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 .עדכוני ראש המועצה - 1סעיף 

יש . ימצאו, אונקווה שמה שאפשר יהיה למצו, כולנו כמובן בצל האסון הכבד :אילן שדה

אבל צריך לקבל , כשנגיע לזה נסביר, לנו סעיף נוסף להכניס לסדר היום

בנושא של רכישת מצלמות אבטחה על ידי המועצה , החלטה להכניס אותו

. מצלמות שעברו מכרז כחוק ועל פי הנוהל בוועד. מוועד מקומי גן השומרון

ל פי סעיף ע, המועצה. יעים לאשר את רכישת המצלמות האלהואנחנו מצ

ר "תב, להבטחת כל קריית החינוך והמועצה ובתי ספר והכל, תקציבי שקיים

ואם אין התנגדות אז אנחנו רושמים את זה , ושנגיע לזה נסביר, שקיים

 . כסעיף נוסף בסדר היום

 . לא הבנתי מה זה? אתה יכול להסביר לי את זה עוד פעם :אורן ראובן
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 . ים עכשיו רק להכניסמחליט. אני אסביר בסעיף :אילן שדה

 ? להכניס את הסעיף :אורן ראובן

עבר את הייעוץ המשפטי , הנוהל שאנחנו נוהגים בו. את הסעיף לסדר היום :אילן שדה

, אבל נאמר קודם כל הדברים המשמחים, לא נעדכן הרבה, טוב. של המועצה

, 08אתם רואים , התקיימה. למועצה 80, למדינה 08-שבאמת הייתה חגיגת ה

 ? כוןנ

 . 0508 :דובר

בהחלט , פי ספירהמשתתפים ל 4,888-היו כ, הייתה חגיגה, בכל אופן. כן :אילן שדה

. בוגרים, נערות, נערים, ילדים, כוחות מקומיים הופיעו 088%. מרשים

שהיה מפעיל בשנים ... כולל הזיקוקים וההפעלה של חניך, בהחלט מרשים

 . לפני זה

 ? אתה ויתרת, מה :דובר

 . אתה יודע, התרנגולת מזדקנת מתישהו :דובר

ביטחון שבאמת , בכל אופן באמת הרבה תודות למחלקת התרבות על ההפקה :אילן שדה

, לפני זה היה ערב מרשים של שירה. הם משופשפים למהלך של קיום החגיגה

הכל הרוב היה להקות , גם כן. יותר דברים לזכר... וגם כמה הקראות באולם

אני חושב שזה אולי ייכנס כמסורת שלפני יום , וזהו .ואומנים מקומיים

בכל היישובים ובבתי ... כי לרוב ימי הזיכרון, נקיים, הזיכרון ויום העצמאות

אני חושב שזה היה , כערב של מועצה, ומבחינה זאת. הקברות ביישובים

הנושא , לגבי הנושאים של הגבולות. בהחלט מכובד ואנחנו נשקול את הנושא

 . זה לא נגמר מה שנקרא, עד שזה לא נגמר, זאת אומרת, ורעוד לא גמ

 . וגם אחרי זה כנראה .:אריאל א

, הנושא עדיין לא גמור, אבל בכל אופן. אחרי זה יש דרכים גם אחרי זה לטפל :אילן שדה

איפה , ם נמסר על ידי מנכל משרד הפנים השבוע בכנסג, למרות שנמסר לנו

אז לא ייפסק ולא ייעצר , עם הרוב הגענו ואנחנו, שיגיעו להסכמות והבנות

איפה שזה יהיה . אלא יביאו את זה לידי קבלת החלטות של המשרד, התהליך

יעצרו , או ויכוח על גבולות, הן בהיבט של חלוקת הכנסות יהיה, יותר מסובך
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יש רשויות ? וכמובן למה. את הנושא וינסו לקדם אותו לאחר הבחירות

רוצה להראות לבוחריו אם הוא קיבל אצבע או , שראש הרשות או המתמודד

להראות שהוא לוחמני למענם ולמען , ידיים או את כל הגוף 2הוא רוצה , יד

כי , זההנושא ה, ולכן. ולא מוכן להתפשר להגיע לאיזה שהן הבנות, הרשות

ל לעצור את כל התהליך עד לאחר הבחירות "מהנימוק הזה פנו אל המנכ

לקבל לגביהם , את הנושאים האלה הקשים והוא אמר שהוא לא יאפשר

 . החלטה לפני בחירות

 ? התהליך תקוע עד אוקטובר, זאת אומרת :אילן אדוט

אם ייבחר מישהו חדש שלא מכיר את הזה ועד ? אבל מה זה אוקטובר, כן :אילן שדה

 . זה לא נוגע אליכם בכלל. שזה

 . זה החלפת שטחים? למה :אילן אדוט

 . נוגע אליכם בכלל זה לא, לא :אילן שדה

 . זה החלפת השטחים? למה :אילן אדוט

 . שלכם כבר ושר ונחתם על ידי השר, לא :אילן שדה

 . אבל יש בעיה עם האחריות התכנונית :אילן אדוט

 . זה רק חתימה :אילן שדה

 ? איפה זה תקוע :אילן אדוט

 . במשרד האוצר :אילן שדה

 ... א במשרדהוא כבר ל, התכנון עבר לאוצר :אודי שצקי

 . הנושא הזה עלה פה וזה פתור. אבל זה פתור, זה מטופל :אילן שדה

 ? כמה לקחו לנו תכלס  :אסף ארנון

 . לא, לא? איפה :אילן שדה

 . בסך הכל  :אסף ארנון

 ? לא, מצבנו הוטב :דובר

. בכל מקרה נתנו, לחריש, יש מקומות שנתנו, יש מקומות שהוטב, לא :אילן שדה

. שהוכח תכנונית שיש הצדקה לתת, -ים נתנו בקצוות של הבמקומות אחר

זה יותר , ואתה מאמין בהבנות האלה, ככל שאתה מגיע להבנות, זאת אומרת
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כי אמרו מה שהגיוני לא . טוב מאשר אחרי זה יכפו עליך ולא יתחשבו בדעתך

שהן , ברור לגמרי שהמועצות האזוריות עתירות השטח. הסכמת להעביר

. תורמות לערים, מהשטחים אצלה 58%... ן באוכלוסייהמהוות אחוז קט

. לא בוועדה הגיאוגרפית, זה לא בוועדת גבולות עדיין, למשל אנחנו מתנגדים

-מתנגדים וגם ראינו שגם חדרה מתנגדת פתאום להרחבת בית אליעזר ב

חלקם הקטן ה גן , על חשבון שטחים שחלקם הם נצר, יחידות דיור 0,888

הפרדסים שלהם זה לא , אנחנו מתנגדים. גן השומרון, רתלמי אלעז, שמואל

חדרה היא יותר גדולה מתל אביב בשטח השיפוט שלה והיא רק . הגיוני

-888,888-והיא משרתת קרוב ל, ומשהו 088,888תל אביב היא , 008,888

. מה שנקרא... אז נראה. אז אין היגיון בדברים האלה. במהלך היום 088,888

כל , היה מהלך של הרשויות המקומיות כולן. שקיימות ועדת לתכנון מהיר

הרשויות . זה אומר מרכז המועצות האזוריות, הרשויות המקומיות

שבראשן , הגדולות 00ומה שנקרא , השלטון המקומי שזה ביבס, המקומיות

 ... היה מאבק למנוע את חידוש ה. עומד רון חולדאי

 . צ בזה"יש גם בג :דובר

, זאת אומרת. המאבק כשל. זה המאבק למנוע. צ"ו הולכים לבגעכשי, כן :אילן שדה

צ  נגד המהלכים "ועכשיו הולכים בבג, הוחלט להאריך את התוקף של הוועדה

אני יכול לומר שברוב המקומות הגענו להבנות עם , בכל אופן. של הוועדה

שזה , ...אם יש לנו את הסיפור עוד של אזור התעשייה. היישובים השכנים

תכנית , הוועדה המחוזית בשלב זה... זה לא בוועדת גבולות, אחרסיפור 

ואנחנו בנושא הזה כתבנו מכתב שאנחנו . כוללת ליישובים לעוד הרבה שנים

, נלקח מתכנן לנושא הזה, רוצים לעצור ואנחנו בודקים את זה תכנונית

אני יכול לומר . ואני מקווה מאוד שנצליח גם בנושא הזה. קיבלנו הצעות

אבל ראשי הרשויות אין , מהתכנון נו עוד לא יודעים בדיוק מה יצאשאנח

בגלל שהיו להם , אלא רק עוד שנתיים... לא לבאקה ולא ל, להם בחירות

הם לא . לשמוע ולראות פתרון אחר... אתם בהחלט. בחירות מאוחרות

 . אלא מוכנים בהחלט לשמוע, נלחמים על זה ולא יעבור
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 ? כפר קרע-שטח התעשייה חריש, ור שם ליד כפר קרעמה עם כל הסיפ  :אסף ארנון

 . זה בוועדה הגיאוגרפית :אילן שדה

 ?זה נדחה עד אחרי הבחירות  :אסף ארנון

זה גם המטעים של הקיבוץ בצפון מזרח של , זה לא רק על יד כפר קרע, לא :אילן שדה

 . על מטעי האבוקדו, שנקרא רגבים, המועצה

 ? ד הצפון מערב של כפר קרעאתה מדבר על הצ  :אסף ארנון

 . צפון מזרח שלנו :אילן שדה

 . חשבתי שזה מתקדם יותר מזה  :אסף ארנון

אז אנחנו . כולל על מטעי האבוקדו שלכם, זה על אותה בקשה שלהם, לא, לא :אילן שדה

אז נעמיד אותו כך שזה לא ייגמר , אם הנושא הזה לא יירד. נלחמים נגד זה

 . עד הבחירות

 . בקרע ובחריש יהיו בחירות :חגית סלם

 . אבל השני כבר, בינתיים יש מועמד אחד. כנראה, בחריש יש בחירות :אילן שדה

 ? יש מועמד, אה :חגית סלם

הוא יגיע לשם כדי להעמיד את עצמו , שהיה ראש עיריית אילת... כן :אילן שדה

 . בסדר, ככה מדברים. בבחירות

 ? אזור התעשייה הזה של כפר קרע? המחוזית זה גם ביוזמה של הוועדה :אורן ראובן

 . זה יוזמה של כפר קרע וחריש במסגרת הוועדה הגיאוגרפית, לא, לא :אילן שדה

 ? כפר קרע וחריש :אורן ראובן

 . כן :אילן שדה

 ? בנוסף לאזור התעשייה של חריש :אורן ראובן

 . לא, לא :אילן שדה

 . צבהמה שהם רוצים לעשות זה ליד המח :אורן ראובן

הצעדה היא , בתחילת מי יש לנו צעדה, זה בנושאים האלה. זה בנוסף, כן :אילן שדה

לאזור  קוטוף ומאזור אום אל 0.0, וביום שלישי, צעדה בסימן תנועות הנוער

, בסיום הצעדה אנחנו מקיימים מופע שאנחנו מצפים שרבים יגיעו אליו. כאן

  ?מי זה, של המדינה 08-של הזמר שנבחר לזמר ה
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 . עידן עמדי :דובר

 . עידן עמדי :אילן שדה

 . 08-מאיפה אני יודע אם הוא זמר ה, אני יודע שיש הופעה :דובר

 . עידן עמדי מופיע :אילן שדה

 ? איפה ההופעה :דובר

מדובר על כך שתושבי המועצה יוכלו . סביר להניח שימלאו את הרחבה פה :אילן שדה

 . ם כלשהו עבור הכניסההוחיצונים ישלמו תשלו, להיכנס בחינם

 .אבל יש הרבה שאין להם תעודת תושב אבל :דובר

והכוונה היא גם למכור כרטיסים , בכל אופן זאת הכוונה. גם לפי תעודת זהות :אילן שדה

אז . דרך האתר ואז בדרך הזאת פחות או יותר לכסות את עלות המופע, לפני

מאוד -צעדה מאוד, ףהיתה עוד צעדה יפה של אום אל קוטו. גם זה לפנינו

אבל . במיוחד כמובן של תושבי הכפר ומספר בודדים, בהחלט השתתפות, יפה

אנחנו כל שנה בשנים , אנחנו הולכים לחנוך שם. בהחלט ארגון למופת

אם זה לאום , שבילים 2-האחרונות מקבלים סכומי כסף כפיצוי מהמחצבה ל

אום אל קוטוף עשו ב. בנוסף לארנונה שמשולמת ולקיבוץ ברקאי, אל קוטוף

. מאוד יפות למען זה-ועוד ועוד פעולות מאוד, שלמועדון על מגרש משחקים

לקס היפה הזה שנעשה עם לחודש נדמה לי חונכים שם את הקומ 0-ואנחנו ב

. גם זה עומד לפתחנו, הנוער מהיישוב, הרבה התנדבות גם של התושבים

, קיבלתי את גלוריה אני זוכר שאני,והדבר עליו חלמה גלוריה לאורך שנים

 . גלוריה פונתה מימית בזמנו, כאשר היא פונתה

 . נתיב העשרה :דובר

והיא היתה רכזת , היא פונתה, הפינוי שהיה שם בסיניי. כן, נתיב העשרה :אילן שדה

היה הקמת , הדבר שהיא שעשתה אז בחבל אשכול. הבריאות בחבל אשכול

עוד לא הייתי ראש , יוןאני זוכר את הרא, והיא חלמה, מרפאה אזורית

אז היא אמרה שהחלום שלה להקים , שהיה במועצה, מועצה כדי לקבל אותה

לא נותנות , כי המרפאות ביישובים הקטנות, בהתיישבות מרפאות אזוריות

לחודש חונכים את המרפאה האזורית  0-ואנחנו ב. את השירות הראוי
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שכבר עובדת , לקשהוקמה מרפאה יפהפייה על יד תחנת הד, בלהבות חביבה

שם . נסגרו כבר, שדה יצחק, מגל, המרפאות בלהבות חביבה. דרך אגב

כאשר . רופאים, רופאות, המרפאה עובדת יומיום גם עם רופאים מקצועיים

  -כולל שבתות ומספק, יש למטה בית מרקחת שפתוח כל השבוע

 ? למי זה מיועד:עדנן אבורקיא

 . יםזה קופת חול, כל תושב שרוצה :אילן שדה

 ? לא צריך, לא צריך הפניה:עדנן אבורקיא

 . שום הפניה, לא :אילן שדה

 ( מדברים ביחד)

 . מ"שלא יחשבו שזה מר, מ"זה לא מר :דובר

, יש שם עוד דברים... רוקח, בית המרחקת פתוח בשבת. מ"זה לא מר, לא, לא :אילן שדה

 . קולטים עוד כמה דברים... מספרה וכל מיני שיקולים אחרים

 ? זה בתום המתחם של להבות חביבה או בפנים :וברד

 . מחוץ ללהבות חביבה :אילן שדה

 ... שהיום באופן עקרוני :דוברת

 ( מדברים ביחד)

  -גם זה בהחלט מהלך, בכל אופן :אילן שדה

 . הוא אומר איפה שהיה הכדורגל :דובר

 . בצד השני, לא :דובר

ואין , דבר בהחלט מכובד... ם לתת את זהאנחנו הולכי, אופןבכל . בצד השני :אילן שדה

למרות שזה , אנחנו מעורבים במה שקורה, לי ספק שהשירות שיינתן והכל

 . אז גם הדברים האלה התקדמנו. קופת חולים

 

  . 75אישור פרוטוקול מליאה  -6סעיף 

, אם אין. הפרוטוקול נשלח? אם יש שאלות. 00אישור פרוטוקול מליאה  :אילן שדה

  -שרים את פרוטוקולאנחנו מא

 . תשאל אם יש מתנגדים :דובר
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אז אין מה , אם אין הערות, פרוטוקול? יש מתנגדים לפרוטוקול. אני שאלתי :אילן שדה

אני לא ידוע אם , יש לנו פה חבר חדש, חברים. הוא הרי צילום המצב. להתנגד

 . ט המועצה כמובן הרבה שנים"איציק שהיה קב. אתם מכירים

 ? ם מיבמקו :דוברת

 . והוא היום החליף את ארבל יגר כחבר מליאה :אילן שדה

 . הדור המבוקר הלך והדור הצעיר הגיע :דובר

שהתחילה , אני יכול לומר שארבל קיבלה על עצמה בשלב זה משימה חשובה :אילן שדה

 . הצליחה לרכז נציגים מכל היישובים. לעבוד בהקמת והפעלת מועצת נוער

 ? פעם בישיבההיא היתה פה  :דוברת

 . היא היתה פה פעמיים :דובר

 . מתווה להפעלת מועצת נוער... בכל אופן :אילן שדה

 ? זה מטעם המועצה, מה זה  :אסף ארנון

. ניתן לעשות את המהלך הזה, אבל זה משרד החינוך דורש, מטעם המועצה :אילן שדה

זה זו  בשלב. היא לקחה את זה על עצמה, זה לא כל כך ההלך, תמיד ניסינו

 . היא גם עובדת באחד המושבים שלנו, לא משרה מלאה

 ? אבל זה קשור לבתי הספר  :אסף ארנון

 . זה קשור למחלקת הנוער :אילן שדה

 ? מה תפקידה של המועצה הזאת :אורן ראובן

 . לעשות פעילויות של הנוער, להפעיל את הנוער :אילן שדה

 ? פעילויות מטעם המועצה :אורן ראובן

 . בטח, כן :דהאילן ש

 . מועצת נוער :דובר

ולהפעיל את הנוער והחינוך . גם משרד החינוך ועוד, אבל גם להשיג תקציבים :אילן שדה

 . הבלתי פורמאלי

 . לא קשור למערכות בכל היישובים  :אסף ארנון

אז כל תנועות הנוער , עצם זה שבאו מכל היישובים. זה יחד עם תנועות הנוער :אילן שדה

 . נציגות במועצהיש להן 
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 ? המועצה או תחת תנועות הנוערזה תחת , לא :דובר

 ( מדברים ביחד)

כי עוד אין לו את האישור הרסמי ממשרד , עוד לא. איציק המחליף, בכל אופן :אילן שדה

 . זה נבדק. יכול להיות שאחד הנעדרים ממאור. הפנים

 . אחת הנעדרות היא ממבואות עירון :דובר

 . שלומדת במבואות, ממאור :אילן שדה

 ? בקבוצה שהיו בנגב :דובר

 . כן, כן :דובר

 .  נשמור ונאחל. זה שמועה :אילן שדה

 

 .אישור הקמת אשכול רשויות  - 3סעיף 

משרד הפנים החליט ללכת במהלך של התאמת . אישור הקמת אשכול רשויות :אילן שדה

ות כמובן שות ושכנשרשויות חזקות וחל, אשכול רשויות בכל הארץ למעשה

למעשה כמשהו די דומה לגדודי ערים , התאגדו כאשכל, אשכולות, תמיד

אני יכול לומר שדווקא באזור שלנו שהם באו לקדם את . שקיימים באזורים

... כי אז הם ראו חלק גדול. באו להציע, אז שלחו ממשרד הפנים, הנושאא

, וטרינרי ואיגוד ערים, אם זה איגוד ערים לאיכות הסביבה, שישנם אצלנו

ועוד , וכמובן רשות ויקוז עם אזור תעשייה משותף שהולך להתקדם פה

הם אמרו אצלכם למעשה חלק גדול מהדברים , דברים שהם ראו קיימים כאן

. המשרד עצמו תומך גם בנושא של הקמת האשכולות האלה. כבר קיימים

כמובן הוא רוצה לחבר רשויות חזקות עם רשויות חלשות ולעשות את 

באזור בני , גם בצפון וגם בדרום, הוקמו כבר איגודי ערים. ולה הזאתהפע

כאשר ראשי המועצות . בגליל העליון, ןוגם בצפו, באזור הזה, רהט, שמעון

כי כאשר , מאוד הוריד את המתח שקיים בין הרשויות-האזוריות זה מאוד

 אז כל אחד גם מבין יותר, יושבים ביחד רשויות ודנים בנושאים משותפים

מונו אנשים לקדם את . ובהחלט מאוד רואים את זה בחיוב, טוב את השני

מקדם , כאשר מי שמונה אצלנו מטעם משרד הפנים, הנושא הזה של הרשויות
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אבל גם הוא . שהיה פעם ראש מועצת משגב, ...הוא ארז, את האשכול הזה

  -עשה פה את ה

 . מהחלון, לא מהדלת :דובר

 . ריכז את התכנית, נית האסטרטגיתעשה פה גם את התכ :אילן שדה

 ? מה הרעיון של משרד הפנים :אתי הילמן

אין שום סיה שבחלק גדול . לעשות שיתופי פעולה בנושאים משותפיםאמרתי  :אילן שדה

למשל אולי הוצאת אשפה . מהנושאים לא יהיו שיתופי פעולה בין רשויות

. אלא יתאגדו ביחד, לא כל רשות בעצמה, אם יוציאו את זה, תהיה זולה יותר

 .ועוד ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה

 ? זה תקציבים שירדו מהרשויות, והמימון של זה  :אסף ארנון

בשנים הראשונות על ידי משרד ... המימון של ה. חלק ירד, חלק מזה כן :אילן שדה

זה , אם לומר. של מי שמרכז, גם של ארז, הוא מעמיד לזה תקציבים, הפנים

שמשרד הפנים רואה לעצמו לקדם בשנים הבאות ... סטרטגי ההמהלך הא

אום , מנשה, זה רשויות ואדי ערה כמובן, הרשויות שהציעו לנו. בנושא הזה

 . באקה משום מה לא רשום. ת'ה וג"בסמ, ערערה, כפר קרע, אל פחם

 . יותר טוב :דובר

זאת . שכולהא... כאשר נאמר לנו חד משמעית שבמידה ואנחנו לא נהיה :אילן שדה

, אנחנו לעומת זה. הם בהחלט רואים אותנו כמובילים את האשכול, אומרת

 .אנחנו הצענו נוסח קצת שונה, גם איתה וגם עם ארז, אחרי ישיבה

 ? יהיו לו סמכויות  :אסף ארנון

מתוך הכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים ושיתופי פעולה בין , תיכף :אילן שדה

איגום משאבים וקידום , יתר התייעלות כלכליתבין ה, רשויות מקומיות

מאשרת בזאת המועצה האזורית מנשה הקמת , כוללתראייה על זווית 

לאשכול ( 0)פרק א, בהתאם לחוק איגודי ערים, אשכול רשויות מקומיות

ובכפוף , יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה. רשויות מקומיות

לא יכול , אנחנו אמרנו. אי להחלטתנוחדרה ופרדס כתנ... לצירוף רשויות ה

לקבל חלק גדול מרשויות , להיות שאנחנו מובילים כרשות חזקה או איתנה
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רשויות שהיום הן  2יש לנו פה , ולעומת זה. שאינן איתנות לאיגוד ערים

זה תחנת . ועם הרבה מאוד כמובן משאבים, חדרה במיוחד חזקה, חזקות

 . ועוד מפעלים, נונה בשנהמיליון שח אר 88שרק היא זה , הכוח

 . על הכל, מקבלים גם על המעגן הימי. אל תשכח, ויש גם את הים :אודי שצקי

. הם לא יהיו בתוך הרשויות. ועוד ועוד הרבה, על המעגן הימי של התחנה :אילן שדה

לא , איתנה, משרד הפנים קיבל את עמדתנו זו שאנחנו לא נהיה רשות חזקה

וביקשו שנקבל את ההחלטה היום בהתניה . שכוליחידה בא, מאוזנת, משנה

התנאי . תיעשה לאחר הבחירות, והכניסה של חדרה ושל פרדס חנה, הזאת

 2-שיהיו ב, אבל הם אמרו שזה יקרה לאחר הבחירות, שלנו שהם יוכנסו

 . ואז הם יצרפו אותם אשכול, הרשויות

, זאת אומרת? תנו בתקציבזה גורע מאי, החיבורים האלה בין היישובים, אילן :אתי הילמן

 ? אני אצטרך לבזבז על זה כסף בוא נגיד

  -ה, בואי, לא :אילן שדה

 . אולי זה יעלה, אולי ההיפך :דובר

 . אם אתה מחויב לעשות פעילויות משותפות וזה :אילן שדה

האשכול בנוי על כך . כל רשות לפי החוק יכולה לפרוש מהאשכול. לא, בואי :אילן שדה

חיסכון ... להיות שבמשהו אנחנו ניגרע ודבר אחר יכול. לכולם שיהיה יתרון

. ולייעל דברים, סך הכל הכוונה היא לחסוך לרשויות בהוצאות שלהן. גדול

רשות יכולה לפי החוק לפרוש מהאשכול על פי . זה בגדול, זאת אומרת

ואני יכול לומר . בהסכמותוהכוונה להגיע בהסכמות לדברים . החלטתה

אם . כל יישובי ואדי ערה, שם את מכון הטיהור הגדול שלנושכדוגמא יש 

אז לאורך כל השנים שאנחנו פועלים , תשאלו את עדנה שמרכזת את הדברים

. רשויות ואדי ערה, הן. לא היה חודש אחד שהן לא עמדו בתשלומים, איתם

להפעלה , הרבה מאוד חובות היה להם על הביוב, חריש קציר שהו בזמנו

 . מת זה כל הרשויות האחרות באזור שילמולעו. המשותפת

  -אז אם זה באמת ככה מדהים אמור להיות :אתי הילמן

 . זה עדיין לא מדהים :אילן שדה
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אתה מבין מה אני . אז לנו זה לא משנה אם זה יהיה פה היישובים או חדרה :אתי הילמן

 ?מתכוונת

- שאין ספק, מצעיםעם א, חדרה היא רשות גדולה ועשירה. לא, לא, לא :אילן שדה

 ( מדברים ביחד)

זה דוגמת , אשכול. זה לא נראה טוב, ההורים קיבלו הוראה להגיע לסורוקה :אילן שדה

 . אם יש שאלות. וזהו, איגוד ערים שקיים

כמה המועצה ? אנחנו יודעים היום מראש מה מבחינת תקציבים, אילן :אורן סקוט

 ? תצטרך להשתתף באשכול הזה

וגם ארז שירכז , ל שייבחר"לזה יהיה גם מנכ, זה צריך לבנות. שום דבר, לא :אילן שדה

הכל הוא לגמרי לגיטימי מבחינתנו להסכים או . ויובא הכל לפה... את כל ה

מי 'אני יכול לומר שלא שהמשרד אמר . כולל לצאת, לא להסכים לדברים

יקבל עדיפות בהרבה  , אבל אין לי ספק שמי שיהיה', ייענש, שלא יהיה

 . זה המהלך הראשי שהוא מוביל. דברים

אבל הייתי קוצב . אני חושב שההסתייגות שהסכמתם היא נכונה וטובה :רנו'אורי בז

 ... זה יכול להיות גם', אחרי הבחירות'שאומרים , זאת אומרת. אותה בזמן

 . מיידי :אילן שדה

 ? איזה בחירות אתה אומר :דובר

שרשות כבר פועלת . הבחירות זה סביר חודשים אחרי 8-אני חושב כ :אילן שדה

חדרה . אף אחד לא יודע... למרות שאני כמעט בטוח ש. והתייצבה מבחינתה

כי איתו עשינו עסקים , אני גם מקווה דרך אגב, זה כמעט בטוח שצביקה הוא

 . של עשרות שנים

 ? עד כמה שזה תלוי בו, היה דיבור עם צביקה :רנו'אורי בז

 . כן. דיבורו עם צביקה והוא בא גם הלאה שהיה... כן :אילן שדה

 ?והוא יודע על הרשויות :רנו'אורי בז

 . כן, הוא יודע :אילן שדה

שנכשל פה עם , איך זה עומד מול הרעיון שהיה בזמנו של איחוד רשויות, אילן  :איציק שלומי 

 ? זו אותה תזה או שזו תזה אחרת לגמרי? ת'באקה ג
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 . לא, לא, לא :אילן שדה

 . מה פתאום, לא :דובר

 . גם שם היה רעיון של חיסכון  :איציק שלומי 

גם , נותרו עוד רשויות במדינת ישראל בסופו, כל מהלך של איחוד רשויות :אילן שדה

הוחלט במשרד לא להיכנס , ולכן. לפירוק של רשויות זה מה שקרה במדינה

במועצה , לנוצמוד , על ידינו, אבל האבסורד הכי גדול הרי מצוי אצלנו. לזה

. היו כל מיני רעיונות, עם מגידו, לא איחדו את אלון איתנו, אזורית אלון

 . מושבים 0, תושבים, אני יודע, 0,088, 0,888

 . חדרה זה מצוין, לא :אתי הילמן

 ? כמה יש במרכז הליכוד :רנו'אורי בז

ביגדור זה א, זה עבר קריאה ראשונה בכנסת. במקרה זה האלוף הוציא, לא :אילן שדה

אז הוא . ל משרד ראש הממשלה"הוא הוליך את זה בזמנו כמנכ. יצחקי אמר

והוא , והוא הלך אליו, ואז גלנט היה מזכיר צבאי של אריק שרון, הוליך

 ... וזה לא, הוציא את זה מהקריאה השנייה והשלישית

 . ככה מתנהלת הרפובליקה :רנו'אורי בז

הסמכויות שלו . בי הסמכויות של האשכול הזהשנשלח לג... היה קשה לראות :אסף ארנון

 ?של הרשות, יכולות להצר דרכך

 . אתה יכול לפרוש, אתה יכול לפרוש. לא, לא :אילן שדה

 ?יהיו סנקציות? יש סנקציות  :פבל שטיין

הם . ל"נאמר על ידי המנכ, זה נאמר על ישי השכר, חד משמעית. לא. לא, לא :אילן שדה

  -רואים בזה הרבה

את הכסף בחזרה אתה בטוח לא , אבל ברגע שיש לך השתתפות שלך כספית  :טייןפבל ש

 . שילמת -מה ששילמת . תקבל

, אבל במקום שאתה תבצע. מה שאתה מחליט, אתה משלם תקציב שנתי :אילן שדה

 . יבצע את זה האשכול

 . זה אישור עקרוני, כל מה שמבקשים מאיתנו, להבנתי אבל בשלב הזה, אילן :אורן סקוט

 . נכון :אילן שדה
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לא מתאים 'ונוכל להגיד , שאחרי זה יביאו לנו גם ככה את המבנה המפורט :אורן סקוט

 . לנו

 . ירים יד? מי בעד, חברים? עוד שאלות. כן. חד משמעית :אילן שדה

 ? צריך לספור :אסף ארנון

 . תודה רבה? מי נמנע? מי נגד. לא צריך, לא :אילן שדה

 . עוד אין לנו פרטים, לטה עקרוניתאבל זו רק הח :דובר

 ( מדברים ביחד)

 

 .8112 1עדכון תקציב  - 4סעיף 

מסרו לנו , הבאנו בזמנו את עדכון התקציב כאשר כפי שנמסר. עדכון תקציב :אילן שדה

 0%פחות , להכין את התקציב על פי מענק שנה קודמת, בהכנת התקציב

 . נהועשינו מות, ואת זה עשינו. שלהעמיד אותם בצד

 ***עונה לטלפון *** 

 . להם עוד לא מסרו כלום .עירוןמנהל מבואות , ניצן :אילן שדה

 . תלמידה שלו, היא היתה אצלו :דובר

 . מה, הוא עוד לא יודע מי, הוא שמע :אילן שדה

אותו , כמה חודשים אחרי. ואז אנחנו אישרנו את התקציב, בכל אופן, טוב :אילן שדה

הרבה -זה היה סכום הרבה 0%במקום , תקציב₪ ון מילי 0-לנו כ... משרד

אבל ידענו שאנחנו אמורים לקבל . יותר קטן כמובן ששמנו בצד כמותנה

ערי עולים זה משהו . ערי עולים... נוסף למענק כתוצאה ממה שנקראסכום 

ערי אולים קיבלו ארנונה . גם רמת השרון היתה ערי עולים, היסטורי

, 08%-ו 08%אם אנחנו מקבלים . נונהאר 088%, ממוסדות ממשלתיים

. בית חולים ועוד, אם זה מחנות צבא, ויש לנו לא מעט, נותנים למעשה הנחה

מי . אבל אנחנו מחזירים את הרוב למדיה, לא משנה, 88;48בית חולים זה 

שיש להם שדות , ויש כאלה שהיו ערי עולים. לא החזיר בכלל, שערי עולים

, והוחלט להוריד את זה. מתקנים גדולים, ייםתעופה אצלם ועוד דברים צבא

 -' א, הוחלט, אבל כשקיבלו את ההחלטה. כי זה משהו היה היסטורי ולא נכון
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יחולק , הכסף שחסר בגין זה -' ב. שנים 0-במשך כ, שיעשו את זה הדרגתי

יחולק לרשויות , לפי החלטה ואיזשהו מודד, זאת אומרת. לרשויות אחרות

כי כל , כל שנה זה עולה. ₪מיליון  0.0-שנה קיבלנו כ אנחנו לפני. האחרות

ואנחנו למעשה קיבלנו . אז כל שנה זה עולה. שנה מקצצים להם סכום נוסף

 0.8למעשה , ₪מיליון  0.058-כ, השנה סכום שלא חשבנו שיהיה כזה גדול

אלא בגין אותו קיצוץ שביצעו אצל ... בגין כך אנחנו לא היינו. מענק₪ מיליון 

, ואז אנחנו החלטנו להביא למליאת המועצה עדכון תקציב. וליםערי ע

כאשר אנחנו בנושא הזה , העדכון הוא נשלח אליכם אני מביןשלמעשה 

חלק מהתקציב המקורי . החזרנו חלק גדול מאוד כדי לעמוד בתקציב

אם זה היה רכישות של כל , זאת אומרת. רים"העברנו אותו לתב, שאישרנו

אז העברנו , במסגרת תקציב בלתי רגיל לאשר אותםשאפשר , מיני דברים

אנחנו החזרנו את הנושאים . רים"לשם דברים כדי לבצע אותם דרך תב

ובכך השארנו ונביא גם את היקף , האלה לתקציב כפי שאישרנו המקורי

שמאפשרות לנו לפתח ולתת תשובות לנושאי פיתוח , הן גדולות יותר, הקרנות

עולה , ₪מיליון  088הוא היה , התקציב שהיה, ןולכ. שנחליט עליהם במועצה

כאשר הדברים שאני . ₪מיליון  080.00-עולה ל₪ מיליון  088.0. מיליון 080-ל

יש . אנחנו שמנו בצד סיוע, יכול לומר שאנחנו בהם במיוחד בולטים פה

ואנחנו לאורך שנים . מי עמי ומצפה אילן, בים קטנים שזה אל עריאןיישו

, השומר הוא אותו שומר, למשל ביישובים האלה. ם האלהמסייעים ליישובי

הם הרבה , אבל מי שמשתתף בזה כיישובים, והשמירה היא אותה שמירה

שלא ערב רבין . ₪ 088,888ולכן אנחנו הקצינו לנושא הזה , פחות תושבים

תרבות סוף . אנחנו החזרנו גם את הקיום שלו, אלא היה בצד, היה מתוקצב

ן "השתתפות לנט. קיצצנו בתרבות והחזרנו את זה, פעם עוד, הקיץ קבלניות

בשער מנשה אנחנו נותנים להם . שירותים לשער מנשה. החזרנו, שהיה בצד

במועצה אז ... ומשלמים ארנונה, נותנים להם איזו השתלמות, ₪ 08,888-ב

חלק . לציוד₪  288,888-ותקציב נוסף שהוספנו כ. אנחנו משתתפים בנושא

כורסאות , ה גם החלפת הכורסאות פה ועוד כל מיני דבריםמהציוד שנאמר ז



 .כ.מ  84240

 הקלטה ותמלול"  חבר"

17 

יש לא מעט ציוד , חלקן אולי טובות. שנים כבר 00, שניתנו עם הקמת המבנה

אנחנו מאוד . יש ציוד למחלקת הרווחה החדשה. שצריך להחליף ולחדש

צריך לומר שבסך הכל , זהו. הצטמצמנו עם הדברים אז הכנסנו גם לזה

מיליון  0.8-כתוצאה מהנושא של ה, לא קוצץ השנה התקציב למעשה כמעט

 . שנה הבאה נקבל יותר. שקיבלנו

 ? ן"השתתפות בנט, מה אמרת, סליחה, אילן  :איציק שלומי 

 . כן :אילן שדה

 ? א"של מד  :איציק שלומי 

 . תמיד הרשויות משתתפות, כן :אילן שדה

 ? נים של חדרה"בנט  :איציק שלומי 

 . ן"בנט. אני לא זוכר שנה שלא השתתפנו. לאורך הרבה שנים. נים"בנט, כן :אילן שדה

הם כבר הפכו להיות חלק מהתקציב השוטף , ₪מיליון  0.8-ה, סליחה, אילן :ראשיד כבהה

 ? של המועצה

 . כן :אילן שדה

  -אנחנו כאילו, ואנחנו עכשיו מאשרים את זה :ראשיד כבהה

 . החזרנו את מה שקיצצנו :אילן שדה

 ? ₪מיליון  0.8איפה הלך ... ? חייבים להחזיר? זה חובה כאילו. בדיוק :בההראשיד כ

 . אתה חייב להראות מה אתה עושה עם התקציב, בטח :אילן שדה

 . חייב לאשר אותו גם :דובר

יצאו , חלק מהדברים שחזרו לתקציב, אני עוד פעם אומר. אתה חייב לאשר :אילן שדה

 . כשאנחנו בהם מסייעים ליישובים, הרים והכסף חזר לקרנות המועצ"מהתב

הופיע , 2800כשאנחנו אישרנו פה את תקציב , לא יודע למה אני לא מוצא :אסף ארנון

, זאת אומרת, שזה היה באדום, כל הדברים האדומים שאמוריםמצד שמאל 

 . ובתנאי שנקבל את הכספים, שכאילו הורדתם

 . כן :אילן שדה

 ? רואה שהם לא מופיעים פההיו שם סעיפים שאני  :אסף ארנון

 ? כמו :אילן שדה
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 . כמו לדוגמא גיל הרך :אסף ארנון

אני אבדוק  .אני אבדוק את זה. אני באמת לא רואה למה זה לא, גילך הרך :אילן שדה

 . 288,888-ה, את זה

למה שהצגתם לנו אז שאישרנו את , כי חיפשתי את זה עכשיו? האם יש קשר :אסף ארנון

האם הם צריכים להיות , יפים שבהם היה מותנה בכסף הזההיו כל הסע? זה

 ?חופפים

 ... אז אני אבדוק בדיוק איפה ה. כן. כן :אילן שדה

כי אני לצערי . אז אני מציע בכלל שתבדוק אם אפשר לראות את מה שהיה :אסף ארנון

  -כדאי שחגי גם ישמע, הנה. לא מוצא את זה

 . היא גרה במאור, ןהיא שמיניסטית במבואות עירו :חגי פלמר

 . שוכרת במאור :אילן שדה

 . אבל ההורים בדרך, עוד לא הודיעו סופית :חגי פלמר

 . קדם מכינה, שזה היה קדם צבאי בכלל, אבל מה שאמרו :אסף ארנון

 . מכינה לקדם צבאי :דובר

 . ג"זה לא י, ב"אז היא י :אסף ארנון

 . שיו עושים טיולי גיבושועכ, ב שהתקבלו למכינה"כל הטיול הזה זה י :דובר

 .ב"הם בי, אז הם עוד לא במכינה, אוקיי :אסף ארנון

כי אבא , זו טרגדיה כפול. היא נהדרת גם, הנכדה של אחות של עומרי שיצא :אילן שדה

והיה בעמק הירדן , נסעו לשדה התעופה לפני הרבה שנים, של עומרי ואמו

יזה גזע עץ וניצלה האמא הצליחה להיתפס על א. שיטפון ושניהם נסחפו

 . והאבא נפטר משיטפון

 . אריק ארגן אז משלחת מפה שייצאו לחפש :דובר

 .יצאנו לחפש, אני יודע :אילן שדה

 ?או שזו אותה ילדה? גם הילדה שקשורה לעומרי וגם ילדה ממאור :דוברת

 . היא עדיין לא נמצאה, לא מצאו אותה. זו אחרת, לא, לא :אילן שדה

 ( מדברים ביחד)

  -שהיה לגיל  הרך תוספת, של החינוך₪  288,888-ה :ילן שדהא
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  -כשאתם הצגתם את התקציב פה . אני אשאל את השאלה אחרת, חגי :אסף ארנון

 . יכול להיות שהוא בתקציב עצמו :אילן שדה

 ... מקסימום, אז אני אשאל :אסף ארנון

 . התבקשה תוספת ואמרנו שזה מותנה :חגי פלמר

השאלה אם כל מה . אני זוכר שהיתה רשימה די ארוכה. שזה מותנה, קבדיו :אסף ארנון

 ? או שיש עוד דברים שאינם, שכתוב פה היה באותה רשימה באדום

 . ששמו אותו בתקציבים מותנים, הוא לקח את האקסל שהיה למטה, לא :חגי פלמר

 . באדום :אסף ארנון

 . אני לא זורק, או ירוק :חגי פלמר

 . אדום זה היה :אסף ארנון

הוא מתלבש על התוספת שקיבלנו ממשרד , וכל מה שהיה שם. לא משנה :חגי פלמר

 . מתקנת עיר עולים, הפנים

 ? אז חוץ מהחינוך לא חסר כלום :אסף ארנון

 . אני לא זוכר בעל פה, תפתח רגע. אבל יכול להיות שכתוב שם על החינוך :חגי פלמר

 ? אפשר שאלה קטנה, אילן :ראשיד כבהה

 . כן :ן שדהאיל

האם שווה לתת איזשהו , ₪מיליון  0.8מהסכום הזה שקיבלנו כאילו פיצוי  :ראשיד כבהה

 . תיקון כבישים למשל, סתם? משהו פנימי אולי... סכום מסוים

 . ר"זה תב, לא :אילן שדה

 ? ...אפשר לקבל  :ראשיד כבהה

לתת ליישובים  עכשיו יש לנו בקרנות יותר שנוכל. רים"זה תב, לא, לא :אילן שדה

 . לכבישים או לכל דבר אחר שנרצה לתת

 . רים"תוספת לתב :דובר

 . התקציב חזר לתקציב המקורי שאישרנו למעשה. הכסף עבר :אילן שדה

 ... הוא אמר, גן שמואל קיבלו העלאה בתקציב :אסף ארנון

 להחזיר את כל מה שקוצץ בתקציב, זה בעדיפות ראשונה, מה שהוא מציע  :עלי כבהה

 . המקורי
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. אז הוא אומר שלגבי החינוך הוא לא רואה. זה מה שנעשה, זה מה שעשינו :אילן שדה

. חברים, בואו. זה ייבדק, יכול להיות שיש, לא בטוח. יכול להיות שזה מופיע

בנושא הזה אנחנו . לא יכול היה להיות היום, נתן איננו. אני מציע לאשר

. נתקן את זה במליאה הבאה, יקוןואם צריך ת, נעביר אינפורמציה, נבדוק

שעקרונותיו הם למעשה , אבל לאשר את עדכון התקציב כפי שמופיע פה

 .. להחזיר

 ? השאלה אם אחר כך אתה יכול לעשות שינוי  :פבל שטיין

 ? למה אני לא יכול. אני יכול :אילן שדה

 . בסדר  :פבל שטיין

 . אתה יכול כל השנה לעשות שינוי :אילן שדה

 . 0ושים עדכון ע :דובר

, ואמר את זה נתן בסקירה, אני יכול לומר שבאופן כללי. תמיד אנחנו יכולים :אילן שדה

קשור לגובה , אנחנו במשא ומתן. יש לנו ציפייה לקבלת הכנסות נוספות

אנחנו לא מימשנו כתוצאה מהוועדה . אשר חלק מזה, הארנונה והכל

והבנו שאם ההכנסות , סותחלוקת הכנ, הגיאוגרפית שהיא גם ועדת הכנסות

ובסכומים יותר , אז עלולים לנגוס לנו בהכנסות, תהיינה גבוהות מידיי

לא יהיה מחסור בתקציב במהלך , זאת אומרת. גדולים מהסכומים האלה

אני יכול לומר שאפילו יש הבנה אצל מי שצריך , כתוצאה, השנה הזאת

איך נגמור . ה יותרגם קדימ, שהוא מבין שהוא צריך לשלם גם אחורה, לשלם

וגם לא יקצצו לנו בוועדה , אני מקווה שנגמור את זה טוב, את זה

אבל אני מקווה , זה לא פשוט, אנחנו פועלים בנושא הזה. הגיאוגרפית

מי בעד לאשר את , טוב. אני כמעט בטוח שנצליח בנושא הזה. שנצליח בנושא

 . תודה רבה. ירים את ידו? עדכון התקציב

 

 .ור החלפה של דוד גוזלן ברונן קשי כחבר הועדה לתכנון ובנייה מנשה אלונהאיש - 8סעיף 

אישור החלפה של דוד גוזלן ברונן קשי כחבר הוועדה לתכנון ובנייה מנשה  :אילן שדה

הוועדה בנויה בכך שיש לה . הוועדה לתכנון ובניה, לא חבר מליאה . אלונה
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יש מבנה מיוחד של הוועדה כוועדה . חברים מיישובים, חברי מליאה

צריך לומר שרק מלפני חודשיים . כל אחד יש לו גם ממלא מקום. מרחבית

עד אז היה . ר"תוקן החוק שמאפשר ראש המועצה הגדולה בוועדה לעמוד כיו

 . תיקנו את החוק, זה כמה מקומות שהנושא הזה. רכביכול אסו

 ? מה ההבדל  :עלי כבהה

הוועדה המרחבית , ההבדל הוא שראש המועצה הגדולה בוועדה המרחבית :אילן שדה

 ... היא ועדה שיש בה יותר מרשויות

 ?זה על פי חוק יהיה  :עלי כבהה

 . על פי חוק :אילן שדה

 ? קודם לא היה  :עלי כבהה

 . ם לא היהקוד :דובר

אני סיפרתי פעם כבר שמישהו רצה . אז תיקנו את החוק, קודם לא היה :אילן שדה

, זה בסדר, זה היום חוקי. לא משנה, למנות פה את אחיו כדי לקבל משכורת

 ? מי בעד, טוב. אין בעיה

 ? ומאיפה המחליף של גוזלן  :עלי כבהה

 . גוזלן עוזב, לא :אריק טויל

 ? במקומו אבל מי, אוקיי :דוברת

 ? מי בעד לאשר את רונן קשי כחבר הוועדה. מקציר המחליף :אילן שדה

 . רונן קשי מקציר  :עלי כבהה

 ?לא מזמן עשינו את זה כבר  :פבל שטיין

 . לא, לא :אילן שדה

 .לא מכירים אותו? איך נצביע, אבל את רונן לא מכירים :דובר

ל דבר זה משרד האוצר היום אני מי שיאשר את רונן בסופו ש. אבל בדקו :אילן שדה

 . ווהם שמאשרים אות, מעבירים את כל הפרטים שלו. חושב

 ? מה קשור אוצר? למה אוצר :דוברת

 . האוצר הוא האחראי על התכנון היום :אילן שדה

 ( מדברים ביחד)
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 . תודה רבה, פה אחד, אוקיי? מי בעד לאשר את חבר הוועדה, חברים, בואו :אילן שדה

 

–אישור בקשה מהחטיבה להתיישבות לתמיכה במצפה אילן במסגרת קול קורא  - 2סעיף 

 .טיפול נקודתי 

במסגרת קול , אישור בקשה מהחטיבה להתיישבות לתמיכה במצפה אילן :אילן שדה

 . קורא טיפול נקודתי

 . קח כמה שאפשר, סוף הם נותנים כסף-סוף :אסף ארנון

בגלל שרשויות אחרות יצאו בכל מיני , נולמזל. יש את החטיבה להתיישבות :אילן שדה

, קיבלו מאצלנו. כי אנחנו שנים של מועצה לא קיבלנו, הגדרות שנעשו חדשות

אבל נעשו , אבל כמועצה לא קיבלנו. מצפה אילן קיבל סיוע בהקמת היישוב 

ופנינו , ואנחנו כן מקבלים כמועצה תקציבים, שינויים כלשהו בהחלטות

ובסופו . הספורט ולמרכז הביטחון, אולם החדשלתקציב לנושא של הקמת ה

 . אולם... אנחנו חשבנו שלביטחון. של דבר אישרו לנו

 . ₪מיליון  0.0, כנראה :דובר

₪ מיליון  0.0-אנחנו ניקח את ה, אם זה הולך לאולם. ₪מיליון  0.0-כ :אילן שדה

את , כדי לבנות אותו, להגדיל השתתפות במרכז הביטחון שלנו, מהאולם

תברואה ומחלקת , כולל מחלקת תחבורה, שיהיה מושלם, כז החדשהמר

 . הביטחון ומרכז חירום של המועצה

 . התחלנו בעניין של החטיבה על מצפה אילן, אילן, רגע :אסף ארנון

 . כן, כן :אילן שדה

 . ואז אתה מדבר על האולם :אסף ארנון

אנחנו נכנסנו , לנוקיב, אחרי הרבה שנים, ומסרתי שהשנה פעם ראשונה :אילן שדה

 . עם אפשרות לקבל כספים, כמועצה לחטיבה

 . אנחנו קנינו מרצדס שהם איבדו כסף בעבר :אסף ארנון

 . אבל יש גם טיפול נקודתי ליישובים, בואו, בואו :אילן שדה

 ( מדברים ביחד)

מקבל ויכול לקבל סיוע עקב ההקמה , כיישוב בהקמה, מצפה אילן, בכל אופן :אילן שדה
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, יש לו המון הוצאות ומעט הכנסות, צריך לומר. יוחד בתקופה הזאתבמ, שלו

אבל עדיין יישוב קטן עם . כי הוא מעביר את עצמו מהקרוואנים למבני הקבע

אבל הוא גם צריך לשפץ מתקציבו את . משפחות 40זה רק , מעט ארנונה

כדי שיוכלו להעמיד אותם למשפחות הבאות שמגיעות ויגיעו , הקרוואנים

, ד בנויות תוך כשנה"ח 008יהיה  40כי במקום . 0ואז היישוב יגדל פי . יישובל

כל המהלך . 40ד במקום "יח 008-זה יהיה למעלה מ, זאת אומרת, 40ועוד 

כדי לראות , אבל גם דברים חברתיים, הזה צריך גם דברים פיזיים לבצע בו

דול איך קולטים את המשפחות החדשות ונערכים ביישוב לקליטה ולגי

ואנחנו צריכים לאשר את הנושא הזה , הדרמטי שנעשה וייעשה ביישוב

סביר . שאנחנו ממליצים לתת ולסייע למצפה אילן, לחטיבה להתיישבות

אני לא בטוח שהם ... אם נציע שוב לגן שמואל, להניח שגם מצפה אילן יקבל

 . אבל הם לא ייתנו סיוע, אולי הם יבקשו סיוע, ייתנו את הסיוע

 . רגבים אבל כן :רנוןאסף א

 .או למגל :אילן שדה

 . רגבים להרחבה, לא  :איציק שלומי 

 . ₪תרמו מאות אלפי , אני יכול לומר לכם שגם מגל וגם מענית :אילן שדה

 . ₪ 008,888 :דובר

גן שמואל בטח גם תרם . לקרן הסיוע התנועתית לנזקקים, ₪ 408,888מענית  :אילן שדה

 . את חלקו

 . נבקש לחטיבהאנחנו  :דובר

כי אנחנו צריכים , רק כדי שזה יהיה לפרוטוקול גם, רק אם אפשר, אילן :חגי פלמר

היום המדינה מאשרת את חלוקת , קודם כל, לרשום פרוטוקול על הדבר הזה

קריטריונים שרלוונטיים  2יש . התקציב של החטיבה על פי קריטריונים

שמקנה , זור עדיפות לאומיתזה א -שני , זה יישוב חדש -אחד : למצפה אילן

זה עוד , ולכן. זה דבר אחד, יש שם קריטריונים שנותנים נקודות. נקודות

, 2800קול קורא אחד זה . קולות קוראים 2מגישים , הדבר השני. סיבה להניח

נושא אחד . נושאים 2-הקולות הקוראים מחולקים ל. 2800קול קורא שני זה 
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הקהילה ובפעילויות להעצמת  זה נושא של תמיכה בקהילה במערכות

והנושא השני זה באמת כמו שאילן . הקהילה לקראת קליטה מאסיבית כזאת

תכנון בית כנסת  -אחד : פרויקטים 0מדובר על  2800-ב. אמר זה תשתיות

שיפוץ הקיים כדי שהוא יוכל להכיל  -השני , הקבע שהוא מבנה מרכזי ביישוב

מדובר על לקיחת ניהול ופיקוח  2800-וב. ויקט גינוןפר -שלוש , עוד אנשים

שיוכל להכיל את , להקמת בית כנסת הקבע ותכנון של מבנה רב תכליתי

 matching 08%, מיליון כולו 0.000-מדובר על כ 2800-התקציב . הקהילה

בערך  88%שהם שם , ומשהו 888-מדובר על כ 2800-וב. היישוב 08%, חטיבה

כדי שנוכל גם לעדכן , ככה כבריף גדולאז זה . זה היישוב 48%-זה החטיבה ו

 . את זה בהחלטה

 ? מי בעד לאשר? לא? שאלות, טוב :אילן שדה

 . אנחנו נאשר, כל מה שאפשר לקחת מהחטיבה להתיישבות :אלישע הוסמן

 ? הצבעת, חגית? נמנעים? מי נגד, חברים :אילן שדה

 . כן, כן :חגית סלם

 ... בות ללא זה לא לחטיבה להתייש. בסדר :אילן שדה

 ... אבל סוף סוף אנחנו. זו אותה חטיבה :חגית סלם

 ( מדברים ביחד)

 

 .ב"ב חריש באופן זמני לאזור אנדרטת מג"העברת בסיס מג - 7סעיף 

 . ב"ב חריש באופן זמני לאזור אנדרטת מג"העברת בסיס מג, חברים :אילן שדה

 ... זה 2808-ב :דובר

במליאת המועצה את הקמת הקריה החינוכית של אישרנו , 05.0.00-ב, בואו :אילן שדה

אם זה . צורפה מפה עם האלמנטים שיהיו שם. ב"ב באזור אנדרטת מג"מג

. כאשר חלקם יעמדו גם ברשות תושבי המועצה. ואם זה אולם, בריכת שחייה

ב "ואנחנו גם כתבנו למג, כאשר יש שם מספר מתחמים שהוצגו למועצה

אני . זהו. ב"כל כך התקדמו בנושא הזה מג ויש את הפרוטוקול ולא, שאישרנו

ברכות על , ל המשטרה"הוא היה סמפכ, כתבנו לישראל יצחק, יכול לומר
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, ב"בהמשך לפגישות שקיימנו בתפקידך הקודם כמפקד מג. קבלת התפקיד

ב "אישרה מליאת המועצה האזורית מנשה את הקמת קרית החינוך של מג

יש להכין ולנסח הסכם בין משטרת , על פי הסיכום. ב"בצמוד לאנדרטת מג

ישראל למועצה אשר יגדיר עקרונות אשר נמסרו בעל פה בכדי לאפשר 

נשמח לקבל טיוטה שתהווה את הבסיס . התקדמות בקידום הפרויקט

. זה נשלח אליו קצת אחרי האישור שניתן במליאה, זאת אומרת. להסכם

. רים האלהיש את התכניות ויש את כל הדב. ומאז למעשה לא קרה דבר

אנחנו היינו . מאז קרו דברים. ב חוף"ב בחריש הוא מה שנקרא מג"בסיס מג

, מחוזות 2-המחוז הצפוני חולק ל. למחוז הצפוני של המשטרה, שייכים לצפון

ב "והוקם מג... ב מחוז צפון שישב ב"היה מג, ב"גם מג. חוףמחוז צפון ומחוז 

ב חוף התיישב "מג. של המשטרה, חוף במקביל למחוז חוף של הכחולים

- זה היה פעם מה שנקרא. ופעם מחריש, והוקם בחריש

 ? איזה שבט? איך קוראים לקדם הצבאי הזה :דוברת

הם לקראת , ב"י-זה ממש ב... זו לא המכינה, אבל זו מכינה למכינה. בני ציון :חגי פלמר

 . הכנה

וגה שהיתה פלוגה במקום פל, הוא התיישב, בכל אופן. לקראת הליכה למכינה :אילן שדה

זאת , ב חוף"הוחלט שזה יהיה מג, ב צפון"שהיתה שייכת למג, ב"ד של מג"מ

ב חוף שיושב "מג. ב"מג, וזה פעל מחריש שם, המקביל למשטרה, אומרת

הוא גם יושב , ב"איפה שהמג, כי בונים שם, איננו יכול לפעול מחריש, בחריש

ושם , תו הסוכנות בזמנוקיבוץ שהקימה או. היום בקיבוץ שהיה חריש בזמנו

אחת הסיבות המרכזיות שהם לא יכולים להיות . ב בפאתי הקיבוץ"ישב מג

היא הסיבה , סיבה נוספת לא פחות חשובה. הם הסיבה שהולכים לבנות, שם

והיו רופאים . ק כל הזמן של הפינוישהם למעשה חיים בתוך אב, הבריאותית

 ... ם שאפשר בווהיו בדיקות ונקבע חד משמעית שזה איננו מקו

 ? ...אז אם ככה התושבים  :עלי כבהה

 . ברור :אילן שדה

 . השכנים במצפה אילן  :עלי כבהה
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 . נכון, נכון :אילן שדה

 ? רוצים לבנות בית ספר לשוטרים בעצם. זה התפזר לי, אילן :אתי הילמן

 . לא :אילן שדה

 ... ב"למג :אתי הילמן

 . קריה אקדמאית :חגי פלמר

 . זה קרית חינוך, לא בית ספר לשוטרים, קרית חינוך :אילן שדה

 ? זה כבר הוחלט :אתי הילמן

 . אבל לא נערך הסכם, זה אושר לפני כמה שנים :אילן שדה

אבל לגבי עין עירון ובעלי , 2800-אני פשוט לא זוכרת שהייתי פה ב. אוקיי :אתי הילמן

 ? הקרקעות שם וזה

 . גם היום דיברתי עם אסף, וןהכל היה מוסכם עם עין עיר :אילן שדה

 ... כי אני לא רוצה. בסדר :אתי הילמן

אני לא זוכר אם . הקרקע שם היא קרקע שהועברה מעין עירון. אני אמסור לו :אילן שדה

מתוך כוונה , או מתישהו הועברה למועצה 0550, עוד לפניי, 0558-זה היה ב

למועצה ממושב עין ואז זה הועבר , במקום הזה, להקים את בית המועצה שם

 . עירון

... אבל בינתיים הם לא צריכים אישור זמני כדי להעביר את זה לזמן הקצר  :פבל שטיין

 . שנה שנתיים

 . כן, כן :אילן שדה

 . זה סיפור אחר לגמרי  :פבל שטיין

חלק , היא למקם במקום הזה, ב"הפנייה היום של מג. אני אמסור, בואו :אילן שדה

, לא פוגע בחרובים. שם יש חרובים. שאיננו פוגע באף עץחלק קטן , מהמקום

קרית חינוך בחלק קטן , אבל במתחם שאמור להיות והיה ותהיה קרית חינוך

אז רק המקום הזה חלק , אם הדף הזה הוא כמעט כולו קרית החינוך, ממנו

ב "ב מבקש למקם את מג"מאוד קטן שהחלק הצבוע הוא המקום שבו מג

, אלא אך ורק במבנים יבילים, לא בבנייה בכלל, בלבד במבנים יבילים, חוף

 . שיובאו וימוקמו במקום
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 . תגיד לי... אל תעשה? תזכיר איפה זה יוצא? איפה אילן :רנו'אורי בז

 . העיגול הוא האנדרטה. על יד האנדרטה. הנה :אילן שדה

 ?תישאר פתוחה מכל עין עירון? מה עם הגישה לעין עירון, אילן :אתי הילמן

 . לא :אילן שדה

 . היא תהיה מאובטחת הרבה יותר :דובר

 . מאובטחת זה בטוח, לא :אתי הילמן

 ? מה חשבת, בטוח שתהיה :אילן שדה

 ...זה שסוללים את הכביש, התנאי :אסף ארנון

 ? את רוצה שיישאר פתוח :אורן סקוט

 . ברור :אתי הילמן

 ...התנאי שיהיה לי מספר  :אורן סקוט

 . אני אמרתיגם  :אתי הילמן

 ( מדברים ביחד)

כי הם עכשיו יושבים על ? מה המשמעות מנקודת מבט של המועצה, אילן  :אורן סקוט

 ? נכון, ועוברים לשטח של המועצה, שטח שהוא לא של המועצה

 . אבל לא מלא, משלמים ארנונה, כן :אילן שדה

 ? ...על החלק היחסי שמשתמשים ממה שהוקצה להם לפני :דובר

. הם משלמים ארנונה על פי המבנים שישנם על השטח וכל דבר שצריך, לא :דהאילן ש

 . אם זה זה, אם זה היטל ביוב

 ? יש להם לוחות זמנים להקמה של האקדמיה :אורן סקוט

 . לאקדמיה לא :חגי פלמר

 . הם פועלים לגייס את הכספים. עוד אין להם, לא, לא :אילן שדה

 ? יעבור משםזה , כשתוקם האקדמיה :אסף ארנון

 ? מה הבעיה, ב"הולך להיות פה בסיס מג, אנחנו צריכים לעודד את זה :דובר

 . תן לאנשים לשאול שאלות. מספק כבר? מה אכפת לך ששואלים שאלות :אסף ארנון

 . לא מפסיק לשאול שאלות? כמה שאלות :דובר

 . עוד לא גמרתי :אילן שדה
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 ? זה זמני או קבוע שם, אילן  :עלי כבהה

, עם המהנדסת, דנו גם היום עם היועץ המשפטי. זה רק מבנים יבילים. זמני :לן שדהאי

ואנחנו , והנושא, דנו היום בנושא הזה. עם היועץ המשפטי של הוועדה

הוא צריך יהיה לעבור את כל ההליכים , שהיה ויאושר, הבהרנו את זה למגב

בר שהוא לא על פי אין פה איזשהו ד, זאת אומרת. של תכנון ובנייה על פי חוק

צריך יהיה . זו לא התקופה הזאת, עוברים, שבאים ושמים קרוואנים, חוק

כולל משרד , והכל על פי חוק, מה שצריך, על תשלומים... לעבור על פי חוק על

 . ביוב וכל מה שצריך, בריאות

 ?יש לך שם תשתיות  :פבל שטיין

 . מים יש, חשמל יש :אילן שדה

 ? ביוב  :פבל שטיין

או . זה נבדק כבר על ידי עזרא. אבל יש אפשרות לפתור לחיבור, ביוב לא :ילן שדהא

ובכל אופן , אלא שמים מיכלים גדולים שנשאבו מהם, שיקימו שם לא בורות

אני חושב ? האם אנחנו צריכים להיות מעוניינים בזה. הדברים נבדקו וייעשו

, . יהיה במקום אחר זה, אם זה לא יהיה פה, שמבינת ביטחון והרגשת ביטחון

 . צריך לומר את זה

 ? עולה למועצה משהו, מבחינת עלות  :עלי כבהה

  -מקבל, כן :אילן שדה

 . מקבל ארנונה הרבה :דובר

לא , לא. הוא עולה אולי כסף, זה שימדוד את המבנים כדי שנקבל ארנונה :אילן שדה

 . עולה לנו כלום

 . כוורות' מ 208להציב ברדיוס של  לא תוכל, תדע לך שתהיה לך בעיה, עלי :דובר

 ( מדברים ביחד)

שאחד מהדבש הטוב ביותר זה של , מניסיון שלי ושל עלי, רק שתדע לך :אילן שדה

 . חרובים

 . וגם שהוא מאכיל את הדבורים בסוכר כל הזמן. זה ידוע, זה ידוע :דובר

 ( מדברים ביחד)
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 ?פוגעים בהם, החקלאים, מה קורה עם החקלאות שם, אילן :אתי הילמן

לא פוגע בתכנית שהם הגישו , שטח של האנדרטה, אמרתי, זה הכל בשטח, לא :אילן שדה

בשטח . לא נוגעים בעצים החרובים. אבל גם בהם לא יפגעו, עצים בלבד 2-ל

הבקשה של היחידה של עין . זה השטח שהוא חכירה של המועצה, האנדרטה

היא יותר לקרית החינוך  הכוונה, שאם יהיה שם, שגם אז עלתה, עירון

לי זה נראה קצת מוגזם שהם אומרים שלפי ספר , ולאנדרטה שבאים שם

בעין  08,888כי בחצר הישנה יש . מבקרים בשנה 088,888האורחים יש שם 

 . זה אני יודע, שמר

 ? 088,888מאיפה יש להם  :דובר

 . הם לוקחים בחשבון את יום העצמאות :דובר

אז עין עירון . הם אומרים. לא משנה, בכל אופן. נראה לי מוזר, רנראה לי מוז :אילן שדה

שזה יינתן , לא משנה, ביקש אם יהיה שם להקים איזה קיוסק או משהו

והסכמה גם של משמר הגבול שזה יופעל , ויש אבל הסכמה של המועצה, להם

. אסף אמר לי את זה גם היום. זה גם היום, בסדר. על ידי עין עירון הנושא

 . זה חשוב. אני מציע לאשר את זה, זהו

 . בתנאי שהם ישמרו לנו על השדות :אסף ארנון

 . אנחנו שומרים לך על השדות, הלו  :רנו'אורי בז

אני יכול לומר שאתמול הם תפסו באחד מהיישובים השכנים רובה עם  :אילן שדה

 . ולא מישהו שמשרת במילואים, תחמושת

 . מצפה אילןיכול להיות שעשו פשיטה על  :דובר

היום גם היישובים . צריך לברך על הפעילות, הפעילות. ב תפס פה"לא מג :אילן שדה

זה יביא יותר , רוצים את השקט, הערביים רוצים את המשטרה ואת הפעילות

 . שקט לאזור שלנו שזה יהיה פה

 . זה רעיון מבורך :רנו'אורי בז

 ( מדברים ביחד)

 . בואו, חברים :אילן שדה

 . רק על הנושא של הביוב... צריך ל, אילן :ובןאורן רא
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 . הכל, הכל :אילן שדה

 . שהם לא זורקים את זה לוואדי :אורן ראובן

 . אין דבר כזה, לא :אילן שדה

 . יתלו אותו ואותם ביחד. אין דבר כזה :דובר

אני נשפטתי על . ביוב היום זה משפטים מיידי, צריך להבין. אין דבר כזה :אילן שדה

ר סולימן גם נשפט "אני נשפטתי וד. אני, ב של אום אל פחם שזרם אצלנוהביו

ר "ד, אמיתי. הוא בא בבגדים חומים, אני באתי עם הבגדים האלה. יחד איתי

אז הוא בא מבית . רופא שיניים, שהיה ראש העיר באום אל פחם, סולימאן

הביוב של קנס על ₪  08,888, הרשויות, ושנינו קיבלנו, ושנינו עמדנו. הסוהר

 . שזרם בוואדי, אום אל פחם

 . אבל היום אתה יכול לחטוף על זה אישי :דובר

לקצוב את , שנים 0-אנחנו מציעים ל. מי בעד לאשר את ההצבה, חברים :אילן שדה

ואנחנו נבדוק עם , אם זה שימוש חורג או שימוש אחר, שנים 0-ההצבה ל

 . המחוזית

 ? כמה אנשים זה "מה הנפח? מה הגודל היום :אסף ארנון

 ... אני לא יכול :אילן שדה

 .זה פחות מפלוגה :דובר

 . פלוגה מינימום :דובר

 . לא יכול להגיד :אילן שדה

 . אסף, עשרות :חגי פלמר

 . כל הזמן בשטח... כמה עשרות אנשים :אורן סקוט

 ? לאשר את זה? מה ההחלטה :חגי פלמר

 . אוקיי? מי נמנע, מי נגד. שנים 0-ל. ירים את ידו? מי בעד, חברים :אילן שדה

 

 .רכישת מצלמות אבטחה - 9סעיף 

 . כמה נושאים כספיים, חברים :אילן שדה

 ? אתה רוצה רגע אילן את המצלמות :חגי פלמר
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מושב גן השומרון , תהליכים מקבילים 2היו פה , בזמנו. המצלמות, בואו. כן :אילן שדה

הוא הביא . תקנת מצלמותהחליט שהוא עושה אבטחה של המושב על ידי ה

כתוצאה משיקול לא . והוא נכנס לפרויקט, ייעצו לו, אחרים, מומחים כאלה

והמושב חלק , סכומים הגיעו לסכומים מאוד גבוהים של הפרויקט, נכון

וחלק אחר לא . חלק מהנושא שילם לחברה שאיתה הוא הגיע להסכם, שילם

, המועצה לבין המושבכי נוצרה שם תסבוכת כספית בין , יכול היה לשלם

תסבוכת שתגיע למליאת המועצה בדרך שנבדקת על ידי מבקר המועצה 

הנושא נבדק ויגיע לאחר . ועדת ביקורת, ח על ידי הגזברות"שהוא רו

שהמושב חייב , שיסוכמו הסכומים שלגביהם יש אי בהירות בוא נאמר

אין . הואנחנו הולכים לאיזה הסדר עם המושב לפריסה של החוב הז, למועצה

ח "בבדיקה קיים גם רו. אבל נגיע להסדר שיובא כמובן לאישור. מחיקה פה

היתה לנו . כדי שזה יהיה מוסכם ונגיע באמת להבנות והסכמות, של המושב

, טונים אחרים, היו שם טונים כאלה, כבר ישיבה עם התושבים ביישוב

לומר שעל צריך . ואנחנו חד משמעית אמרנו ליישוב שאנחנו נבדוק את הנושא

על נושא של מישהו ... ולא, או לפחות לא כאן, אין חשדות, ראוי לומר, פניו

אנחנו גם יודעים שהתושבים עצמם שילמו ... או משהו כזה... שלקח

כולל הארנונה של , ומשלמים את הארנונה שנגבית מהם והיא לא נמוכה

האלה אז כל הדברים . ושילמו מלא. ומשלמים מלא במושב, הוועד המקומי

לגבי ההסכם על הקמת ההגנה על היישוב , אבל אז נוצרה בעיה. יבואו ויוצגו

כי המחשבה , מאוד גבוהים-שהוא היה בסכומים מאוד, ההסכם. עם מצלמות

, יחד עם מחלקת ביטחון, שלנו והרצון שלנו היו על שגן השומרון במסגרת

שובים נוספים שנוכל ליישם ביי, יבנה פרויקט כפיילוט במועצה, בתיאום וזה

, מצד שני, המושב עמד גם על סף תביעות... זה לא הלך ל. בנושאים האלה

לרכישת מצלמות והתקנת מצלמות , רים למועצה"התמזל מזלנו שיש תב

פרצו , שברו אותם, ויש לא מעט שכאן פרצו להם את הרכבים, ואמצעי הגנה

 28,888ת אפילו ברעות פעם אח. ופרצו וגנבו לנו גם בבתי הספר כספים, אותם

אבל , אולי לא היה צריך לשים, באותו ערב ששמו את זה שמה. בגניבה₪ 
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אז אנחנו מצאנו את הדרך על ידי אנשים . אבל יש גם ונדליזם. פרצו וגנבו

, שבדקו את הציוד שכבר קיים בחברה, עוסקים בנושאים הזה מטעמנו

לראות . ון ועודומנחם כרכז ביטח, חגי ונתן, ונכנסו למשא ומתן עם החברה

מתאים לציוד , כי החברה כבר חלק קנתה את הציוד, שהציוד שכבר קיים

הסכומים הם הרבה יותר , ואז בדרך הזאת. שהמועצה צריכה לקנות אותו

קטנים ממה שהיה עולה לגן השומרון אם היה מבצע את הפרויקט או הולך 

נו שאנחנו מצא. התביעה היתה הולכת מולו לתביעה. לתביעה על פי ההסכם

יכול להיות שאנחנו , שלפחות חלקן, שבמצלמות שהן מאותו הסוג, יכולים

אבל מתאים למתווה שהמועצה . נשקיע יותר כסף ממה שנשלם עבורם

, לא יבצע את הפרויקט, זו הדרך תהיה גן השומרון, הנה, ואז אמרנו. הולכת

עבר מכרז ולעומת זה אנחנו נרכוש את הציוד הזה ש. אין ביכולתו גם לבצע

צריך לומר שהפנייה של ועד גן השומרון של הציוד נעשתה על פי מכרז , כחוק

אז זה . לא היינו יכולים לרכוש את הציוד, כי אם זה לא היה ככה. כחוק

ואז תקריא מה היועץ המשפטי מציע לקבל , זהו. זה נבדק ונעשה כחוק, נעשה

 . כהחלטה

גן השומרון לאספקת והתקנת מצלמות במסגרת מכרז שפרסם ועד מקומי  :חגי פלמר

עלה כי הוועד לא יוכל , ביטחון שנעשה על פי הכללים בצו המועצות האזוריות

ופנה למועצה בבקשה להיכנס בנעלי הוועד ולרכוש את , לבצע את העסקה

שהתכוונה . אז אני משתדל, זה פשוט כתב של נתן. המצלמות עבור המועצה

והתקנת אמצעי ביטחון במועצה ובקרית בכל מקרה לבצע הליך להתמצלמות 

, וועד יוצרת יתרון מבחינת עלות למועצההתקשרות בנעלי ה. החינוך

זה מאשרים את התקשרות המועצה עם , וההחלטה שאנחנו מבקשים לאשר

 . זו הבקשה. ר ולצורכי המועצה"בכפוף לאישור תב םהספק מגלקו

 . לא אמרתם כמה כסף :רנו'אורי בז

 . יםסכומ, הו :דובר

, ₪ 888,888מדברת על  םההתקשרות שעשתה גן השומרון עם חברת מגלקו :חגי פלמר

 םמגלקו, זאת אומרת. ₪ 288,888סך הפרויקט פה הוא , ואנחנו מדברים פה
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, ואנחנו בעצם נעשה איתם פרויקט, מוכנים לא לתבוע את גן השומרון

₪  088,888הגיע בסך של בערך , לא הגיע הכל, שהרבה מהציוד שכבר הגיע

. ₪ 288,888-אנחנו ניכנס בנעליהם ונעשה את הפרויקט פה באזור ה, ומשהו

 . כבר מאושר₪  088,888ר על "יש תב

 ... אבל זה לא יהיה פתח כשיו לכל היישובים שהמועצה ת :אתי הילמן

המצלמות יותקנו בפרויקט שממילא . אני לא עושה אצלם... הם נקלעו ל, לא :חגי פלמר

במקום שגן השומרון ייכנסו . לפני גן השומרון פה במועצה ותכננו אות

 . אנחנו עוזרים להם בעניין הזה, לתביעה

והסכום הזה , צריך לומר שגן השומרון שילם כבר סכום מסוים לחברה :אילן שדה

 . שולם

 ? ירד לטמיון או שאתה מקבל החזר :דובר

 . ירד, ירד :חגי פלמר

 . לקזה ח, לא ירד לטמיון, לא :דובר

 . לא :אילן שדה

 . הם קנו בזה ציוד :דובר

 . הוא לא יקבל את מה שהוא שילם. זה חלק מהציוד, קנו :אילן שדה

לא סיפקה את מה שהיא , החברה. אולי זה יפתור, אני רוצה לשאול, אילן :אנה כץ

למה בעצם הם לא ? מה קרה שם? איפה נוצר הפיצוץ. היתה צריכה לספק

 ? ...ממשיכים ולא עושים

 . כי גן השומרון לא יכול היה לשלם להם :אילן שדה

 . כי אין להם כסף :אסף ארנון

. ורק אז זה הגיע אלינו, והחברה איימה בתביעה. לא היה להם כסף לשלם :אילן שדה

ר "לרכוש את הציוד שממילא יש פה תב, ר"ואז מצאנו דרך לחלץ תב

ועל . לנו את הפרויקט והוא מתאים גם ונבדק על ידי אלה שעושים, לרכישה

, 008,888-288,888סביר להניח שהחברה לא היתה תובעת על . ידי זה להוריד

אני לא ? איך היה נגמר. היא זכתה במכרז, 888,888-היא היתה תובעת על ה

 . גן השומרון הוא יישוב שלנו, אבל אנחנו חשבנו. יודע



 .כ.מ  84240

 הקלטה ותמלול"  חבר"

34 

 ( מדברים ביחד)

 . וט על ידי המועצהברגע שגן השומרון נבחרו כפייל :אנה כץ

 . גן השומרון לא נבחר כפיילוט :אילן שדה

 . חגי, זה מה שהוא אמר :אנה כץ

ביחד עם ועדת , נאמר לגן השומרון להציע ללכת לוועדת הביטחון. לא :אילן שדה

סדר הגודל . להביא את זה כהצעה שנבחן ונאשר אותה, להציע בעיות, ביטחון

 . ₪ 008,888-הוא כ, שנאמר לנו שהפיילוט יהיה

 ? אז הם לא הסכימו :דובר

 . הם רצו והמשיכו לרוץ. לא הגיעו אלינו, לא שלא הסכימו, לא :אילן שדה

 ? אז הם באים למועצה, ועכשיו כשהם בצרות :אנה כץ

 ... הם לא הראשונים שבסכומים. לזה יש מועצה, בסדר :אילן שדה

 ... אבל, הם לא הראשונים :אנה כץ

 ( מדברים ביחד)

כל המיליון הזה שאתה מדבר . מתנות לא נתתם, אילן. קיבלנו עונש על זה...  :אנה כץ

. לא קיבלנו שום דבר חץ מאשפה, שנה חיינו בהרי החושך 08אנחנו , עליו

 . בגלל זה אנחנו ככה נראים. אז אל תגיד. עזוב

 . קיבלתם לא רק אשפה, מהרגע שנכנסתי, אני. בזמנילא  -' א. לא, לא :אילן שדה

אף אחד לא בא . נתנו לנו עונש, אבל כל השנים לפני זה. אני אומרת, אמת :אנה כץ

 . לחלץ אותנו

נהוון את זה , אורי ישנו, מיליון אם נעשה לזה 2, שנה 28-קרוב ל, בואי :אילן שדה

החזרנו לכם ולא . זה כבר היה מגיע איפה שהוא לתקרה פה הגבוהה, להיום

 . זה תשתיותעשינו את . למועצה את הכסף

 . בוא אני אגיד לך? אתה יודע מה שזה עושה לי :אנה כץ

 . די, בואי :אילן שדה

כל זמן שהוא נקלע לקשיים וגן השומרון הרי גם המיסים האישיים , כל יישוב :אנה כץ

 . הם היו מפוצלים, הם גובים לבד, שלהם היו פה

 . נכון :אילן שדה
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... ככה התחילו ל, לתת את זה למועצה ,ברגע שהם החליטו לחבר את זה :אנה כץ

 . אותו דבר קציר. שקים של צרות

הבאנו מיד גבייה , ברגע שקרה הברוך מה שנקרא ביידיש. לא, לא, לא :אילן שדה

הן את מיסי הוועד והן את , ואנחנו גובים. פרטנית בגן השומרון למועצה

  -מיסי

 . אני יודעת :אנה כץ

, בואו. היו פה דברים. כי לא הגיע, כדי שיגיעו למועצה, אבל זה אנחנו לקחנו :אילן שדה

 . הם יגיעו לשולחן הזה

 . אוקיי :אנה כץ

- ואנחנו החלטנ :רנו'אורי בז

 . הם ביקשו שהם יגבו את הכסף :דובר

 . נכון, הם ביקשו :אנה כץ

 . שתלווה את הוועדים, יישובי... אנחנו החלטנו איזה תהליך במחלקה :רנו'אורי בז

 . נכון :שדה אילן

 . זה בדיוק התפקיד שלה :רנו'אורי בז

 . היחידה לפיתוח קהילתי :אורן סקוט

 . אתה צודק, נכון :אילן שדה

 ( מדברים ביחד)

לקחה את גן השומרון , שהיחידה לפיתוח קהילתי, המעניין הוא, בואו :אילן שדה

עבר כי היה כסף שלא הו? למה ניהול טוב. כדוגמא לניהול טוב של היישוב

הדברים . לא אומר רע, חיובי מאוד. למועצה ועשו איתו כל מיני דברים

 ... יצופו

שהמועצה לא הפסידה מול הסיטואציה שהיא נקלעה , מה שהבנתי, אילן :ראשיד כבהה

בגלל שאנחנו עושים את המצלמות ומצאנו שזה תואם גם , אליה גן השומרון

 ... ל

 . נכון :דובר

 ? האם זה נכון. היו הוצאות לגן השומרון מהמועצה אז בפועל לא :ראשיד כבהה
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 . גן שומרון כבר הוציאו  :אריק טויל

אבל היא משלמת מה שהיתה ... עכשיו היא משלמת את מה שגן השומרון, לא :אילן שדה

במקום , המועצה שרוכשת מצלמות... היא משלמת ל, משלמת למוישה

 . ן השומרוןהתלבשה על המכרז של ג, שתרכוש ותעשה מכרז שלה

 ? ופתרנו את הבעיה לגן השומרון :ראשיד כבהה

 . כן :אילן שדה

 ? אבל לא הפסדנו בפועל :ראשיד כבהה

 . לא :אילן שדה

 . כי יש לנו מצלמות :ראשיד כבהה

 . נכון, נכון :אילן שדה

 . בכל מקרה היינו צריכים לקנות מצלמות :דובר

 ? ליישובים שלנו ...האם לא יהיה תקדים כזה אולי :ראשיד כבהה

שגן השומרון והתושבים לא שמחים , תאמין לי. לא יהיה תקדים. לא, לא :אילן שדה

 . זה לא דבר טוב, מהאירוע כפי שקרה

 . אני יודע, זה לא סימפטי :ראשיד כבהה

לשלם יותר במהלך השנה מאשר הרגיל שהיו , והם יצטרכו גם להחזיר :אילן שדה

 . יר חובצריכים לשלם כי צריכים להחז

 . הוועד המקומי בגן השומרון רצה להיות עצמאי לחלוטין :אריק טויל

 . מוסיפים סכום להחלטה :רנו'אורי בז

₪  088,888ר כבר של "המליאה אישרה תב, יש היום. אנחנו נכניס, בסדר :חגי פלמר

 . לרכישת מצלמות

 . ₪ 208,888אמרת  :רנו'אורי בז

 . ₪ 288,888, לא :חגי פלמר

 . אבל תגיד, מה שתגיד, ₪ 288,888 :רנו'בזאורי 

נביא , ר"אנחנו לא נוציא יותר ממה שהתב. ר מוגדל"אז אנחנו נביא תב :חגי פלמר

 . שנדע סופית את הסכוםכ ר מוגדל"למליאה הבאה תב

 . ₪ 208,888אז ? אנחנו מאשרים אבל מה :רנו'אורי בז
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מאשרים את . זו שורה וחצי, אני אקריא את ההחלטה עוד פעם, כתבנו, לא :חגי פלמר

זה הספק של ? בסדר, ההתקשרות עם הספק מגלקום לאור מה שאמרנו לעיל

ר מאושר אנחנו "בלי תב. ר מאושר ולצורכי המועצה"בכפוף לתב, גן השומרון

 . לא מתקדמים

 ? שיהיה :רנו'אורי בז

 . שיהיה :חגי פלמר

 . כן, שיבוא למועצה :אילן שדה

 . לא אחרת אנחנו :חגי פלמר

 . רק את ההשלמה. ר אחד כבר אישרנו"תב, לא :אריק טויל

 . חשבתי, בסדר :רנו'אורי בז

 . ר המלא"עכשיו נאשר את התב :אילן שדה

 . הסכום לא מוגדר, זה עדיין פתוח :דובר

 . אתה לא יכול לא מוגדר. יגיע לכאן. יבוא לפה :אילן שדה

 . ר"אנחנו לא יכולים להתקדם בלי תב :חגי פלמר

 .ננסה תמיד להוריד. זה עוד במשא ומתן. אנחנו נסכם עם החברה :אילן שדה

עכשיו אתם אומרים , ₪ 288,888אתם קודם אמרתם שהסכום זה , אילן  :פבל שטיין

 ? ...שצריכים לסכם את הסכום

 . בוא רגע סדר. לא :חגי פלמר

והיה לנו , החברה כשאנחנו ישבנו עם היועץ ועם. אני פשוט לא מבין את זה  :פבל שטיין

זה . של המיצלום של כל קרית החינוך, כבר ביועץ את כתב הכמויות נקרא לו

ראינו שהציוד , עכשיו עשינו את ההתאמות. ₪ 288,888-יצא סביב ה

. של החברה לכתב הכמויות הזה, שלא יוחזר או כן יוחזר מתאים/שנרכש

₪  288,888-הכרגע התמחור עומד סביב , בסוף המשא ומתן, אנחנו עכשיו

ונביא , ניגע בפרטים הקטנים, כשהמליאה תאשר לנו ללכת למהלך. וקצת

 . ר מעודכן"תב

 . אם אנחנו לא צריכים להגביל במשהו, מה שאורי שואל :אסף ארנון

 . לא קשור :רנו'אורי בז
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 . ר המאושר"המוגבל היום זה התב :אילן שדה

 . כרגע₪  088,888יש  :חגי פלמר

 ? ₪ 48,888ם עוד מה ע :אסף ארנון

 .  נביא לפה, ר"תב...  :אילן שדה

 . לאישור המליאה :דובר

 . נביא את הסכום המדויק לפה... ר"מליאה לאשר תב...  :אילן שדה

 ? הציוד הוא משומש  :עלי כבהה

 . לא :אילן שדה

 . לא כלום, לא התקינו. לא, לא, לא :חגי פלמר

 . חדש לגמרי, לא. עוד לא התקינו כלום, כלום :אילן שדה

 . יאללה,  win-win  :אסף ארנון

 . לא כדאי, אני ממליץ לכם לא לקנות מצלמות לוועד, עלי :דובר

מי בעד אישור של הכניסה שלנו לנעלי המכרז שבוצע כחוק על ידי , חברים :אילן שדה

 ?  מי נמנע? מי נגד? פה אחד? הוועד המקומי גן השומרון

 

 .פייםרים ונושאים כס"תב - 5סעיף 

 . כמה נושאים כספיים, טוב :אילן שדה

 . עד עכשיו זה לא היה כספי בכלל, אה :אורן סקוט

 . זה כלום, ₪ 288,888רק  :אסף ארנון

זה התקציב , ₪ 222,111, 2112מי סר לשנת אישור תקציב ועד מקומי  :אילן שדה

מי . כבר אושר להם התקציב דים האחריםעכל הוו. האחרון של הוועדים

רכישת ציוד יסוד וריהוט למשרדי המועצה בסכום של . ירים את היד? בעד

המקור הכספי הוא החזר עמלות החברה למשק וכלכלה בגין , ₪ 054,828

החברה למשק וכלכלה יש רווחים לפי היקף , זאת אומרת, 2808פעילות שנת 

אז . עמלות... היא מחזירה לרשויות שהן בעלות החברה, העבודה איתה

 . כי זה הסכום שהחברה למשק וכלכלה החזירה למועצה, ויקהסכום מד

זה הכל ציוד משרדי שזה תקציב ₪  288,888ועוד ₪  288,888זה אומר , אילן :אסף ארנון
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 ? ציוד משרדי למועצה₪  488,888זה ? מותנה מענקי ערי עולים

 . אני אתן דוגמא, זה לא רק ציוד משרדי :חגי פלמר

 . יוד משרדיכי פה כתוב צ :אסף ארנון

למשל עכשיו מחלקת הרווחה סוף סוף עוד שבועיים . אני אסביר. זה שם כולל :חגי פלמר

והולך להיות פה מה , למחלקת הרווחה מאחורה, עוברת לבית הרווחה החדש

הפסיכולוגים עוברים לאיפה שהיתה . הזזה, שנקרא משחק הכיסאות

משרד דלת שאפשר ברווחה יש התנייה למשל שצריך בין משרד ל. הרווחה

. לסדר את זה, בפסיכולוגים צריך לאטום את כל הדלתות האלה. להימלט

צריך לסדר שם שזה יהיה , מחלקת החינוך יורדת לאיפה שהפסיכולוגים

צריך לסדר פה את , הכיסאות של המליאה צריך להחליף אותם. מותאם לזה

צריך יש הרבה נושאים ש. צריך לסדר את חדר הישיבות הקטן, המחשוב

 . לגעת בהם פה בתוך המועצה

 . שנים 00אחרי  :אילן שדה

 488,888כי זה עושה ציוד משרדי , שעושים כזה שיפוץ וציוד. ... מאה אחוז :אסף ארנון

₪ . 

 . נשנה, טוב :חגי פלמר

 ( מדברים ביחד)

פעילות ליוזמות . המקור אמרנו זו החברה למשק. ירים את ידו? מי בעד :אילן שדה

המקור הכספי הוא מענק מקרן . ₪ 080,888ת ביישובים בסכום של קהילתיו

תקציב רגיל רווחה  matching-ו, התקבל כבר אישור, ₪ 08,888שלם בסכום 

אישרנו אותו כבר ₪  20,888-ה. ₪ 20,888מסעיף פעילות וקהילה בסכום של 

 . זה ישנו, זאת אומרת. בתקציב של מחלקת הרווחה

 ? ...זה ליישוב :אתי הילמן

 . ייצא כל קורא ליישובים :חגי פלמר

 ? לפרויקטים :אתי הילמן

 . לפרויקטים בקהילה ייצא קול קורא :חגי פלמר

 .לפרויקטים... לא ל :אתי הילמן
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זה היה סביב הקיימות בדרך כלל וכל מיני . פעילות קהילתית, בנושא קהילתי :חגי פלמר

 . כאלה

 ? גדרת הפעילותמה ה? הפעילות על מה מדובר, אילן :דוברת

 ? ר"מי בעד לאשר את התב, חברים... הם יקבעו עם, מחלקת הרווחה :אילן שדה

 . גינה קהילתית :אסף ארנון

פתאום רואים שאנשים . במענית יש גינות קהילתיות. גם גינות קהילתיות :אילן שדה

 . אז פה הולכים לעשות מצלמה... כי הם לוקחים, הולכים עם היד בצד

 . כולם קנו את הסל מהנצרים ועושים טיול :אסף ארנון

 . שנתראה בימים טובים, חברים, טוב :אילן שדה

התחילה ... פתחו את אולם האירועים ב. בבקשה ממך, דבר אחד, אילן, רגע  :פבל שטיין

 . העונה עם אולם האירועים שלהם

 ? חתונות ויריות, אה :אילן שדה

 . אז בבקשה ממך, דיבור שלך עם הוועד עזר לנופעם ה... אנחנו כל לילה שם  :פבל שטיין

 . אז נדבר איתו, אוקיי :אילן שדה

 ? בסדר  :פבל שטיין

 .אין בעיה :אילן שדה

 . תודה  :פבל שטיין
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