... רק תלוי בנו באפשרות לגייס כספים למרות זה היה מרכיב אחד ש

ע לאחרים אותו שאנחנו השתדלנו ועשינו את זה לא מעט שנים  ואני מצי

לבדוק במועצות אזוריות ולא ימצאו את המהלך הזה שכמעט כל שנה נתנו 



 .ר.ש  88000

 הקלטה ותמלול"  חבר"

26 

שקלים בכדי שהיישוב הזה יבצע בו דברים בתוכו אם זה  088,888לכל יישוב 

ו כמובן בקבלת נתיקוני בורות בכביש ואם זה בדברים אחרים על פי החלט

גודה אז את אישור מאיתנו שזה נושא מוניציפאלי ולא נושא כלכלי של הא

הדברים האלה ביצענו הרבה מאוד שנים אני אומר לכם מתוך ניסיון וידע 

מעט מאוד מועצות אזוריות תמצאו מהלכים אם בכלל דומים מהסוג הזה 

 ,שנהגנו בהם לנושא הזה לא תמיד אפשר

 ?למה זה הופסק :נתן קוסקס

 ,כי אנחנו עשינו את זה? למה זה הופסק :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

השנה לקחנו הלוואה גדולה שלפני שנה לקחנו הלוואה חילקנו  לישובים  :אילן שדה

השנה לקחנו הלוואה ואנחנו בהלוואה הזאת נותנים לישובים לבצע את 

החלפת הלדים זה אנחנו אישרנו פה ואמרנו , פרויקט החשמל החלפת הלדים

זה גם את הדבר הזה אז יכול להיות שנוכל עוד לקחת אנחנו שוקלים את 

מבחינה כספית יש איזה קשר למענק של המועצה לגובה החזר ההלוואות 

א לסבך שהמועצה נכנסת אליהם מתוך רצון שלא מצד אחד לרדת מצד שני ל

זהו אז זה הדברים כמובן , ת לשנים הבאותאת המועצה הרבה שנים הבאו

 אם זה בנייה, לאזור הזה, שהשנה במיוחד נתח לא קטן מהתקציב הולך לפה

 אתלטיקהצטדיון ווחה אם זה עכשיו שאנחנו בונים אשבנינו את מחלקת הר

 ...אולם ספורט גדול ש

 ,אילן הישובים :נתן קוסקס

לא אני אומר השנה הולך הרבה למקום הזה רוב לישובים אבל לא רוב  :אילן שדה

התקציב רק אני אומר השנה באופן מיוחד למקום הזה הולך הרבה כספים 

את הנושאים אנחנו כמובן נציג  להביא כךאינו לנכון השנה מהרשות ולכן ר

אותם אני חושב שגם מה שעשינו אנחנו עכשיו מפיצים את החוברת של שנה 

שפיתחנו ראיתם גם את  קודמת כמו כל שנה כפי שלפני שנה על נושאים

הנושאים של עזרא זה הרבה הרבה מיליון ממאגר משמרות שתים גמרנו 

עלות של חמישים מיליון מאגר כזה מאגר משמרות והשנה עוד תפקד זה 

שתים עלות ההקמה שלו עם כל המתקנים זה עלות של כחמישים מיליון שקל 

אז זה גיוס כספים וזה חלק הלוואות שנלקחות כמובן בחשבון במחיר המים 

אבל בכל זאת זה פרויקטים גדולים שצריך טוב טוב להסתכל כדי לא לסבך 

 י אומר את זה אולי כטעות שלי לפני הרבה שנים היוהיו תקופות אנ, בסופו

בך את המועצה בסוף כשלא תוכל תקופות שאמרו קח הרבה הלוואות ס

אני , פעם זה היה ככה(  מדברים יחד)לשלם משרד הפנים ידאג לך ידאגו לך 

לא אני אומר את זה אישית לא נתתי לדברים האלה לא אני ולא המועצה לא 

לדברים האלה היו אומרים לנו אתם פראיירים יכול נתנו שהמועצה תיכנס 
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להיות אלה שאמרו שפריירים המשיכו שזה לא היה אחרי זה ואחרי זה הם 

 ,כבר לא יכלו לשלם ולא יכלו לעשות בשוטף את הדברים

 ,וגם הלכו הביתה :נתן קוסקס

האמת זה מה שקרה בחלק מהרשויות ולכן אני חושב , וגם הלכו הביתה :אילן שדה

נחנו עושים את זה בהיקפים גדולים ובטח גם למיטב ידיעתנו והכרתנו שא

 והרבה מאוד אחריות כלפי היום וכלפי השנים הבאות זהו נתן תתחיל לעבור

לפי  מסווג את הנכסיםהתקציב מוגש פה בעצם בפורמט של משרד הפנים ש :נתן קוסקס

פה את העמודה  המחלקות הפרויקט מקורות המימון וכפי שראיתי יש

מה , תקציבים על ידי המועצה שלביצוע זהע המותנה מה שכולם רואים לביצו

שבהמשך מותנה אלה בקשות שהוגשו טרם אושרו ויש סבירות גבוהה 

ית רק שהשנה בגלל דגם מהתוכנית הרב שנתמכל מה שנמצא פה  שיאושרו

שנתית אז לא עשיתי עדכון של התוכנית הרב  0810בחירות בסוף ...שעבודה

דרי עדיפויות ואז יהיה ה יתנו סיאה חדשמקובל שתיבחר מל... ל מעבר

 אהה , וצפונה ועוד פעם לחמש שנים 0813תוכנית מ

 ?מתי מסיבת סיום מתי נגמור את הקדנציה :אורן ראובן

 באוקטובר  :אילן שדה

 ,אתה תמשיך כמו שמכירים אותך :נתן קוסקס

 , לא :אורן ראובן

ם שחילקתי אני רואה ששתי מי שמחזיק את הדפייו רק ברשותכם עכש :נתן קוסקס

השורות הראשונות הסכום שמופיע אצלכם הוא לא הסכום שמופיע אצלי 

כשאני שלחתי לכם את התוכנית הייתה לי הודעה בגדול היא ממשרד האוצר 

יהם מקצוות של משרד האוצר שאני הולך לקבל את הכספים האלו ומיום נוש

בר קיבלנו את הסכום המדויק תשימו לב ראשון שקיבלתי את זה להיום כ

הענקים ממשרד ...עגול כמו ששלחתי לכם כמה בדיוק שזה גם לא סכום 

 ,האוצר ופה לכן הסכומים עודכנו לפי מה שבאמת מקבל

 ?יותר ממה שכתבת :עדנן אבורקיא

 ?מה :נתן קוסקס

 ,יותר ממה שכתבת :עדנן אבורקיא

 ,כן כן קיבלנו יותר כסף :נתן קוסקס

 ,כן :ן אבורקיאעדנ

 ,אבל זה יותר מדויק :נתן קוסקס

התוכנית הכוללנית הארבע מיליון חמש מאות שמונים ושש אלף שקל זה  :אילן שדה

מועצות שקיבלה  3-מועצות אזוריות בארץ אנחנו אחת מ 3-הקצבה שניתנה ל

 ,כסף לתוכנית הזאת עבור הוועדה וזה כולל גם את מועצה אזורית אלונה

 ,זה בתוך זה :נתן קוסקס
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  ה ניכרזה בתוך זה למרות שהסכום שלהם המזערי מכל הסכום הזה אבל ז :אילן שדה

לוועדה הכוונה של מי שהקצה את זה למועצות האזוריות היא שהמועצות 

צה הרבה מאוד שטחים בניגוד לעמדת אולי שר האוצר שרו האזוריות

החקלאים  חקלאים לבנייה ולדברים האלה היא דווקא להגן על השטחים

והשטחים הפתוחים ולמטרה הזאת ניתן הכסף עצם זה שעשינו את התוכנית 

 ,לשטחים פתוחים והיא אושרה

 ,תוכנית אב :אסף ארנון

תוכנית אב לשטחים פתוחים היווה בהחלט מבחינת מי שנתן לנו את זה  :אילן שדה

 ממשרד האוצר שיבצו לנו מרכיב חשוב שנתנו לנו כי זה חלק מהתוכנית האב

לשטחים פתוחים חלק מאוד מרכזי הוכנס והוטמע בתוך התוכנית הזו אנחנו 

 ,צריכים לבחור צוות תכנון ועוד ועוד דברים אבל

 ?אבל קיבלת אישור על הכסף :אורן ראובן

 חד משמעית חשבית זה כמו צק :אילן שדה

 ארבע מיליון :אורן ראובן

 ,כן כן כן :אילן שדה

 ,כולל מעמ :?דובר 

 ?GISהאת הרפורמה של קליטת תיקים ומערכת ... :אורן ראובן

ככה אני אפרט אחד אחד בהמשך הרפורמה אנחנו בפעם הקודמת לפני  :נתן קוסקס

אישרנו קיבלנו מענק של מיליון שקל לנושא של רפורמה לסריקת  0815ב

כל סריקת כל הטבאות של הטבאות , GISתיקים ייעודי קרקע תוכנת 

עשינו את כל התהליך וכמובן קיבלנו רק  , חלקהבתוכניות בניין של כל המ

מקדמה כל העלות של הסריקה וייעודי קרקע היא בערך בסביבות רק היא 

כנית רב שנתית על הביצוע של התו 0812וחנו בסוף אנחנו דיו 1,088,888לבד 

לחמש שנתית דיווחנו על הביצוע בדקו אותנו אישרו לנו את כל החשבונות 

ועם קבלת האישור קיבלנו את התוספת שמגיעה  את כל דיווחי ביצוע

, הרשות צריכה להביא 08%להשלמת התוכנית במסגרת הזאת כמממנים 

 ,מהכסף 08%הוועדה הרשות 

 ?וזה בנוסף למיליון שקיבלת :אורן ראובן

 ,שתי מיליון שש מאות ... הכול זה, כן :נתן קוסקס

 (  מדברים יחד)

 ?מתי ניתן לפעול במערכת :אסף ארנון

 ,אחוז מהדברים נמצאים שמה 08אפשר לפעול כמעט  :נתן קוסקס

 ?אבל זה עוד לא נגיש :אסף ארנון

 ,וודאי אדריכלים מגישים דרך זה(  מדברים יחד),  נגיש נגיש :נתן קוסקס
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 (  מדברים יחד)

יש מה שנקרא שלב חיוב הנתונים שהוא הנושא הכי קריטי כי בין התוכניות  :נתן קוסקס

ם והכול לבין התוכניות שמעבירות אותנו למחשוב לפעמים יש שנעשו בדפי

יקות כי עובי הקו יכול להיות קרא תזוזה הממוחשבות הם יותר מדומה שנ

בשטח  במילימטרל תוכנית שיכול להיות מילימטר מיקרומי להבדיל מקו ש

 ,זה עשר מטר

 ,יכול להיות הקו סנטימטרגם  :?דובר 

 ואז בכלל אין מה לדבר לכן  גם הקו יכול להיות :נתן קוסקס

 ?מי עושה את זה(  לא ברור) :אורן ראובן

 ,כל מיני חברות :נתן קוסקס

 ?אהה :אורן ראובן

ועוד כמה חברות (  מדברים יחד)כל מיני חברות  שעובדים איתנו במכרזים  :נתן קוסקס

 ,אוגנים וכולה

 ,ועדה נשרףהדבר הכי גדול שקורה בפרויקט הזה שכל הארכיון של הו :?דובר 

 .הוא לא נשרף :נתן קוסקס

 ,הוא לא נשרף :?דובר 

 ,אוקי :נתן קוסקס

למצוא שם היתרים משנות החמישים אתה יכול , וזה חתיכת ארכיון :?דובר 

 ,השישיםו

 (  מדברים יחד)לנית כנית הכולטוב התו :?דובר 

 (  מדברים יחד)

 תן דוגמא  :אורן ראובן

 (  מדברים יחד)

הטבאות של הישובים נכנסים פנימה גודל הישובים ההרחבות של כל  :אילן שדה

היישובים המתוכננות הראייה של המועצה לאורך שנים על כל השטחים 

אבלן התוכנית הזו בניגוד לתוכנית אב לשטחים פתוחים שהיא לא 

תקבל מעמד סטטוטורי והכוונה היא להגן באמת על השטחים  סטטוטורית

 ,של המועצה

קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה (  לא ברור)ני ממשיך כביש א :נתן קוסקס

כשארבע מהם או חמישה מהם יעברו   0812בקשות ל 4הגשנו , במסגרת ה

אני מציג לך שכל שנה מקבלים אחת בקיצור , כבר הגשנו וקיבלנו 0810ל

ן אהה ם אחת הלוואי שימשיך ככה זה מצויאנחנו מגישים ארבע חמש מקבלי

גני ילדים במסגרת מי שזוכר הכל כך מפורסמת  11ם בנינו עד היום גני ילדי

בקיבוץ משמרות (  לא ברור)גנים  3של וועדת טרכטנדר השנה נשארו לנו עוד 

בהשתתפות של  שמונה מאות אלף ... בגן בקיבוץ  מגל משרד החינוך מאוד 
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כי יש  488ד כמובן שקל ליחידה וגם מוסיפים שלוש מאות לכל יחידה בגן  יחי

ף שחוסך כסף הפיתוח גדר והרבה דברים אהה וכולה ותשפה את הקיר המ

(  לא ברור)עזרא הרחיב ודיבר מגרש ספורט (  לא ברור)וכולה תחנת שאיבה 

 רשום פה מיליון ארבע מאות אני עשיתי 

 (  מדברים יחד)

 ,של המועצה יש חוזה לדורות על השטח הזה :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

כבר אושר ומה שכאן נכנס זה (  מדברים יחד)עכשיו מה שחשוב פה סכם של  :סנתן קוסק

השש מאות אלף שקל שאולי יהפכו לשבע מאות חמישים אלף שקל תלוי אם 

 ...נגמור בזמן מהקרן המתקנים של הספורט 

 (  מדברים יחד)

 ,אם אנחנו מסיימים את זה עד תאריך מסוים :אילן שדה

 , עד מרץ :נתן קוסקס

 ,אנחנו מקבלים מאה חמישים אלף שקל :ן שדהאיל

רסם המעמד של חברת חשמל פלוס ופהתייעלות אנרגטית הסיפור המ :נתן קוסקס

ההלוואה שלקחנו בשש מיליון ארבע מאות לשישה עשר ישובים לקחנו 

הלוואה שאושרה לקחנו ההלוואה נלקחה היא כבר קיימת חברת החשמל 

(  לא ברור)טובה ממשרד הפנים את  ההתחייבות קיימת וגם קיבלנו בשעה

לא )בניית הסדר  , התקשרות למכרז ממכרז התקשרות עם חברת החשמל

אנחנו כל שנה בונים כשמונה עשר עמדות מחזור (  לא ברור)בישובים (  ברור

בישובים מי שראה אותם עם בטון ציפוי של עץ מסביב אהה בגדול המועצה 

פה שמתי רק את החלק של  שמה פה שבעים אחוז הישוב שם שלושים

 ,המועצה מאה ארבעים אלף שקל

 ?כל או שזה רב שנתיקט הזה משלים את הפרוי :אסף ארנון

תוכנית שלא רוצה מאיפה אני (  לא ברור)זה רב שנתי זה כבר שנה שלישית  :נתן קוסקס

אהה מתכנס פה בישובים נושא של דיברנו על כל מתקני , 0810ועד סוף . יודע

פה ויש איתם בעיות של תקן פה  כנסל שכחו גם שבישובים שנהמשחקים אב

אנחנו מציעים להיכנס לעשות בחינה זה לא לשיפוץ  בחינה בבדיקה ושמירה 

(  לא ברור)על תקן שוטף תחזוקה בלבד שיפור מתקן מהספורט מגרשי 

כדורגל בישובים כדורסל  ולהתקדם עם התהליך הזה כדי שלא יהיה מצב 

על מישהו כמו בתל אביב איזה עמוד כדורסל וכולם יגידו  שחס וחלילה יפול

של ' לא ידענו אנחנו נראה את זה בהמשך בעצם כבר אישרנו בונים את שלב א

בית ספר גוונים קיבלנו גם הרשאה תקציבית של ארבע נקודה משהו מיליון 

יש מצוקת שטחים עוד לא ... שקל ואחד הפעולות הלוואי יש בית ספר ב

לבית (  לא ברור)ור לבינוי אז אנחנו מגוונים נעתיק ארבעה מבנים קיבלנו איש
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יות והחיבור המבנים תספר לטאים העלות היא פה רק של העתקה והתש

, על זה(  לא ברור)עזרא דיבר עליו ולא (  לא ברור)כמובן לא עולים כסף מכון 

 רכישת קרקע אנחנו כבר יש לנו דוח שמאות של השטח מי שמכיר ליד הכיכר

לרכוש את השטח הזה כדי לאפשר (  לא ברור)של ( לא ברור)את הל(  לא ברור)

לנו עוד שטח לצורכי ציבור את האמת התחלנו את התהליך כשחשבנו על 

 הבית ספר הערבי התיכון אבל אהה 

 (  מדברים יחד)

בואו הכסף למטרה הזאת שמקבלים היטל השבחה ... צריך לומר שהכסף ל :אילן שדה

צריך חלק מהיטלים וגם מכירת נכסים לשים לקרן לרכישה  על פי חוק

להפקעות או לרכישת נכסים לנושאים האלה וזה מקרן שהיא לא יכולה 

זה למטרה הזו , להיות לפיתוח לדברים אחרים כלומר למתקני משחקים לא

בקרן הזאת יש כסף וממנה אנחנו רוכשים את הקרקע שני מיליון זה רשום 

ה משא ומתן עם בעלי קרקע וחלק של הזה פרטי וחלק זה יהיה שמאות ויהי

 ...עשרים וחמישה נדמה לי.  מנהל

 ,אהה ככה ריהוט וציוד למשרדים החדשים מחלקת :נתן קוסקס

 , אבל יש בתוך העסק לול :אילן שדה

 ,בגלל זה הפיצוי גבוה בגלל ה :נתן קוסקס

 ....יש שמאות גם של הל... בגלל הלו :אילן שדה

 (  דמדברים יח)

 הוא לא קיים :?דובר 

 ,פעיל :אילן שדה

ד למשרדים החדשים פה אהה ככה ריהוט וציו(   מדברים יחד)כשמדברים על  :נתן קוסקס

הנגשה דיגיטלית הגשנו בקשה (  לא ברור)קחנו אגף שלהם של הרווחה ל

יה הדיגיטלית שלנו תוכניות אתרים והכול דלמשרד המדע להנגיש את כל המ

זכינו לקבל מענק יפה מכובד של מאה שמונים אלף שקל מבחינת המדע 

ואנחנו מוסיפים מגרש ספורט מאוד מגרש (  לא ברור)כמובן כמו תמיד יש 

 ,לשימוש(  לא ברור)

 ,כן זה מופיע פה :אילן שדה

 ,בתוכנית :נתן קוסקס

 ,כן כן :אילן שדה

לא )גם הגנים ,  זה הסיבה 0810הם הגישו את זה למשרד הפנים כי זה מ :נתן קוסקס

דון ישן שבזמנו קיבל מועדון אל שמר קיבוץ אל שמר יש מוע. אושרו(  ברור

ימת מהמועצה ההשתתפות המועצה הייתה יחסית קטנה הם השתתפות מסו

כדי שיראו את הפרויקט עצמו ויוכלו לשמש למבנה (  לא ברור)ביקשו עוד 

נה ציבור עוד ארבע מאות אלף שקל מהקרנות שרה גליקסון תשתיות ומב
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מאתים אלף שקל הסדר שהגענו ליישוב בעניין אחר לגמרי שירותים זה לא 

עם סמל של המועצה (  לא ברור)בחממה זה טעות זה בחווה החקלאית שהיא 

 , שירותים... לעשות שמה שירותים

 ,זה נקרא חווה חקלאית :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ,לא שלנו החווה היא שלנו אנחנו הבעלים של החווה החממה היא :נתן קוסקס

 ,אנחנו פשוט אין שמה שירותים באים לשם הרבה ילדים, כן :אילן שדה

 ,נכון :נתן קוסקס

 ,הרבה שעות וזה לא מתאים :אילן שדה

 אנחנו אישרנו(  לא ברור)בית ספר יסודי קציר  :נתן קוסקס

 חמישים אלף  :אילן שדה

 ,לא ארבעים :נתן קוסקס

 ,או ארבעים :אילן שדה

 (  לא ברור)עכשיו אנחנו מוסיפים עוד חמישים כדי  לגמור את כל ה  :נתן קוסקס

התשעים אלף זה לעשות את כל הגג מחדש , ארבעים אלף זה רק סתימה וזה :אילן שדה

 .כדי שזה יהיה אחת ולתמיד כמו שצריך

אולם אזורי גן שמואל צוגי זה סוג כאלו של מעמדים כאלו שמכינים את  :נתן קוסקס

 (  לא ברור)האולם כשיש הופעות קטנות ולא יש לי הרגשה 

 ,שמים גם עצי תאורה זה :אילן שדה

לא )זה מקטין את שטח האולם וגם מאפשר יותר אינטימיות וגם , הכול זה :נתן קוסקס

פריצה (  לא ברור)במצלמות למרכז האזורי מי שהיה פה והשאיר (  ברור

 ....מרכז האזורי כלאת כל ה(  לא ברור)לרכב שלו הכוונה 

 ,עכשיו צריך לבדוק :?דובר 

יש מצלמות , זאת החנייה שבא בחנייה פה? עכשיו בלילה באיזה חנייה ממול :אילן שדה

 ,למעלה הם לא עובדות אבל רואים אותם

 ,עובדות עובדות אל תגיד לא עובדות :נתן קוסקס

 ?, אהה עובדות :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

שיבה הבחור יצא צעיר מהמזכיר של היישוב לאוטו מחשב את התיק נגמר הי :אילן שדה

בשעות אלו וגם , 10עם דרכון עם עוד דברים שברו לו את החלון בצהרים ב

 ,לגיסתך גנבו את התיק

 ,נכון :?דובר 

 ,לשרה :אילן שדה

 ,על ההתחלה :?דובר 

 ,על ההתחלה שהיא באה מנהלת מחלקת החינוך :אילן שדה
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 (  מדברים יחד)

טוב הלאה נמשיך מועדון נוער הוא מועדון במרכז האזורי שנבנה לפני  :נתן קוסקס

כעשרים שנה יעבור שיפוץ מתיחת פנים ואחד המועדונים שמשתמשים בהם 

הכי הרבה במועצה  מחשוב בתי הספר פה המלצת מנהלת החינוך להנהלה 

אור במ(  לא ברור), שקל 108,888תוכנית איך לממן את התקציב הזה של ה

הוועד המקומי ייתן (  לא ברור)בקנס ממשרד להגנת הסביבה (  לא ברור)יש 

כביש בשדה יצחק זה בעצם כבר אין כביש (  מדברים יחד) 58למועצה , 35

היה כביש פעם מה שנקרא מורידים אותו ותלמי אלעזר השלמת הכביש 

 מאגודה והוועד המקומי מתחלקים (  לא ברור)הראשי 

 , 58,888עוד  :אילן שדה

 פה רשום מאה :נתן קוסקס

 ,לא אחרי שדיברנו עוד מאה חמישים :אילן שדה

 ,זה מוריד גם בהוצאה :נתן קוסקס

 , בסדר :אילן שדה

בקרנות פיתוח (  לא ברור)עכשיו ככה למה אני עושה פה סיכום סך הכול  :נתן קוסקס

ן לסוף נכו 5,452,888היטלי השבחה שיש למועצה שי שלנו היום יש סכום של 

השנה הסכום הזה גדל מי שיודע אנחנו קיבלנו את המענק המיוחד הזה 

לדצמבר רשמו את זה ביום האחרון ואז מה שעשינו  00משרד הפנים ב

בתקציב של המועצה מיליון אלף שקל מקרנות (  לא ברור)בתקציב יש 

השבחה למימון התקציב את הכסף החזרנו בחזרה לקרנות והכסף שניתן 

 ,זה דומה ובצורה כזאת 1,105,888ים החליף אותו שזה למשרד הפנ

 ?אז הכסף שהיה חסר בתקציב מה שמסומן באדום נכנס אליו זהו :?דובר 

 , ואז מה שקרה קודם כל אנחנו לא גומרים בעודף, כן :נתן קוסקס

 (  מדברים יחד)

ואת המענק , שקל 1,188,888בסוף השנה החזרתי לקרן השבחה  0812ב :נתן קוסקס

המיוחד שקיבלתי בסוף השנה חייב לרשום אותו בתקציב כי אם לא הייתי 

שזה חמור  1,388,888או ב 1,088,888מחזיר לקרן השבחה היינו גומרים ב

 אז אהה, מאוד לגמור בזה

 (  מדברים יחד)

 ,אסור לנו :נתן קוסקס

 ,נכון :?דובר 

 1,188,888ז יש לנו ילך לקרנות ואפשר להשתמש בו השנה אואז את הכסף  :נתן קוסקס

הכול אפס זה  008תמש בשנה פה אתם רואים משרד הפנים ששקל פה לה

במותנה כי עוד לא שוחררו המסגרת התשע מיליון שבעים ותשע זה הקצוות 

זה מה  שפירטתי פה במשרדי הממשלה שקיבלנו ויש הרשאות והלוואות
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אני ארד . הכספים שקיימים(  לא ברור)הביוב וכאן  זה 3,888,88שנתנו ה

שורה למטה ברשותכם לתקציב המותנה יש פה הרבה דברים שכבר הם לא 

מותנים אבל לא שיניתי אני אקפוץ דווקא לסעיף הכי בעייתי והסעיף הזה 

הכי גדול והכי בעייתי המספר פה בעוד שבוע אני אביא את זה לאישור על 

לביצוע מה וזה לא יהיה מותנה זה כבר  2,888,888שקל לא על  15,888,888

 0814אנחנו הגשנו ב, שאומר שהמועצה פה צריכה להביא מיליון וחצי שקל

בקשות לבינוי מעונות יום במענים בקיבוץ משמרות במאור ותלמי אלעזר 

 , ומצפה אילן וכפר פיענס

 ,להבות לבד :אילן שדה

מה שקרה אהה אישרו לנו את מצפה אילן ואת כפר פינס אמרו , גם להבות :נתן קוסקס

אין הצדקה לגבי ארבעה אחרים אמרו שיהיה נראה נכון לפני שבועיים לא 

 .... נכון יום ראשון נכנס למערכת מרכבה הודעה אושרו כל , היה

 (  מדברים יחד)

 , לא נגיע נגיע :אילן שדה

 ,לא עכשיו אני חוזר להתחלה :נתן קוסקס

 ,בכוונה עשה זה(  לא ברור) :?דובר 

 , לא לא :נתן קוסקס

קיבלת אישור לכל אתה ... מה יש ... רגע אז לא הבנתי אתה מדבר לפעמים ל :?ר דוב

 ?תבקש מהקרנות של המועצה תבקש יותר

 .עשרה אחוזים על חשבון הרשות :אסף ארנון

 (  מדברים יחד)

 ,או קרנות או הישוב :אילן שדה

 (  לא ברור)ולא יקבלו דברים אחרים יקבלו זה אנחנו עשה  :נתן קוסקס

עכשיו , מעונות יום(   מדברים יחד)לא דיון , איזשהו דיון עקרוני(  לא ברור) :ארנון אסף

זה מצוין זה נפלא שאפשר לעשות אתה מתנה את העשרה אחוז האלה 

 ?ליישוב אם הוא רוצה לקבל את זה או שאתה אומר המועצה תביא את זה

 ,גם וגם :נתן קוסקס

 ,השאלה מי מחליט :אסף ארנון

שנייה תקשיב אם עכשיו אין לי כסף בקרנות חילקנו את הכול אז מה אני  :נתן קוסקס

משרד הרווחה אין לי כסף (  לא ברור)אעשה בשבוע הבא אני אגיד אני 

 ?בקרנות  אני מפעיל את ההרשעות התשובה לא נכון

 ,עדיף שלא :אסף ארנון

 ,ברור שלא לא עדיף אין סיכוי :נתן קוסקס

 ,תחשוב :אילן שדה

 ,ואז אנחנו יושבים :סנתן קוסק
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 ,זה רק כמה ימים אצלנו :אילן שדה

 ,בדיוק זה בקיצור :נתן קוסקס

 צריך לומר. כמה ימים :אילן שדה

 ,בשורה משמחת שהיא התקשרה :נתן קוסקס

אולי (  לא ברור)יה שאלה האם כן או לא המליאה מנחה חושבת לא ההנח :אסף ארנון

ל כתנאי הזה שהישוב ישתתף צריך לחשוב על זה שזה יוצא מן הכלל אב

 ,בעשרה אחוז אתה יכול לעשות

 ,נכון :אילןם

 ,אתה יכול לעשות ואז זה משחרר לך מכספי :אסף ארנון

 (  מדברים יחד)

אנחנו תופרים חליפות לכל אנחנו פה תופרים חליפות אנחנו לא פוקס הום  :נתן קוסקס

ל ואני יכול שק 088,888שוב שאני רואה שיש לו בקרנות השבחה יישוב י

לקחת משם כסף אז אני אקח יישוב שאני רואה אפס פה ואפס שם והוא קטן 

 ,אז כל דבר ייבחן לגופו של עניין, אז מה אני אגיד לו לא יהיה לך מעון יום

 ,אני מציע כן אני שואל אותך אני רואה שאתה מתנגד וכועס :אסף ארנון

 (  מדברים יחד)

 ,אף פעם לא כועסים עלי :אילן שדה

 ,תקציב, לא עלי על מה שאני אומר :אסף ארנון

 ,אסף אומרים לך נביא את זה הנה :נתן קוסקס

 (  מדברים יחד)

ך למצות עד הסוף עם סוגרת אותך שגורמת לש ה העקרוניתאבל ההנחי :אסף ארנון

 ,תהיה הנחייה כתובה כזאת(  לא ברור)ושב לפני שאתה הכספים של הי

 (  מדברים יחד)

 ,אסף עשינו את זה בגני ילדים ובעוד דברים אנחנו לוקחים בהם דלת חזור :אילן שדה

אסף במצפה אילן בנו שתי גנים ומעון עכשיו קיבלו שלוש שנים ראש המועצה  :נתם

שקל הישוב קיבל למעונות וגנים  088,888שקל לישוב  088,888החליט לתת 

יו עם אבל המועצה החליטה שזה הכסף מיועד לשם וככה זה יקרה עכש

 ,חמשת הישובים

 (  מדברים יחד)

 ,חברים :אילן שדה

תכננו פה יו (  לא ברור)היום גם קיבלנו הודעה שהרשאה עומדת להיגמר אם  :נתן קוסקס

לא ) 088בית כנסת גדול יותר ממה שמשרד הדתות אישר נכון להיום בתוך ה

, כנראה 358זה כנראה כבר לא  488 ...זה כבר ל 358יש לנו תרומה של (  ברור

שקל שקיבלנו על זה אישור מה שאומר שחסר לנו  088,888והישוב יש מהקרן 

 488כעוד 
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 ,ממשרד הדתות 588,888 :אילן שדה

שקל אנחנו כדי להתקדם יצאנו למכרז  488,888חסר לנו עוד כ, כן רשום שמה :נתן קוסקס

 ,המכרז עוד לא פורסם

 , לא עוד לא פורסם :?דובר 

 ,היום :אילן שדה

כן נכנסים למכרז עם קבלת התוצאות של המכרז גם מגרש מסויים במכרז  :תן קוסקסנ

לא )ף להימצאות מקורות א יהיה תביעות  משפטיות בכפושהביצוע בכפוף של

זמינים להשלמת כל הפרויקט אנחנו הכוונה שלנו מה שנקרא בשיטת (  ברור

הפרויקט ומגדל לנסות להתקדם לדבר הזה ובסוף להביא את (  לא ברור)

 ,להפשלה וגם היישוב יגייס עוד תרומות ואלה שמעורבים בסיפור ושנזכה ל

 את ההקצבה (  מדברים יחד)לא הכוונה היא לא (  מדברים יחד)הכוונה היא  :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ?שקל 488,888למה הרשות לא שמה  עכשיו את ה :דוד גוזלן

 (  רלא ברו)כי הרשות לא שמה למבנים  :אנה כץ

 (  לא ברור)למה היא שמה למועדונים  :דוד גוזלן

 ,כי מועדון :אנה כץ

 (  מדברים יחד)

דוד לא צריך כפי ששמעת נאמר שאנחנו יוצאים למכרז וחייבים להתקדם עם  :אילן שדה

הפרויקט הזה זה הכיוון אם לא נצליח לגייס ואנחנו נבחן את זה עם היישוב 

אפשר גם לסייע גם לבית הכנסת אפשר  עם המועצה נבחן גם את הדבר הזה

 ... לסייע כל מבנה אפשר לסייע גם לבית כנסת למה לא זה אפשר ל

 (  מדברים יחד)

 ,דוד דוד חברים בואו בוארו :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

יש לנו סיכום משרד השיכון שכאשר נצא לקידום ואני מקווה מאוד שנצא  :אילן שדה

בגבעה המזרחית משרד השיכון ייתן לנו במהרה של יחידות שקיימות 

וזה , מקדמה על שנקראת ישן מול חדש זה כמה מיליונים כדי לבצע דברים

בין היתר בדברים אנחנו נטפל הדבר המרכזי שצריך לעניין אותך ואת תושבי 

קציר ואותנו כי זה אחריות שלנו של מה יותר מהר יהיה מכרז ויתחילו 

 ,לבנות זה

 לא זה  :דוד גוזלן

 (  מדברים יחד)

 ,דוד דוד בואו בואו :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 חברה במכרז שיוצא :דוד גוזלן
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 (  מדברים יחד)

 משרד הדתות לא ייתן את זה בוא  :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ,דוד, דוד :אילן שדה

 (  מדברים יחד)אני בקצב של תורן יכול  :דוד גוזלן

בתוך הסיפור אבל אני עוד פעם אומר (  לא ברור)עסק דוד בואו תהיו בתוך ה :אילן שדה

העיקר זה לצאת למכרז אנחנו נצליח להערכתי צריך להבין גם שחלק נכבד 

עקב כך שהגיעו כספים מבחוץ ואף פעם לא (  מדברים יחד)הולך לו פה 

מה (  מדברים יחד)נותנים כמעט מאה אחוז אלה דורשים השתתפות של 

תושבים  3888ול לבנות בית כנסת ליישוב עם לעשות זה הזה הרי מי יכ

 ,זה צחוק, בלתי ניתן זה צחוק 588,888ב

 (  מדברים יחד)

 ,חברה בתקציבי משרד הפנים עכשיו :נתן קוסקס

 ,בואו :אילן שדה

ומרכיבי ' את התבחינים להגיש אותו זה ברשימה א(  לא ברור)רכישת כלי  :נתן קוסקס

שקל יבואו מהבתי ספר  08,888לנו אז  ביטחון למוסדות חינוך כל שנה יש

, דיברתי על זה(  לא ברור)מהבינוי ה  48, 08יגיע ממשרד החינוך ו 108ה

שאישרנו במליאה במשרד הפנים לתת את (  מדברים יחד)הסדרת נגישות 

פיתוח , שקל 088,888קט הזה כל שנה עוד ים וזה שמגישים את הפרויהמענק

ים יפה חמישה מיליון  אבל בואו בינת(  ברורלא )שרשמתי מיליון (  לא ברור)

 ,קיבלנו את שלושה המבנים הכללים מה שנקרא

 ,תכליתיםרב  :אילן שדה

שרד השיכון ושאר מבוצע ים באופן ישיר על ידי החברה של משתים מבוצע :נתן קוסקס

באה נקבל עוד איזה סכום לפיתוח תשתיות שבשנה המקווה (  לא ברור)

תחנות הסעה לתלמידים אנחנו כל שנה , הבורות גםבישובים ונסגור את 

מגישים לפני שעתים קיבלנו שנה שעברה לא קיבלנו מתוך תקווה שהשנה 

אחוז כמה שמקובל ביתר תקציבים משרד  38אחוז ולא  28(  לא ברור)נקבל 

במקום  שיפוצים וראות הישן כבר הזכרנו מי שזוכר מיליון שקל , רהוהתחב

ים מקווה גם פה יש מצינג מסו 088עוד  ים בקשה לךבעצם הגשנו מגיש 388

שנקבל יש סיבה טובה לזה אני הולך לתקציבי משרד התחבורה מגל שנה 

שלישית שאנחנו מגישים כהסדרת בטיחות מבנה ציבור שנה רביעית קיבלנו 

לא )כסף לתכנון שיש לנו כבר תכנון מפורט גם מגל יש לנו תכנון מפורט  של 

 שוב הגשנו אותו אולם ספורט קצירחשבון היי(  ברור

 ,מדובר על  גם משהו ש, משהו, לגבי תחבורה :אסף ארנון

 ,זה בהמשך תכף :נתן קוסקס
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 ...לא  :אסף ארנון

 יש יש :נתן קוסקס

 ?תגיד מה אתה עובד עלי :אסף ארנון

 לא עובד לא עובד באחריות :נתן קוסקס

 ,בסדר :אסף ארנון

 , ני גםהוא בסדר עדיפות הש :נתן קוסקס

 (  מדברים יחד)

אז  0808(  מדברים יחד)אולם ספורט בקציר במסגרת , אנחנו נגיע לזה :נתן קוסקס

שבמסגרתה המועצה זכאית על פי התוכנית  08 08קוראים לתוכנית  תוכנית 

בישוב זהו לשנות מאולם אחד לשלושה אולמות אחד במרכז האזורי השני 

יכנס עכשיו לויכוחים כנראה בגוש והשלישי בלי לה 0810בקציר בתקווה ב

 0808הדרומי של המועצה והוא יהיה לקראת 

צריך למור שפה למעשה זה אנחנו אמורים לקבל את האישור כמעט מיידי  :אילן שדה

 ,איש לנו פה בעיות כמעט עם הסוכנות

 ,עם הסוכנות :נתן קוסקס

ח שלנו שהוא של קטע קטן מהשט, עם הסוכנות על השטח שם יש איזה בעיה :אילן שדה

הסוכנות היא דורשת כל מיני דברים אחרים  היא שכחה את תפקידה 

 ,לעזור לישובים ולפתח אותה(  מדברים יחד)הסוכנות שלא מתפקידה 

 (  מדברים יחד)

ואחרי זה אחרי , הוא רצה עכשיו להגיד משהו תכף תנו לו לגמור, בואו בוא :אילן שדה

 ,זה

 ,מר משהולא הוא אמר הוא א :אסף ארנון

טוב כיכר מייצר מייסר זאת הכיכר בצומת לקיבוץ מצר מייסר כבר לקראת  :נתן קוסקס

גם היה סיפור של עדכון טאבה וזה התעכב  איך אני מגיע , סיום תכנון שמה

התכנון , תכנון(  לא ברור)מצד תחבורה  1,8088,888ו 0,888,888לסכומים של 

הפרויקט הוא פרויקט ' אז ברוך ה ( לא ברור)שקל  088,888... הוא לעשרה 

הקמת מוקד הביטחון , שקל כנל כל המבנה התקציבי האחרים 0,888,888של 

. שקל 1,888,888( פקאר)יש לנו  1,388,888בעומר יש לנו גם במשרד הפנים 

וחלק של המועצה צריך להיות מיליון וחצי שקל אני ברשותכם אגש לשורה 

 התחתונה כמו ש

 ...פויהיה צ :אסף ארנון

 ?מה :נתן קוסקס

 ( לא ברור)היה  :אסף ארנון

 ,עכשיו נכנס מכרז :אילן שדה

קיבלנו איום ממשרד הפנים שאם לא נצא (  לא ברור)נכנס מכרז כי אם לא  :נתן קוסקס
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 ,388שקל של המגרש  1,888,888למכרז עכשיו הם מבטלים לנו את ה

 אנחנו ממש לקראת הסוף :?דובר 

 ,ש לקראת מכרזאנחנו ממ :אילן שדה

אז בכל אופן כמו שאתם רואים קרנות השבחה , אנחנו בקשקש בקטע הזה :נתן קוסקס

אנחנו ממה שיש לנו למעלה מהחמש מיליון ארבע מאות שבעים וחמש 

לא בשמים אני מאריך  4,383,888חסר לנו  3,208,888מיידית לביצוע ומותנת 

משרד הפנים מקבל , מהסכום הזה 28%או  08%שהשנה נוכל לגייס לפחות 

מקורות חיצונים אני לא מאמין שנקבל , את הסכום הזה לפחות אם לא יותר

בגלל המעונות אבל לגבי יתר  15,388,888אבל אם יתקבל  15,388,888

הפרויקטים אם יתפוס מתוך בהנחה שאין את נקבל גם מהמעונות בהארכה 

שר לעשות שמה שנתפוס מזה את הארבעה חמישה מיליון שקל זה יפה זה אפ

פרויקטים יפים זה תרומות בעיקרון התרומות האלה כולם ככולם כבר 

הודעה אבל זה לקראת תקצוב  0,430,888ואת ה, יש לנו 1,388,888נמצאות 

 ,זה כל הפרויקט הפיתוח אהה, ומישובים אז זה גם כסף שיש

 ...ום את זה שאז לרש... אז רגע נתן סליחה אני פעם ראשונה שאני מדבר על :אסף ארנון

 ,רשמתי :נתן קוסקס

 ,רשמנו :אילן שדה

 .רשמתי הערה נתקן את זה :נתן קוסקס

  .תודה רבה :אסף ארנון

 ,כן זה טעות שלי פשוט :נתן קוסקס

 ,חברים, כן :אילן שדה

גם , אילן אני  בהמשך למה שאמרתי קודם מה שאני רוצה אולי גם להציע :אורן ראובן

קלים אולי להגדיל את ההלוואה שבגינה בזמנו מכיוון שנתן אמר שאתם שו

 ,ניתן התבר וגם כי הלוואה כרגע

 , לא זה אילן אמר לא אני :נתן קוסקס

 ?זה אילן אמר :אורן ראובן

 . אילן אמר :נתן קוסקס

בכל מקרה כיוון שהנושא עם חברת החשמל לא יודע (  מדברים יחד... )שלא :אורן ראובן

 ,אם הוא יצא לפועל או לא

 ,יצא :לן שדהאי

אבל מה שאני רוצה להציע בשביל באמת לאשר ולא לעכב את הכול זה  :אורן ראובן

שבמידה והחליטו להגדיל את ההלוואה לחלופין הפרויקטים מחברת החשמל 

שבגדול לקחנו את ההלוואה לא יצא לפועל אז אותם כספים יועדו לגני 

 ,משחקים

 ,זה אתם תחליטו אתם :נתן קוסקס
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 ,בואו ו :אילן שדה

איזושהי וועדה ודברים ... במקביל אני הבנתי מחגי שזה לא יהיה פשוט ל :אורן ראובן

כאלה ואם זה יהיה רלוונטי אז באמת אפשר להקים את אותה וועדה ואני 

 , אחזור על הצעתי שאני מוכן להיות בוועדה הזאת

לת דבריך אתה פתחת  בתחי, אילן אני רוצה להתייחס במה שהוא אומר :אסף ארנון

בשיקול הדעת של חלוקת הכספים בפיתוח ודיברת שבכללי לא תמיד 

 ,והכול וגם מנסים להתייחס ל, מחפשים את הצדק

 ,לא הוא מתייחס ל :אילן שדה

אני בעניין היחידי שלמעשה מה שעשית מועצה , מתייחסים זה בסדר, כן כן :אסף ארנון

יע בשוטף עשתה שכן נתנה כספים לפיתוח לאפשר למשקים להשק

ההתפתחותי שלהם ולא בפרויקטים גדולים שהם רשומים ממשרד התחבורה 

עכשיו אני , ולאפשר להם זה קידם מאוד את המקום, או אני לא יודע איפה

לא כל כך הבנתי ממך למה זה לא תפס איזושהי חשיבות של ההסתכלות 

 ,שזה גם נכון לעשות בנוסף הדברים האחרים שמצאתם לנכון לעשות השנה

לא אמרנו שלקחנו השנה הלוואה גדולה בגין הנושא של התאורה של  :אילן שדה

אמרנו אנחנו אישרנו הלוואה שנה , אמרנו אנחנו אישרנו הלוואה" הלדיים"

קודמת הלוואה לקחנו אותה וחילקנו אותה לישובים זה מה שאמרתי 

 אמרתי את הדבר הזה מעבר לכך שאם באמת תסתכל השנה לקחנו פה יש לנו

הרבה פרויקטים גדולים שאנחנו מבצעים כמו אולם הספורט פה וכמה 

מיליונים טובים מהמועצה לוקח זה לקח כבר קודם זה לא מופיע פה כי זה 

 ,ירד מקרנות המועצה כמה מיליון יש באולם ארבעה שלנו

 ...לא שלוש ארבע כי קיבלנו :נתן קוסקס

 ,ם בקצירמיליון וחצי לאול, שלוש ארבע מיליון :אילן שדה

 ,מיליון לאצטדיון :נתן קוסקס

מיליון לאצטדיון כל מיני דברים שאנחנו אם לא ניקח מהקרנות של המועצה  :אילן שדה

 ,אז אנחנו לא נקבל מבחוץ את הסכומים

 ,אבל כן יש :אסף ארנון

המלצה השנה סכומים מאוד גדולים סכומים מאוד גדולים שאנחנו  :אילן שדה

, וכתוצאה מכך הורדנו בקרנות.. ים שיש בהם מייצינמשקיעים בכל מיני דבר

 ,ואמרתי אותה הלוואה

אבל כן יש בעיה נניח שיש ישובים לא מעטים שבדרך זו אחרת השנה נעשים  :אסף ארנון

, פה ויש משקים שלמעשה שום דבר םנעשו יעשו דברים במסגרת הפרויקטי

 ,השנה

 ,השנה :אנה כץ

העניין של .. זה לא סכום פרויקט ענק שהתחלת ל 088,888העניין העניין שה :אסף ארנון
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היא אותם משהו שנקרא לפיתוח פה אתה בונה מועדון  088,888ה

שמתוך זה אתה מביא לפה ופה אתה בונה כביש שמתוך זה אתה  1,888,888ב

מביא אני מדבר אפילו אם לא תעשה את זה חותך בגלל שאתה גם עושה 

יך מול כל יישוב שהוא צריך לתת חותך הכסף הזה ישמש למה שאתה צר

העניין הוא שכן היה שווה לבדוק איך לאפשר אני לא רואה בזה לא כצדק 

ולא ככלום העניין הוא שזה עמידה במקום ולא מעט ישובים כי אין להם את 

הכסף אז לא עושים ואם יש שמה לא מעט ישובים שכן עושים השאלה היא 

 ...אם

באה לישוב כזה נלך ונבנה מועדון נוער וניתן לו ולישוב יכול להיות שבשנה ה :אילן שדה

 , כמו שעשינו, אחר לא ניתן כי אין לו מועדון נוער

 ,אבל אילן :אנה כץ

 ,זאת אומרת אי אפשר לא אני אומר יש פה :אילן שדה

 ,שקל זה פער מאוד גדול 088,888אבל מועדון נוער ב :אסף ארנון

 ?מה :אילן שדה

 ,וער זה מיליון ומשהומועדון נ :אסף ארנון

 ,אבל צריך להשלים אותו לתת כסף נוסף במועדון נוער :אילן שדה

 ,אין אילן מכיוון :אנה כץ

 ,כן :אילן שדה

 מכיוון :אנה כץ

אני יכול לומר דבר נוסף שעשינו השנה ועשינו את זה בצעד יושב ראש מפעל  :אילן שדה

המדינה (  מדברים יחד) והוא אמר לי אילן הפייס... שקפצנו לשיחה עםהפיס 

לנו יש ( לא ברור)כמו שהיא עשתה לטוטו השנה את הפייס אני רוצה גם 

תפנה אלי ואנחנו ניתן לכם  0808עודפים אנחנו יכולים לחלק השנה גם את 

כדי שלא תגיעו ... כספים מהפיס גם לשנים האלה שעתידיות אנחנו למעשה

 ...וזה כבר לא אצלנו אין לנו כסף לתת ל 0808ל

 ?ועשיתם את זה :אסף ארנון

ים פה זה כי יחלק גדול מהדברים שראו, עשינו את זה אנחנו עושים את זה כן :אילן שדה

ימשיך הפייס הלוואי אבל זה , הלכנו בדרך הזאת זה כאילו למשכן את הזה

אתה אומר זה מדינה מאוד לא יציבה בדברים האלה זהו זה הייתה עצה שלו 

 .ואנחנו הולכים בזה

 ,אסף גם חשוב לנו לומר ש :תן קוסקסנ

 ,רגע :אילן שדה

לפני שנה דובר פה גם בנושא הפיתוח והעלו את הנושא הזה שהישובים  :אנה כץ

הקטנים באמת קשה להם להתרומם אפילו בדברים קטנים מתוך היישוב 

מדובר שבאמת כל הישובים יקבלו תוספת תקציב ופיתוח שהסכום קבוע אם 
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ים הוא לא עשה עם זה כלום יכול לא זז בעניין אבל יבינתו 088,888הוא גם 

 צריך לחשוב על זה

 ,אבל בואי :אילן שדה

 ,אני מבינה שכבר עושים את זה :אנה כץ

 ,לא לא אני אתן לך את הישוב שלך :אילן שדה

 ,כן :אנה כץ

 ,השנה :אילן שדה

 ,סליחה 388,888שקל  288,888 :נתן קוסקס

 (  מדברים יחד)

לא לא אני אומר עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לפרוש לפרוסות וזה אבל  :אילן שדה

לפעמים מגיעים פרויקטים או מצב שמחייב אותנו כמו אצלכם לעשות איזה 

 ,משהו דרסטי

 ,רדיקלי כן :נתן קוסקס

ולעשות וזה כביכול בא על חשבון אחרים אבל מחר נעשה את זה אצל   :אילן שדה

 ,האחרים

 ,ברור אבל דוברבסדר זה  :אנה כץ

 ,שקל עדיף לא לעשות 088,888לעשות את הכביש הזה ב :נתן קוסקס

 ,מדובר לא מדובר על כביש מדובר על דברים קטנים :אנה כץ

 (  מדברים יחד)

חס להצעתו של אורן סליחה אורן ירגע לפני הצבעה אני מציע שאילן תתי :עדנן אבורקיא

 ,העלה פה פעמים

 ,רגע בואו בואו :אילן שדה

 ,אז בבקשה אני מאמין שכולם אף אחד לא יתנגד להצעה הזאת :עדנן אבורקיא

 ...בואו בואו  :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 כמו פה אילן אילן  :עדנן אבורקיא

 (  מדברים יחד)

 ?מה מה מה :עדנן אבורקיא

בואו בואו שכפי שאמר הנושא התקציבי להקות , חברים אני אני מציע ש :אילן שדה

ונמצא תקציב שוטף נוסף והצבענו על כך להקצות את התקציב הנוסף  במידה

את שוודיה איך  הבטלוויזילגיל הרך אהה מתוך ראייה לא יודע אם ראיתם 

 ?ראיתם, הגיל הרך

 ,ייקח עוד כמה שנים עד שנגיע לשם, כן :נתן קוסקס

ושאלו על חשיבות הגיל הרך להתפתחות הילד , לא אבל החשיבות לא משנה :אילן שדה

את האבא איך אתה שנה ומשהו לא עוסק עם הילד ולא זה הוא אמר חברים 
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הילד שלי עכשיו הוא בן שנה ואם אני לא אתן לו אז יהיה חסר לו אבל אני 

לא אוכל להחזיר אותו אף פעם לגיל שנה ולכן צריך לתת בתקופה הזאת כך 

מציע שכפי  הוא אמר ולכן ברור שנקבל משכורת הכול אז בכל אופן לכן אני

שכך נציע היום נציע היום מציע לאשר את התוכנית פיתוח של מועצה כפי 

למליאה לא הבאה (  מדברים יחד)שהוצגה ונמתין לקבלת המועצה להביא 

בנושא תחזוקת פיתוח גני המשחקים בישובים אני חושב אולי אחריה הצעה 

 , ובדרך הזאת נחפש, שאת זה

 (  מדברים יחד)

ם גם צוות זה אפשר גם להביא למליאה הבאה אם לא נמצא עד אז את ונקי :אילן שדה

 ,התקציבים את האפשרות

 ,םיאבל שהצוות יעבוד בינתי :נתן קוסקס

 ,חברים בואו, חברים חברים, בסדר, שהצוות יעבוד בינתיים :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

תגיד צריך עוד   יהיה לה גם תקציב שהולך לעזרה והיא, בואו, חברים בואו :אילן שדה

 ,עשרים וחמישה אלף שקל בערך כן תגיד כמה סכומים עוד צריך ונדון בזה

 ,אתה אפילו לא תתקשר אליהם 05,888על  :נתן קוסקס

 ( מדברים יחד)

פה , לאשר את תוכנית ההשקעות, בואו יש לנו עוד סעיף, לא חברים מי בעד :אילן שדה

 .אחד אנחנו הולכים לתברים

 רים"תב 2סעיף 

 התברים שאנחנו מאשרים חלק מתוכנית ההשקעות, חברים התברים :אילן שדה

 ,שאישרנו

 (  מדברים יחד)

של הרפורמה כל מה שעברתי ... טוב חברה מה שאמרתי התוספת של ה :נתן קוסקס

מדברים )עכשיו אנחנו צריכים בעצם לאשר את זה כתברים זה יחסית טוב כי 

להם אז ... הכמות הזאת שאנחנו מאז שמשרד הפנים ירצה לתלות על(  יחד

שמונה מאות  088,888מהטוטו  1,488,888 אצטדיוןפה זה גם יותר מפורט 

כבר היה בתבר קודם שאישרנו של השמונה מאות וזה רץ לכל האורך אין 

טעם לחזור על מה שכבר דיברנו הדבר היחידי שמופיע בתוכנית זה הסעיף 

 ,הכנסות ברשותכם

 ,ן לך נתןקשה להאמי :?דובר 

 ,לא לא חברה כל המספרים :נתן קוסקס

 (  מדברים יחד)

בשעה טובה הגשנו שבע בקשות להתמת כיתות זה .. חברה עשרים ושמונה :נתן קוסקס

נקרא אם זה כאילו מאה עשרים ואחד הגשנו כיתות זה להתחיל בלימוד 
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שהם מותאמים למאה עשרים ואחד הגשנו שבעה בתי ספר נכון להיום 

שקל  08,888כל אחד ... לשתי כיתות אחת בבית ספר קציר האחת ב..  קיבלנו

 ,יג אין פה כלוםנאין פה מייצ

 (  מדברים יחד)זה משרד החינוך  :אילן שדה

סגירת  03כן אז יש לנו פה מאה עשרים מאה שישים והנושא הכי חשוב  :נתן קוסקס

ל הדוח תברים והעדכון התקציב שלהם אני ברשותכם זה חייב כי זה בגל

 ?לקבל הערה איפה זה...ביקורת 

 ,עדכון תקציב :אילן שדה

 ?תקציב של מה של וועדים :?דובר 

 , לא לא תברים :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

ככה יש תברים חלקים נסגרים חלקם בפעולה חלקם עדיין חיים אבל הם  :נתן קוסקס

ת התקציב עברו את התקציב שלהם וכל דבר ודבר אנחנו כדי חייבים לתת א

כי התקציב המקורי שאושר הוא לא היה ביצוע בפועל עכשיו סיבה 

 ....לאוטובוסים אנחנו תקצבנו גם פה

 ?שקל 130,888,888כמה  :?דובר 

 ?מה, לא :נתן קוסקס

 (  מדברים יחד)

כל מה שבוצע פה ... קיבלנו השתתפות בגין התכנון ממשרד התחבורה ואנחנו :נתן קוסקס

אין פה כלום  תגירעונויהיה אי הבנות אין פה כיסוי אין נגמר באיזון שלא 

הלוואה לפיתוח אנחנו בזמנו אישרנו ארבע ואחרי זה מליאה חלקה חמש 

מיליון קיבלנו היתר ממשרד הפנים לחמש אבל את ההלוואה המקורית את 

להלוואה שהתקבלה בפועל  ... התבר לא עדכנו אז צריך לעדכן אותו שיהיה 

 הסיקוריםעכשיו עם כל , שקל 31,588,888תח תבר במקור הרחבה בקציר נפ

וכל הדברים ועוד מגרשים שלא שווקו  אז בעצם זה צריך לעמוד על 

 ,עוד פעם זה תבר שהוא כולו מכוסה בעם מהכנסות של ה 33,888,888

 ,זה הרחבה שבוצעה :אילן שדה

 ,של הרפורמה פה ומופיע גם שם זה ה(  לא ברור)אז , כן :נתן קוסקס

 ,זה המאה ועשר בגבעה המערבית :אילן שדה

הוא  1,234,888אזור התעסוקה שמתוכנן בזמנו עכשיו לפני חמש שנים על  :נתן קוסקס

רמי שילמו , על כל זה יש חיוב של רמי והישובים 0,388,88עומד היום על 

הרשויות הערביות חויבו , מקדמה מתוך הארבע מאות ומשהו מאה שישים

א שילמו אבל הם קיבלו גם התראות ממשרד הפנים אבל על הכסף רובם ל

אני רץ עם זה כנל באום אל קוטוף עשינו . את זה בסוף למצב הקיים...הם מ

 ,הרחבה קיבלנו כסף מהתושבים
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 ,נתן :אסף ארנון

 ?מה :נתן קוסקס

שהם (  לא ברור)יש מצב שכספים של מנשה נכנסים לדבר הזה של אזור  :אסף ארנון

 ?צריכים להיות

 ,על פי ההסכם אם הם מוכנסים והם יקוזזו :אילן שדה

 ,הכול :נתן קוסקס

 ,כן :אילן שדה

 ,שנים 0שאושרה לפני  1,888,888יש פה הלוואה של , כל מה ש :נתן קוסקס

 . כן כן :אילן שדה

 ,שלא ניפול :אסף ארנון

 ,לא זה כתוב חד משמעית :אילן שדה

ארנונה הראשונה שנכנסת קודם כל תפקידה לא לא לא זה מופיע  בהסכם ה :נתן קוסקס

 לכסות למנשה כל מה שנתנה

 ,בין כולם, לעשות את ה :אילן שדה

 ,זאת אומרת כל השורה הזאת זה לא כסף זה מספר :אסף ארנון

 (  מדברים יחד)

 ,זה עדכון מביא לאפס זה מביא אותם לאפס :אילן שדה

אוקי כנל אום אל ... ה יתאים לעדכון צריך לעדכן את זה פשוט מאוד שז :נתן קוסקס

 ,קוטוף  קיבלנו כסף מתושבים מתחמים

 (  מדברים יחד)

אני רץ קדימה הנגשת , תוכנית לשטחים פתוחים אהה פה, וזה כל הכסף ישנו :נתן קוסקס

שקל יותר גם בכפר פינס קיבלנו תוספת  3,888שמיעה יצא פה (  לא ברור)

ללא תוספות ואחרי שנגמר  וגם במאור כי הקצבה בסיסית היא  בכסף 

הפרויקט קיבלנו תוספות על שיפור  כל הדברים כאלו ולכן צריך לעדכן  את 

זה הפרויקטים כבר סגורים בילוי נטעים כנל קיבלנו תוספות של אותו דבר 

ם וכל מה שצריך ובעצם התבר שהתחיל בשתי מיליון  יכמו הגנים שיפוי

ם מי שזוכר יו עשינו את הקירויקיבלנו תופפת של מיליון כדי להשלים אות

את המגרשים עשינו הרבה דברים שמרכז המועצות שאלו איך הספקנו 

 ,לעשות את זה אתה סיפרת להם סיפורים

 ,נכון :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

אני אמרתי להם הם אמרנו אצלנו אין באף בית ספר מגרש ספורט אמרתי  :אילן שדה

 ...נו אותם מתקציבים שהשגנו להם אנחנו הקמנו מגרשים וגם קירי

 (  מדברים יחד)

 ,הם לא הבינו איך זה קורה :אילן שדה
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בשבילנו אישרנו את זה תקציב מקורי של שמונה שבע שמונה ארבע קיבלנו  :נתן קוסקס

וגם קיבלנו הרשעה תקציבית ואני אומר ', אישור להתחיל לעבוד על שלב ב

ם ימשהו מיליון שקל בינתילכם התבר הזה כנראה הגיע גם לשתים עשרה 

מה שיש לנו ביעד זה השלמה לאחד עשרה וחצי שנקבל את התוספות שיהיו 

ויש לנו תוספות שש מאות שבע מאות אלף שקל נביא עוד פעם לעדכון את 

התבר הזה הוא פתוח עדיין שיפוץ בית ספר  קציר אנחנו ביצענו עבודות היה 

, תים צריך לעדכן את זהשמה כל מיני דברים להשלים יצא בתשעים וש

שיפוץ המבנה שדה יצחק היישוב הוסיף עוד איזה שלוש עשרה על איזה 

דברים שהם ביקשו מהחברה הכלכלית כנל אין פה בעיה שיפוץ מועדון קציר 

קיבלנו מהפייס במקום שישים שתוקצב במקור  שבעים ואחד מקרנות 

 ...המועדון ... השבחה ישובים

 (  מדברים יחד)

מועדון להבות חביבה כנל תקציב מהפייס קיבלנו  תוספת של ארבעים  :קסנתן קוס

אין מה לעשות כנל  4058... שקל התמאת קיימות 11,888והיישוב נתן עוד 

רכישת  34במקום  048למרכז האזורי הוספנו יצא לנו ( קו מים),  10,888עוד 

כל התברים וזה הכול  33אוטובוס קיבלנו את הערך הוספנו אותו פה וזה יצא 

 (  מדברים יחד)שאמרתם לי יהיו 

 ,אוקי חברים? ועדכון התברים ירים את ידו(  לא ברור)חברים מי בעד  :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

 ,רגע תקציבי ועדים :אילן שדה

 (  מדברים יחד)

רשומה לי פה כמורשה . ז.קודם כל אני מבקש לאשר את עממה מוחמד ת :נתן קוסקס

 , מייסד במקום סמיך שפרש מוועד ההורים חתימה בבית ספר

 (  מדברים יחד)

כמובן קודם כל אני רוצה  0810(  מדברים יחד)עכשיו תקציבי ועדים יש לנו  :נתן קוסקס

כל הוועדים העבירו למעט גן השומרון כולם  0810לציין שדוחות כספים ל

ה דבר לא חשוב לציין את זה וגם שיהיה מוקלט ז 0810..העבירו לגן השומרון 

הגישו את התקציב על (  לא ברור)תקין אהה ואני עובר לתקציבי וועדים 

אום אל קוטוף  300,888מעמיד יעל  1,208,888אלירון על , שקל 138,888

 ,אוקי 1,050,888ועין שמר  1,380,888רגבים  3,108,888תלמי אלעזר  433,888

 ,מה חסר :אסף ארנון

 (  מדברים יחד)

 .רבה שבת שלוםתודה  :אילן שדה
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- סוף הישיבה  -

 

 


