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 מועצה אזורית מנשה
 ף"תש, באדר' ב  ,72/27/7272 בתאריך' ההתקיימה ביום 

 

 מוזמנים

 :חברים

 ר"יו -    אילן שדהמר 

 מר יעקב בכר

 מר נתן קוסקס

 צופיה ' גב

 מר רועי כורן

 מר אבנר עופר

 מר גיל אזינר

 נילי שאנר' גב

 דליה' גב

 מר דב

 מר חגי

 פרוטוקול

אפשר גם לשאול תולדות . נפתח במצגת קטנה שיעקב הכיןערב טוב אנחנו  :ר"יו, אילן שדה

אנחנו נמצאים בבית חביבה . על מענית היום אז בקצרה מצגת יעקב, מענית

צנחנית שהיא היתה חברת הקיבוץ כאשר הציור מאחורה .. מבנה שנבנה על 

י זוכר זה לא נוא, הוא צייר ידוע היה בזמנו חבר קיבוץ העוגן... הוא ציור של 

דרך אגב זה עבודה מיוחדת של שכבות של טיח וצבע שהוא מקלף שאני ציור 

זהו זה המקום לאחר , כילד ישבנו פה שעות כיצד הוא מייצר את הציור הזה

שיפוצים בנוי מאבן יש גם מספר לא קטן של בתים שבנויים בקיבוץ מאבן 

את האבנים  שסיתתום ערביים תתימקומית שנחצבה סביב לקיבוץ והיה ס

 .החברים בנו מספר בתי אבן בקיבוץ שקיימים עד היום בקיבוץומזה 

.. טיפה היסטוריה אחרי זה , ערב טוב לכולם ביקשו ממני להציג את הקיבוץ :בכר יעקב
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ח וחבר גיל "רו, החשב הכללי של הקיבוץ... דנו בהנהלת הקיבוץ על בני עופר 

זה . ואני נילי שאנר מנהלת משאבי אנוש חברה, חבר, אייזנר חבר המשק

תהליכי מידע אחד  0זה קיבוץ מיוחד יש לו ... הסדר שאמרתי לכם זה יום 

שבו הקבוצה עלתה על  20 –בכרכור בכניסה לכפר פינס והשני ב  33 –הוא ב 

אלה שתי הדמויות שעבדתי עליהם באמת בחביבה רייף שעל שמה . הקרקע

ף קפלן שיש פה וזה רק במנשה ויוס, גבעת חביבה ולהבות חביבה, בית חביבה

 –חביבה נרצחה ב , חמי גטו ורשהותחושה שהוא ביער מענית שהוא היה מל

בירושלים זה היא נמצאת בחלקת הצנחנים . 30 –והובאה לקבורה ב  22

זה הפיבוקס הידוע כל החלולים פה והכדורים פה זה מה שנקרא . בירושלים

מזרחה אני , זה הגבעה שעליה התנהלה בעצם ההגנה על מענית, כדורי אמת

לא ילהה את אתכם בכל סיפורי הגבורה אבל אני אומר שעל מענית לחמו לא 

רק חברי מענית אלא הרבה מאוד מחברי האזור ואחד הנופלים פה בכלל היה 

זה האות המפורסמת שלא תראו אותה בהרבה . אטינגוב שמו, ממשמרות

. בן גוריוןקיבוצים אבל היא בעצם אות מלחמת הקוממיות שחתום עליה דוד 

, 31עד גיל  033, חברים 003לא מזמן  /3323023 –ככה היא נראית היום ב 

יש פה מרחב , במעמד חבר, תושבים ושוכרי דירות שחלקם הם בני קיבוץ

נפש  132בית מוגן של בית אפשטיין של בעלי צרכים מיוחדים סך הכל , מוגן

ך הרבה מאות זה מהשיאים של מענית בכל הזמנים לא תמיד חיו פה כל כ

כרטיס הביקור אם אני  כמו שאמרתי. מבלי להיכנס עכישו למעמדם בקהילה

חביבה , הולך פחות או יותר על פי עשורים ציינתי את העניין של חביבה רייף

ולמי , היה פה טוויסט חשוב בעלילה נרכש מפעל גלעם 02 –רייף בשנות ה 

ו לעין שמר שיהיו איתנו ורצו אצ.. שהצליח להגיע לפה מעין שמר דבר ראשון 

גורשו מהאסיפה ואמרו עין שמר לא תיגע , שותפים וגורשו מאסיפה פיזית

, ומענית רכשה בעצם, בשיפוץ הזה של תעשייה ובעלות ובעצם לא התקיים

היא לא רכשה אגב זה מעניין קיבלנו את גלעם ממענק לפטר שכירים כי 

משמעותי ביותר בצמיחת העשור ה, לאידאולוגיהעבודה שכירה היתה בניגוד 

יחידות דיור עברו למנהל  22בנו פה  2/עד שנות  12 –הקיבוץ זה שנות ה 
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שיפצו חדר אוכל בית , יודעים על מה אני מדבר הקיבוצניקים, משפחתי

היה , הכניסו טלפונים לקיבוץ גם טלוויזיות, אולם ספורט בנו, הנצחה שהיו

שפה היא עוד היתה  הזהפרוקטופיתוח מואץ בגלל שהקימו את מחלקת 

ממנה מאוד ושיקמו כתוצאה מכל המהלך הזה את  נהנינוכושלת אבל לימים 

היתה פה רק בעיה אחת בשנים האלה מי שמכם היה בגיר אלה , כל הקיבוץ

שנות האינפלציה עצירת האינפלציה , היה קטלני האקסוגנישנים שהעולם 

כתב מאליהו ברקאי זה טריון יש על זה מיעל פי כל קר. ... 2/בעצם בשנת 

נעצרה , הוביל למשבר כלכלי חמור אני לא מחדש פה שום דבר לקיבוצניקים

וההתייעלות הכספית הכלכלית התבצעה רק על בסיס הון עצמי , פה הקליטה

שהיה פה , שנים לצאת מהאסון הזה 32ובעצם לקח , ולא גרם אחד של הון זר

, פה תהליכי היחלצות מאודהיו , עזיבה המונית וניקור, באמת משבר גדול

מועצת מענית היא חלק מהאסיפה , הוקמה מועצת מענית, מאוד מורכבים

משמע אין קליטה לקיבוץ ... המון תחומים והוקם , הכללית במענית בהמון

זה היה הפרק הראשון בהיחלצות מענית . אלא מתנהלים בעצמאות כלכלית

כמו , שלו בכל הארץהיה הקיבוץ הראשון שהסדיר את המערכת הפיננסית 

הסדר , אנחנו חותמים על הסדר קיבוצים 9/בדצמבר . שאתם רואים פה

מאוד כואב אגב שמוחזרים בו קרקעות אבל מסדירים את המערכת 

. הפיננסית הפנימית מה שמאפשר לנו את תחילת הדרך וחזרה לצמיחה

 זה העולם המשקי שלנו כל זה לעולם הקהילתי, הפרדנו בין הקהילה כל זה

זה עולם שעולה , זה העולם שמביא כסף, שלנו מי שפה קיבוצניק מכיר את זה

ועוד שינויים , כסף אבל הוא העולם החשוב באמת כולם מכירים את זה

כי במענית נעשו כמה  תלרזולוציושונים ומשונים שאני קשה לי לרדת 

מענית ממשיכים . בשונה מקיבוצים אחרים, מאוד יחודיים, תהליכים מאוד

אנחנו הקיבוץ הראשון במדינת ישראל שהוגדר כקיבוץ , יות ראשוניםלה

אנחנו הקיבוץ הראשון בישראל שהגדיר יום קובע שעמד במבחן , מתחדש

בנים בני מייסדים תבעו את  92.. ידוע לכם במענית אנחנו היום , צ"בג

הוצאות משפטיות והם ₪ מיליון  0, שנים בבתי משפט 1התנהלנו , הקיבוץ
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ובשורה , כי דרכנו היתה דרך צודקת וככה הלכנו לעשות, א כלוםיצאו לל

משייכים נכסים פעם , אנחנו מתקנים תקנון // –שלמה של הסדרים מ 

מסדירים קרן מילואים קובעים את שיוך , כי תיכף נגיע לפעם שניה, ראשונה

ולכן אנחנו בהסדר , עוברים לשיטה אחרת של התפרנסות 0232-הדירות וב 

בשיוך אנחנו הראשונים בתנועה , ראשונים בתנועה הקיבוצים הקיבוצים

קליטת גבייה תיכף , בציפוף אנחנו הראשונים בתנועה הקיבוצים, הקיבוצית

אני אגיד את זה אבל אלה היו שנים שבעצם כל המערכת שלנו נחלצת כלפי 

וזה היה , מעלה ומתחילה להסדיר את המערכות הפנימיות בכוחות משותפים

ביצענו שיוך  0220 –אז ב . הפרידה מהקיבוץ הקורס האבל של אחרי שלב

מנייתי ראשון זה נקרא חמנית שבו פירקנו את האגודה הכלכלית לחברת 

אחוז מנכסי הקיבוץ המניבים שויכו  30, מניות ושייכנו אותה לחברי הקיבוץ

, 0220, 0229התחלנו מהלך של שיוך דירות בשנת . ישירות לחברי הקיבוץ

בני קיבוץ חזרו לפה זה היה  02, טנו חברים בעצמאות כלכליתקל 0221

אחוז  32עברנו למודל משולב כלומר  0232 –ב , הסנונית הראשונה לשיקום

המשכנו . משכר הנטו של החברים הלך אליהם והשאר זה היה תקציב אישי

פה קבענו כלל שאתם רואים שעל בסיסו אנחנו בונים  0230 –הסדר קליטה ב 

תיכף , בשבוע הבא הגרלה על המגרשים, /0ת דיור ונרשמו כרגע עוד יחידו 21

 טספלי נאנחנו מבצעים עוד  0230 –ב . ע"אני יראה לכם את זה על התב

מנטרלים מהקיבוץ משאירים את הקיבוץ , לחברים 30במניות ושולחים עוד 

אחוז מחולק לחברי הקיבוץ  02, אחוז מהנכסים בלבד 09באגודה עם 

כחלק מאיזה יזמות  0232 –ב , ניות היום הן בחמנית והן ברקפתומחזיקים מ

מתבצעת , שמכרנו אותו בשני שלבים, שהיתה בגלעם היה מפעל במגדל העמק

ב . המכירה הראשונה כאן כסף ישיר גדול פעם ראשונה זורם לכיסי החברים

אנחנו עוברים מלא לשכר דיפרנציאלי כלומר תקציבו של החבר הוא  0239 –

ומתכוונים , מעבר לזה יש לו מניות בקיבוץ שהוא מקבל עליהם רווחים ,שכרו

משפחות זה בתים שהסתיימו כבר  01אנחנו קולטים  0239 –ב . לכיוון הבתים

 322עסקה של , בדצמבר אנחנו מוכרים את גלעם לקרן פימי, זה באפריל
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אחוז למערכת  09, אחוז ממנה לכיסי החברים 02זורמת ₪ ומשהו מליון 

 –ב , מעמידים הנחת אבן פינה לשכונת בנים שניה 0230 –כבר ב . רכזיתהמ

גם כאן ... אנחנו מוכרים את היתרה האחרונה שלנו לחברת פרוטורום 0231

, הנחת לשכונת בנים שלישית /23/ –ב . הכסף עובר לחברים או רובו

ובאוקטובר האחרון אנחנו מפנים את החברים למנהל זה חוזה החכירה 

כל השמות המפורסמים והידוע  /0323023של מענית תשימו לב האחרון 

, ר מנהל מקרקעי ישראל"מכולם עדיאל שמרון אתם מכירים אותו כולכם יו

על חברי הקיבוץ כולל . זה כבר חוזה חכירה של בתים שרשומים על החברים

אלה . לחברים החדשים כבר יש חוזה חכירה פרטיים, החברים החדשים

גלעם  אלדוגמ, ן"לנו אנחנו מתפרנסים מחקלאות ומנדלמקורות הפרנסה ש

הקרקע היא , אנחנו מכרנו את הפעילות בגלעם, ן"מבחינתנו היום זה נדל

ולכן גלעם יושב על שכר דירה קבוע שהוא משוריין , בבעלותה של מענית

מערך הלולים שלנו , כמובן יש לנו רפת, זה דוגמא אחת, כהכנסות של מענית

חוות  32של  באינטגרציהמהקיבוץ הרגיל אנחנו פועלים הוא מערך שונה 

יש לנו מדרגה משותפת במענית וגם , אנחנו שותפים עם עוף ירושלים, לולים

כאן צפוי בקרוב מאוד אישרנו איזה טוויסט ואנחנו הולכים להעביר תמורת 

עד מה שחוק , כל מה, סכום לא קטן את רוב חלקינו לעוף ירושלים

חוק התיישבות מחייב אותנו כמערכת חקלאית להחזיק , ההתיישבות מאשר

אחוז יהיה של ראש  02 –אחוז אנחנו משנים את האחזקות כך ש  09

ויזרמו כמה עשרות , אחוז במענית 09 –ו , האינטגרציה בעוף ירושלים

תראו אני בכוונה רכזרתי את זה כי . מליונים לקיבוץ וזה ממש בחודש הקרוב

רי מליאה מבינים שצמיחה דמוגרפית ובינוי דווקא מועצה אזורית וחב

, הם נשמת אפו של קיבוץ, וקליטה הם נשמת אפה של המועצה האזורית

וניתן דין וחשבון מה עשינו , ותמיד בעניין הזה טוב שנעמוד מול ההיסטוריה

ב , 0222 –אנחנו מ . בעניין הזה כל ישוב וישוב בטח שהמועצה בראיה כוללת

השכונה האחרונה שנבנתה , שנה 39ראשונה אחרי חזרנו לבנות ל 0222 –

זאת היתה השכונה , 1223אגב השכונה שאילן גר בה  1223במענית היתה 
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לאחר מכן מכן המשבר הוביל , האחרונה שבא ממש בקצה של המשבר

הוא סיפור , להפסקה עוד פעם לא מענית פרטי זה לא סיפור מענית פרטי

, אנחנו לא מפסיקים לבנות 0222ומאז  חזרנו לבנות 0222 –הופסקה ב , גורף

יחידות דיור זה הפעם  32תיקים בנינו ושדרגנו ולחברים ה 0220עד  0222 -מ

בקיבוצים אחרים לפי דעתי עד , הראשונה שבמענית הלכו על בית יחידני

לא , כיווני אוויר על חצי דונם אוקיי לא רכבות 2בית יחיד . היום אין את זה

את העניין של הקיבוץ המתחדש של הפרצלציה של  כבר אז זהינו, דויים

 /022 –ו  0220 –ב . ההפרדה ושל הבעלות והיום הבתים הם בתים נפרדים

יחידות דיור גיל מרכז המשק ואבנר עופר גרים בשכונה  33בנינו שכונה של 

יש  0231-0202, בתוך הקיבוץ 3+ משפחות  01בניה של  0233,0231 –ב . הזאת

 –ב , אחת מהם זה הבת שלי שעכשיו בונים את הבית שלהמשפחות  02ו נל

כל החברים שעצרנו את הקליטה  0202 –ב , זה טעות פה 02שני אלה זה  0202

שלהם וקיבלנו אותם רק על בסיס של עצמאות כלכלית אנחנו הולכים איתם 

זה יסתיים וזה יכניס הרבה , 02 –לייחוס סטטוסים זה ממש מתבצע ב 

 /0פתחנו הרשמה היום בדיוק עברנו עליה נרשמו . בוץחברים שווים לקי

מגרשים תיכף  /0משפחות ביום ראשון הקרוב ההגרלה של המגרשים ויפתחו 

ובסך הכל שאני שופט אותנו כהנהגת המקום ולאורך , אני יראה לכם איפה

על הדרך שהיא עשתה ולא איזה , שנים כי הנהגה צריכה להימדד על פני זמן

שנתיים הולך אלא יש איזה שהיא , א שנתיים הולךמן קפצון אחד ב

יחידות דירו  303מענית תבנה ותשדרג  0200עד  0222 –קונסיסטנטיות אז מ 

יש לנו מערכת . הרבה מאוד, זה הרבה, במונח של קיבוץ זה הרבה מאוד

, אגב פעם. למעשה שהיא מנוהלת בקיבוץ 9עד  2 –ילדים מ  302קהילתית עם 

היום למערכת שלנו כבר אי אפשר לבוא , ה שבאים מבחוץפעם היו הרבה כאל

יותר מזה מתקיימים דיונים שבתי ילדים שהוסבו לבתים , יותר מבחוץ

יוחזרו חזרה למערכת החינוך כי יש פה הרבה לידות והרבה ילדים , למגורים

', שבילי רעות וכו, ניצני רעות, שות אותנו ברעותיאפשר אחר כך לפג

הקיבוץ מקיים לא מעט ערבי תרבות ', עד יב' מכיתה א 332ועוד , ובמבואות
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, זה בית קולנוע הדבר הזה מתקיים פה הסרט השבועי פעם בשבוע, בשנה

מערכת הבריאות שלנו פועלת במענית יש מרפאה פעילה במענית עם רופאה 

הנוי שלנו אחרי הרבה מאוד ויכוחים ולא רוצה לומר סכסוכים אבל , משלנו

זה נקרא החזקת ברת , הופסק הריסוס במרחב הציבורי, הרבה מאוד בעיות

אבל זה הופסק לצורך העניין נקנה , אני מומחה קטן בעניין הזה, קיימא

יש מענית היא די . ואין ריסוסים במרחב הציבורי, טרקטור מכסח מיוחד

יש פה עשרות של אנשים , אלופה בועדות ובהנהלות תקחו את זה בחשבון

הלות אבל עדיין ישנם שני גופים מרכזיים שזה שפעילים בועדות ובהנ

וגיל מנהל אותה ויש את , המערכת של הועדה הכלכלית שאני עומד בראשה

שנבחרת אחת לשלוש שנים  מועצת הקיבוץ שהיא מועצה של חברים

לא , פתוח ובעצם שניהם שני הגופים הכי חזקים במערכת הזאת בפריימריז

הקיבוץ במענית הדבר הזה תפס הוא התכוונתי לזה אבל יש בגדול מועצת 

נכנס לתקנון והוא מאוד חזק היא באמת מכתיבה את סדר היום פה ויש עליה 

ים רהמבחן שלה האם מערערים על דרכה ועל החלטותיה ובכן לא מערע

 .כי היא מייצגת את רוב הציבור ולתוך הדיונים שלה בעצם, מקבלים את זה

 .ילאיםלא תגיד שהיא בנויה לפי ג :אילן שדה

, נשים, בוודאי היא בנויה לפי גילאים היא מייצגת את השכבות השונות :בכר יעקב

טיות יאו בוא נגיד משיכות פול, יש בה המון מתיחויות, ועדות שונות, גברים

כבר לא , פנימיות אבל בסוף כשהמועצה יוצאת עם הסכמה לדרך מסוימת

עד אחרון החברים תמצא מי שבקיבוץ מערער על דרכה היא מקובלת היטב 

, והראיה זה שבאמת היא לא מערערים עליה היא מחליטה על תכנית המשק

, יש המון, היא מחליטה על תכנית ההשקעות ולא מערערים עליה בסוף היום

, במענית יש גינה קהילתית מאוד פעילה. המון ועדות שמבשלות את זה קודם

גדלים את הירקות משפחות שמ 02,12פעילים פה , איך שנכנסתם מצד שמאל

מנהל אותה אגב אבי ברזילאי שהוא חבר ברקאי אבל בן מענית , של עצמם

יש פה חממת פרפרים פרויקט . ולפי דעתי הוא החקלאי האחרון שנותר לנו

בית הספר הבין לאומי בגבעת חביבה , יורו את כל היער המזרחי של מענית
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תיכף אני אדבר על זה אתם יודעים שאנחנו עברנו , מוביל ביחס עם אסף דגאי

ודיברתי איתכם על פרויקט , עברו קיץ לא נעים עם שריפה קשה מאוד פה

כל הרחובות במענית הם על שמות קבוצות , שילוט ומתן שמות לרחובות

במענית מיום הווסדה ואז נשאלה השאלה כמובן מה עושים עם אלה 

ת הדרך אז נתנו להם א, הם לא באו לפה עם קבוצה, שהתחתנו עם מענית

את הדרך ההיקפית של מענית ואפילו , את הרחבה ביותר, הגדולה ביותר

זאת , רינה ברקת מארכיון נתנה לזה שם נהדר קוראים לזה שדרת החוברים

אומרת זה גם חברו לקיבוץ והם גם חברי קיבוץ אבל היות ולרובנו יש קבוצה 

ב היותר גדול שבה התקיימנו אז לרובנו יש רחוב לכו תשאלו למי יש את הרחו

ע של "זאת התב. זה תשאלו כבר את אריק חצור בטח יש לו איזה תשובה

אנחנו בעצם התחלנו את כל הבניה המערבית , אושרה לתוקף 2333מ, מענית

אתם , בקיבוץ את כל המערכת הזאת לבניה החד משפחתית כמו שאמרתי

יש , לדורואים שרוב הקיבוץ הוא דויים או רבעים אם כי בשיוך כולם עברו 

יסטורית שהלכה על מסלול השכונה הקהילתית ובדקה התשעים הפה רצועה 

פה יש , כאן אתם נכנסתם בכיכר, מכאן כל זה בנוי, נבלמה וחזרה לקיבוץ

והכלנו לתוך הקיבוץ , מגרש משחקים והכביש העוקף הושלם אתם רואים

יש , יחידות דיור יש עליהם כבר שם 00את המשבצת הצהובה הזאת פה יבנו 

יהם שמאות יודעים וביום ראשון כמו שאמרתי תהיה ההגרלה וכך יקלטו לע

תאגיד ברם , רפת, לי שדהוזה המגזר העסקי שלנו גיד. פה עוד ועוד חברים

אנחנו פועלים , מאוד גדול עם האנרגיה עכשיו אנחנו נותנים גז, הוא מאוד

י תחנת לפיתוח מתחמי תעשייה ומסחר ואנחנו בכמה וכמה בדיקות אם כ

הדלק המוכרת שלנו בכניסה למועצה כולכם מכירים היא לקראת שדרוג 

סיימנו למעשה את התשתיות ואנחנו שותפים בתאגידי התעשייה . ופיתוח

' בעלויות באמבר וכו, יש לנו בעלויות בגרנות, כלומר יש לנו בעלויות בתנובה

נחנו שמחים כלומר אנחנו מחזיקי מניות בתאגידים חיצוניים ותמיד א', וכו

זה הסוגיות המרכזיות על סדר היום כמה וכמה בעיקר . לקבל מהם דיווידנד

, יש לנו שם קרקע פרטית, מטריד אותנו בעיקר הנושא של צומת נרבטה
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אנחנו לא מצליחים לקדם אותה בצורה מסודרת כבר שנים לא מעטות מכיוון 

שחותך את  933שיש לה בעיה של כבישים ואם תוסיפו עכשיו גם את כביש 

העמק של מענית לכיוון חריש זה עוד יותר מסבך לנו את הבעיה וזה נורא 

בצמידות לקיבוץ אני יראה את זה כאן . דונם פרטי בטאבו 22חבל כי יש שם 

הוא שטח של מקורות , שעוטף אותנו הוא לא שטח שלנוכל השטח הזה , יש

איזה שהיא  ומתי שהוא אנחנו נצטרך להביא את זה אלינו וזה בכל זאת

זאת מענית אנחנו . שכונות חדשות הסדרנו את העניינים האלה וזהו. משימה

 . שמחים לארח אתכם ומאחלים לכם כל טוב

 ?אפשר להתקבל לחברות :דובר

לא אי אפשר להתקבל לחברות במענית בשום פנים ואופן בטח לא שאתה  :בכר יעקב

שאל אותי , תיכי שאל אותי המבקר עוד שניה גיל לא שכח, ממשמרות

המבקר במענית ההחלטה הבסיסית היא שהקבלה לחברות היא של בנים 

אחרת זה , זאת אומרת צריך להתחתן במענית בשביל להיקלט אליה, ובנות

לא ניתן מכיוון שהיה מחלוקת גדולה בין השכבות השונות איך מחלקים את 

ת הסוגיה פתרנו א, מי אחרון, מי ראשון, למי יש זכויות לבנים, המגרשים

, שנה הקרובות איך יחולקו המגרשים במענית 33, 32 –ברור לגמרי ב . הזאת

לסיום כידוע לכם במענית עברנו קיץ מאוד קשה . לא כתב שם נתן קוסקס

התוצאה שלו שהיער נשרף לא כולו אבל הבעיה הכי גדולה זה שהוא איים על 

לפה מטוסים וזאת תמונה שהיא תוצר של השריפה הזאת הוזעקו , הקיבוץ

ולכבוד האירוע הלא סימפטי הזה ועם , על ידי אילן שדה וחבר מכבי האש

גיבוי מלא של מועצה אזורית מנשה אני מתכבד להגיש לאילן תמונה כזו 

 .למזכרת אליו הביתה תודה רבה לאילן

 .רק שתדעו שכתוצאה מהסיפור הזה יעקב הגיע מהשריפה כולו אדום :אילן שדה

אני שומר את זה . זה לא יורד בכביסה הטרנינגהיום אני שומר את כן עד  :בכר יעקב

ואתם תקחו תמונה . לחגי גם כן תמונה תודה רבה חגי זה למשרד תודה רבה

ט שלהם שהוא לא פה היום אני מניח קוראים לו מנחם אני יפקיד "אחת לקב

 . את זה אצל נתן הוא בטח יעביר לו את זה ותודה רבה לכולכם
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 (יםמחיאות כפי)

בהחלט יעקב . שמעתם להצטרף אי אפשר, טוב יש איזה שאלות או משהו :אילן שדה

אבל לא , פרש כמה הערות קטנות אז בחדר של יעקב אני אעיר זה לא לכאן

עוד הפעם . לא עקרוניות אבל בכל אופן בהחלט סיפור מעניין, עקרוניות

בן כמו לכל כמו, המון סיפורי מקום, יש המון, הרבה שנים אז לתת את זה

חוברת עם סיפורי  02 –ישוב במועצה ואנחנו הולכים להוציא לקראת שנת ה 

ככה שבלי מניות , המקומות של כל הישובים וכל ישוב על סיפור המקום שלו

למועצה אז אנחנו הולכים להוציא  02לרגל . ודברים כאלה זה לא יכתב שם

גם גן , 322שמואל בן  יש לנו בשנה הבאה כבר קיבלתי התרעה גן. על כל ישוב

שמואל ואתמול ששמעתי את גנץ בבוקר ציינו את נהלל והוא לא אמר גן 

אשתו מגן שמואל , יהיה 322שמואל שהוא ירד לחשתי לו אבל גן שמואל בן 

. כמובן לכל מי שבא ועזר בנושא, טוב יעקב תודה. של גנץ הוא יודע את זה

ושאים ואני יכול לומר שאין נשאלתי על כמה נ. ניגש לסדר היום של המועצה

אני מקווה שיהיה חדש ביום שלישי אבל בינתיים אין חדש כי אין עם , חדש

כי כל מי שאתה מדבר ההרגשה היא מאוד טובה כי מסכימים איתך , מי לדבר

ונותנים לך והכל זורם ונותן לך הרגשה של כמה ימים לא יהיה שדה תעופה 

ה ולא יהיה זה וכבר רכבת בחריש וכל ולא יהיה ז, נכון אנחנו נעביר אותו

מיני דברים מהסוג הזה ניתנים ומובטחים מבחינה זו זה לא הזמן וגם אין 

, בכל מקרה מה שאני יכול לומר ועוד פעם אנחנו מאוד, הרבה מה לחכות

מיליון  3 –מאוד מקווים זה שככה כפי שנאמר בזמנו קיצצו לנו פעם אחת ל 

לאחר מכן הוסף תקציב לנושא המענק , ןמיליו 32 –את המענק שהוא כ 

היה דיונים כאלה , במקום שיעלו 2 –לרשויות קיצצו אותנו עוד פעם ל 

 2 –שר הפנים ובסוף הוסיפו לנו כ , ל הפנים"מנכ, ל האוצר"ואחרים עם מנכ

של משרד הפנים על  332ל בזמנו שאם יוסיפו עוד "מיליון ונאמר על ידי המנכ

למענקים אז יחזירו את היתרה או כמה שהם ₪ ומשהו מילארד  3 –ה 

חושבים שמגיע לנו בנושא הזה ולפני שבוע קיבלנו מכתב ממשרד הפנים 

מיליון ושהיה למשרד הפנים דיון עם האוצר בנושא  332 –שבמידה ויתקבל ה 
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מיליון ואז  332 –את ה  0202הזה והגיעו להבנה והסכמה שיוסיפו במהלך 

 3./ –נגיע כמעט ל ₪ מיליון  9 –יפו לנו עוד כ כתבו לנו שהמענק שלנו יוס

זה בהחלט עשוי , מענק זה יותר ממה ששמנו בתקציב כיתרה₪ מיליון 

אבל כפי שאמרנו זה , להביא אותנו אם אכן זה יתקבל למצב טוב יותר

ל משרד הפנים נפגשנו היה איזה מפגש "אתמול שאלתי את מנכ, הבטחות

ש הבטחה של האוצר של פקידי האוצר שאלתי אותו בצד הוא אמר אילן י

לועדת הפנים , שהדבר הזה יכנס לאישורי התקציב הראשונים שיגיעו לכנסת

אז בהחלט איזה שהוא לפחות אפשר ללכת , והם יתמכו במהלך אז יש לקוות

בכל , בינתיים לישון בשקט כי כל עוד לא מתבדים שזה הבטחה ללא כיסוי

ם גם הם אמרנו לגבי הרכבת שהיא הדברים האחרי. אופן אנחנו מקווים

מאיפה היא תעבור הדברים האלה , מאיפה היא תצא, איך היא תגיע, לחריש

יש ציטוט גם של מי , בחרישהופיעו , הם הופיעו בעיתונות, אינם ברורים

אבל עוד פעם הדברים , שנפגש איתו ראש עיריית חריש עם שר התחבורה

. רים דברים אחרים בינתייםהאלה הם דברים ואנחנו שומעים שבשטח קו

יש דיבורים עם ראש עיריית , זהו גם לגבי שדה התעופה הדברים לא סגורים

אבל עוד הפעם אין , תושבי הרצליה רוצים שזה ישאר בכלל אצלם, הרצליה

היום עם מי לדבר שאתה יכול להגיד סגרתי עם זה ועם זה והגענו להבנה או 

ר רציניים כמו שיש כל השרים אם הסכמה או אי הבנה בנושאים בכלל היות

אני יכול לומר עם פגישה עם שר הפנים וכמובן ראש הממשלה אתמול הוא 

הופיע בפורום של ראשי מועצות אזוריות אחריו היה גנץ כולם מדברים על 

וכולם מדברים על זה היה , לים וכל המהלכים לזירוז הבניה"סגירת הות

אבל עוד , שנים זה על החריגות בניה 3 –לדחות אותו ב  339פורום על תיקון 

זה לא הגיע לכנסת אבל כולם , זה עדיין העובדה שזה לא הגיע לכנסת, פעם

לים וכולם גם די עומדים על כך אבל זה היה "גם על הות, מבטיחים את זה

פורום של מועצות אזוריות שלפני שרצים לקחת שטחים חקלאיים צריך 

מרת על העיר הישנה שצריך לבנות זאת או, לדבר על התחדשות עירונית

הרי במרכזי הערים זה מהלך נכון אבל זה אמרו לנו , אותה מחדש ולגובה
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איך זה יתורגם , למועצות האזוריות שאנחנו מאוד אוהבים לשמוע את זה

זהו ככה שלא נותר . כמובן והדברים כמובן צריכים להיות מובאים בהמשך

י גם שכתבתי את זה לפחות יש דעות אנ, לנו כבר הרבה לחכות אנחנו מקווים

דעות אחרות אני בטוח שאתם יודעים את דעותיי אבל גם אם אני , כאלה

יתבדה בדברים שאני רוצה בכל מקרה חייבת להיות ממשלה בישראל 

שתנשום ותקבל החלטות ואפשר יהיה להיכנס איתה לדיונים כי הדברים כפי 

ד קודם כל יפנו רשויות שהם היום הם קטסטרופה ונתן אומר את זה תמי

חלשות יותר אחרי זה פחות חלשות עד שיגיע אלינו זה כבר יתמוטט הכל כך 

פתאום , כל פעם מגיע דברים אחרים, אבל חייבים כסף, שמבחינה זאת אנחנו

אין אתמול או שלשום הגיע שבפסח לא יהיה ניצנים מה שהיה תמיד את 

קיבלנו הודעה שזה , ו שאיןהפעילויות שמימן אותו משרד החינוך אז הודיע

 . לא מתקיים

 .אפשר להתנדב לעשות את זה :נתן קוסקס

להתנדב על חשבוננו אפשר גם להטיס לאיטליה אפשר גם לטוס לאיטליה זה  :אילן שדה

, הכי קל היום להציע לאנשים למימון לטיסה לאיטליה אף אחד לא ירשם כן

ירים לך רק חלק ואת אבל הדברים האלה הם קורים במון תכניות חלק מחז

החלק שאתה צריך לפעילות לא מעבירים את הכסף אז תיקח משכורות ולא 

בהחלט כל השנה היא שנת , הדברים מבחינה זאת, יהיה כספים לפעילויות

זה , לגבי מהלך שאנחנו הצגנו אנחנו עדיין בתוכו. עבודה מהבחינה הזאת

רד החינוך בועדה הצגנו את זה במש, מהלך של הקמת בית ספר דתי משותף

המחוז חיפה במידה ואנחנו , המחוז מתנגד לזה, שאמורה לתת סמלי מוסד

הדתית  האוכלוסיהמקימים את הבית ספר הזה תיכון דתי אנחנו יוצאים עם 

ממחוז חיפה ועוברים למחוז של ההתיישבותי לחינוך ההתיישבותי שזה מחוז 

בוה יותר פר תלמיד וזה מבחינתנו זה מחוז טוב יותר כי מקבלים שם תקצוב ג

והוא מתנגד מכל מיני סיבות עוד לא התקבלה , בכלל מחוז של ההתיישבותי

אנחנו מנסים לבחון תוספת של תלמידים לא שותפים למהלך אבל , החלטה

תלמידים מרשויות אחרות שרוצות שאין להם פתרון כמו לב השרון יכול 
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גם חוף , בתי ספר 02 –ל  הם נוסעים, יכול להיות גם, להיות גם דרום השרון

גם בחוף הכרמל יש קיבוץ דתי ועוד כמה דברים דתיים אז אנחנו , הכרמל

היום הם נוסעים יותר גם שלנו תשאל את חגיי . זהו זה. בוחנים את זה

הילדים נוסעים היום לשדה יעקב טבעון שדה יעקב זה באזור טבעון הם 

אחת הסיבות שגם , הסיבות אני יכול לומר. יום למקומות האלה, נוסעים יום

כרון יהצגנו אותם הם קיימות לא רק אצלנו למשל חוף כרמל למדו בז

וחיפה הודיעה להם עכשיו שלשנה הבאה אין להם מקום לקלוט , ובחיפה

וגם לנו כל פעם מודיעים אנחנו באים כאורחים ולא כבעלי בית , אותם

פעם אחת עשו , זההערבית שלנו עשו את  הלאוכלוסייושותפים וכל פעם גם 

לנו את זה ביום פתיחת הלימודים שהגענו לבית ספר שנופה וסוכם שקולט 

אותנו בקו הירוק  וסילקו אותנו משם את התלמידים שלנו ככה שלאורך זמן 

אין לי ספק שזה הדבר הנכון לעשות אותו ואנחנו עדיין באיזה שהם שלבים 

זה עדיין לא משא , ח משאעם מבואות עירון נפת. בנושאים האלה, של דיונים

אני לא אגיד תנאים עוד , ומתן אבל יש מספר דיונים על הצטרפות למועצה

, לא הגענו לנושאים האלה אבל הכוונה היא שבסופו של דבר הבעלות תהיה

, צה היא תאפשר בינוי ופיתוח וכיצדהבעלות לפחות הפיזית תהיה של המוע

, ודברים מהסוג הזה אני מקווהוכיצד זה בדיוק התנהל וסמכויות חינוכיות 

גם , לא רק מקווה אני כמעט בטוח שנמצא את הדרך למצוא את הדבר הנכון

גם , לשמור על המקום המיוחד שלהם וזה טוב שזה לא הכל אותו הדבר

דיים חילוניים וכמי שעובר ביניהם פעם בשבוע בתי ספר יסו 3בקריה שלנו יש 

אני אומר לכם כל אחד שונה כמעט לפעמים אפילו מעביר שיעורים אז 

. ודברים מיוחדים וזה טוב שכך, מהאחרים כל אחד שונה בכל מיני גישות

, מעבר לכך אני בא עכשיו מאליפות הארץ לבתי ספר על יסודיים בכדור עף

באולם שלנו היה כרגע הגמר ומבואות עירון ניצח בגמר את כפר סבא כאשר 

כך טוב את הרמה אמרו שאין שאלתי את מבואות עירון אני מכיר לא כל 

הרבה יותר טובים וזה היה באולם החדש , סיכוי מול כפר סבא שהם הרבה

התרבות הספורט וכל הגורמים , עם משרד החינוך, שלנו מלא עם עידוד והכל
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האלה ותורמים עודד אמר לי שהסכום שקיבלו העמותה לנושא ישאר אפילו 

בבוקר היה הבנות שזה היה . דהיה בהחלט מכוב, כדי לקיים את האירוע הזה

הן אלה שזכו , הוד השרון מול חדרה תיכון חדרה והוד השרון הבנות ניצחו

בצהריים מבואות עירון אז באמת הרבה ברכות זה היה , באליפות המדינה

חברים בפעם . שמח והשלב הבא הוא נסיעה לאליפות העולם של בתי הספר

נסעו לסין הם כבר זכו ונסעו  נתן צודק זה היה בפעם הקודמת הם, הקודמת

, לסין לאליפות העולם קיבלנו גם סיוע מהמועצה והפעם הזאת זה בברזיל

סביר להניח שזה בקיץ שלא לומדים או , אליפות העולם אני לא יודע מתי זה

באים מכל העולם זה לא רק מישראל . משהו אבל בכל אופן זה יהיה הפעם

זה באופן , אים לשם לאליפות העולםבאים אני לא יודע מכמה מדינות אבל ב

 . כללי הדברים למסור

 .אישור פרוטוקול 1סעיף 

אז אנחנו מאשרים , אין לא היה. האם היה איזה הערות ל פרוטוקול האחרון :אילן שדה

מחלקת , אנחנו נראה היום מצגות של שתי מחלקות. את הפרוטוקול האחרון

 . רועי בקשה. ומחלקת הצעירים, הנוער

 עילות מחלקותהצגת פ

אז ככה הוזמנתי לדבר איתכם עם המליאה של המועצה , ערב טוב לכולם :רועי כורן

מה , המטרות שלה מה היא עושה בפועל, התפקידים שלה, לגבי מחלקת נוער

אז ככה באמת לי חשוב . היא צריכה לעשות מה אני עוד מקווה שהיא תעשה

, חכות לסוף או משהולהגיד שאם יש שאלות תשאלו תתפרצו לא חייבים ל

קודם כל אני לא יודע , אני אשמח להתייחס לדברים תוך כדי אני אגיד באמת

אם יש מישהו שהיה שנפגשתי עם מנהלי הקהילות לפני חודש אז המצגת די 

כמובן אם יש דברים שאתם . דומה אז אני מתנצל אם אני חוזר על עצמי

נחנו נצטרך לקחת מעלים או שאין תשובה מספיק טובה או שהדברים שא

. להמשך לעבודה מחלקתית אני אשמח שככה נרשום ואני אקח את זה איתי

קי ואבא של איתן בתפקידי 'נשוי לג, קודם כל שמי רועי חבר קיבוץ גן שמואל

, שנים את מערכת החינוך הבלתי פורמלי בגן שמואל 3האחרון ניהלתי במשך 
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לי חשוב להתחיל עם  היה, לגבי מחלקת הנוער. תואר שני במנהל עסקים

חודשים קצת  2המטרות של המחלקה כי זה בעצם נכנסתי לתפקידי לפני 

חודשים ובעצם ישר נכנסנו לאיזה שהוא תהליך של רה  2 –יותר מ 

בנינו למחלקה . בעצם בניה מחדש בליווי צמוד של יועצת ארגונית אורגניזציה

ן שמצאנו אליהם בהמשך הדבר הראשו תיחשפוהזאת מספר דברים אתם 

, לנכון לבנות למחלקה הזאת זה המטרות אני לא יעבור עליהם אבל מאוד

היה . תראו אותם, מאוד חשוב לי שבזמן שאני מדבר ככה אתם תעברו עליהם

ה אולי בפעם הראשונה אני לא ימאוד חשוב שלמחלקה הזאת יה, לנו מאוד

 יודע מספיק אבל באמת יהיה לה מטרות שהיא תהייה מכוונת מטרה

יהיה אפשר לעקוב אחריהם והיא תצטרך לעמוד , ומטרות שיהיו מדידות

דברים , דרך אגב יש למישהו שאלות על המטרות. אז זה ככה המטרות, בהם

ככה מי קהל היעד . אוקיי אז אני מתקדם? לא ברורים שתרצו שאני אחריב

בעצם מחלקת ילדים ונוער למי שלא יודע זה ? שלנו של מחלקת ילדים ונוער

מחלקת חינוך , בעצם סוג שאולי נקרא לזה מחלקה משלימה למחלקת חינוך

אנחנו בעצם , החינוך הפורמלי, אחראית בעצם על החינוך בבתי הספר

אנחנו , מחלקת ילדים ונוער, מחלקת החינוך הבלתי הפורמלי של המועצה

' יב-ז –ו ו -בעצם אמורים להיות הכתובת להוות מענה לילדים מכיתות א

שהמספרים חשוב לי להגיד , אים את המספרים שיש היום במנשהאתם רו

אני מניח שהם לא ישתנו יותר מידי כי הלידות זה , /023האלה הם נכון לסוף 

בעצם המחלקה שלנו אמורה לתת מענה נגיד את זה . בגילאים יותר צעירים

דבר ראשון . קצת יותר אבל שלושה עיקריים, ככה בשלושה מעגלים עיקריים

יש במועצה , עצם להוות מחלקה של חינוך בלתי פורמלי לישוביםזה ב

חברות אבל בעצם אנחנו , מגוון מגזרים, האזורית מנשה מגוון ישובים

את המערכות , את המערכות חינוך במועצה, מלווים את המערכת חינוך

אנחנו נותנים מענה בהרבה מאוד אספקטים שעוד מעט ניגע , חינוך השונות

תת בעצם למדריכים של הילדים והנוער את הכלים הכי בהם ואמורים ל

המעגל השני זה בעצם . טובים להיות המדריכים הכי טובים לילדים שלכם
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לא , יש תחתינו מחלקה תת מחלקה נקרא לזה שנקראת להבה, סיכון ומניעה

להבה של בנצי גולדשטיין זה לא למניעת התבוללות בארץ ישראל זה משהו 

בעצם מניעתית יושבת פה בר דנון שבעברה גם עשתה  זה מחלקה שהיא, אחר

של מניעת התנהגויות , של נוער בסיכון, בעצם כל הנושא של מניעה. את זה

מניעות בריאה כל , זולות, שוטטות, בוונדליזם, סמים, סיכון אלכוהול

והדבר השלישי שאתם רואים  .הדברים האלה זה גם תחת המחלקה שלנו

משל במועצה האזורית אנחנו נגיע לזה בהרחבה יש למטה זה תנועות הנוער ל

בעצם כל אלה הם . חניכים 0019כמו שאתם רואים יש בהם . תנועות נוער 0

וכמובן הקהל יעד המשנה כל מי שעובד בחינוך יודע זה , קהל היעד שלנו

 2אוקיי עד בעצם כמו שאמרתי לכם אני נכנסתי לפני . כמובן ההורים

בעצם עד , ארגוני של המחלקה היה נראה ככההמבנה ה, חודשים לתפקיד

לפני שהתחלנו את התהליך , לפני חודשיים המבנה המחלקתי היה נראה ככה

תחומים שלא קיבלו  3כשאני נכנסתי למחלקה ככה זיהיתי . הארגוני החדש

אני רק אגיד עוד פעם שאני אומר זה חס , מאוד הפריע לי, מענה ומאוד

אני במשך כמו שאמרתי לכם הרבה , ה לפנייוחלילה לא ביקורת על מי שהי

עבדתי מול מחלקת , מאוד שנים עבדתי בגן שמואל בחינוך הבלתי פורמלי

תחומים שככה הרגשתי שאין להם מענה מספיק טוב  3והיו בעצם , הנוער

הדבר הראשון מחלקת ילדים ונוער מעולם לא ליוותה באופן , בעיני במחלקה

שאני אומר מערכות חינוך , נוך בישוביםמקצועי פדגוגי את מערכות החי

אם זה קיבוצים לצורך העניין חברות , הכוונה למערכות חינוך הבלתי פורמלי

. ולתת להם בעצם את הכלים הכי מקצועיים ולהגיע אליהם, נעורים, ילדים

נושא . הכל היה נורא במועצה ובעצם יצרנו תפקיד עוד שניה אני יראה אותו

יש מרכזי , מועצות, ים להרבה מאוד תנועות נוערשני ריכוז הדרכה ותכנ

נשלחים מערכי הדרכה סביב נושאים שונים זה יכול , ספריות הדרכה, הדרכה

, זה יכול להיות סביב אירועים מסוימים שקורים, להיות לקראת חגים

וגם כמובן התנהגויות סיכון זה דבר שלא היה , אקטואליה לקראת בחירות

הדבר השלישי בעצם החברה הערבית לפניי . ב שנקיםקיים והיה לי מאוד חשו
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שנים היה פה את סעיד שניהל  00אתם בטח מכירים ויצא לכם להכיר במשך 

אני חושב עוד פעם בלי להיכנס ליותר מידי זה , את מחלקת הילדים והנוער

בגלל הרקע והרקע האישי , צופה ממנו אני חושב לתת מענה לחברה הערבית

ת ממנהל מחלקת נוער שעם כל הדברים שהוא עוסק אי אפשר לצפו. שלו

בכל אחד , בהם יגיע ממש לרמת המיקרו מה קורה בכל יום ובכל דבר

שלושת הישובים הערביים אז הקמנו איזה , משלושת ישובי החברה הערבית

לטיפול בנושא החברה , שהיא פונקציה בתוך המחלקה תיכף תראו עוד שניה

זוכרים לפני לדעתי לפני שנתיים נושא של  כולנו, נושא הבטיחות. הערבית

הנושא של בטיחות גם בתנועות נוער וגם בכלל במערכות חינוך בלתי , צפית

זה נושא שלא היה בו , פורמלי הוא היום במוקד תשומת הלב של כולם 

שימור ידע במחלקה וזה דבר שאנחנו בונים אותו עכשיו עם כל מיני גורמים 

רבות התנדבות ומעורבות חברתית וזה תחום מעבנושא האחרון . מקצועיים

שאני אומר מענה זה לא אומר שלא היו , גם לא היה לו ממש מענה במחלקה

, אבל הנושא הזה לא היה ממוסד, מעולם פעילויות של מעורבות חברתית היו

. אנחנו עובדים במבנה הזה 323 –בעצם מ . לא היה ברור, לא היה מוסדר

שינינו אותם אני לא אתחיל לעבור על כל אחד , בעצם לקחנו את התקנים

אבל בעצם יש לנו היום חוץ ממני ומליזי שבטח כולכם מכירים שנמצאת 

יש רכזת חברה ערבית בחורה בשם חנין מברטה עושה עבודה , הרבה שנים

מנהלת את תכנית אתגרים למי , מאוד יפה מלווה את הישובים, מאוד

תמול קיימנו ישיבה ראשונה שאני א, מקדמת פעילויות דו קיום, שמכיר

סביב שיתופי , סביב הרמדאן שעתיד לבוא, מקווה שיצא ממנה משהו יפה

להבה . וכמובן תנועות נוער במגזר הערבי. פעולה של ישובים יהודים וערבים

נושא שצריך להסדיר אותו בצורה טובה בחורה , נגעתי בזה התנהגויות סיכון

ו אנחנו -ו התפקיד שהיה בעבר רכזת אעכשי. בשם אפרת עוד שניה תכירו

ו כרגע אין לנו במחלקה אבל בעצם -בעצם הגדלנו אותו והיום בעצם רכזת א

רכזת הדרכה מה שאמרתי שיהיה בעצם , זה היום ממלא שלוש פונקציות

ספריית הדרכה וישלחו מערכי הדרכה לישובים שלא כל ישוב יצטרך לקראת 
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לו להמציא את הגלגל מחדש שיהיה יום העצמאות או פסח או הרמדאן אפי

הדבר השני זה ליווי ישובים מה . משהו במחלקה שלנו שיבנה וישלח לישובים

ולתת ממש ייעוץ צריך להיות , שדיברתי בהתחלה ממש להגיע פיזית לישובים

איך מסדרים מועדון נוער כדי  - הכל מ, מישהו כמובן שמכיר את המטריה

לבוא אליו עד לגבי התמודדות עם דילמות  שיהיה מזמין וילדים ונוער ירצו

והשלישי זה , ממש בעיות מקטנות עד גדולות. ואיך מביאים חניכים למערכת

ו -א –פעילויות משותפות ל , ו-על כל נושא הליווי של א בעצם אחריות

תפקיד . תיכף אני אגיע.. לקראת חופשים וכאלה וכמובן ללוות טוב , במועצה

דש אבל אנחנו ממסדים אותו זה נושא של רכז נוסף שככה לא בנינו מח

ובעצם רוב , עד עכשיו בעצם עושה את התפקיד הזה חנן בן דוד, תנועות הנוער

ההתעסקות שלו באמת היה לאורך השנים עם בני המושבים למרות שהוא 

התנועות נוער אנחנו ניגע בהם בהרחבה בהמשך . מוגדר כרכז תנועות הנוער

תחילת מאי ויחליף אותו בחור בשם ערן וממש יהיה אבל חנן יוצא לפנסיה ב

, זה לא אומר שאנחנו, מצופה מערן להיות רכז של כל שבעת תנועות הנוער

זאת אומרת תנועות הנוער אנחנו ניגע בדרך ההפעלה אבל הוא יצטרך לתת 

נצטרך לתת , ערביות, כל שבע תנועות נוער יהודיות, מענה מבחינתי לכולם

שהוא , ן שבנינו ולא היה זה בעצם רכז נוער ופרויקטיםתפקיד אחרו. מענה

מאוד מעניינים חלקם כמו שאמרתי לא , המון תפקידים מאוד, יש לו המון

הוא מרכז בעצם את כל הנושא של תחום הנוער החל , היו במחלקה

מועצת נוער שאנחנו , פרויקטים, י נוער"צח, מהתנדבויות נוער בשעת חירום

באמת , ועוד, ועוד, מאוד יפים, שהוא עשה דברים מאודמאוד גאים בו , מאוד

הכוונה שלי שבאמת למשל אירוע , פרויקטים גדולים לנוער סביב חופשים

אם . רכזת החברה הערבית, כמו הרמדאן יהיה שיתוף של רכז הנוער ורכז

 ?למישהו יש התייחסויות שאלות לגבי

 ?מה מאויש ומה לא מאויש :צופיה

רתי במפגש עם מנהלי קהילות תמיד יש אחד שמשתף פעולה עם כמו שאמ :רועי כורן

בעצם היום מי שנמצא , אז ככה בעצם זה העובדים היום במחלקה. המרצה
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ו -הדרכה א, ו-זה טעות הכוונה א' ג-כתוב א, רכזת, זה פה כמו שאמרתי רכז

ילין שהיתה נדמה לי .. עזבה אותנו לא מזמן ארבל, ליווי ישובים כרגע בגיוס

יים וחצי במחלקה והיא הקימה ביחד איתי את התפקיד שלי היא היתה שנת

ארבל מילאה אותה בעצם עד , ו וביחד הקמנו את הפונקציה הזאת-רכזת א

אלה בעצם הפונקציות שממלאות הראיתי את זה גם למנהלי . שהיא יצאה

הקהילות ביקשו שאני ישלח אין לי בעיה גם חגי שישלחו את זה אם הם 

הפונקציות שממלאות את התפקידים היה לי חשוב גם שתכירו אלה , ירצו

פה חשוב לי רגע לחזור . לפני שממלאים את התפקידים האלה, פנים וזה

אחורה ולהתייחס לגופים שפועלים באופן קבוע תחת מחלקת ילדים בסדר 

אני לא מדבר על פעילויות חד פעמיות או התנדבות או נסיעה לים או לא יודע 

יש פורום מנהלי חינוך מפגש אחד , ים שפועלים באופן קבועאלה גופ, מה

לשלושה שבועות כל מנהלי מערכות החינוך מגיעים פורום שמועבר על ידי 

דרור זכאי מהתנועה הקיבוצים ובעצם תפקידו לתת כלים מקצועיים למנהלי 

הפורום השני פורום מדריכי הנוער שמעבירה אותו . מערכות חינוך בישובים

מיס שראיתם יכנס לקחת את זה בעצמו נכנס לפני שבוע רוב אפרת ובק

ובעצם הם מעבירים אותו דבר למדריכי נוער מגיעים אלינו פעם , לתפקיד

בשלושה שבועות לשלוש שעות לקבל כלים מקצועיים כדי לעבוד עם הנוער 

מה שהיה באחריות , ו-פורום מדריכי ילדים זה פורום מדריכי א. בישובים

מועצת נוער אזורית זה גם . ביר גם דרור מהתנועה הקיבוציתארבל אותו מע

מועצות נוער זה בעצם דרישה של משרד החינוך אבל כמעט אין מועצה 

אני יודע על מחוז חיפה לדעתי יש רק מועצה אזורית אחת שיש לה , אזורית

מועצת נוער זבולון חוץ מאיתנו אף מועצה אזורית לא הצליחה להקים 

הדרישה , לגיד לכם שזה דבר מאוד מסובך אני יכולה. מועצת נוער אצלה

הזאת מאוד מכוונת לערים כי בערים בעצם מגיעים לבית ספר ממשיכים את 

ולהגיע מבתי ספר בשעות שונות , כזה מועצה צריך הסעות, מועצת נוער - ה

אתה רוצה שיגיעו מבית ספר . מאוד לא פשוט זה אתגר לוגיסטי, זה מאוד

ממצפה אילן זה לא כזה פשוט אבל זה קורה , פר פינסלקחת מכ, ערבים
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, וראיתם כל מיני פרויקטים שותפים למחאה של האקלים שהיתה לפני שבוע

, בית הפגנה מאוד"אני לא יודע אם ראיתם סביב הנושא של הקהילה הלהט

זה , זה, רגע שניה, זה היה, היה במקביל, מאוד גדולה שהם ארגנו בבתי ספר

במקביל באותה שעה במבואות עירון , וער של מנשה ארגנהמשהו שמועצת הנ

טעיתי , במבואות עירון ומגוונים באותה שעה זה בעצם, זה ממבואות עירון

זה בעצם מועצת הנוער שלנו פעילה ועובדת ובאמת עכשיו יש חילופי , קפצתי

פורום שינשינים תנועתי כל השינשינים שנמצאים במרחב . מדריכים

במגוון תנועות הנוער נפגשים עם חנן ועם ערן ובעצם גם  המועצתי של מנשה

אחד התכנים המשמעותיים זה לחבר אותם למקום בסדר אני . עוברים תכנים

, אני הגעתי לגן שמואל בתור שישין אני מעוטף עזה, יכול להעיד אני דרך אגב

חנן , אתה מגיע זורקים אותך לשנה, יד מרדכי אתה לא מכיר את האזור הזה

הם עשו נדמה לי עם חגי , עושים עבודה מאוד יפה לחבר אותם לאזור וערן

באמת ככה לנסות לחבר אותם גם לערכים ולאקלים , סיור בקו התפר

ופורום חדש . יש חלק של התנועות נוער עוד מעט אני אגע בזה. המועצתי

מאוד חסר , שהקמנו עכשיו לפני חודש משהו שעוד פעם היה לי מאוד

הפורום מנהלי חינוך שאתם רואים למעלה הוא נפגש . דכשנכנסתי לתפקי

הבנו שבעצם מנהלי החינוך , בבקרים בעצם לחלק מהישובים יש מנהלי חינוך

מושבים או כל מיני כאלה לא יכולים , במשבים ובישובים הקיהלתים קציר

להגיע כי זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות אז הקמנו ככה משהו שיותר 

ן ממש להתנהלות של מושבים וישובים קהילתיים שידבר את ייעודי וממוכוו

זה פורום שאני מלווה הוא נפגש אחד , השפה של מושבים וישובים קהילתיים

בעצם בפגישה הראשונה בנינו את הרציונל ואת הדרך הפעלה , לחודש וחצי

הפגישה השניה לדעתי עוד שבועיים בתלמי אלעזר ואם יש פה נציגי , שלו

מאוד מזמין כי זה משהו , זאת אומרת אני מאוד, עוד לא שםמושבים שהם 

פורום שידבר רק את השפה של , מאוד היה חסר לדבר את השפה, שמאוד

יפעלו בקרוב . מושבים כי הפורום הראשון מאוד מדבר קיבוצית שוטפת

אנחנו כרגע בתהליכים של גיוס אני מאוד , פורום של מדריכי החברה הערבית
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ובתקווה גם באום , אלריאן - ייסר שבוע הבא גייסנו כבר במקווה שנגייס במ

וקורס זרה ראשונה של הנוער יפעל עוד פעם פועלים עוד כל מיני , אל קוטוף

מאוד רוצים , ואנחנו מאוד, זה אבל אלה גופים שקבוע רצים לאורך השנה

כמה שינויים שכבר קרו במחלקת נוער אז בעצם כמו . שהם יהיו משמעותיים

נכנסו לתהליך ארגוני של בניית מטרות ויעדים למחלקת נוער שלא  שאמרתי

עשינו לפני חודש , עשינו שינוי ארגוני שראיתם אותו עכשיו מול העיניים, היו

עזבנו את כל , עשינו בעין עירון ובמגל יום ויום סמינר של המחלקה

התכנסנו פנימה לסמינר של יומיים לבנות , העיסוקים שלנו החשובים מאוד

את , הלי עבודה הפנימיים שלנוואת הנ, בעצם את דרך העבודה של המחלקה

התחלנו להיפגש עם מנהלי , חלוקת אחריות, לקת תפקידיםואת הח, המטרות

הקהילות ומנהלי החינוך בישובים כבר היינו בכמה ישובים אנחנו נגיע לעוד 

ושא נ. הקמנו כמו שאמרתי את הפורום מושבים וישובים קהילתיים. בהמשך

.. זה דווקא זה , שממש היום יצאנו איתו לאור זה נושא של קולות קוראים

הסיפור נורא מצחיק נושא שעבדתי עליו ככה מה שנקרא בסתר ובשקט 

והתחלתי ככה להכין אותו ואז לפני חודש בדיוק היה לי פגישה עם המנהלי 

אותם באיזה דילמה אז אחד מהם אמר למה אתם לא  וששיתפתיקהילות 

שלחנו לנו לקהילות שלנו קולות קוראים , בדים עם קולות קוראיםעו

ותתחילו להפעיל את זה ומי שלא יפעיל את הכפפה שלא ירים אבל יאלה בוא 

אז באמת זה , וזה היה נורא מצחיק להתחבר למשהו שכבר היה, נתחיל זה

ועם הביטחון  רק נתן לי עוד רוחב גבית לדחוף את זה ביחד עם הרווחה 

והיום בעצם עשינו איזה שהוא השקה ואני מאוד מקווה שזה , תיהקהיל

סביב דרך אגב קול קורא , ישלח למנהלי הקהילות ומנהלי החינוך שבוע הבא

התחלנו לבנות דרך . היא סביב בניית תכניות מניעה לקיץ זה הנושא שלו

עבודה סדורה לחברה הערבית ושלא הכל יהיה שם משליפות והסדרת פעילות 

דברים שכבר התחילו , זה ככה שינויים, הנוער והוצאת טיולים תנועות

תנועות נוער אם יש למישהו שאלות לפני התנועות נוער כי זה , לקרות קרו

, תנועות נוער 0אוקיי תנועות נוער יש לנו במועצה האזורית משנה . עוד נושא
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זה מגוון שאני חושב שהוא באמת יוצא , אתם יכולים לראות אותם מולכם

זאת אומרת יש מועצות יותר גדולות , ופן למועצה שהיא בסדר גודל הזהד

 האוכלוסיותתנועות נוער וזה באמת מן הסתם בגלל מגוון  3או  0שיש בהם 

, וזה אתגר אני יכול להגיד לכם זה אתגר שלא כל כך הייתי מודע לו, פה

עת כשאתה נכנס אתה צריך לעבוד כל הזמן על המתח הזה שבין לתת לכל תנו

 ., האידאולוגיהמקום שלו וכל תנועה יש לה מבנה סביב ערכים וסביב 

 ?מה זה עוז :דובר

זה , של הישובים, ג-עוז זה תנועת ילדים של המגזר הדתי של צעירים של א :רועי כורן

 , סוג של תנועה

 ?זה בני עקיבא לקטנים :דוברת

 .זה  סוג זה שתי תנועות שונות :רועי כורן

 .ת נוער דתית זה לא בני עקיבאזה תנוע :דוברת

זה הרבה פעמים פועל בישובים שבני עקיבא , לא בני עקיבא זה לא נכון להגיד :רועי כורן

פועלים בהם אבל כן נגיד תנועת ילדים דתית זה באמת משהו קצת יוצא 

אז באמת יש . חודשים 2אני מודה שגם אני לא הכרתי את זה עד לפני , דופן

אבל כן רוצים , ערכים שונים ואידאולוגיות שונות, םפה הרבה מאוד אתגרי

 . ביחד שאנחנו מועצה אחת -לעבוד על ה 

 ?אין אף תנועה של הנוער הלומד והעובד אצלנו במועצה :צופיה

 .זה החדש :אילן שדה

ישובי הנוער הלומד . אני צוחק? את בטוחה שאת רוצה להיכנס לזה פה :רועי כורן

התנועה התפצלה , מושבים עבר לתנועה החדשהוהעובד או מה שקרוי בני ה

קצת מספרים .  הז, ירוע לא ניכנס לזה עכשיו אבל זהא ,היה שם אירוע

עכשיו  /023ונתונים חשוב לי להגיד שהנתונים האלה הם גם נכונים לאמצע 

, אני מקווה שנסיים אותו בשבוע הבא. אנחנו באמצע מפקד חניכים חדש

מפקד חניכים זה דבר שלא פשוט לעשות כי ברגע שאתה מנסה לברר כמה 

זה בשביל  חניכים יש בכל תנועה ובכל ישוב הם יודעים שאתה עושה את

אז , תקצוב כולם מבינים שהשלב הזה זה תקציב, תקצוב אז זה קצת
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זה לא עודכן גם פה חשוב לי להגיד שהשומר הצעיר אמור  /023זה . מנפחים

בסדר עוד פעם המספרים אני . לגדול כי מי עמי בעצם עברו לשומר הצעיר

ם אתם מצליחי. מקווה שנסיים חנן ערן ואני את המספרים בשבוע הבא

באמת זה עוד פעם הנתונים ? לראות את האחוזים או שזה לא כזה משנה

 .בגדול הם ככה

 .במשמרות יש תנועה חדשה :אילן שדה

 .בגלל שהם עובדים כתנועה, כן שני אלה :רועי כורן

 .צופים זה תנועת נוער הכי גדולה היום :דובר

לא שאלתם אבל אני  השומר הצעיר והתנועה החדשה אני רק אגיד מילה. כן :רועי כורן

, יענה למה השומר הצעיר והתנועה החדשה רשומים במסה ו לא לפי ישובים

אז בעצם זה עוד איזה שהוא שינוי שאנחנו עושים ואני אתייחס אליו גם 

שתי תנועות נוער עבדו עד עכשיו אני אומר עד עכשיו כי זה . בהקשר התקציבי

של משהו מועצתי משותף , ברמה של מועצתית של רכז מועצה, משתנה עכשיו

. זה התנועה החדשה והשומר הצעיר והיה להם גם נציגים שישבו במחלקת

ממש עבדו בצורה מרוכזת מועצתית עם רכזים שישבו במחלקת נוער והשאר 

וגם זה משתנה , שבטים כל אחד עם המנוחים שלה, קינים, עובדים בסניפים

כל העבודה של התנועות אנחנו בעצם מעבירים עוד שניה אני אגע בזה את 

, אוקיי וגם התקצוב וזה חשוב לכם זה רגע תקשיבו, לעבודה דרך ישובים

אנשי מליאה בדרך כלל אוהבים תקציבים שמגיעים אליהם זה גם יתורגם 

ויגולם לתקציב שמגיע אליכם למערכות חינוך שלהם כמובן צבוע בשביל 

אני ינסה , ר עליומאוד חשוב שנדב, זה נושא שהוא מאוד. התנועות נוער

זה , תקצוב תנועות הנוערמודל . לעשות את זה בקצרה ואם יש שאלות אז גם

מודל , דבר חגי עוד פעם תתקן אותי אם אני אומר משהו שהוא לא מדויק

הוא בעצם עבר לפני , תקצוב תנועות הנוער זה דבר שעבר מליאה לפני שנה

חדשים את המחלקה שנה ולא התחיל לעבוד ובעצם שאנחנו עכשיו ככה מת

ומאתחלים אותה עושים לה ככה איזה ריסטרט אנחנו חשוב לנו לעמוד במה 

אז עכשיו אנחנו . הועבר בחלקו אוקיי. שהמליאה החליטה ובעצם לעבוד
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בעצם מבחינתי גם הפגישה הזאת וגם הפגישות שיש לנו עם נתן וחגי לאורך 

אז . במודל הזההשבוע הם איזה שהיא יריעת פתיחה לדרך עבודה החדשה 

מאוד חשוב אנחנו מתחילים לעבוד עם רכזי תנועות , דבר ראשון והוא מאוד

ששכם יסובסד על ידי מחלקת הילדים והנוער במטרה לעודד , בישובים

כמו שראיתם עובדים בעיקר דרך , ולחזק את פעילות הקנים והשבטים

ך גם השומר הצעיר והתנועה החדשה בעצם יפסיקו לעבוד דר, ישובים

, מחלקת ילדים ונוער ואנחנו נתחיל להביא את התקצוב הרלבנטי לישובים

עכשיו השאלה הבאה . בסדר לקיבוצי השומר הצעיר ומושבי התנועה החדשה

 הסיבה שאנחנו, שצריכה לבוא אוקיי כמה כסף נקבל מן הסתם זה יגיע מזה

י כדי לדייק במספרים ובכמויות כ 0202עושים את המיפוי הזה עכשיו של 

 . אוקיי, מזה יגזר הסבסוד שאנחנו ניתן לרכזים

 ..מה זה התשלום פר ראש אם יש תנועה ש :צופיה

הנוסחה הערה שלך היא נכונה כי הנוסחה היא לא תהיה רק פר , את צודקת :רועי כורן

באותו  022ותנועה של  32ראש כי כמו שנתן אמר בפגישות רגע יש תנועה של 

בר רגע בשפה שמוציקית עם קן אחד וסניף אחד ישוב ושניהם עובדים אני מד

לא , זאת אומרת גם את המבנה צריך לתחזק ודברים כאלה, במבנה אחד

 .אנחנו נבנה איזה שהוא מפתח של משהו בסיסי

שניה אני רק אזכיר לכם את המודל הקודם בעצם אותו דבר במקום המודל  :חגי

. ו שזה היה הרעיוןופירטנו אותם ואמרנ.. הקודם שלקחנו את התנועות ש

של שתי התנועות שזה .. ' עכשיו בעצם עם הייעוץ הארגוני ומה שהציגו וכו

רכז אחד מועצתי אלא אנחנו הופכים להיות , התנועה החדשה והשומר הצעיר

אנחנו .. הרי יש רכזים בתוך קיבוצים גם בסדר במקום שיהיה רכז מועצה 

, עקיבא, הנוער האחרותעוברים לעבוד גם איתם כמו המודל של תנועות 

 .'צופים וכו

שניה , רגע? לא. בנות רכזות שלוש בנות אחרי צבא 3במבואות עירון יושבות  :רועי כורן

במקרה הזה מבואות עירון הוא במקרה סוג של עוף , במקרה הזה, הכסף

למושבים הוא יועבר , שונה הכסף הזה שמדובר שהוא יועבר לקיבוצים
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הכסף הזה מיועד לתפעל במקרה הזה של מבואות  ,למבואות עירון כי שם כן

 .בנות במבואות עירון 0 –ל  3 –זה ירד מ . עירון את הקן

כדי לסגור את המעגל אני מזכיר לכם שבעצם במודל החדש בנינו  ,אז רק כדי  :חגי

להשקיע  הולכיםבמליאה הקודמת דיברנו על שלושה דברים ש ואישרתם

זה הרכז שהוא צריך להיות הדמות אחד  ..היה איזה רציונל קו ערכיבהם 

שניים זה שדרת ההדרכה וזה החלק השני , תפוס את הדבר הזההמרכזית שת

והדבר השלישי זה , ומדריכים איכותיים שעוברים הכשרות ויודעים להפעיל

עשינו משהו של אז  רכזים אז עשינו איזה שהוא מודל שהוא לגבי ההפעילות ו

לגבי המדרכים ... כמות הילדים וכמה מהם  לפי, שליש משרה, חצאי משרה

מבחינת  והצגנו את זה גם במליאה הקודמתממשיכים לתת את אותו דבר 

הפעילות היה סכום של , והדבר השלישי זה הפעילות, וכו' צים וכו"קורס מד

שוט צורה זה פכסף שבעצם לקחנו פר חניך חילקנו את כמות החניכים ופ

ני רואה מצד אחד א, ו אנחנו משנים אותויכשע. זה המודל. העברנו את הכסף

לא , תפנהמהכסף לכאורה אז מרכז את השומר הצעיר משרה של רכז ש

בוצים או למבואות עירון תפנה כדי שנוכל לתת את הכסף לתוך הקימלאורה 

ולהגדיל בצורה כזאת או אחרת את הנושא של הפעילות שההדרכה ממשיכה 

 .כמו שהיא היתה קודם

אז חגי נתן כבר את ההשלמה של שני הדבירם הראשונים אז באמת שכר  :ועי כורןר

השני כל חניך שיוצא לקרוס . שבטים, שיגיע לישובים סביב הקנים סניפים

צים ופה יש לי הערה וגם חגי חשוב שהיא תשמע אנחנו מסבסדים שליש "מד

אבל מחוויות שחוויתי בתחילת , ים שוב פעם הכל זה"מהעלות הקורס מדצ

צים עכישו "קיצר כל דבר נהייה קורס מד, מתחילים לשלוח לי כל מינישנה 

בכל מיני ישובים וכל מיני תנועות כדי שנסבסד אז גם פה אנחנו נגביל את מה 

ים ויהיה אחד וגם קיצור לא כל חשבונית נרשום עליה קורס "זה קורס מדצ

ם והעברת כספים ג, נפלתי בזה בהתחלה, ים כדי שאני אשלם שליש"מדצ

חשוב שתי הערות הכספים יעברו בכפוף לעמידה . לחניך₪  9/כתוב לפי 

שוב בשפה שמוציקית , אנחנו ניתן גם זאת אומרת רכז קן, בתנאים שיפורטו
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רכז קן הוא לא רק ינהל את הפעילות לצורך העניין בלהבות חביבה אלא 

ח להיות שותף אולי במחנות פס, יהיה לו גם דרישה מאיתנו ברמה האזורית

המודל הזה . זה חלק מהתנאי שלנו כדי לסבסד. הוא יקח גם אחריות אזורית

אנחנו רוצים , נטי למודל הזהבבגלל שלא כל מי שיושב פה הוא בהכרח רל

במרץ לעשות פורום ייעודי של נציגי תנועות נוער בישובים אם רוצים גם 

יכירו , אחראי מנהלי חינוך שיבואו ישמעו על המודל הזה, מנהלי קהילות

וגם ידעו מה התנאים כדי לקבל את , אותו יותר לעומק לא כמו ככה שטחי

סיתי יזהו אני נ. הכסף ידעו גם שמגיע להם הכסף הזה חשוב לנו שידעו על זה

 .לעשות את זה קצר ממוקד עכשיו אם יש שאלות בכייף

אתה חסר לי לא נאמר פה כלום על שוויון בין המינים אני חושבת שזה חלק ש :צופית

 .חייב לשים לב אליו

בין המינים כי היום זה לא רק  שוויוןקודם כל אני אגיד לך שכן נאמר לא רק  :רועי כוחן

בין המינים זה  שוויוןשניה קודם כל , שניה זה גם מגדר. בין המינים שוויון

אבל הנושא , גם מגדר והתחלתי עם זה דווקא לא רואים פה את דגל הגאווה

אמוד חשוב זה נושא שעולה גם , מגדר הוא נושא מאוד הנושא של, של מגדר

, דילגתי עוד פעם? בפורומים שאת רואה פה את הפרומים האלה איפה זה

אני לא , פורומים האלה יש לנו אנחנו שאת אומרת יחס המטרה שלי זה לא

מקיימים , עובד מול ילדים ונוער אני עובד מול המדריכים של הילדים ונוער

מדריכי ילדים של מנהלי מחלקות חינוך , של המדריכי נוערבפורומים האלה 

עוד פעם וכל הדברים , שוויוןגם על נושא של , שיח גם על נושא של מגדר

אני יכול להגיד שלפני שנה במקרה מי שיודע אני . שנגזרים מזה זה הכל שם

עשיתי את זה במועצות בגלל הכובע שלי בגן שמואל עשינו יום עיון למדריכי 

זה . ים בכלל לציבור"בכלל כל הנושא הזה לא רק להטב, ר בנושא מגדרהנוע

לא בחזון אבל עוד פעם אם תראי את המטרות והיעדים עוד פעם לא רציתי 

אבל לא רציתי להלהות אתכם עם , להלהות אתכם את צודקת אין לי ויכוח

 . המטרות והיעדים זה מופיע שם אבל בסדר

הערה . רגישים שנושבת רוח חדשה כאן במקוםקודם כל תודה ו בהחלט מ :צופיה
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הפורמלי אני חושבת שלא יכול אחת אני חסר לי הממשק עם מחלקת חינוך 

. הוא לא קיים איך שהוא, להיות בתוך המרחב הזה שאין את הממשק הזה

אני חושבת שזה צריך להתחיל מה . זה נקודה אחת. הוא לא הוצג אוקיי

ל בתי הספר מסיימים מוקדם ולא שנקרא מיום שלישי מיום שלישי שכ

מאבק שנתי חוזר על עצמו אם אנחנו רואים כמות כזאת של ילדים בתנועות 

נאמרו , הדבר הנוסף. נוער אני חושבת שזה צריך לבוא לידי ביטוי במהירות

את הילדים מה , דבר אחד לא שמעתי ששאלתם את הנוער, פה המון דברים

האם שמענו את הקול ? בקרבםהאם נעשה איזה שהוא סקר , הם רוצים

כאילו יש תחושה שאנחנו המבוגרים ואנחנו מביאים יועצים ואנחנו ? שלהם

, המון אנשים אבל לא עשינו את הדבר הכי פשוט לפנות לנוער, מביאים המון

לשאול אותם מה אתם רוצים והם יודעים להביע את עצמם בצורה מצוינת 

דברים האלה ואני מרגישה שזה הם יודעים לעשות את ה, הם יודעים לחשוב

כלומר אנחנו , נקודה שחייבת איזה שהיא התייחסות כבר לפני החופש הגדול

צריכים לראות את פסח החופש הגדול כמשהו שמצליח להרים פה את 

ממשקי זה כל , ותחום אחד שלא נגעת בו שהוא יותר עניין מנהלי, המועצה

א מאוד כל סיפור התחושה הי. הקשר עם ההורים, טלייהנושא הדיג

 .ההרשמה למפעלים

, עצרי סליחה שאני מתנהג בבוטות, אני אתחיל מזה אני אתחיל מזה עצרי :רועי כורן

אז אין הנחתום מעיד על , אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו נכון צופיה

עיסתו אני יכול להגיד לך ועוד פעם יש שניים שיעידו וזה שניים שאתם 

פחות מחודש בתפקיד שלמדתי איך מתנהל הנושא של  אחרי, םסומכים עליה

 .ההרשמות הוא בעיני אני לא אגיד מילים קשות אבל הוא

 .הוא כן תגיד את המילים הקשות :צופיה

וחגי ונתן יעידו שפחות מחודש מאז כניסתי לתפקיד באתי , הוא לא טוב :רועי כורן

שמסתובבים עם  שבעיני זה לא יכול להימשך ככה זה ברמה, ואמרתי שבעיני

כבר יצרנו קשר עם שתי חברות , מעטפות כסף ושקיות וזה לא מקובל עליי

בשם מרבליקס ומיני פיי אנחנו כבר נפגשנו איתם עם חגיי ונתן המטרה היא 
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כל , כי זה לוחץ כאילו על, שכל נושא ההרשמות לא סתם התחלתי עם זה

, הכל יהיה מסודר, אלא יעבור סדר הדיגיטצינושא ההרשמות לא רק יעבור 

עם , עם חשבוניות, הכל יהיה דרך חברות עם סליקה, הכל יהיה ממוחשב

 .קבלות הכל יהיה מסודר

 ?מתי :צופיה

לא אבל באמת עכשיו ברצינות בעיני זה . שנה עוד חודשיים 00צופיה חיכית  :רועי כורן

נושא שהוא סופר חשוב אני יכול להגיד לך ברמה האישית שלי שאני מנהל 

ראת תנועה לק, רד ואני יודע שיש חבילות עם כסף לקראת טיול כזהמש

זה נושא עוד פעם התהליך כבר התחיל והוא אני , כזאת מזעזע בעיני בסדר

אני . מעריך שהוא גם יתפשט מאיתנו לשאר המועצה זה אני מבטיח לך

. עם מחלקת חינוך, עם מחלקות, אתחיל מהתחלה שיתוף פעולה עם מחלקות

פעם לקשר אישי עם שרה ושאנחנו נפגשים רק היום גם היתה היא מעבר עוד 

המון פורומים הבנות שעובדות עם שרה במחלקת , נמצאת איתנו בהמון

חינוך נמצאות איתנו בהמון פורומים ממניעה וסיכון דרך תכנים קשר עם 

עבודה של תנועות נוער בבתי ספר יש לנו , עבודה של תנועות נוער, בתי ספר

היה לי עוד משהו להגיד בהקשר הזה . ון ממשק עם מחלקת חינוךהמ, המון

יש המון , ממש אנחנו עובדים איתם צמוד בהרבה דברים. של מחלקת חינוך

ימי שלישי אם את . דברים שמתחילים בבתי ספר נמשכים אלינו ולהיפך

אז קודם כל אחרי , שבאתי למליאה 0202זוכרת שהצגתי את תקציב 

מה צופיה שאלה אותך מה היא אמרה לך אמרתי שסיימתי שאלו אותי 

ימי שלישי . וואלה כלום היא נתנה לי זמן להתחלה אבל זה לא נמשך לנצח

פניתי  אני צוחק צופיה ימי שלישי זה בהחלט יעד אני יכול להגיד שכבר

יודע אם את  למקביל שלי בעיריית רחובות ששם עשו את התהליך אני לא

הכי מעמיק בארץ לגבי ימי שלישי , כי נרחבעשו שם את התהליך ה, מכירה

זה כרגע אצלי במגירה אני לא מרגיש שאני , וביטול של מבחנים בימי רביעי

, מאוד גדול, זה מהלך מאוד, במקום של מחלקת נוער עוד שם כדי להתחיל

 .זה מהלך שחייב להתחיל מראש המועצה ומטה לכולם
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 .וראת לךאילן אני ק, אז אנחנו כאן כדי לעזור :צופיה

 .צריך תקציב לזה :נתן קוסקס

 .זה חסר תקציב :צופיה

כמו שהבנת את התהליך , ק אגיד לך שמבחינתי זה דבר סופר חשובראני  :רועי כורן

דבר אחרון לגבי . שהמחלקה עוברת של הבניין החדש אנחנו עוד לא שם

תשובה ראשונה מועצת נוער , הנוער אני יענה לך על זה בשתי תשובות

מועצת נוער הם מבחינתנו הם , נתנו שניה זה רק תשובה ראשונהמבחי

זרוע אחד שהוא נציגי הנוער בגלל זה אנחנו רוצים שיהיה שם ' מבחינתנו א

. זה אחד, דקות ונמצא שם 3מגוון נוער לא רק מישהו שבגוונים ולומד 

שתיים בדיוק הפורום של מדריכי ילדים ומדריכי נוער הוא הנציגות שלנו 

אנחנו . כן לקראת החופש הגדול, כן בצורת שאלונים, ים לברר את זהבישוב

עוד פעם , לצורך העניין לפני חופש פסח זה פעילות שרצינו לעשות לא באנו

בעבר מחלקת נוער היתה רואה מה היא עומדת בתקציב שלא לעצבן את נתן 

ג מדיון או יש פה הפנינייש פה מ, ומה מתאים ומה פה ומיידעת יש פה הצגה

מדריכי נוער לגבי פעילות נוער את המדריכים  - אנחנו שלחנו את ה, בני צדוק

, אני מודה שבנוער זה יותר קל בגלל הגילאים שלחנו, לגבי פעילות ילדים

זה . אנחנו קיבלנו את הפידבק ולפי זה החלטנו על מה אנחנו רוצים לעשות

, הגדול אתםמאוד חשוב אני מסכים איתך ואני מאוד מקווה שכבר בחופש 

, אני מאמין שאתם תראו שינוי בזה. אתם כהורים אני אומר תראו שינוי בזה

 .וזה מה שיש לי ככה לענות בהקשר הזה אבל אני מסכים איתך

 .מחלקת הנוער עושה עבודה טובה מאוד :נתן קוסקס

 . אין על זה ויכוח ובהצלחה :צופיה

שזה מהפכה זה אנחנו מצאנו שלאורך אני יכול לומר . טוב תודה גדולה לרועי :אילן שדה

שנים במחלקת נוער דברים איומים חלק סטיכיה כזאת שם חלק התנהלו כך 

ואחרת לא חס וחלילה שהיה שם משהו לא תקין מבחינה אישית או עבירה 

כזאת או אחרת אבל הדברים לא זרמו לפי מה שצריך והיה לעבוד היום וזה 

לנו היום ולמעשה מה שכבר נכנס למעשה מהפכה במחלקת הנוער מה שהוצג 
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לפעילות ובהחלט יש עוד המון לעשות במיוחד בנושא הזה של הקשרים אם 

הם נעשים אנחנו יודעים עם המכשירים כך או אחרת והדברים מתנהלים 

להיות שותף לדברים , אחרת לגמרי ומצד שני נוער כן רוצה להיות שותפות

אם יתממש מה , ים בו זהוואני חושב שמבחינה הזאת זה הכיוון שהולכ

שהוצג לנו ואולי אפילו לא במלואו מיידית אפשר לומר דהיינו שזה הולך 

זהו . לכיוון הזה והרבה ברכה זה ארגון של מחלקה מחדש צריך לומר את זה

 . תודה רבה ושיעדכנו את התקציב יהיה לנו יותר כסף גם בדברים האלה

בכל אופן נראה את הנושא .  בואו עכשיו נראה את הנושא של מרכז צעירים

 . 22עד  31הזה מדובר על וזה הוצג על גילאים מגיל 

אני , אז נעים מאוד קוראים לי בר דנון אני מקיבוץ עין שמר נולדתי וגדלתי :בר דנון

יד הקודם קוהתפ, עובדת סוציאלית קהילתית בהכשרתי ומטפלת במוסיקה

עבודה עם , לקת רווחהשלי היה במחלקה לשירותים חברתיים מה שנקרא מח

נכנסתי לתפקיד . מניעה ובנוסף משפחות עם צרכים מיוחדים, נוער בסיכון

בוא נתחיל עם . ממש בחודשים האחרונים לאחר ששבתי מחופשת לידה

זה צעירים אמנם זה שם קצת מבלבל אבל  22עד  31הנתון הזה אילן אמרת 

איזה שהוא שם שמעתם עליו לאחרונה זה שם שאנחנו מנסים בקרוב יהיה 

אז , הזה הגנרילמרכז שאנשים ידעו על מה מדובר ולא מרכז צעירים השם 

נתון כמעט , צעירים וצעירות בישובים השונים 9222ה שלנו חיים מעל צבמוע

זה . גם מתווספים עוד אנשים 22בעצם כמו הנוער אפילו קצת יותר כי בגיל 

ר וקציר בולטים שובי ככה אפשר לראות באמת את מייסיי - הפילוח ה

מאור אחריהם וכל השאר , במספרים וכל שאר הישובים ככה אום אל קוטף

. ברור שיש שינויים אבל יותר מינוריים כמו שראית. בערך באותם מספרים

תפקיד של מנהל מרכז הצעירים באופן כללי הוא להוביל ולתכנן את מכלול 

קיים בעבר  האסטרטגיות שקשורים בתחום הצעירים זה תפקיד שלא היה

אין , בעולם מתייחסים אליו, במועצה וזה תחום שלא היה קיים בעבר בארץ

אין את ' אין לנו משרד צעירים זה לא כמו משרד החינוך וכו, לנו משרד

ויש את המשרד לפיתוח , המשרד צעירים יש את המשרד לשיוויון חברתי
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בל מרכז א, שלצערי כרגע אין לנו כל כך לעשות שם, פריפריה נגב גליל

כף תראו יש הרבה שותפים לפרויקט הזה אבל אין יהמועצות האזוריות ות

ליזום הפעלה וביצוע של תכניות בהתאם לחזון המרכז ועל . גוף אחד שמאחד

אתם כולכם  .פי תכנית העבודה ולהציב את תחום הצעירים על סדר היום

שהיה יודעים שבעצם בעבר היו עוברים מאוד מהר מהתבגרות לבגרות מה 

זה נישואין וילדים והיום אנחנו נמצאים בזמנים אחרים , מכתיב את זה

שבעצם יש איזה עשור ככה פלוס מינוס לא אצל כולם אבל בגדול נוסף לו עוד 

אנחנו , וזה ככה העשור שאנחנו מדברים עליו, עשור שנקרא בגרות בהתעבות

מת ככה ננסה לתת לו איזה שהם כלים כי זה התחנה האחרונה לפני שבא

ואנחנו רוצים לתת איזה שהוא מענה , החיים לוקחים כל אחד למקום שלו

מעבר לזה אנחנו , אם אנחנו מתסכלים על צעירים יש צעיר במרכז, ממוסד

מנסים לייצר איזה שהוא פורום צעירים אזורי כאשר נציג מכל ישוב או יותר 

עירים ושותפי מעבר לזה יש את מרכז הצ. מנציג אחד יהיה בתוך הפורום הזה

הפנים שזה ברמה המועצתית וברמה המדינית כמו שאמרתי יש מספר 

יש לי פה פעם אחת  . יינים ותומכים בתחום הצעיריםנמשרדים וגופים שמתע

מבנה ארגוני בעצם אני . את הלוגו אבל כן בהחלט תיכף נדבר על מפעל הפיס

יותר עובדת אני , אבל תחתיי אין רכזים, יושבת במחלקה לפיתוח קהילתי

ברמה של שותפות מאוד רחבה עם כמעט כל המחלקות כאילו כל אחד יש מה 

להציע לצעירים ואנחנו רוצים איך שהוא לשלב כוחות ולעגם משאבים אבל 

ברמה של מבנה ארגוני יש לנו את שלוש פעמים בשנה ועדת היגוי בראשות 

עירים מעבר לזה פורום אחת לחודש של מובילי תחום הצ, ראש המועצה

וצוות ניהול מקצועי שכרגע הוא בעצם בתוך המחלקות , שהם אנשים צעירים

השונות אם אנחנו מדברים על מעברים ורותם וכל מיני מחלקות שיש לנו 

אינטרסים משותפים בעצם לקדם את הצעירים ולהביא להם מענים 

איך אנחנו נוטים לחלק , בוא נדבר רגע מי זה הקהילות. שרלבנטיים עבורם

אלא באמת חברה שנמצאים בשירות , ותם לא ברמה של גיל כרונולוגיא

אזרחים , שירות צבאי ולאחר מכן חיילים משוחררים, שירות אזרחי, לאומי
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סטודנטים שזאת גם אוכלוסיה בפני עצמה שלפעמים היא נעלמת , צעירים

למקומות אחרים ואחר כך חוזרת או שלא חוזרת אבל זה אוכלוסיה שגם 

והיא קצת ישנה ומשפחות צעירות שזה האוכלוסיה הבוגרת  קיימת כאן

ואלה תחומי . לתת מענה, ביותר שמרכז הצעירים אמור להיות בממשק

תחומי הליבה אני מצטערת שזה לא נגיש אבל אני אקריא הנגשת , הליבה

תרבות ופנאי ועצמאות , רבות חברתיתומע, תעסוקה לצעירים, השכלה גבוהה

ברמה הארצית שזה תחומים שהם רלבנטיים  זה מה שנמצא. כלכלית

ומטרות כרגע הם גיבוש זהות , לגילאים האלה לשכבות האוכלוסיה האלה

חיזוק גאוות יחידה אזורית זה משהו שככה עם , אזורית לצעירים במנשה

השנים אתם יודעים המועצה האזורית שלנו המעורבבת אפשר לייצר זהות 

וזה משהו עלה ככה מאוד מהמפגשים  ורצוי לעשות את זה, לצעירים במנשה

כיום אם צעיר , ייחוד שירותים והתאמתם לצעירים באזור. עם הצעירים

רוצה לצרוך איזה שהוא שירות וזה לא משנה אם זה קורס העשרה או איזה 

כל דבר הוא ימצא במקום אחר , שהיא תכנית תעסוקתית או כל דבר אחר

סיוע . ש את זה לאותו קהל יעדויש איזה שהיא שאיפה לרכז את זה ולהנגי

', וכו, אם זה מענה תעסוקתי, ומענה בהתפתחות אישית אם זה מענה רגשי

, חיזוק הקשר בין קהילות הצעירים בישובים השונים. כלים כמו שאמרנו

תכנון ועשייה על ידי הצעירים והובלה של הצעירים בעצם שמשם תצא 

. רבות החברתיתוהגדלת המעוכמובן חיזוק תחושת השייכות על ידי , התורה

כמו שאתם רואים אין פה איזה שהיא מטרה להשאיר את הצעירים שלנו 

זאת אומרת יש לנו בתי ספר מדהימים וזוכי פרסי חינוך כל שנה אבל , באזור

הצעירים שלנו אחר כך אין משהו שאומר לכם חברה זה הבית שלכם אתם 

, אנחנו מלווים אתכם, תכםאנחנו אי, יוצאים לשירות עכשיו אבל אנחנו כאן

וזה משהו שבסופו של דבר נצטרך לתת את הדעת על הסוגיה אם זה חלק 

פורום צעירים אזורי כמו שאמרתי זה . או לא חלק מהמטרות, מהמטרות

חלק משיתוף ציבור וזה חלק מהרוח והעקרונות עבודה שלנו כל הזמן ללכת 

את הנוער או את זה לא נוער אם אנחנו מתלבטים אם לשתף , עם הקהל
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עצמאיים בקלות אפשר לשתף , זה אנשים צעירים, ההורים ואיך נעשה את זה

יש תכנית , סיוע וליווי סוציאלי לצעירים. והם גם רוצים להשתתף, אותם

ברווחה שבעצם מקבילה ועובדת ביחד עם מרכז הצעירים נקראת תכנית יתד 

עודי לפעילות הצעירים הקמת מבנה יי. זקוקים לליווי 03עד  31לאנשים בני 

לרכז בעצם איזה שהוא מבנה פיזי שכולם ידעו על מה מדובר שאומרים שיש 

למידה . הופעה סדנה במרכז הצעירים תהיה לזה נראות אחרת, היום הרצאה

והעשרה בתחומים פיננסיים חברתיים כל מה שבעצם לא לימדו אותנו בבית 

ום נגישות להשכלה קיד. ספר ויש הזדמנות ככה לרכוש את הידע הזה

אם זה להביא , אקדמית ומקצועית אם זה להביא לכאן שלוחות של מכללות

לכאן קורסים בנושאים שונים שהם רלבנטיים ויש להם ביקוש כאן אז בעצם 

מפעל הפיס זה חתוך . הנגשנו השכלה וכמובן שגם מלגות זה הנגשה להשכלה

, עורבות חברתיתשלא יראו נתן עידוד יוזמות מקומיות וקהילתיות ומ

מאוד רוצים לחזק את תחושת השייכות על ידי , בעצם אנחנו מאוד, התנדבות

ישובית או ברמה האזורית ימעורבות קהילתית זה לא משנה אם זה ברמה ה

אבל אנחנו רוצים שאנשים ירגישו שהקהילה הזאת היא הבית שלהם ושהם 

על ידי הענקת  זה ,חלק מהדרך לעשות את זה. עושים עבורה ושהם מקבלים

מלגה ככה משמעותית שבתמורה למלגה , מלגות בשיתוף עם מפעל הפיס

באיזה שהוא , הזאת אותו צעיר אמור לתת שעות תרומה לקהילה בפרויקט

, העשרה בנושאים משתנים. נושא שמעניין אותו ומדבר אליו וכולם מרוויחים

אז כמו שאמרתי , טורניר כדורגל בין ישובים יוצא לדרך, פנאי קידום תרבות

וזה יכול להיות , העשרה בנושאים משתנים זה יכול להיות הרצאות על הבר

קבוצות  9כיתות אומן וזה יכול להיות טורניר כדורגל בין הישובים שיש לנו 

מדהים מחזק קשר אנחנו , פלוס 31שנרשמו הטורניר מתחיל בשבוע הבא בני 

כל התחום , בנושא ההורות לווי ומידע למשפחות צעירות. מקווים ולא להיפך

של תמיכה בהורות צעירה זה תחום שבעצם הוא קיים היום במועצה אחת 

לשבוע בית מנשק לא כולן יודעות את זה כי כל הזמן יש בנות חדשות 

אבל בית מנשק זה בסיס ואנחנו נרצה להעמיק את התכנים , שיולדות
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יל שנה מהות שנשארות בבית עד גיולהרחיב אותם ובאמת גם לתת לא

לתת להם באמת את הכלים , שנה וחצי תיכף אני אדבר על האבות, לפעמים

אבות באמת היום הם כאילו יותר מעורבים אבל הם לא . וגם את המפגש

מא מקבלת והיינו רוצים לתת גם להם ימקבלים באמת את המידע כמו שהא

לתת מענה למעגלי אבות שגם להם . מענה וזה חלק מהתכנית עבודה שלנו

קידום , דבר אחרון נגישות לתעסוקה. גיע לחלוק את הידע ולקבל אותומ

אתם מכירים את , בעלי עסקים ויזמים צעירים כל הנושא של מעברים

מעברים יש מספרים די קטנים של צעירים שהשתמשו בשירות הזה היינו 

לחשוף אותו להנגיש אותו לצעירים יותר וכמובן לעשות , רוצים להנגיש

להביא סדנאות מוצלחות כמו שהיתה היום , ה ככה מענייניםשיתופי פעול

אני לא אעבור איתכם על התכנים אני יותר רוצה לעבור . ואתמול במועצה

איתכם על הפורום צעירים שזה באמת חשוב לי כי לא מכל הישובים הצלחנו 

וגם אנשים מן הישוב שיעזרו לי , ר ועדים"יו, לגייס נעזרתי במנהלי קהילות

גם חלק מהיכרות אישית שלי אבל עדיין יש ישובים שלא הצלחנו לגייס לגייס 

, צעירים אז אם אתם מכירים צעירים בישוב שלכם שהיו רוצים לתרום

לעצב אתם מוזמנים לפנות אליי להנפות אותם , לשנות, להשפיע, לקחת חלק

 כרגע אנחנו ביום ראשון יש לנו עוד פורום ואנחנו הולכים ככה. אליי גם טוב

לאחר מכן , לבסס את המטרות הפורום לעצב יחד איתם את חזון המרכז

מאוד רלבנטי , כל הנושא של דיגטליזציה הוא מאוד, באמת למתג את המרכז

עדת היגוי בראשות והתחלנו בו. לקהל הזה זה לא עובד בשום צורה אחרת

סליחה התחלנו כבר במאי באיזה שהיא קבוצת מיקוד של , ראש המועצה

לאחר מכן התקיימה פגישת חשיפה לכל הישובים לכל מי , מהישוביםצעירים 

שראה את עצמו כחלק למוביל תחום או סתם רצה להתעניין מה זה תחום 

ומשם בעצם התגלגלו כבר למפגשים שהם , היה מפגש מאוד גדול, הצעירים

נדה של מרכז הצעירים כמובן 'רק של הצעירים וששם מעצבים את האג

כמו שיש ועדת חינוך כמו , היינו רוצים שיהיו. ים במועצהבשיתוף כל הגורמ

שיש נציגים אתם יודעים אוכלוסיות אחרות היינו רוצים שגם זה יהיה 
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, בישובים איזה שהוא רכז דמות בישוב שעוזרת לרכז את תחום הצעירים

שעושה איזה שהוא מיפוי דמוגרפי של מי , שמעלה את הצרכים מהשטח

שוכרים בישובים שאף אחד לא יודע עליהם הם לא המון פעמים יש , נמצא

הם לא חלק מהקהילה הם כאן והם לא חלק וכמובן , מקבלים את המיילים

צעיר שיעזור לנו לפרסם ולהנגיש את כל האירועים המהממים שקורים 

יש פה לא משנה איזה . במועצה והרבה פעמים צעירים לא חשופים אליהם

יש לנו המון שותפים חוץ ארגוניים , הזה ח איך עושים את המיפוי"שהוא דו

אבל בראש ובראשונה מפעל הפיס שבזכותו אנחנו לא תלויים כרגע 

ובאמת אין ספק שהוא לקח חלק מאוד משמעותי , בתקציבים ממשלתיים כן

במעורבות של מרכזי צעירים וביכולת שלהם להשפיע בקהילה ומייצר 

אז מפעל הפיס שכרגע . ייםפרויקטים באמת מדהימים גם פרויקטים רב דור

קרנות שוב , המון משרדים. איתו זוהי התכנית עבודה שלנו לשנים הקרובות

שותפים מבפנים . כמו שאמרתי קודם כרגע זה עוד התחום הזה עוד בחיתוליו

וגם השכלה כמו , כמעט כולם עמותת רותם כל התחומים שם גם ספורט

ועדת , מחלקת תרבות ,מעמד האישה, תחום ההתנדבות, שאמרנו מעברים

ושיל שזה זכויות אף אחד לא , מעברים, יתד שזה של הרווחה, המלגות

ד שיש כל מיני דברים באמת "עזר בעוימהצעירים לא יודע שהוא יכול לה

מאוד מסובסדת ואפשר , שירותים שהם קורים בחינם או בעלות מאוד

סקר  ,מה שקרה בחודשים האחרונים שנערך משאל צעירים. להיעזר בהם

אנשים כן מליאו אותו וכן אמרו  332, הצעירים חלקכם אולי נחשפתם אליו

אז זה . 9222כן , 3222 –מה הצרכים מתוך יותר מ , נותולנו בעצם מה הרצ

 . מדגם קטן תלוי איך מסתכלים על זה

 (מדברים ביחד)

המסקנה העיקרית מהסקר בעצם ואני אין לי מה להראות לכם את התשובות  :בר דנון

זה בגלל שבעצם החשיפה שלו לא היתה מספקת ואין ספק מזה רק אפשר 

ללמוד כמה אנחנו לא מצליחים להגיע לאותו צעיר לטלפון שלו או ווט אבר 

לא מצליחים להגיע אליו כי מספיק שהיו נחשפים כפול היו עונים עוד חצי 
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 332 אנחנו לומדים את זה אבל כן יש לנו מדגם של, נגיד לא משנה זה לא קרה

מה היו רוצים אפילו הציעו , מה הם מכירים, איש שאמרו לנו מה הם יודעים

הגדרת פורום צעירים , היו כל מיני הצעות מעניינות פעם הבאה, שם למרכז

מיפוי , אז הכל בשותפות כמה שאפשר כמו שאמרתי אני עובדת קהילתית

ת ולקוות ורשימת תפוצה ממש מיפוי לדיוור ישיר ולא ללכת דרך המזכירויו

אנחנו רוצים , חשף לזה לאימא תעביר לבן וככה הוא יישזה יעבור ואולי הא

להגיע ישר לטלפון הנייד וגם להביא אנשים שזה המקצוע שלהם לעשות את 

מקווה שלא ניגע  אני', אינסטגרם וכו, פייסבוק, ברשתות החברתיות, זה

יידות למבנה זה גיוס משאבים לפעילות והצט, פיתוח תחומי ליבה. טוק לטיק

עבודה עם , תכנון המבנה, דברים שאנחנו עובדים עליהם אבל כבר קיימים

מעצבת על מנת בעצם להנגיש את היום את מה שנקרא מבנה הביטחון איפה 

, זה מבנה מאוד מיוחד, זה המטרה להפוך את המרכז, שהאמבולנס נמצא

י יראה לך את אנ. הוא יפה ומכוער בו זמנית זה מקלט מול בית ספר קשתות

דובר על תחילת אפריל . וקיי כמו שאמרתי זה מבנה ייחודיא, התמונה זה

הרעיון זה לעשות למטה במקלט בעצם חלל זה מקלט שהוא בגובה , בערך

אבל מה שיפה זה שבעצם זה , שלא שמו אותנו במקלט תחתי, קרקע שזה מזל

אותן  חלל מאוד גדול שיהפוך לחלל סדנאות שהוא גם מתאים לארח את

מהות בחופשת לידה וגם כל סדנא אחרת שהיא לא פורמלית שאפשר יא

למעלה כרגע יהיו משרדים בהמשך , ולרכוש ידע, לשבת בנוחות ולהאזין

אנחנו מקווים שיהיה אפשרות לעשות חלל עבודה משותף שזה משהו שהולך 

, אנשים לא יכולים לעבוד בבית קשה להם, היום מאוד בהרבה מקומות

הם הם רואים את כל הכלים והכביסה אז רוצים לצאת לחלל עבודה מסובך ל

תכוונו זה משהו , ובגדול נראה לי שזהו אני אשמח תשאלו שאלות, משותף

רק שניה רציתי עוד . להציע, לבקר, שהוא באמת בהקמה והכל מותר לשאול

אני הולכת עם זה כבר הרבה חודשים כולל הריון ולידה ואני . משהו אחד

ם המחשבה הזאת בראש שזה אוכלוסיה מאוד רחבה עם צרכים הולכת ע

מאוד הטרוגנית ואני עוד לא מדברת על , מאוד, חד משמעית, שונים לחלוטין
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אבל כרגע אני  הטרוגניהפילוח הרב תרבותי שיש לנו פה במועצה באמת זה 

נמצאת בשלב שיכול להיות שהפורום צעירים יהפוך חלק לפורום שקשור 

וחלק שני , צעירות כי זה גם רוב האנשים שענו על הסקר לאותם משפחות

 . משפחות צעירות כי הם כבר כאן והם רוצים שיהיה להם פה את הפעילות

בעוד שיש מימד של גמישות קהילתית ברמה של המועצה לאו דווקא  :דוברת

 .עד חתונה 31קהילתית ברמה של הישובים זה 

ר שרועי היה כאן קודם הרעיון זה בעצם אני אתחיל מהתחלה שמחלקת הנוע :בר דנון

אנשים הולכים , שריט ממחלקת הנוער ולא מה זה לאבד אותםתלקבל את ה

אבל , הם עושים דברים הם רוצים להתפתח הם הולכים למקומות אחרים

ואם יש להם צמתים של קבלת , אנחנו רוצים שהם ידעו שאם הם צריכים

יכירו את , ו רוצים שהם ידעוהחלטות ואם הם כבר ולא עושים כלום אנחנ

 .ישתמשו בשירותים האלה וגם יהיו שותפים בלעצב אותו, המרכז

אני יכול לומר שיש לנו שמה עוד מרחבים ? כן חברים שאלות? שאלות :אילן שדה

כמה , במיוחד אחד מאוד גדול כמו מבנה בית, יש שם מחסנים, ומחשבות

האנגר ענק שיש לנו , האנגר ענק? המחסן הדלת המתרוממת? מטרים הוא

לא אנחנו שהם יעשו . מחשבה גם אותו לצרף ולעשות בו דברים לצעירים

אבל כדבר ראשון זה , לעצמם כמובן ויצרו לעצמם מרחבים אז ככה שזה

 .כמובן הדבירם שבר ציינה מבחינת מחלקת ביטחון

הגיגית או תהיות יותר מאשר שאלה , לא שאלה אלא מחשבות פעם ראשונה :דב

ויש את הצעיר שמחפש את עצמו והולך  הטרוגניתת אוכלוסיה מאוד באמ

לאלה זה מאוד הפתיע , ולכל מיני מקומות ...לחפש את עצמו בין טמוקדו ל

אותנו שאמרתם משפחות צעירות לאלה שמחליטים האם להצטרף לקהילות 

אני אפילו לא בטוח שכל הקיבוצים ערוכים לזה אבל בוודאי ש יש . שלנו

חשוב שנוכל להביא דור צעיר  העצונגיד אחרת אסטרטגית למ ,אלמנטים

הבנות שלנו בני הזוג , הבנים. איכותי שנשמור על הדור הצעיר הכי איכותי

ולא שיגלו את היתרונות של המרחב הכפרי אחרי שכבר לקחו , שלהם

השאלה איך אנחנו . משכנתא ושמו את הילדים בגן בעיר וכבר מאוחר מידי
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איך אנחנו ' משמעם וכפרי ואין פאבים ואין חיי לילה וכו למרות שזה נראה

את התיאבון של אותם משפחות להצטרף לקהילות  מנגישים או מעוררים

שלנו בשלב ההתלבטות כולל התמודדות עם משכנתאות ועוד כל מיני דברים 

 .שהם

אחת התכניות הבאות זה באמת , אתה מדבר על משכנתאות ואחת התכניות :בר דנון

א את אותם נושאים שמאוד מאוד רלבנטיים לאנשים שצריכים לקחת להבי

כמו גם השקעות ללא מומחים . ואין להם מושג איך עושים את זה, משכנתא

כמו גם סדנא לחיילים משוחררים שכרגע יצאו לאזרחות ואין להם מושג איך 

, או עניינים עם בנקים כל הנושאים האלה זה מתחיל, לקרוא תלוש משכורת

אומרת אין קו שבו עוצרים ואומרים אוקיי עד לפה זה אלו ועד לפה זה זאת 

זה היום הרבה יותר מעורבב ולא המועצה שלנו קבעה את ההגדרה , אלו

ויכול להיות שכאן אנחנו , הזאת המאוד רחבה אלא זה נקבע ברמה ארצית

נחליט שבאמת המטרה שלנו היא רק משפחות צעירות או רק אלו אבל לא 

 , שזה יקרה כי באמת הרעיון הוא לייצר רצף אנחנו כאןנראה לי 

האם יש , הנושא של משכנתאות הוא לא רק מכניקה.. באופן עקרוני אני  :דב

 .היצע של פתרונות מגורים למשפחות צעירות ברמה שיכולים לעשות

הוא לא אולי הוא יותר בעיה של המבוגרים מאשר , זה בהחלט דבר שקיים :אילן שדה

אני יכול לומר שאחד הישובים אצלנו . שהם נשארים בלי הצעיריםהצעירים 

יחידות ואף אחד מבני הישוב לא  30בונה אבל אני לא יודע אם בר יודעת 

 ?שמעת על ישוב כזה. בונה שם

 .לא :בר דנון

 , יסודיתיעקב זה נובע מבעיה . זה הקיבוץ שלה. מעניין, לא :אילן שדה

 ה בהיקף הזהאני לא ידעתי שזה הי :בכר יעקב

זה עובדה זה פשוט לא מסוגלים . מהמצגת שלך של השותפות בגלעםזה נובע  :אילן שדה

אבל זה בהחלט אין ספק שזה חלק , םוזה בעיה לא שלא רוצים לא מסוגלי

 .הבעיה

, אהוד יוסטמן, היה המציאות הזו שבו, המתכנן הארצי היה בכנס הנהגות :בכר יעקב
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גם  33א "יזה פעם אמרתי לו תראה בתמבמרחב הכפרי ראיתי אותו בא

' אין מה לעשות נגזר עלינו בנייה צמודת קרקע אולי קוטג.. וגם  ךבנוכחות

התוצאה היא בעצם שאנחנו מחייבים את , אין מה לעשות, נרצה או לא נרצה

ליונרים וכנראה שאי אפשר לחייב אותם להיות יהבנים שלנו להיות מ

א ידעתי אגב שזה קורה בעין שמר למרות אני ל, ואז המציאות, ליונריםימ

, התנתקי קצת בשנים האחרונות, שאני מחשיב את עצמי כעין שמר או לא

אמר תראה המשמעות של התכנון , וואז אמרתי לו דבר שהוא נורא נעלב ממנ

בעצם , של הילדיםטרנספר שמכתיב בתים יקרים על חלקות גדולות הוא 

שהקימו פה ... מה שעשה , תלכו מכאןאומרים להם לוקחים את הבנים שלנו 

היום לא משנה דנו ... מ "מע+  33בני ... אז עד ש.. שילכו מהמקום ויבואו 

אנחנו מכירים דונם . מגרש₪ אלף  29/זה  /0... בשכונה שהצגתי , בזה

דירות על  0אז הוא אומר שצריך .. 22דונם שהוא אוחז , במרחב העירוני

אמרתי לו אני לא ? 1אמר לי מה דעתך על  22יה גם לא יה 0גם לא יהיה , דונם

אבל זה ברור לגמרי שאת הנכדים שלי יעיפו מהקיבוץ , יודע אני לא מתכנן

 .זה מחייב את כל המרחב הכפרי לשנות הסכר, הם לא יעמדו בזה

אין ספק שזה , אין יעקב אין ספק שזה בואו אין ספק שזה מחייב שינוי' א :אילן שדה

לגובה אבל זה יצטרך , לרוחב, שהצפיפות תצטרך לגדולאין ספק , מחייב

, למושבים נותנים היום את היחידה השלישית אבל גם זה לא ימצא, להיות

אז סביר להניח שבקשיים , לא רק זה גם נותנים את האפשרות למכור אותה

כלכליים כאלה ואחרים חלק גדול בכלל יממש את הדבר הזה ולא ישמור את 

זה נמצא זה , ם את הדברים האלה וזה צריך להיכנסזה לנכדים ולניני

זאת אומרת עוד . שנים המדינה מכפילה את עצמה 03בדיונים צריך לומר כל 

אני יכול רק . מיליון תושבים במדינה הזאת על אותו השטח 02שנים יהיה  03

פה ? לומר היה בדיונים במרכז המועצות אמרתי יש שטח איפה השטח קיים

מתחת  222תכניס את קווי , ת הרכבת תת קרקעי במנהרותתכניס א, באזור

אני יכול לומר לך שבמודיעין חבל מודיעין מכרו עכשיו לתעשייה . לקרקע

זאת אומרת זה , מיליון זה ערך דונם 0, מליון 0? דונם כמה ערך דונם
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אז בערכים האלה יש מקום למטה לעשות הרבה מאוד דברים שלא , הערכים

ולא להכל וגם הרכבת למה לא רצו להעביר , ולא לרעשיפריע לא לחקלאות 

 33זה שאחרי זה יש , קילומטר מנהרה 3כי אמרו שיש שם , אותה לחריש וזה

פה , קילומטר 33, לאזור הזה םליוקנעקילומטר כי אין ברירה כי זה מרגבים 

לא רק זה שרוצים את שדה התעופה . קילומטר חוסכים את הדבר הזה 3

? אתם יודעים למה? לכאן למה בהתחלה נפלה התכניתלהעביר מהרצליה 

מה עשה מנהל מקרקעי ישראל אמר אנחנו . שלא מאפשר 222בגלל קו 

תת קרקעי שלא יפריע למטוסים , באזור חדרה 222מממנים את הכנסת קו 

זאת אומרת שם הם ירוויחו , כי זה יפנה להם בהרצליה מקום לפנות בתים

בכל אופן הנושא הזה . ון מתחת לקרקעהרבה מאוד כסף שיספיק גם לטמ

 .בהחלט הוא נושא אני חושב ששייך גם למרכז הצעירים

, כן הוא שייך ואנחנו צריכים לזכור שגם אנשים שמגיעים לכאן לגור :בר דנון

בהרחבות הם גם בגילאים של מרכז הצעירים וכמובן שאם זה הנושא הזה 

נדה של פורום 'היה באגאבל אם זה י, שהוא בהחלט כואב לי באופן אישי

וזה משהו שהמועצה תחליט שכן היא רוצה פה דיור , הצעירים של המליאה

בר קיימא והיא רוצה לראות פה אוכלוסיה רב דורית זה בהחלט מטרות 

 .שראוי להילחם עבורן

אני רוצה להגיד משהו בהקשר למה שיעקב דיבר גם לי יצא להיפגש עם אותו  :דובר

ואחד הדברים שם שנאמר גם אתה , מרחב התכנוןאהוד בפורום שקשור ל

או לתעשייה  היית בפורום של פיתוח ותעסוקה של כל מיני שטחים לתעסוקה

, וגם שם פחות או יותר מראש אמרו שהם יתנגדו לכל פיתוח כזה או אחר

פיתוח כלכלי אני מדבר זה מתחבר אולי למה שיעקב אומר אנחנו התחלנו 

שהוא תהליך אני חושב שזה תהליך שאנחנו  עכשיו ברמה המועצתית איזה

 .זדמנות ואני חושב שאנחנו כמליאהצריכים לראות אותו בה

 .בתכנית הכוללנית :אילן שדה

הכאבים שלו ישוב אחד הנושא בתכנית הכוללנית לכל ישוב יש לה את , כן, כן :דובר

, חקלאות וכן הלאה, של הדיור בישוב אחר זה הנושא של השטחי תעסוקה
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חושב שאם אנחנו כמועצה נעשה איזה שהוא מיקוד של כל הכאבים  אני

האלה ברמה המועצתית ונעבוד מול מנהל התכנון בצורה מסודרת ומאוגדת 

יהיה לנו יכולת להשפיע על דברים בצורה הרבה יותר חזקה מאשר כל ישוב 

 .וזה מתחבר מאוד למה שיעקב אומר, ינסה לעשות את זה לבד

נכון אבל זה להרבה לצערי עוד פעם אני אומר לצערי זה הרבה  זה בהחלט :אילן שדה

 .זה ארצי. יותר ברמה הלאומית של המעמד מנהל מקרקעי ישראל

שינוי בוא נגיד פתאום מרכיב הקרקע , לא שאני אומר אם מרכז המועצות :בכר יעקב

 .יחידות דיור 30בבית שמכיל נאמר 

ה הארצית זה מול המנהל עולים על ידי הדברים האלה עולים ברמ, זה עולה :אילן שדה

כי מנהל המחוז וכל אלה תמיד אומרים אני מוכן ומקבל אותך והכל , הזה

אבל הוא אומר ירושלים שולח אותנו לירושלים ושם מסתכלים על הכסף ועל 

זהו זה ברמה בהחלט הלאומית או הארצית בכל אופן אנחנו . הדברים האלה

 .אבל זה שם, שותפים לה

בעניין הזה היום קיבלתי הודעה בנושא של התהליך הזה שדיברתם עליו  :דליה

ומעט מאוד לצורך העניין וזה המקום בשיתוף ציבור לבוא ולשמוע ולהשמיע 

ומעט מאוד מהישובים ומהתושבים ומהנציגים מההנהגות נרשמו אז אני 

ככה אני מנצלת את ההזדמנות שאני פה ושלחתי שוב אחר הצהריים , קוראת

ההנהגות זה חשוב להגיע למפגש הזה , תגיעו בעצמכם, תעודדו, הפרסוםאת 

 .להגיע לשמוע ולהשמיע, לשיתוף ציבור

הצלחתך הצלחתנו של כל . טוב בר תודה רבה בהצלחה? הערות? כן שאלות :אילן שדה

כפי שבר ציינה נושא של תקציב מפעל הפיס זה לחמש שנים וזה . הישובים

ל תקציב שנתי אלא יש חלק לפחות בסיס לחמש היתרון שמסתכלים פה לא ע

 .שנים שזה בהחלט טוב למהלך ההקמה

המון דברים בקבוצת מיקוד ויש כאן קול , יש פה מי שמעניין אותו עלו המון :בר דנון

קורא לישובים לפיתוח כאילו שאנחנו רוצים גם לפתח את תחום הצעירים 

 .בתוך הישובים

 ?כמה עמודים זה :אילן שדה
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 . יש פה כמה :וןבר דנ

 .תעבירי לחגיי וחגיי יעביר אליהם :אילן שדה

 

 רים"תב

יש פה רק כמה דברים קטנים אחד בכפר מייסר בבית ספר מייסר נבחר ועד  :נתן קוסקס

הורים חדש בשעה טובה וצריך לאשר בחשבון בנק של הכספי הורים את 

סואהד ר ומנהלת בית הספ, אבו רקיענור אלאדין ר "היו, מורשה החתימה

תקציבי ועדים . סייף הם יהיו מורשה החתימה בחשבון שכבר קיים ועובד

משמרות הגיש תקציב על , 0לא כולם חסר לנו עוד איזה  3הגישו עוד 

, 222,/0,32מאור , 3,330,222מצפה אילן , יותר מקציר פי שתיים 93.222/.0

ש צו מיסוי בנוסף לזה י. עדיםואלה הו 222,/20וכפר גליקסמן  333אלריאן 

 .זה הכל 0.31 –שהעלו אותו ב , של ועד מקומי משמרות

 ?אוקיי מי בעד :אילן שדה

שעדיין סידור תקציבי הועדים אני , אפשר לשאול שאלה חוזרת משנה שעברה :צופיה

מה , אני שמחה שיש כאן מספר מה זה אומר... אם אפשר להבין מה אני 

ם זה אומר שהועד עומד בכל הא, האחריות שלי כחברת מליאה בסיפור הזה

לא עומד בהאצלת הסמכויות האם הוא מסתפק בזה לא , האצלת הסמכויות

זה שורה שאנחנו יושבים כאן ככה מנומנמים לפני הסיום וצריכים , מסתפק

 .אני רוצה להבין מה האחריות שלי בסיפור הזה. להרים יד

, לתפעול שלהם, קומייםעדים המונתחיל מזה שלנו כמועצה יש אחריות לו :נתן קוסקס

כי בעצם הם פועלים מתוקף האצלת , לתפקוד שלהם ולתקציב שלהם

סמכויות שהמועצה האצילה להם והם כמובן מקבלים תקציבים לצורך 

האצלת סמכויות מהמועצה ולכן כגוף שנתמך על ידי המועצה הבקרה עליו 

ד לא ועואם קורה וקרו מקרים ש. ועל התפקוד שלו היא באחריות המועצה

תפקד היטב או פעל שלא כשורה האחריות שלנו היא בעצם לדאוג לתקן את 

אלא , זה לא שחלה עלינו אחריות מנהלתית של אשמה או משהו כזה, זה

מוטלת מטבע הדברים כמו שרשויות נכשלות ומשרד הפנים מתערב ומיישר 
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אם זה בהרבה מקרים זה , אותם תפקדנו אחריות שלנו ליישר את אותו ועד

אלא בהחלטה לפעמים של , א בשיטת הענישה כי אנחנו לא מאמינים בזהל

, במאבק, או לחילופין גם סיוע לועד לצאת מהמשבר אם זה בהדרכה, אנשים

של חגיי ואילן בכדי שהועד , של רז מבקר המועצה, בטיפול יותר צמוד שלי

כי אנחנו רוצים שכל ישוב יתנהל , תן את השירותיםייחזור למסלול וי

אנחנו מאמינים במבנה הדור עובדי כמועצה וזה גם הסיבה , מצעות ועדבא

גם ליווי צמוד , לקיום המועצות האזוריות ולכן אנחנו עושים הכל גם הדרכות

ר ועדים לא צריכים לקיים פגישות הם "אתם יודעים שיו, גם דלת פתוחה

כדי שהם יתפקדו ויעשו את , יכולים לבוא מתי שבא להם כי זה החלטה

לא תמיד אנחנו נותנים , עבודה שלהם הכי טוב והתושבים יהיו מרוציםה

אחוז כי גם לנו יש מגבלות אבל אנחנו נעשה הכל כדי שהם  322 –להם את ה 

 .יצליחו

נתן היא שואלת אם אנחנו מאשרים תקציב זה סימן שזה ועד שמתפקד  :דובר

 .בזהועומד 

 .מהרבה סעיפיםהתקציב מורכב , הסעיפים התקציביים :נתן קוסקס

 .הסעיפים התקציביים נבנים ביחד עם הגזבר במצורף :אילן שדה

 .בוודאי יוצאים הנחיות כתובות :נתן קוסקס

מכירה אותו היטב הסוגיה , עדיםואני מכירה את תהליך בניית תקציבי הו :צופיה

היא סוגיה הרבה יותר מהותית בעיני כי בסופו של דבר אנחנו גם מאצילים 

המועצה והמליאה אישרנו איזה טבלה מאוד גדולה , הסמכויותעליהם את 

איך אני יודעת ביושבי כאן שבאמת הם ממלאים , שזאת האצלת הסמכויות

בכל צווי ההרחבה כאלה , שהם עומדים בכל הכללים, שהציבור מרוצה

 .כאילו אתה בא ו אומר לי צופיה סמכי עליי. בהעסקת עובדים, והאחרים

אני אתן לך דוגמא צופיה למליאה הזאת , סמכי עליי יש גם מבקרלא אל ת :נתן קוסקס

 .שהיה על סף קריסת פשיטת רגל, הובא ישוב לפני שנה

שהועד  םנורמטיבייאני מדברת על מצבים שהם , אני לא מדברת על מצב כזה :צופיה

לא מצליח למלא את תפקידו או לחילופין אנחנו יודעים או לא יודעים שהוא 
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 .חרת וזה כן תקין או לא תקיןעושה כך או א

מעבר לכך אם נוהג תקין . כן תקין או לא תקין יש בדיקה אם נודע לנו דברים :אילן שדה

או לא תקין ואיך זה מתנהל יש לנו את היחידה לפיקוח קהילתי שהוא בקשר 

ועדים ועדים כלפינו וגם שלנו כלפי הועדים והיא גם פה של הוועם הו

ועד אחר וועד כזה או בוונוצרים כל הזמן ב, הזה וכשנוצרים מצבים מהסוג

זה מגיע לפתחנו אנחנו מזמינים אותו לפורום כזה או פורום אחר אצלנו ויחד 

, ויש בלי סוף משברים, איתו בודקים איך הוא חוזר למסלול תקין

עדים תמיד רוצים יותר ואין מספיק כסף לו, ק אין מספיקימספ. ומתמשכים

, יותר אין מספיק אבל אנחנו משתדלים זה גם לא שווהרוצים יותר ו, ויותר

אנחנו מביאים לפה לפעמים תקציבים מיוחדים בסדרי גודל של עשרות 

עדים מסוימים שלא ניתנים לאחרים כתוצאה ממצבים ולו₪ ומאות אלפי 

 .ועדיםושקיימים ב

כבר הגדלנו את משרד המבקר בדיוק בגלל הדברים האלה יש לו תכנית  :דובר

 .ה סדורה שהוא עובדעבוד

 .הוגדלה נכון משרת המבקר שגם יעסוק בנושא הזה :אילן שדה

 ..ועד בשנה ומאשרים להם , יש תכנית עבודה סדורה שהוא עובר ועד :דובר

תקציבי ועדים שנתן הקריא מי ? החתימה במייסר המי בעד לאשר את מורש :אילן שדה

 .צו המיסוי של משמרות הועד המקומי? בעד

 .נמנעת :צופיה

בלי ? צו מיסוי משמרות בהתאם לעליית צו אישור הארנונה מי בעד לאשר :אילן שדה

 .להיכנס לדברים פוליטיים שיהיה לנו יום שלישי נעים

 דיוןסוף 


