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 פרוטוקול

 

 ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים בישיבת המועצה.  אריה שרון:

 

 אישור פרוטוקול - 1סעיף 

נושא ראשון פרוטוקול ישיבה קודמת. יש למישהו הערות לפרוטוקול? הוא  אריק שרון:

חולק לכולם. היו הערות? התקבלו? התחשב בהם כאמל? פרוטוקול מאושר? 

 מאושר. פרוטוקול 

 

 2017 -דו"ח כספי מבוקר  – 2סעיף 

. מבקר משרד הפנים 2017-טוב, נושא ראשון זה הדו"ח הכספי המבוקר ל אריק שרון:

ממנה לכל מועצה מבקר פנים, אה, רואה חשבון שיעשה ביקורת על רישומי 

המועצה שנעשית בכל שנה. בכל שנה ואז הוא מגיש את ממצאיו, יושב עם 

ן על ממצאי הדו"ח ויוצא סיכום של המועצה. יושב ראש ועדת הביקורת, ד

 ועדת ביקורת אייל כהן, בבקשה. 

 יושב ראש. אייל כהן:

 אמרתי יושב ראש. אייל. אייל.  אריה שרון:

בערב. נפגשנו ליאור בכר וטל כידן ומי  29.4-טוב. הוועדה שלנו התכנסה ב אייל כהן:

 עוד היה שם?

 היה.  כאמלאני ואתה ו דובר:

 והיועצת, ובר:ד

, 2017ודורון. והמבקר עצמו דורון. בעצם היה שמה דיון על הדו"ח של  אייל כהן:

. המדינה, כמו שנאמר, מינתה איזשהו מבקר חיצוני 2017הדו"ח הכספי של 

 44שבדק התנהלות. הדו"ח הזה הראה התנהלות תקינה וסיימנו בעודף של 

אלף שקלים  44-ודם כל לגבי האלף שקלים את השנה הזו. היו שני ליקויים. ק

 זה קודם כל ראוי לשבח בעיני שמועצה מסיימת ביתרת זכות. לא מובן מאליו,

 כן. והיתרת זכות זה סמלי. ... שזה כן, אריה שרון:

 סמלי אבל, אייל כהן:



ד.נ. 05778                                                                                                                                   
     

  

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

3 

 כן, זה סימן טוב, שיראו שהיא מאוזנת, זה מה שחשוב. אריה שרון:

ליקויים. אחד זה, נתחיל מהקל, שזה היה שבעצם  היא מאוזנת, כן. היו שני אייל כהן:

מבקשים שכל, בכל מועצה תהיה מה שנקרא ועדת השפעות לגבי כספים. זה 

? זה משהו שכל פעם מעלים את זה מחדש כאמלדבר שהם מחליטים ... נכון 

 בוועדת השפעות אבל פה זה כבר לא ... זה.

 .2019-לא. הם ... מינינו ב כאמל חלבי:

חלבי, לגבי המשרה  כאמלמינו והממצא העיקרי שהיה פה זה לגבי  2019-ב אייל כהן:

 שלו שהוא מחזיק פה בשתי משרות.

 לא שתי משרות, שני תפקידים. כאמל חלבי:

 שני תפקידים, סליחה. אייל כהן:

 שלא יבינו לא נכון. כאמל חלבי:

 נה שהכול זה תקין.בדיוק. שני תפקידים. ועל זה דנו בסיפור הזה והגענו למסק אייל כהן:

 מה זה השני תפקידים? עירית וייס:

יודע.  כאמלאני ברשותכם אסביר ותתקן אותי אם אני טועה כי בפרטים  אריה שרון:

כשעוד עדנה הייתה, זיכרונה לברכה, הייתה מזכירת המועצה, הרי היא 

 כאמלפרשה בשל מחלה ואחר כך לצערנו נפטרה, היה מזכיר, את המזכירה ו

ר. ואז הייתה החלטה של מועצה מתחת יפרח, זה דברים שהיו בעבר היה גזב

שהם כיהנו שניהם בשני תפקידים, יצאה הוראה של משרד הפנים שמועצה 

תושבים  5,000-שהיא, אהלן ערב טוב. נאוה גלעד נכנסה. שמועצה שמתחת ל

המזכיר ישמש, הגזבר ישמש גם מזכיר ואין מקום לכפל תפקידים. זה בגלל 

של המועצה ואני גם כן מסכים עם זה כי זה תוספת משמעותית בשכר, הגודל 

של שכר, שזה לא יהיה מוצדק. עם הזמן משתנים החלטות, כל פעם מוסיפים 

עבר להיות  כאמלתפקידים, מוסיפים רגולציה וכולי והם רוצים, ולאחר ש

מזכיר וגם גזבר וזה מתוקף החלטה שהייתה קיימת, עד כאן נכון. מתוך 

ה שהייתה קיימת, יצאה הוראה שצריך להיות גם מנכ"ל וגם גזבר ועל החלט

 זה אנחנו אמרנו שזה, לא הסכמנו לזה כי אני חושב שזה לא, 

 תקציבית. כאמל חלבי:
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תוספת תקציב נכבדה מאוד שהיא לא צודקת ועל זה אנחנו בדין ודברים עם  אריה שרון:

צאתי. טוב, אני אגיד משרד הפנים. אתה יכול להראות את המכתב שאני הו

 בקצרה על המכתב.

טוב. בקיצור, אריה דיווח נכון. מה שקרה ככה שההערה הזאתי נבעה  כאמל חלבי:

בעקבות הישיבת מליאה שהעלינו את הנושא הזה לפני שנתיים, להסדיר את 

הנושא הזה, בעקבות זה נבעה ההערה ואז המהלך נעצר. ממשרד הפנים בהון, 

לים יש היום מדיניות להפרדת תפקידים למרות שאנחנו באגף להון ... בירוש

 ששם הוכרע, 2011פעלנו על פי חוזה ינואר 

 חוזר מנכ"ל. אריה שרון:

אדם אחד ישמש כגזבר, מזכיר  5,000חוזר מנכ"ל שכתוב בפירוש ברשות עד  כאמל חלבי:

הוועד ולפי זה. עכשיו יש בירושלים מדיניות של הפרדה, במחוז בחיפה להיפך, 

 אומרים אין צורך. 

 הפרדה בין מה? בין, עירית וייס:

 בין גזבר, אריה שרון:

ובין מנכ"ל, שיהיה מנכ"ל המועצה לגזבר המועצה  אחוז 100-שיהיה גזבר ב אייל כהן:

 ואז זה לא יעלה הרבה מאוד כסף,

עכשיו, במשרד הפנים, במשרד הפנים במחוז בחיפה המדיניות הפוכה, זאת  כאמל חלבי:

ישבנו איתם עם הממונה על המחוז, אומר אין צורך. תכתבו מכתב  אומרת

והעניין מטופל. שלחנו מכתב, קיבלנו במייל תשובה, העניין יטופל מול המטה, 

ישברו את הראש ביניהם ואנחנו נפעל מה ש... עכשיו העניין הוא שבגלל שיש 

ה היא לנו עוד בחירות, עוד אין שר וכולי, אני מניח שבגלל זה גם ההחלט

 מתעכבת. זהו. 

 מתי יצא החוק המתוקן? נאוה גלעד:

 אין חוק מתוקן. יש מדיניות. מבקשים להפריד אבל זה לא חובה. כאמל חלבי:

אלף  50, 20עכשיו, המדיניות היא מתייחסת לכלל הרשויות שרובן הן מעל  אריה שרון:

 ומספר תושבים רב שמצדיק מנגנון גדול. בעניין הזה, 

 האם האיחוד תפקידים הזה פוגע בתפקוד של המועצה או בתפקיד שלך? גלעד זרקה:

 לא, לא. הם יודעים, אריה שרון:

 כי אם הוא פוגע וגם ... כסף. גלעד זרקה:
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לא, אין להם בעיה עם זה. רק בעקבות ה, שעלתה בישיבת המליאה למה לא  כאמל חלבי:

ו את הסדרתם את זה למרות שהייתה החלטת מועצה ואז אנחנו אסרנ

 המהלך הזה ואין צורך. 

 ... 2011-... מ נאוה גלעד:

 בפירוש.  כאמל חלבי:

 ויש שינוי לחוזר מנכ"ל? נאוה גלעד:

 אין. אין.  כאמל חלבי:

אני מניח, נאוה, ... לא, המדיניות לכלל הרשויות בארץ, הרי יש רשויות  אריה שרון:

עניין נקודתי ואני במאות אלפים, רשויות גדולות. אני מניח שכשהם ידונו ב

אלף שקל  400אבהיר את עמדתנו ואני אראה שזה לא מוצדק, זה תוספת של 

בערך מנכ"ל. מנכ"ל זה לפי הדירוג שכר, אני לא יכול למנות מנכ"ל בשכר. 

 ואני מקווה שזה יתקבל. חוץ מזה שזה גם,

 ואם זה לא מתקבל אז מה עושים? אייל כהן:

 יחד()מדברים 

 רה. עוד הע אריה שרון:

 עוד הערה. כאמל חלבי:

 מאה אחוז.  דובר:

 נמנה את נאוה.  עירית וייס:

 היא עושה מספיק דברים, תאמיני לי. דובר:

 לא. אני תוהה ממה שעלה, אני, סליחה שאיחרתי, נאוה גלעד:

 יחד()מדברים 

אנחנו נדווח בהמשך על ההתפתחות. אני בקשר עם מנהל המחוז שהוא מבין  אריה שרון:

עיה והוא מבין שאין לזה הצדקה והוא יעלה את זה הלאה יחד איתנו, את הב

 , דו"ח המבוקר. 1? זה נושא מספר או קייאני מאמין שנעביר את זה. 

 

  דיווח על ביצוע ובחירת קריטריונים חדשים -מלגות  - 3סעיף 

ל הנושא הבא אנחנו מדווחים על מה שהיה ואנחנו רוצים כבר מעכשיו להתחי אריה שרון:

לפתוח את זה. אני מדבר על המלגות, הדיווח של הביצוע אחרי החלטה של 

 ועדת מלגות ולגבי העתיד,
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 מלגות שחילקה, מאיר סיטבון: 

 מלגות שחילקנו, כן, ולגבי העתיד, אתה היית בוועדה, לא? אריה שרון:

 כן. דובר:

, לראות אם יש ולגבי העתיד אנחנו רוצים כבר לפתוח את זה שלוועדת מלגות אריה שרון:

 , רק תיידע אותם.כאמללשנות, לחדש, להגדיל. 

טוב, קודם כל חולקו, אני לא אקרא את השמות. ועדת מלגות דנה בעקבות  כאמל חלבי:

מלגות על מחויבות  7מלגות ועוד  30האנשים שעמדו בקריטריונים. חולקו 

אישית לקהילה, עבודה לקהילה. עכשיו, עלה כבר בשנתיים האחרונות 

דברים שאולי אולי נשנה קריטריונים. אולי אבל אמרנו נביא את זה למליאה 

ולדעתי, אריה, ועדת מלגות לא צריכה לחכות את זה. יכולה להתכנס בקרוב 

עובדים לפי ולדון עוד פעם בקריטריונים, אם באמת יש צורך לשנות. אנחנו 

דיברתי  הקריטריונים כמה שנים, אולי יש מקום לשנות את הקריטריונים.

עם ... בהמשך ולדון בקריטריונים חדשים. אז אמרנו על זה במליאה שיהיה 

 החלטה. שוועדת המלגות באמת תדון בקריטריונים. 

 מי בוועדת מלגות? אבי אשכנזי:

 מה? כאמל חלבי:

 בוועדת מלגות. אריה שרון:

 ועדת מלגות,  כאמל חלבי:

 ליאור, מאיר, אריה שרון:

יבה האחרונה. זה לא היה ועדה שהיא נבחרה ב, זה לא ועדת חובה, לקחנו ביש כאמל חלבי:

ועדת רשות, אבל בישיבת, במליאה האחרונה לפני החלוקה מאיר, טל כידן, 

 אייל כהן וליאור. ארבעה היו בוועדה. 

אני רוצה לומר, זאת אומרת אני לא זוכרת בדיוק אם אנחנו מדברים על  נאוה גלעד:

יצא עם קול קורא לנושא המלגות. אני חושבת שזה קריטריונים, מפעל הפיס 

משהו שאפשר, צריך לבחון אותו. אני לא יודעת איפה, זאת אומרת אם זה 

 בא על מאצ'ינג עם רשות או משהו כזה אבל מדובר פה על מלגות רציניות.

לא מאצ'ינג אבל זה בתוך אמות המידה של הרשות. בתוך תקציב הרשות. זה  כאמל חלבי:

 ף. אנחנו בדקנו את זה עם, היינו במפעל הפיס, דיברנו על זה,לא בנוס

 .או קיי נאוה גלעד:
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וזה, עוד פעם, זה מלגה עם עשייה. זה לא מלגה בחינם. זה התחייבות של  כאמל חלבי:

 הסטודנט,

 שעות בשנה. 150זה עשייה של  נאוה גלעד:

 בדיוק. כן? כאמל חלבי:

 .או קיי נאוה גלעד:

ה מתקציב הרשות, זאת אומרת להחליט לקחת את זה, זה לא משהו אבל ז כאמל חלבי:

בנוסף למה שמגיע לרשות. זה מתוך תקציב הרשות שהיא מקבלת ממפעל 

 הפיס. 

  אז מה, מה כאילו ה, מה כאילו ה, הערך המוסף של מפעל הפיס? גלעד זרקה:

 הוא מאפשר לך תקציב.  אריה שרון:

 . שנתי. הם נותנים הרבה כסף, .. נאוה גלעד:

 אבל הוא אומר שזה מתוך תקציב המועצה. זה לא כסף ממקור, גלעד זרקה:

 לא. זה לא מקור נוסף. אריה שרון:

 לא, לא. אני לא אומר ש, כאמל חלבי:

 רבותי, יש ועדת מלגות אז תכניסו את זה לעניין ושהיא תבדוק את זה. אריה שרון:

ובר פה לא על אלף שקל אלא על שנת הנושא של המלגות של מפעל הפיס, מד נאוה גלעד:

 לימודים ולבחון מה המשמעות לרשות.

 כמה אנשים שנת לימודים ... כסף? אייל כהן:

 תראה, נאוה גלעד:

זה מלגה שיכולה להגיע לעשרת אלפים שקל, בוא אני אגיד לך. אני אגיד לך  כאמל חלבי:

ט במקביל את הפרטים. בגלל שהיא יכולה להגיע לעשרת אלפים שקל לסטודנ

 לעבודה בקהילה. זה מה שזה,

 שעות שווה עשרת אלפים שקל? 150מה,  גלעד זרקה:

 שקל לשעה. 15זה  דובר:

רבותי, אני אומר דווקא כזה. יש את הנושא הזה של מחויבות אבל המטרה  אריה שרון:

העיקרית שלנו שבני אלונה, המטרה העיקרית זה לסיים את הלימודים. 

של לימודים ושימשיך הלאה את העתיד שלו וצריך שיהיה בוגר, תכנית 

לראות את האיזונים האלה. אני אומר, המטרה העיקרית שהוא ילמד והוא 

יסיים ולפעמים אז נותנים לו מלגה או מאידך נותנים לו איזה שעות שהוא 
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צריך לתת שמקשות לו על הלימודים אז צריך לראות. אני מניסיוני אומר ש, 

ודנטים רואים את זה ונמצאים במקום שהם נמצאים מניסיון שלנו כשסט

 והם לומדים וזה לא קל וכולי, זה מורכב. 

 אני רוצה לציין ש... מאוד יפה, ליאור בכר:

 סליחה, ליאור? אריה שרון:

רוצה לציין שביום העצמאות היה מאוד יפה והיה כיף לראות את החבר'ה  ליאור בכר:

 האלה שמקבלים,

 תענוג. אריה שרון:

המטרה העיקרית שלהם מבחינתנו לדעתי בסוציו אקונומי מה שאנחנו  יאור בכר:ל

נמצאים זה שיציינו אותם, שהם יראו אותנו, שאנחנו נראה אותם, את 

 הצעירים שעוזבים לתקופה ככה את הקהילה אני חושב שזה מבורך.

 זהו, ולא להעמיס עליהם יותר מדי. אריה שרון:

המלגה של המועצה היא סכום מאוד קטן.  סך הכולהרי  אפשר, השאלה היא נאוה גלעד:

 יש כל מיני מלגות, אם נכנסים לאתר מלגות יש שם רשימה שלמה,

 בסדר, גם הם יכולים.  אריה שרון:

 ... מה אני מבקשת, אז השאלה, נאוה גלעד:

 נאוה, הסטודנט יכול לעשות את זה גם עצמאית והסטודנט, ליאור בכר:

 אם הוא לא יכול נגיד ללכת למלגה כזאת אם לא קיבלת בעבר, ... גם אחרת, דובר:

היה לי חבר יונתן שלומוביץ', הייתי יושב איתו והייתי מסתובב איתו, אז עוד  אריה שרון:

 לא היה אינטרנט והיינו מסתובבים, יוצאי תימן נדמה לי,

 היום מלגות של סכומים נכבדים, נאוה גלעד:

 נכון. אריה שרון:

 לא אומר שכל הסטודנטים, 8ומי שזקוק לזה, זה שאנחנו בסוציו  נאוה גלעד:

 ותאמינו לי, גם זה,  אריה שרון:

לכל אוניברסיטה יש גם את המלגות הספציפיות שלה שאפשר גם להגיע, מה  נאוה גלעד:

שכן אני חושבת שצריך להיות, אולי יש, אני לא בוועדה, שצריכים להיות 

 איזשהם קריטריונים ברורים,

 יש קריטריונים. ריה שרון:א

 זהו, כדי שגם, נאוה גלעד:
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 יש אבל עלו חילוקי דעות לגבי, דובר:

 כדי שגם בן אדם יידע מה הוא צריך לעשות כדי להיות זכאי.  נאוה גלעד:

 יחד()מדברים 

רבתי, לכן יש, תראי, יש קריטריונים שהם ברובם הגיוניים וישבו על המדוכה  אריה שרון:

יטריונים וכולי אבל אנחנו פותחים את זה שוב כבר עכשיו וכתבו מה הקר

לקראת שנה הבאה. אני מזמין אותך, את יכולה גם להיות חברה בוועדה 

 ולראות את ההשגות שלך.

 גם אחרי ש... תמיד יהיה ... מאיר סיטבון: 

 ין.כן, ברור. בגלל זה אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם ודנים לגופו של עני אריה שרון:

 כמה אנשים ... מלגה? אם בסוף בסוף בסוף שניים שלושה אנשים, אייל כהן:

 ... שניים ...  דובר:

 שלושה אנשים שלא קיבלו. אייל כהן:

 גם עם כל הקריטריונים המחמירים שלושה אנשים לא קיבלו. זה לא ש,  דובר:

 יחד()מדברים 

בותי. כל ה, רבותי, כל הסוגיות גם השכר דירה, הוא משלם שכר דירה. טוב, ר אריה שרון:

 שהעלו כאן אני מזמין, מי שרוצה להצטרף לוועדה הזו ונדון בה ויהיה בדיון.

 זאת אומרת שהוועדה הזאת צריכה לקבוע תאריך ל, מאיר סיטבון: 

 כן. נקבע תאריך, נכנס וכמה שיותר מוקדם נהיה יותר מוכנים. אריה שרון:

 ... המזכיר החדש. מאיר סיטבון: 

 כן. הנושא הבא זה, אריה שרון:

 אתה גבר אתה. דובר:

 כן.  אריה שרון:

 

 ביקור שגריר סין במועצה - 4סעיף 

 . 12-ל 9הנושא הבא: ביקור שגריר סין במועצה ביום רביעי בין השעות, בין  אריה שרון:

 יום רביעי הקרוב? דובר:

נג סין, שגריר סין בישראל כן. אני גם הודעתי לכם בזימון, יבקר מר ז'אן יו אריה שרון:

במועצה. עכשיו, למועצה, במיוחד לקהילת עמיקם, יש קשר עם סין. זיקה 

עמוקה שכבר קיימת מאז שקם מושב עמיקם על הקרקע. מושב עמיקם 
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הוקם על ידי קבוצה של יוצאי סין. בית"ר, להזכיר, בית"ר הארצי, לא, ... 

שנבחרתי כ, מייד בתנועת בית"ר. קצת היסטוריה בקצרה. אני איך 

כשנבחרתי לרשות המועצה ביקר אצלי בחור, זכרונו לברכה, מר טדי קאופמן 

שהיה איש מאוד חביב שהיה יושב ראש איגוד יוצאי סין, דמות מאוד מיוחדת 

עם הרבה מאוד מרץ והוא החיה את כל הנושא הזה. זה בדיוק, גם זה היה 

 תקופה שסין נפתחה לעולם. קשרי החוץ,

 יחד()מדברים 

 שנייה, שנייה. עכשיו, קצת היסטוריה קצרה למי שלא מכיר.  אריה שרון:

 זה לא פעם ראשונה. דובר:

כשסין כבשה, כרוסיה פלשה לסין, לצפון סין, היא, את חבל מנצ'וריה שהוא  אריה שרון:

החבל בצפון סין ושמה יש את העיר חרבין שהיא העיר הגדולה, הם פיתחו 

את, היה איזה מין הסכם בינם לבין הסינים. למרות  את המקום ה, הם פיתחו

שהם כבשו אותם אנחנו נפתח את הרכבות, כמה נקודות ו... חיים שלכם 

באיזושהי צורה והם פיתחו שמה רכבות והם היו צריכים בעלי מקצוע והם, 

ויהודים שהיה להם פחות נוח בגולה במקומות אחרים שסבלו מהפרעות 

ועות דרושים של מהנדסים במיוחד, והגיעו והייתה הגיעו ל, כי זה היה מקצ

קהילה יהודית שהגיעה והתיישבה בחרבין. הם חיו שמה, הקהילה הסינית 

הייתי בביקור שמה. התחשבה בהם, נתנה  2006-במקום, אני הייתי שם ב

להם את חופש הדת, נתנה להם לעסוק ללא רדיפות. הם חיו שם חיים ופשיים 

ת לכל המקומות באירופה שזה לא היה ככה, וכשקמה וזה צריך לציין, יחסי

המדינה, אחרי שקמה המדינה כל יהדות סין עלו לארץ. היה שמה מרדכי 

אולמרט, אבא של אהוד אולמרט, שהוא היה פעיל סוכנות והוא העלה את 

כולם לארץ. חלק, וזה היחוד של עמיקם. זה ההתיישבות היחידה שהיא 

מן ההקמה. אחר כך הכול השתנה. הרי עלו על הוקמה על טהרת יוצאי דין בז

משפחות. אגב, ביניהן קלרה זיכרונה לברכה שהלכה  28 1950-הקרקע ב

 בשבוע שעבר לעולמה. ומאז יש לנו קשרים עם איגוד יוצאי סין,

 סוג של ברית ערים תאומות כזה? גלעד זרקה:

 לא. אין לנו אבל, אריה שרון:

 ם תקציב משהו? זה הכי חשוב.תכלס אנחנו מקבלי מאיר סיטבון: 
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לא. זה לא, יש עוד דברים. זה לא, אבל יש, יש עוד דברים חשובים. שחף טנדט  אריה שרון:

הוא לא היה עכשיו, כשסין נפתחה  הוא בן ליוצאי סין, נכון? אתה מודה?

לעולם וביחוד לקראת האולימפיאדה שנערכה בסין אז סין עוד יותר נפתחה 

היה  2006יעוש שלה וההתרחבות הכלכלית והיה בשנת לעולם וגם עם כל הת

ימים בחרבין שהנושא שלו היה ההיסטוריה והתרבות של יהדות  3כנס בן 

 חרבין ואני הוזמנתי לשם כראש המועצה והוזמנו גם,

 יש פה תמונה, לא? דובר:

 מה, כן. הנה, כן, התמונה הזאת שלנו עם כל ה, מה... שלנו בסין. הסתובבנו ש אריה שרון:

 ... חוויה. דובר:

 אתה מזמין גם את, דובר:

 הוא יגיע לכאן, אריה שרון:

 ... תושבים? דובר: 

כן. הוא יגיע לכאן, לא, הוא יגיע לכאן. במועצה יהיה לנו מפגש קצר. הם  אריה שרון:

 איש. עכשיו הביקור, 40יבואו בערך 

 איש? 40הם מגיעים  דובר:

 איש.  40כל האוטובוס יהיו  אריה שרון:

 איש? 40אה, ... ירושלים של  דובר:

איש. הם מתייחסים לזה מאוד ברצינות וזה מאוד מכובד.  40אוטובוס של  אריה שרון:

 היה לנו ביקור כזה וגם לפני כן. 2017-היה לנו פה הרי ב

 איפה אתה מכנס אותם? דובר:

 לכאן, אני מסביר. הם יגיעו לכאן אל המועצה, לא, לא, הם יגיעו אריה שרון:

 איש. 40 דובר:

רגע, אז לכן התאמנו, הם יגיעו לכאן, לא, הם יגיעו לכאן למועצה רק מפגש  אריה שרון:

קצר עם הזה, עם השגריר. החלפת, אני אתן לו סמל של אלונה וכולי. הם 

 יגיעו משם הם ילכו לבית הכנסת.

 פה? דובר:

הביאו מסין. יש שם את ספר כן. הבית כנסת. בבית הכנסת יש שני מוצגים ש אריה שרון:

 התורה שהוא מסין,

 אז אני מבקש לדאוג להם, גלעד זרקה:
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דבר איתי, זה ברור. אתה רשאי, אתה רשאי. רבותי, אנחנו עובדים על זה,  אריה שרון:

בסדר. כן. ויש כתר, כתר של החזן. חזן או הרב? שגם כן המקור שלו מסין. 

מרגשים ותאמינו לי, אני רואה את זה שני מוצגים אבל זה דברים שורשיים ו

 הדברים האלה ואין לי קשר, אתה יודע, אני עליתי,

 מתימן. דובר:

אבל זה מרגש לראות. זה מרגש ולראות את הרצינות ולראות את המפגש,  אריה שרון:

 אותי זה מרגש.

 ומה הם עושים אחרי, דובר:

גריר זה גם טבעי שזה משמה הם הולכים לשרה'לה. בשרה'לה הוא ביקש הש אריה שרון:

יהיה, הוא נפגש עם יוצאי סין או דור שני כי לצערנו חלקם כבר הלך לעולמם 

וגם חברי ה, ואני רוצה לציין, חברי המועצה מוזמנים. אתם מוזמנים ל, הם 

יהיו שמה וזה יהיה המפגש המעניין והמרתק והמעניין בין ה, רבותי, בין 

מעלים זיכרונות, זה, יהיה די מעניין  השגריר והפמליה שלו ליוצאי דין. הם

ומשם לבית הספר. שם יקבלו אותם ילדים, ילדי בית הספר עם דגלונים של 

 סין בצורה מכובדת ומשם נשב בספריה. יש לנו מצגת שערן,

 רוזן. דובר:

רוזן, שהוא דור שני ליוצאי סין הוא הכין מצגת על הביקור שהיה לנו בסין  אריה שרון:

ולאחר מכן הם יבואו למי קדם ומשם, הם באים  2006-ינו בו בבכנס הזה שהי

לשלוש שעות, משם הם ממשיכים לזיכרון לארוחת צהריים. עכשיו יש שני 

איגודים ש, שהם גם כן ביחד בארגון וביוזמה של הביקור שלו. זה איגוד 

יוצאי סין, האיגוד שהזכרתי, ויש את איגוד חדש, איגוד שהוא קצת, פחות 

ה איגוד, אגודת ידידות ישראל סין שגם הם יהיו, הם במיוחד אמונים ותיק. ז

על הקשרים של המסחר וכאלה עם סין כי כידוע קשרים עם, סין משתלטת 

 על העולם. 

 יש עובדים סינים באלונה? נאוה גלעד:

 לא, ככל שאני יודע לא. היו פעם. היו פעם. אריה שרון:

 אני יודעת שהיו. נאוה גלעד:

 היו פעם שני סינים. ן:אריה שרו

 סינים בדרך כלל עובדים בבניין. מאיר סיטבון: 
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 לא. ... סינים. נאוה גלעד:

 כן. אריה שרון:

 היו פעם.  דובר:

 היה בזמנו, זה אותם שני סינים, אריה שרון:

 שתפסו אותם וזרקו אותם, נאוה גלעד:

ההגירה כי הם היו עם  כן. היו שני סינים ואז התברר, התחילו לעצור את כל אריה שרון:

אישורים בלתי חוקיים אבל הם הספיקו לעשות פה כמה דברים, בין היתר 

 את הלולים של אלי אוחנה שהם בנו,

 כן. נאוה גלעד:

 ואת, עבדו בכדים. עשו רבות. אז כולכם מוזמנים, רבותי, לאירוע.  אריה שרון:

 

 דיווח ועדת איכות הסביבה - 5סעיף 

א דיווח ועדת איכות סביבה. לפני שבועיים ישבה ועדה לאיכות הנושא הב אריה שרון:

הסביבה. בראש הוועדה יושב טל כידן, ויש להם כמה המלצות שיובאו בפני 

 המליאה. בבקשה. 

אז ככה, נפגשנו חברי המועצה ... ליאור בכר ואנוכי ועוד מספר תושבים. דנו  טל כידן:

נסה מזה שנים ארוכות, ודנו בנושאים, קודם כל ועדת איכות סביבה לא התכ

ברשימת נושאים, בין יתר הנושאים שעלו עלה נושא התקציב שאנחנו 

 מקבלים מאיגוד ערים לאיכות סביבה,

 כן. אריה שרון:

אלף שקל. ההמלצה של הוועדה בנוגע לתקציב היא לפתח  81תקציב של  טל כידן:

 ולהסדיר את המעיינות ואת האזור של נחל התנינים.

 כן. ן:אריה שרו

 כחלק מהתהליך אנחנו מתכננים לעשות מפגש עם רשות הניקוז, טל כידן:

 לא, אה כן.  אריה שרון:

 עוד לא עשינו. טל כידן:

כן. יש שם איזשהו, כן. הנושא הוא לשמור על הסדרת הניקיון, שילוט וכאלה,  אריה שרון:

 ה,וגם למקומות שנכנסים אנשים מטיילים עם רכבים ומשחיתים את הסביב

 בדיוק. טל כידן:
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 לסגור אותם ולהסדיר. אריה שרון:

 אבל הפרטים של איפה בדיוק לעשות מה עוד לא ירדנו. טל כידן:

 כן. ואת זה אנחנו גם מקווים שנוסף לתקציב, אריה שרון:

 לתחזק את האנשים, דובר:

ם לה כן. בנוסף לתקציב הזה אנחנו, אני מניח שגם רשות הניקוז תעזור כי ג אריה שרון:

 יש אינטרס בעניין.

 אז ברגע שתכנית לביצוע אז כמובן, טל כידן:

כן. יש להם מעין קול קורא ומילאנו אותו והם ידונו בו בקרוב. אני מניח שהם  אריה שרון:

 יאשרו. אין שום סיבה שלא.

את זה כמובן עשינו אחרי שעשינו ביקור, סיור יחד עם עילאי שהוא הנציג של  טל כידן:

רים לאיכות סביבה והוא מלווה את הסיפור הזה. זה נושא אחד. נושא איגוד ע

שני הוא נושא של הקמת תחנות לאיסוף פסולת אלקטרונית. יש כעת תחנות 

בגבעת עדה ובבנימינה ולנו אין תחנה כזאת. ההמלצה שלנו היא להקים כזו 

תחנה בכל אחת מהמכולות, לפחות לבעלים של המכולת בגבעת נילי אין לו 

עיה שתהיה תחנת איסוף לידו. עכשיו, זה תחנה שהמטרה שלה לאסוף, ב

 לאפשר לתושבים לזרוק את הסוללות שלהם,

 במיוחד סוללות.  אריה שרון:

 במיוחד סוללות אבל גם פסולת אלקטרונית נוספת.  טל כידן:

 כמו מה, מסכי מחשב? דובר:

 מחשבים, כן. נאוה גלעד:

 ת תחת מכרז של המדינה,כן. יש חברה שהיא פועל טל כידן:

 שתי חברות. אריה שרון:

שתי חברות, ואין מבחינתנו עלות לדבר הזה אלא רק צריך לחתום איתם על  טל כידן:

 הסכם וצריך להיות תיאום. צריך להיות בן אדם שאחראי על הסיפור הזה,

 רק אני רוצה להגיד לך, החוק אומר שהם,  אריה שרון:

 ה.חייבים לקחת את ז טל כידן:

הם חייבים וזה על חשבונם הכול אבל כמו שאומרים כפוף לתקנון, פתאום  אריה שרון:

הם רוצים תעשה לי מיכל אצריה כזה. אנחנו צריכים לשבת איתם ולעשות 
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יצר קשר עם אחת החברות. הם יגיעו, אנחנו נזמין גם אותך  כאמלתיאום. 

 את זה באופן חיובי.או כל מי שתביא ונשב איתם, נשב על הפרטים. אני רואה 

 יש להם הסכם סטנדרטי עם רוב המועצות ב, טל כידן:

 כן, כן. אריה שרון:

 במרחב כבר חתומות מולם. אין סיבה, טל כידן:

 קיבלנו, קיבלנו דוגמה להסכם, ... לבדיקה. יש כל מיני, כאמל חלבי:

 הוא נשלח ל, אריה שרון:

כולות, איפה שנחליט, נתאר את זה מרגע שימוקמו התחנות האלה ב, ליד המ טל כידן:

לתושבים, נמליץ להם ובצורה כזאת נפעיל את זה ונהיה כמו רשויות אחרות 

שמתקדמות לנושא הזה של המיחזור וטיפול בפסולת שהיא פסולת, היום 

כולנו זורקים את הסוללות לפח ומישהו שהוא צדיק שנוסע לבנימינה וזורק, 

 ושא נוסף.משליך שם את הפסולת שלו. אז זה נ

טל, יש ... לסוללות ... קטנים. אחת הבעיות הגדולות של אנשים זה באמת  נאוה גלעד:

 כל המסכים, טלוויזיות,

 לא, טלוויזיות,  טל כידן:

 יחד()מדברים 

אבל מסכי מחשב ציוד אלקטרוני יש להם פתרון. גם, זה מיכל איסוף ששמים  טל כידן:

 בו,

 מקרר וטלוויזיה זורקים, דובר:

 לא, אני מדברת דווקא על מסכי טלוויזיה ומסכי מחשב שהם הבעייתיים, אוה גלעד:נ

 מה יעשו איתם? דובר:

יש, קודם כל צריכים, יש איסוף. זה לא החברות האלה, טל. זה לא החברות  נאוה גלעד:

 האלה.

 נאוה, בדקנו, יש בשופרסלים למיניהם וזה יש ... ומסכים.  דובר:

 בל עדיין, אריה,. אאו קיי נאוה גלעד:

 תגיד לי, אבל מסך, סליחה, מסך הוא רובו פלסטיק. דובר:

מה פתאום. החומרים שיש בהם הם חומרים שהם רעילים, מחלחלים אבל  נאוה גלעד:

מה שכן ועדת איכות סביבה יכולה לעשות זה לפרסם לתושבים איך עושה 
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ר או כל מיני אזרח פרטי פנייה לגופים שאוספים. פעם זה היה סנונית מיחזו

 דברים אחרים שיידעו שזה קיים.

 בדרך כלל על פי החוק מי שרוכש ... מספק של ... חשמל, טל כידן:

 כן. נאוה גלעד:

אז הספק אמור לאסוף את הציוד הישן. זה החוק. מחויב לעשות את זה. אם  טל כידן:

 מקרר ... 

 יחד()מדברים 

ת עם החברה הזאת, עם אחת משתי בכל מקרה עד עכשיו לא עשינו התקשרו טל כידן:

 החברות. נעשה התקשרות והם ינחו אותנו בדיוק מה הצורה ומה האופן. 

 כן. יש פה גם משא ומתן בעניין הזה.  אריה שרון:

 .או קיי נאוה גלעד:

 אז זה כרגע בטיפול של אריה, נכון? טל כידן:

 של ... אריה שרון:

שא של הקמפיין הזה. קמפיין "זה לא כואב . עכשיו, עלה שוב פעם הנואו קיי טל כידן:

להתחשב". הוא כבר בעבודה אצל המעצבת, אצל ... וכאמור זה, נביא את 

התוצרים ונפיץ את זה. מה שאמרנו בישיבה הקודמת, תהיה אמירה של 

המועצה, אנחנו רוצים להתחשב אחד בשני. לא ארחיב בנושא הזה. מעבר 

ושבים שנמצאים בסמוך למטעים לזה עלה נושא ההודעה של החקלאים לת

ולחלקות שלהם ולייצר שיח. שיח פשוט. ומה שמאיר הציע, בצורה לדעתי 

מאוד מוצלחת, זה, התקשורת צריכה להיות באמצעות קבוצות ווטסאפ. יש, 

מייצרים איזושהי מפה. מפה שבה רואים מי החקלאי שאחראי על השטחים 

והם יכולים להצטרף האלה שלו ומי התושבים שמושפעים מהדבר הזה 

לרסס פשוט לקבוצת ווטסאפ. בקבוצת ווטסאפ הזו החקלאי או מי שאמור 

מודיע אני מרסס ב, לא יודע מה, עוד חצי שעה, עוד רבע שעה, ואז תושבים, 

או אם הוא רוצה יותר מוקדם, ואז התושבים יכולים לקבל את ההודעה על 

ות. לדוגמה בגבעת נילי זה. אגב, הקבוצות האלה כבר פעילות בחלק מהמקומ

יש בצד הדרומי מערבי של גבעת נילי יש חקלאי ויש קבוצת ווטסאפ והוא 

מודיע להם. מאידך באביאל יש כאלה שאף אחד לא יודע מי מרסס ואז אין 

שיח. אז תושבים ככה מצד אחד יודעים שצריך לרסס מצד שני ...  את 



ד.נ. 05778                                                                                                                                   
     

  

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

17 

היא מייצרת תקשורת, האינפורמציה שעכשיו עומדים לרסס. אז זה בצורה ש

שיח בין החקלאים לבין התושבים שמושפעים מזה. אז זה בהכנה ובעבודה. 

עלו עוד כל מיני נושאים שטרם חקרנו אותם מספיק, אני אפרט בהמשך ברגע 

 שנחקור בהם.

 , תודה רבה. או קיי אריה שרון:

 אני יכולה להעלות את הנושא של שבילונה? נאוה גלעד:

 דיברתי עם חווי בנושא הזה, עוד לא חקרתי אותו אז אני לא,עוד לא  טל כידן:

אני רק רוצה להגיד שבמהלך השנה וחצי או השנתיים האחרונות נוצרה  נאוה גלעד:

קבוצה ב, תחת מסגרת של ... שותפות וקיימות והקבוצה שהתגבשה ערכה 

טיולים וסיורים כדי להכיר את המשמעות של גם מקומות טיולים כמו שביל 

 שה שמתחבר לשביל ישראל וליצור איזשהו,מנ

 ממשק. דובר:

מה שאנחנו קראנו לו ממשק כזה שנקרא שביל אלונה. והקבוצה הזאת ישבה,  נאוה גלעד:

אני הייתי חלק מהקבוצה ומיפינו נקודות באלונה, אביאל, עמיקם וגבעת נילי. 

גל נכתבו תיאורים על המקומות האלה והרעיון הוא לייצר שביל להולכי ר

ואופניים מסומן וכזה שמאפשר אולי אפילו בהר העגול לינת לילה וכך הלאה. 

 הנושא הזה, יש לך את המפה?

השאלה אם זה איכות הסביבה, אם זה שייך לאיכות הסביבה כי פשוט צריך  מאיר סיטבון: 

 ללכת לפנות ל,

 לא, ועדת איכות הסביבה, נאוה גלעד:

ה לסימון שבילים שהם צריכים לסמן את השביל. סימון שבילים, הוועד מאיר סיטבון: 

 אנחנו צריכים לתת להם מפה,

אולי לא, טל לא ציין את זה אבל הנושא של איכות הסביבה לקחה על עצמה  נאוה גלעד:

 גם נושא התיירות, כאילו לקידום התיירות.

 .או קייאה,  מאיר סיטבון: 

יא איפה, מה הסטטוס של השיח וזה חלק מהעניין הזה. הנקודה החשובה ה נאוה גלעד:

מול רשות המים, אה, רשות הניקוז וכל אלה, שבגלל אותם נקודות 

שמחייבות התערבות של גופים נוספים: רשות הגנים וכך הלאה, כי כן היינו 

רוצים לקדם את זה. זה מיזם שלדעתי כבר היה צריך להיות ולאפשר אותו, 
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נס לנושא של חינוך ותרבות לא דורש משאבים מיוחדים אבל כן דורש להיכ

ואיזשהו התנהלות מול הנושא הזה שאנחנו מדברים על המעיינות, כאילו עין 

 אביאל ... וכך הלאה וחלק מהתהליך הוא מתוך,

 עד כמה שזכור לי, מאיר סיטבון: 

 ומאוד חבל לי שהקבוצה כרגע תקועה, כאילו אנחנו לא, נאוה גלעד:

 היא לא תקועה. יש, אני צריך לקבל ...  אריה שרון:

 אני חושב ש... מאיר סיטבון: 

 ... מול רשות הטבע והגנים והסדרה סופית של זה כי, אריה שרון:

 אבל בדיוק ההסדרה הסופית היא זו שקובעת.  נאוה גלעד:

 יחד()מדברים 

 אחד הבעיות שדיברנו עליו זה הביטוח של ה, מאיר סיטבון: 

 ה לא זה. לא, ז טל כידן:

 זה לא קשור? מאיר סיטבון: 

לא, זה השביל. זה הסינגל חורשן. זה נושא אחר שאני לא אעלה אותו פה  טל כידן:

 עכשיו.

 .או קיי מאיר סיטבון: 

 ,או קיי אריה שרון:

אז רגע, אני רוצה להתייחס למה שנאוה אמרה. יש את הנושאים האלה שבין  טל כידן:

 אותו,היתר השבילונה שאני אחקור 

 יפה מאוד. נשב איתך ועם רשות הטבע והגנים ו, אריה שרון:

 אולי שירחיב את ה, דובר:

 אין לי שום בעיה. אריה שרון:

עכשיו, יש עוד סוגיה אחת שהעליתי אותה, זה אריה, יש קול קורא שנקרא  טל כידן:

 הקרן לשמירה על שטחים,

 נכון. אריה שרון:

 ת,כחולים, ויש הזמנה להגש טל כידן:

 העברתי את זה לעילאי, אריה שרון:

 ביולי. 21-עד ה טל כידן:
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לא, אני יודע. זה עד יולי. יש את זה אצל עילאי ואנחנו נשב איתו, אתה מוזמן  אריה שרון:

 גם ועם רשות הניקוז על מנת למלא את זה. 

אפשר רגע לשאול לגבי החזות הכללית? זאת אומרת אתם מדברים פה על  עירית וייס:

ויקטים מדהימים ומאוד מאוד גדולים. מה קורה לגבי כל מושב בנפרד? פר

 זה שתי ועדות נפרדות?

 כן. דובר:

 כן. דובר:

 אז רגע, אז הוועדה שלך היא? עירית וייס:

 ועדת איכות סביבה. טל כידן:

 איכות סביבה. דובר:

 . בסדר.או קייהבנתי,  עירית וייס:

וגרפית. ועדות גאוגרפיות מוקמות כדי ליישב כל נעבור לנושא הבא, ועדה גא אריה שרון:

מיני סכסוכים או בעיות שיש בין שתי רשויות על השטחים ביניהן. הוועדות 

הלוהטות זה ועדות שבין רשויות שנלחמות על אזורי תעשייה. רוצים נתחים 

באזורי תעשייה, למשל מועצה אזורית תמר שיש לה את המלונות ומפעלים 

, כן, ולידה יש את דימונה וכל מיני רשויות שהן בסוציו של ים המלח וכולי

נמוך והן רוצות את הנתח מהרווחים ובשנה האחרונה, בתקופה האחרונה 

משרד הפנים עושה מהפכה די רצינית בעניין, זה נושא שאף פעם לא נגעו בו, 

חלוקה שוויונית בין רשויות ובמקרה שלנו הייתה ועדה גאוגרפית בינינו ובין 

דונם שנמצאים מעל מי קדם, בין מי קדם  550ון על שטח שהוא יער. זיכר

 דונם ללא שיוך מוניציפלי. 550לשטח המוניציפלי של זיכרון. 

 מה הסטטוס שלה? מאיר סיטבון: 

 ?no man landמה,  דוברת:

 לא. יש מגבלות כאלה, הם, אריה שרון:

 זה נקרא שטח גלילי.ד משה אריאל: "עו

 ילי. שטח גל אריה שרון:

זה שטחים שהיסטורית לא שייכו אותם ל, יש הרבה כאלה בארץ, הם לא ד משה אריאל: "עו

 משויכים לאף רשות והם תחת האחריות של המדינה, של המחוז. 

 אבל מה זה, שמורת טבע? מה זה? מאיר סיטבון: 
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 בתוך שמורת אלונה? דוברת:

 יש הרבה כאלה בארץ. דונם, גם מי קדם בשיוך כזה. 557כן. ד משה אריאל: "עו

יש הרבה כאלה. הבסיס של גולני מצוי גם בשטח, חלקו, הבסיס של גולני  אריה שרון:

חלקו בשטח גלילי והצבא נהנה מזה כי הוא לא משלם ארנונה לאף אחד. אז 

 היינו שמה בוועדה, 

 נבקש את השטח הזה. דובר:

מעמרם קלאג'י שהוא בראש היינו שם בוועדה, הייתה ועדה שהייתה מורכבת  אריה שרון:

 הוועדה ועוד נציגים מגופים ממשלתיים, מרשויות.

 מי זה עמרם קלאג'י? מה התפקיד? דובר:

היה מנכ"ל משרד הפנים. ו, אתם יודעים שאני ... עכשיו משתף אנשים  אריה שרון:

שיבואו איתי לוועדות כמה שאפשר ואני באתי עם גלעד לשמה, גלעד, אם 

מה דברים אני אשמח. אז זיכרון, כמובן כל אחד רוצה, אתה רוצה להגיד כ

זיכרון העלו את הטענות שלהם לגבי השטח למה הם רוצים אותו. הוא קרוב 

ל, הם העלו כמה טענות, בין היתר שזה קרוב למפעלים הביטחוניים וכולי. 

אנחנו טענו, בין היתר, הייתי שם, גם אתה היית, נכון? היינו שלושתנו. טענו 

הוא ההיתכנות הסביבתית יותר קרוב לאלונה. ההשפעה שלו על  שהשטח

אלונה היא יותר, היא יותר חשובה. מדובר שמה בשטח מרעה שהבוקר הוא 

מעמיקם. השטח שייך תכנונית לוועדה לתכנון ובנייה מנשה אלונה וגם כן, 

השטח הוא סמוך לישוב אלונה. כל דבר שיקרה זה כמובן איזה, עכשיו ... 

שמנו עליו שהשטח המדובר הוא סמוך ליישובי אלונה, כל דבר מסמך שר

שיקרה בו הוא ישפיע עליהם בעוד הוא מרוחק יחסית מאוד מתחום הבינוי 

של זיכרון יעקב והוועדה ישבה על המדוכה והחליטה ש, היא החליטה 

שהשטח, היא המליצה שהשטח יועבר לאלונה. אז זהו, זה ההמלצות של 

 הוועדה. 

 מאוד יפה.  שטח דובר:

 שטח בתחום שלנו.  אריה שרון:

 יחד()מדברים 

 דונם. 557 אריה שרון:

 אריה, יש לי איזה שאלה. טל כידן:
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עוד לא עכשיו, תן לסיים. וזהו, אז אני פגשתי את עמרם קלאג'י במקרה והוא  אריה שרון:

אמר לי ש, וגם נתנו לי את הסיכום והמלצות. הוועדה ממליצה, סיכום 

דונם בשטח  557.18-לוועדה, הוועדה ממליצה לשייך שטח של כוהמלצות 

 חסר מעמד מוניציפלי לשטח השיפוט של המועצה האזורית אלונה. 

 

 קרן מעגלים – 7סעיף 

קרן מעגלים, עוד מעט אני אגיד לנאוה שתספר על קרן מעגלים, הנושא הבא,  אריה שרון:

וח, הייתה לי בעיה אבל אני רוצה רק, בישיבה קודמת ואני רוצה רק לדו

 רצינית, הייתה, עמותת העקורים ביקשה לקיים אירוע רב משתתפים,

 בסוברים? נאוה גלעד:

לא, ב... שמעל אביאל, שמעל, לא, שמעל קדם. בלי להיכנס לדעות הפוליטיות  אריה שרון:

אני מניח שזה לא כאן וזה כמובן לא התיאום שלנו, הם רצו לעשות את זה 

אות והאירוע הזה ביום העצמאות היה ממש תוקע לנו את דווקא ביום העצמ

המועצה. את מי קדם, את הבאים למי קדם, את כל הפעילויות כאן כי זה 

משתתפים עם במה ועם מערכות כריזה וכאלה.  5,000אירוע שמינימום 

עכשיו, הם, יש כאן את חופש הביטוי והם מגיעים, ואנחנו, אנחנו נתנו את 

תי להם, הם דיברו איתם, אתם תנו לי את הבקשה. עמדתנו אליהם. אמר

 תראו לי את הבקשה. 

 אולי אני ארחיב.ד משה אריאל: "עו

 כן. אריה שרון:

דיווחנו על זה בישיבה הקודמת שקיבלנו בקשה כזאת לקיים את האירוע ד משה אריאל: "עו

ולתת רישיון עסק. הרי בשביל זה פנו אלינו כי זו סמכות של המועצה לתת 

שיון לקיום האירוע ואנחנו הלכנו לבדוק את זה מבחינה מקצועית, זאת רי

אומרת בדקנו את זה בשני היבטים. מבחינה אקולוגית מה זה עושה לסביבה, 

איש ומבחינת תחבורה  5,000האם אפשר או אי אפשר לכנס במקום הזה 

האם זה בטיחותי או לא בטיחותי להביא כאלה כמויות של כלי רכב 

ם בפרק זמן נתון בכביש הצר הזה למקום שאין להם איפה לחנות. ואוטובוסי

קיבלנו חוות דעת של אקולוג וגם של יועץ תחבורה ששניהם התנגדו לקיום 

האירוע ושניהם אמרו שהאירוע הזה הוא גם מסוכן מבחינה בטיחותית וגם 
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מהווה פגיעה אקולוגית. קיבלנו התנגדות של קרן קיימת לקיום האירוע 

 להם כאחראים על שמירת היערות.בכובע ש

 זו שמורת יער וזה באחריות, אריה שרון:

וכל החומר הזה בצורה מוסדרת הודענו לעמותה שמפאת תוצאות ד משה אריאל: "עו

הבדיקות המקצועיות שקיימנו הם לא יקבלו רישיון לקבל, לקיים את 

 ר. האירוע כמו שהם תכננו והם ביטלו אותו, הם העבירו אותו למקום אח

 עשו אותו ב... באזור גנאל ... דובר:

 לא אצלנו. ד משה אריאל: "עו

 אפשר להעלות ...? ליאור בכר:

, לא, לא, אני רוצה עוד משהו להעלות. אני כאמלרגע. כן, אלה הנושאים.  אריה שרון:

 מבקש אישור,

 רגע, יש לי, נאוה גלעד:

 נאוה, שנייה. ... אריה שרון:

 אני מכיוון, נאוה גלעד:

... אנחנו במועצה יש לנו הרבה פרויקטים תכנוניים בנושא הביוב למשל ועוד  כאמל חלבי:

כל המתחם נוער אבל בעיקר נושא הביוב ועד שלא נתחיל לחייב את התושבים, 

 זאת אומרת אנחנו אמרנו נתחיל לחייב תושבים ברגע שייצא מכרז.

 אנחנו מקבלים מהמדינהאל תבהיל אותם. זה גם תושבים וגם המענק ש אריה שרון:

אלף שקל ממשרד  500בסדר, אני מדבר על העד אז אני מבקש לקבל הלוואה  כאמל חלבי:

החקלאות. כמובן באישור משרד הפנים ... מהנדסים. זה מקובל בכל 

 הרשויות,

 כל הרשויות. אני רק רוצה, אריה שרון:

עכשיו להתחיל לחייב ... להתחיל להתקדם עם התכנונים שאנחנו לא נוכל  כאמל חלבי:

 תושבים לפני המכרז.

 למימון ה, מאיר סיטבון: 

 תכנון ו... מהנדסים, כן. יש לנו את ה, אריה שרון:

 וזה יתקזז, דובר:

 אריה, דובר:

 כל פרויקט הביוב זה ידוע שמוטל על התושבים בכלל כל ה, כאמל חלבי:
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 חלקו על התושבים, חלקו הגדול, אריה שרון:

 ובעתיד התושבים יצטרכו, מאיר סיטבון: 

 בניכוי המענק.  כאמל חלבי:

 הם ישלמו פעם אחת, הם לא ישלמו עכשיו פעמיים. דובר:

 לא, אבל השאלה אם המיקום הזה ...  מאיר סיטבון: 

 אבל זה בהוצאות ... של הביוב.  כאמל חלבי:

א נוהגת שתדעו לכם, בגדול, לא שאני ... כמו אבא שלי אבל המועצה היא ל אריה שרון:

לקחת הלוואות, אין לנו הלוואות ודווקא מעירים לנו למה אתם לא לוקחים 

 הערות כי זה,

וההלוואות האלה מוחזרות ברגע שאתה מקבל את המענק או שזה, ההחזר  נאוה גלעד:

 של ההלוואה הוא מכספי תושבים? כאילו, 

 איך מחזירים את ההלוואה? דובר:

 זה מהתקציב של המועצה.  דובר:

ההלוואה נכנסת לתקציב של המועצה. התקציב של המועצה תמיד, כל שנה,  אמל חלבי:כ

 נבנה על ההכנסות ובעתיד גם הכנסות מהתושבים כך שזה מעגל,

 השאלה אם ... לטווח ארוך או שברגע ש... תושבים אנחנו סוגרים אותה, ליאור בכר:

 לטווח ארוך, כאמל חלבי:

 לטווח ארוך. דובר:

 מה, לעשרים שנה?ל נאוה גלעד:

 מה, ההלוואה? כאמל חלבי:

 כן. נאוה גלעד:

אני לא יודע מה יסכימו, אני צריך אישור משרד הפנים. לדעתי מינימום בין  כאמל חלבי:

 שנים ככה מקובל. 12-ל 10

 אין לנו אפשרות אחרת. יש לנו אפשרות אחרת? מאיר סיטבון: 

 ם ...יש אפשרות לחמש שנים נניח? ... חמש שני דובר:

 יחד()מדברים 

 אני גם מצאתי שזה משפיע על המענק איזון. אריה שרון:

דרך אגב, סליחה, עוד הערה רק. עוד הערה רק בנושא המלוות למרות שאנחנו  כאמל חלבי:

לדעתי הרשות היחידה שאין לה, בסביבות אחוז אחד בנושאי מלוות בכל 
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מיידי, עוד שנתיים המדינה אין רשות כזאת אבל יש השפעה על הוועדה לא 

 חלק מההלוואה נכנסת למענק שמשרד הפנים משלם לנו. 

 זה בנוסחה. דובר:

זה בנוסחה, זאת אומרת. זה לא כל הלוואה אבל חלק מהקריטריונים  כאמל חלבי:

 בנוסחה שנכנסת עוד אחרי שנתיים למענק של משרד הפנים. 

 כן. רגע, ההלוואה מאושרת. אריה שרון:

 י רוצה לשאול,לא, אנ טל כידן:

 כן, כן בבקשה. אריה שרון:

 אם אנחנו לא לוקחים את ההלוואה מה, איפה הקושי? דובר:

 התכנית לא תתקדם. דובר:

 יש לי קושי גם עכשיו, אריה שרון:

 יחד()מדברים 

... לא עוד לא שילמנו, שילמנו חלק אבל עכשיו מתחיל, מתחילה המסה,  דובר:

 מתחיל ...

 נון עכשיו של הביוב ...... תכ אבי אשכנזי:

 יחד()מדברים 

 ... כן, המתכננים. יש לנו את ה, דובר:

 גם היו עלויות נוספות. היה, בגלל השיהוי שהיה בכל התהליך התכנוני. אנחנו, נאוה גלעד:

 יחד()מדברים 

 אבל לא סיימתי לשאול. טל כידן:

 בבקשה. אריה שרון:

אמצעות ההלוואה אנחנו רוצים לממן האם קיבלנו הצעת מחיר לטובת ה, ב טל כידן:

 את ה, וזה מיועד למה?

 תכנון למשל, אריה שרון:

 תכנונים הנדסיים. כאמל חלבי:

תכנוניים הנדסיים. למשל, אני אומר לך שוב, התכנון, ההמשך של התכנון  אריה שרון:

 המכון שאיבה. את המכון שאיבה שנמצא באביאל, כן, סליקה. יש פה, כן, יש,

 אבל לא כבר תכננו, טל כידן:

 לא, לא תכננו לפירוט עמוק יותר, לצורך קבלת היתר.  אריה שרון:
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 אז יש הצעות מחיר? טל כידן:

 לא, יש לנו את אותו מתכנן, קורנברג, שמכר לנו אותו. אריה שרון:

 למה זה עלה עכשיו? למה זה עלה עכשיו? אייל כהן:

 כי אנחנו מתקדמים הלאה ויש,  אריה שרון:

 יש ... בביוב, או שתתקע את זה, תגיד לא רוצה ביוב, נעצור את זה.  חלבי: כאמל

 דווקא ביוב? אריה שרון:

 כן. למה ביוב ולא מועדון נוער? טל כידן:

 כי זה תכנון הנדסי. אריה שרון:

 יחד()מדברים 

אני לא סיימתי. ברגע שלוקחים הלוואה בדרך כלל הלוואה מיועדת בשביל  טל כידן:

 להשקיע ולייצר מקור הכנסה. פה,להשקיע, 

 לא, לא.  כאמל חלבי:

 השאלה למה, טל כידן:

 לא, לא.  כאמל חלבי:

 טל, זה פרויקט אחד, אריה שרון:

 יחד()מדברים 

זה חלק ... יש הלוואות לכיסוי גירעונות ויש הלוואות לפיתוח ויש הלוואות  כאמל חלבי:

 לתכנונים, עוד פעם,

 אתה מחזיר את ההלוואה? דרך התושבים. אז אם התושבים ...כן, אבל איך  עירית וייס:

 יחד()מדברים 

 אני אסביר. אריה שרון:

 ייווצר מצב שפעמיים לגבות מהתושבים. פעם אחת היום, ליאור בכר:

 נו? עירית וייס:

 כן. דובר:

בלי שהם יודעים בכלל ... ביוב ופעם אחת שנגיע לביוב שוב לגבות. אני מסכים  ליאור בכר:

 , אני חושב שזה,כאמלעם 

 אז לקחת הלוואה, עירית וייס:

עכשיו צריך לראות שאנחנו מצליחים לתכנן. בסוף ... התושבים יכניסו את  ליאור בכר:

 הכסף,
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 זה אחד הפרויקטים החשובים של המועצה.  אריה שרון:

 אני רוצה להבין, איפה עומד הביוב היום? באיזה שלב אנחנו? אייל כהן:

הביוב עומד היום בשלב שאנחנו עובדים מול בנימינה על הקו המשותף שלנו  :אריה שרון

 איתם ואת,

 התחנת שאיבה, מאיר סיטבון: 

את התחנת שאיבה שהתב"ע שלה אושרה לא מעכשיו. ועם כל הסיפור של,  אריה שרון:

 תיכנס לכל ה, זיו אני יוכל לפרוט לך את זה. 

 עלות של כל הפרויקט? דובר:

 מיליון, בוא נגיד את זה גס. 50העלות של כל הפרויקט ... בערך  כאמל חלבי:

 שזה חצי מזה במימון, דובר:

 אפילו יותר. אריה שרון:

 יחד()מדברים 

 לא, עם הזמן אנחנו רואים שזה, אריה שרון:

 אי אפשר ... שזה יתקדם, דובר:

 יחד()מדברים 

 . זה משהו,אין רשות במדינה שמקדמת פרויקט ביוב בלי .. כאמל חלבי:

אני מזמין אותך לבוא לראות, הכול פתוח פה, ולראות. זה אחד הפרויקטים  אריה שרון:

 הכי חשובים.

אנחנו אנטי מלוות. משרד הפנים יודע, כל ישיבת ... אנחנו הרשות היחידה,  כאמל חלבי:

תיכנס לכל הרשויות, כנס, אין רשות. אנחנו תמיד נגד הלוואות. אנחנו נגד, 

 רשות שמחפשת, אבל אין, ברגע ש, אנחנו לא

... הפרויקט, אחד הפרויקטים הגדולים שהמועצה צריכה להתמודד איתו  אריה שרון:

 ולסיים אותו.

 אנחנו תמיד התנגדנו להלוואות. כאמל חלבי:

 חבר'ה, יש הסכמה? אריה שרון:

 ההלוואה הזאת היא מיוחדת רק לפרויקט של הביוב, נקודה.  מאיר סיטבון: 

 יחד(רים )מדב

 רק תכנון ... אין פה, כאמל חלבי:

 תכנונים מה? אייל כהן:
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 הנדסיים. אין, לא פעילות ולא, כאמל חלבי:

 זה לא יעבור למשהו אחר. דובר:

 רבותי, מאושרת? אריה שרון:

 אלף? 500-והכל הולך למתכנן? כל ה טל כידן:

 ש לו כמה,לא, המתכנן, יש, אבל לא, המתכנן הזה הוא מביא, י אריה שרון:

 כמה יועצים, כאמל חלבי:

 כמה יועצים וכאלה. יועץ קרקע, כמובן.  אריה שרון:

 זה אני ... אנחנו מדברים עכשיו על,  כאמל חלבי:

 , בסדר? או קיי אריה שרון:

 יחד()מדברים 

אפשר שאלה רגע לגבי ההלוואה? את ההלוואה הזאת אתה מתכוון להחזיר?  שחף טנדט:

 שנתי, משהו? יש לך החזר חודשי,

 שנה.  12 נאוה גלעד:

אני אומר. האישור של, קודם כל באישור משרד הפנים. מה שיאשר משרד  כאמל חלבי:

 הפנים. בדרך כלל,

 והוא בוחן את היכולות שלנו.  אריה שרון:

שנה. אחרי זה אנחנו ניגשים לקבל הצעות מהבנקים מאיזה בנק  12-ל 10בין  כאמל חלבי:

 וואה הזאת. כמובן. ההחזר,עדיף לקחת את ההל

... החזר, אם התחלנו את השיחה היום בזה שאמרתם שהמועצה נשאר לה  שחף טנדט:

אלף שקל בעצם אם אתה ממשיך את אותו הקצב אז יש  44יתרת זכות של 

אלף שקל ... נכון? זה ההחזר שלך בעצם ללקחת הלוואה אם  44לך כל שנה 

 אני מבין נכון. 

. יכלנו גם להיות 20-ו 10-בוא נגיד, אנחנו מאוזנים. לא מדבר על האנחנו,  כאמל חלבי:

 , זה עדיין באיזון.40בגירעון 

אם אתה הולך לקחת הלוואה זה בעצם בא על חשבון משהו אחר אם אני  שחף טנדט:

  מבין נכון או לא, לא?

 למה? כאמל חלבי:

 נכות חלק ממנו,אם אתה בעצם לוקח את הסכום הזה אתה צריך כל שנה ל שחף טנדט:

 תראה, לא. לא,  אריה שרון:
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 אני אגיד לך משהו. כאמל חלבי:

 לא, זה מיועד לתקציב ... אריה שרון:

לא, זה בסדר. מבחינה תקציבית, עוד פעם אני אומר לך. אנחנו משתדלים,  כאמל חלבי:

... אני, עוד פעם, נגד נגיע מהסוף, להיות תמיד מאוזנים למרות מה ש

אני עוד פעם, אי אפשר, אני לא סופר סטאר. אין, הרשות לא הלוואות אבל 

יכולה להתקדם עכשיו בכל המסות של הביוב וכל ה... מההלוואה של 

התכנונים ההנדסיים. לא יכולה להתקדם ואנחנו יודעים את זה טוב מאוד 

 ואנחנו לא הרשות היחידה. 

נון, לא? מה, זה אלף שקל התכ 400תקן אותי אם אני טועה, זה כבר עלה  דובר:

 אלף שקל, 800עולה 

ויותר אפילו. מה אתה,  הרבה יותר, ויותר, כן. מה, אני ממציא את המחירים? כאמל חלבי:

 אלף שקל? 800מה זה 

 מיליון, בטח שמיליון יעלה, 57לא, ה... של הפרויקט הוא  אבי אשכנזי:

 לפחות אם לא יותר. יותר אפילו. וכמובן זה, כאמל חלבי:

 טוב. ההלוואה מאושרת? רון:אריה ש

 מאושר. דובר:

 אני בעד, דובר:

 מאושר?  מאושר? מתנגד? אריה שרון:

 מאושר, מה, כאילו, מה, האופציה האחרת היא לגבות מהתושבים? נאוה גלעד:

 כן. אפשר להתחיל, כאמל חלבי:

 לא, לא, לא, פשוט הנחתתם את זה ככה, אייל כהן:

 יחד()מדברים 

 ה משהו שעלה. אני יכול לשבת איתך,לא, ז אריה שרון:

 לא, אני אין לי לבטים אישיים. אני סומך על ... אבל, אייל כהן:

 יחד()מדברים 

 היה לנו, אתם יכולים גם לדחות את זה. אתם לא חייבים, אריה שרון:

 יחד()מדברים 

 צריך להגיד ...  אייל כהן:
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למה זה מיועד. תקשיב, זה מיועד, לא, אז אני אומר לך שוב. אני הסברתי לך  אריה שרון:

לא. אני, אנחנו רוצים פשוט להתקדם. זה מיועד לביוב, לתכנון הביוב. 

התכנון הזה מבוקר. משרד הפנים עובר על הבקשה ועושה את הבדיקה 

 וזה לא ממחר. אנחנו צריכים ... בתהליך, לתהליך הזה.  הזאתי. אתם מבינים?

 ...?אתה מאמין בפרויקט הזה  שחף טנדט:

 כן בטח,  אריה שרון:

 הוא הולך לקרות? שחף טנדט:

 אני הולך לקרות, הוא חייב לקרות.  אריה שרון:

 הולכים לגבות מהתושבים כסף אז הם יתחילו לממן את זה, שחף טנדט:

 כן. אריה שרון:

כי זה בעצם יתן גם למערכת של המועצה לגיטימציה לזה שהפרויקט הזה  שחף טנדט:

 יקרה.

 תקשיב, אנחנו, לא, לא, אבל אנחנו הולכים, ון:אריה שר

 צריך לבוא ולהגיד חבר'ה, הולך להיות ביוב, תביאו כסף. שחף טנדט:

 לא, זה לא ככה. אריה שרון:

 יחד()מדברים 

 תקשיב, אני נמצא בשלב של התכנון. כשנגיע לשלב של, אריה שרון:

 מה זה משנה, נאוה גלעד:

 ות שזה הולך לקרות. ... שחף צריך להודיע לפח דובר:

 .או קייבסדר,  אריה שרון:

 יחד()מדברים 

 חבר'ה, בתאריך הזה והזה יתחיל, ... אם ... המועצה מוציאה הודעה: ליאור בכר:

 תפרסם, מועצה אזורית ... להתחיל בביוב מרכזי, אבי אשכנזי:

 אבל ... יש למועצה ברירה. זה לא משהו שאנחנו רוצים ...  נאוה גלעד:

 יחד(רים )מדב

 רבותי, רבותי.  אריה שרון:

 ... אתה חייב, נאוה גלעד:

 מי ... את ההלוואה הזאת פתאום? דובר:
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לא, אנחנו שוב אומרים. אנחנו מוציאים, העלות של התכנון זה אחוזים  אריה שרון:

מהלוואה. יש למינהלת הדיור יש להם ממש כללים מה צריך להיות עלות 

ל פריט. של, של כל פריט במכלול הזה של מערכת התכנון ועלות התכנון של כ

 הביוב וזה גם כן, זה כללים של מינהלת הביוב. אתה מבין?

 אני עצמי אין לי בעיה, זה פשוט הפתעה מדי ואז ... להכין ...  דובר:

 בסדר. אז אני אומר לך, גם יכול ... אריה שרון:

 יחד()מדברים 

 רבותי, אני אומר לכם, אריה שרון:

רגע, אני רוצה להגיד שאני תומך בדעתו של שחף. אני תומך בדעתו של שחף  דן:טל כי

 שאם רוצים להתחיל ... אז להתחיל,

 רבותי, אריה שרון:

 לגבות, טל כידן:

אנחנו נפרסם את זה, אנחנו נפרסם את זה. ישנן אבני דרך. כאשר כל המכלול  אריה שרון:

 ר כדי לגבות.ההנדסי יאושר אנחנו נפעיל את ה, את חוק העז

 אבל, טל כידן:

 זה גם נעשה, אנחנו נפרסם, אנחנו נודיע. אני מקבל את זה כהחלטה.  אריה שרון:

 יחד()מדברים 

 ... את התב"ע בעמיקם למשל. אייל כהן:

 כן. אריה שרון:

 אננו צריכים מתכנן ביוב,  אייל כהן:

 אני, זה פתרתי איתך. אמרתי לך, אריה שרון:

 יחד()מדברים 

, בסדר. עכשיו אני שוב מעלה את זה להצבעה. אנחנו או קיילכן אני אומר לך,  ה שרון:ארי

  מאושר? ?או קיינדווח על ההתקדמות של זה בכל דרך, 

 מאושר.  דובר:

, תודה. אני אתן לך את הפרטים, אני אומר לך, אני אתן לך את או קיי אריה שרון:

 ה נמנע?הפרטים, אני עוד בשבוע הבא ואני אתן לך. את

 אני נמנע.  דובר:

 . בסדר. נאוה.או קיי אריה שרון:
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 הרי כל התושבים של ההרחבות, דרך אגב, מה לגבי הכספים שכן שולמו? עירית וייס:

 זה סוגיה אחרת. זה לא קשור. זה סוגיה אחרת של הפיתוח.  אריה שרון:

 זה הכסף הפנימי. ליאור בכר:

 יחד()מדברים 

 אבוא עם זה מוכן.  אני לא, אני אריה שרון:

 אתה זוכר את ההצעות, דובר:

 לישיבה הבאה אני אבוא עם זה מוכן.  אריה שרון:

 אתה לא זוכר אותה? דובר:

 לא, אני לא אזרוק ככה כדי לא להיות מדויק.  אריה שרון:

 . או קיי דובר:

 נאוה, בבקשה. אריה שרון:

 לו נושא אחד ש,טוב, אני רוצה לעדכן אותכם לגבי שני, כאי נאוה גלעד:

 ליאור, ליאור, היא מדברת. שב.  דובר:

במסגרת הפעילות של ועדת מידע, תקשורת ושירות לתושבים בוחנים שתי  נאוה גלעד:

תכניות. תכנית אחת נקראת מעגלים, קרן מעגלים. קרן מעגלים זו קרן 

לגיל פרישה שעומדים  50במימון מדינה שפונה לחתך אוכלוסייה בין גיל 

יונים של שחיקה לקבל הכשרה חינם בנושאים, במגוון גדול מאוד בקריטר

של נושאים. בדרך כלל זה היה פיתוח לשכירים ועצמאים בתוך עסקים 

ומצאנו את הנישה שתאפשר גם לחקלאים, זאת אומרת אנחנו מגדירים 

 חקלאים כעומדים בקריטריונים ה, שנדרשים על מנת לקבל איזושהי,

 ים, לא?חקלאים הם עצמאי דובר:

 כן, אבל החקלאיים, נאוה גלעד:

 יש שחיקה, דובר:

... חומרים מסוכנים וזה, כל הקריטריונים האלה. נפגשנו עם הנציג אריה  נאוה גלעד:

ואני נפגשנו עם הנציג של קרן מעגלים. הם מאוד מאוד מעוניינים  כאמלו

 לפתח את זה, אפילו להוות דוגמה לחקלאים אחרים ברחבי הארץ ואנחנו

נצא בפנייה לתושבים. זה עלה היום לאתר. ישנה טופסולוגיה וכל מיני דברים 

והמועצה נותנת לזה תמיכה בזה שענת תקבל את הפניות של האנשים 

שמעוניינים להיכנס לתכנית ועומדים בקריטריונים ואנחנו נביא לפה לערב 
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הסבר את הנציג שיוכל להסביר בפירוט כי אם זה יתחיל להיות ברמה 

טנית שכל אחד פונה ישירות לקרן הם ילכו לאיבוד בנושאי טופסולוגיה. פר

 אז רק רציתי לעדכן שקרן מעגלים מאפשרת את זה ו,

 יוזמה ברוכה. באמת יוזמה מאוד יפה. דובר:

. עוד נושא שעכשיו בטיפול, שאני אעדכן לגביו במידה ותהיה thank you נאוה גלעד:

שיר לאזרח שגם כן נבחן לאור שינויים החלטה, זה נושא של שי"ל, שירות י

 מה שקורה בתוך שי"ל, זאת אומרת כל הנושא של,

 שי"ל, תגידי שירות ... לאזרח.  אריה שרון:

 שירות י... לאזרח.  נאוה גלעד:

 יחד()מדברים 

 כן, זה מגמה של המדינה לא להשאיר אזרח, אריה שרון:

 מומחים ל...  נאוה גלעד:

 בכל התחומים שהוא מול הרשויות נמצא איתם בבעיות ו,  עבודה, ... אריה שרון:

 להקים פה כזה? דובר:

 להקים פה מרכז כזה. נאוה גלעד:

 אנחנו בוחנים את זה. מה? מה? אנחנו בוחנים, אריה שרון:

 תשמע. יש פה, נאוה גלעד:

 יחד()מדברים 

 או בשיתוף עם בנימינה או, אריה שרון:

לשחק כדורגל. לא, יש פה אנשים, יש למשל בצלאל הבן שלי ... במקום  נאוה גלעד:

 בבנימינה הוא ... בנימינה. 

 רבותי, אריה שרון:

 זה משהו ש, נאוה גלעד:

 אנחנו, תראי. אנחנו נפגשים, אריה שרון:

 שבוע הבא. נאוה גלעד:

שבוע הבא עם האחראית על התחום הזה. יש כמה אפשרויות איך שזה יהיה  אריה שרון:

. אם באמת יהיה ביקוש ... על זה יכול להיות שאנחנו נחבור עם וזה גם כן ..

רשות שכנה, עם בנימינה, שזה יהיה בשיתוף פעולה בעניין הזה. נראה באיזה 

 אופן שהוא הכי יתאים לנו. כן, ליאור.
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יש עכשיו בחודשים האחרונים יצאה המדינה בקריאה לרשויות לציין את  ליאור בכר:

 5-פחות מ סך הכול. ... מילואימניקים פועלים זה המילואימניקים הפעילים

מהאוכלוסייה שעושים המון, בכל הרשויות עכשיו התחילו עם ... לציין  אחוז

אותם וכל מיני והוקרה וכל מיני רעיונות. אני קורא קודם כל למועצה אולי 

לחפש איזשהו תקציב כן לתת איזשהו ייצוג לבדל מי הם המשרתים הפעילים, 

 ו משיגים את המידע הזה. איך אנחנ

 מקבלים מהמדינה, מאיר סיטבון: 

 תציין, הקהילה ... ליאור בכר:

 אפשר לשאול תעודת ... מאיר סיטבון: 

 רעיון, אבל בואו נחשוב מה אנחנו עושים, ליאור בכר:

דיברנו על יקיר אלונה שעלה וירד, זאת אומרת הוא עלה כבר לפני שנה שאני  נאוה גלעד:

כים לכתוב את זה שהנושא של יקיר אלונה צריך להגדיר את חושבת שצרי

 הקריטריונים ובתוך זה איך ... קריטריונים,

זה משהו אחר. המדינה קבעה בכל הרשויות, תסתכלו עכשיו מסביב, גם ...  ליאור בכר:

מועצה, לציין את כל משרתי המילואים הפעילים ברשות. זה יכול להיות ערב 

להיות משהו. צריך לזה תקציב, אני קורא כאן אחד שעושים, זה יכול 

לחברים לחשוב על מה קודם, מה עושים ואחר כך נחפש את התקצוב אבל זה 

משהו שהוא חם, אנשים כן ... הוקרה, קונים פלאפון, אני יודע, גם זה, 

מקבלים פלאפון. גן שמואל מציין, זה מציין, תבואו לפה תבואו לשם. אני 

ולי כאילו במי קדם למשרתי מילואים ומשפחותיהם אשמח שנחשוב, אפילו א

 או איזה משהו בסגנון. לא צריך הרבה כסף בשביל זה אבל צריך,

 נשמע יפה אבל לא נראה לי ש, מאיר סיטבון: 

 שמה? ליאור בכר:

 שאפשר. מאיר סיטבון: 

 אפשר הכול, מאיר. רק צריך לרצות. ליאור בכר:

 אני יודע. הכול אפשר. מאיר סיטבון: 

 עוד דבר שרציתי לציין, נאוה גלעד:

 אני מציע לשלוח תעודת הוקרה לכל המילואימניקים. מאיר סיטבון: 

 אני, נאוה גלעד:
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 מה ... את זה? מאיר סיטבון: 

 רגע, באמצע המשפט. נאוה גלעד:

 אני ... עושה ...  מאיר סיטבון: 

 יש הרבה עושים. ליאור בכר:

 מי הרבה? מאיר סיטבון: 

 באלונה יש. ר:ליאור בכ

 שמות. 4אתה לא יודע, אומר הרבה. תן  מאיר סיטבון: 

 אני, עומרי, ליאור בכר:

 אתה. מאיר סיטבון: 

 כן, נאוה. אריה שרון:

טוב. אני רוצה לדבר על הנושא של היערכות קיץ מבחינת ועדת מידע. אנחנו  נאוה גלעד:

ומבחינת יוצאים לחופשת הקיץ. אנחנו רוצים מבחינת מערכת החינוך 

הבטיחות ומבחינת אינטרנט לצאת עם אוגדן או איזשהו משהו מסודר שכל 

בית אב יקבל אותו עם התייחסות לנושא של קיץ, שמש, התנהלות, ילדים 

בכבישים, פנייה להורים, פנייה לילדים וכך הלאה. אז ועדת חינוך מתכנסת 

ר, אז תיקחו בשבוע הבא. אני יודעת שיש את הנושא של היערכות לקיץ, ליאו

 גם את זה בתוך המכלול.

 זה כבר בתוך, שבוע הבא יש פגישה של ועדת חינוך, ליאור בכר:

 מה, להוציא חוברת? מאיר סיטבון: 

 להוציא, נאוה גלעד:

 נאוה, פייפרלס. אולי, דובר:

 באינטרנט.  נאוה גלעד:

 באינטרנט. אנחנו היום פייפרלס.  דובר:

 לו אני כשעשיתי את זה בחדרה זה היה עם ...לא, בדרך כלל, כאי נאוה גלעד:

 נאוה, הדור שלנו, דובר:

 אני ... באתר הזה? אייל כהן:

 תראה, אפשר לבדוק את הניתוב אבל בגדול מה ש, נאוה גלעד:

 אפשר גם ברשתות. דובר:

 ... שימושים במידע הזה באמת באתר את חושבת? דובר:
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ווטסאפ, בכל הכיוונים. בווטסאפים באתר, לא, ... באתר ובקבוצות ה נאוה גלעד:

ובפייסבוקים ובכל הכיוונים. אנחנו כן מנסים כשאנחנו מעלים לתוך 

הרשתות היותר זמינות קישור ישירות לאתר של המועצה כי בעצם בתוך הזה 

חייב להיות עיבוי של התכנים. גם אחד הנושאים שדיברנו עליו זה שמודיעים 

וע לאחור, זאת אומרת היה אירוע, כתבו, על אירוע אבל לא מסקרים את האיר

 הנה, יש חגיגות ... אבל אין,

 מי אמר ... דובר:

 כל אחד ואחד מבעלי התפקידים בתוך המועצה ועל זה אנחנו, נאוה גלעד:

 כן, על זה אנחנו עובדים.  דובר:

 ... איך צריך לעשות את זה. נאוה גלעד:

מובן להזכיר, בטח מכירים, זוכרים, יום אני רוצה להזמין את כולם כ 1.6-ב ליאור בכר:

 הבז האדום באלונה.

 כן, כמובן.  אריה שרון:

 מאוד חשוב. גם יהיה משהו ... ומאוד יפה, מוזמנים כולם.  ליאור בכר:

 מאה אחוז. רבותי, תודה רבה לכם. אריה שרון:

 רגע, רגע, רגע, עירית וייס:

 אה, בבקשה. אריה שרון:

של אביאל שאם אני מבינה נכון שנה הבאה  70-וע עכשיו של היש את האיר עירית וייס:

 נדמה לי זה יוצא עמיקם?

 כן.  אריה שרון:

אחר כך גבעת נילי. ובעצם אנחנו רוצים לבחון את ההשתתפות של המועצה  עירית וייס:

 ב,

 הבקשה הזאת הונחה על שולחני, אני בוחן אותה ואנחנו ניתן תשובה. אריה שרון:

 ונחה הבוקר על שולחנך.ה נאוה גלעד:

 הבוקר? מאיר סיטבון: 

 כן. אריה שרון:

 לא שמעתי. אפשר לחזור? מאיר סיטבון: 

 סיור של המועצה.  אריה שרון:

 כן, שכאילו כל שנה למושב אחר. כאילו השנה לאביאל, עירית וייס:
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 הונחה על שולחני. ... לחיוב, בודק ... ובלב, כן.  אריה שרון:

 ה, בלב רחב בוחן את האפשרויות. ארי עירית וייס:

 יחד()מדברים 

 המילה האחרונה,  אריה שרון:

 אלף שקל.  500יש לנו הלוואה  כאמל חלבי:

 אלף ... 100 דוברת:

חבר'ה, תודה רבה לכם. אני שוב אומר לכם, כל שאלה, כל דברים שנאמרו  אריה שרון:

ם. גם השאלות כאן ואין להם הסבר אני פנוי, זמין, זה תפקידי. לשירותכ

 שאתה שאלת, אני אפתח הכול והכל גלוי. לאן היא הלכה, זהו?

 

 

 ** סיום הקלטה** 


