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 פרוטוקול 

 

, טכנית ישיבת  לטוב אנחנו נתחי ם. טוב, נתחיל, אהלן, ערב טוב לכול אריה שרון:

 , בועייםפני שהיות להמועצה הזאת הייתה אמורה ל

 צערך. אנחנו נשתתף ב קודם כל אייל כהן:

 רבה. תודה.  תודה  אריה שרון:

 נשתתף בצערך. עצה כמועצה, כחברי מו אייל כהן:

אז אמא נפטרה הייתי חייב לדחות ועשינו את זה בעיתוי של פני  ז זהו, כן א אריה שרון:

ימודים שתכננו אז  מודים, עכשיו הדיוח על היערכות לשנת הלתחלת הלי

   ה, יג את , להפשנה כזאתלי תאושש לאט לאט, תהיה ילצערי זה נדחה. נ

 

 אישור פרוטוקול – 1סעיף 

, פרוטוקול  פרוטוקוליםר ואיש – נתחיל בנושא ראשוןאז ככה, אנחנו  שרון: יהאר

הפרוטוקול ון? נכ אמל,כבר חולק מזמן גם למי שהיה הערות, כ אחרון.

 המאושר,

 מה, מה זה פרוטוקול,  כאמל חלבי:

 וקול הישיבה האחרונה, פרוט אריה שרון:

 , עם ה, זה מה כאמל חלבי:

 כן.  אריה שרון:

 , אתה, אבל מה, אתה רואה אותי ככה אייל כהן:

 כן.  אריה שרון:

 תה רואה אותי ככה.  א אייל כהן:

  תי. גדתנ ה רו שאנייים יזככל הח אייל כהן:

 ,  הבהלתלא, לא, לא,  ובר:ד

 זה לא, וף כרמל, דח אריה שרון:

 זה ברור.  זה ברור,  אייל כהן:

 

 רכות לשנת הלימודיםהיע – 2סעיף 
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תאמר כמה  הוחר, , לשנת הלימודיםיערכות לשנת הלימודיםשתיים, ה שרון: הארי

  מילים

   חלק.עבר טוב, עבר חלק. אולי בגלל שלא הייתי זה   דובר:

 רוחה בבקשה. זה היה יותר מדי,  אריה שרון:

די קצר, רוב האנשים פה הם באמת גם הורים   האמת היא שזה יהיה ארי:שרחל ב

ראו, חוו, כזה או כזה. אז אני ם וגם די מה שנקרא קרובים לזה, לילדי

אבל רק ככה,  ים יבשיםונה לי כמו נתאני אגיד את זה יותר, נרא, ממש

, אני  , לגבי הגנים. יש לנו כמו שהיה לנותחיל לגבי. נונהשניכנס לתוך התמ

אומר שצריכים לעמוד בקריטריונים של  כול זה מזכירה שהעליות באש

ביבות כרגע בתנועה של בסנו ילדים. אז אנח 6כמות ילדים שזה לפחות מעל 

יהיה  , וזה דים בחו"ל עדיין והם צריכים לחזור, ועודילכי יש  112ל 110בין 

סית קטנים שלנו יחנים גנים, הג 5נחנו בסדר ויש לנו ל אז אגודדר בערך הס

ילדים,   27ה אומר? גנים יש לנו בגן אלון והילדים חיים טוב בתוך זה. מה ז

ואחד   16אחד , 3גילאי נים קטנים של , יש לנו ג23ילדים, בשקד  27בגן חצב 

ם  הגינו . מה שאומר שהשנה לא היינו צריכים סייעת נוספת, מה שאנחנו17

, הכל בהתאם הצורך ותמיד 3לפחות בקליטה של הילדים של גיל ב, לעשות 

שני  סתכלים על העניין של הצורך, רק הוספנו לשבוע הראשון והנו מאנח

, לא גמולים, מי  עם ההחלפות, גמוליםבערך מישהו שיעזור עם הילדים, 

 בכלל את המושגים האלה. שעוד זוכר 

 ואה לשנה קודמת? ו בהשים ך המספררוחה אי כאמל חלבי:

 פחות, משהו כזה.   7הפרשים של בסדר גודל של  ארי:שרחל ב

 אה, זה קטן.  כאמל חלבי:

 שנה שעברה היו פחות?  דובר:

 חות.  לא, אנחנו השנה פ רחל בארי:

שות, את רואה להבא? שתהיה ירידה? כי יש פה התחד מה את צופה אייל כהן:

 ? תחדשותה

, אני יכולה להגיד שמה שקורה למשל עם  0-3ה לדעת לגבי ולאני לא יכה, א רחל בארי:

ילדים כבר  33, יש לנו ם עלפחות אנחנו מדבריאז ל א'העלייה לכיתה 
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, שזה בסדר. עכשיו מה יהיה לגבי,  ה א' שזה, שזהה לכיתפוטנציאל לעליי

 .  0-3 אין לי נתון של

 לודה, יהיה.  תגבירו את הי דובר:

 116ה  קנתלוי אם יאכפו את ת דובר:

 אחרת לא יהיו פה שוכרים.  דובר:

 גיא.  חיד את אל תפ דובר:

מי שיצא  ילדים, קודם כל קליטה של הינו לקראת האז זה לגבי הגן. מה עש רחל בארי:

צבע ירוק, אמנם לא טבעי כי אנחנו הכנסנו דשאים  גנים ראה לו להסתובב 

י  הכל כ אתו , לא כיסינים הקטנים שזה רקפת וגפן. לא, לאסינטתיים בגנ

ית תחושה ומגע בלהיות בחול, זה אחד עדיין ברמה של חוויהילדים 

שרד החינוך, אחד צלנו וכל צוות מהדברים גם כן ש, כשמנהל המחוז היה א

שא הזה של  וב זה הנושהוא מאוד חשדבר קא ציינו אותו כהדברים שהם דוו

מדי  יםולעם העולם הזה ברגליים, בידיים. יש עניינים שע המגע של הילד

, אנחנו  חתולים שעולים עליו וכוליפעם לגבימה, מה קורה עם החול, אם יש 

זה נוכל   , יעשה עבודה ואתשקירינו יעשהק הגדול מקווים שלפחות החל

מהם  4-לראות האמת היא בהמשך. אז זה ממש, יש לנו חמישה גנים, ב

ו ל יההיה לו, הוא היה הראשון שהם שכבר שמנו שטחים גדולים ובאחד מה

 יין מהווה חלק, דשא סינטתי אז זה עד

 אמרת,גנים בהתחלה,  4ת ציינ דובר:

 ,  יש לנו חמישה רחל בארי:

 , אמרת בר:דו

, כל אחד בהתאם לגודל כנסנו עכשיו ממשה 4-גנים, ב 5ש לנו שמנו. י 4-ב רחל בארי:

ם שכבר הוא היה הראשון  ו ואחד מהכמות דשא סינטתי שהכנסנשלו את ה

בעבר מתחת לאחד  י, דשא סינתטי כבר תטלו דשא סינ יהשהששמנו, 

, הוא היחידי שלא. אנחנו וגם כן יש לו שטח מרוצף גדול המתקנים, אז הוא

 בתוך הזה. 

 ף משפט, רק להוסיאפשר  ליאור בכר:

 מה?  נים, צביעות מתקנים,גצביעות מה עוד,  רחל בארי:

 פט רק על זה.  שמ ליאור בכר:
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 בבקשה.  רחל בארי:

י דברים. אחד כמו שרוחה ים איתו שני מועצה יכירו. הדשא באשחבר ר בכר:ואיל

פגע בריאותי  באמת מהזכירה זה הנושא של החתולים שעושים בחול ושזה 

 ר, ינווטר

 ?הו שהיית קטן לך קרה מש דובר:

 עים. ם ילדים עם תוללא לי כשהייתי קטן, היו רואי, לילדים פה קרה ליאור בכר:

 החול, לא?  על לתגדאתה גם  דובר:

, זה  זה דבר ראשון. דבר שני היה בשני הגנים החדשים בעיית ניקוז נוראה ליאור בכר:

, עשינו שנה כשהיה גשם לא יכלו ילדים לצאת החוצה, היהאומר כל החורף 

שעברה עבודות ניקוז, החול אי אפשר היה עם החול לעשות את זה כי הוא  

ר את שא פתר, אמור לפתודכן הולי פשוט נשאב למטה ויצר מפגע בטיחות

 נקווה לראות בגשם הקרוב.  הדבר הזה, 

 , אנחנו זה רחל בארי:

 גם עם שיפור,   יצא אריה שרון:

 כן.  ליאור בכר:

פעם , הוא כל םיך, האשכול הזה בכלל היה החלולהמש םטוב, יש לנו חלו רחל בארי:

שאנחנו  א הבתחת יותר ומתקדמת, הדבר ממשיך, כל פעם חתיכה בו מתפ

ד הטכני של לקרות את האמפי מי שזוכר שם את  הצ  רוצים זה צד אחד הוא 

שנו קול קורא ממש אמפי בין הגנים הקטנים לגדול, אנחנו הג, יש האזור של

לתוכנית  , משרד החינוך עוזר בתקצובים לפי קולות קוראים. הגשנו עכשיו

, איך  לוש מר שהחלק המרכזיידי זה אוהגן העתדי, כש את הגן העתי שנקר

 , ת, איך אנחנו מאפשריםמייצרים למידה שיתופי אנחנו

 וע הבא, בשב אריה שרון:

 מה? רחל בארי:

 פגישה, אריה שרון:

 כבר הגשנו אותו.  רחל בארי:

 לא, הפגישה עם המנהלת.   אריה שרון:

נית ועם הכל.  נחנו הגשנו כבר עם התוכה גם קורא, אלנו, את פגישה יש רחל בארי:

ראית שם בשבוע הבא. אז אנחנו נקווה, זה לפחות  חעם האו לנפגישה יש 
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את מה  , את צעד מאוד מאוד מאוד מקדם, אנחנו נקווה שהמשרד גם יקבל

 שאנחנו רוצים. 

 זה מנהלת תחום בינוי במשרד החינוך.  אריה שרון:

 כון.נ רחל בארי:

 ,  ראית שםזה לא אח אריה שרון:

 ב.  או כסף, זה חשובישיוב איך קוראים לה, לא חש מאיר סיטבון: 

 לא, היא שם,  אריה שרון:

 ,  ריהא בסדר רחל בארי:

 ספר.  פני חודשיים לבית ל 120הביאה כבר  :אריאל

 ? היא, היא, היא,  120נתנו  :דובר

 כן, כן, היא הביאה,   :יאלאר

 לקחנו אותם מכפר כנא.   מאיר סיטבון: 

 למה?  120 טל כידן:

 , צביעה, סיוד.  כלוהלים בבית ספר אלונה לשבי אריאל:

סדר את כל הכבלים שם, יש  . ל30,000 בערך עוד ועוד, ועוד לזה צריך להגיע,  אריה שרון:

 בלים שראית?  את הכ

 ושל ה,  מאיר סיטבון: 

מחה שאני ם, ל. עכשיו גם בגנים יש גם כן צהרוניז זה הקטע בגדואוקיי, א רחל בארי:

, גם  די הצבנו צוותיםפר. ס ית, גם של בלומר מילה לגבי הצהרון גם של הגן

של ההורים ם , רואים את זה לפי הרישושל הגן, גם של בית ספרלצהרון 

אחוז   80או  70, אפשר לדבר על , זה ממש קרוב ל, אני חושבתבשנה הזאת

ז אנחנו מתמודדים עם דברים יותר משנה שעברה גם בזה וגם בזה, א

ך מבחינת רישצהגדלה של המה וגם  כישות של ציודדשים, גם רח

י חוץ רק  ם ילדשמתוכ ילדים 325פר, סך הכל המתחמים וכוח אדם. בית ס

  מרנו אהתחלנו לקבל תלמידי חוץ זה היה שכבעבר  46, שאני אומרת רק 46

 לונה, שליש ילדי חוץ. שני שליש אשליש ושני שליש, 

 פעם ראשונה יש מורה.  את לא אומרת דבר חשוב.   דובר:

, זה לפי הסדר. האמת ששכחתי. בלי קשר, גם לפי  עתיהגא חכה, עוד ל רחל בארי:

 ה.  הסדר הגלגל הז
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 ם, מה זה פעם ראשונה, והיה את של דובר:

הזה באמת יש    , על הדבראחריו עוד אחד. עלהיה, כן. לא, לא את שלום  בארי:רחל 

ילדי חוץ יש לזה   46משהו, משהו להגיד. על כל פנים שוב אני אומרת, אנחנו 

רת שאנחנו משאירים את העל אזוריות שהיא ינו, זאת אומבלגמשמעות 

להיות  , אם יש ירידה בגן, יכולמו שראיתם קודם ישתנו חשובה, כי כמבחינ

כך המשך בבית ספר וכולי, תמיד צריך לשמור את המקום שיהיה לה אחר 

, מבחינת אם אנחנו רוצים לשמר את מערכת החינוך יםהזה, אנחנו צריכ

ות. אז  הזה של העל אזורי פתח היסודי כן לפתוח את הו גן שלנו לפחות ה

סתובב  וכל היתר שלנו. מה קורה לגבי היערכות הקיץ, מי שה 46כרגע זה 

הייתה  ופחים וחדשים, באמת הייתה, בבית ספר ראה שבילים מט

יתה בדיקה , היהתייחסות לנושא ההנגשה בבית ספר וזה אחרי שהיה

ו  ת שעשינפר. גם בדיקות נוספוהסת בי, של נושא הנגישות בצועית שלמק

רים שלהם אנחנו נראה גם  וצאקוסטיות וכולי שהתנושא של הנגשות ל

  במהלך השנה וגם כן במהלך הקיץ הבא גם באמצעות קולות קוראים כאלה 

, אני  הכלהשל, מתחם  ם מתחםואחרים. בסוכות אנחנו אמורים לסיי

ד  כולים בעצם עו ינחנ, קיבלנו, א מקווה שאנחנו נסיים אותו עד סוכות

 ,  טואת זה כבר אוטודצמבר, אנחנו רוצים לסיים 

 ,, מה זה מתחםםמה זה מתח ובר:ד

תה שתהיה מחולקת לשלושה, היא קיימת היום  זה אומר כי  הכלהמתחם  רחל בארי:

ולעוד משהו שבית ספר , , לפרטני, לתרפיותאבל היא תעבור שיפוץ, לשלושה

פחות השתמשנו   נוה כבר דלתות, אנחלש שי אותו בתוך כיתה אחתצטרך י

תם בטח דול בבית ספר כי גם חוק החינוך, איקבל כוח מאוד גבזה והיום זה 

יוחד, חוך  וברדיו, כל הזמן מדובר על חוק החינוך המשות שומעים בחד

אומר  יהיו לו ולאן הוא יילך, אז זההחינוך המיוחד ואיזה היבטים 

נחנו, אלה שיצאו  , אלה שאםדייל החינוך שמקסימום שהמגמה של משרד 

וסדות הרגילים למוסדות החינוך המיוחד, מקסימום מהם יישארו בתוך המ

ה, את מה שהם צריכים. בין היתר זה הכיתות המיוחדות  שם אתלו ויקב

לא כל כך קיים בבתי ספר  שהם יכולים לקבל את מה שמגיע להם. מה ש

, כמות  זה שאנחנות א רגילים זה די יחסית קיים אצלנו ואנחנו רואים
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ת את זה לא ליי למוסדות החינוך המיוחד, ואני אומרשמגיעה אהילדים 

מים את כיתה ו' או ברגע שמסימים את  מסייאחת ולא פעמיים, זה ברגע ש

ם נמצאים  והבום שהילדיאת הזץ  פיםפתאום חוטכיתה ז' והורים 

בית  ל את שבמסגרות שהם לא בית ספר אלונה ואין את יכולת ההכלה הז

גע לא משנה מה  , זה כרלאיזה בית ספר הם הלכופר אלונה, ולא משנה ס

יש קשיים אובייקטיביים לילדים,  ם לצורך העניין. הורית ההייתה בחיר

  ה בזקצועי שיודע איך לטפל ה ואחרות שבאלונה כבר יש צוות מלקויות כאל

 וךאז אנחנו רואים שהם מגיעים לבתי ספר לחינת, חוובמקומות אחרים פ

, זה חלק  פרסנו משפרים את התשתית שקיימת בתוך בית יוחד. אז אנח מ

בכלל   או דווקא אצלנו,, ל לך לקראת הזהעניין הזה, ומשרד החינוך המה

נו אב בית חדש, היה מכרז,  מה עוד, כוח אדם, קיבלבמדינה באופן כללי. 

פונקציה  , אב בית חדש בבית ספר וגם חלק מכם היו שותפים למכרז הזה

 חי.  פינת הל שהחד

 ת?בימי זה אב בית? מי זה אב  אייל כהן:

 מו אלכס,  אב הבית ש רחל בארי:

 אלכס וייס.  דובר:

 אלכס? אייל כהן:

 , אמלוא, כה רחל בארי:

 אלכס וייס.  דובר:

 אלכס וייס. רחל בארי:

 מאיפה הוא הגיע?  אייל כהן:

 הוא לא מאלונה, קודם כל הוא לא מאלונה,   רחל בארי:

 היה מכרז שפורסם, והוא התקבל.  בון: יטס מאיר

 מאיפה הוא, איפה הוא גר? אייל כהן:

 הוא גר ב,  רחל בארי:

 בית חנניה.  דובר:

ניה. ובינתיים תחושה מאוד טובה לבית ספר ובאמת נכנס בשיא  בית חנ רחל בארי:

 ן אדם שמביא הרבה יתרונות איתו,  הכוח, סוג של אובר קואליפייד וב

 ו כישורים מעבר למה שנדרש. ל יש אריה שרון:
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 כן. רחל בארי:

ניהלתי איתו שיחה לפני כן, דיברתי איתו, תשמע אתה רוצה , אב ביתעל ידי  אריה שרון:

אנחנו לא נהיה מרוצים וגם אתה לא. בוא,  ממש, שלא אחר כךאת זה? 

רוצה. אני  זה השכר, והוא שכנע אותנו שהוא רוצה, שהוא כןתראה תעודה, 

, אתה נכנס הרשומיםר למה שאתה רואה לתנאים שמע, מעבו תי לאמרת

 זה יהיה הערךנכנס למקום קטן וחמוד שכיף לעבוד בו ותה למשפחה, א

אתה בא לבית ספר אתה  ואתה בא, לא בכל מקום לעבודה שלך. ף המוס

א ראיתי בהרבה  , זה לא, לושב עם המחשב בחדר המוריםרואה שרת י

נתיים זה ם, תראו, ימים יגידו, אבל ביוצימר מקומות ככה, והם בינתיים

 הצלחה. נראה כאילו, 

 רה.  מוה עוד יהיאולי הוא  אבי אשכנזי:

 מה? אריה שרון:

 ת,יכול להיו דובר:

 יכול להיות.  אריה שרון:

 30-באזור מצהרון גדל, הונים, גם בבית הספר כמו שאמרתי קודם לגבי צהר רחל בארי:

, זה אומר את  ת עצמופיל אהכ מעט , שזה ממש כ60למשהו לכמעט 

ין והילדים יה של הענייבבנולי. אנחנו עוד עם כיתות וכההיערכות שלנו 

 קווה שככה זה ימשיך.  עושה רושם שכיף להם ואני מ

 ?פרס של בית ילדים בצהרון 60 כמה, :דובר

 .  60-קרוב, כן, קרוב ל רחל בארי:

 ות,  זה רק כיתו כידן: טל

 ם.  מיי יפקים למחול רחל בארי:

 עד כיתות ג'.   טל כידן:

 '? זה עד כיתה וו :דובר

  13:00סיימים בגם ד'ים שהתחילו לבקש עכשיו כי יש להם יום אחד שמ יש רחל בארי:

 וזה חדש. 

 יומיים יש.  טל כידן:

 יומיים? רחל בארי:

 זה שני וחמישי.   טל כידן:
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 ה, כאלות יל, התחילו בקשאז התח? 13:00שהם מסיימים בהם ב רחל בארי:

 ? זאת אומרת, בעיה עם זה ויש טל כידן:

, אנחנו , הבעיה זה הכמות והתשתיות שיש לצורך העניין, ואנחנולא, אנחנו רחל בארי:

שות מבחינת הקטע של נו יותר התגמנו גם אפשרנרצה ללכת להכל, אנח

,  ציות, גם בגן, הצענו יותר אופציות לקבלת ילדיםיותר ימים, יותר אופ

ו, היה חשוב לעצב צוות, כי אחד הדברים הכי חשובים  יקשם בורים שה

, הוא תלוי זה מאחר וילד מגיע מתוך המסגרת אל הצהרוןושא של צהרון בנ

בצוות שלוקח אותו, הוא לוקח בצוות שמשלח אותו שזה המורים ובעיקר 

שנמצא רק יום בשבוע, או אמא ואם לדוגמה הילד  הצוות שלוקח אותו.

יוצר  ה כי זה נו לא מאשרים את ההחלפות האלאנחאז ף, שלו רצתה להחלי

 טיחותית, דול ומבחינה במאוד גבלבול 

 נה שעברה?הצוות הוא כמו ש טל כידן:

 ך?אי רחל בארי:

 כמו שנה שעברה?  טל כידן:

 כמו שנה שעברה מה?  רחל בארי:

 ? ות אותו צוותהצו טל כידן:

בשם רמות   יישהנו מוספוה נשארת איתהסיון שם, ו אביה הרכזת היא  רחל בארי:

שהיא גם עובדת בתוך הצוות של בית ספר והיא גם ממשיכה איתן והיום  

 ,  , אזף עוד אחד בגלל הכמות של הילדים שגדלהאנחנו הולכים להוסי

 , היא זשיר דובר:

 והם צוות טוב.   טל כידן:

 זה בגן.  זשיר רחל בארי:

 גן. זה האחראית ב זשיר דובר:

 איות שם, ואלישבע הן אחר רז ה גם, שיז זשיר נים.בג זה זשיר רחל בארי:

 ? אה, אלישבע גם נכנסה :דובר

 כן.  רחל בארי:

 חמודה אלישבע. היא מקסימה. דובר:
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בגן יש את אלישבע ואת האחראית, הרכזת זאת שירז ויחד איתה עובדת   רחל בארי:

ת בעצמה שרק עכשיו  תיה אבל גם בימים שהיא לומדת, היא סטודנטיתח

 , וראהלתעודת השלמה השה עו

 בראש,  דובר:

 שבע ויחד איתה נמצאת גלית בן משה ו,אית אליאז יומיים אחר רחל בארי:

 כיף, שזה אמהות, זה אמהות. זה ה דובר:

ד  כן. כן. ויש עוד אחת שהיא, עמית, שהיא גם עושה להם חוג ויש להם עו רחל בארי:

 ת.  חוג, חיה באה לגן, שזה דרך חברה חיצוני

  .עשתה את זה פעםזה אלישבע  :ברוד

 אלישבע עושה דרך חברה חיצונית. ש רחל בארי:

 סימה.אלישבע מקמאוד. יפה פה, י דובר:

 באמת, זה שהצוות,  ונוצר שם משה רחל בארי:

 ירון הרבה שנים. אני חושב, בגן במ  ם במירוןממש כאילו, שני דובר:

 ן. נכו רחל בארי:

 ? משהו כזה.  נכון דובר:

 נכון.  :ריבא רחל

 מכיר את זה אישית. שם צוות ממש טוב, אני יש  טל כידן:

כן, יש שם צוות באמת טוב, אנחנו מרגישים את זה לפחות מבחינת הילדים  רחל בארי:

 ,  ם ווריהוההיענות של ה

כים ואז כיף להם והם גם כאלה מדריכות שם אז גם ההורים סומכשיש  אייל כהן:

 הם. הילדים שלאת וח בטוחים יותר לשלשים מרגי

הלת ספרייה  נו קיבלנו מנהחלט. מילה וחצי על הספרייה, אנח, בנכון, נכון רחל בארי:

תעודה ל שויקי נכנסה והיא בעלת ם כן ובגלחדשה, ויקי עברה מכרז פה ג

שבת רייה אז קיבלנו את האישור למחכדי לנהל ספשל, היא סיימה מידענות 

,  ראשונה ספרייה בתהליכיזה לד. הגיעצם רוצה להספרייה וזה מה שאני ב 

ה קיימת, כבר עובדים על זה, צריכים להכניס את כל  תוכנקודם כל ה

ספרים שם שזה באמת   30,000יש לנו בסביבות הספרים שזה המון עבודה, 

, לדים בבית ספרפחות החלפות של הים לגדה ועבהמון אבל כבר התחילה 

שבים  ת הכל לתוש אנגי עיון הוא שזה להבצע, הרכנס והתמה שכבר נ
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מי אוניברסיטאיות ה בדיוק ההשאלות היהישרי. זה לא האפבמקסימום 

 מרי.  שמכיר, אבל זה יהיה כבר בפינה אחרת לג

 ושבים?קר שירות לבית ספר או גם לתהספרייה נותנת בעי  היום דובר:

 ם.ג דובר:

ית  ד בא שבגלל שהספרייה נמצאת ליבים. אבל יוצקודם כל היא לתוש רחל בארי:

נמצאת ליד בית הספר, כמו שאתה יודע שיש דרישות  הספר, לא סתם היא 

שיודעים  ית מרכזי פיס ממש ליד מוסדות חינוך כי מפנילמשל של בני

וגם  אלה שקרוב, , סליחה, הלקוחות הגדולים ביותר הם באמת שהקניינים

ן.  נו זה מצוילבנות הרבה תוכניות בתוך בית ספר יחד עם הספרייה ומבחינת

 הריים פעמיים,  פתוחה אחר הצשהספרייה  ימיםיש 

 ספרים?ה? באים להחליף  ויש תנוע :יאלאר

 כמעט קבוע,  הל לקוחות , יש קנועהיש ת רחל בארי:

 תיע אותי שיש, הפ דובר:

ושה  ן בתחדן, למרות שאנחנו נמצאים בעידנו נמצאים בעילמרות שאנח רחל בארי:

 שלנו שאנחנו, 

 

 מדברים ביחד 

 

שנקבע על ידי משרד הפנים ששם היו   זה משהו סטטוטורי הועדת בחינ :רוןאריה ש

על  צועי, אחד ממשרד התרבות שאחראי קנציג האיגוד המחברים אחד מ

,  , מישהי שאחראית על ספריות, ראש המועצה שהוא חבר ועדה הספריות

גת משרד הפנים שהיא יושב ראש הועדה ונציג מעמד האישה שגם כן נצי

, תיערך בצורה הכי  ממש באים, רואים שהיא תהיה. וכן חייב להיות,

  ספריות, יוצא לי הרבה לשבת בועדות מכרזים מבחינת  דעו,ראויה, רק שת

שיושב  ת, ראש מועצה רשות אחר של רשויות אחרות, אה, ויש נציג של 

א רוצה  עכשיו היא גם חדשה אז היס חנה בועדה, לא חייב. אבל ההיא מפרד

יות, קודם כל אתה  אומר מכרזים של ספר אניאז שאני אהיה או כאמל 

קצת יוצא דופן, אני   , זה אה שספריה זה קלאסי ברוב המקומות זהור

ית, עכשיו זה מידע הכל דרך המחשב, לאסכי קריאה קלאן, ספריה אחזור ל
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דרך המערכות המידע ממוחשבות, אז מפסיקים לבוא לספריות כמו פעם,  

 אדם.  ר כוחחס סר כוח אדם,ם חוג משיכים במקצוע הזהאבל עדיין, מ

אני  תי, שהספריה הוא מקום קהילתה רואה אמבחינת הספרייה אצלנו,  ליאור בכר:

הורים שרוצים לעשות הרצאות  פור, אני יודע שיש עכשיו יודע שיש שעות סי

כל מיני דברים שאפשר להשתמש בה,  לייך בנושא הזה? ועוד לקהילה, פנו א

 . מספיק , לאאם לא, רק השאלות זה לא כי השתמשזה מקום שכן צריך ל

עצמה היא בעצם בית לנושא אז זהו, במקרה הזה לא, לא רק זה, הספריה  רחל בארי:

הזה של, של תייחסות לנושא הספרות בכלל בקהילה, כולל עכשיו אנחנו  

ר איזשהו  לייצמתקיים בתחנות לראות, רוצים להתחיל את זה גם, גם מה ש

אבל היא אבן שואבת ולא   ה. לז בן שואבתא אהיה י שהספרקום קשר בין המ

בית  הילתית. רואים בספריה כמתחיל ונגמר בה, התפיסה היום היא מאוד ק

הילה. מה זה  ה אל הקם וגם, גם היא יוצאת החוצם חוגישמתקיימים בו ג

ו צריך לתת פה, , מאיר שלאני כבר מזמינה אתכם 24.10נה כבר באומר? ה

 הרצאה.  ייתן פה 

 היה מפוצץ. י זה דובר:

, זאת אומרת  ל"יאז אנחנו נעשה את זה במועדון הגמלאים בגבעת ני רחל בארי:

נו ככה רואים  ואנחעשינו באביאל פעמים שוהיו אה אל הקהילה יצהספריה 

  בחינת זשהו איזון חוזר מבעצם את התשתית הקהילתית שיש פה אי

ש שעת וי שנוריה ביחד. אותו דבר שעות סיפור, גם כן חידוהספהקהילה 

חשוב מאוד שהילדים צריך להיות איזון חוזר  עצמה,  סיפור פה בספריה 

רואים, נוגעים בספרים, זה  וים אותה, חוספריה, לדים באים אל השגם הי

ד שהוא יישאר,  , חשוב מאוואבל אנחנעולם באמת כמעט הולך ונעלם 

בן  ם התחושה והחוויה של להיות בתוך המקום הזה. כמושאנשים תהיה לה

גרים ר בעבר של אנשים מבו, מפגשים שהתחלו כבשלשם מפגשים  ששי

ן, וזה משהו שהולך להפסיק, , עם אלה רונחובבי ספרות, שזה היה יחד עם

תפס פינה בבתים פרטיים שזה גם עוד  חלקו יהיה בתוך הספריה, חלקו גם 

ית שלה. אני הספריה היא תשתמהכיוון ועדיין איזשהי נישה מתפתחת 

נו את מערכת החוגים,  שובים למיניהם, אנחדיברנו על מחד שהגירוצה ל

הכנסנו מערכת תשלומים ממוחשבת חדשה, היו כאלה שכבר נהנו  אנחנו 
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פה   איתה אבל מצאו את הדרך, אנחנו בכו ממנה, היו כאלה שקצת הסת

זאת שאנחנו רואים אותה  כדי לפחות לפתח את הנישה הבשביל לעזור, 

 ד, כמאו

 אוד, אני, ת טוב מדעובהיא  טל כידן:

 שר עוד,  פמה א דובר:

 עלייך שאתה דוגמה. אבל אתה זה לא דוגמה, אי אפשר להגיד  רחל בארי:

 טל, למה לא?  אתה הדוגמה הכי טובה דובר:

 זה, אנחנו מדברים על מי שהוא לא אלוף, לא, כי טל הוא אלוף ב רחל בארי:

 אבל היכולת,  לא,  דובר:

 

 מדברים ביחד 

 

 לא הצלחת? רי:רחל בא

 לא, אבל הוא יותר,   :דובר

 הצלחת?  במחשב רחל בארי:

 ,אם היא טובה או לא, אבל הוא בתור איש מקצוע יכול להגיד אריה שרון:

אומר אני קצת  בתור הוא לקוח, הוא אמר וואלה, הנה ליאור בא והוא בא  רחל בארי:

 מה, יך לראות יתי אז צרהתקש

 ידותית,  היא יד אם  יכול לראות הואלא, אבל  דובר:

 זהב,  יש את שביל ה רחל בארי:

 ע.  י יודאנ תית, אם היא אם זה,לא, הוא יכול לראות אם היא ידידו דובר:

היא  , אבל ד לא במאה אחוז ידידותיתיש את שביל הזהב, היא בואי נגי רחל בארי:

 בסדר, נותנת את המענה. 

 היא במאה אחוז ידידותית.  דובר:

 ,  שלומים יהיו דרךהת שכלך וזה צעד מבור דובר:

 

 מדברים ביחד 
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,  15ש, לחוד 16-, ה15נתנו הנחה עד הגיד לך, אנחנו כרגע אני לא יודעת לה רחל בארי:

נראה באמת כמה עשו כי אני משערת ששבת אנשים יישבו על זה כדי   15-ב

 הנחה.  5%-לפחות להרוויח את ה

 לות, זה מבורך. שדרוג והתייעזה  דובר:

שהבן פס מקוון, אבל זה לא זה. כק. אנחנו כבר התחלנו לפני כן בטוספן אי רחל בארי:

צריך לסיים את כל הפעולה, צריך להתקשר למועצה  , ואומראדם לא בא 

אנחנו  התהליך ופעם הבאה ן את רת שיתקשרו כדי להביוזה, פה אני משע

לעלות על התשתית הזאת, זה לא רק קטע של החוגים, אנחנו רוצים  רוצים

 ים לנוער, לכאמל, לנוער, לתנועת הנוער,  לומהתשש

  הכל, הכל, דובר:

מה זה  שלא יודע  זה שמיזה, אז הבעיה הכי מרכזית שלה  דרךהכל יעבור  רחל בארי:

סף, מי שאלו מי זה משלם, אני שילמתי את הכמספר, מה זה משלם והרבה 

מה רשוהארנונה ך כלל יוצא שזה אב הבית שהוא בעצם זה, משלם הוא בדר

פעמים משלמת, זה כרגע אני קוראת לזה הבאג  בה יו למרות שהאישה הרעל

נחנו לא היחידים,  קיים בכל הרשויות, אשל העניין אבל זה לא משנה, זה 

ומים, אז זה אנחנו נסתדר גם עם זה. אני לים כאלה תשלאלה לפחות שמפעי

ת  ד גדול ספציפית למערכ ם מאו, עם כמה שהיה לי סקפסיזתאומרכבר 

 בהרבה ממש שהיה לנו לפני כן, אז מבחינתי השתדרגנו.  א טובה , היזאתה

 אנחנו נגלה,  :דובר

 עשיתי את כל, הצלחתי ואני  דובר:

 כבר שילמו.   20-מעל ל ובר:ד

 

 מדברים ביחד 

 

ם, כרגע  ש אנחנו נהיה ממש יותר חכמים, מה שאמרתי קודלחוד 16-אז ב רחל בארי:

שאנחנו נדע לאמוד. אני  15-יה עד התהיה נדיקצהאי ה,דיקציזה לא אינ

לא ם, אנשי 80אחוז,  80, אבל אני לא רוצה, לא 80יודעת על סדר גודל של 

 אחוז.  80

 , 20-ב דובר:
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 לא,  כאלה שעשו את הפעולה, חלק נתקעו, הנה ליאור למשל אומר אני רחל בארי:

 תי.  אה, גם אני נתקע דובר:

 ה, דיקה ב , נעש15ו נגיע לנאז אנח רחל בארי:

 

 מדברים ביחד 

 

ו אצלנו  כמה לא עשו גגם כמה הגיעו לחוג, כמה נמצאים בחו אנחנו נראה  רחל בארי:

אז משהו היה שם. או שההורה סתם מתנסה שזה הרבה   ,את הפעולה

 פעמים עושים, 

  לרי במועצה היום?מה החוג הכי פופו :אריאל

 די, די הולך.  המחול  רחל בארי:

 ל?רגוהכדו אל:ארי

 , אני חושבת שמה קראנו לו,  גם כן כדורגל, אתה רואה לפי הקטע של רי:בא רחל

 גם ג'ודו יש איזה,   דובר:

חוגים,  דגל, זאת אומרת אלה ה די ממשיך להיות חוגי הדגל ו לו מה שקראנ רחל בארי:

 בהזגמנות צריך לעשות חשיבה על עוד, ש ואני חושבת

 גים ש, יש חו אריאל:

 זה כל פעם,  מעלים אתו נחנת אזאת אומר רחל בארי:

 דו ביעד של נרשמים מספיק?יעמו, יש חוגים שרצינו להקים ולא :אריאל

אנחנו ניתן לזה את  נחנו התחלנו, אמרנו מתחילים.. אפסקשום דבר לא הו רחל בארי:

 זה,  ן ימשיך מה לא. כהזמן של זה לפחות עד הזה, ואז אנחנו נראה מה 

   ?והכל מסודר ותהסעיש החוגים  כלאגב ל שחף טנדט:

 , בלים הסעהקודם כל ילדי גן לא מקתלוי בגילאים,  רחל בארי:

 ו,  חברי מועצה יכירצריך לעדכן על הכדורסל שה ליאור בכר:

 ?שמה דובר:

כי מי שהפעיל לא יכל יצא מאלונה לא כי אנחנו הוצאנו,  שנה הכדורסלה ליאור בכר:

 להמשיך. 

 יובל שחר.  דובר:
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ולכן  הוא ברגע האחרון לא יכלוניסו המועצהלמצוא מישהו חלופי, גם . ןכ ליאור בכר:

 שירצה,   של הילדים מיאגב מבחינת העתיד פעולה מבורך תוף עשינו שי

 זה המקום של השיתוך, בגלל זה השיתוף פעולה.   רחל בארי:

חקו ככה גם בליגה ויהיה  עם בנימינה גבעת עדה, כאשר הם ישן, מבורך, כ ליאור בכר:

ריך להגיד לציבור, אין  . הדבר הכי חשוב שצשרויות יותר טובותאפ להם

זה , אבל אבלשוב, יו לעבור עלסעות לגבעת עדה, זה נושא שאולי שווה ה

 הגיד את זה.  כרגעאין הסעות לגבעת עדה, חשוב ל

 לדים מדובר? כמה י דובר:

 אגב מאוד,  ד בהתהוות,זה עו ליאור בכר:

 ,  וותאנחנו עוד בהתה בארי: רחל

 ספר,   הם עובדים טוב, עם בית ליאור בכר:

 לא, כמה היו בשנה שעברה בחוג של הכדורסל?  דובר:

 , אתמול הם היו בבית ספר. זה גדל ליאור בכר:

 שנה שעברה היו המון.   דובר:

כדורסל, הם עושים ריצ'ינג אאוט מאוד מאוד  ם הביאו המון המון ילדים לה ליאור בכר:

 יפה, 

אי, הוא אומר לי  לי טלפון מהאחר ני עניינים, למשל היום היהמי כל יש רחל בארי:

לך משהו מהאחראי מגבעת עדה, אני חייב   שיבי רוחה אני חייב להגידתק

, יש שני הורים מאלונה  להגיד לך משהו, אמרתי לו מה, אמר יש שני הורים

,  היא בושתתלהכשיו, נים שהילדים שלהם ילבשו תלבושת. עמוכשלא 

על גבעת עדה אלונה, אנחנו דרשנו שאלונה, סט של  עוברים ו נחנמאחר וא

ה הסמל  רוח, הוא אמר לי שהסט. אמרתי לו אתה דאגת אלונה יהיה שם

גם אנחנו.  י מרתנו לא מוכנים לזה, אנמצא, הכל נמצא, ויש התנגדות, אנח

הוא ך, שחק. הוא הולך גם בתוזאת אומרת ילד שהולך לשחק, הוא הולך ל

 המשמעת,ק מחל אומר לי זה

 ברור. ברור. דובר:

 לק מהלמידה שלהם, זה חלק, זה ח רחל בארי:

 ברור.  דובר:

 לא, אמרתי לו אנחנו איתך. כאילו,  רחל בארי:
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 נעשית פה?  וההרשמה לחוג כדורסל אז היא דובר:

 כן.  ובר:ד

 או בבנימינה?  דובר:

 גם התשלום פה.   דובר:

 ושניים שם,   הפד כרגע מתקיימת, יום אח, לא רחל בארי:

   הרשמה הוא שואל,ה דובר:

,  הולך ככה, רגע, ד'ו של, קודם כל זה ההרשמה של הליגה היא שם אבל שלנ רחל בארי:

דמה ים נגש אחד פה ושני, מפוצהחו' ה-ד' פה וכיתות ה'-, כיתות א'כיתות

 חק? ץ, למה אתה צולי בחו

 ואל אותך על ההרשמה. הוא ש דובר:

 צר, ק אם זה שאללא, הוא  שחף טנדט:

 ה ההרשמה? איפ דובר:

 אם זה מה?  רחל בארי:

 קצר, אמרת ש,   שחף טנדט:

אתה מסכים לדבר, הוא   אני מבחינתי שאלתי את אריה זה קצר? אם ,הא רחל בארי:

 כוונתי.  ביקש חוג, לא הת

 לא, בסדר,  שחף טנדט:

נצטרך  ו נחנשא אני חושבצה מוע כחבריכי מילה על החוגים כן  , אבללאב ליאור בכר:

יותר ויותר מקצועיים, ו להיות קרוב, הרעיון הוא שהחוגים יהפכלדון בזה ב

שיותר כיתות  נחנו רוצים שכמהל בחול, אדורסרגל כה של כדוגאומרים לי

נבחן   אמנרו שנים 5פני שדיברנו על חוגי דגל ל ו', ז', ח', ט', מה שאין לנו, כ

ת אחרים, נעשה במקומופה שר קדימה, ומה שאי אפתם נלך כמה חוגים ואי

שזה  . ה הכי מקצועי שיש בשביל זה נצטרך תשתיות בהמשךמה שפה יהי

 יריית פתיחה.  כבר

 קרא, בדיוק, , מה שנשזה כבר רחל בארי:

 רבה,   הרוחה תוד אריה שרון:

 בבקשה. רחל בארי:

 ל הידע ועל הפרטים,  ע אריה שרון:

 ה רבה, באמת.  תוד דובר:
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 משהו,   רהעיה לאני רוצ שחף טנדט:

 בבקשה.  אריה שרון:

ל,  לא מטופ למה? כי הואהוא מטרד. החול בגנים לגבי החול, רוחה כבר,  שחף טנדט:

ם במחלות מהחול הזה, הם  זאת אומרת שהילדים שלי קבוע מטפלים לה

פעם  זה אני צריך זה מטרד חבל על הזמן, נורא רגישים לזה גם. עכשיו, 

בת שלי נגד תולעים. זה נורא בעיני. ל לרע ש או פעם בחודשיים לתתבחוד

כזה שטח   שיהיהגבולי בכמה זה חוקי גם חצי עכשיו, ממה שאני יודע זה 

 גדול שהוא לא מקורה.  

 לא כל כך גדול.  הוא  אריה שרון:

 רובע.  מטר מ 200שמע, בגן של חגית יש שם היום ת  שחף טנדט:

 ה, אני, תרא אריה שרון:

 . הילדים כל היום משחקים בוחול ש של בע מטר מרו 200 שחף טנדט:

בין להגיד לך משהו, צריך לשלב כמו שהיא אמרה בהתחלה,  י רוצהאנ ה שרון:ארי

קמה   זאת שהיאבעיה ההצורך שיהיה חול ולחוש את הטבע וכולי לבין ה

טופל מספיק, ואני מקווה  יה מ, עכשיו הוא, הוא לא הוהיא באמת רצינית

, אני לכן גם זירזתי את  יתיובאמת שאני הי םחימאוד שעכשיו, שקטנו השט

הייתי מודע לזה שא, כי אני אישית הד, לעשות את של לעשותהעניין הזה 

רק לאחרונה וממש זה, ואולי זה  וכל הדו"חות ואחרי זה הייתי מודע לזה 

הדשא הסינטתי, אני מקווה, מאוד מקווה נו ועשינו את אשמתי גם ואז נכנס

ר, ואני  יות נוכל לטפל בבעיה מצמו ים הצטכשבכל זאת השטח עכשיוש

 אעקוב אחרי זה.  

 שוב, בגן של חגית,  זה ח שחף טנדט:

 כן, כן, בסדר.   אריה שרון:

 ,  שהוא גן גדול, יש שם שטח מאוד מאוד גדול שחף טנדט:

 יפול הוא,  כן, הט אריה שרון:

עם  ם רשת, ה, מכוסה, עמקור טפל, אם החול לא עכשיו אם רוצים, מה זה ל שחף טנדט:

שלו בחול, עם  תולים באים לשם. ברגע שחתול עושה את הצרכיםגומיות, ח

 זה מגיע מחלות.  

 הוא מדבר על החול מתחת ל,  רחל בארי:



10411                                                                                                                                         
  

 ____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

20 

 , לא על החול שחף טנדט:

 , כל הגרוטאות לחצר גרוטאות רחל בארי:

 

 ים ביחד מדבר

 

 גרוטאות, אצל חגית זה הזה של ה דובר:

 , גם אצל חגית, בות שהייתה שם, גם אצל גילהורכאני אגיד את המ דובר:

 קורה הכל, חצר גרוטאות, אצל חגית מ רחל בארי:

 ם חצר גרוטאות על, זה אי אפשר לשיו דובר:

 יש לה את הדשא החדש, דשא בכניסה, יש לה דשא בצד ויש לה  רחל בארי:

 אני מסכים לבדוק את זה,   בר:דו

אני רוצה לעבור איתך יש בעיריית תל   ביב,א תלקן זה עיריית מתומקום  נדט:שחף ט

 תראה לי שיש בו חול כזה. אחד.  ,, אחדנים, אחדג 2500אביב 

אתה מדבר על   גנים בבנייה רגילה בתל אביב,קשיב אנחנו מדברים על ת רחל בארי:

 . חולעולם אחר, אנשים בחרו לגור פה בין היתר בגלל שיש פה 

 זה. א נסכם את א, בולא, ל אריה שרון:

 ,  גם שאלהאבל זה  רחל בארי:

 רוחה,  אריה שרון:

 רגע רק אדוני אני רוצה להגיד משפט.  רחל בארי:

 כן.  אריה שרון:

או ממקומות  לה האם הם באים רק מהגנים שלנו התולעים האהשאלה  רחל בארי:

 , חשופים לעולם. בעולם יש דבר אחדר'ה הילדים אחרים, חב

 וחה, דבר על זה רלא מהוא  דובר:

 הוא מדבר על זה,   רחל בארי:

 , תשימו חול אבל שלא יהיה, הוא מדבר על המניעה אבל  דובר:

 בסדר,  רחל בארי:

 אני בעד חול.  צריך לטפל.  בעד חול, אני  שחף טנדט:

 ,  אני בטוחה ש רחל בארי:

 רגע, טיפול בחול,   דובר:
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 , אני לא יודעת איך מטפלים בחול רחל בארי:

 חנו ניכנס,  אנלא, לא,  דובר:

 חברה שמטפלת בחול.  בטח יש ר:דוב

 ,  כנסיאנחנו נלא, לא,  דובר:

 . , יש וטרינר שמטפל בדבר הזהשחף, אנחנו על זה, בגלל זה דובר:

 אנחנו ניכנס לדבר הזה.   דובר:

תהיה החלטה שזה זה אז מודולרית, כל פעם בסדר. עכשיו יכול להיות שאם  רחל בארי:

 חתיכה.וד יף עוד חתיכה וענוס

 כן.  דובר:

 לבחון,  , אבל שוב רחל בארי:

 ואז הגננת תסכים,  דובר:

 מה היתרון וזה עניין הבא, מה, מה, רחל בארי:

 ם זה חול אחר, אם זה לא חול ים? חול אחר? רגע תגיד לי וא אריה שרון:

 כן, הן לא מוכנות לוותר,   רחל בארי:

 לפחות יש,  דובר:

 

 יחד מדברים ב

 

 רוחה תודה רבה.   אריה שרון:

 תודה לכם, שיהיה לכם ערב מצוין.  רחל בארי:

 תודה רבה.  דובר:

 וחצי. להחדשה ולא אמרתי מי הלתנו שנה עם מנועבר רחל בארי:

 ידי. גת דובר:

 . לא? הולכים קדימה, איזה יופיועברנו אחלה ואנחנו  י:רחל באר

 כן, כן.  דובר:

 ,  ורהה מי המורה, איזהיא אמרה לגבמה  דובר:

 שכחת את המורה רוחה,  דובר:

 נכנס.  מורה אחד  מאיר סיטבון: 

 איזה כיתה הוא מלמד?   טל כידן:
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 מורים אתה רואה מורה אחד.  הר כל חדב דובר:

 ,  מורה היה תמיד :דובר

, , מורה, שהוא חמוד לאללהמורהעל המורה, סליחה. אה, אה, רגע, משפט  רחל בארי:

בית ספר אלונה, שהוא ייחודי בזה  בשמזכירה לכולם  באמת, אבל אני

מציבור  70%שי חוגים הילדים חשופים לבערך שבגלל יש את יום שי

דרך כלל, זה בל זה מה שיש. וברת זכר ארים, סליחה שאני אומהמורים הזכ

, המורה זה המורה והמחנכתלא קורה בבתי ספר רגילים כי הם תמיד 

 , לעולם שלתוח מת פבא שיאז יום שיוהמחנכת, 

 ? אלונההמורה מ כידן: לט

 מה? אז הם גם וגם.  רחל בארי:

  מורה מאלונה? ה טל כידן:

 . לא רחל בארי:

 מבית חנן,  דובר:

 לא, לא, אין, רחל בארי:

 ם.  לא, לא, לא, סת דובר:

 מה, הוא מורה או מחנך?  דובר:

 רה ומחנך.  מומחנך.  דובר:

 ה, מחנך.א דובר:

 ת לומר לך.  קיא בפרטים אני חייבאתה ממש ב רחל בארי:

 מה? דובר:

 לומר,  אתה בקיא בפרטים אני חייבת רחל בארי:

 כלל לא,  לא, אני ב דובר:

 דעים שיש הבדל.  ך, לא כולם יוהבדל בין מורה למחנ רחל בארי:

 מה,   ע שיש,לא, אני יוד דובר:

 אם הוא לא יידע את זה, אישה מזכירה, אישה מזכירה, עם  דובר:

 בכל מיני, הוא יכול להיות מורה לכל הכיתות,  :דובר

 .בסדר רחל בארי:

 ,, אני לא יודעכת ידלאה למורמ דובר:

 א בפרטים, לא, אתה בקיאמרתי ש רחל בארי:
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 ש בכלל לא.  בכלל לא, ממ דובר:

 קיבלת פה מחמאה.   דובר:

 , ע שיששומ שונה אניפעם רא דובר:

 מה אתה מתנצל, מחמאה.  דובר:

 ,  נתתי לך מחמאה, מה רחל בארי:

 לא טוב,  בין מורה למחנך, מה להבחין שאתה יודע  דובר:

 יפה.  רחל בארי:

 כבוד.  ר: דוב

 י.  באמת מאיר, לא כולם יודעים, חבר'ה בי רחל בארי:

 . ביי דובר:

 

 דיווחים  –כוללנית  תוכנית  – 3סעיף 

כבר  ית שת הכוללנלות זה התוכניקש להעשאני מב אבטוב רבותיי, נושא ה אריה שרון:

ואנחנו עוברים לערוך את התוכנית   הרחבנו עליה ודיברנו ואישרנו אותה

כהן, שהוא   ה להזכיר שאיילם איתה, אני רק רוצמתקדמי הזאת אז אנחנו 

חבר ועדה, הוא הרפרט בנושא של תכנון אז ביחד ניעזר בו המון ונקדם את 

 התוכנית הזאת.  

 , דם אותי בכלוםא מקהוא לא עזר לי בכלום ול דובר:

 מעגל, לא חילים, זה כה רגע, רק מתסליחה? לא, ח אריה שרון:

 , אנחנו נשב דובר:

 אבל לפני חצי שנה, ומה?   דובר:

יש  תלוי באחרים, אז זה, כמו אריה, אריהומה? ככה מתקדמים לא כולם  דובר:

 , מנשהאת זה, יש את התוכנית, יש את 

 ?  קיבלנו תקציב לזה טל כידן:

פעם אחרת בישיבות פה דווח תקציב לזה נבחר,   יש תקציב לזה וגם דווח  רון:יה שאר

, במהלך  , בר לוי דיין, שבדצמבר הם יעשו כאן, הםמשרד מתכנניםנבחר 

 דצמבר הם יבואו לכאן,  לת בתחידצמבר, 

 מפגש,  דובר:

 נסדר, כבריהיה מפגש, אנחנו  אריה שרון:
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 וסיור.  דובר:

כל זה תכנון מצב קיים, מה הפוטנציאל,  את היישובים, קודם כיר וסיור, לה אריה שרון:

 ו,  ובים שאנחנו נקיםוועדות היגוי עם הייש

 כל חברי המועצה מעורבים בזה?  טל כידן:

 , בטח. לא, סתם, בטחחוץ ממך. מה?  אריה שרון:

 מעורב.  ות אני אשמח להי טל כידן:

 ו, מה?  אריה שרון:

 בזה.  עורבאני רוצה להיות מ טל כידן:

 , בטוחאני  אריה שרון:

 תקשיב,  מאיר סיטבון: 

הקטע של האגודות שהם צריכים על יש את הקטע של האגודות, תסביר  :אייל כהן

 להיות, כי הם בעלי, הם בעלי הנכסים, 

איתם ועם, עם כל בעלי העניין צריך לשבת גם האגודות, גם בעלי הקרקע,  אריה שרון:

 , וכנית הזאתדעו התרק שתית הזאת, כדי לחבר אותם לטובת התוכנ

 אז רק בדצמבר,   טל כידן:

 ,  שנייה, רק בדצמבר אריה שרון:

 זה מהר,  דובר:

 ,  תאמין לי, ברשויות אחרותשויות, תשאל ככה, ככה עובדים בכל הר  אריה שרון:

 מה לא ינואר,  דצמבר, ל דובר:

 מה? אריה שרון:

 , למה דצמבר דובר:

 כן.  אריה שרון:

 י? יישארו באותו מקום.  איפה הערים יברחו, תגיד לל דובר:

 נית היא ל, כן, עכשיו התוכ אריה שרון:

 שה ואז הוא מגיע לפה.  פשוט מתחיל במנ דובר:

, והתוכנית היא תוכנית מתאר מקים את הזה לא, לא, ביחד. ביחד. דווקא אריה שרון:

ים, היא  יהיו חברהנציגים , ממשלהשאחרי שנבנה תוכנית זה כל גורמי ה

סטטוטורית שהיא תהיה מחייבת לכן צריך לדון ולבדוק  תהפוך לתוכנית 

טוב כי אחר כך זאת תהיה תוכנית מחייבת, יש גם, יש גם חיסרון בזה 
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על כל כי אז לא חשבת על כל הדברים ומידי עושים את התוכנית מהר ש

 כלול ופתאום אתה מצטער על הדברים, על מה שקבעת. המ

 נים, נכון?הפ  זמה של משרדצם יוזה בע טל כידן:

בתוכנית המתאר הקודמת,  הזכיר שוצה לררוצה להזכיר. אני רק ני רק א אריה שרון:

ולנו היינו בה וגם אני חלק ואני, שהיינו חלק בקודמת שחשבנו שצימרים,  כ

 .  יני סיבותף לא יצא מזה כלום מכל מבשורה ובסואמרנו, זה היה כאילו ה

ואתה אומר אוקיי אני  טורית תוכנית סטטוועצה עושה תה כמרגע, אם א גלעד זרקה:

 ,  ובים יגדלו לעודצה סתם דוגמה שהיישרו

 כן.  אריה שרון:

 בתי אב,  400 גלעד זרקה:

 כן.  :אריה שרון

 כים לתת לך, אני לא מסלא אלייך אגודות או הזה ואומר לך ובא  גלעד זרקה:

 , יש, שי ,לא אריה שרון:

 מה אתה,  ועצה אתה כמ גלעד זרקה:

ותטי כי  קחות חלק, זה מצב היפודות לולא, זה ביחד, האג, קודם כל זה אריה שרון:

אני קורא לכולם  שאותו אינטרס, אבל אז יש ועדת היגוי  ת יש אלאגודות 

 כולם,  והולכים, המטרה היא להגיע עם הסכמה ל

 כל הזמן, בגלל זה אנחנו חותרים  דובר:

 וידוי, , רק מוסכמות עם הזה גלעד זרקה:

גם זה, אבל תשמע, הבעיה היא לא האגודות, הבעיה היא המוסדות   אריה שרון:

הממשלתיים. זה, זה, הם גם ייקחו חלק בעניין ואם משרד הפנים לוקח פה 

ם את זה והוא מוביל, הרי בהתחלה הם החליטו שהם מתקצבי חלק

 מיליון.   5מיליון.  6-ל 5 צלנו זה ביןיונים, אבמיל

 , 4.800 : יטבוןמאיר ס

 מיליון.  5 אריה שרון:

   רק על התכנון, כן? טל כידן:

 , כולה, כל התוכנית אריה שרון:

 רק על התוכנית?   טל כידן:
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יישובים  10-על התוכנית. אז הם רצו רק ממועצמות מ רקכן, נו אני מדבר  אריה שרון:

הם   י ואז, אנחנו רוצים להיות בפנים וכולומעלה ואנחנו רצנו למנהל התכנון

נו לתוך הועדה המרחבית עם מנשה, כועדה מרחבית ואז אנחנו,  הכניסו אות

גם מתבקש. אז  ואז זה אפשר לנו גם להיכנס לתוכנית כי הדבר הזה גם,

דצמבר ויתחילו  גיע יחרי החגים, לומר שזה מתקרב. א אני רק רוצה  זהו, זה

 וזה, וכשתתחיל העבודה היא, 

 

 ד מדברים ביח

 

 החברת תכנון? את בחר  מי טל כידן:

 אנחנו, היינו במכרז.   אריה שרון:

 אני, אייל כהן:

המועצה, אני גם היה צוות של תכנון, צוות מ ו, אני מזכיר לךסיפרנו, דיווחנ אריה שרון:

ו  ים והדיאו משר, ובזה היה במועצה וכולי ובאו, , כאמל ואני סיפרתי, אייל

ומקצועיות   חדשנות תכנית עם ציגשהבר לוי דיין  בינהםמשרדים מוכרים, 

 התלהבו ממנו.  וכולם 

ה צריך לכתוב את שם וכל אחד הי שישבודפים כאלה חלוקה לכל אחד נתנו  אייל כהן:

, רשמנו כל אחד  מרו יצאו החוצהשהציג וגשרד דעתו באופן אישי על כל מ

 זה,

 לא,  אריה שרון:

 הצוות שלה,  שם עם  י, פרלהלאה, ואז בסוף היה, בדקו את הכואז המשכנו  אייל כהן:

 ם, בלי זה, כי באמת הוא,  א שיש תמימות דעים בין כולואתה מתפל אריה שרון:

, עם  אנשים שתבין 20הם באו כל המשרד כזה הגיע עם איזה זה היה יפה.  אייל כהן:

ואחד הוא מתכנן ואחד הוא  ציבור ואחד הוא מהנדס שהוא  ל אחדכ

, עומדים לך בשורה חבורת כזהל , באים איזה חמ"הואואחד  אדריכל

ב וכל אחד מתחיל לדבר לספר את הסיפור שלו יושענקית, אתה  אנשים

. זה היה דווקא מעניין. אתה רואה  ת, שעות, שעועותהם שואתה מקשיב ל

זקנים  ברות, איזה בית , שלא נהיה פתאום איזשהו בית קגם איך חושבים

 פה?  שנה? מי יהיה 20פה. מה יהיה פה עוד 
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 , 2040עד  ון:יה שראר

, מי יגור פה? תהיה הרחבה, לא תהיה הרחבה, יהיו 2040איך יהיה פה עד  אייל כהן:

 מה יהיה פה?פה עוד בתים, 

 עוד יישוב,  דובר:

 . פרקרה פה. עוד בית סכן, מה י אייל כהן:

 ספר,  עוד בית  אריה שרון:

 עוד בית ספר למשל,   אייל כהן:

 וב,  שבית ספר, עוד ייעוד  :ברדו

וגם לעשות את האיזון בין הצרכים, בין הצרכים והפיתוח לבין שמירה על   אריה שרון:

 ערכי הטבע, 

 , כן. ע גםעל הצביון שלנו והטב אייל כהן:

משנות  יש זמרת, ג'וני מיטשל,מאד אוהבים. ע שאנשים , יש פה טבתראה אריה שרון:

זה  כמה א יודע ה אף פעם לאתא שרה היכן, אתם מכירים אותה? השבעים 

, . אז you don’t know what you got till its goneנכון? שווה עד שזה איננו. 

   לשמור אז צריך

קים. פרדס חנה פרדס חנה אין שטחים ירותראה את פרדס חנה, לא רחוק.  דובר:

 אין כמעט שטחים ירוקים. 

 ,  זה השטח שיפוט ר:דוב

,  שהרכבת שם, הכל התעשייתי איפ כמה בכל מקום אזור בנייה, , בניינים דובר:

 , מהאזור תעשייה, אין שטחים ירוקים.  הכל, הכל

 ש,   נתיבים לכל האנשיםקים, גם אין לא רק שטחים ירו דובר:

ים יורדים עד ירושלים, אנשגם יש לך מגדלים מפה י תנועה ום אין הסדרוג דובר:

תקועים,   תלך בפרדסים, אנשים בבוקרלהם מה לנסוע, , אין מהבניין שלהם

  בבוקר, לוקח לה היא מגיעה אחת במשרד, בדת לים לזוז. יש לי עו כויא ל

 דקות.  3למושבה. זה נסיעה של רבע שעה להגיע מתוך הדסים 

 לנסוע לפרדס חנה זה,גם לך  דובר:

 זה סיוט, כן.  גם לי  ר:דוב

 מפה לזה,   היציאה דובר:

 קיצור.  אני נוסע דרך ה דובר:
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 חלקים שלה,  לטפל בה אצלנו. יש כברמת עדה צריך ם, גם צוג ליאור בכר:

 צומת עדה, כן,   דובר:

 קות. יותר.  ד 15 ליאור בכר:

 נה שמאלה בבוקר, , ימילא, תראו אריה שרון:

 ה תקוע.  את 7:40, 7:10צא, תי אתה יותלוי מ ליאור בכר:

 אבל תקשיבו צריך לדעת באיזה שעה לצאת דרך אגב,לא,  אריה שרון:

 , איםצבני אדם יו בל, אמה זה :ליאור בכר

 אבל היא לא כל כך נתקעת, היא זורמת אמרו לי.   אריה שרון:

 עכשיו,  אבי אשכנזי:

 מי זורמת? ליאור בכר:

 ו,   7אם אתה ב אבי אשכנזי:

 אתה כבר,   וארבעים 7אתה זורם,  7 :דובר

את   ,םוסיכל ההורים יוצאים אחרי ש, יש פקק בזמן ששמים את האוטוב ליאור בכר:

 בוס,  באוטו הילדים

 , רצאים בשמונה בבוקההורים שעובדים בהייטק יו אבי אשכנזי:

 ששמים את הילדים באוטובוס,  ליאור בכר:

 של. אייל למ אבי אשכנזי:

 , אין,  נהות לפני שמונפתחסגרות החינוכיות לא המ ר בכר:ליאו

 אין לך ברירה, בדיוק,   דובר:

 , דקות 15ק של קה יש פבשמונ םאין ברירה. ואז כול ליאור בכר:

 יותר,  דובר:

 , מתיישר דובר:

 כולם, מה  דובר:

 אז זה פחות או יותר ואנחנו נעדכן בהמשך.   אריה שרון:

 

 רשויות אשכול  – 4סעיף 

 הבא זה נושא שיותר מתקדם, האשכול רשויות.  נושא אריה שרון:

 חוף כרמל.   אשכול טל כידן:

 אתה יודע את זה? תראה, הגיע,   ל חוף, מאיפהכן, הוא נקרא אשכו אריה שרון:
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 יה בועדה,  הוא ה בר:דו

 נו לא שם לא דיברו על זה,  אריה שרון:

 הוא כל הזמן עוסק בזה.  דובר:

 אשכול חוף כרמל? דיברו על מה,  אריה שרון:

 ן, דיברו, דיברו.  כ טל כידן:

ו  נו כבר החלטנלהזכירכם גם כן אנחתפסת אותה. טוב, מה אתה אומר.  אריה שרון:

את בנימינה ברות בו ז, הרשויות שח, הואשהוא נחנו מצטרפים לאשכולשא

 עכשיו,  דיס, אלונה וחוף כרמל. פר, דס חנה, ג'יסרזכרון יעקב, פר גבעת עדה, 

 ,  הודיעו שהםמה עם חדרה וטירת כרמל, הם  טל כידן:

 רמל,  ף כאנחנו החברים, חו? ם דימונהמה ע אריה שרון:

 אבל,  אל טל כידן:

, בלשכה של אצל בו על חדרה וישבנוה לא. האמת שפעם חשלא, לא, חדר שרון: אריה

מה חברים קמו כרה היה ולא יודע מנהל המחוז בועדה שגם הבחור מחד

, לראש, ראש, מר גנדלמן הוא ראש העירייה של חדרה מןואמרו לו למר גנדל

חיבור שלה מע חדרה היא גדולה והיא תשפיע על כולנו במרו לו תשוא

כול ישקף פחות או  האששויות וש ל הרביון שנחנו רוצים לשמור על הצוא

,  40,000יבות , פרדס חנה היא גם בסביותר זה, אז פרדס חנה שהיא, היא גם

 לא? 

 כן.  דובר:

 כן.  דובר:

 הצביון כי אם חדרה זה אז,  ז זכרון וכולי זה כאילו לשמור על כן, א שרון:אריה 

 , לנו, זה יתרון גדולומה  ל מאוד דגם חוף כרמ דובר:

 ט. חדרה תבלו דובר:

ל יטה את שיווי המשקל לנושאים שמעסיקים אותה וזה עם חדרה הכ אריה שרון:

היגיון. הבעיה הייתה  באמת יוציא אותנו מהאיזון, אז אני חושב שיש פה 

סדר  יתה אם, על ימשרד הפנים הוא זה שמממן את כל הפעילות, הבעיה ה

כז רמחוז המבגלל שאנחנו מ אולי גם. והוא הסכיםא יסכים, הוכזה  לגוד

 נחנו מהראשונים, בצפון כבר יש,  וכולי, א

 נחשב מרכז?   הז דובר:
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  , אם אתה ז הארץז, אנחנו לא אזור מרכז, אבל זה מרכ? לא, מהמרכמה אריה שרון:

כירכם טוב, אז בגדול להזאזור. , שם בול של רמת הגולןנו לאשכמשווה אות

ת הוא יותר, הוא מבנה משפטי חדש, הוא מקביל יותר לחברה רשויו כולאש

ביחד הפעליות הכלכלית ל אגם את כ, כדי לכלכלית מאשר לרשויות

ם לשפר את  ות וגלהוזיל עלוי קבל יתרון,שמשותפת לכל הרשויות ובכך ל

 , הוא לא גוף מחייב, הוא לא גוף מחייב,  השירות, אבל הוא לא, הוא לא

 כל אחד, זה  ל כידן:ט

 הוא לא מחליף את ה,   אריה שרון:

 . אתה בוחר אם להצטרף טל כידן:

בפנים, אבל יש פעילות שאולי  , לא, לפעילות, אתה הוא לאלא, כן,  הוא אריה שרון:

 , ימים לר לא מתאיאתה אומ

 , וכל נציג זה אותו קול? זאת אומרת גלעד זרקה:

 כן.  אריה שרון:

 קול של ראש מועצת חוף כרמל?  שלך שווה ל הקול גלעד זרקה:

כן, כן, כן. עכשיו, אז זהו, ההשתפות היא וולונטרית, אתה לא חייב בכל   אריה שרון:

 השפעה,   מכרזב, ונהפעילות, אבל אנחנו כאל

 ,בל אתהא גלעד זרקה:

, לא תפורים אה זה, שתפורים  זים שהם תפוריםמכרמבצעים תאורה ו אריה שרון:

 יתאימו. שרשויות כדי  לצרכים של ה

 ,  לזבל והככולל  דובר:

כל,  כן, טיפול אשפה, טיפול בגזם, וטרינריה, מערכות מידע, הסעות, חינוך,  אריה שרון:

  משותף.  סים שיש אינטרשאהנו כל

 בנימינה בפנים אמרת?  ליאור בכר:

 ליהם, מה? להיכנס א אריה שרון:

 ? בנימינה בפנים ליאור בכר:

, מועצת  ת, נציג במועצלכל רשות צריך להיות נציג שיו ם, עכינימינה בפנב אריה שרון:

ומר, נבחר יהיו, יהיו נבחרי ציבור. כל 40%מ שלא יותרכול כאשר צריך האש

כולי, ואז יוצא שחלק, חלקם מועצה וציבור זה או ראש מועצה או חבר 

  7חברות אנחנו זה, מתוך מספר הרשויות הם זה. מתוך עובדי מועצה חלק
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אז  , עובדי ציבור. ראשי רשויות והיתר עובדי 3שיהיו אז ככה  ,ויותשר

גיון, בגלל שיש רשויות ערביות אז זה, יש זה גם היהחברים שנקבעו ויש ב

ה הוא  עדגבעת  –שהוא מרשות ערבית, של ג'אסר, בנימינה  זה חבר אחד 

הוא בחור שאני  וייסברג ראש מועצת בנימינה גבעת עדה  היושב ראש, איתי

כור  כר –פרדס חנה הוא נבחר ליושב ראש ו , אזד איתומאוד אוהב לעבו

, אז  יותעובדים מטעם הרשוחברים הם  4והה הם שמיר הגדולה שהיא הע

ת העובדים מי שיכול להיות ואני חושב שמתאים זה כאמל, שהוא  מבחינ

 .מזכיר גזבר

 תפקידים זה או מנכ"ל או גזבר,  כאמל חלבי:

 כן,  אריה שרון:

 מנכ"ל או גזבר.  הוא אורשות נציג ה כאמל חלבי:

 תרחיב.   צה להרחיב,לא ידעתי. טוב, אם אתה רו את זהאה,  אריה שרון:

 בעלי תפקידים,  50%אתה, ההרכב שאמרת לפחות לא, ההרכב של  כאמל חלבי:

 ,  40%-יותר מ, לא 40לא,  אריה שרון:

ויות זה או  שאר הרששויות והראשי ר 3שלכם אצל,  7והאז שלושה נקבעו  כאמל חלבי:

זה במליאה. בנושא  אשר את , גם צריך לריםחבחברים, יהיו  מנכ"ל או גזבר

ך זה עובד תקציב האשכול. תקציב האשכול  כול, איך זה, איתקציב האש

שקל משרד   800,000בו, עוד לא יצא, קצכבר ת 2019ל בשוטף יש למשב

 פנים, ה

 ,תהפעילו אריה שרון:

 טפת.  על הפעילות השומדבר  ות, אניהיתרה, הפעיל כאמל חלבי:

 , קוראים ומכי מהקולות ה אריה שרון:

יה, כמובן עוד לא היה ישיבה ולא  שויות במידה ויה, היתרה מהר800,000 כאמל חלבי:

חד מהם זה לפי , אאות שאחד, כאשר יש כל מיני נוסחהיה, לא נבנה תקציב

 , סכום קבוע 50%שקל לתושב או 

 ו, שב אצלנהיה תועדיף שת דובר:

 תקציב השוטף.  ל, זה הכיוון זה כנראה, זה כנראה כאמל חלבי:

 ל,לא הבד דובר:
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נאמר וולונטרית זאת אומרת כן. מבחינת פרויקטים ההשתתפות כמו ש כאמל חלבי:

, רויקטהרשות לא חייבת אבל במידה והרשות תרצה להיכנס לאיזשהו פ

, כל מיני  מכרזים א יבצע את הפרויקט.והוהיא מאצילה סמכות לאשכול 

 , פעולה, אם זה אפילו בספורט שיתופי רזים אם זה באשפהמכ

 ם. ם כל המכרזים עוברים אליהעצאז ב דובר:

 .אפשר, כן כאמל חלבי:

 , לא, לא בהכרח, לא בהכרח אריה שרון:

תמודדים עם רשות, אם זה כדאי לרשות, למשל סתם אנחנו מאם זה כדאי ל כאמל חלבי:

שיבה הקודמת, ממש מטורף,  ם סיפרתי גם ביו שנתיימכרז אשפה עכשי

יש לנו בעיה עם הנושא של האשפה שמנסים להאריך וכל  , כל שנה ממש כל

.  מכרזאלף שקל. כל  150ל 100בין  יש לנו תוספת שלרז שאנחנו יוצאים מכ

, מכרזים פומביים  ו דרך חברתזים שעשינמה שלא, ואני מדבר על מכר

ותם, על פי חוק יש לנו תוספת של ממוצע  , אניםל, אותם קבעםאחרים, כל פ

 שקל, באשפה זה מטורף. 150,000של 

 ת זבל.  קנות משאיצריך ל אבי אשכנזי:

 כדאי ללכת לעבוד,   בר:דו

 אקנה, תגיד לי,  אז ללכת לקנות משאית? אני  אבי אשכנזי:

 ,  הלוואי. יש לנו בעיה לבי:כאמל ח

 לא, זה ידוע,  דובר:

 

 מדברים ביחד 

 

,  אצלך סתם אני יודען שעובד יכול להיות שאותו קבל , איך זהתראה, איך י:אמל חלבכ

זוכה, ולפעמים מכפיל את  אותו קבלן שמגיש לאותו אזור זה אותו קבלן ש

 זה, ? ם שלו, אתה מביןהסכו

 , בהופ סעתעבוד  מאיר סיטבון: 

 נו וזה, כן. אבל עד עכשיו התמודד  כאמל חלבי:

 סע,   לזה הופ קוראים מאיר סיטבון: 

 ,  ניסים אבוקסיס אבי אשכנזי:
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 אומרים הופ סע, הופ סע, אלה ה וראים לזה הופ סע כי ק מאיר סיטבון: 

בלה  , הולך למזכשהייתי ילד ניסים אבוקסיס היה בא, אוסףאתה זוכר?  אריה שרון:

 . כשהיה מתמלאם ו מדליקיוהי

 פעם ראשונה,  , נואצלנו, כמו המפעלים אצל  אבי אשכנזי:

 

 ביחד  מדברים

 

 על הזבל אנחנו משלמים לפי משקל? אגב כאמל,  טל כידן:

  מה? כאמל חלבי:

 על הזבל אנחנו משלמים לפי הנחות או לפי משקל?  טל כידן:

 ,  לפי יום וזהנוי זבל גם לפי פיה גם וגם. גם וגם. כאמל חלבי:

 הנחות,  טל כידן:

מנה ואגרת הטמנה  טבדיוק. לפי משקל מה שנקרא היטל השמנה, היטל ה כאמל חלבי:

כשיו מתי בנימינה יצאו בנושא האשפה,  היינו ע, עכשיו, אנחנו ם לפישזה ג

שים סבב  ז, עכשיו עולמכר הם וניסינו גם להיכנס, היינו אצלכשיו יצאוע

 ת הגדירו, נוי על פי טונות. זאת אומרכרז שלהם ב, כאשר המשני

 לפי משקל.  בר:דו

ו סכום מסוים והקבלנים צריכים לתת כאילו הנחה  ר, הגדיכן. הגדירו מכרז כאמל חלבי:

דיברנו  , , אם לא נצליח, אם לאחיר הזה על פי הטון הזה, יכול להיותמהמ

 , ף אליהם זהאם נוכל להצטר איתם,

 לא שווה שהאשכול כבר יעשה את זה? דובר:

 את ה,   ל יתחיל לעבוד, עשיתי איתםנתיים אנחנו עד שהאשכוזהו, אבל בי כאמל חלבי:

 חישוב.  אריה שרון:

מחירים שהם  רפים זה מאוד מתאים לנו, לפי הזה אם אנחנו מצטחישובים,  כאמל חלבי:

 ם,אנחנו במשא ומתן איתו שם. נתנ

 קילה ממוצעת?יש לנו איזה ש אבי אשכנזי:

זה, אחרי זה ו לדעת , כאילם שקילהכמה פעמיכן, כן, כן. נעשה לפחות פעם,  כאמל חלבי:

 או לנו את המשקל, ה, זאת אומרת הם יבי תביאו לך אים ה

 קילו,  50 ובר:ד
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 מון צריך לשקול כמה פעמים,את הא כאמל חלבי:

 כן.  אבי אשכנזי:

נו נדע פחות או יותר מה  שלא ייקח ממקום אחר יגיד לך, כי אז אנח כאמל חלבי:

 , ואז הוא מביא, מביא תעודות שקילה מהמקוםהממוצע שלנו, 

 ? היקר היום לשהחברה  אייל כהן:

 כן.  דובר:

 כן?  אייל כהן:

 מה? כאמל חלבי:

 זאת שעושה היום? ום יקרה? החברה של הי ייל כהן:א

 לא, אנחנו עד היום,   כאמל חלבי:

 זה מסתיים בדצמבר,   דובר:

 והוא רוצה עוד כסף?  אייל כהן:

 ח. בט דובר:

 בשביל זה אני אגיד,   כאמל חלבי:

עושים את האיסוף, אני עוקב אחריהם בבקרים שהם שלהגיד לך  אני חייב אייל כהן:

 הוא נהדר. 

 עושים עבודה טובה.   כאמל חלבי:

 מאוד טוב.  אייל כהן:

דרים איתם, אבל הוא אומר לנו תצאו למכרז, זאת אומרת הוא  ואנחנו מסת כאמל חלבי:

 חירים יעלו.  יודע, המ

 ה,שאל דובר:

 אותם אנשים,  אייל כהן:

של קבלן  גיזום, הנושא הזה של קבלן  רוצה להגיד לכם שזה, נו, ירגע, אנ אריה שרון:

אין מילים חיוביות פה איזה יופי הוא   פה, אף פעם אין איזה,סוף אשאי

אוסף את האשפה, מעניין אם יש תלונות או לא. והיו הרבה קבלנים שהיו  

 , תלונות

 אבל פה אין לך תלונות,   אייל כהן:

 ר גמור, דבס לא, לא, בסדר, אריה שרון:
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הם מחזירים למקום וזה, אני רואה. הם  יך לך, אמעט ואין, אני אומר כ אייל כהן:

 נת.  עושים עבודה מצוי

 מעמיקה, אבי אשכנזי:

 קרים, אני שומע אתאני רואה את זה בבמעמיקה, כן, ברחבה אני רואה,  אייל כהן:

 ,  הכלבים נובחים

 טל, בבקשה.  אריה שרון:

הבנתי שהוא עושה חיסכון בעלויות, אתה מכיר  מים הכתו שימוש בפחים כידן: טל

 את זה?

 אמל, תקשיב,  לא, כ אריה שרון:

 זה,  כאמל חלבי:

 לי את העניין הזה,   אני אתן לך תשובה. העלית אריה שרון:

 אני שואל, טל כידן:

יודע, אני פה אתן לך את התשובה. העלית לי את העניין הזה,  לא, הוא לא  אריה שרון:

שב על זה  , נביחד, יראה לנו, זה כמו שאמרתי לךבחן אותו, נשב אאני 

, ויות, אני צריך לראות מה כל ההיקףעלונראה איך זה זה, אם מתאים לנו ה

חרי זה מורידים את הראש, אז אני אשב בהקדם בעניין הזה לראות אם א

בה איכות הסביון דברים שאני אומר לך משרד יש המם לנו, זה מתאי

 , אמראישית ואמרתי לך,  ישמכיר אות

 אומר חכו.  דובר:

ות לך את הגמישאלונה הקטנה, אין תן לאחרים לראות, אתה חכו, תן,  אריה שרון:

 ולך, ההזאת, בוא נראה איך זה  

 כמו ב,  דובר:

אז אני   וד גבוהות, כי העלויות הן מאזה דים מר יורבש רטוב שכבכמו בי ריה שרון:א

 נעשה.  , אם, אם, כמה זה אפשרי והפרטים בחן את זה לכלאאומר, אני 

 , יהיה אגב למועצה זה לא טל כידן:

 אז זה נלך?, זהו, בוא נראה, אני אריה שרון:

 של אריזות, מים זה פחים פחים כתו טל כידן:

 ד פעם מסביר, תקשיב, אני עו אריה שרון:

 חזור כאילו?  אה, מ דובר:
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 יש גם,  טל כידן:

, אוקיי? אבל אמרנו לך את זה כבר פעם נעלה את זהשב, נ, נחליט, נראה אריה שרון:

 ואני אומר לך את זה,  

 בסדר, שאלתי אותו,   טל כידן:

 בסדר,  אריה שרון:

 ה, רק העריש לי  דובר:

י יודע, אני יושב איתו  אנשהוא עונה לך תאמין לי אבל הוא לא יודע, כי מה  אריה שרון:

 הוא יודע. , כל היום, מה שאני יודע

 זה מה שאתם עושים כל היום, יושבים ומדברים,   :רדוב

 , לא עושים כלום. , מדבריםיושבים אריה שרון:

 אין לנו מה לעשות.   ובר:ד

ראים. אתם  לות קוקומה שיש עוד הערה חשוב בנושא האשכול רק, בנושא  כאמל חלבי:

. ואנחנו בקולות קוראים,  8אנחנו באשכול, בסוציו אקונומי יודעים ש

. עכשיו  מאודנג גבוה נו להגיש למה זה מאצ'ירים לא כדאי לקבהרבה מ

רת אין לנו 'ים וזה מאוד חשוב. זאת אומהמאצבאשכול אין את הנושא של 

 , סוציו, לא סוציו

 שכולי, נכון?אבל יש ממוצע א ליאור בכר:

 יש, כן כנראה בגלל שיש רשויות,   לא, באשכול, ברגע שמגיע כאמל חלבי:

 ע,ציש ממו ליאור בכר:

 אין מאצ'ינג בכלל, לא, לא עושים ממוצע. באשכול  כאמל חלבי:

 , אין בכלל?אה ליאור בכר:

ז א, קול קורא, אתה מקבל את כל הכסף זה כדאי, ה הולך לקולברגע שאת כאמל חלבי:

כאילו לגשת לנושא   נוה ההזדמנות של, פנחנו בוחנים, מה שמתאים לנו זהא

 הזה של קול קורא,  

 קורא יש,  רוצים, קול שיו בחינוך איך אנחנו מגישים דרכך? נגיד עכ אז ליאור בכר:

 לא, לא, ככה זה הולך.  כאמל חלבי:

 ך?ך זה הולאי ליאור בכר:

 , קולות קוראים שמתפרסים לאשכול יש כאמל חלבי:

 ה מביא אותם? ואת ליאור בכר:
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 שכול.  א, מה שמתאים לנו, אנחנו מגישים דרך הואז אם זה מתאים לנו כאמל חלבי:

 נתי. הב ליאור בכר:

לכל גם מתאים לבנימינה אז כאילו הקול קורא הוא מפוצל  רגע ואיך זה גלעד זרקה:

 האשכול? 

לכל האשכול, אתה מחליט אם להיכנס או לא, אם   ,שכולאלא, לכל ה כאמל חלבי:

 מתאים לך או לא.  

 אוקיי.  גלעד זרקה:

 .  אתה מבין, זה, זה היופי אריה שרון:

 ה מצוין. ז הן:כאייל 

 , זה, לנו זה ליאור בכר:

קוראים זה סתם  אבל אייל הקולות  קולות,, מצד שני הןמצד אחד זה מצוי גלעד זרקה:

ל, סתם יכול להתמודד על קול קורא על מגרש כדורגפעם אם היית לדוגמה 

 לדוגמה, 

 אתה לא יכול היום,   ליאור בכר:

 , היום גלעד זרקה:

 , כרחבה א, ללא, לא אריה שרון:

 קורא,   יוציאו קוללא  גלעד זרקה:

 , לא, לא אריה שרון:

 י כדורגל.  מגרש 28ל גלעד זרקה:

 גלעד,  אריה שרון:

 זה המון כסף.   גלעד זרקה:

קורא. יש נושאים כאלה משרד   ולהיה ק, תקשיב. לא לכל דבר יגלעד אריה שרון:

ברים שיש  דמדברים על הקוראים שזה, קול התרבות, לא כולם יעמדו על 

 ,בהם

 לרשויות,  מל חלבי:כא

חייבים, אתה מבין גם את אשכול ואף אחד לא, ולא שמתאים ל יתרון לגודל אריה שרון:

כאמל חבר  אה, אני, אני מבקש לאשר את צים הפוליטיים פה ושמה. הלח

 , כול לצעריבמועצת האשכול, אני לא י

 ,  לואריה רצה בכל, לא עשה, אמרו לא לא יכ מאיר סיטבון: 
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 אז הכל יהיה בסדר,  מה, שיהיה גם גזבר ול דובר:

 בסדר?  אריה שרון:

 כן.  דובר:

 וקיי. תודה רבה.  א אריה שרון:

 

 אלקטרוניתפסולת  – 5סעיף 

הנושא הבא זה עוד פעם דיווח על הנושא של ה, העלינו אתזה פעם קודמת   אריה שרון:

כולות  צא בממכבר מיושם, נאת הנושא של הפסולת האלקטרונית שהוא 

ף,  ש היענות, במכולות נמצא האיסות לזה ויהבו, יש התלאוספים, יש

 , האיסוף של הסוללות ונקודות 

 אקרו,במ דובר:

יתי מוכן, כן, הייתי מוכן שזה יהיה בכל רשות אבל הם אמרו לי שרק הי אריה שרון:

 אחד.  ן איסוףמוכנים לתת מחס

 אחד.  דובר:

 . םבעמיק צאז הוא נמ, ארק אחד אריה שרון:

 ב אתה יכול לזרוק שם נגיד? תגיד, שאלה בעניין הזה, או רק הבהרה, מחש אייל כהן:

 לא.  טל כידן:

 לא, לא.  אריה שרון:

 מה אני יכול לזרוק שם?  אייל כהן:

 כי זה פתוח ככה.   אריה שרון:

 ,  הוז תפרק את המחשב אייל כהן:

 אתה לא יכול. אתה לא יכול.  אבי אשכנזי:

 בלטים, טלפונים,  טא דובר:

 ,  טאבלטיםהנה, הנה,  אריה שרון:

 נו, אה,   מסך כן אייל כהן:

 לא, מסך כן, תראה מחשבים כאלה זה  אריה שרון:

? נגיד השארתי מחשבים מה הם עושים עם זה בפנים? מה הם עושים עם זה אייל כהן:

 שאני לא צריך,  

 , מתחתאתה זורק,  אריה שרון:
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 את זה? מה הם עושים עם זה?   יםלא, הם גורס אייל כהן:

 הם לוקחים את זה החברות,  אריה שרון:

 קים את זה לרכיבים, הם מפר דובר:

 , לא, הם מנסים להשתמש בזה טל כידן:

 ,  פעליםלא, יש להם מ אריה שרון:

 , יש מפעלים ש ליאור בכר:

 מסביר למס הכנסה איפה הדיסקים שלך,  ש אבי אשכנזי:

 הם לא גורסים,   ,לא אייל, ליאור בכר:

 ישר,   ס הכנסהמ אבי אשכנזי:

שמה   קר עובדים שם'ה עם מוגבלויות בעיל חבראייל יש מפעלים היום ש  ליאור בכר:

לוקחים לך את החלקים שאפשר לשחזר ולשים בחזרה הם עושים ש

 למחשוב, 

 , יש אבי אשכנזי:

 ,  מה שלא שמים למתכת ליאור בכר:

 ,  בקיצור תגרוס את זה שחף טנדט:

 לחיריה ישר,   אבי אשכנזי:

 גיע, זה יאו ש שחף טנדט:

 ולא זוכר.  , זהב, פלסטיקם, עושים מזה אלומיניוגורסים את זה טל כידן:

 התושבים מאוד מרוצים מזה.  דובר:

 במה שאתה זורק, אתה יודע את זה? תשמור את זה.   יש בזה קצת זהב דובר:

 ו? ד משהאריה עו מאיר סיטבון: 

 . ןכן, כ אריה

 יאללה.  דובר:

 

 ביחד  מדברים

 

 ניליגבעת  –חובות  לרשמות  – 6סעיף 

 ,  זה הנושא של רחובותהנושא הבא והאחרון    ון:אריה שר

 רק אישור,  , לא? זהיש לוהכסף  דובר:
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 ן לו לדבר רגע.  ת דובר:

ליטו  והם החגבעת נילי הייתה ישיבה של הועד המקומי ילי. בבגבעת נ אריה שרון:

  לקרוא ל,

 לרחובות.  יאור בכר:ל

השמות  . הכי הרבההם מעלים אחד הדברים שות, תראו בשמ ובותרחכן, ל אריה שרון:

בחירום כדי להכווין חס וחלילה לרחובות זה לא רק לחיפוש כתובות, גם 

 , צריך להגיעלאן אמבולנס 

 .כן, חירום דובר:

ההליך, השלב הבא זה  מסודר. עשו הליךווהם ישבו והחליטו וקראו בשמות  אריה שרון:

 מועצה מאשרת את זה ואחר כך זה הולך ל, הישיבת ה

 . לשר דובר:

ממשרד עוד מחכים למשרד הפנים, ששם אנחנו מקבלים אישור. זה אנחנו  אריה שרון:

 של עמיקם וגבעת נילי, ור הפנים לאיש

 באמת? אבי אשכנזי:

אפילו  ר וזה רשום ה עובז, אנחנו את שלנו עשינו ור לאכב  אין, אז זה אריה שרון:

 אבל אני,  לשלך,   מיני מקומות, אז אתה זוכר שעשינו פ ובכלבווטסא

 הוא החשוב.  ז היום הווי ליאור בכר:

 פשר?אני רוצה להגיד על זה משהו, א טל כידן:

 כן, כן, בבקשה.   אריה שרון:

, שיאנות של רחובות, הייתה ועדה של, של , עשינו באמת שממה שעשינו זא טל כידן:

 זאת מפת נילי,  הנה ה, העלינו את שתי תושבות ואני, 

 הם זה,   שמותשימו לב שה אריה שרון:

 השמות הם שמות,   טל כידן:

 ציפורים.  אריה שרון:

 של ציפורים.  טל כידן:

 ת?  תגיד, יש דוכיפ אריה שרון:

 . יש טל כידן:

 דינה.  פור של המהצי זאת אריה שרון:

 שי.  אכן, זה הרחוב הר טל כידן:



10411                                                                                                                                         
  

 ____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

41 

 אה, יפה.  אריה שרון:

 פך להיות הראשי?ך הוא האי דובר:

 ? ה' לזה ת לתת זה נכון תחבירי דובר:

 מה? דובר:

 ה'? זה נכון תחבירית לתת לזה  דובר:

 ה'? -למה אתה עושה את ה דובר:

 ,כן, ככה עושים. הענפה, הזה טל כידן:

 אה כן?  אריה שרון:

 פת. רחוב דוכי דובר:

 מה, לא בהכרח. הכרח. ללא ב אריה שרון:

 רוב המקומות זה ככה.  ב טל כידן:

 , הזית, ברוב המקומות זה ככה ליאור בכר:

 ככה זה אצלנו.   דובר:

 ושים. ני גם בשדרות הברא אריה שרון:

 ,  , זה לארקיסכלנית, נ אייל כהן:

 דיעה, ' היהזה עם ות ברוב המקומ טל כידן:

 זה השיכון.  דובר:

יבלנו את האישור של יושב  אחרי שקזה ש, מה שאני רוצה להגיד עכשיו רגע טל כידן:

תראה את לצורך העניין והועד, בעצם רשמנו את זה בוויס ואם ראש הועד, 

  של  , אז יש לכל בית, לקחנו כל בית ומספרנו את המספריםהתמונות הבאות

 הבתים, 

 אין פרטיות?מה זה, אין פרטיות,  דובר:

משמאל, יש  איך אתה ממספר את הבתים, מימין,  לא, יש כלליםמה?  טל כידן:

 ם. כללים מאוד ברורי

 זה לא לפי המספר של הנחלות? דובר:

 רגע שאתה אומר מהשער הצהוב זה הענפה?  דובר:

 תראה רגע,  טל כידן:

 בית. פר ללי אין מס דובר:

 ועוד איך יש לך.   טל כידן:
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 יש לך.  אבי אשכנזי:

 א'.  3לא, אני כאילו נחשב  דובר:

ו, במקרה זה רחוב השלדג, אתה רואה אז יש לנו שיפה, זה עכהנה תסתכלו  טל כידן:

כשאנשים שמים את  ם, עכשיואת המספרים. אז יש לנו את המספרי

ל אחד יודע את הכתובת  חילקנו את הדבר הזה לאנשים, כ, הכתובת

אתה אומר  , חברות, פית שלו, ואז הוא רוצה בעל מקצוע, חבריםהספצי

   , מביא אותו בדיוק לבית.7ב השלדג להם רחו

 יפה.  דובר:

 , פהשר את זה ועכשיו אחרי שנא טל כידן:

 עובד פיקס בוויז.   דובר:

 ,בעצם טל כידן:

 יקם. ביאל ועמגם בארי בתים קדימה טל אנחנו רוצים מספ דובר:

ור מאוד אליי למשרד, למדו איך לעשות את הוויז ובח 'ה מעמיקם באוחבר טל כידן:

 וראים לו? ד, איך קנחמ

 הס.  גיל אריה שרון:

  איך קוראים לו? ונים,זה עם הסב טל כידן:

 עידו.  :דובר

 אה, עידו. דובר:

 עידו, עידו,  טל כידן:

 ד המקומי, וגיא.  אה, הוע דובר:

ד שיש  איזה רחוב אחשם  ש, ירוב עמיקםזהו אז הם כבר עשו לדעתי את  טל כידן:

ז,  בוויאז התושבים מרוצים מזה, ישאת זה וזהו, להם בעיה במספור, אבל 

למשרד הפנים ויהיו אז נעלה את ישיבה, כשיו אם נאשר את זה פה בע

 ם. מבסוטי

 כבר שלחתם בגבעת נילי,   דובר:

 ם.עאשלח את זה עוד פת זה עוד פעם. אני שלחתי, אני אשלח א טל כידן:

 איפה,  דובר:

 יש את זה בפייסבוק,   טל כידן:

   את כל התושבים של גבעת נילי? כבר עברזה  דובר:
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 ה. זה כבר, זה כבר עובד תקופ טל כידן:

 שלחה לנו תמונה, עכשיו היא שלחה לנו.   נאוה נמצאת בסמינר בוינה והיא אריה שרון:

 ? כולם מאשרים? רגע, אריה אבל מאשרים את זה כידן: טל

 כן, מה, דובר:

 , ע, בכל זאת. אזתן לראש המועצה קצת לעבוד, אתה יוד אריה שרון:

 חה תמונה.  של מאיר סיטבון: 

 מה כתוב שם? דובר:

 תגרור, תגרור את זה למטה.  דובר:

 ייפ. תעשה אסק דובר:

 זה או לפרמט את המחשב,  טל כידן:

 ת מחזור.  ים אותו בפינש דובר:

 תעשה אסקייפ.  דובר:

 במיוחד לנאוה,   דובר:

כשיו. שימו לב. אגב, רק את זה ע חהם? נאוה שלהנה נאוה, אתם רואי אריה שרון:

שלחת  כנע אותי לנסוע למבאה לש , נאוהדש ומשהותדעו שלפני איזשהו חוש

 זה,  לא, כן? י בוינה, על חשבוני. עכשיו התחילו, ולא הייתהזאת

 ?  להאמין לך אתה חושב ובר:ד

 מזה, אני, יותר מזה, יותר לא,  אריה שרון:

 , מה כן, זה דובר:

נסוע כי זה היה השבוע, זה עלה  כולתי ל, אחרי שאמי נפטרה אז לא יאחרי אריה שרון:

  שקל. 2,000לי 

 אה, כן? דובר:

אתם  יחזירו אותם. אז הנה נאוה באמת בשביל כולנו. אז חבר'ה אנחנו,  אריה שרון:

 את ה,   מאשרים

 ? את הטיול של נאוה אבי אשכנזי:

 כן.  דובר:

 למה לא.  דובר:

 אוה מאושר.  הטיול של נ שכנזי:אבי א

 שר, תודה רבה לכולם. אז זה מאו אריה שרון:
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 ס רק.  שנייה, האוטובו כאמל חלבי:

 אה, סליחה.  אריה שרון:

 בוס באלונה, עכשיו, קיבלנו אישור לאוטובוס להחליף אוטו כאמל חלבי:

 אי אפשר? למה להחליף, למה לא עוד אחד?  מאיר סיטבון: 

 ף.החליאין, קיבלנו אישור ללא,  כאמל חלבי:

 עוד אחד. בלנו פעם שעברה קי מאיר סיטבון: 

זה ממפעל הפיס, , שאנחנו נקבל את 139,478כמובן השתתפות המועצה זה  כאמל חלבי:

 פורמלית צריך אישור המדינה. 

 נקבל את הכסף חזרה?  :דובר

 דש לגמרי? ובוס חזה אוט טל כידן:

 . כן, בוודאי כאמל חלבי:

 .  סיני אמרו ליס הבעיה היא זה אוטובו דובר:

 י.  , זה הסינאה דובר:

 גבעת נילי. היום ב בסדר, כמו דובר:

 ו. אני אמרתי לו. אמרתי ל אין, אני דובר:

הוא  לה. ודע, אני פגשתי את הבן אדם שמייבא את האוטובוסים האתה יא אריה שרון:

 אמר לי, 

 

 מדברים ביחד 

 

 הוא אמר לי שהוא עובד שם, עובד בזה.  אריה שרון:

 לא,  ר:דוב

י כן זה הבן אדם, הוא ראש מחלקת  תשמעו אמרו לי אמרתי , באו אליבאתי ה שרון:ארי

 , באתי אליו,  רכה וזההד

 גם מתעסק עם זה וכאלה, אני  דובר:

 , טוב אז מאושר? אנחנו מחליטים עליו על אחריותך, אין בעיה אריה שרון:

 אבל למה לא וולוו או משהו כזה? רגע,  דובר:

 כי וולוו עולה,   בון: מאיר סיט

 פי שתיים.  עולה  דובר:
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 .  הוסיףשקל אין לנו ל כאמל חלבי:

 .  אני מתנגדאני לא, אני מתנגד, תרשום.  מאיר סיטבון: 

 כן, בסדר.  אריה שרון:

 תרשום.  מאיר סיטבון: 

 אוקיי. אז בעד, כן?   אריה שרון:

 אני לא אמרתי.   מאיר סיטבון: 

 מאיר מתנגד.   דובר:

 . בסדר :אריה שרון

 רשום.  אני נגד, ת מאיר סיטבון: 

 . ה רבה לכולכם. לילה טובלא, אני לא רושם. אוקיי תוד אריה שרון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** סיום הקלטה** 


