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 פרוטוקול

 

 .0.אישור פרוטוקול ישיבה מספר 

 

ת יש בפניכם דף קצר אז נקבל הסבר קצר על וטוב חברים בוא לפני הברכ :אילן שדה

בני לקרבים חברים ל... מתחת לפנס כדי שנפיץ את זה ב( מדברים יחד)

 .מטב בקשה. ע בקשהוהמשפחה בארץ באזור שיבוא לאיר

שקיבלתם ( לא ברור)אני פה הולך לעניין של , שלום לי קראים מטב מעין שמר :מטב

 פסטיבלפה ואני רוצה להגיד זה השנה השישית שזה קורה במועצה והפך את 

כזה אין אתם יותר ממוזמנים ואתם כולכם .. ובאמת מיוחד אין כמוהן בעלם 

לבוא ולהגיד לכל החברים שלכם חברים . יש מילה שלכם משפיע לא סתם פה

( לא ברור)במושב בקיבוץ ובכלל החברים תבואו לדבר היפה הזה באמת 

 .ובאמת באמת גאווה

 ?זה מחולק פתוח :דרור

 ?מה :מטב

 ?זה מחולק פתוח :דרור

 ...לא אבל זה מחולק לוחות למודעות ודרך ה :מטב

 .לא בסדר :דרור

 אתר המועצה :לן שדהאי

( מדברים יחד)אתר המועצה וגם אם יש כזה לא יודע אם יש לכם משהו כמו  :מטב

 .אז אני אשלח לך

 .כאלה אז כל התושבים יקבלו 944אם אתה תיתן לי  :אריק

 .קיבלת :מטב

 .בסדר :אריק

 .יחלק גם אצלי 044תן לו  :דובר

 ,לא אבל יש אז כדאי בכל המשקים מה :דובר

 . אז תודה לכם על ההקשבה ובאמת באמת תבואו ותפיצו גם. נביא לכולם יש :מטב
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 ?תגיד מה יש שם מה :אילן שדה

יש שם גם אנשים שמופיעים ויש שם גם אנשים שרוקדים יש ? מה יש שם :מטב

אנשים שמפיקים וידיאו ויש אנשים שיש לאחר עין שמר יש את הלהקה של 

 ( מדברים יחד)שם יש . המועצה באמת באמת דברים מיוחדים

 .ויצירות אומנות. אוקי :אילן שדה

בעיקר עיקר יצירות אומנות ייחודיות מקוריות וכאלה שלא ניתן . ויצירות :מטב

זה באמת חד פעמי זה אירוע שהוא חד פעמי אתה . לפגוש במקומות אחרים

 ...יוצא חסר רשימה וגם

 .הגיע להופעותאין לך פה שעות מתי אנשים צריכים ל. ניסים צודק :דובר

 .לא אבל יקבלו את הכול בלילה אנחנו נשלח לכם :מטב

 .אוקי :דובר

 .בסדר :מטב

 .אוקי :אילן שדה

 .תודה רבה :מטב

 .תודה רבה :אילן שדה

 .תודה רבה בהצלחה :דובר

כמדי שנה אנחנו מתכנסים ערב ראש השנה לברך וכמובן לאחל . חברים בואו :אילן שדה

וא עלינו במגוון התחומים נמצאים אתנו חובב שנה טובה לשנה שבאה ותב

היה פה סמחט . מפקד משטרת בקע שעל חלק מהישובים  שלנו שייכים לזה

לא , חטיבת מנשה והיה שהרמנו את הכוסית אבל האירוע היה איזשהו אירוע

ללכת אז בירכנו אותו והוא מברך אותנו  טרגדי אבל זה אירוע הוא היה צריך

בירכתי את בהרמת כוסית אצלם בירכתי אותם את  אני הייתי גם אצלם גם

לחית באזור ונמצא . חיילים שבסך הכול שומרים שנוכל להיות פה בשקט

יושב המועצה הדתית נמצאים אני מציע ... אתנו רב המועצה פה כל שנה ו

 .שחובב ראשון לומר דברים

קודם כל בראש ובראשונה תודה רבה . אני לא האריך במילים באמת :חובב

קודם כל זה באמת אני אחזור שוב פעם אני אגיד . שהזמנתם אותי לכאן
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תודה רבה באמת באמת שהזמנתם אותי לכאן לכבוד הוא לי להיות כאן דבר 

שני באמת אני גאה ושמח להיות שייך למשפחת מועצה אזורית מנשה עם כל 

התמיכה וכל הסיוע שאנחנו מקבלים באמת מהמועצה בראשות ראש 

הגשרים הם מבחינתי בכל אופן הם גשרים מעולים לאחד ת המועצה ובאמ

שעבר מספיק תפקידים ומספיק שנים במשטרת ישראל זה אני אמרתי את זה 

באמת הסיוע . אתמול בכנס של המתמידים זה לא משהו שהוא ברור מאליו

והקשר הזה הקשר הישיר והמענה אוטומטי בעצם וכל מה שצריך אנחנו 

ת זה מחמם את הלב מבחינתי מה שנשאר לי מקבלים את המעטפת ובאמ

באמת  זה לאחל שהשנה שבאה עלינו לטובה שתהיה טובה עלינו מקודמתה 

באמת נצליח לעשות דברים הרבה יותר טוב ממה שעשינו עד עכשיו במהלך 

השנה הזו וחוץ מלאחל שנה טובה  למי שחוגג זה היהודים אז יש גם כן נכון 

נו למועצה כי זה בסך הכול מועצה זה מועצה ואני קורא ל, יש לנו במועצה

שלי מבחינתי ואני אמרתי אני שייך אז יש כאלה שחוגגים שבוע הבא גם כן 

רי נכון יש כאלה שמכירים 'את ראש השנה האיגבני העדה המוסלמית גם כן 

 .ויודעים נכון אז חג שמח ושנה טובה לכולם ובאמת המון המון תודה רבה

אני רק רוצה , מיכאל תרבות שלנו..גם מנחם מחלקת הביטחון  נמצא. תודה :אילן שדה

לומר זה מנחם הרבה תודות מנחם בחודשים אחרונים השקיע את כל כולו 

בחיפוש אחרי הצעירה מכפר גליקסון שלצערנו בסוף מצאו את גופתה ביער 

בקיבוץ ועם הקיבוץ וארגן את כל הכוחות קיבלנו הרבה מאוד תודות 

היו חלק בחיפוש אבל ... נות זאת ציינתי את זה גם אתמול ובהזדמ. מהקיבוץ

מנחם ריכז  את כל המאמצים אחרי החיפושים לצערנו בסוף נמצאה גופתה 

ולא נמצאה כנראה גם מכל הדברים גם לא היה סיכוי למצוא אותה חיה לפי 

הזמנים כנראה אני לא זה אבל יש לי השארה שנאמרה אז בכל אופן באמת 

. הבאת לנו הרבה כבוד בכל מה שהצגת ועשית במקום. ך על זההרבה תודות ל

 .אני מזמין את כבוד הרב לומר דברים

אני רוצה קודם כל לאחל לכולנו לאילן ראש המועצה לחברי הנהלת  :רן אורןהרב שט

המועצה לחברי המליאה לכל התושבים לכל אנשי השירותים ולילדים בבתי 
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שיהיה לכולם . מתפתחות משנה לשנהש( מדברים יחד)הספר ולכל המערכות 

של שיפור אז מצוין זה מילה ( מדברים יחד)שנה מוצלחת שנה טובה חובב 

נהדרת אנחנו לא צריכים לומר שעשינו  דברים לא טובים עכשיו נעשה את זה 

ותמיד אפשר . חושב על דברים טובים לעשות פה דברים טובים מאוד. טוב

ממצווה למצווה ממניין למניין וכולה ( ורלא בר... )להוסיף עוד ועוד אנחנו

השבוע פה לעניין ( לא ברור)לכולה אז נעשה פה דברים עצומים לכל המערכת 

בבניין סמוך בפתיחת שנת הלימודים בבית ספר נטעים ( מדברים יחד)

התרגשות גדולה אמרתי לילדים שיש ביהדות חגים יותר גבוהים ויותר 

נה  יום כיפור פסח וחגים המיוחדים זה מיוחדים חגים הגבוהים זה ראש הש

כל הילדים היו בחולצות לבנות . יום העצמאות ופתיחת שנת הלימודים

למה אני מזכיר את העניין הזה קודם כל כי זה גם חלק . חגיגיות וכולה

מהמפעלים של המועצה הייתי פה לפני עשר שנים הסתכלתי מסביב אז לא 

לא נגמרת אז זה ... רואים עוד בניה וולא ולא ולא ואנחנו ( לא ברור)היה 

אני רוצה לומר משהו קטן באיזשהו רמז ככה קצת . שבא בהתחלה םהשינויי

חריג ממה שאומרים לי בדרך כלל אתם רואים יש דבר שבשולחן ויש גם 

יין זה לא חידוש  יין אנחנו כל ארוחה אנחנו שותים . תפוחים תפוח ויש גם יין

אז יין .. אנחנו שותים יין ו( לא ברור)ירוע אפילו גם יין ארוחה טובה ובכל א

. דבש הוא מאוד מאוד מיוחד. זה דבר שמשמח מחבר אבל הוא לא מיוחד

. ילדים אנחנו שותים חלב הוא כשר. הוא מיוחד מאוד כי יש בו משהו משונה

חלב הוא . יש חלב כשר ויש חלב שהוא לא כשר. אבל לא כל חלב הוא כשר

א בא אם הוא בא מפרה או מכבשים או מעזים הוא כשר קשר תלוי מאיפה הו

גם החלב של .  למה כי הגמל לא כשר. אבל אם הוא בא מגמלים הוא לא כשר

הדבורה היא שרץ היא לא בעל חיים כשר אבל . לא כשר אז מה קורה כאן

והרעיון . זה משהו מאוד מאוד מיוחד. זה משהו מיוחד. הדבש שלו כשר

כלנו לקחת ריבה וכולה אבל לוקחים דווקא דבש לא י, תפוח בדבש שלוקחים

כי דבש הוא מקורי הוא טבעי אלה כי הדבש מסמן באמת להפוך דבר טמא 

... שגם . פסול לטוב וזה מה שאנחנו רוצים לעשות לעניין ראש השנה. לטהור
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שמנחם ישבנו נתנו לנו הסברים ( לא ברור)לא טובים והקשים איך אומרים 

על יהדות וכולה ולא הייתי מתעסק באובדנים ובמקרים נהדרים על תכנים 

מקשה לשמחה אז אני באמת מאחל . אז מטמא נעבור לטהור. כל כך עצובים

שנה טובה שנה טובה ... זה גם נושא אבל נעזוב עכשיו ש( לא ברור)לכולנו 

 . שנה טובה. ומתוקה

 .אמן :דוברים

 אתה עלי בקשה :אילן שדה

 כולנו בשנה טובה שנה מבורכת ערבים כיהודים אותו לשנינואני מברך את  :עלי כאהבא

 .והרבה דבש :אילן שדה

 .כן :עלי כאהבא

 . עלי מגדל דבש :אילן שדה

שתהיה שנה ברכותיה הקללות של השנה מבחינתי היו היה חוק הלאום היה  :עלי כאהבא

 .בסוף אני אומר שנה טובה לכולם. הלוואי ולא היה

 ?כן אריק :אילן שדה

אני רציתי לברך את כל אלה שאני בעצמי לא יודע אם אני אהיה במליאה  :קארי

הבאה אבל כל אלה שפורשים אני שומע שיש פה חברה שחבל מאוד בכל 

 ...מקרה שיהיה לכם שנה

 ( מדברים יחד)

אני בעצמי לא יודע אם אהיה במליאה אז רציתי לברך את כל אלה שיפרשו  :אריק

 .נפלאה בריאות וחיים טובים שיהיה להם שנה... או אלה ש

טוב אני בשמי ובשם חברי בשם תושבי המועצה אני רוצה לאחל לכל חברי  :סולימאן

רוצה להצטרף לברכות ואיחולים שנה טובה ... המועצה לראש המועצה שנה

בהזדמנות זו והיות ועלי . וחג שמח שגשוג בריאות ושלום לכולם. לכולם

זכיר שיש לנו להחמיא לראש המועצה הזכיר את חוק הלאום אני רוצה לה

שלנו שהוא עושה מעשה מדהים כל חג הוא בא ועובר מיישוב ליישוב נכנס 

לבתים מאחל חג שמח זה דבר שרק מחזק שותפות נותן לנו הרגשה של 

 ביטחון
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חברים להחזיק את הכוסות נרים כוס לחיי השנה החדשה שתהיה . תודה רבה :אילן שדה

הרבה בריאות כמובן ושקט ושיהיה גם איזשהם   באת שנה טובה לכל אחד

ניצוצות להתקדמות לפיוס עם שכננו מכל הכיוונים והצדדים כזה או אחר 

אבל שזה לא יעמוד הדברים וכמובן גם שתהיה שנה גשומה ירד הגשם גשמי 

 . ברכה שכולנו מפצים להם אז לחיים

 .לחיים :דוברים

 .בהצלחה  בבחירות אילן :דובר

 . חברים תודה :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

קודם כל שני דברים קצרים אנחנו נגיע לזה גם בהחלטות , חברים בואו :אילן שדה

שאנחנו נבקש להעביר היום בנושא שדה התעופה הנושא הזה לא ירד מהפרק 

מזל ' א. את זה שעשה שר האוצר שהוא אחראי על התכנון הודיע שזה מוקפא

 .שזה עוד לא אומר שזה הוקפא

 מזל שיש בחירות :וברד

זה עוד לא אומר שזה הוקפא ואנחנו הוצאנו מכתב לקדם את זה מכתב ' א :אילן שדה

שזה הוקפא למרות שיש הקלטה שהוא אומר מוסדות התכנון עדיין לא 

הקפאה . זה דבר אחד. ם זה הוקפאיד בינתי"דיווחו למרות שכתבנו עם עו

 .ונגיע לזה אחרי זה. בהמשךולכן אנחנו נערכים . היא זמנית והיא לא זה

 זה יותר פוליטי הצהרה פוליטית :דובר

 . דבר בואו :אילן שדה

 .לקראת הבחירות ברשויות המקומיות היה לו חשוב לעשות את זה :שמעון חלפון

 נכון נכון :אילן שדה

 ...אז בואו זה בלופ צריך להמשיך :שמעון חלפון

ן דבר נוסף זה אזור התעסוקה שוועדת הכול פוליטי הכול פוליטי בכל אופ :אילן שדה

... היא פסלה אותו ב.. היא לא פסלה אותו לג. התנגדויות למעשה פסלה אותו

התחבורה ואז יהיה אפשר להתחיל מחדש את המהלך של למעלה מעשר , ש

שנים כמובן שאנחנו גם פה הולכים לערער על הנושא הזה ויש לנו נכנסנו 
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 . קב אתה יכול לשתות נשאר ייןהיי יע, לנושא הזה גם דבר נוסף

 ?אני רואה שהפסדתי את הרב :יעקב

דבר נוסף אתמול היה לנו אירוע מאוד מרגש במצפה אילן , דבר נוסף בואו. כן :אילן שדה

עם נשיא המדינה שאנחנו הנחנו את אבן הפינה לבית הסף למכינה הקדם 

. ה רמוןמשפחת רמון אבל בעיקר עם רונ. צבאים שמתקיים עם רונה רמון

גם אם זה דרך קרן  גויסכסף הכסף כבר   גויסואנשים נוספים נכבדים כאשר 

קיימת ומשרד השיכון ותורמים רבים חלק סכומים גדולים חלק גם סכומים 

הסכום שיאפשר את הקמת בית הסף שזה  גויסקטנים אבל הסך הכול 

 פנימיה כיתות וכל מה שמסביב לכך מכינה קדם צבאים שמתקיימת היום

בקיבוץ גן שמואל כבר כמה שנים השנה זה השנה השלישית שמתקיימת 

כולם באמת כולם מאוד מאוד ריגשו והדברים היה מאוד מרגש אבל נדמה לי 

הוא כבר בוגר המכינה שישב על סמים  11שכולם יש חייל שהופיע שבגיל 

ועל סמים ועל אלכוהול ועל הכול והיה   11מכור יצא יש עוד הפעם בגיל 

תית שבתחתית ואיכשהו הגיע בסוף גם למכינה לא בקלות דרך אגב בתח

קיבלו אותו אבל הגיע והחליט שהוא מתקדם וגמר בהצטיינות טירונות ועוד 

ואם אתם שואלים אותי הוא גם יגמור קורס קצינים . קורסים והכול

לגמרי מקורות חיו ( לא ברור)בהצטיינות הופיע שם דיבר בעל פה הוא סיפר 

עבר עליו ומה נתנו לו המכינה וצריך לומר לכולנו זה לא קשור כן  סיפר מה

צבא לא צבא אם הוא לא היה במכינה מישהו היה נדקר ממנו לא יודע מה 

היה עושה לו ברחוב זה אנשים ללא מהלך הזה של המכינות הם התחתית 

שבתחתית ובאמת לכן זה כל כך חשוב הפעילות הזה של המכינות כפי 

מכינות עוד אחת באלוני יצחק שהבן של פיקי ודני  1צלנו עוד שמתבצעת יש א

הבן שלהם מגבעת יואב ... הוא המוביל את המכינה פיקי מעין שמר דני ממעני

חזר לאזור בגן שמואל ויש בגבעת חביבה מכינה . הוא מנהל המכינה שם

מצא בכל אופן אז באמת היה מרגש הנשיא מאוד התרגש . מכינה, כך. נוספת

להגיד לנו את הדברים מאוד מצא חן בעיניו המועצה על ההרכב  לנכון

המיוחד שלה של דתים חילונים וערבים הכול ההרכב הזה כפי שהוא חי 
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וגם בכלל ריגש אותו את . תיאר את זה שזה חשוב איך שחיים פה באזור הזה

כולם את כל המעמד שהיה מכובד ומרגש זה היה מעמד לא ארוך היה מגבל 

י לא הזמנו כי מאוד הגביל במזמנים כי רונה לא בריאה היום וגם במוזמנים כ

לעין שמר ומשם ברכב הביא אותו  בהליקופטרהנשיא לא בריא הוא הגיע 

אבל בסוף הוא אמר שזה אחד האירועים הכי מרגשים שהוא עבר בזה . הגיע

 .ובאמת נהיה היה אירועי יפה

 .קלודין הייתה :דובר

גלנט גם גלנט ממשרד השיכון צריך לומר שקלודין מלווה  קודין אישתו של :אילן שדה

את רונה את רונה במכינה היא תמיד באה יחד איתה ומסייעת מתנדבת 

לנושא הזה של המכינה כל השנים שלפחות שהם פה אז היה גם ראוי שאני 

 . אציין אותם

 ( מדברים יחד)

 46ופרוטוקול  40אישור פרוטוקול מספר 

 שהיה פרוטוקול 21ו 29אנחנו צריכים לאשר את פרוטוקול . טוב חברים :אילן שדה

 ,אין אז? אם יש איזשהם הערות. טלפוני

תחסוך . טלפון תעשה ישיבות מועצה בטלפון םהאמת שזה מצא חן בעיניה :עלי כאהבא

 את הכיבוד תחסוך את הזה

 צריך לומר שהנושא של מספרים של כמה. מאושרים 21ו 29אז פרוטוקול  :אילן שדה

נציגים במליאה וכמה ישנם בעלי זכות בחירה ביישובים עבר למשרד הפנים 

. עשו שמה איזה תיקונים איזשהם תיקונים נדמה לי שזה רק יישוב אחד נכון

זה פגע רק ביישוב אחד במאור יש במקום לפי המודד הזה במקום שלושה 

יה להם כי במספרים הראשונים ה. נציגים שני נציגים במליאה כפי  שיש היום

לפי המודד הקודם שאותו אישרנו חסר שבעה בעלי זכות בחירה כדי . שלושה

לקבל את השלישי אבל גם אם היה אחד זה היה לא עובד כמובן אלה אם 

. מישהו יתחשב בזה ויחליטו אחרת אבל בכל אופן זה מה שעומד לפנינו היום

 תקציב

 פנקס הבוחרים אילן :עלי כאהבא
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 ?מה :אילן שדה

 הבוחרים ספנק :באעלי כאה

 ?חגי :אילן שדה

 ?מה איתו :עלי כאהבא

עד היום השתנתה שיטת הבחירות פנקס ( מדברים יחד)פנקס הבוחרים  :חגי

 הבוחרים לא מפורסם ביישובים

 בחריש פורסם כבר :עלי כאהבא

 רגע תקשיב :אילן שדה

 בחריש :עלי כאהבא

( לא ברור)אותנו גם היום קיבלנו תשובה רשמית ממנהלת הבחירות שאלו  :חגי

ובעוד מקומות הוא לא מפורסם ביוזמה המועצה לא מעבירה ליישובים אלה 

הוא נסגר זאת  9492אם מישהו רוצה באופן פרטי לקבל פנקס הבוחרים ב

ניתן להיכנס לאתר משרד הפנים  9492ומה  9492אומרת הנקודה הכי קרובה ב

את הפנקס לא דרך ... יש שם קישור מיוחד ולהגיש בקשה לקבל את הפנקס ו

 .המועצה

 לחודש 94אבל אם אתה רוצה לשנות כתובת עד ה :עלי כאהבא

 פרסמנו את זה גם בחוזה 9492עד ה :חגי

 אבל איך תדע אם התקנון בתוך הפנקס או לא על מה אתה תסתמך :עלי כאהבא

 11משרד הפנים פותח את מרשם האוכלוסין רואה מי נמצא מעל גיל  9492ב :חגי

שתיים רואה מי נמצא ביישוב ועל אחד הוא מקיים את שני התנאים . אחד

לא תוכל להצביע  91זה החיתוך של מרכז התושבים אם אתה תעביר ב 9492וב

 כבר באום אל כותום

 מה זה הליך דמוקרטי זה :עלי כאהבא

 ?אז מאור יכולים לעשות שינויים :דוברת

 אנחנו מקבלים. רגע זה לא אנחנו :אילן שדה

 ( ים יחדמדבר)

 .0.6תקציב 
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אנחנו הבאנו את זה להנהלה הראנו את התקציב  12תקציב . טוב חברים :אילן שדה

שהבאנו להנהלה לא הצלחנו לאזן אותו וישבנו לאחר מכן לנסות לאזן אותו 

אנחנו עושים אותו היום עקב כך שאנחנו רוצים  12כאשר אישור תקציב 

ותעסוק בזה כפי שהיא שהמליאה החדשה תיכנס תלמד נושא התקציב 

אבל זה  12תחליט לאורכם של הדברים ותשנה אותו ואז יהיה תיקון תקציב 

יהיה כאשר התקציב במחלקות מתנהלות צריך לומר שהשנה אין תוספות 

היא עלתה באפס  גדולות לנושא של הכנסות עקב כך שארנונה וכמעט לא עלה

 ?נקודה כמה

 .19 :דובר

שה אין עליה בארנונה מבחינת מחיר למטר יש תוספת אחוזים למע 4.19 :אילן שדה

ארנונה בגין קנייה תוספת ובנייה שאנחנו לוקחים בחשבון מתווסף במהלך 

השנה וכמובן מנכסים אחרים שישנם אבל יש גם הוצאות נוספות בגין 

הסכמי שכר ודברים כאלה כך שלמעשה התקציב בוא נאמר תקציב נטו 

עלה בכמה מיליונים אבל גם ההוצאות  התקציב. למחלקות כמעט לא עלה

כמעט ואין שינוי לא שהתקציב נמוך התקציב עלו מבחינת תקציב לפעולות 

שקל לתושב שזה גבוה מאוד וזה נשאר בגובה הזה אבל  0,444הוא למעלה מ

הנהלה יש לנו אמרנו גם ב .לא נראה םבינתייאם חשבנו לעלות עד שלב זה 

 תקווה כמו כל שנה איזשהו

 כמו כל שנה :דובר

זה בדיונים , אבל אולי לעלות לקבל סכומים נוספים לא קטנים אבל לשלב זה :אילן שדה

בוועדת ערר אולי הוא גם יגיע למשא ומתן כזה או אחר שנצליח אנחנו 

כך שצריך לראות . מקווים לקבל תקציבים נוספים ואז כמובן נביא את זה

י תחילת השנה הבאה נשיג את התקציב הזה כתקציב זמני הלוואי ועוד לפנ

 ,כן. סכומים נוספים שנוכל להוסיף לתקציבים

אילן כל שנה אנחנו מקבלים ממנהלי המחלקות דרישות עם תוספות וזה כי  :אריק

 ,הם רוצים לעשות ככה ככה השנה שום מנהל מחלקה לא הגיש את ה

 כן הגישו חלק ' א :אילן שדה
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 יב אבל זה אומר שהם הולכים לדיון תקצ :אריק

נות מנהלי מחלקות ולא לא אם היינו שמים השנה לדיון את בקשות ורצ :אילן שדה

מיליון שאנחנו צריכים לקצץ כדי  14או  2, 0אז היינו מוצאים פה  9412ל

מכיוון שאנחנו יודעים שגם ככה יש . לעמוד ביעד של תקציב לא גרעוני

תק הדבק עם מליאה חדשה שנה חדשה תהיה אנחנו לכן למעשה עושים די הע

התיקונים שנעשו כתוצאה מהסכמי שכר כתוצאה מעוד כמה דברים שקרו 

אנחנו עושים אותם למנהלי מחלקות אנחנו אומרים בשלב זה תסתדרו עם 

 10מה שמבקשים עוד יש שם 

 9412נכון אני מדבר על  :אריק

 .בהתחלה נומר להם תעשו וגם תעשו סדרי עדיפויות בפעילות שלכם :אילן שדה

טוב ברשותכם כמה דברים כמו שאילן פתח ואמר התקציב הזה הוא תקציב  :קוסקס נתן

לעמוד בלוחות הזמנים היום הגיע גם החוזה ממשרד , זמני שמאפשר לנו

ונכון שזה שנת בחירות החוק לא  9412הפנים והאוצר בנושא אישורי תקציב 

שומע את התקציב צריך להיות מאושר חודשים לפני תום שנת השנה 

אנחנו ... לאוקטובר זה היה המועד האחרון וה 94נוכחית זאת אומרת בה

של יום הבחירות ואכן ... מאשרים אותו היום כי המליאה האחרונה תהיה 

 ,עד ה

 .באוקטובר תהיה לנו עוד ישיבה :דובר

כמה דברים חשובים סך הכול . הפרידה בעיקרון( לא ברור)זאת ישיבת ה. כן :נתן קוסקס

בגדול ידועים לנו הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת ( ם יחדמדברי)רוב ה 

לא תוכניות חדשות למרות שגם בתקציב הזה מי ... ההוצאות הסטנדרטיות 

בעיקר ( לא ברור)מיליון שקל אני קורא לזה  1שעיין בו רואה שהוא גדל ב

פרויקטים בחינוך שהם באים לידי ביטוי בפעילות של שנה שלמה  אתם 

נושא של ניצנים לפעולות של צהרונים לאחרי ( לא ברור)דרך שמעתם על זה 

שקל בתי ספר של  1,044,444שזה לבד מייצר הכנסה והוצאה של כ. הצהרים

( מדברים יחד)החופש גם של החופש הגדול גם של החגים משרד החינוך 

שבעצם החופש יהיה הפעלה לילדים יהיה פעילויות וגם מסבסד את זה דרך 
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וזה עבד לא רע בחופש הנוכחי ואני מקווה גם ביתר  הרשות המקומית

החופשים דברים נוספים שקורים באופן  טבעי ואני אומר לנו אלה שיושבים 

מי שיסכם את תקציב החינוך יודע ש כמות גני הילדים ( מדברים יחד)

גנים בישובים  1גנים וזה אומר עוד  10ל 11באופן טבעי כן מ. במועצה גדלה

גנים בתקציב  1אבל . אבל די הרבה 1גידול שאומנם נשמע עד אחוז זה  11של 

התעלומה הכי . תעלומה. שקל בשנה בהכנסה ובהוצאה 1,944,444זה בערך 

גדולה שלנו ששנה שעברה הייתה מכה קשה בשבילנו זה נושא המענק מי ש 

אמרתי את זה למרות שהמועצה לא השתנתה  בגודל של ( לא ברור)

כאן זה המרחק המוצע פשוט , תנו במרחק המשוכללהמרחקים כן השתנו לרע

הגיע לממוצע פשוט ממוצא משוכלל המרחק למרכז המועצה קטן לישובים 

והגורם . מיליון שקל במענק 9ולכן זה הוריד אותנו בדרגה שדרגה לנפש כ

שאני מקווה  10השני שפגע בנו היה נושא של כמות ילדים מתחת לגיל 

מדברים )חשוב להדגיש לא  יפגע בזה לכן ( דמדברים יח)שב ( מדברים יחד)

מיליון רק בחלק של הצמצום מרחקים  0ולא הגדלנו אותו ב 9410בשנת ( יחד

( מדברים יחד)שהמענק הולך לגלול בסכום ( מדברים יחד)במועצה אם כמובן 

לכל הרשויות אז יש סיכוי סביר שמהעוגה הזאת של הגידול מקבל משהו ולא 

אבל זה נדע רק איפשהו בינואר בפברואר כאשר מ ( דמדברים יח)מבחינתי 

לא ( מדברים יחד)ינואר פברואר ... המענק יחולקו לרשויות ( מדברים יחד)

סך הכול התקציב שהוגש היה חסר . יעשו מזה שום דבר וימשיכו באותו קצב

שקל זאת אומרת כשאני בא אני שם את כל הבקשות את כל  114,444בו 

ההלוואות כל ההסכמים כל מה שלא יהיה מול הכנסות העלויות שכר את כל 

היום כמעט אין סעיף . שקל מה זה נובע הגידול בחינוך 114,444חסר לנו 

אחוז לעשרה אחוז  11בחינוך שהוא ללא מייצינג המייצינג הזה נע בין 

אחוז בשכר סייעות ועוד  11אחוז חינוך רגיל עד  11להסעות חינוך מיוחד או 

מראש על ( לא ברור)תקציבי רווחה כנל תקציבי רווחה . דברים אחרים

ככל שיש גידול ( מדברים יחד)אחוז הרשות  91אחוז המדינה  11מייצינג של 

 ... תקציב אבל לא חשוב ככל שיש גידול ( מדברים יחד)
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 ( מדברים יחד)אתה סידרת את זה בכוונה לדעתי כדי שלא נראה מספרים  :דובר

כל שיש גידול והחיבורים האלה של רווחה גם חיבור אז גם מטבע בגדול אכן כ :נתן קוסקס

הדברים במועצה צריכה להגדיל יותר משאבים כדי לעמוד בייעדי המייצינג 

בתקציב סימנו מספר ₪  114,444... עכשיו כדי להתמודד עם הבעיה של ה, ה

שהעיסוק שלהם מפני קבלת הכסף ועשינו עוד  םסעיפים תקציבים משמעותיי

אחד חשוב לקחנו רק סעיפים שבכל מקרה ההפלה שלהם לא מתחילה דבר 

או ערב ( מדברים יחד)אם זה קשור לנושא של  9412לפני החצי השני של 

חודש אוקטובר נובמבר תלוי מתי זה יוצא לפי הלוח שנה ( מדברים יחד)

או  104בנושא של תשלום בעמותות של השתלמויות עובדים שזה סכום גדול 

ם אותו אני יכול עם עמותות לשחק קצת ולבחור וזה כל זה אלף שג 124

מאפשר לנו מה שנקרא די זמן להתארגן עם כל המשאבים וגם לא להגיע 

בתקציב ולהגיד להם על זה גם אי ( לא ברור)למצב שנבוא למליאה החדשה ש 

אפשר לדבר כי כבר הוצאנו את הכסף אז אי אפשר לדבר כי כבר התחלנו כל 

אלה לאפשר כמה שיותר פתוח ונקי לקבל החלטות שהם אלו מיני דברים כ

. מבחינת התקציב. לא בעומס ולא של דברים שאי אפשר לעשות אותם

מיליון  119עומד על  9412ותקציב . מיליון שקל 120עמד על ,  9410תקציב 

 הנה. שקל

 . כן כן לאט לאט זה עולה :דובר

. שח 1,144,124אנחנו תקצבנו את זה ( מדברים יחד)אבל הארנונה למרות ה  :נתן קוסקס

כל המלחמות איומים שיש לנו בנושא ארנונה עם ... לא לקחנו בחשבון בגלל 

משרד ... הגופים הגדולים שאני יכול להזכיר את שמותיהם שער מנשה 

הביטחון ומחצבת ורד רוב הגידול פה הוא גידול של תוספות מגורים 

ים במהלך השנה מצפה אילן משמרות נכנסים לבת.. בבנייה ( מדברים יחד)

אלה ארבעת העיקרים ויש בשולים עכשיו גליקסון ( מדברים יחד)מאור כל 

עכשיו כמה וברגבים כמה אבל עשינו לקחנו את הנתונים אספנו אותם 

מדברים )חודשים  19יחידות שהם כאילו משלמות  04ו פה קרוב לנוהכנס

ות חלקם יהיו בינואר חלקם יהיו יחיד 944, 114אנחנו מעריכים כ 9412ב( יחד
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בדצמבר וחלקם באמצע אז הלכנו על משהו שהוא מבצע בגדול את הכמות 

כנל עצמיות חינוך אין ( מדברים יחד. )את זה לתמכרחודשים כדי  19יחידות ל

הבדלים גדולים כנל עצמיות רווחה כנל מענק ליווי דיברתי על זה במקום 

... מיליון שקל כמעט שלושה ו 9.1ב להקטין סכום של בשנה שעברה הקטנו

מיליון אבל כמובן יש לנו את הסיפור של הרי עולים הביטול  9הקטנו רק ב

אנחנו נקבל השנה עוד  1,120,444שהוא כל שנה גדל ואם שנה שעברה קיבלנו 

 9מענק לא ... מיליון אכן אתם רואים פה בסך הכול ב 9יגיע ל. אחוז 91

חנו מקבלים שיהיה עוד יותר פחות ואולי נגיע מיליון אלה פחות והפחות אנ

משרד החינוך אתם רואים (. מדברים יחד)גם עם המענק הזה עם השיפוי של 

וכמו שאמרתי תוספת גני ילדים בתי ספר של  1,140,444את עיקר הגידול 

במועצה באופן כללי מדבר על בתי ספר גדלה ... החופש וניצנים היום הוצאתי 

ח אבל סך הכול בצוות "דלו אפילו קטנו ביחס לתשעיש בתי ספר שלא ג

התלמידים של המועצה בבתי הספר וכמובן שהגידול העיקרי הוא בבית ספר 

בית ספר שבילי . ומשהו 944( מדברים יחד)אחוז בערך  94נטעים משמעותי כ

( מדברים יחד)גדל משמעותית ובית ספר (  מדברים יחד)רעות שגדל בית ספר 

אלה . חשוב להדגיש את זה( מדברים יחד)דול ולא בגלל עדיין ממשיך לג

שקל תשימו לב הם בשכר למרות שהשנה  119,444,444התקבולים סך הכול 

ישולם פעימה אחרונה בעכבות ההסכם שהיה באחד וחצי אחוז ישולם רק 

של סייעות ( לא ברור)אחוז בגידול השכר יש עוד כמה  4.1באוגוסט לכן 

אבל השכר לא גדל בין היתר בגלל של שנה שעברה ודברים כאלה מאבטחים 

הוספנו איזשהו סכומים השנה יודעים אנחנו אפילו אנחנו יודעים בתוך השכר 

מי שראה יש תוספת של משרה אחת שמנהלת משאבי אנוש ולמרות הכול 

שקל וזה טוב פעולות כלליות שמנו סעיפים שמנו  911,444השכר קטן ב

ומשהו אלף  104הבאה לא יהיה אז הוא יורד מהתקציב סעיף בחירות ששנה 

שכר עובדי חינוך ופעולות חינוך מטבע הדברים שכר עובדי חינוך גדל . שקל

, עובדת( מדברים יחד)והיום עוד ( מדברים יחד)דיברתי על גנים נוספים 

בפעולות חינוך ובעיקר  גידול בסעיף ההסעות המשמעותי ביותר והסעיף 
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אמרתי קודם בגלל הגידול בכמות התלמידים היום השני שהוא גדל פה כמו ש

ובתי ( מדברים יחד)תקציב החינוך הוא מאוד פשוט עוד בתי הספר מקבלים 

ספר מופיעים אצלי במקסימום שלוש ארבע שורות להבדיל משנים קודמות 

שכר סייעות . שהיה להם עשרים שלושים שורות בתקציב  יש להם את השכר

כמובן שבית ספר שגדל בכמות התלמידים מקבל  וביטוח ואת הסל תלמיד אז

עובדי רווחה אין  .תוספת בגין כל תלמיד לסל שלו וזה הגידול של התלמידים

שינוי משמעותי גם בהתחלה מנהל המחלקה יפגוש בסוף שנה זה לא קרה פה 

כמו שאמרתי בפתיח כשאומרים שיש הכנסות ( מדברים יחד)כלום הוא לא 

( מדברים יחד)זה  02( מדברים יחד)אם תיקחו את השכר ואת הפעולות של 

אחוז  144ם שגם ביש סעיפי .אחוז למרות שפה יש טיפה יותר 11בקרוב  111

אנחנו ביצענו את רוב ההשקעות ( לא ברור)בעקרון בעכבות גי( מדברים יחד)

חדשים אפילו שניים אבל מימנו ( לא ברור)מטבע הדברים שנה שעברה ארזנו 

רעון יאותם מקרנות הרשות לא לקחנו הלוואות אז אנחנו פה יורקים בפ

אותם הלוואות שכל  אבל עושים פעולה הפוכה וזאת( לא ברור)בעכבות ה 

מיליון לפיתוח בישובים כמו שאמרתי בישיבות אנחנו משתדלים  1או  0ל... ש

כי כל הסכום הזה בעקרון מוכן .  הלוואות ןפירעומיליון שקל  9.1לא לרדת מ

לנו במענק ואם אני יורד אז זה גם שנה שעברה נלחצנו ולקחו את ההלוואה 

 9.094,444כי הייתי חייב לקפוץ ממיליון שקלחנו  1מיליון אחרי ה 1של ה

כי אם לא הייתי עושה את זה אז היינו מוצאים את עצמנו השנה  9,204,444ל

מדברים )ואז היינו עושים הנחה למשרד הפנים כמובן במענק  9,144,444עם 

וגם פחות הכנסה ממשרד הפנים זה פגיעה כפולה זהו הצעות והבאות ( יחד

ל תקציב המאבקים למעט סכום של חד פעמיות זה בעיקר מתייחס לכ

שקל שביטלנו אותו שהוא לא קשור למאבקים וכל מיני דברים שהם  944,444

פתוחים לנו משנים קודמות תביעות משפטיות שישנה אנחנו מתמחרים חלק 

מהסיכום ואם הם נגמרות התביעות זה נגמרו טוב אז אנחנו כמובן מוחקים 

 ודמות ואם לא יצרנו אז אנחנואת  ההפרשה הזאת הוצאות בגין שנים ק

 יש לנו :אילן שדה
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אז שנה שעברה לא היה לנו משהו לא טוב אולי . רושמים את זה בהוצאה :נתן קוסקס

 וסיפור אבל זה הכול היה מביוב... שנקרא( מדברים יחד)משפט ארוך של 

 מביוב :אילן שדה

  14או  0כבר איזה זה לא קשור לפה הכסף היה כבר בתוך קופת בית משפט  :נתן קוסקס

שנים היה צריך להשלים רק חלק מהריבית שהרבה כסף היה מהריבית חלק 

וזהו אני מקווה שהתקציב . כפול הסכום זהו וגמרנו את הפרשה הזאת גם

 .הבא שנביא בינואר פברואר יהיה לפחות טוב כמו זה

ת הבתי ספר נתן רק שאלה בתחזוקת בתי ספר ניהול עצמי מי מתחזק להם א :שמעון חלפון

 ?בשוטף

ככה יש אבות בית שהם שוטפים מעבר לזה שכל בית ספר ממוצא אצלנו זה  :נתן קוסקס

₪  1910ניהול עצי היום זה עומד על ( מדברים יחד)ברוב הארץ  1ב... ידוע שה

 1420לתלמיד שהתחלנו מ

 ?שקל 1444והם עושים את כל התחזוקה גם מעל  :שמעון חלפון

התקציב המקורי שנקבע . עכשיו נגיד יותר מזה. את כל התחזוקה הם עושים :נתן קוסקס

הישן מה שנקרא הישן אצלנו ( לא ברור)לתחזוקת בתי ספר נקבע לפי בת ספר 

תחזוקה הוא בקושי מנצלים אותו ... לכן יש ל. כולם חדשים( לא ברור)חוץ מ 

. שאנחנו עושים איתם לטובת דברים אחרים... הם עושים בשדות כמובן ב

 . ולטובת הם עושים השקעות בפיתוח החצר רובם

מהכספים האלה עשו המון המון דברים שהם טענו מי שרוצה באמת להיכנס  :אילן שדה

והם עשו מעבר לזה בגלל   91לבתי הספר היום לראות מרחבים וגם הם 

 ..שעמדו להם הרבה כספים ב

 ?לי יש שאלה :רן אורןאו

 ?כן :אילן שדה

או שהוא נשאר אותו בר או ? על פי איזה מפתח הוא מחושב יהיישוב נתן הסל :רן אורןאו

 ?12, 10שהוא 

( מדברים יחד)ככה הסל היישובי מה שמופיע פה ברמה של יישוב יישוב לא  :נתן קוסקס

מגיעה למועצה ( מדברים יחד)שכולם בסוף יהיה אנחנו ( מדברים יחד)ככה 
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לנוסחה לוקחים את סך של האוכלוסייה של סוף אוקטובר מכניסים אותה 

הכול שטחי ארנונה למגורים שיש בכל יישוב ועושים לה נוסחה ואז העוגה 

מתחלקת בין כולם לפי כל אחד אם יש יישוב גדל אז כנראה שהוא  יקבל 

תוספת אם יישוב קטן על זה יקבל הפחתה מסוימת התוצאה בשורה 

 ,יהתחתונה למטה היא לא תשתנה אבל בין היישובים יהיה שינו

 ,כאשר ה :אילן שדה

 ...שטח( מדברים יחד)סך הכול תושבים  :רן אורןאו

 זה נוסחה שלקח חצי שנה לגדל אותה :דובר

לאחר מכן החלק של הישוב ( מדברים יחד)כאילו בסיס ( מדברים יחד)נכון  :נתן קוסקס

אחוז מהנוסחה והחלק היישוב  14מהווה  של התושבים שזה( לא ברור)זה 

 ...אחוז זה נוסחה ארוכה ש 14שזה מהווה  (מדברים יחד)

 אחוז  1כאשר יישוב לא עולה יותר מ :אילן שדה

 ...ולא נפגע ב :נתן קוסקס

 אחוז כן זה גם כן חלק מהמהלך 1ולא נפגע יותר מ :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

 ?כן :אילן שדה

ליאה אני רוצה להתייחס אני מבין גם את העניין של מעבירים את הלפיד למ :אסף

חדשה שהיא תצטרף להתמודד עם התקציב ולהעביר אבל בהחלט אני חושב 

שיש החלטות שהתקבלו פה השנה זה שנה שעברה שלמעשה צריך ברגע 

אני רוצה . שמתחילים לעבוד  צריך להבטיח איכשהו את ההמשך שלה

להתייחס לראשי נקודות ולמעשה גם שנה שעברה שאישרנו את התקציב אז 

אותם דברים שברגע שהכסף יגיע אז אנחנו נוכל להשלים את היה רשימה של 

אישרנו לגיל הרך  9410התקציב וגם השנה זה לא מופיע אנחנו זה שנת 

בגלל דברים  144שקל בסוף בפועל היו  044,444פעילות לתשלומים לישובים 

ולמעשה למרות שאנחנו פה במליאה הזאת לקראת  144פלילים זה עבר ל

בפועל  044שיגיע ה 944,444שהכספים יגיעו זה ישלים את האמרנו ברגע  9410

 .  144זה הפך להיות 
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 פה 144 :נתן קוסקס

פה אבל למעשה כל התהליך שאנחנו התחלנו לעבוד שם זה תהליך  144כן ה :אסף

זה חלוקה  בתוך  944אם אתם זוכרים  044ולמעשה מתוך ה 044שבנוי על 

 ג מול היישובים וקשורה לזה פעילות שקשורה למייצינ... המשקים 

 ביםולחלק מהיש :אילן שדה

 ,לפי החלטה ש.  כן :אסף

 כן כן כן :אילן שדה

 בסדר גמר אני גאה זאת אומרת :אסף

 ...לא בסדר גם אני הייתי :אילן שדה

וקטע גם של מייצינג גם וגם קטע של עובדים של עובדות מנהלות לכן אני  :אסף

ני מבקש שהשורה הזאת שאני לא מבין את כל מה שהסברתם רק מה שא

 .מולו 114יודע של ה

 הנה מופיע פה :דובר

 ?אהה מה זה :אסף

 הנה מופיע פה :דובר

 144מה ששמת על ה 144על ה. לא אני רוצה שתשים את השורה כאן בדף הזה :אסף

 ,שהפעיל שיש סעיפים שכאילו אני רוצה

 .במלל :דובר

ע שהכספים נכנסים ומובן מאליו כן במלל שזאת החלטה שמתכבדת פה שברג :אסף

וזה נותן כי אם בסוף לא יהיה כלום יצטרכו להחליט מה עושים איך מפרקים 

 .אבל חבל.. את ה

גם לפני המליאה אנחנו נכון להיום את המאה נוספים נתנו ( מדברים יחד) :נתן קוסקס

יתנו מענה  9412מספטמבר עד דצמבר הקרוב והמאה נוספים שמופיעים פה ל

פריל מאי וחסר לנו בעצם עוד מאה לסגור את שנת להתחיל את שנת עד א

תשעט  ולכן אתה צודק אי אפשר להפסיק באמצע ולכן מסוג הפעולות של 

 ...הסכום שיכנס כדי שלא  בדמיוצודק אני מסכים איתו לכן זה למלל שיהיה 

 כן אוקי :אילן שדה
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קיבלנו במליאה  אוקי הנקודה השנייה שהגענו אליה יותר אבל למעשה :אסף

 הקודמת ולפניה את כל הפרויקט המשמעותי שקשור לתנועות הנוער 

 24,444 :אילן שדה

המהלך החשוב שנעשה זה . אבל עזוב את הכסף אני מדבר על המהלך. כן :אסף

קודם כל היה לי קשה לזהות אותו פה בתקציב כי זה לא כתוב כסעיף  24,444

 עד כמה שראיתי

 ..םזה דבר הסעיפי :דובר

 אז אני לא יודע  24,444לא מכל הסעיפים סימנתי אבל זה לא הגעתי ל :אסף

 .שיעורי בית :אילן שדה

רק שנייה מה שכן הוחלט שאנחנו מתחילים , היום גם עשיתי שיעורי בית אבל :אסף

אנחנו צריכים עדו להתמודד עם כל העניין  9412את המבצע הזה במהלך 

ומר תקציב כאילו נגמרנו אני מבקש שזה להשלים את העסק אני לא עכשיו א

נצטרך להשלים אני ביקשתי אני לא יודע  9412יופיע גם פה עכשיו שבמהלך 

בוועדת חינוך הקרובה ביקשתי שסעיף הזה יעלה על מנת אני מקווה שהזמינו 

ואז להביא את זה להביא את זה למשהו לקראת ... את חגי שיהיה אפשר ל

 ופיע פה שהמליאה לרוב שנה הבאה ואני מבקש שזה י

 .אוקי מאה אחוז :אילן שדה

 אוקי :אסף

 זכרנו את זה את שני הסעיפים  :אילן שדה

 אבל הופיע פה :אסף

 .כן נתן... לא לא ברור אמרנו נכניס את זה ב :אילן שדה

אני רוצה רק לברך על העניין הקצבה המאבקים בעיקר כרגע על שדה תעופה  :אריק

ה מאבקים וזה חשוב מאוד ואני באמת מברך על העניין ויש  לנו בדרך עוד כמ

יש פה מן . הזה דבר נוסף אני רוצה פה לעורר קצת את חברי המליאה

( מדברים יחד... )אדישות מאוד רצינית בכל הישובים תן לי רגע אני באמת

חברים תראו אנחנו מדברים על משהו שהולך לפגוע קשה מאוד . בדיוק כרגיל

ם זה תלמי אלעזר וגן שמואל התוכנית של שדה התעופה בעיקר בשני ישובי
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על פי מה שאנחנו יודעים היא שהמראות והנחיתות יהיו מצפון לדרום באזור 

. זה אומר שכל היום וכל הלילה תלמי אלעזר וגן שמואל נחיתות והמראות

 מזרח ומערב

 ( מדברים יחד)

 זה תקשיבו טוב זה הולך להיות מצפון לדרום תבדקו את  :אריק

 לא משנה כולנו ניפגע מזה בסוף :דובר

 בדיוק :אילן שדה

אתה סובל מכל מצב לא משנה גם מאור גם ( מדברים יחד)גם ככה וגם ככה  :אריק

שדה יצחק גם להבות חביבה כל הישובים שלנו הם שמר גן שומרון חברה 

בואו נצא מאדישות וכשאנחנו נצטרך להירתם ולהתגייס כדאי מאוד שכולנו 

זה .  בעניינים ואסור לנו לתת שזה יוקם באזור הזה יתנו בנושא אני נהיה

 .הכול זה מה שאני מבקש

בואו אנחנו נצביע לתקציב ולאחר מכן נמסור גם יותר בפירוט אני אמרתי על  :אילן שדה

עם שני  9412חברים מי בעד לאשר את תקציב  .שדה תעופה לנושא הזה

 .דה שלוש ירים את ידו חבריםהסייגים לגבי תקציב הנוער וגיל מלי

 .כולנו מאשרים :דובר

 . אוקי תודה. נמנע אחד נמנע והיתר זה פה אחד. ?מי נמנע :אילן שדה

 

 שדה התעופה

בהחלט הפעילות ( מדברים יחד)חברים לגבי שדה התעופה כפי שאלק אמר  :אילן שדה

ום הזאת עשויה עלולה לפקוע בהרבה מאוד ישובים באזור מבחינת רעש וזיה

וגם סכנה שקיימת בטיחותית וגם בנושא של השטחים הפתוחים באיכות 

אנחנו ראינו , חברים, אנחנו. הסביבה ודברים שקשורים בנושאים האלה

לנכון לנהל  את המאבק יחד עם עיריית חדרה כאשר זה לא קל זה לא קל 

בתוך העירייה יש מערכות בחירות מאוד כמובן חזקות יש גם שמועות או 

ת כלפי ראש העיר ועמדתו הקודמת בנושא הזה נכון להיום ראש העיר האשמו

והעירייה החליטו להיכנס למאבק יחד איתנו בנושא אני חושב שהחלטתו של 
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שר האוצר שהודיע על הקפאת הליכים נובעת לא מהמאבק שלנו אלה 

תושבים הרבה בוחרים לדבר על בחירות הארציות  114,444מבוחרי חדרה זה 

כל הזמן וכל פוליטיקאי ובטח בין חדרה אולגה לא משנה לוקח שהם ברקע 

והנושא הזה והודעתו נמסרה לאחר פגישה שלו עם נציג שלו .  את זה בחשבון

אז . וגם פגישה היה לו שתי פגישות עם ראש העיר. של מפלגת כולנו בחדרה

הוא החליט את מה שהוא החליט מהנושא הזה מהסיבות האלה ולכן 

מנהלים מול חדרה יש לו מבחינה הזאת את היתרון יש לו  המאבק שאנחנו

את החסרונות יש לנו סיכום עם חדרה שעורכי הדין הם שלנו עורך דין 

שאנחנו משתמשים בו זה אותו גיל שניהל לנו את מאבק החץ מפישר בכר 

העורכת דין שלהם הייתה שרית דנה מתברר שהיא בניגוד עניינים והיא ירדה 

וילציק והתברר שגם הוא בניגוד עניינים ולא יכול לייצג  ואז הם לקחו את

אותם ואז הם לקחו משרד אחר שייצג בניגוד למה שחשבנו שצריך ללכת יחד 

עם משרד אחד בכל אופן המשרדים מתואמים אנחנו סיכמנו שהיועצים 

הן באקוסטיקה והם בתעופה והן באיכות  בסטטוטוריהם  םהמקצועיי

יהיו יועצים משותפים שלנו ושלהם שהנושא הזה  סביבה וכל הדברים האלה

יסגר יירוכז על ידי מישהי שירכז את הנושא הסטטוטורי כאשר כנראה זה 

מתחילת שבוע יהיה אדם  קולמן שהיה מתכנן מחוז חיפה הוא ירכז את 

מערך היועצים למיניהם והם יהיו משותפים בהכנת העתירה הרבה יותר אם 

היה מתואם מצד שני יש בגלל הבחירות בחדרה זה היה עורך דין אחד וזה 

והמתחים אז יש קבוצות נוספות ש הם לא בתוך העסק ושל תושבים 

ים אם כי ישבהחלט יש להם יכולת לתרום גם למאבק ומתוך ריבים פנימ

בקבוצות האלה יש אחד שמתמודד נגד ראש העיר והם אפילו שהגענו בפעם 

ם הגיעו עם חולצות של אחד שהגענו לשם אז חלק( לא ברור)הראשונה 

המתמודדים לראשות העיר לישיבה היה להם את הכתובות של מתמודד ולכן 

יש לראש העיר די סלידה מהם הם בשיחות איתם שחלקם הביעו נכונות 

 ...מ דווקא לשיתוף פעולה אני מבין שזה כל פעם 

 .יום זה נגמר 24עזוב עדו  :דובר
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 ?מה :אילן שדה

 מר ראש העיר יכנס אם זה הוא ימשיך ואם זה הוא ימשיךיום זה נג 24 :דובר

בואו ואנחנו בכל אופן אנחנו פה צריכים כל פעם לעשות מפשרים הגננות מה  :אילן שדה

שנקרא לפעמים בכל דבר היום זה מפתיע כי אם אני היום למשל יתקשר 

. ..שאגב לא עניתי לו אבל פעם לפני זה שעניתי לו ונסעתי במקרה לק... אלי 

משהו אחר אז ראש העיר כבר ידע שדיברנו והרים לי טלפון למה דיברתי 

 ...איך תדע איך הכול... עם

 .הם עובדים שם לגמרי אחרת מאשר אצלנו :דובר

אבל למה אתה מדבר איתו הוא נגדנו הוא נגדנו זאת אומרת הדברים האלה  :אילן שדה

בהחלט לא דבר קל זה ... היום זה אומר לזה וזה אומר לזה ולזה יש את ה

אבל זהו אנחנו בכל מקרה מכינים עתירה אני אמור להיפגש עם היה לי 

צריכה להיות פגישה עם ביאלסקי הוא ממדר את עצמו מהנושא הזה עקב כך 

שהיה ראש עיריית רעננה וכעיריית רעננה הם תמכו בהוצאת שדה התעופה 

ני לא נכנס צ הם הלכו יחד עם הרצליה ולכן הוא אומר א"בהרצליה בבג

היום . לחודש זה נדחה 19לנושא הזה הייתה צריכה להיות פגישה איתו ב

הודיע זה מתקיים רק תאריך מאוחר יותר אנחנו מטפלים בפגישה דחופה עם 

כחלון בנושא הזה וגם בנושא אזור התעשייה ואני מקווה שבימים הקרובים 

נים כחלון חזר זה יצא לפועל אחד מהקרובים מטפל בזה ישב אתנו קיבל נתו

ב הוא היה הרבה זמן לא היה בארץ חזר מטפלים בזה "רק אתמול מארה

אני חושב שמה שאמר . שבקרוב תהיה פגישה אנחנו נעביר לו את הנושא

אריק אני חושב שזה נכון ויכול להיות שהשנה הבאה אולי גם שנה הבאה 

סכומים  יא סכומים מאוד גדולים על המאבק הזה אבל צריך לזכור זה לאצנו

זה סכומים שיוצאים לעשרות שנים אם נמנע את הדבר . שיוצאים לשנה אחת

הזה אז שנים הבאות לא יהיה לנו את הרעש ואת כל הפגע הזה של השדה 

ולכן אפשר לראות את זה כסום גדול שמתחלק על הרבה מאוד שנים ולכן לא 

מחתן  חגי נסע יש לו מגד. צריך לחסוך בהוצאות כדי להוריד את המפגע

 .משהו בצפון אז הוא נסע
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עמק חפר ( מדברים יחד)דיווח אז שאלנו פעם שעברה אילן מה שחסר לי ב :אסף

 ?איפה

 בואו אנחנו :אילן שדה

 ( מדברים יחד)אבל יש להם משקים ( מדברים יחד)נכון לא מעבירים לבית  :אסף

 בואו :אילן שדה

 ( מדברים יחד)כמו שמאור פגעו בישובים  :אסף

אנחנו גם שם גם בעמק חפר זה עלה לנושא הבחירות אני בהתחלה הרמתי  :שדהאילן 

טלפון לראש המועצה לחבר לרני ואמרתי לו רני בו תצטרף יש לזה משמעות 

עוד לא דיברנו על כסף ועל דברים כאלו אבל יש כי יש לך . שגם אתם בפנים

 היא ממש מעל אחיטוב הנחיתה

 נכון בגלל זה :ברק

והוא חזר אלי אחרי כמה ימים מה . ין המעפיל וגם סיבובים ועוד ישוביםבני :אילן שדה

דיברתי עם יושב ראש אחיטוב הוא אמר שזה לא מעניין אותו ככה הוא חזר 

 ,וזה אז כמובן המתמודדים נגדו עשו

 ( מדברים יחד)

 המתמודדים מולו עשו אסיפה  :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

 יש לך עסק עם כורדים אילן :ברק

 .תאמין לי ביליתי שם עשרה ימים כשהייתי ילד. לא די :אילן שדה

 ?באחיטוב :ברק

פעם שמו אותי שמה היה מה שנקרא הכרת החברה האחרת אז הייתי . כן :אילן שדה

 ...כילד ישנתי שם על הרצפה

 שיש ערבים ויש ערבים לייט( לא ברור) :ברק

 ...ל קטפנו פול ואכלנו פול זה היהלימדו אותנו שיש פול גידלנו פו. לא לא :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

אז אנחנו הזמינו אותי אני לא הלכתי כמובן בתוך כל הנושא הזה לא נכנסים  :אילן שדה

אנחנו לא יכולים . ולא רוצים להיכנס בכל אופן אני יודע שזה עולה גם שמה
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ים יש לנו את חדרה ואני חושב שמבחינה הזו אנחנו צריכ. מעבר לזה לעשות

 ,שזה יתפקד טוב חדרה כי היא משמעותית היא אחת הערים הגדולות ב

 ?הוא כבר סגור אין לו בעיה עכשיו לרוץ לבחירות הכול בסדר :ברק

כן כן הוא כבר הקים מטה ויש את המטה שלו הוא רץ עצמאית לא ביש  :אילן שדה

 ,עתיד

 .כי הוא העיף אותו :ברק

 .נשאר העיף לא יודעהעיף אותו בהתחלה אז הוא  :אילן שדה

 היה השבוע בחדרה סוג של כנס שיתוף ציבור :ברק

 .נכון :אילן שדה

 שהלכתי לשם ולכנס הוזמן עשרה אנשים חמישה מתוכם מתלמי אלעזר :ברק

היה כנס שלשום היה כנס תושבים באולם רינה שני בחדרה אנחנו . כן כן :אילן שדה

ים זה היה יאסף הוזז בשעתבדיוק בשעות הנושא של הנחת אבן הפינה לבית 

צריך להיות בחמש זה הוזז לשבע בערב כך שארבע וזה הוזז לשש אז זה קרוב 

 ...לשמונה

 .טוב שלא הגעת :ברק

זאת חדווה הייתה כל הזמן עם הטלפון בכל אופן אנחנו אמרנו שאנחנו לא  :אילן שדה

יש לנו גם לא התארגנו לזה קיבלנו ש... נוכל להגיע הודענו לישובים בתלמי

אני שאלתי אתם , צביקה ידע הוא אמר ל. כנסים אחרים במקומות אחרים

בפייסבוק או  בשהביעו רצון להתנד 144מזמינים הוא אמר שמע יש לי קרוב ל

בחדרה והעברנו להם את ההודעה אז הם בטח חלק גדול מהם יגיע ... בזה

 .לכנס וזה היה בודדים לגמרי

 בק שלהם שקמוחצי מהמושב חברה מהמטה המא :ברק

 . נכון :אילן שדה

ואני חושב מה שאמרת בהקשר לא מצליח לעשות את ההפרדה בין הנושא  :ברק

הפוליטי הפנימי שלהם לבין נושא המאבק וזה מאוד מצטער ואנחנו חייבים 

לדחוף ככה קדימה המועצה שלנו  כי עם כל הכבוד לחדרה ושוב עיר הרבה 

אנחנו חייבים לדחוף את הנושא הזה כי יותר גדולה ויש שם הרבה יותר כסף 
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לא יצאתי בתחושה שיש על מי לסמוך זה יותר ככה הסמכות אצלי אני קובע 

אני מוביל אני אנווט אני אנהיג אני גם אגיע לרמה שאולי אילן הוא ראש 

ולא יש פה גם ציבור שלהם שאנחנו ... המועצה שלך אתה סומך עליו וזהו

 צריכים 

 קנכון צוד :אילן שדה

לרתום שצמא להשתתף לקחת חלק בפעילות ואנחנו צריכים לדחוף את זה  :ברק

קדימה ודבר נוסף זה חשוב שאנחנו נפרדים מהם לגבי עורכי הדין בהתחלה 

הטענות שלנו שונות ' חשבתי שזה טעות אחרי המפגש הזה אני מבין שא

מהטענות שלהם ודבר שני לאור ההתנהלות שלפחות השתתפה בכנס אני 

לצרף אותם אבל אנחנו ... ב שאנחנו חייבים להוביל את המאבק הזה לחוש

 ...צריכים ל

כל המומחים למיניהם כדי ... אני יכול לומר שלאה  היום זה למעשה נושא ה :אילן שדה

להכין את העתירה אצלנו העתירה כמעט מוכנה זאת אומרת המשרד עובד על 

היושבים במשרד באמת רציני  עורכי דין לא ברור אבל הם 1זה עובדים על זה 

ף ישזה ואנחנו מכינים עוד לא הוחלט יכול להיות שמבחינה משפטית יהיה עד

דבר , עתירות נפרדות שלהם ושלנו והעורכי דין יצטרכו לתת את הזה 9להגיש 

צ זה עובד "נוסף יכול להיות מאוד שנצטרך להוסיף לעתירה כי אומרים שבבג

שיכולים זאת אומרת . ובגן שמואל עזרלמשל תושבים בתלמי אל. תושבים

עוד הפעם  הדברים נשקלים עם עורכי הדין אני . צ נותן לזה משק"שהבג

 .מעריך ששבוע הבא כל נושא יועצים נסגר ביום ראשון

כן אבל עם כל הכבוד לנושא המשפטי שאני מתפרנס ממנו אבל עדיין זה רק  :ברק

אנחנו צריכים לשים את  והפוליטי שגם שם( מדברים יחד... )הספקת אחד

זה חבורה שהכרתי עכשיו  בעכבות ... המאמץ יש לנו הרבה כוחות באמת אני

המאבק הזה יש פה אנשים נפלאים הרבה מאוד ידע  שכדאי שאנחנו נשב 

 . וננצל אותו כי בחדרה באמת התחושה הייתה של אל תפריעו

מבית (  לא ברור)סיפה אצלו בבית רון היינו יחד בא... רן... אני יודע' אני לא א :אילן שדה

באספה אני יודע יש שליחים שמדברים עם זה ועם זה ואני יודע אליעזר 
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צביקה אמר לי אתמול התקשר אלי אחרי , שהוא כן מוכן למסור את ה

 ?שלשום או אתמול, שלשום

 .לא משנה :ברק

ן אני לא ככה בכל אופ... אמר לי שהוא דיבר איתו והוא מוכן צביקה למסור ו :אילן שדה

הוא אמר אני נותן את זה ללאה כדי שזה לא יכנס לפוליטיקה כי לאה מרכזת 

 .את הנושא המקצועי

 .אוקי :ברק

 .למשוך איתו היא גם דיברה איתו וגם ישבה איתו :אילן שדה

 ...אנחנו צריכים לש :ברק

בכל אופן  ..כמה שאני יודע אז ישבו ו? באיזה בית קפה בנפרד הם ישבו נכון :אילן שדה

כדי לקבל נתונים את המקסימום שאפשר הדבר שאנחנו נצטרך ואין לנו אותו 

עדיין לבנות את הנושא של מאבק הציבורי של לסגור כבישים ולעשות הפגנות 

 .ושילוט כבר תלינו

 בחדרה. לא :ברק

 .גם בחדרה :אילן שדה

את זה  שלטים אין אף אחד לא ראה בדקתי 14בחדרה הם טענו שתלו . לא :ברק

 לא ראו בקבוצות אנשים

 נעשה השילוט  זה לא זה יותר אנשים שיבואו :אילן שדה

 גם אנשים :ברק

 שילוט זה נותן למחלקת שהוא מחלקה שמה אני יודע משק שלו ונטולין   :אילן שדה

 .זהו שהם לא :ברק

 ?אהה :אילן שדה

בכנס .. ש זהו שהם לא כי בחדרה התחושה לפחות לא רק אני הכול האנשים :ברק

תחושה של בואו נשתיק את הנושא הזה כי זה לא טוב לנו מבחינת הבחירות 

 ...כרגע ואנחנו נמצאים במקום ש

זה לא תחושה היום קראתי את העיתון של חדרה יש עיתון שיוצא פעם  :אריק 

 בשבוע מיליה אחת אין על העניין הזה
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 וודאי וודאי. אין :ברק

 אין כלום :אריק

השקפה מאוד מאוד ברורה ואנחנו צריכים בעניין הזה לסמוך  זשהואייש פה  :ברק

 על עצמנו ולהוביל את הנושא הזה

הדבר , ברק אני חושב שאתה צודק.... אנחנו בואו חושב שאנחנו נצטרך  :אילן שדה

 הגדול שצריך יהיה לעשות זה ליצור את גוף הציבורי

 הוא קיים :ברק

יא את התושבים וישובים להפגנה אפילו בתוך שיעשה שירכז את הנושא ויב :אילן שדה

 חדרה לא משנה 

 זה קיים הגוף הציבורי קיים :ברק

 ..כן אבל הגוף :אילן שדה

 יש לנו קבוצות באמת משמעותיות :ברק

 הגף שם מזוהה יותר מידי :אילן שדה

 אז בסדר אין לי בעיה ברמה הפוליטית לשוחח איתם ולהסיט את הנושא הזה :ברק

וכל ( מדברים יחד... )שמע באופן טבעי שיש נושא כזה שהיא באמת לאברק  :יעקב

 ( מדברים יחד)נשא 

 .מסכים איתך :ברק

להתייצב יום אחרי הבחירות ( לא ברור)הרי השר הודיע מה שהודיע  :יעקב

הוא גם קרוב ( מדברים יחד)כמועמדים ברורים והפניתי גם רן יחבור אלינו 

 ( לא ברור)ומנשה   עמק חפר. אלינו מבחינה מהותית

 לא רן באמת קרוב  :אילן שדה

אתה נתקל שם בתקופה שמה שאתה ( מדברים יחד)אני חושב שיש על זה כי  :יעקב

 (מדברים יחד)לא עושה 

 ,אני מסכים איתך אבל :ברק

 ( מדברים יחד)

את זה ומושך את זה .. הבעיה היא שהמתחרים בגדלמן אומרים שגדלמן מש :אילן שדה

שה בא ורוצה לעבור את הבחירות ואז הוא ישנה עמדה  שהוא למע
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 לבחירות... שאומרת 

 ולכן ההקפאה לא באה סתם :ברק

אני מאמין שהוא אכן לא הוא נגד  אבל המתחרים אומרים את זה יש להם  :אילן שדה

 אפילו על מה לסמוך שהוא לא יתנגד לפני הבחירות ולפני שזה היה

 ...מסכים איתך ש עכשיו אני :ברק

 ראש העיר נגד. בוא אני אגיד לך בתוך הזה של חדרה :שמעון חלפון

 נכון היום :אילן שדה

וכל התקופה שהוא נמצא בגלל מה שקרה לו בחקירות זה גרם לו קצת איך  :שמעון חלפון

תקפו אותו . אומרים פחות לצאת לידי ביטוי איך אומרים לדבר יותר מידי

הסוף ואני אומר לך את זה באחריות  האופוזיציה שלו והוא הולך עם זה עד

עכשיו תקופת בחירות אף אחד לא . והוא אומר את זה ויגיד את זהמוחלטת 

רוצה עכשיו את כל הכוחות שלו להסית לטובת המאבק הזה הוא מאבק 

חשוב הוא כרגע מוקפא גם השר כחלון באופן אישי אמר כרגע זה לא ידון עד 

 ...ינואר במילים האלה אמר לך

 ( רים יחדמדב)

חברים אני  מסרנו קבענו עם ברק נשב גם אחרי היום אני חושב שהכיוון  :אילן שדה

צריך להיות בהחלט לא לתת לזה מנוח אני חושב שנמשיך להוביל וזה יצור 

הציבורי כולל בחדרה אם אנחנו הולכים בחדרה בהפגנה גדולה  האפקטאת 

זאת אומרת לעורר זה גם .. אינו תושבים( לא ברור)עם שלטים וחצי מהעיר 

 ישפיע על גדלמן צריך לחשוב על פעולות שנעשה בנושא זהה  אז זהו בכל אופן

 אילן אנחנו :רן אורן

 ?כן :אילן שדה

מאבקים אנחנו ... אנחנו זה בסדר גמור כל מה שאנחנו עושים זה בסדר גם  :רן אורן

דיין את יודעים את איך המערכת הזאת עובדת אבל אנחנו לא הקמנו כאן ע

 מטה המאבק של 

 . אז אמרתי אנחנו נשב על זה כן :אילן שדה

 צריך לשבת על וצריך על זה מחשבה זמן :רן אורן
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 אוקי :אילן שדה

 ומשאבים :רן אורן

 בסדר גמור :אילן שדה

הזמן  הוא לא פשוט ואף אחד . תראו כולם עושים את זה בהתנדבות, הזמן :רן אורן

 .מאתנו מי שיושב כאן ואחרים

 צודק :אריק

ה מקווה שזה יהיה יותר פשוט אבל וועדה של ערר ועדת ילגבי אזור התעשי :אילן שדה

ראש מחלקת התכנון במחוז ליאת פלד לילה שהיא .. התנגדויות שאני ב

המשפטית של הוועדה החליטה להוריד את אזור משרד הבריאות והיועצת 

אתם . הטריטוניםהביאו שמה חוות דעת של איזה מישהו על .  התעשייה

כן היא חייה פה . יודעים מה זה טריטון הייתה הפקדה זאת שחיה בבוץ

 . במעיינות

 ( מדברים יחד)

אני אומר בכל אופן ובלי לשתף את זה יושב ראש  של הוועדה המחוזית  :אילן שדה

החדש איתמר בן דוד הוא בא מהירוקים הוא מהחברה להגנת הטבע והוא 

ת מישלין הממונה על המחוז ועבר בכלל לאוצרמן היושב ראש הוא החליף א

 ...פייז שהוא החליף את ה

 ( מדברים יחד)

 ...גם לשומרון בעוד מקומת לא הגיוני( מדברים יחד)בכל אופן  :אילן שדה

 ?מי חתם על מינוי כזה :דובר

 . שר האוצר דיברו על זה :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

 ...וזה בגלל הירוקים... בכל אופן אנחנו גם פה :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

 ...אני יכול לומר לכם שאנחנו באנו אליו באתי אליו לפני שבועיים :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

באתי אליו לפני שבועיים יחד עם לאה עם קובי שבתאי מפקד מגב מוציאים  :אילן שדה
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 והצענו למגב רצו לעבור... את מגב מחריש כי שם  בונים ויש שם גם א

זמנים לשים שם את המבנים ולהיות שם עד  םיביליאנדרטת מגב במבנים 

יכול ( מדברים יחד) םיבילישלוש מבנים  םשנתיישימצא המקום מקום הקבע 

להיות כך או אחרת קודם כל יש חשיבות שיהיה פה כוח מגב מה הבעיה לא 

א זה יפגע בירוק אז לכו חפשו מקום אחר ומיד הלכו וחיפשו בצמות מנשה ל

 .. יודע אבל בשום אופן לא

 ?בסוף איפה הוא שם אותם :דובר

יש בה זכויות ... אני רק יכול לומר האנדרטה יש לה. על יד חריש עדיין לא שם :אילן שדה

יש בתבא ויש שמה .  מועצה צריך להיות שם...בנייה של המועצה שם ב

 זכויות בנייה

 ?מי מחזיק זכויות הקרקע שם :דובר

לדורות של המועצה ואנחנו  לא מורידים עץ אחד זה בין  בחכירהזה , עצההמו :אילן שדה

אולי עץ אחד מעבירים והוא פסל ... מיקמו ככה את ה, החרובים מצאו את ה

לא פשוט אבל אנחנו בכל מקרה מה שאנחנו ... לא נתן יש שם. לא נתן

 . ההתעשיימתבקשים היום לעשות זה לאשר ערר למועצה ארצית על אזור 

 רשמתי לעצמנו שזאת הבשורה שלנו לראש השנה :ברדו

נכון וערר למועצה ארצית על שדה התעופה שני הדברים האלה אנחנו צריכים  :אילן שדה

 חברים ... לאשר במליאת המועצה כי המועצה שמגישה את ה

 ( מדברים יחד)

 חברים בחדר השני יש שם איזה מתנות. פה אחד. חברים :אילן שדה

 .שי לחג :דובר

אבל רשום על כל שקית מיהו השמות אז לפי זה אם מישהו רוצה לקחת  :אילן שדה

 .חג שמח ושנה טובה. למישהו אחר ביישוב שלו יכול לעשות את זה
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