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 עדכוני ראש המועצה – 1סעיף 

התעופה אנחנו למעשה בואו נתחיל. בנושא שדה חברים ערב טוב,  :יו"ר הוועדה, אילן שדה

דיון חדש בכל הנושא הזה. אנחנו למעשה  קייםקיבלו את הדרישה שלנו ל

סיימנו את חוות הדעת, לקבל את חוות הדעת בכל ההיבטים, אם זה בהיבט 

התעופתי, אם זה בהיבט הסביבתי. בכל הנושאים קיבלנו את חוות הדעת, 

וזה אדם קולמן שהיה הנושא גם רוכז על ידי מי שמרכז לנו את הנושא הזה 

מתכנן המחוז הקודם בחיפה, הוא מרכז לנו את הנושאים האלה. השלב הבא 

תנו את העתירה והדיון, אנחנו מכינים ביחד עם עורכי הדין שמלווים א לפני

שתהיה מוכנה במידה ועמדותינו לא יתקבלו. אנחנו מתחילים כבר את 

האלה בקרוב. אני יכול  נבצע את הדברים ,העתירה בנושא הזה ואנחנו בקרוב
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לומר שחלק מההצעות של המומחים שלנו והכל די, בשיחות לא פורמליות 

עם מי שבסוף מוביל את ההחלטה די מתקבל מה שנקרא חלופת אפס שהיא 

חלופה שאומרת לפזר את השדה בשדות קיימים ולא לתפוס מקום לשדה 

מומחים תעופה נוסף. זאת אומרת זה אחת החלופות שהוצגה על ידי ה

 שאנחנו שכרנו לנושא הזה. הדבר,

 סימה ברקוביץ': שנייה אילן, יש תאריך לדיון?

אילן שדה, יו"ר הוועדה: לא, זה יתקיים לאחר הבחירות למרות שלחצנו ולחצנו אבל זה 

יתקיים לאחר הבחירות. הבטיחו לנו מיד לקיים את זה וההבטחה היא של 

שאתם יודעים אנחנו עוסקים  ראש מינהל התכנון. לפני כשבועיים, כפי

בנושאים של גבולות עם רשויות שכנות לנו. לפני כשבועיים הפתיעו אותנו, 

היה לנו דיון על שטח שנמצא בין מנשה, המאגר של להבות חביבה לבין 

שלא שייך לאף גלילי , יש שמה שטח שנקרא שטח, זה שטח מחץ המאגר של

הגליליים לשייך למועצות  ומשרד הפנים הולך את השטחים מועצה אזורית

זאת אומרת שלא יהיה שטחים, אנחנו גם לא יכולים לקחת שמה , אזוריות

ארנונה בשטח הזה כי זה שטח גלילי. בשטח הגלילי יש קרקעות של חמישה 

 יישובים שלנו ושל יישוב אחד מעמק חפר. אנחנו, 

 זה קרקעות חוזה מתחדש? הרצל גושן:

משבצת, יש שמה, בעצם, רגע אבל העיקר זה משבצת, מצר, אילן שדה, יו"ר הוועדה: לא, 

להבות חביבה, ברקאי, גן שמואל ומגל, חמישה קיבוצים שיש שם קרקעות, 

דונם של קיבוץ בחן, אלה  600-דונם שלנו וחלקה נוספת היא כ 1,500-יחד כ

שנמצאים בתוך המסגרת הזאת. אנחנו הכנו מפות והכל ואמרנו מה לנו, חלק 

יעבור ה המשך של חלקות קיימות שהן כן אצלנו. אמרנו מה לנו מהחלקות ז

למנשה ובצר ומה לעמק חפר, בחן יצורף לעמק חפר וזה היה לנו ברור שזה 

יהיה ישיבה קצרה ורוב של ועדת הגבולות תשב גם עם מימון שהיה מנכ"ל 

משרד הפנים והיינו בטוחים שזה יהיה קצר וכך הבענו את עמדתנו ודעתנו, 

ופיע נציג עמק חפר והודיע שהם רוצים את כל הקרקע כולל שלנו, כי ואז ה

זמר  זמר. יש להם כוונה להקים שמה אזור תעשייה יחד עם מועצה מקומית

קרקע אבל הם ם שם זה מועצה מקומית של ארבעה כפרים ערביים, אין לה

די סמוכים למקום. כמובן זה הייתה הפתעה מבחינתנו, גם מבחינת הועדה, 
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 לא הבינו, קיבלתי היום את התמליל של הזה, אנחנו, פשוט

 גם מבחינת בחן. הרצל גושן:

דברים כאלה  אילן שדה, יו"ר הוועדה: גם מבחינת בחן. אני יכול לומר, כמובן אני תקפתי כי

לפני שבועיים ישבנו ראשי המועצות איך מתארגנים נגד כל  רקעוד לא היו, 

אזורית למועצות הרקעות ממועצות לקיחת קשל הול"מים, ותמ"לים והכל 

מקומיות וכל זה, ויש גם עתירה של המועצות ופתאום אנחנו מוצאים בתוכנו 

מועצה שרוצה לקחת למועצה אחרת. נציג זמר שדיבר ראש המועצה שלהם, 

מפסידים על ו אמר הקרקעות החקלאיות לא שוות כלום, הם מפסידים בכלל

של היישובים  ,המדינה, זה לא שלכםהם לא שלכם, של המדינה, זה של וזה, 

כעמדת הקשת המזרחית מה שרצה לפעמים, אמר את הדברים האלה. ענתה 

לו נציגת להבות, לנו יש שמה אבוקה ומטעים, אנחנו חיים מזה, מרוויחים 

מזה ויש שמה מטעים גם של יישובים שלנו. אני יכול לומר שעל פניו עמדת 

ראש אבל גם האחרים הייתה לצידנו,  חברי הועדה שאני מכיר גם את היושב

פשוט לא הבינו את המהלכים. רק לומר לכם שיישובי זמר היו כמו הם 

יישובים מעמק חפר, הם יצאו מעמק חפר כתוצאה מכך שהם טענו אצלנו, 

שלא מספקים להם שירותים כמו לשאר היישובים בעמק חפר והקימו 

אתם רוצים לעשות  מועצה נפרדת. זה המהלך שקרה אז אני גם אמרתי,

שלום ביניכם על חשבון יישובים וקרקעות של יישובי מועצה אזורית מנשה. 

רק לומר לכם שבעמק חפר אתם יודעים יש אזור התעשייה, יש שם הרבה 

דונם חקלאי אז  7,000הכנסות, הם גבוהים מאיתנו בהוצאה לנפש ולזמר יש 

-ל הקרקעות שלך ואם אתה אומר חקלאות לא שווה, תקים אזור תעשייה ע

 דונם תעשייה יש להם מאושר, למועצה המקומית זמר אז אנחנו כמובן, 150

 מאושר אבל עם הגבלות, יש שמה המון הגבלות שעמק חפר, רועי רבין:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אוקיי, בינתיים יש נאום נוסף לועדה אז קדימה,

זה פעם קודמת. אני יודע גם מה הם לא, אני דיברתי איתך על מה זה? ועדה?  רועי רבין:

 הולכים להקים שמה.

 אילן שדה, יו"ר המועצה: איפה?

 באזור התעשייה הזה שהם מתכננים. רועי רבין:

 מה הם הולכים להקים?נו אילן שדה, יו"ר המועצה: 
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 ראינו בפייסבוק, היא פרסמה מזמן את זה שזה, חגי פלמר:

ניות, הם טענו גם שתחנת הרכבת היא אצלם, אילן שדה, יו"ר המועצה: עוד אין להם תכ

שתחנת רכבת החיתוך אצלנו, שטח שיפוט שלנו ומנשה נקראת החיתוך כי 

 החיתוך הוא קרוב לשם, מאחורה אבל היא אצלנו, של רכבת מזרח.

 הקרקעות זה של מנשה? הקרקעות של המועצה? רועי רבין:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: של יישובי המועצה האזורית.

 דונם שזה, 300אבל יש להם מתחת לבית ספר החקלאי, יש להם איזה  רועי רבין:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא חסר,

 לא, למינהל כאילו, שהיה פעם לבית ספר ועכשיו הוא נטוש. רועי רבין:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: רגע, 

 מגל, יש שטח של בית ספר רועי רבין:

צו, זה עדיין הועדה עוד לא קיבלה החלטה, הם יעשו סיור אילן שדה, יו"ר המועצה: הם ר

וזה אבל זה בהחלט דבר נוסף שצץ לנו והפתיע אותנו. אני פניתי גם למרכז 

המועצות שיוריד אותם מזה, אני מקווה שזה ייסגר בתוך הבית ולא נצטרך 

מעבר לכך היום כל הועדות זהו, ללכת למקומות נוספים בנושא הזה. 

הן ות הגבולות וועדות הגיאוגרפיות ועוד ועוד תכניות שרצות למיניהן, ועד

כל  אסר על היועץ המשפטי לממשלה ,אינן מקבלות החלטה, יש הוראה

לקבל החלטות, יכולים לקיים דיונים, לא יכולים עקב הבחירות  הועדות

לקבל החלטות למעשה כמעט גם, וכמעט בכל הנושאים עומדים ולא 

יר להניח שזה יתחדש אחרי הבחירות, וכמובן מקיימים בהם דיונים וסב

 תלוי גם מה יקרה בבחירות בנושאים האלה.

 הייתה החלטה לשטח הגלילי בסוף? אורן סקוט:

אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, יש סיור של הועדה. הדבר אולי הכי מעניין היה שתושב עמק 

ן, חפר שקם שמה ואמר אני תושב עמק חפר אבל אני מרכז המשק של בח

ואמר אני סיזט, אבל אני מרכז המשק גם של מגל, לא מגל, סליחה של מגל, 

דקות ומחזיקים אותי כמה שעות פה בדיונים. מה של  5-חשבתי שאני בא ל

שתושב שלהם אומר להם,  עמק חפר שילך לזה, כמובן הם היו קצת בשוק

 לגבי עמק חפר, 

 זה סיזט. איציק שלומי:



    
 א.א                              03583

הקלטה ותמלול – "חבר"  

6 

סיזט אבל זה גם היה בתוך הועדה ואני מקווה שאכן, אנחנו  אילן שדה, יו"ר המועצה: כן

פוגשים אותו את מימון בשבוע הבא, כנס, אני אדבר איתו שם שיגמרו את זה 

מהר כי חבל שזה ייכנס לויכוחים בין מועצות שאנחנו בוחנים איתם דרך אגב 

כל מיני שיתופי פעולה כמו בבית ספר על יסודי דתי משותף כי לנו אין 

יק תלמידים ולהם בכפר הרואה אין מספיק, אנחנו בודקים בנים שם, מספ

בנות אצלנו, לא משנה, משהו, יש לנו איזה ההתחלה של  דיבורים, חבל 

זהו אז  להיכנס לדיבורים תוך כדי מאבקים בין הרשויות ושהם לא הגיוניים.

זה הנושאים האלה הם היום עומדים, אנחנו עוד פעם בודקים אם יש אזורי 

תעשייה, בהם אנחנו מתקדמים היום בנושא הזה של, לא עומדים נגד אבל 

של פיתוח הגיוני ולא על חשבון שטחים פתוחים וירוקים בקרבה ליישובים 

 חלק מהדברים נצליח.אמת בשלנו אז גם בזה חלה התקדמות ואני מקווה שב

ד לרשויות האחרות כפר קרע, היה לנו ועוד לא הגענו איתם בניגואילן שדה, יו"ר המועצה: 

על הסכמה על הגבולות. מסתמן משהו שאנחנו בכל זאת נוכל בשלב זה להגיע 

להסכמה, יש פנייה שלהם שהייתה גם בעבר לעשות איזה דרך כדי לנקות את 

ובטח היום, חמישי אחרי הצהריים רואה  65, מי שנוסע בכביש 65כביש 

כי בתוך הכפר  65שהכניסה לכפר קרע חסומה עד כדי פקק בתוך כביש 

על ידי התנועה לא זורמת ויש אפשרות לנתב כמעט מחצית מהתנועה בכפר 

פנייה שמאלה בהלוי, למי שיודע מכון הרישוי הלוי ולעשות דרך שתאפשר 

לנקות את הכניסה מכפר קרע. השטח הזה בחלקו הוא בתחום של כפר קרע 

לתכנית הזאת  ובחלקו בתחום שלנו ויש פנייה אלינו מצידם להצטרף כיזמים

 של הכביש שתיעשה כמובן על ידם, על חשבונם, לא על חשבוננו. 

 )נתן קוסקס נכנס(

לכנס, אני אילן שדה, יו"ר המועצה: כנס ראשי רשויות, אני הולך ביום ראשון אבל אני לא 

 הולך להיות בכנס, אתה יודע למה? איפה עושים את זה? לא 

  ביערות הכרמל. אלחנן צוהר:

זה  5,000ה אני הודעתי כבר, אני אסע כל יום, מפ , יו"ר המועצה: יערות הכרמל.אילן שדה

, זה פשוט טירוף של המועצות האזוריות, אני לא יכול להיות 1,000יעלה 

טוב, בכל אופן וזהו וההצעה היא, יש את התכנית שותף לזה, אני מצטער. 

 הזאת?
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 כן, אתה רוצה עכשיו? דובר:

מטר עם  24רצו כביש בגובה טוב בכל אופן ההצעה היא, הם  ,: כןאילן שדה, יו"ר המועצה

 חניות והכל, אנחנו, זה חלק,

 מה זה כיזמים,  יעקב בכר:

אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, אנחנו כיזמים זה כי בגלל שהשטח הוא בשיפוט שלנו ואז 

לאוויר, אנחנו לא שותפים לא בתכנון אנחנו מאפשרים את עשיית התכניות 

בעלות. השטח הזה בעתיד יעבור לכפר קרע כי זה שטחים שאנחנו ולא 

מסכימים להעביר, זה שטחים שברקאי החזיר במסגרת הסדר הקיבוצים, יש 

שם, שם החוזה מתחדש לא לדורות וחלק נטוע, זה שלהם, הם כיסו אתם 

 רואים את זה.

 אבל לא יותר כדאי להם לעשות גשר?אבון עוביד: מוחמד 

אבל  80יהיה גשר, כמו שעושים היום במחלף  65ר המועצה: לא, לא כי מעל אילן שדה, יו"

 זה ייקח עוד שנים, בינתיים הם עושים את הכביש הזה.

אילן, כשעושים דבר כזה בהסכמה יש מקום לקבל שיפוי מהמועצה על פגיעה  לוין: שני

 בקרקעות אחרות?

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, 

 ינה, אם אנחנו מסכימים, מן משא ומתן כזה, קרקע חלופית,לא לא, אני מב לוין: שני

אילן שדה, יו"ר המועצה: בחלק מהמקרים אנחנו כשעשינו תיקוני גבולות אז בחדרה נתנו 

מהם כי זה היה הגיוני. בפרדס חנה דונם  1,000-דונם וקיבלנו כ 1,400

ויות אז, , גם כן על פי היגיון של בין הרש400, קיבלנו 300-ככשעשינו נתנו 

אבל יש כאלה שאין להם קרקע לבנות בכלל אז מעבירים להם וזה עדיף 

 להגיע לועדת גבולות בהסכמות מאשר את מגיעה לכך שהועדה בסוף תכריע.

 היא יכולה לקחת יותר?מה כי אז  שני לוין:

אילן שדה, יו"ר המועצה: בהחלט, כן, ולכן אנחנו משתדלים להגיע להבנות והסכמות על 

 כניות של היישובים, הגידול שלהם העתידי.סמך ת

 הזו. אבל אנחנו בכל זאת מפסידים את הקרקע שני לוין:

הן מהוות אחוז קטן  ,אילן שדה, יו"ר המועצה: כן, המועצות האזוריות בכל הארץ

אחוז מהשטח הן תורמות שטחים, הן שומרות  80-מהאוכלוסייה ולמעלה מ

 תיד לרשויות האחרות.על השטחים אבל חלק מהם זה פקדון לע
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 אתה אומר במילים אחרות אין לנו,  שני לוין:

 זה לא, אנחנו עדיין לא הגענו איתם לחלוקת שטח.זה אילן שדה, יו"ר המועצה: במקרה 

 לא אבל בעיניים שלך זאת החלופה הטובה ביותר. שני לוין:

הסכמה שיסללו אילן שדה, יו"ר המועצה: אנחנו לא נותנים פה שום שטח, אנחנו נותנים 

כביש על דרך קיימת, שהיא קיימת שיעשו כביש כדי להקל עליהם בתנועה 

 וכל מי שעובר שמה, דרך אגב גם רגבים שלנו,

 גם ההסעות של הילדים של התלמידים של רגבים,  חקיקת אפרת:

  אילן שדה, יו"ר המועצה: כפר גליקסון, רגבים,

 בור לרשות שלהם.אתה אמרת שאחר כך הקרקע הזאת תע שני לוין:

אילן שדה, יו"ר המועצה: זה נכון כי בהסדר איתם לגבי הקרקע באזור הזה יש הבנה 

והסכמה גם של ברקאי וגם שלנו ושלהם, שאת הקרקע הזאת כן וקרקעות 

אחרות לא. הם רוצים יותר אז אנחנו מתנים את זה אבל פה הכוונה היא 

 לכביש,

 ם.מוחמד אבון עוביד: ושתהיה תחזוקה שלה

 אילן שדה, יו"ר המועצה: מה?

 מוחמד אבון עוביד: התחזוקה שלהם.

 אילן שדה, יו"ר המועצה: הכל פה במקרה הזה על חשבונם,

 העברת הקרקע היא התחזוקה שלהם אחר כך לא, מוחמד אבון עוביד: 

 אבל,  ברוראילן שדה, יו"ר המועצה: 

 על איזה תוואי אנחנו מדברים? רועי רבין:

 ו"ר המועצה: מה?אילן שדה, י

 ?6רועי רבין: מהמכון רישוי לכיוון כביש 

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, זה לא בדיוק מערבה, זה לכיוון דרומה

 תכף אנחנו נראה לכם, חגי פלמר:

אלא באמצע זה עולה  6אילן שדה, יו"ר המועצה: לאורך השדה, מעל השדה, זה לא על כביש 

 לכביש, לתוך כפר קרע, יש שמה דרך שעולה

 איך זה עוזר לרגבים? רועי רבין:

אילן שדה, יו"ר המועצה: שזה מנקה את כפר קרע, הם יוצאים מכפר, נכנסים ויוצאים 

 מכפר קרע התלמידים, פרדס חנה זה פקקים יותר, זה מקצר לו.
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 .65זה בעיקר מקל על כפר קרע, כפר גליקסון, זה פחות מקל על כביש  שני לוין:

 .65המועצה: לא, מאוד מקל על אילן שדה, יו"ר 

 למה? זה בדיוק פותח,  שני לוין:

אילן שדה, יו"ר המועצה: אנחנו כמובן מבקשים מהם שיפוי, כתב שיפוי במקרה של תביעות 

כאלה ואחרות שיכולות להיות בגין הכביש הזה, זה חלק מהתנאים שאנחנו 

נקיים את  נעשה בהסכם. חגי יציג את זה גם לפניכם ואז אנחנו אחרי זה

 הצבעה. מינוי ועדים.ה

 רגע אילן הנושא הזה לא נאמר אבל נראה לי מובן מאליו שיהיה שיפוי. הרצל גושן:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: בהחלט, כתב שיפוי.

 מוחמד אבון עוביד: מה לגבי,

הרסו חמישה בתים הפיקוח הארצי ולא אנחנו, שנבנו בשטח אילן שדה יו"ר המועצה: 

היתרים, לי זה נודע אחרי שהם נהרסו באו אליי הפקח, הראה חקלאי ללא 

לי תמונה של חמישה בתים שנהרסו על ידי יחידת הפיקוח הארצית של 

 התכנון ובניה, זה לא הועבר אלינו, זה לא,

מוחמד אבון עוביד: לא, השאלה למה המועצה, כמו ברקה כפר קרע, למה לא, כי זה שטח 

 טיפול גבולות בין רשויות.שלהם תחת שיפוט המועצה, זה 

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אף אחד לא פנה אלינו להעביר את השטח,

מוחמד אבון עוביד: כי שם מפיצים דעות שהמועצה האזורית מנשה לא, כאילו לא היא לא 

 עזרה לה, את השטח הזה, אתה אומר שהם לא פנו,

, שטח ז פונים עם תכנית קיימתאילן שדה, יו"ר המועצה: אף אחד לא פנה ולרוב כשפונים א

שיפוט ולא, מה לעשות, לא נותנים לכל אחד לבנות בית בשטח חקלאי, פרטי 

שלו או, זה מה שקרה שם, אין לנו חלק לא בצווים שהוצאו, לפי מיטב 

ידיעתי מה שקורה בכל מקום, הוציאו צווים, בטח היה דיון משפטי, אחד, 

בו ולא קיבלו את הסעד שהם שניים בנושא ולאחר מכן כנראה לא זכו 

ביקשו. זה יחידת הפיקוח הארצית התנהגה, הרסה את הבתים, אנחנו לא 

היינו חלק בזה וזהו, זה מה שאני יכול לומר על הנושא הזה, ואני יודע דרך 

אגב שהיום לועגים ככה בהרבה מקומות, ההריסות היו פעם על אדמות 

א, יהודים וערבים, זה לא מקומיות ופרטיות, והיום היחידה הארצית שהי

 משנה, הנושא הזה הרבה יותר, כן, איפה חגי? 



    
 א.א                              03583

הקלטה ותמלול – "חבר"  

10 

 מתפעל. חגי פלמר:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אתה מציג את זה? את ההתחלה?

 בסוף זה יקרה. דובר:

 אז אני יכולה להגיד משהו בינתיים? אפרת חקיקת:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: כן.

בקשה רגע את תשומת ליבכם, שמי אפרת ואני, יש לנו אפרת חקיקת: יופי, אז אני רוצה ב

מועצה, ועדת המלגות. יש לנו כספים מיעדים וחלוקה למלגות לסטודנטים 

שהם תושבים של מנשה, אנחנו נמצאים ממש לקראת סוף ההרשמה ועד 

היום אין מספיק אנשים, תלמידים סטודנטים שפנו וביקשו מלגות, זאת 

מבקשים אותו. אז אני פונה אליכם, זה לא  אומרת יש לנו כסף לחלק ולא

קשור לקריטריונים, זה קשור, אני מקווה שזה לא שאלה של שיווק כי 

המועצה השקיעה הרבה מאוד מאמץ בשיווק ואולי אנחנו צריכים להשתפר 

 בעניין הזה, בעובדה, שיווק, 

 מוחמד אבון עוביד: חד משמעית שיווק.

 חד משמעית שיווק?  אפרת חקיקת:

 וחמד אבון עוביד: שיווק, חד משמעית.מ

 עובדה זה הגיע, זה גם פורסם בחוברות,

מוחמד אבון עוביד: הצעה. תפרסמי לכל חברי המליאה, יש לנו את קבוצת הווצאפ, את 

אותה מודעה, כל אחד ביישוב שלו יעביר את זה לועד המקומי ותוך שבוע 

 ימים תקבלי, תתחילי לקבל פניות.

 שבוע ימים ההרשמה נגמרת אז כך זה בדיוק הלו"ז תוך אפרת חקיקת:

 מוחמד אבון עוביד: תוך כמה זמן יש להרשמה?

 זה כבר חודש היה באוויר. אפרת חקיקת:

 מתי זה ההרשמה? אפרת חקיקת:

 , אנחנו נאריך את זה בשבוע.אמור להיות עד סוף מרץ אפרת חקיקת:

 מוחמד אבון עוביד: אפשר לקבל הארכה של כמה?

 חקיקת: בוודאי, חד משמעית, זה מה שאני אומרת ואני אדאג שיהיה לנו תכף לינק,אפרת 

 מוחמד אבון עוביד: אם תעבירי את זה עכשיו לכולם, מחר זה מגיע לכל היישובים.

תכף אני אדאג שיהיה לנו לינק. השנה ההרשמה היא לראשונה דיגיטלית,  אפרת חקיקת:
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 ו את זה הלאה.חשבנו שאולי בגלל זה, בכל מקרה תדפדפ

 מה עם סטודנטים של המועצה, דובר:

 לא,  אפרת חקיקת:

 יש, התנאים מפורסמים בפרסום.  דובר:

רק שקיבלו אישור מהמועצה להשכלה גבוהה, זה מה שהחלטנו אבל בוא  אפרת חקיקת:

 נדבר על מקרה לגופו. בסופו של דבר אם יהיה הרבה כסף,

 ,אני מבקש לדון על זה כי יש כאן דובר:

 לא קיבלנו פניה שלא דנו בה.  אפרת חקיקת:

 לכולם יש, גם לי יש.  דובר:

 זה לא הדיון עכשיו, זה לא הנושא. דובר:

 

 והחלטה על מינוי ועדים כפר פינס ושדה יצחקעדכון  – 4סעיף 

 אילן שדה, יו"ר המועצה: חגי, הועדים המקומיים זה משהו לזה?

קבעה כל , מדינת ישראל ר פינס ושדה יצחקנושא של ועדים מקומיים, כפ חגי פלמר:

מיני חוקים בנושא הבחירות וגם התבלבלה בעצמה בדיוק מה החוקים בתוך 

אחד  ,למעשה שני הועדים האלה, אחד הגיש ועשה את .הדברים האלה

לפני הבחירות הגיש מחברת ועשה איזה שינוי ידני ותפסו והם לא  מהועדים

ד שנבחר לפני הבחירות והועד השני לא הספיקו לתקן ולכן לא היה להם וע

הגיש בכלל. אחרי ארבעה חודשים שמשרד ועדת הבחירות הארצית ניסתה 

להבין איך מתמודדים עם הסיפור והנחתה אותנו ועשינו והחזירה אותנו ועוד 

פעם הנחתה וכו' וכו', גילו ששני הועדים האלה נמצאים במושבים שהמושב 

ועד  DEFAULT-גודה חקלאית ולכן בהוא מושב בעצם שהוא מוגדר כא

אבל  ,האגודה הוא בעצם הועד המקומי וזה מה שצריך לקרות. אמרנו להם

הם הלכו לבחירות בתוך הועד בתוך המושב מכיוון שהם לא רוצים שועד 

האגודה יהיה הועד המקומי, אז הם אמרו אין מה לעשות, זה מה שהחוק 

? אין עכשיו ועד, היישוב לא אומר. אז שאלנו אותם אוקיי, אז מה עושים

מתפקד, אי אפשר להעביר תקציב, אי אפשר לעשות כלום. אז הם אמרו, 

אתם תצאו במכתב שנמנה את ועד האגודה להיות הועד המקומי בזהות 

ועדים, הם יחזירו לכם תשובה שהם לא רוצים להיות כאלה, תביאו את זה 
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עדים כועדים נכשלים למליאת המועצה, תכריזו במליאת המועצה של שני הו

ואחרי שיהיה לכם את כל ההחלטות האלה אז תעבירו לנו, אנחנו נבחן  'ח-ב

את האנשים שהגשתם ואם הם יעמדו בכל התנאים תוכלו למנות ועד מקומי 

אז זה התהליך, סיימנו לפנות, יש לנו מכתבים חזרה בתוך שני המושבים. 

ס ושדה יצחק שהם משני האגודות החקלאיות ששני המושבים, כפר פינ

מודיעים שמכיוון שהם עוסקים בחקלאות הם לא יכולים בעומס שהם 

נמצאים בו לקחת על עצמם גם נושאים נוספים אז קיבלנו את זה ואנחנו 

לכם לפה למליאת המועצה החלטה כדי להכריע על שני הועדים כועדים 

 נכשלים, ובמידה ומליאת המועצה תכריז אנחנו נפנה לועדת הבחירות

המרכזית כדי שיואילו בטובם לקחת את הנציגים שהועדים בחרו שיהיו 

הועדים, ויבדקו אותם ויתנו לנו לאשר. הבקשה היא שהמליאה תאשר 

 להכריז על שני הועדים כועדים נכשלים כדי שנוכל להתקדם.

 זה אלה שדורשים, יעקב גושן:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: יעקב,

שמה שניים, לא חשוב, אני לא רוצה שמות אבל יש שמה לא לא לא, זה יש  חגי פלמר:

 יועצת משפטית,

 חגי, לפני זה, יש הודעה של ועד המושב שהוא לא רוצה, דובר:

 כן כן, קיבלתי משניהם, חגי פלמר:

 איפה? אנחנו לא קיבלנו, דובר:

אני אציג לכם את זה פה, קיבלנו משניהם הודעה רשמית, תכף אני אציג לכם  חגי פלמר:

 בווצאפ וגם במייל קיבלנו, 

 כי זה כבר עבר, דובר:

ברור כי לא הייתי מביא את זה לפה, ברור, קיבלנו, זה אותו נוסח משניהם,  חגי פלמר:

 מאוד מסודר.

חברים מי בעד להכריז על ועדי כפר פינס וועד שדה יצחק כועד, אילן שדה, יו"ר המועצה: 

 ? אין, תודה רבה. איך אתה אומר? נכשל?, אוקיי, נגד? נמנעים
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מינוי ראש המועצה כחבר באיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון ונועה סגל כמ"מ  – 6סעיף 

 שלו

טוב, בואו, מינוי, לאשר, בואו, לאשר מינוי שלי כחבר באיגוד אילן שדה, יו"ר המועצה: 

אחראית על הערים לאיכות הסביבה ואת ממלאת מקום, את נועה סגל שהיא 

גדול, היום הערים לאיכות הסביבה זה איגוד איגוד במועצה. ה איכות הסביב

 נו אותו יום שלם, אמיל

 גיליתם למה ברקאי זה יישוב הכי מזוהם בארץ? דוברת:

אילן שדה, יו"ר המועצה: לא לא, כנראה שיש פה טעות, אנחנו עכשיו מכניסים, מעבירים 

ספים כדי לכם, מכניסים את התחנת, אליכם ומכניסים לה מרכיבים נו

שתוכל, מה שטענו שקיים ואף אחד לא יודע מאיפה הוציאו את זה. בכל 

אנחנו לא, האיגוד, יחד עם האיגוד מחליטים לבצע הליכים. זהו אז הכוונה 

היא לאשר. בקרוב, יושב ראש האיגוד להיום הוא יעקב אדרי, ראש עיריית 

עירייה,  אור עקיבא. באיגוד יש תחלופה שזה ראש מועצה מקומית, ראש

ראש מועצה אזורית, אני כבר קיימתי שם שתי קדנציות ואנחנו מציעים את 

כרמל, הם גם מאלה שנאבקים באסדות הגז האסיף, ראש המועצה של חוף 

ובכל הדברים האלה, שימונה יושב ראש האיגוד. אדרי לא כל כך רוצה 

מען לוותר, הוא רוצה להמשיך אבל נראה, יהיה בחירות ואנחנו פועלים ל

אנשי אסיף ולכן ייבחר לתפקיד ראש מועצה חדש בחוף הכרמל. אז מי בעד 

 לאשר אותי כחבר ואת נועה כממלאת מקום? תודה רבה.

 

 2023-2019אישור תכנית פיתוח שנים  – 3סעיף 

 5אילן שדה, יו"ר המועצה: חברים, קיבלתם את תכנית הפיתוח? תכנית הפיתוח היא תכנית 

הדברים שכבר נמצאים בתהליך, דברים שכבר נעשו לתיק, היא סוקרת את 

משנה הקודמת. אנחנו כל שנה מעדכנים את התכנית לחמש השנים הבאות. 

התכנית הזאת, אפשר לומר שהיא הרבה חלומות ורצונות, שקיימת כדי 

 שכאשר צצה האפשרות, אם זה תקציבית שלנו או אם זה תקציבית של, מה?

 סף שנהיה מוכנים.מוחמד אבון עוביד: שאם נופל כ

אילן שדה, יו"ר המועצה: אם נופל כסף שנהיה מוכנים. צריכים גם לפי משרד הפנים להגיש 

תכנית. צריך לומר שגם אם נופל כסף או פרויקט שלא בתכנית, אפשר גם 
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אותו לאשר אבל זה בכל זאת נותן כיוון שאליו אנחנו פועלים לגייס כספים. 

ימלאו ו את זה עם טפסים ליישובים כדי שאנחנו העברנו לו את זה, העברנ

כל הנושאים שיש להם והכנסנו את זה וזהו, אין בתכנית את רצונותיהם ב

משום התחייבות לבצע את הדברים אלא לפעול לבצע זה בהחלט אנחנו 

 עושים ופועלים. זהו, נתן בבקשה.

מה שנמצא טוב, ערב טוב. את התכנית בעצם חילקנו שלושה, הראשון זה  נתן קוסקס: 

פה, זה הפיתוח שהתחיל החודש שהוא, ואני חייב להגיד שלדעתי תכנית 

הסיכום שלה, מסתבר שביצענו הרבה ממה שחשבנו וגם אני יכול להגיד 

מסתבר שכמו שאמרנו זורקים חקה , שהעברנו אותה עם הסכומים ושחשבנו

למים גם אם חושבים שאין דגים ולא רואים אותם, כשמרימים תופסים 

זה בעצם  מה שאתם רואים פה מולכם בעצם זה מה שמסומן בצהוב הו.מש

שהיו בתכנית, לא בוצעו ועדיין, ולכן הם עוברים לתכנית החדשה,  פרויקטים

, המספרים שמופיעים פה, אנחנו רואים מוציאים בהתחלההתכנית החדשה, 

ראשון בבשנת ייעוד התקציב רואים שיש פה פרויקטים שהייעוד שלהם 

בפועל השנה שבחרנו לבצע אותו  2014בשנת  הביטחון היו וקד חירוםמלמשל 

ופתחנו את הפער  גדלנוובפועל שקל  2,000,000, במקור הוא היה 2018היה 

כי כבר ממוקד ביטחון הפכנו את זה גם למשרדים של מחלקת  4,000,020על 

ם התחבורה והתברואה, הייתה כוונה לעשות קומה שנייה, יש כוונה להגדיל ג

סתייע בגלל ילא כבר את משרדי החברה הכלכלית של המועצה, בינתיים זה 

, הויכוח על הגודל והעלויות והכל, ויכול להיות שבעתיד זה יהיה. בכל אופן

אני עברתי כבר על הפרזנטציה, אני אעבור על כל, שכבר מה שנקרא ביצענו 

 אותם.

 לא הבנתי, כל מה שלא מסומן בוצע? אלחנן צוהר:

כל מה שבלבן ורשום עליו אחד בוצע וגם רשום פה בהערות, ואם הוא בצהוב  וסקס:נתן ק

 , כן כל מה שבלבן בוצע.2023זה הועבר לתכנית 

 נתן,  ברק כהן:

הכביש, החדש שעשינו עכשיו, ששדרגנו אותו, בהתחלה חשבנו לעשות שינוי  נתן קוסקס:

, אמרו חבר'ה רדיקלי בתכנית, כאילו להחליף את כל המצעים והכל, באו

האדמה הזאת עובדת, הכביש שקע כמה ששקע, תרפאו אותו ואל תשקיעו בו 
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את הסכום הגדול שרשום פה ולכן עשינו אותו בסכום הרבה יותר צנוע, 

שנים עוד פעם  10שקל ומישהו אמר, אם בעוד  2,000,000במקום  380,000

פעמים להוציא  שנים, זה עדיף בשש 10ובעוד  10, ואחרי זה בעוד נסדר אותו

בכל אופן אני כאשר כל כמה שנים סכום ענק. שנה  60סכום אחד במשך 

 171,000,000אסכם את התכנית. התכנית כמו שאתם רואים היא עמדה על 

, כמובן שאתה 158שקל וביצענו, מה שמופיע פה בעמודה השמאלית, ביצענו 

הזאת אז כל  בונה בית ספר כמו נטעים, רעות, בנינו שני בתי ספר בתקופה

 ואנחנו התכנית אפילו, שקל, שניהם כבר לפחות, 14-15,000,000בית ספר זה 

 כבר ביצענו חלק, שקל, 13,000,000של נתייצב כנראה,  גם

 כולל את כל, 158-מוחמד אבון עוביד: נתן ה

 הכל. נתן קוסקס:

 גם אלה שלא בוצעו. דובר:

 מוחמד אבון עוביד: גם אלה שלא בוצעו.

 אני אראה את זה בדף הבא.  ס:נתן קוסק

 אז זה גם לא בוצעו.מוחמד אבון עוביד: 

, רגע אני אעבור לתכנית החדשה, 2019-ו 2015זאת התכנית שהייתה בשנת  נתן קוסקס:

עכשיו איך פעלנו? בעקרון גם בפעם הקודמת פרסמנו סוג של קול קורא לכל 

זה מגרש בלי   היישובים, הפצנו את זה גם לחברי המליאה שפה כל יישוב

הגבלה, בלי סינונים, לנתח את הצרכים ומשהו מהיישוב ולהעלות את זה על 

הכתב, כאשר ביקשנו כמה פרטים חשובים כי הרבה פעמים יש את הנושא 

של המקרקעין, הנושא של הייעוד שטח וכל הדברים האלו אז למקד את 

את זה  היישובים זה חשוב מאוד. כל יישוב בעצם נדרש גם, פעם עשינו

דיגיטלית אז היום היישובים הגישו, יש שני יישובים שהם שלחו באופן 

 דיגיטלי וזה לא התקבל.

 יישובים ישנים. דובר:

גם הסברתי להם שכמובן שזה לא מונע כאילו, התכנית פה היא, כמו שנאמר  נתן קוסקס:

בתיאום של התייעלות צרכים היא מורה דרך למועצה ונותנת לנו כיוון אבל 

המשך שלא היו בתכנית או שיש פה דברים שהם בתכנית ולא יהיה להם ב

רלוונטיות אם ירדו או יתבצעו, אז, גם אם יישוב, שלא הגיש או לא, ולא 
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בחמש שנים הקרובות אנחנו נגיד לו תזכור את זה שלא הגשת ועל זה תיענש, 

 אין דבר כזה, אנחנו לא עוסקים בענישה אף פעם ואם יעלה הצורך כמובן

אנחנו נדע להגיב, אז כמובן גם נבצע את זה. מה שאתם רואים בעצם אלה 

המסומנים בכחול, פה אתם רואים, אז אלה הפרויקטים שעברו מהתכנית, 

מהתכנית הקודמת, חלקם בוצעו, ואם אתם תרדו למטה, נרד למטה אנחנו 

 6.2-כיתות בהיקף כזה ל 6.2-, שנקבל את הרואים, כבר קיבלנו הודעה

 36, תוספת להשלמת הפרוגרמה של, ולהפוך אותו לבית ספר של כיתות

, וכמובן גם נפנה את המבנים היבילים שיעברו למתחם של בית 24-כיתות מ

ספר נטעים. אלה הבקשות שהוגשו על ידי היישובים, עכשיו רקע הבקשות 

הוגשו כמובן על ידי מנהלי האחזקות של המועצה וחלק הם, זה חינוך ורשום 

נוך, הנדסה ומה שהגשנו למשרד התחבורה, יש משרדי ממשלה שהם פה, חי

עובדים בלוחות זמנים שלהם, לא בלוחות זמנים שלנו וזה טבעי, והם 

מפרסמים את הקולות הקובעים או את המועדים שלהם להגשת תכניות 

פיתוח ובהתאם לזה אנחנו מגישים. לנו יש תכנית שהגשנו בנושא, למשרד 

רע בכלל כמה שנים, אז הגשנו מספר בקשות גם לפי התחבורה שעובד לא 

ההתנהלות של המשרדים. המשרדים היום מעדכנים את אופי הבקשות 

זאת אומרת משרד התחבורה אומר צאו, השנה בתכנית שלי שהוגשו להם, 

הסדרת דרכים בבתי העלמין, כאילו מה הקשר? מה זה, אז אנחנו כמובן 

המועצה, אחד דרכים בבתי העלמין הם קופצים על העגלה הזאת, עם מהנדס 

הכי הכי נדרשים ובמקרה שלנו, הדרך לגן השומרון שזה נקרא לזה, זה סוג 

של עלה שבעצם זה להרחיב את הדרך הלבנה, וגם על הדרך היא תסדיר את 

 הדרך לבית העלמין. 

היום האוטובוסים נוסעים בדרך הזאת עם מהמורות שאפילו אני עם הרכב  דובר:

 מצליח לעבור אותן, שלי לא

 כל הדרכים מובילות לבית העלמין. אלחנן צוהר:

נתן, בשביל לשמור על האוטובוסים של המועצה, כדאי מאוד שתרבד מהר  דובר:

 את הדרך פה.

 , לא אבל נתן קוסקס:

 אל תחכה פה, יום אחד זה יעלה ביוקר על אוטובוסים, דובר:
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ופניים לכפר גליקסון. אנחנו פנינו בזמנו משני הכיוונים, רשום פה שביל א נתן קוסקס:

להסדיר את הדרך מכפר גליקסון לאלוני יצחק, מדרכה, ומדרכות לא נותנים 

אבל שביל אופניים אני אעשה על הצד כהמשך למדרכה שביל אופניים אז כן 

אנחנו יש סיכוי שנקבל, מגישים ומקווים שיוכלו להשתמש בדרך גם ילדים 

ים בבטחה ורק שיסתדרו ביניהם על הנתיב מאשר בבטחה וגם נוסעי אופני

ילדים ילכו על הכביש ואופניים ייסעו בשוליים, ללא שוליים, בכביש ללא 

שוליים ויסתכנו אז זה גם סוג של פתרון יצירתי שאנחנו רוצים לכל הדברים, 

מגישים ועובדים. כל הפרויקטים של היישובים שהוגשו מופיעים פה, בסך 

ח, כל התכנית פיתוח שהוגשה לחמש שנים הקרובות הכל התכנית פיתו

 שקל. 164,000,000עומדת על 

 זה כולל מה שלא הספקנו או שזה בנפרד? ניצן דהן:

 מוחמד אבון עוביד: זה הכל, זה כל החממות.

 ומשהו מיליון, 30הכל, גם מה שהעברתי,  נתן קוסקס:

ה להעביר את החברה מוחמד אבון עוביד: אבל חסר פה, אתה כרגע אמרת שאתה רוצ

 הכלכלית, היא לא בפנים? זה לא בתכנית, זה לא בחמש שנים הקרובות?

לא, יש לי, זה לא פשוט, זה גם עניין של מקור כספי והחברה הכלכלית היא  נתן קוסקס:

גוף עסקי, בעצם היא צריכה לממן את הבנייה הזאת, לא אנחנו. אני לא, לא 

שאם יש לנו צורך, השכירות, ושב שאני אגבה ממנה שכירות אבל אני ח

בקיצור זה בעיה. אני חושב שאם החברה הכלכלית צריכה משרדים היא 

צריכה לבנות אותם בעצמה או אם היה למועצה מבנה פנוי שהייתי יכול 

להשכיר אותו כי אין שימוש אחר אז ניחא, אבל אני לא אקח כסף ציבורי של 

כלכלי של הרשות, זה לא עובד.  פיתוח היישובים ואבנה איתו משרדים לגוף

אחוז ממנה אשרינו ואנחנו עוברים  40-50אז זאת התכנית ואני מקווה, 

 לתכנית של,

סדר העדיפויות. מלבד העובדה שפתאום יש לך ככה תקציב שקיבלת לשבילי  :דובר

 אופניים או לבתי כנסת, כמה מגיע ולמי יש בנושא את סדר העדיפויות?

אתם רואים שהעמודה, סדרי עדיפויות וזה לא פשוט,  עבאני לא קו נתן קוסקס:

הפרויקטים החדשים ריקה, והיא ריקה ואני אסביר למה. בפעם הקודמת 

היה לנו ואתם רואים את זה גם פה וראיתם את זה, הייתה לנו ועדת ספורט 
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של המועצה שישבה, וקבעה ניקוד לגבי הסדרת מתקני ספורט ביישובים וגם 

ייתה פה קבעה את הסדרי עדיפויות. ברגע שהמליאה במליאה סוערת שה

אישרה בסוף אחרי ויכוח כזה או אחר את הסדרי עדיפויות לשיקום מגרשים 

ביישובים, אני כגזבר יכולתי לבוא ולהגיד, כי הועדה קבעה והמליאה אישרה 

ואז יש לי את הזכות להכניס את הסדר עדיפות הזה לפני או אחרי. לגבי כל 

ל היישובים פה קשה לקבוע סדרי עדיפויות כי מה שחשוב לך הפרויקטים ש

באותה מידה חשוב לו ודברים אחרים, דברים שהם כלליים של המועצה ולכן 

מה שיקרה, אנחנו נעבוד בשיטה הגמישה, זאת אומרת יהיו קולות גמורים 

כאלו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שעוסקים בנושא של שיקום 

יק אז אנחנו יודעים שכמה יישובים הגישו פה תשתיות ביישוב הוות

 פרויקטים של שיקום תשתיות ביישוב הוותיק. אנחנו ניקח, נגיש את כולם,

נתן הדברים האלה, זה לדעתי די ברור שלפי משרדי הממשלה, דיברנו פעם   אלחנן צוהר:

 שעברה, איך מגיעים, מי מחליט את זה?

לקובץ השלישי אתה תקבל את התשובות אז נתקדם לאט לאט כי אם תעבור  נתן קוסקס:

בוא לא נקדים את המאוחר. מה שחשוב פה שאני אומר, אנחנו עוקבים אחרי 

פרסומים ותלונות, של המשרדים לאורך השנים, זה לא קורה בשנה אחת. 

אני אתן דוגמא שבהתחלה קפצתי עליה, קפצתי על הכל אבל לא חשוב, מי 

סף למתקני משחקים ביישובים? היה מאמין שמשרד החקלאות ייתן כ

והגשנו בקשות, חמישה יישובים, הגשנו שישה יישובים, ארבעה קיבלנו כבר 

הודעה ודווקא אלה הקטנים שהמשק בהם הוא גבוה, הודיעו לנו שאנחנו 

אל הר ים במצפה הילה נקבל את האישור אבל עדיין לא קיבלנו את האישור ו

ישובים אחרים וזה גם בתב"רים , לעומת זאת לגבי י90-10ששם המשק זה 

 2018-עכשיו, קיבלנו אישור ממשרד החקלאות להקים שישה מתקני, מגרש ל

עוד יישובים, דברים שאף פעם לא חשבנו שזה קיים. זה  2019-וכבר הגשנו ל

לא היה קיים אז אם המשרד קיבל, לא יודע למה, מאיזה סיבה רעיון לתקצב 

וגם אם זה לא הופיע בתכנית שלנו, דברים כאלה, אנחנו כמובן מגישים 

בתכנית שלנו מופיע רק שיקום ותחזוקת מתקני משחקים ביישובים, תקציב 

שקל לכל  300,000שקל לכל המתקנים במועצה. הפעם קיבלנו  270,000של 

 ,600זה עוד  הנוספים, 2-, זה לא צחוק ועוד נקבל את ה1,200,000יישוב, זה 
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בן ככל שיהיו קולות קוראים כאלו ואחרים וכמו 2019-הגשנו עוד חמישה ל

מיקומים שונים, יש לנו את מה שנקרא, את הרשימת מכולת הזו ואנחנו ב

 עוברים עליה ומתחילים להגיש ומגישים כל הזמן.

מוחמד אבון עוביד: עכשיו מה שאמרת זה שיישובים שלא כתבו או לא חשבו שיש להם 

ישהו, זה יצוף לכולם כדי לאפשר איזושהי יכולת לפנות לקול קורא שיגיע מת

 אולי להוסיף דברים? 

כן, כן ברור יש דברים שהם בכלל, שנגיד לא אני, לא אתה ולא אף אחד חשב  נתן קוסקס:

עליהם ופתאום מישהו במדינה משתגע ואומר, אני עכשיו נותן כסף לדבר 

ם הזה אבל אתה לא יכול להגיד, זה לא בתכנית שלנו, אנחנו כל הזמן עוקבי

ואם זה טוב לנו ורלוונטי ועוזר ליישובים אנחנו תמיד נגיש, גם אם זה לא 

 היה בתכנית. 

 שאלה. נגיד שקול קורא לא תמיד נותן את כל הכסף, אז איפה פה המאצ'ים? עו"ד אסף לוי:

זה המאצ'ים. כמה דברים, אחד יש לנו בעצם שלושה ערוצים. אחד יש לנו  נתן קוסקס:

כם שעכשיו יוצאת הרחבה או שיש היטל השבחה, אני את, שאנחנו כידוע ל

החלק היטל השבחה, על לפי החלטת המליאה מדגיש זה שני דברים שונים, 

אחוז, להבדיל מהיטל השבחה  35יחידות בכל יישוב,  8בכל הרחבה מי נותן 

אחוז ליישוב שזה  35שכל שקל בהיטל השבחה שייך לקופת המועצה, הולך 

ן אחת שישנה. קרן שנייה, זה בעצם קרן השבחה כללית ממנו הגיע, אז זה קר

של המועצה שייעודה בעקרון זה לתת מענה לפרויקטים שהם כלל מועצתיים 

אבל לא פעם ולא פעמיים וגם לא עשר ויותר אפילו, המועצה סייעה וביצעה 

פרויקטים או מאצ'ים עם הכסף הזה ביישובים נקודתיים, בפרויקטים 

שא השלישי שהרבה פעמים לקחנו הלוואות כאלו מסוימים ויש את הנו

ואחרות ואמרנו הלוואות זה אותה הלוואה נוספת ששאלו עליה, כמעט כל 

אישרו, יש יישובים שלא  200,000-שנה זה יוצא בזמן בשנים האחרונות, של כ

אלא  200כי הפסדנו כסף מבחוץ ויש יישובים שלא יקבלו  200יקבלו השנה 

י לעשות איזה פרויקט מיוחד שהיה מקום לקדם אותו, כד 700או  600יקבלו 

אז גם זה כמובן מקור נוסף ההלוואות ויש יישובים שאומרים תשמע, אין לי 

בקרן השבחה, אין למועצה בקרן השבחה, אין לה הלוואה, מהתקציב השוטף 

שקל, העיקר שאני אקבל  200,000, 100-150של הועד המקומי אני יודע לשים 
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וזאת גם אופציה שקיימת ועובדת. אז אלה המקורות של את הפרויקט 

המאצ'ים הקיימים, ואני רוצה להגיד בלי להישמע פסיבי אבל עדיף להישמע 

אנחנו ככה מה  7-בינתיים ולשדר אופטימיות שזה קורה, כבר בפסיבי 

כי שמה באמת  8-שנקרא עם האצבעות מחוץ לחדר ואני מקווה שלא נגיע ל

חסוך לי הרבה, כי אין מה להסתכל, אין קולות קוראים אין מה שנקרא, זה י

אז אני מקווה שלא נגיע לזה. אנחנו גם גילינו דבר  8כמעט סוציו אקונומי 

שגם, שאנחנו חושדים בו שהוא אחד הסיבות, אילן יודע שאני מתכתב עם 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאחד היישובים המשמעותיים במועצה, 

ושבים לא נלקח בחשבון של המועצה שהסוציו ת 536שער מנשה עם 

, הכי נמוך, לא נלקח בחשבון של חישוב הסוציו 1האקונומי שלו הוא 

אקונומי בגלל שהם הכניסו בנוסחה מושג חדש, "יישוב מוסדי", יש לי עוד 

כמה אבל אנחנו הולכים להיאבק על זה כדי שבכל אופן הם מקבלים מאיתנו 

ותי חינוך אבל שירותי אשפה ואנחנו עושים שירותים, הם לא מקבלים שיר

להם צביעה של עמודים ומשתתפים איתם בתאורה והרבה דברים אחרים, 

כיכר אז באנחנו מוציאים עליהם כסף וגם כשהיה צריך לקבוע סדר עדיפות 

שהסדר עדיפות הכי גבוה לכיכר על כביש מע"צ יהיה  חליטראש המועצה י

רים אנשים קצת לא אחראיים והכביש דווקא מול שער מנשה כי שמה עוב

 סואן,

 מה זה אומר להיאבק על זה? אלחנן צוהר:

זה לא מכות, זה תכתובות, זה מסמכים וגם סטטיסטיקה. אני עובר לשקף  נתן קוסקס:

. ככה, בעקרון למשרד הפנים אני בכל שנה מגיש את המספר הזה, האחרון

רוצים לבצע במהלך השנה תכנית החודש לא מעניינת אותנו, בעצם מה אנחנו 

ויש לנו מקורות כבר בעין כדי לבצע ומה מותנה, המותנה כמובן הוא בכפוף, 

הטבלה ששלחתי לכם, אני מציג אותה למרות שהיא השתנתה אז אני אגיד 

שקל כי משרד  444,000-מה השתנה בה, סוציו אקונומי, הסכום הזה ירד ל

אותנו, כולם עלו, כל מי  במקום להעלות 790-הפנים הקטין אותנו כבר ל

שנשאר בסוציו אקונומי או ירד ואיכשהו עלה, אנחנו בגלל שעלינו, לא רק 

שקל. אז מה שאתם רואים פה זה  790,000-שנשארנו באותו סכום, ירדנו ל

-גם מובא עכשיו למליאה, בקשה שהגשנו, הבקשה הייתה בפרויקט ראשון ש
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בעצם מהכניסה ליישוב עד, ו 2019אבל האישור התקבל ממש בתחילת  2017

אנחנו נעשה מדרכה לכל האורך עם, ובמפרים ומעקות איפה שצריך, מעברי 

 הקמת נגישות חצייה וכמובן, מדרכה, איפה שצריך. יש לנו את הנושא של

 .תכנית שמשרד הפנים מחייב את הרשויות לתקצבחלק של שזה  במועצה

אני יכול להגיד לכם  לפני חמש שנים,כבר תכנית חומש שהתחילה מדובר ב

שביצענו ממנה בערך שליש, לצערי הרב יש איזה ארבעה תב"רים פתוחים 

את מבני הציבור הכלכליים  שנגמור שמתקדמים ואנחנו, השאיפה שלנו אחרי

מבני ציבור  ,, אנחנומהכסף הזה השנה יתחיל כנראה של המועצה וזה כבר

 של, לשוויון, שלא מונגשים כי בעצם הדרישההיישובים  ,ביישובים

 חברתית. דובר:

 לא צריך שינוי חברתי, נתן קוסקס:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: משרד המשפטים,

כן, נציבות, קודם כל קבעו לנו, יש מבנים שלפי האינטנסיביות של השימוש  נתן קוסקס:

 בהם, שהם בגדר התכנון כי התכנית, 

 כבר חייב לסיים אותה. 2021 דובר:

, אז יש לנו סתם דוגמא, נמשיך הלאה בתלמי הדר, הסדרת מערכת אז לא נתן קוסקס:

ביוב, כבר קיימנו, זה המערכת הפנימית ביישוב. היישוב הזה עד היום היה 

עם מערכת שלו, התקבלה החלטה, של ועד מקומי משותפת, עם התושבים, 

להעביר את המערכת הפנימית למועצה, הוחלט להעביר את כל המערכת 

ו היטלים מלאים כמובן מכל התושבים, ותיקים וחדשים וכאלו ליישוב, גבינ

ששילמו בעבר לאגודה, משלמים היטל פעם בחיים, כזה או אחר, זה לא 

-רלוונטי ואנחנו הולכים להכניס את המערכת הפנימית בתלמי הדר, עלות  כ

מיליון שקל. עוד פעם, התכנית של משרד הפנים, בית ספר גוונים מה  4

אבל, אולם  6-כיתות שכבר בנינו, בנינו יותר מ 6.6, תוספת של שדיברתי עליו

משרד הפנים אנחנו נגיש את זה לו 444, צריך לרשום 510ספורט, פה רשום 

 כפרויקט, 

 איזה אולם זה? דובר:

 אולמות ספורט, זה האולם בגוונים,  נתן קוסקס:

 הישן, דובר:
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 האולם שנמצא בעין שמר ויש לנו, נתן קוסקס:

 כן קיבלנו? 444 דובר:

 510אם אני לא טועה ואז נשאר לנו פה  794-זה ירד ל 860-לא, זה מספר, מה נתן קוסקס:

ציוד משרדים, מחלקת  .444שחשבנו שייכנס בשנה שעברה, נשאר לנו 

החינוך, מקרנות הרשות, יש כוונה להקים בקיץ הקרוב אחרי שנצא, נוציא 

מבנה החדש, להקים במועצה את מחלקת הביטחון מהמרכז, ונעביר אותה ל

מרכז צעירים, בכך שיוכל לשמש לצורך העניין. יש לנו גם נושא של האולם 

וכל מיני מזרונים לצייד אותו בציוד, צריך ספורט החדש שאנחנו בונים, 

 דברים כאלו שקשורים,

 אגב האולם החודש הוגש כבר? חגי פלמר:

 ההיתר שלו מחייב. דובר:

בתוך צוות  Built inשנים האחרונות כל בניין חדש שבונים יש חבר'ה בחמש  :קוסקס נתן

 המתכננים, יועץ נגישות, יועץ בטיחות, 

 ורישוי העסקים. דובר:

חשמל, ביוב, אלה היום , Constructorמעבר לכל היועצים הרגילים שהיו,  נתן קוסקס:

ץ שיפו, לא מתכננים בלעדי הגורמים האלו. נושא נוסף, Built inדברים שהם 

הכוונה למפעל הפיס. מפעל , חיצוני וגן השומרון, מה שמופיע פה זהמועדון ב

הפיס פעם בכמה שנים מצטברים לו רווחים מעבר לאמות המידה של 

החלוקה הרגילה מהרשויות, ואז הוא בעצם מודיע למועצה אזורית מנשה, 

שקל, תשלחו לנו פרויקטים מה  586,000במקרה הזה, מגיע לכם  2017נגיד 

אתם רוצים לעשות עם הסכום הזה. אז כמובן גם האולם ספורט, למפעל 

מאשרים, אז זה הנו/שא של הם הפיס יש קריטריונים על מה מותר ומה 

 האולם ספורט. השיפוץ בגן שמואל,

 גן השומרון. דובר:

 גן השומרון, סליחה. נתן קוסקס:

-שהוקם במועצה לפני קרוב ל אילן שדה, יו"ר המועצה: גן השומרון זה מועדון נוער הראשון

 שנה, 20

מעבר,  120הצטיידות מחשבים לבתי הספר, מדובר פה על עלות מוערכת של  נתן קוסקס:

הוא לא מופיע בסדר יום אבל הוא נולד תוך כדי נסיעה לאילת. זה  ,עכשיו
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יהיה לכלל בתי הספר לפי מה שמחלקת החינוך בבתי הספר הכינו תכנית, 

ובים, מה שדיברתי עליו על הארבעה המתקנים, כבר ומתקני משחקים בייש

 יש לנו אישור ממשרד החקלאות, 

 ? 240-ה דובר:

שקל, אנחנו נצא למכרז, כבר ביקשנו  60,000שקל, זה  240,000הוא  נתן קוסקס:

 מהחברה, לבצע את זה. 

 איך אתה מחליט על איזה יישוב יקבל את המגרשים? דובר:

י שעשה את זה זה היחידה לפיתוח קהילתי, היא בעצם ככה, קודם כל מ נתן קוסקס:

 הובילה את המהלך ביחד,

 עם התיירות, דובר:

עם התיירות, ביחד עם מיכל אברהמוב, הם עברו ביישובים והניתוח הוא  נתן קוסקס:

מאוד פשוט, אנחנו מכירים את כל המתקנים, מכירים איפה שמו כסף בשנים 

אלף שקל ומכניסים לזה עוד דבר נוסף,  150או  100או  50האחרונות, אם זה 

מה שהיחידה עשתה לפיתוח קהילתי, כפול הפוטנציאל המשתפשף שזה 

הילדים ביישוב, יישוב שיש בו ילד אחד זה עצוב, זה לא נעים אבל זה גם 

ברור שלא יקבלו מתקן. יישוב שהוא בצמיחה ובגידול או שיש בו הרבה 

עדיפויות כי גם הציוד שניתן לרשויות ילדים, ועוד איך הוא ייכנס בסדרי 

הוא בהתאם לאותם, שאני מעביר לאותו משרד, גודל היישוב, כמות הילדים, 

כל הדברים האלה ואין טעם, לפעמים יש גם, סתם דוגמא, מצפה הילה ואל 

אין טעם להגיש סתם יישוב שאין בו ילדים אבל מצד שני יש להם אריה, 

אים, כאילו הפוך על הפוך, יישוב חלש, קטן, נתונים וקריטריונים שאנחנו רו

 ניתן לו כדי לעזור לו להתקדם. 

 בהמשך לכך מה עם המגרש, הדרומי למגל? אלחנו צוהר:

 אולם, לא מגרש דובר:

 זה לא בתכנית, נתן קוסקס:

 זה לא בתכנית המועצה אבל, אלחנן צוהר:

ו, לקחנו אחד גדול ואחד של הטוטו, מבחינתנו אנחנו השגנ 2020התכנית של  נתן קוסקס:

בינוני בקציר במקום שלושה בינוניים, זה מה שעשינו ויכול להיות, למרות 

 שהטוטו כבר לא טוטו, היה כל מיני תקציבים של מינהל הספורט,
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אילן שדה, יו"ר המועצה: זה יכול להיות הפיס, רק צריך לומר שאנחנו בפיס, הפיס זה 

מה פעמים בשנים האחרונות הוא מצטבר לו הרבה מיליארדים בקופה וכ

נותן לך לנצל שנים עתידיות, כלומר אם מגיע לנו מיליון שקל בסדרי גודל 

שנים  שנה מהפיס אז הוא נותן לנו לפעמים לקחת שלושה מיליון על חשבון

באות ואנחנו תמיד מנצלים את זה מתוך ידיעה שכל פעם מעל הפיס שוכן 

יבים לבניית כיתות כדי לחסוך משרד האוצר למשוך מהם עוד ועוד תקצ

לעצמו תקציבים למשרד החינוך, והוא מחזיק אותם גם ככה כי הם צריכים 

כל שנה לקבל ממנו היתר הגרלה ממשרד האוצר. הפיס הוא של השלטון 

המקומי אבל היתר ההגרלה הוא של האוצר אז אנחנו תמיד אומרים, כל עוד 

וקחים את זה עד הסוף נותנים ניקח, זאת אומרת משחררים, אנחנו ל

 ולפעמים יש לנו מהבחינה הזאת אפשרות להקדים דברים.

 לאז אז אני שואל, לא היה שום דיבור על, צפון דרומי? אלחנן צוהר:

אילן שדה, יו"ר המועצה: היה דיבור לדרומי והיה דיבור לצפוני אבל אנחנו יודעים מה קורה 

ה לבנות את הגדול והחלטנו תלמידים, החלטנו פ 4,000-פה במרכז האזורי, כ

 3,300את הנוסף לבנות בקציר, זה היה פה בדיונים, כיישוב הגדול עם 

תושבים עם אפשרות, לא אפשרות, אם כבר יש שמה מגרש שכבר עשו בו 

יחידות. זאת אומרת זה הולך להיות יישוב עם  450-עבודות פיתוח, לעוד כ

צא בהתחלת עבודות תושבים אז החלטנו שם לבנות, והמבנה נמ 5,000

 תשתית.

תם שבונים בגוונים מה שנשאר לנו זה עוד, ככה, מבנים יבילים, כמו שאמר נתן קוסקס:

את האגף הנוסף ומפנים את המבנים העתידיים שיעברו ליד בית ספר נטעים, 

כזכור לכם אישרנו פה במליאה את הפיצוי בגין פינוי, שבעצם זה שטח של 

לקו ישמש, לא כל השטח, חלקו, הוא יישמר דונם שישמש למועצה, ח 8.6

לדברים אחרים שנחליט עליהם לאשר. הנושא השני זה חניה מאחורי שבילי 

הרעות, אני עשיתי עסקה עם גן השומרון, השטח שנמצא אחרי בית ספר 

שבילי רעות בנטעים בצמוד לאולם ספורט החדש, במקום להפקיע וכל 

ר שלדעתי מצוין, גם חקלאים וגם הדברים האלה אנחנו חוכרים אותו במחי

למועצה להרבה שנים ובעצם יהיה לנו, הכוונה היא בעקרון, למרכז האזורי 

 מהכיכר שאתם מכירים אותה תהיה פנייה ימינה, 
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 אילן שדה, יו"ר המועצה: עוד לפני השער

דרך שהיא קיימת היום בתוך המתחם שהולכת  ם,על הלול שעושים ובעצ נתן קוסקס:

יכר עצמה ובעצם כל מי שמגיע לקשתות ולרותם ולאולם ספורט , לכמערבה

כמובן ולנטעים, המורים, יחנו מאחור ולא ייכנסו למרכז האזורי, זה יוריד 

 לנו,

חנו מאחורי האולם ספורט, איך הם עוברים לצד של, המעבר בין קשתות  הראל יגודה:

 לבין זה,

בתכנון, זה מעבר, לא יהיה אספלט הראל, יש מעבר מסודר בין קשתות רחב,  נתן קוסקס:

פה או משהו וגם גשרון כי יש שמה גם תעלה שאנחנו הולכים, בין האולם 

למגרש חניה הזה כדי שלא יהיה ניקוז חס וחלילה לתוך האולם, עכשיו 

התעלה הזאת פתוחה ויהיה גשרון אבל רק להולכי רגל או לצרכי חירום, אם 

זה אז הוא יוכל, אבל בעקרון הדרך חס וחלילה אמבולנס ייכנס או משהו כ

משמשת להולכי רגל, ייכנסו לשער האחורי של שבילי רעות ונעשה שער גם 

מטר מהמקום שאני מגיע  500חניה מוצא מטר,  150לנטעים, ולקשתות, 

 אליו, אני מאושר. 

 למתי זה לביצוע? מתי הם עושים את החניה מאחורה? אלחנן צוהר:

, לשאלתך, לגבי בית ספר רעות, הגשנו את הבקשה, על אחרי שמאשרים נתן קוסקס:

השיפוץ הגדול בבניית החדר מורים. בשלב ראשון אנחנו נותנים, בהיקף של 

שקל כמענה לא, אבל ייתן מענה, אבל אם זה לא מסתייע עד שנת  30,000

 הלימודים הבאה זה יבוא לפה לדיון במליאה. 

 ,2020 דובר:

עצם, תש"פ. אז מה שרואים פה בסיכום בצד שמאל, שנכון תש"ע, זה תש"פ ב נתן קוסקס:

להיום, מה שהיה לנו נכון להיום, מה שיש לנו נכון להיום על הקרנות, 

 שאלה השימושים בהם, 402שקל, המקורות עצמיים של היישובים  857,000

תקציביות שיש לנו כבר והמקורות, ה 94או  796, זה 860כמו שאמרתי זה לא 

מיליון שקל,  4,000,000פור של, לדיור דרך רשות הדיור בסך שנה, והסי 20

, כמובן, והמותנה כמו שזה אומר, אישור 2019-לכן זה לביצוע שלנו ב

תב"רים שלא מופיעים כאן או שהם בתכנית הקודמת כהמשך, גם בקשות 

 שהגשנו כבר, הגשנו עוד מתקני משחקים ביישובים, 
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הילה לא קיבלנו למרות שהגשנו אבל יש לנו פה  אז אמרתי אל אריה ומצפה נתן קוסקס:

הקמת גני ילדים גם את, וכפר גליקסון ומשמרות, הם התווספו לסיפור הזה. 

 בתכנית, יש לנו כבר הכרה בצורך לעוד ארבעה גני ילדים ביישובים,

 מוחמד אבון עוביד: איפה? איזה? 

 שורה שנייה. דוברת:

 רשום.מוחמד אבון עוביד: איזה יישובים? לא 

זה היה בתכנית המקורית מה שהעברתם משנה לשנה, זה שניים במאור,  דוברת: 

 אחד בקציר ואחד בעין שמר.

 זה כבר בוצע. דובר:

 לא, זה אותו סעיף או שאני טועה? דוברת:

 שניים קציר, עין שמרמוחמד אבון עוביד: כן זה, ארבע גנים, 

 שניים מאור, אחד קציר, אחד עין שמר. דוברת:

יש לנו פשוט רשימה מסודרת ממשרד החינוך של אני לא זוכר בעל פה אבל  ן קוסקס:נת

 הקמת גני ציבור.שהוכר בהם הצורך ל היישובים

 מחשבה לשיפוץ בגשר של רעות, אלחנן צוהר:

 תקשיב בוא בוא, זה לא צורה, אתה נציג שלהם פה? נתן קוסקס:

 לא. אלחנן צוהר:

 זה, ונצביע על זהאז למה אתה מעלה את  נתן קוסקס:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: על מה שאלת?

 שאלתי גם על הגשר ברעות, אלחנן צוהר:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: הגשר ברעות יש תקציב,

איך מחליטים לגבי שיפוצים ברעות בכלל? אני חבר חדש וגם אם אני לא חבר  אלחנן צוהר:

 חדש, אני לא רוצה שגזבר המועצה יעשה פה צנזורה.

 לא צנזורה, אני חבר מליאה,  נתן קוסקס:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: מה שאלת? איך הוחלט על הגשר?

אני שאלתי משהו באופן כללי, התקצוב בתי ספר שלא יישוביים, הם לא  אלחנן צוהר:

 מכרזים של, הוא הסביר איך הם מקבלים מגרש ספורט ממשרד החקלאות,

 ות לא רשום?אילן שדה, יו"ר המועצה: הגשר ברע

 הגשר כבר, נתן קוסקס:
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 אילן שדה, יו"ר המועצה: בשנה הקודמת זה היה כבר,

עניין התקצוב בתי ספר, יש פה  שנמצא פה כבר ישיבה חמישית או השישית, אלחנן צוהר:

רשימה, איך מקבלים את הכסף? ממי מקבלים? איך מחליטים עליו? שאלה 

 נוחתו.נראה לי לגיטימית, צר לי שזה העיר את מ

 אילן שדה, יו"ר המועצה: יש פה, בוא, יש בקשות,

תשמע לקחת לך פריווילגיה, אם נדמה לך שאי פעם תטריד את מנוחתו של  הרצל גושן:

 זה חסר סיכוי,אני מציע לך לא, נתן, 

וגם מקומות נוספים במועצה, כפי  יש בקשות של בתי הספר ,אילן שדה, יו"ר המועצה: בוא

עלים, אם למשל יש פה, אני לא יודע אם זה, חדר מורים שהוסבר, אנחנו פו

ברעות, אם זה מצריך בבקשה אנחנו פועלים מול משרד החינוך מול כאלה 

שעשויים לתקצב את זה ופועלים כדי לבצע. אני יכול, זאת אומרת כל 

הדברים האלה הם ישנם ואנחנו פועלים על פי הצרכים של בתי הספר, למשל 

 שם בעצם, הגשר ברעות, זכינו

מה קורה אם לא מקבלים כי יש פה רשימה של דברים של בתי ספר, מה  אלחנן צוהר:

 קורה אם לא מקבלים, זו הייתה השאלה,

מוחמד אבון עוביד: שמותנים, זה המותנים, כל מה שעכשיו נתן הציג זה אותם פרויקטים 

 שהם מותנים בקבלת תקציב, 2019לשנת 

בלה או כפי שנתן אמר, מקרנות הרשות, נתן אמר פה כמה יש אילן שדה, יו"ר המועצה: או ק

היום בקרנות, אני יכול לומר לכם שבעקבות הסכם של המועצות האזוריות 

 עם מינהל מקרקעי ישראל אנחנו עשויים לקבל עוד,

 ארבע, נתן קוסקס:

זמנו לא השבחה. ב יהיטל ףחלמיליון שקל החזר של  4-אילן שדה, יו"ר המועצה: עוד כ

יבלנו, במליאה הקודמת סיפרנו על כל ההסכם, על כל המשא ומתן בנושא ק

הזה אבל זה כבר נסגר ויש הסכם ואנחנו אמורים, זה בטיפול, אם זה יגיע אז 

זה ייראה, יש עוד ארבעה, הכל בידיים שלנו לתת אותן, קרנות הרשות 

ר ונחליט בנושא הזה. כאן יש את הבקשות, אנחנו מאוד מקווים שכמה יות

מהר זה יגיע אלינו, ייכנס עוד כספים, אנחנו יודעים שיש הרחבות, יש גם 

הרחבות על קרקע פרטית ששמה אין חלק היטל השבחה אלא יש היטל 

מזה ולכן אנחנו מצפים להכנסה של  ףהשבחה שהכל הולך אלינו, לא רק חל
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עוד כספים וזהו, אז אלה הרצונות, מה שמופיע פה אנחנו בטוח נבצע הרבה 

 יותר ממה שרשום היום.

 5מקומות מסוכנים כמו כניסה, הכניסה שלנו, ברגע שכביש מוחמד אבון עוביד: בקשר ל

, הכניסה לכפר היא, ומה עוד כי עכשיו אתה 65-הפך להיות יותר עמוס מ

 יוצא מהכפר לכיוון חריש אין לך בכלל, 

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אנחנו, זה כביש עדיין של,

 י ישראל.נתיב דובר:

אילן שדה, יו"ר המועצה: נתיבי ישראל, מע"צ מה שנקרא, אבל אני לא סתם קמתי לומר 

לכם את הדברים כי אני מצפה אפילו לאיזה מכתב מכם. אנחנו פנינו לנתיבי 

ישראל, אפילו היה פה מנכ"ל, ניסים, מנכ"ל נתיבי ישראל היה אצלנו בסיור 

ים את הכיכר פה, שאנחנו והראנו לו את הכיכרות שמה שאנחנו דורש

דורשים בכניסה ולא עושים, עובדים בצומת, זה לא יהיה כיכר בשלב זה אלא 

יהיה הרחבת נתיב ימינה ונתיב השתלבות שמאלה אבל לא כיכר כפי שאנחנו 

 דורשים, ואני אומר לכם,

 מה הסיבה שהם לא רוצים? דובר:

אני אומר לכם את הדבר הזה כי אני אילן שדה, יו"ר המועצה: כי הם לא רוצים לעשות, אבל 

 הייתי מאוד שמח אם היה מכתב או אפילו מישהו שיפנה לתקשורת,

 צריך לשרוף צמיגים. אורן סקוט:

אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, חכו. אני אומר לכם, הצומת המסוכן ביותר זה להבות חביבה 

נחנו שדה יצחק, צומת איקס כולל מרפאה אזורית, צומת מאוד מסוכן. א

 כבר מזמן,

 פעם בחודש יש תאונה שם. אלן סקוט:

אילן שדה, יו"ר המועצה: מזמן דרשנו כיכר במקום ואמרו שהתכנית יקרה ועשינו תכנית 

, 581שהיא זולה יותר, ולא, בינתיים לא, אבל אם תמשיכו לנסוע בכביש הזה 

אתם תמצאו שעובדים היום, על החיתוך ועשו כבר בעין החורש. כולם 

אים במועצה עמק חפר. מי שקובע את זה זה משרד התחבורה, מאיפה נמצ

והיכן גרה מנכ"לית משרד התחבורה, תנחשו. זהו, ואני הייתי מאמין, אני 

 מתוך,

 ?שימה ברקוביץ': רגע היא, במרפאה בלהבות
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  אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, היא גרה במקום אחר,

 בעין החורש. דובר:

לא משנה, אני אומר לכם זה שערורייה, לכן אני לא פונה לאמצעי  אילן שדה, יו"ר המועצה:

התקשורת אבל בהחלט אם היה מישהו מעלה את זה, אני חושב, אני 

הזדעזעתי השבוע שסיפרו לי נסעתי לראות ואני רואה את העבודות, לא 

 האמנתי שזה, לכן אני אומר לכם זה לא תקין לדעתי, 

 למה לוותר? דובר:

ר המועצה: מה זה למה לוותר? זה בידיים שלהם, לא בידיים שלנו, אני אומר אילן שדה, יו"

לך, מבקשים את הדברים, לפעמים עושים, פה עושים איזה הרחבה קטנה, 

 לא מוותרים, תסגור את הכביש לחריש, גם ככה אין שם תושבים, 

בני בואו, אני ממשיך, למשרד התחבורה בהתאם למה, שתיים מכל דבר, מ נתן קוסקס:

ציבור, זה הכי חדש שנבנה, גם בהסכם עם המשרד לביטחון פנים, מי שזוכר 

 200,000בתקציב המועצה דיברתי על פרויקט, בתוך הפרויקט הזה היה גם 

 שות מצלמות ביישובים אז,ישקל לר

 יישובים שהגישו בקשות?נתן זה  דובר:

 ,לא לא לא נתן קוסקס:

להגיש בבקשה, הוא צריך פשוט רוצה שהיה נגיד זאת אומרת אם יישוב  דובר:

 להגיש בבקשה,

ומשהו אלף שקל מהמשרד לביטחון פנים  500יש פרויקט חדש, התקציב  נתן קוסקס:

והיה משהו, ישבנו איתם, התברר לנו פרטים ואז אחרי שקלול התקציב 

ומשהו אלף שקל יש  500-ישבנו איתם ונפגשנו איתם והסתבר שבתוך ה

, אנחנו בפרויקט של, אנחנו גם משתתפים בזה, בכל שקל למצלמות 200,000

הוצאה שזה טוב מבחינתנו  500הכנסה,  400,000הפרויקט עצמו, שם מצאנו 

ולכן עכשיו השלב הבא זה כמובן ביחד עם, היחידה לדיירות, גם קב"ט 

 המועצה וגם,

 יש גם את החברה של, דובר:

 ו, מי שינהל את התכנית,כן בדיוק, לא, דודו או מי שיחליף אות נתן קוסקס:

 נבחרה. דובר:

והמשטרה והם יקבעו לנו איפה נקודות התורפה במועצה ששמה יוצבו  נתן קוסקס:
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המצלמות שמרושתות ומחוברות כי זה לא חכמה שסתם מצלמה ורואים 

 אחר כך מה קרה, החכמה שבזמן אירוע יהיה תגובה ולא יומיים ויום אחרי,

 לאן יחברו אותן? יצחק צימט:

אנחנו נחבר אותן למוקד, אז כמו שאמרנו מדרכה בכפר גליקסון זה במסגרת  נתן קוסקס:

שדיברתי מגליקסון לאלוני יצחק הסדרי בטיחות כמו רגבים, שבילי אופניים 

ומשדה יצחק ללהבות חביבה, כרגע על המרפאה, כאילו מאפשרים תנועה 

תים. במקרה הזה מיישוב ליישוב לאורך עורקים ראשיים לצורך הנגשת שירו

יש מרפאה ומרכז קניות בלהבות חביבה אז זו הדרך שלנו לחבר את 

 היישובים האלו, אופניים/מדרכה כמובן,

 איך הם חוצים את הכביש? חגי פלמר:

 אילן דיבר על מפעל הפיס, נתן קוסקס:

שנייה, במסגרת התכנית הזאת לעשות, לתמרן גם או מעבר תת קרקעי או  שני לוין:

 מעבר,

-אנחנו רוצים להגדיל את כספי הפיס, למועצה עומדת ממפעל הפיס, כ תן קוסקס:נ

, אז זה ישתלם 2,800,000, פה ₪ 2,700שקל, מדובר פה על, של  900,000

הביצוע, מה שנקבל מקרנות הרשות או שהיישובים ישתתפו. שני היישובים 

וה מפה התחלנו בקיבוצים ונקועל פי התכנית של המועדונים הרשומים פה, 

שלכל יישוב יהיה לפחות מועדון אחד שנבנה על ידי המועצה. דרך בית 

העלמין, גן השומרון, בית העלמין, אותו דבר, משרד התחבורה מה שהגשנו 

 שני פרויקטים, שתיים, שתיים, שתיים,

 אילן שדה, יו"ר המועצה: זו הדרך הלבנה.

מעין שמר ומהמרכז האזורי  זה הדרך הלבנה לגן השומרון משני הצדדים, נתן קוסקס:

ולבית העלמין, והדרך לבית העלמין מעין מירון זה, לבית העלמין ששייך 

 לכרכור, עין מירון וכפר פינס ויש שמה דרך צרה מאוד, בעייתית,

אילן שדה, יו"ר המועצה: צריך לומר שאת הדרך הלבנה, הדרך שמקשרת למעשה למבואות 

קברות בגן השומרון, לא יכולנו לסלול עירון וגם כמובן לעין שמר, לבית ה

היה תוואי הרכבת אבל תוואי הרכבת משתנה, הוא  65-עקב כך שצמוד ל

משתנה לכך שניתן לעבור מקום אחר, עוד לא סופי, אבל מהחיתוך לכיוון 

, צמוד, לא 6צומת עירון, חריש, זה עוד לא, אנחנו טוענים שזה לא על כביש 
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ק אבל מואדי ערה יורדת, ואז אפשר יהיה משנה, עדיין התוואי היה מדוי

 לסלול את הכביש בתוואי הזה.

השלב הבא, בתחום החינוך, אני מתחיל מהנושא הראשון, הנגשת כיתות  נתן קוסקס:

L21ביצענו כבר במועצה , 

 ?L21מה זה הקוד מה זה סליחה?  אפרת חקיקת:

למידים, במקום זה סוג של שינוי בתפיסת המרחבי למידה של הת L21 נתן קוסקס:

השיטה שלמדנו, מהפיכה תעשייתית, שולחנות, כיסאות וטורים כדי ליצור 

מרחבי למידה שהם יותר חופשיים, מזמינים, כריות, ספות, יש את זה באזור 

החמישה כאלה בבתי הספר, כולם מתלהבים מזה, משרד החינוך, וכנראה זה 

מה כיתות כאלה, הולך כל כך טוב אז אנחנו מבקשים להכיר לנו בעוד כ

נקווה שנקבל אישור ממשרד החינוך. כל הפרויקטים האלה, קודם מוגש 

 למשרד החינוך ואם לא ויהיה מקרנות הרשות, 

 2019אבל לא בתקציב של  אפרת חקיקת:

, רק זה מותנה כי עוד אין לנו את המקור, ואני אסביר גם 2019, הכל 2019כן,  נתן קוסקס:

למרחבים,  21הרבה קרנות, אז יש לנו עכשיו  לגבי הקרנות פה כי יש פה

הכשרות חדר המורים בבית ספר, שדיברנו עליה, יישום שבילי הרעות, 

שיפוצים בבית ספר רעות, בית ספר קציר, בעיקר בטיחות והשיפוצים בבית 

ספר נטעים גם הגישו, הגשנו בקשות למשרד החינוך. עכשיו למה אני רושם 

שראיתם קודם כבר חסר כסף בקרנות, הבקשות את כל זה כמותנה? כי כמו 

מיליון שקל, כמובן זה אומר שחסר לנו כסף ואם נשיג  3.7-האלו מגיעות לכ

אבל לא כסף וייכנס כסף לקרנות אז כמובן הפרויקטים האלו ייצאו לביצוע, 

קיבלנו אישור כספי, יגיע אישור כספי ממשרד ממשלתי כזה ואחר נביא את 

ב"רים לאישור ומה שהיה פה במותנה הופך לתב"ר זה כמובן במסגרת הת

 וזה כבר הופך לביצוע.

 נתן איך מבחינת ציר הזמן? התכנון והכסף, מה קודם למה? דוברת: 

אז ככה, יש דברים שמצריכים תכנון מוקדם, יש לנו בגזברות תקציב של מה  נתן קוסקס:

טים שנקרא, תכנון כללי במועצה, שמה אנחנו מקדמים תכנון לפרויק

מסוימים וכשהפרויקט מחשיב את ההוצאות אני מכניס בחזרה לפרויקט כדי 

לפנות גם כסף לפרויקטים אחרים אבל זה מאפשר לי לפחות ליצור מצב שיש 
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 לי,

 אתה משלם ומחזיר. דוברת:

לביצוע ולא לחכות עד שנקבל הקצבה ועכשיו בוא מוכנים פרויקטים שהם  נתן קוסקס:

על השולחן, אם יש לך אלא  עוד שנה ועוד שנתייםניכנס לביצוע, לתכנן ו

, שמים אותם על השולחן, שמתוכננים משהו חם תביא ואז יש לנו פרויקטים

 רבותיי זה לביצוע, רק תנו לי אישור תקציבי. זהו.

נתן, בתכנית חומש הקודמת או שלפני הקודמת, בקדנציה הזה, היה גשר  דוד גוזלן:

 בקציר בחיבור בין הגבעות,

 היה בתכנית חומש של מועצה מקומית קציר חריש, ן קוסקס:נת

 נכון, ברור, מה אני משם. דוד גוזלן:

משרד השיכון, שזה יבוצע על ידי משרד השיכון גם , אבל שנייה, במסגרת נתן קוסקס:

 הופיע שמה בעבר. ,הדבר הזה וכל הסיפור של שכונה מזרחית

 נסנו את התקציב הזה שם לגשר.כי כשהייתי במועצה אני זוכר שהכ דוד גוזלן:

, והיום גם במה שנקרא, בעלויות עד היום לא אבל לא היה להם אישור לזה נתן קוסקס:

 הפיתוח של הגבעה המזרחית מופיע הגשר הזה.

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אין היום, אין יותר בתי עלמין יישוביים אלא בתי עלמין אזוריים.

 צה אנחנו היחידים שאין לנו,מכל היישובים במוע דוד גוזלן:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, בואו, רגע, רגע,

 אין לנו בית עלמין. דוד גוזלן:

 יש בשער מנשה. דובר:

 דרך אגב גם לעין מירון וכפר פינס אין, הם חלק מכרכור, נתן קוסקס:

בשער אילן שדה, יו"ר מועצה: גם לחריש, לא מקימים בחריש בית עלמין אלא בית העלמין 

מנשה, של המועצה, הוא הופך להיות בית העלמין של חריש ושל מנשה אזורי 

והולך, יש כבר תכניות. מפקיעים שם את הקרקע ויש תכניות להפוך, שזה 

הופך להיות בית עלמין אזורי. הצמוד לשער מנשה שהיום מהווה כבית 

קומות ממשיכים לשמור שמה חלקה לאזור ייעודי, זה גם יהיה, גם ב עלמין,

 יהיה שמה, 

של  580-שאלות? נושא נוסף שכבר דיברנו, זה האיזשהן טוב אני גמרתי, יש  נתן קוסקס:

, לא הקדמות, זה החלוקת 2017 מפעל הפיס, מופיע פה, זה הקדמות של
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 , בעיקר על נגישות ובטיחות, והנושא הבא, 2017-רווחים שב

 הלוואות פיתוח. דובר:

, למרות שעכשיו, בפחות הלוואות כדי לעשות, אבל עדיין, כן, כמו כל שנה נתן קוסקס:

אנחנו רחוקים מאוד ממגבלת, היכולת לגבות ואנחנו צריכים להציע שגם 

השנה ניקח הלוואת פיתוח ליישובים ועכשיו אנחנו לא מחלקים אותה, רק 

כפול  22, נכון ש, פי 4,400,000להחליט החלטה של לקחת הלוואת פיתוח של 

ואחרי זה במליאה נדון על ההקצאה  4,400,000לוואת פיתוח של אבל, ה 200

שלה ליישובים, איך ולמה וכו', והנושא השני אנחנו כבר, הנושא הזה היה 

בדיון ואני רוצה להגיד שרק תרשמו את זה, לא לאשר פה כלום כי עדיין אני 

לא סגור, לפני שנסעתי לכנס כבר חשבתי על משהו, אחרי שהתייעצתי בכנס 

ם אנשים שינו לי את הדעה המון פעמים, אם זה החברה הכלכלית או ע

, אנחנו עושים תהליך שכבר היה במליאה בעבר, עם המועצה אבל הכוונה

ועדי ההורים והתושבים להקמת מה שנקרא אנרגיה מתחדשת, של מוסדות 

החינוך של המועצה, אז מה שאני מבקש לגבי הדבר הזה, לאשר את השורה 

ורה השנייה היא אינפורמטיבית בלבד, כשנהיה סגורים על הראשונה והש

עצמנו באמת מה הדרך הנכונה לייעל את זה ומה הסכום הנדרש כי זה סכום 

 שמניב בעצם הכנסות בכל, תקציב המועצה מבחינת הכנסות, 

 נתן איך אנחנו מחזירים את ההלוואה הזאת אחר כך? דוברת:

 לאט לאט, נתן קוסקס:

המועצה: בואי אני אגיד לך. נוסחת המענק עד היום אנחנו, של משרד אילן שדה, יו"ר 

הפנים, לוקחת בחשבון את החזר ההלוואות שקיים, אם את יורדת בהחזר 

הלוואות יורד לך מענק ממשרד הפנים ואז אנחנו עושים ניתוח כמה הלוואות 

לא נרד ולמעשה מי שמחזיר את זה זה מענק כדי לא, שאנחנו יכולים לקחת 

המענק  כישרד הפנים. זה פחות או יותר היה עד היום, אנחנו נבדוק את זה מ

 ,שלנו אקונומי אבל זה הכיוון-סוציו שתנה בגללי

יש עוד דבר חשוב, בגלל שאנחנו רשות מקומית אנחנו פועלים איך שבא לנו.  נתן קוסקס:

יש פרמטרים שמוכתבים על ידי משרד האוצר לרשויות, קרקע או הוצאות 

, כי אחרת היא משנה את הסטטוס שלה לנכשלת או חלשה או לרשות ןמימו

על סמך פירעון המלגות  עברה, כמה הלוואות מותר לקחת מרשות
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המקסימלי המותר לרשות. אנחנו רחוקים מהמגבלות האלו, ממש רחוקים 

ולכן גם כל הלוואה כזאת צריך לקבל אישור ממשרד הפנים ולוקח להם 

ספרים איך אני מחזיר את ההלוואה וכמובן זה לא ולהוכיח להם מסמכים ומ

שאנחנו מחליטים פה, אני הולך לבנק, מקבל. צריך לבקש אישור מיוחד, 

כלכלנים של משרד הפנים בודקים את זה, שואלים שאלות, בודקים את 

התקציב, בודקים את הביצוע המתוכנן של המועצה ורק לאחר מכן הם 

 ו,מאשרים או לא מאשרים. במקרה שלנ

 מה קורה אם יש בחירות, יש בחירות בשבוע הבא, דוברת:

 לא, השמאל החזק ינצח, נתן קוסקס:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא בשבוע הבא, שבוע אחרי,

 יש שינוי ביושבים בראשי המשרדים, האם יכול להיות הבדל משמעותי, דוברת:

 .2019-לא, לא ב נתן קוסקס:

 , קיבלנו כבר מענק, הכל אושר,אילן שדה, יו"ר המועצה: בטח לא

יכול להיות שבזה הרגע עכשיו פתחו במערכה בעזה ויש מלחמה ואנחנו נבוא  נתן קוסקס:

 לכם בעוד שבוע עם שינויים, אני לא יודע, דברים יכולים להשתנות,

אני רוצה להתייחס, קודם כל לברך אותך, את חגי ואת נתן שהייתם קשובים  אורן סקוט:

. אם הייתי 4,400,000-י במליאה הקודמת והכנסתם פה את הלנושא שהעלית

צריך לתת לכם ציון הייתי אומר כמעט מצוין, מה שחסר לי להגיע למצוין זה 

לכל  200,000שאנחנו גם נדבר על השימושים של ההלוואה הזאת, שזה יהיה 

, קצת מה כפי שדאגנו ברוב השנים האחרונות על מנת 2019יישוב לשנת 

ל בין השונות, נשאלו פה הרבה שאלות מהרבה חברים, למה שנקרא להק

היישוב הזה ככה והיישוב הזה ככה, אז בשנים קודמות, במליאות הקודמות 

שקל לכל יישוב, כלומר שבכל שנה  200,000לפחות נהגנו לתת כשהיה אפשר, 

כל יישוב יקבל לפחות משהו ויהיה לנו פחות נקרא לזה התחשבנות בין 

ה גם מה שהעליתי בישיבה הקודמת ונתן נתן לזה ביטוי פה, היישובים, וז

ועלינו חברי המליאה מוטל בישיבה הבאה אני מבין, בעצם להחליט על 

השימושים של אותה הלוואה ואני מציע גם מכיוון שאני לא אהיה כנראה 

במליאה הבאה, אז אני מציע שאנחנו נעלה להצבעה שאותה הלוואה יהיה 

 ישוב במסגרת תב"ר.שקל לכל י 200,000
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 אילן שדה, יו"ר המועצה: טוב, זה הכוונה, יעקב.

אני כן רוצה לחזק את דברי אורן מסיבה אחת פשוטה. תראו, השונות לאורך  יעקב בכר:

השנים ביישובים גוברת, אני מכיר בה, זה גם הגיוני, סביר שכך יהיה. חשוב 

י, אפשר לקרוא מאוד מאוד מאוד שבהקצאות המועצה יהיה מרכיב שוויונ

לזה, זה לפי דעתי על הגבול הסמלי אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל 

חשוב אלין לשמור על העקרון, נתן תשמרו על העקרון הזה כי באופן טבעי 

אנחנו נשאבים למקומות וליישובים שהמצוקות התשתיתיות גבוהות שם 

-100כאילו נגמר יותר ועל הצורך לטפל בהן ולקדם אותן גבוה יותר, ואז זה 

. תדאגו לתוצאה יותר מאוזנת, אין פשוט מנוס מלהכניס מרכיב שוויוני, 0

אני הייתי אומר אפילו גבוה מזה אבל אפשר גם את זה, אבל לא לאבד את זה 

 בשום אופן.

אילן שדה, יו"ר המועצה: מאה אחוז. טוב, עוד שאלות? חברים מי בעד לאשר את תכנית 

 חד, תודה רבה. את רושמת?שנים? פה א 5-הפיתוח ל

 אילן. 2019וגם של  נתן קוסקס:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: את יודעת כמה הסכום בסוף? היא אורחת, באה ללמוד מי אנחנו, 

 גם כוללת, 2019אילן התכנית של  נתן קוסקס:

אילן שדה, יו"ר המועצה: כן, לא, זה יהיה אחר כך. תראו אני מציע, אפשר לקבל היום את 

שיאושר יחולק באופן שווה  4,400,000-חלטה לאפשר לאורן, לקבל שההה

לפיתוח מוניציפלי, אנחנו מאשרים בהמשך, אז אם כן  200,000-לכל יישוב, כ

 מי בעד ההצעה? 

 ?רגע, והכסף הזה כל יישוב הוא בוחר על מה הוא מוציא דוברת:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, כל יישוב פונה אליי שהוא רוצה,

 ולצרכים מוניציפליים. נתן קוסקס:

אילן שדה, יו"ר המועצה: לעשות, והיו יישובים, פנו לדברים מוניציפליים ואז אני מאשר 

 ומפנה אותם,

 אתה מאשר או המליאה מאשרת? דוברת:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, אני, הכסף עומד על השולחן, צריך להיות מוניציפלי, 

 הו, אפשר לצבור את זה למספר שנים, אילן אבל עוד מש דוברת:

מי בעד  חברים אילן שדה, יו"ר המועצה: זה מיד נרשם לזכות, גם לזה צריך לבקש אישור,
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-של ה השוויוניתהחלוקה  , ירים את ידו, עללאשר את ההצעה של אורן

שלושה ? אחד, שניים נמנעים. נמנע? תודה רבה. מי נגד? מי 4,400,000

 נמנעים.

 

 

 4אישור פרוטוקול מועצה מספר  – 2סעיף 

, קיבלתם את הפרוטוקול 4אילן שדה, יו"ר המועצה: חברים אישור פרוטוקול מספר 

הקודם, הערות לפרוטוקול? לא היו הערות, לא קיבלנו גם. מי בעד לאשר את 

 ? אוקיי. מי נגד? נמנעים? אין, פה אחד. 4פרוטוקול מספר 

 

 המועצה החלפת חבר בועדת ביקורת של – 7סעיף 

 אילן שדה, יו"ר המועצה: החלפת חבר בועדת ביקורת, כן.

 כן, מינינו חבר ועדת ביקורת שהוא גם חבר הנהלה וזה בלתי אפשרי. חגי פלמר:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אסור שחבר הנהלה יהיה חבר ועדת ביקורת.

להתנדב,  אז אנחנו פונים, אם יש מתנגדים שהם לא חברי הנהלה שמוכנים חגי פלמר:

 אנחנו צריכים עוד אחד בועדת הביקורת, נודה.

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אפשר עכשיו, אם לא עכשיו,

 הוא חייב להיות חבר מליאה? יעקב בכר:

את  במליאה הבאהנאשר אילן שדה, יו"ר המועצה: כן, חברים אם לא עכשיו אז בהמשך 

 החבר הנוסף.

 מבקש להשתתף בהנהלת צוות, אני מבקש רק שיירשם שאני אלחנן צוהר:

 

 2018 4דוח רבעוני  – 5סעיף 

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אין בעיה. דוח רבעוני, נתן. 

שלושה חודשים -הדוח הרבעוני הזה אתם תתקלו בו עוד פעם בעוד כארבעה נתן קוסקס:

כאשר המבקר של משרד הפנים, בסוף רבעון מדווחים למשרד הפנים, על 

, 176, הביצוע 168שאושר על  2018דבר פשוט, תקציב  הביצוע ויוצא לכם

שני מרכיבים חלק ממאבקים שהצלחנו בהם, מיליון שקל,  8.5חריגה של 

 2019לינואר  9-ב. 10,686,000זה המאזן שמשרד הפנים הופיעו לנו, חשובים, 
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ולא מעבירים  שקל, למה? כי ככה 1,541,000משרד הפנים העביר לנו עוד 

 רשויות,שה , כדיי שהרשויות לא ישתמשו בזה, חד וחלקכד במהלך השנה

מה שעשינו עם הכסף  אבל יש רשויות שהן גרעוניות, בסדר לא ישתמשו בזה,

, שהיה צריך לרשום מהקרנות למימון 1,500,000הזה, לא עשינו עודף של 

משכנו מי שיסתכל בתקציב המפורט, אפס ביצוע, התקציב, את הכסף הזה, 

זה מה שאפשר לנו בעצם להתחיל את השנה את זה בקרנות ושקל, השארנו  0

מיליון שקל שבעצם להציג עודף של  1.5תקציבי פיתוח עם עוד  הזאת עם

לא בהיבט, אלא מיליון שקל זה פשע, אסור לעשות דבר כזה,  2,000,000

גורמים נוספים, משרד החינוך, שני , ומשרד הרווחה משרד החינוךבהיבט, 

, סוף סוף גמרנו, 2018עד סוף  2016-מהתחשבנות חבורה, כל הסיפור של הת

יחד עם הרווחה רוב ההפרשים זה זה, יחד עם ההוצאות ורצף הפעולות ו

, אבל גם בהוצאות יש טיפה יותר כי זה, אז לפי משרד משרד שרווחה זה

החינוך אתם רואים, כל הסכום הזה רובו ככולו שייך לתחבורה, כל מיני, 

ו עליהם, חינוך מיוחד בעיקר של קבלנים ולא בשוטף, הקווים שהתווכחנ

מטבע הדברים אני לא  ,17-ו 2016וקיבלנו את הכסף, קיבלנו כסף גם של 

קיבלנו יותר כסף ממה  2018-יכול לרשום את זה בשנים עברו אז זה כאילו ב

, ההפרשים של השנים הקודמותכיסה את  שהוצאנו על התחבורה כי זה גם

ו שאתם רואים, אמרתי, הסכום הוא יותר גדול, משרד הרווחה כמו

 , בינינו לבין משרד התחבורה.המאצ'ים שזה 25,075, הפער הוא 1,548,000

 הרווחה.אילן שדה, יו"ר המועצה: 

. אני יכול להגיד ₪ 121,000כן, הרווחה, וסך הכל התקציב נגמר בעודף של  נתן קוסקס:

משרד מטעם ואה חשבון לכם, זה לא סופי, אחרי הדוח של המבקר, הר

, אני גדלהפנים יכול להיות שינויים כאלו ואחרים, אני מקווה שזה לא י

שהגיע  2018-שקל שגם שייך ל 480,000מקווה, כי יש פה איזה סכום של 

, ואני אנסה גם להשיג אישור ממשרד 2019-ורשמנו אותו ב ממשרד הפנים

ונקווה  ויכוחעל זה אז יש ולא בינואר בכלל הפנים כי זה הגיע כבר בפברואר 

  כי זה סתם כסף שהולך לאיבוד. ,שלא יאלצו אותנו לרשום

 מה קורה כשיש לנו עודף? הוא נשאר אצלנו או שאז אנחנו מאבדים? דוברת:

, מתוך תקציב של דגלעודף, קודם כל העודף כמו שאת רואה הוא  נתן קוסקס:
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חד בחיי המועצה וזה שקל זה מה שנקרא, זה אפילו לא יום א 180,000,000

את החוסן של הרשות, רשות שהיא  שמסמן כסף שהוא בעצם עודף של רשות

רשות גרעונית, היא לא יכולה לעמוד בתשלומים, יש לה בעיות כספיות, 

אז היא בסדר ורשות שיש לה עודף קל יש לה יותר גמישות שהיא מאוזנת 

משל שעד שמקבלים ולתת מימוני ביניים לפרויקטים ל יום שלה לפעול-ביום

אבל אולם ספורט שהקמנו פה, אז הכסף, האת הכסף עובר זמן, סתם דוגמא 

לא באתי למועצה אמרתי הצילו אני לא יודע מה לעשות, אנחנו יכולים לגשר 

על מחדלים כאלו ואחרים של מוסדות ממשלה, זה ההבדל בינם לבין רשות 

 אחרת שהיא גרעונית. 

, צריכים לאשר או שנמתין? אוקיי, מי בעד לאשר את הדוח טובאילן שדה, יו"ר המועצה: 

, רואה חשבון, זה ', ירים את ידו, אין מה לא לאשר18הרבעוני האחרון של 

 אושר פה אחד.  חשבונאי,

 

 תב"רים ונושאים כספיים – 8סעיף 

 נתן, יש חדש?אילן שדה, יו"ר המועצה: תב"רים ונושאים כספיים. 

 איזה מהם?  נתן קוסקס:

 POWER POINT-תעלה, נראה לי את ה גי פלמר:ח

 זה קובץ גדול חגי? נתן קוסקס:

 לא. חגי פלמר:

אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, את הכביש, שפשוט ייראו, כן, אתם רואים את, אין מצגת? 

 אפשר להקטין דווקא? 

 להקטין? נתן קוסקס:

גבול התכנית, שמה זה מכון אילן שדה, יו"ר המועצה: כן. אוקיי, אתם רואים את צד ימין, 

וכביש הולך לאורך  65הלוי, מכון הרישוי, זה הכניסה לכפר קרע מכביש 

הכביש זה הכחול, בהתחלה זה בשיפוץ כפר קרע והוא נכנס באמצע החלקה 

הארוכה, למה אמרתי את הזה, כי זה לא מגיע עד, החלקה מגיעה איפשהו 

קה נכנס לכפר קרע וזה יפנה , לקיבוץ ברקאי, זה באמצע החלעד לפה, פה יש

את, היום כולם צריכים להיכנס לתוך כפר קרע ורק פה איפשהו מתחילים 

להיכנס לצד הדרומי של הכפר, מחצית הכפר, הכביש הזה יפנה את הזה. 
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זהו, אז זה דרך שקיימת, פה זה יער, והנה עוד, הנה פה רואים. הכביש הוא 

ולכן אנחנו מצטרפים כיזם כי פה, זהו וזה, הקטע הזה הוא של כפר קרע 

בהמשך זה בתחום שלנו כפי שאמרתי בינתיים, אז זאת תהיה הכוונה. זהו, 

מטר רוחב הכביש, התכנית לכביש ומדובר על כך  14זה מוסכם על, מדובר על 

שכפר קרע ייתן שיפוי על תביעות ונזקים במידה וייגרמו למועצה האזורית 

אשר את ההצטרפות כיזם לתכנית? אין. מנשה. אז אם אין שאלות, מי בעד ל

 מי נגד? נמנע? אני מציין, אתה נגד? לא הרמת יד, 

 חגית נמנעת. דובר:

אילן שדה, יו"ר המועצה: חגית את נמנעת? אוקיי זה מתואם עם איתן, מרכז המשק של 

 ברקאי, 

 אני לא יודעת, חגית סלם:

כמה לרוחב הגדול שהם ביקשו אילן שדה, יו"ר המועצה: יחד עם איתן הייתה לנו אי הס

 אלא רק לרוחב הזה.

 אוקיי אז אני נמנעת כי אני לא, חגים סלם:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אוקיי, חגית נמנעת. כן נתן, תב"רים.

טוב ככה, תב"רים לאישור. בכל התכנית, אחד הנגשת שלוש כיתות  נתן קוסקס:

ים שיש להם בעיות זה לפי צרכים לילדאקוסטיות זה דבר שהוא בתכנית, 

שמיעה בבתי הספר, מגישים לפי שם הילד ופרטי הילד בקשה למשרד 

החינוך, כל כיתה, מדובר פה על הקמת שלוש כיתות בגוונים, רעות וניצני 

שקל לכל בית ספר, אז זה דבר אחד. דבר שני, מגרש ספורט,  30,000רעות, 

 ה לא ביישוב יהודי.שקיבלנו מענק ממשרד החינוך, למגזר הערבי זה יהיה, ז

 לארבעה  1,200,000אחרי זה כבר דיברנו על זה, התקנת מתקני משחקים,   

 לפי  240מענק משרד החקלאות ופיתוח הכפר,  960יישובים שמפורטים פה, 

 לכל יישוב, והאחרון זה הסדרת בטיחות, גם ציינתי את זה, למגל,  60

השתתפות היישוב  121-זה מענק משרד התחבורה ו 1,093,000, 1,214,000

 מגל. אלה ארבעת הדברים לאישור וצריך לאשר אותם.

 אילן שדה, יו"ר המועצה: כן, מי בעד לאשר את התב"רים? אוקיי.

 תאגיד. אנחנו שלחנו לכם תקציבים של שלושה יישובים, מייסר, התקציבי  נתן קוסקס:

 ותקציב  2019לשנת  1,029,000קציר ומאור. התקציב של מייסר עומד על 
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 , כל התקציבים שאני מציג הם כמובן 4,530,000היישוב קציר עומד על 

 שקל, קיבלתם מייל נוסף לגבי  1,951,000תקציבים מאוזנים, ותקציב מאור 

 סליחה,  134, 137שני יישובים, גן השומרון ושדה יצחק, אז על פי סעיף 

 הביא שברגע שועד מקומי לא מאשר תקציב במועד, המועצה חייבת ל

 למליאת המועצה לאשר את התקציב שלו. גן השומרון יש שמה הרבה בעיות, 

 היו פה דיונים ואתם יודעים והיישוב במשבר, אבל עושים הכל כדי להיאבק 

 במשבר שלהם ולצאת ממנו, ובאתי לאשר תקציב שלהם בלי אישור של הועד 

 ישר א 26.3-אבל לשמחתי הרבה בזמן שהייתי באילת הועד התעשת וב

 תקציב ועד מקומי כולל החזר חוב למועצה על פי החלטה שעלתה פה שהם 

 יוכלו להחזיר בחלקים לאורך זמן, התקציב של הועד המקומי גן השומרון 

 , גם מאוזן ובדקתי אותו והוא בסדר, ולגבי היישוב שדה יצחק. 2,810,000

 גישים את שדה יצחק, הרגע דיברנו על זה, אין ועד ביישוב ולכן אנחנו מ

 תקציב הועד של שדה יצחק, הוגשו שתי ורסיות על ידי מזכירת הועד, אני 

 מבקש לאשר את הורסיה הקטנה יותר כי הפעלת חוק עזר לשמירה כן חייבת 

 , ביקשתי מהם להגיש שני תקציבים, אחד עם חוק עזר אישור של ועד מקומי

 אה יקרה משהו ואחד בלי חוק עזר מתוך הכוונה, אמרתי אולי שעד המלי

 אבל היות ולא קרה אז אני מבקש לאשר את התקציב של ועד מקומי שדה 

  ₪ 1,488,000יצחק ללא אישור ועד מקומי, להדגיש את זה, בהיקף של 

 וזה לא כולל את האגרת שמירה. 

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, הם יביאו את זה, נאשר, כבר יש,

 ולים לגבות כסף מהתושבים, הם לא גבו עד היום,יש שמירה אבל הם לא יכ נתן קוסקס:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אם יאשרו את זה נביא את זה,

 אפשר לפנות לועד.  דוברת:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: לא, אישרנו את חדלות הועד. 

 כשהועד החדש שיקום ויקבע,  נתן קוסקס:

 ,12חלקי  1ההתנהלות של, זה   דובר:

 נחנו מאשרים תקציב רגיל, מלא.לא, א נתן קוסקס:

 אילן שדה, יו"ר המועצה: חברים מי בעד אישור תקציבי הועדים כפי שנמסר? אוקיי, מי 

 נגד? נמנעים? אחד. תודה רבה. 
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 אישור בעלי זכות חתימה לבית ספר גוונים

 אילן שדה, יו"ר המועצה: אישור בעלי זכות חתימה לבית ספר גוונים, ד"ר עופר מוקדי מנהל

 מנהל בית הספר, בן שימול סגניתו של עופר כהנהלת מנהלת גוונים, זהו, 

 מי בעד אישור בעלי זכות חתימה בחשבון בית ספר גוונים? אוקיי, פה  ?נכון

 אחד, אושר. חברים, שבת שלום, תודה רבה. 

 

 -תום הישיבה -

 


