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ן  אלונה יש היום שני חולים. היו    ערב טוב. מועצה אזורית  : מר אריה שרו

כמה שהבריאו, שיהיו בריאים, והיו דווקא עם תסמינים.  

מבודד   30- ו  אבל  חולה,    , מבודדים.   שהיה  נהג  לי  יש  אם 

לוחץ    100שתי הסעות,   אני ממש  נקווה שירד.  מבודדים. 

אחד  על   שלושה,  היו  בסוף  האוכלוסייה,  ניל"י,  מגבעת 

 התברר שהוא בכלל מכרם מהר"ל, אז שניים. 

  מבוגרים או ילדים?  : מר מאיר סיטבון 

ן  אנחנו   : מר אריה שרו העניין.  זה  זהו,  אז  ובת.  אמא  משפחה.  מאותה 

 נתחיל, ברשותכם.  

 

 אישור פרוטוקולים.   א. 

 

ן  ל  : מר אריה שרו חולק  ישיבה,  הערות?  פרוטוקול  למישהו  יש  כולם. 

נמשיך.   אנחנו  אין.  אז  יפה.  יד  בכתב  כאמל,  של  הכתב 

 בגלל שהברנש מכפר קרע פה, והוא עוד לא קנה כבש.  

 לא, יום שלישי כבש.   : גב' נאוה גלעד 

 

 לאשר פרוטוקולים.  הוחלט פה אחד      : ה החלט 

 

 הצגת פרויקט ביוב.  ג. 

 

ן  מכיר את    הביוב. הוא ל את  טוב, חוסאם עבאדי היום מנה  : מר אריה שרו

 כל הסיפור. הכרתם אותו. קדימה, תתחיל.  

הביוב   : מר חוסאם עבאדי  מערכת  מבחינת  שלנו  הסטטוס  את  מציג  אני 

בשלושת   המערכת  את  לקדם  התחלנו  אנחנו  במועצה. 

של   התכנון  מבחינת  בעבר.  זה  את  הצגנו  כבר  היישובים. 
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ני  נתחיל מגבעת  היישובים והמאסף הראשי,  ל"י,  שלושת 

כבר אושרו על ידי  עד למקום של התחנה, לרבות התחנה.  

של   הקליטה  על  חדרה  מט"ש  לרבות  התכנון,  גורמי 

אגב,   ביוב,  לתשתיות  הפיתוח  מנהל  שלנו.  השפכים 

ראש   את  מאליו,  מובן  לא  וזה  הזמנו  אנחנו  בסוגריים, 

ויש   לירושלים מתל אביב,  השנה הזאת  עברו  המידע. הם 

חדש.   מיתב  לכאן.    הזמנו ראש  אותו  הביא  אריה  אותו, 

 סיירנו.  

ן   אלדד, מנהלת הביוב.   : מר אריה שרו

למועצה.   : מר חוסאם עבאדי  פה  אותו  הזמנו  ביוב.  תשתיות  לפיתוח  המנהל 

בשטח.   זה  את  ראה  הוא  שלנו.  הפרויקט  את  לו  הסברנו 

 הבין את החשיבות של הפרויקט הזה.  

 מתי זה היה?   : גב' נאוה גלעד 

שמבחינתו,   : י מר חוסאם עבאד  הבטיח  והוא  יותר.  או  פחות  חודשיים,  לפני 

ברגע שתקציב המדינה מאושר, אנחנו בעצם מהראשונים  

ולצאת   זה  את  להתניע  כדי  התקצוב  את  לקבל  שאמורים 

 לביצוע.  

 נובמבר?   : גב' נאוה גלעד 

ן  ואם הממשלה   : מר אריה שרו  . .. יודעת מתי  לך. את  להגיד  יודע  לא  אני 

 ה? אני אומר.  תיפול? את בטוח 

 אבל התקציב קיים.   : גב' נאוה גלעד 

ן  שקשור   : מר אריה שרו מה  כל  משהו.  לך  אסביר  אני  קיים.  תקציב  אין 

מתקתקים.   אנחנו  עם  בנו,  דבר  אותו  עומד.  זה  ושמה 

תיק.   תיק  מתקתקים  אנחנו  מדינה  רמ"י.  תקציב  עכשיו, 

את   גם  לך  אתן  ואני  לשאול,  יכולה  את  אחר.  משהו  זה 

 אין, אנחנו עובדים על זה כל הזמן.    התשובה. 

עכשיו, אנחנו בעצם, אז אתם זוכרים, קידמנו את הנושא   : מר חוסאם עבאדי 
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של התב"ע ואחרי שכבר עשינו תב"ע והכל, הזיזו לנו את  

לתחנה,   חדשה  תב"ע  קידמנו  התחנה.  של  המיקום 

לקח   לצערי  הזה  ההליך  אושרה.  התב"ע  החדש.  במיקום 

מהתחלה. היה עיכוב. זה עיכב אותנו    זמן, כרגיל. התחלנו 

 בגלל שעברנו למיקום חדש.  

 זה עבר פעמיים.   : גב' נאוה גלעד 

על   : מר חוסאם עבאדי  אחזור  לא  אני  ההיסטוריה.  את  זוכרים  אתם  כן.  כן, 

זה. אני מדגיש שההליך בכלל, תב"ע בדרך כלל לוקח בין  

והכל, על  שלוש לארבע שנים. אנחנו, בגלל שבאמת לחצנו  

ף שהעבירו אותנו למקום חדש, לפנים משורת הדין עזרו  א 

 לנו וסגרנו את זה,  

ן  למי שלא מבין, בקצרה. המקום הטבעי של תחנת הסניקה   : מר אריה שרו

יהיה במקום הכי נמוך של אלונה, שזה המפגש של הכביש  

לאביאל,   ו 6533מעמיקם  הכי  654- ,  המקום  זה  שם.   .

משאבה דוחפת את     נמוך. משם זה בסניקה, כי זה נמוך. 

, אתם   לא' 'לא,  ואז היה מתכנן, אמר  עילי.  לכיוון  המים 

הדרך,   באמצע  מקורות  של  הזה  המתקן  את  מכירים 

מקום   זה  אבל  שנה,  מיליון  כבר  בו  נגעו  שלא  ששואבים, 

מקולקל, צמוד דופן. מתכנן המחוז אמר לשם. עבר לשם,  

של  מחדרה   הנציגה  יושבת  מחדש.  תכננו  מתכנן. 

, לא, שם זה קרוב לנחל. אין. אריה, תגיש בג"צ,  הירוקים 

סקר   פעם.  עוד  שמע,  אמרנו  עניינים.  שנה,  עוד  לך  ייקח 

 ארצי, סקר זה.  

אישור   : מר חוסאם עבאדי  שקיבלנו  אחרי  אנחנו  זה.  את  עברנו  אופן,  בכל 

סוף   סוף  התחלנו  ויפה,  טוב  והכל  פורסם  וזה  לתב"ע 

המקומ  הוועדה  מול  בנייה  היתר  של  עכשיו,  בהליך  ית. 

ההליך של ההיתר הוא בעצם מורכב ממספר שלבים. היות  
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  , זמין רישוי  במערכת  היום  בנייה  היתרי  של  המערך  וכל 

השלב   את  עברנו  שלבים.  ארבעה  שם  יש  זה.  את  הגשנו 

כל   מהוועדה  כבר  קיבלנו  הבקשה.  את  הגשנו  הראשון. 

מיני   כל  להכין  בתב"ע,  להתקדם  כדי  תנאים  מיני 

ו  כאלה  זה  מסמכים  את  העברנו  הכל,  את  עשינו  אחרים. 

 חזרה לוועדה. אנחנו צפויים באוגוסט, מתישהו,  

ן     - כן, אני עומד   : מר אריה שרו

דנים   : מר חוסאם עבאדי  עולה שם. הם  שלנו  ואז הבקשה  בוועדה,  כבר  אולי 

'אוקיי,   לנו  ואומרים  להם  הבאנו  שכבר  היישובים  בכל 

ב הבא זה בקרת  מסמנים וי וי, תתקדמו לשלב הבא'. השל 

ובנייה   תכנון  בוועדת  שקשורים  תהליכים  אלה  תכן. 

 במנשה. אני מקווה שאנחנו בחודשים הקרובים,  

ן  .   : מר אריה שרו  אגב, חתימת מנהל כבר קיבלנו. כסף שילמנו

זה בדיוק השלב הבא. הגשנו את הגרמושקה. הגרמושקה   : מר חוסאם עבאדי 

   - בעצם כוללת את כל  

  ה הליכים מקבילים? אל  : גב' נאוה גלעד 

 בוודאי.   : מר חוסאם עבאדי 

זאת אומרת בחלק של היתר הבנייה אנחנו נמצאים בשלב   : גב' נאוה גלעד 

 הראשון.  

    יפה. עכשיו, מה זה השלב הראשון?  : מר חוסאם עבאדי 

   - החלק של הגרמושקה אנחנו כבר   : גב' נאוה גלעד 

הג  : מר חוסאם עבאדי  כבר  אנחנו  הראשון  בשלב  הגרמושקה  תיכף.  את  שנו 

של   ההיתר  את  לקדם  כדי  זמין,  ברישוי  ועדה,  לאותה 

ריכזו   מהוועדה.  המידע  את  לנו  שלחנו  כבר  הם  התחנה. 

בנייה.   היתר  לקבלת  שלהם  והתנאים  הדרישות  את  לנו 

רשות   את  למשל  להחתים  היתר  בין  נדרשנו  בעצם  אנחנו 

מקרקעי ישראל לגבי הקרקע. בדרך כלל, גם הנושא הזה  
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אותם  לוקח   מכירים  שאנחנו  בגלל  רמ"י.  מול  זמן  המון 

את   לנו  החזירו  זה,  את  לנו  זירזו  איכשהו  אישי,  באופן 

 ברמ"י. שילמנו דמי חכירה.  הגרמושקה חתומה  

ן  .   : מר אריה שרו  רמ"י, רשות מקרקעין

הגרמושקה   : מר חוסאם עבאדי  את  בחזרה  והעברנו  הכל  את  הסדרנו  כן. 

לוועדה.   מרמ"י  מאושרת  כי  חתומה  קריטי,  נושא  זה 

לוקח   קרקע  חכירת  על  מרמ"י  אישור  לקבל  כלל,  בדרך 

חודשים   ארבעה  שלושה  באמת  זה  את  עשינו  זמן.  המון 

 כבר היה לנו אישור.  

אז רגע, אני רוצה לשאול. אתה אומר שמה שתקע אותנו   : גב' נאוה גלעד 

זה תחנת הסניקה. אבל כל התוכנית האחרת אפשר לעבור  

 בלי קשר.  תהליך ראשון גם  

ן  את   : מר אריה שרו לגמור  צריך  שנשאר.  מה  זה  אבל  זה,  את  אישר  הוא 

 זה, אי אפשר להתחיל את זה בלי.  

   - אבל יש להם פשרה על האישור הסופי   : גב' נאוה גלעד 

ן  את   : מר אריה שרו כך  אחר  סניקה.  לתחנת  תב"ע  הזה.  של  הגרמושקה 

 את עושה קבלת היתר.  התב"ע מאושרת,  

תרשי לי לחדד בנקודה הזאת. תקשיבי, מבחינה תכנונית,   : אדי מר חוסאם עב 

מערכת   מבחינת  היישובים,  שלושת  של  הן  המערכת,  כל 

מוכן,    הכל  האזורי,  המאסף  מבחינת  והן  בפנים  ביוב 

על   ומדובר  היות  שאיבה,  תחנת  עכשיו,  פיקס.  מתוכנן 

בהיתר   מחויב  והבנייה  התכנון  חוק  פי  על  הנדסי,  מתקן 

ה  יתר  כתנאי  בנייה.  בנייה.  היתר  חייב  לא  אני  דברים 

בנייה.   והיתר  תב"ע  לך  שיהיה  זה  הפרויקטים,  לתקצוב 

פרויקטים   לתקצב  לבוא  מוכנה  לא  ישראל  מדינת  כי 

לך   ואין  היתרים  לך  אין  ובסוף  בקרקע,  כסף  וזורקים 

כלום. לכן תנאי מבחינתנו בכלל לקבל תקציב, שקודם כל  
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בנייה  היתר  עם  מאושרת  תהיה  את  התחנה  שיש  ברגע   .

תחנת   תקציב.  לקבל  אמורים  כבר  אנחנו  הבנייה  היתר 

להתחיל  השאיבה היא הלב של המערכת. כי גם לא הגיוני  

לאן   לה  ואין  למשל,  ניל"י  בגבעת  ביוב  מערכת  לעשות 

להגיע. סתם לשים צנרת באדמה כמה שנים. לכן ההיגיון  

דהיינו   המערכת,  של  הלב  את  בונים  כל  שקודם  אומר 

א  הספיקה  לשים  אגן  את  לשים  השאיבה,  תחנת  ת 

למערכת   .. הקיימת שיתחבר  זה  . את  לי  שיש  ברגע  ואז 

בעמיקם,   ניל"י,  בגבעת  לעשות  כבר  יכול  אני  קיים, 

 באביאל, ואז הביוב יתחיל לזרום. כבר יש לו לאן להגיע.  

ן  יישובים. הקטע הוא ללכת בבת אחת    28זו לא מועצה של   : מר אריה שרו

 שהו שקבלן רציני לא ילך על חלק וחלק.  על הכל. כי זה מ 

בשלב   : מר חוסאם עבאדי  שהיו  הדרישות  יתר  את  השלמנו  מבחינתנו  אז 

הרחבת   אישורים,  מיני  כל  הוועדה.  מבחינת  הראשון 

רשות   נוף,  נספחי  העתיקות,  רשות  מקורות,  תשתיות, 

והעברנו אליהם.   וכל הדברים האלה, כבר השלמנו  ניקוז 

אמרתי, בחודש אוגוסט לקיים דיון  הוועדה צפויה, כפי ש 

, אתם   כדי לאשר את התוכנית ואז הם אומרים 'מאשרים'

דרישות   כמה  עוד  יש  הבא  בשלב  הבא.  לשלב  עובדים 

שאנחנו כבר התחלנו להכין אותם. רובם כבר הכנו. אנחנו  

לא מחכים. אני דואג שכל שלב שאני יודע שהוא יגיע, אני  

יש לך אור ירוק, ישר  כבר מכין את הדברים. אומרים לי  

לנו   יש  הדברים.  כל  את  זמין  רישוי  במערכת  מזין  אני 

 אדריכל שמלווה אותנו. מכניסים את הכל ומתקדמים.  

   - אתה מתכוון לשלב   : גב' נאוה גלעד 

 היתר בנייה.   : מר חוסאם עבאדי 

  של תחילת הבינוי?  : גב' נאוה גלעד 
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,    בדיוק. אנחנו מגישים את החומר,  : מר חוסאם עבאדי  עוברים לשלב השלישי

אומרים לנו 'אוקיי, עמדתם, עמדתם', אפילו שתבינו. יש  

דרישות   מיני  כל  שלוש  בשלב  צריכה  לי  שהמועצה  למשל 

צריכה    להתחייב   המועצה  רשות.  קבלן  מעסיקה  שהיא 

הטמנה   למקום  מעבירה  היא  הפסולת  כל  שאת  להתחייב 

החתמנו   אותם.  הכנו  כבר  האלה  הדברים  כל  מאושר. 

ירוק,  אות  אור  מקבל  שאני  ברגע  בשלוף.  מוכנים  והם  ם 

 ישר אנחנו מזרימים את זה למערכת.  

הצפי שבחודשים הקרובים אנחנו נקבל את היתר הבנייה,   

מהמנהל   התקציבים  את  לדרוש  לנו  יאפשר  בעצם  וזה 

חוזר.   ואני  אמר,  שאריה  כפי  ביוב.  תשתיות  לפיתוח 

המדינה.    הנושא של העמדת תקציב כפוף לאישור תקציב 

זה   בשביל  דאגנו,  אנחנו  מדינה,  תקציב  לנו  שיש  ברגע 

את   ראה  לו,  הסברנו  לכאן.  המיתב  ראש  את   הבאנו 

תקציב   שיהיה  שברגע  הבטיח  והוא  הנושא  של  הדחיפות 

 מדינה, אתם מהראשונים שאמורים לקבל תקצוב.  

 מה התקציב שלה?   : גב' נאוה גלעד 

הרי  : מר חוסאם עבאדי  כל,  של  התקציב  אמרנו    כל  אז  לשלבים.  מחולק  זה 

ה  כל    50- בסביבות  את  לבנות  כדי  שקל,  מיליון  ומשהו 

המערכת מא' עד ת'. זה סדר הגודל. אני בסוגריים אומר,  

תציג למכרז, הצעות, פחות  אני מניסיון אומר, בדרך כלל  

השם,   בעזרת  זה.  את  נעבור  לא  אנחנו  וכו'.  מהאומדנים 

שבש  אף  על  זה.  את  נעבור  לא  היו  אנחנו  האחרונה  נה 

התייקרויות גם בפלסטיקה, גם בבטון, גם בברזלים. אבל  

 אני מאוד אופטימי בהיבט הזה.  

הכנת מסמכי    על  שוקד  אלה  בימים  עכשיו, אגב, המתכנן 

מכרז. הרי לכל פרויקט, נגיד סתם דוגמה, תחנת שאיבה,  
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יש   הזה  למכרז  אז  נפרד.  מכרז  לו  יהיה  סניקה,  מרכז 

מסוימים   סף  ביוב  תנאי  למערכת  מסוימות.  ודרישות 

קד על כל הפרויקט  פנימית יש תנאים אחרים. אז הוא שו 

 הזה, להכין את מסמכי המכרז,  

  אנחנו עדיין אם אותו מתכנן?  : גב' נאוה גלעד 

ן   טוב שיש.  בטח.  כן.   : מר אריה שרו

למספר   : מר חוסאם עבאדי  יחולק  כנראה  הפרויקט  שאמרתי,  כפי  עכשיו, 

 פרויקטים.  

ן   מר   נסיים, נעשה פה ישיבה ונחליט.  ש כ נראה כבר   : אריה שרו

במקביל,   : מר חוסאם עבאדי  הפרויקטים  את  לבצע  בעצם  זה  שלנו  השאיפה 

הנדרשים.   התקציבים  והעמדת  המיתב  לאישור  בכפוף 

   ואני מקווה שיהיה לנו בהצלחה.  

את   : גב' רחל גלקין  מעריך  אתה  זמן  כמה  אופטימאלי,  במצב  סליחה, 

 אופטימאלי. יש תקציב, יש אישור, יש הכל.    התהליך? 

אני חושב שבחודשים הקרובים, חמישה, שישה חודשים,   : מר חוסאם עבאדי 

את   לנו  יאשרו  מדינה,  תקציב  יהיה  בנייה,  היתר  נקבל 

גג,   שנה  עד  חודשים  משמונה  נגיד  בואו  תוך  התקציב. 

   - אנחנו אמורים להיות  

ן   זה באופטימאלי.   : מר אריה שרו

ר   בסדר, אמרתי אופטימאלי.   : חל גלקין גב' 

ן  המצב.   : מר אריה שרו יותר  או  פחות  זה  בסדר,  טוב,  לדעת.  אפשר  אי 

 תלך  לקנות כבש, בבקשה.  

 תודה רבה.   : מר חוסאם עבאדי 

ן   ותזמין אותנו גם. תזמין את כאמל. כאמל רזה.   : מר אריה שרו

 כאמל כבר דאג. יש לו חרוף מחכה בבית.   : מר חוסאם עבאדי 

ן  .   : מר אריה שרו  חבר'ה, אני רוצה להעלות עוד משהו עכשיו

צריך   : גב' רחל גלקין  אתה  שלך,  שהשפה  לך  להגיד  רוצה  אני  תקשיב, 
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 לדבר הרבה יהודים לדבר עברית.  

כל  : מר חוסאם עבאדי  רבה  בדרך  תודה   . אני.. שבה  עברית,  של  שעה  לי  יש  ל 

 לכם. להתראות.  

ן  הו בינתיים. יש את הנושא הזה של  אני רוצה להעלות מש  : מר אריה שרו

ואני    , וכו' חקלאית  מועצה  אנחנו  השלישית.  היחידה 

לכאן   להביא  על  חשבתי  פה.  לקבל  צריך  לשאול,  צריך 

ביחידה   מבין  והוא  ממשלתי  שמאי  שהיה  מישהו 

בקטע   בייחוד  שאלות.  עם  פה  אנשים  והרבה  השלישית. 

ה  להם.  עולה  זה  כמה  המספרים.  להיכנס    3.75- של  כדי 

למשחק, כמה בסוף זה יעלה וכמה השורה התחתונה. אז  

אני מעוניין להביא איזה משהו למושבים שייתן הסבר על  

שאני   מוכנים  אתם  האם  השלישית.  היחידה  של  הנושא 

 אביא?  

 כן.   : גב' רחל גלקין 

 מאוד.   : גב' נאוה גלעד 

ן   בסדר? אוקיי? מאה אחוז.   : מר אריה שרו

 יא?  את מי אתה מב  : גב' רחל גלקין 

ן   את דוד שקד, תסתכלי עליו. הוא היה בשמאי הממשלתי.   : מר אריה שרו

 יש גם את לייבוביץ.   : גב' רחל גלקין 

ן  הולך   : מר אריה שרו שאני  אחד  זה  שקד  דוד  היה.  כבר  לייבוביץ  לא, 

ביום   בכנס.  אצלו  היה  זה  הבא.  שבוע  איתו  להיפגש 

היה   אמרתי  חמישי.  לי.  כתב  והוא  הויכמן.  דור  אצלו 

שיש.   מהטובים  שמאי  זה  שקד  דוד  תקציב.  לי  תעשה 

 שייתן את השורה התחתונה. כי זה מה שחשוב. זה אחד.  

  כמה הוא רוצה על ההרצאה?  : גב' נאוה גלעד 

ן   אני לא יודע. אני אשב איתו, אני אראה.   : מר אריה שרו

 לא משנה.   : גב' רחל גלקין 
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ן   ייש.  אני מתבייש לשאול. רק גלעד לא מתב  : מר אריה שרו

 

 אישור תרומה בית כנסת עמיקם.  ד. 

 

ן  הקרן   : מר אריה שרו על  זה  לכם  לספר  רוצה  שאני  מה  ככה.  עכשיו 

הכנסת.    בית  של  המבנה  לסיום  תרומה  לנו  בית  שנותנת 

זה, אז במהרה   כדי  הכנסת בעמיקם, המון שנים שעבדנו 

בימינו.   ובמהרה  ולתכנן  תקציבים   ממנו  לקבל  בימינו 

שנה. וככה, יש לנו ממשרד    20ש מועצה  בגלל זה צריך רא 

בסביבות    600,000הדתות   עולה  הכנסת  בית  שקל. 

 שקל.    1,080,000

 ריהוט?   : גב' נאוה גלעד 

ן     - אנחנו נראה. כי ריהוט   : מר אריה שרו

 בלי ריהוט?   : גב' נאוה גלעד 

ן  נותנים   : מר אריה שרו אנשים  מגיע,  אתה  תרומות  ככה.  זה  הכנסת  בית 

לסכומים שהם בסביבות המיליון, אנחנו    תרומות. להגיע 

ישבה   ציבור.  בשיתוף  נבנה  הכנסת  בית  שם.  כבר 

כן   גם  שהיא  יעקב,  מזיכרון  הרציגר  אסנת  אדריכלית, 

 בנתה בתי כנסת.  

 אוסנת הדוסית?   : גב' נאוה גלעד 

ן   כן, כן.   : מר אריה שרו

 טובה.   : גב' נאוה גלעד 

ן  ור  : מר אריה שרו כשבאנו  הזה.  לסכום  אז  הגיעה  כסף,  לנו  שאין  אינו 

בבית הכנסת,   פוגע  זה  יודע,  להוריד. אתה  ניסינו  ישבנו. 

ננסה להגיע לסכומים   יאללה,  וכו'. אמרתי  באיכות  שלו 

קרוב.   זה  ואמונה  כנסת  בית  יודע,  אתה  באמונה.  האלה 

התחלנו    600,000אז   ואני  גלעד  הדתות.  ממשרד  לנו  היה 
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במפל  זה  כמובן  מקומות.  מיני  לכל  גות  לרוץ 

שהאידיאולוגיה שלהם כמובן יהדות התורה, ש"ס. הגענו  

 בקריות. איך הגענו לשם? הגענו לקריות,  

 באנו לכיפור,   : מר גלעד זרקה 

ן  אחד   : מר אריה שרו של  במסיבה  היה  בכיפור.  אצלם  שהיה  החזן  דרך 

אחרי   דין  עורך  של  הדיפלומה  את  סוף  סוף    20שקיבל 

מין את כל העולם.  שנה. אתה זוכר? היה כבר חתיאר. הז 

אתה   אם  משנה  לא  זה  מלכיאלי.  הכנסת  חבר  שם  והיה 

מדהים.   מקסים.  אדם  בן  ש"ס.  של  האידיאולוגיה  בעד 

למצוא   מנסה  'אני  לנו  אמר  והוא  איתו  וישבנו  באמת. 

. דיברנו שאנחנו מחפשים. ואז הוא הפנה אותנו לבן   לכם'

בחצר   ועובד  וחסידו  תלמידו  שהוא  כהן,  גלעד  בשם  אדם 

.    של   הרב בקשי דורון, ויש קרן שעוברת דרכו

מאוד    אדם  בן  יש  אחורה.  שנים  כמה  חוזר  אני  עכשיו 

לו   שקוראים  עצוב,  סיפור  זה  בברזיל.  יהודי  עשיר, 

מיליארדר. שלמה אדולפו פיצ'וטו. היה  אברהם פיצ'וטו.  

לו בן שחטפו אותו כדי לקבל כופר. ובמהלך כל הימים גם  

ש  חושב  אני  הבן.  את  יודע.  הרגו  לא  היחיד.  הבן  היה  זה 

נשאר   בישראל.  אותו  בא, טמנו  בן    30הוא  היה  יום. הבן 

בתי כנסת, כמניין שנותיו    21. ואז הוא אמר 'אני אבנה  21

של הבן שלי'. הסתיים והוא ממשיך לתרום. ואנחנו פנינו  

שיש   רציניים,  שאנחנו  המסמכים,  כל  את  הראינו  לקרן. 

ממשרד הדתות. דין ודברים    לנו ככה, ויש לנו מימון חלקי 

להם   שלחנו  הבקשה.  את  שלחו  בדקו.  באו,  קצת  איתם. 

 גם הדמיה, איך ייראה בית הכנסת.  

 כמה הדמיות.   : גב' נאוה גלעד 

ן  לשלב   : מר אריה שרו הגענו  עכשיו  הסיפור.  את  הורסת  את  שנייה. 
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והכל.   אישרו  שהם  אה,  האחרון  הקרן.  נציגת  באה  ואז 

נלאה. מדבר עם גלעד, גלעד עונה  שכחתי. זה חתרן בלתי  

די,   לו  אומר  אני  כהן.  גלעד   לו  קוראים  מדווח.  הוא  לו. 

לנו   ובסוף הסכימו לתת  מתבייש. בסדר, הכל בסדר.  אני 

 שקל.    360,000

 עוד יישאר לכם עודף מאביאל.   : גב' נאוה גלעד 

ן  י.   : מר אריה שרו ינג'  לא, את יודעת עם מי נלך באביאל. אה? הג'

 אני מקווה, אם הוא יחזור באוגוסט.   : גלעד   גב' נאוה 

ן  לו   : מר אריה שרו אומר  אני  עליו.  ליפול  איך  יודע  כבר  אני  לא,  כן.  כן, 

 תביא את השלד. הוא בן דוד שלך? מה הוא?  

   - הוא לא בן דוד שלי. מישהו שהיה גר   : גב' נאוה גלעד 

ן   קרוב משפחה. היה גר באביאל.   : מר אריה שרו

 שנה לארץ. לקח את השלד של אביאל.    20גיע לפני  ה  : גב' נאוה גלעד 

ן  ויש לו גם כמה מיליונים. הוא תורם לכל מיני. היא אמרה   : מר אריה שרו

זהו.   אז  יודע.  גלעד  גלעד.  את  נביא  בא,  הוא  באוגוסט 

  .  הקרן נקראת 'זכור אברהם'

   - , ארון  360רגע,   : מר גלעד זרקה 

ן  יודע.   : מר אריה שרו  כן, אני 

 ארון?   : גלעד גב' נאוה  

ן  .   : מר אריה שרו  עוד ארון

 ארון קודש.   : מר גלעד זרקה 

ן  זה   : מר אריה שרו הזאת.  המרכזית  והבמה  קודש.  שקל    500,000ארון 

מבית  בערך.   להעביר  דברים  גם  יש  יש.  תורה  ספרי 

 הכנסת.  

 אין ריהוט?   : גב' נאוה גלעד 

... את כולם שווים.   : מר גלעד זרקה   יש שיפוצי ספר תורה. 

ן  עכשיו, המועצה צריכה לאשר את התרומה. וכנגד זה, אני   : מר אריה שרו
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צריך להצהיר בפני המועצה שלעמותה הזאת אין עסקים  

עם המועצה, לא היו, אין שום קשר שיש בו ניגוד עניינים  

את   לקבל  טהורה,  פנייה  היתה  היה.  לא  כלשהו.  קשר  או 

קבל  למעט  קשר  שום  איתם  היה  לא  בקיצור,  ת  התקציב. 

 התרומה. וגם הסברתי לכם מה,  

 זו קרן שמנוהלת בישראל?   : גב' נאוה גלעד 

ן   כן, כן.   : מר אריה שרו

 יש לה נציגים בישראל.   : מר גלעד זרקה 

ן   כן, יש לה נציגים בישראל.   : מר אריה שרו

 ?  21- הם עוד לא גמרו את ה  : גב' נאוה גלעד 

ן   גמרו.   : מר אריה שרו

 סטרה?  גמרו? זה האק  : גב' נאוה גלעד 

ן  שישי   : מר אריה שרו ביום  אברהם'.  'זכור  נקרא  זה  שתדעו.  רק  עכשיו 

זה   את  מכירה  את  שלי.  האחיינית   יסמין,  אצל  הייתי 

רק   הכביש  על  רואה  את  פתאום  חיפושית,  קונה  כשאת 

אני   אברהם'.  'זכור  רק  רואה  אני  עכשיו  וזה?  חיפושיות 

א  יוצא,  אני  האוניברסיטה,  שכונת  סבא,  בכפר  ני  יוצא 

לבחור   שלחתי  אותו.  צילמתי  כתוב,  כנסת,  בית  רואה 

 שתורם לנו.  

 גם פה יש 'זכור אברהם'?   : גב' נאוה גלעד 

ן   כן, יצטרך להיות. זה בסדר.   : מר אריה שרו

 שקל בלי כלום?    500,000מה את רוצה? שייתן לך   : מר גלעד זרקה 

ן  .  : מר אריה שרו לו יהיה  שיתרום  מי  כל  גם  אזכור.  גם  יהיה  לא    כן,  זה 

או משהו.   עכשיו, את בית הכנסת הזה פרצו. אבל  בלעדי 

אתה יודע מה אמר לי גלעד, מזל, לא גנבו כלום, כי היתה  

 כספת.  

.   : מר גלעד זרקה   ... רב בריח, כן
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 את מי פרצו?   : גב' נאוה גלעד 

ן  לך   : מר אריה שרו עשיתי  לו,  אמרתי  שבוע.  לפני  הזה,  הכנסת  בית  את 

זהו  אז   . בישא' שאמרתי בהצהרתי  'עינא  מה  לאור  שוב.   ,

אחד,   פה  לקבל?  מסכימה  המועצה  האם  קשר.  לנו  שאין 

 בסדר.  

 

 הארכת העסקת עובדת רווחה.   ה.   

 

ן  רינה   : מר אריה שרו לנו  יש  רווחה.  עובדת  העסקת  הארכת  הנושא הבא, 

לגיל   שהגיעה  אישה  להאריך,  70הדר.  מבקשים  אנחנו   .

ל  להאריך  מבקשים  אנחנו  בריאה.  העבודה.  היא  את  ה 

גם   היתה  מצוין.  זה  את  ועושה  זכאות  פקידת  היא 

המון   עבדה  שם,  ברווחה  ועדת,  יו"ר  היתה  בבנימינה, 

לאלה   עוזרת  והיא  ברווחה  מבינה  גם  היא  אז  שנים. 

בעניין הזה. אתם יכולים לבוא לשאול למה אתה לא יכול  

חס   אשתו  מקבל,  הוא  זה  רווחה,  זה  עדיף,  להביא, 

שחו  כן?  זה  וחלילה  רווחה  פקיד  ככה,  ההוא  בזה,  לה 

מכאן.   יהיה  לא  שזה  מעדיף  ואני  דיסקרטי,  מאוד  משהו 

את   לנו  מרכזת  גם  היא  עבודה.  של  נישה  כן  גם  זה 

יודעת  מתביישת,  לא  היא  את    המתנדבים.  לה  שנותנים 

   זה, אז היא נותנת מעצמה.  

גנה  היא מרכזת את הה .  ' בקהילה את 'סורגות  היא מרכזת   : גב' נאוה גלעד 

   העצמית.  

ן  המון   : מר אריה שרו עושה  היא  לפנסיה.  יצאה  היא  עבודות,  עושה  היא 

גם   והיא  קורונה.  חולי  אחרי  מעקב  כולל  מסביב.  דברים 

עוזרת ליעלה. זה ממש ערך מוסף. כדי להאריך לה, משרד  

 הרווחה מוכן להאריך לה. נתן את הסכמתו.  
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 היא עובדת שעתית או משרה?   : גב' נאוה גלעד 

 לא, בחלקיות.   : ר אריה שרון מ 

 בתקצוב של משרד הרווחה.   : מר כאמל חלבי 

ן  שירות   : מר אריה שרו לנציב  לקדימה,  לפנות  צריכים  אנחנו  בעד  כן. 

 המדינה, אם הוא מאשר. אז אני צריך את אישורכם.  

לאשר?  : מר מאיר סיטבון  צריכים  אנחנו  את   מה  או  שלה  ההעסקה  את 

  התקציב שלה? 

ן  לאשר את ההעסקה שלה. ... אני אומר שוב. קודם כל אני   : מר אריה שרו

לגיל   להגיע  רוצה  ששפיגלר  בעיתון  את  70קראתי   ,

 הפנסיה.  

 הארכת העסקת עובדת רווחה.  הוחלט פה אחד      : ה החלט 

 

ן  אני   : מר אריה שרו ופשוט  לנו.  עוזר  זה  באמת  כי  לכם.  רבה  תודה  אז 

והמוטיבצ  שלה  הדיסקרטיות  זה  שחשוב  מה  יה  אומר. 

 שלה.  

 אפשרות העתקת חזירי בר מחיפה להר חורשן.   ו. 

 

ן  אותו   : מר אריה שרו לסגור  עליו,  איתכם  לדבר  שרציתי  הבא  הנושא 

על   לי  שולחים  כולם  בבוקר  עכשיו.  קורה  מה  ולהסביר 

חיפה,   קול  מקומון.  היה  זה  שנחתם,  הסכם  על  הכוונה, 

ת  זה מקומון. עם כל הכבוד לו, שיש הסכם בין חיפה לרשו 

חורשן,   להר  עבר  כנראה  זה  להעביר,  והגנים,  הטבע 

זה.   את  ראית  אתה  חזירה.  של  אדירה  כמות  יש  בחיפה. 

רואה.   הייתי  שם,  חברה  היתה  לי  שם.  משפחה  לך  יש 

בלעדית.   כתבה  והיתה  הביתה.  להיכנס  מפחדת  היתה 

חיפה.   בעיריית  והגנים  הטבע  רשות  בין  שנחתם  הסכם 

בעי  זו  בחיפה  שתדעו.  כל  לא  קודם  אנחנו  קשה.  ה 
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אחד   לאף  מציע  הייתי  לא  קשה.  בעיה  זו  אבל  הפיתרון, 

קשה.   בעיה  זו  עיר.  ראש  לא  שם.  אחראי  להיות 

עסקנו   בנייטיבס  פה  כולנו  אבל  יהיה.  שלא  אינשאללה 

חזיר   הציידים.  מיני,  וכל  גורי  סיפורי  ואת  בחזירים. 

שלו   השיניים  את  חושף  הוא  מאוים,  הוא  פצוע  שהוא 

וחל  גדול.  ותוקף.  אסון  יהיה  זה  ילד.  זה  אם  לאללה  ילה 

התעוררו.   רשות  ואז  והגנים.  הטבע  רשות  על  הוא  הלחץ 

הטבע והגנים, אני ראיתי מאכילים אותם. מה שאני יודע,  

יגידו, כי יש עליהם לחץ, רשות   אני בקשר איתם, הם לא 

הטבע והגנים לא בעד הפיתרון הזה. הם לא מאמינים בו,  

ה  סיבות.  מיני  האלה,  מכל  החזירים  אומרים  הם  אחת 

שקיימים עכשיו פה הם טריטוריאליים. הם לא יתנו להם  

 להתקרב.  

התושבים.   : מר מאיר סיטבון  את  להרגיע  בשביל  רק  זה  את  אמרו  סתם  זה 

את   להעביר  יכול  מי  זה?  את  להעביר  יכולים  נו.  באמת, 

 זה.  

 ארץ.  לעקר את הזכרים וזה יפתור את הבעיה בכל ה  : גב' רחל גלקין 

ן   עד שגמרנו לעקר את החתולים,   : מר אריה שרו

ולהעביר   : גב' רחל גלקין  אותם  לתפוס  שיכולים  חושבים  מקרה  בכל  לא, 

אותם   יעקרו   הזכרים,  את  שיתפסו  חורשן,  להר  אותם 

 ובזה גמרנו את הבעיה.  

ן  עכשיו תראו, מי שהכי נזעק מזה היה ניב רשף. שהוא כתב   : מר אריה שרו

רוצה    מהר לראש רשות  'אם אתה  לו  ואמר  והגנים  הטבע 

 לפתור בעיה אחת ולגרום לאחרת',  

 אגב, גם לו יש שם בעיה.   : מר ליאור בכר 

ן  עדיין יש לו. כן, כן. עכשיו ככה. ראש האשכול רשם איזה   : מר אריה שרו

עזוב,  .. מכתב  לו  אמרתי  אריאל    עזוב. .  עם  כתבנו  ואז 
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יותר,   קצת  מכתב  ראש איזשהו  כל  את  י  והחתמנו 

זה   לידיעתנו,  הובא  שבו  גולדשטיין,  שאול  הרשויות. 

חמור, אנו ראשי הרשויות מודיעים בזאת את התנגדותנו.  

הסכם,   שטרם  הסכם  כל  לקבל  מבקשים  אנחנו  זה  אחרי 

וככל   אותו.  לראות  מבקשים  אנחנו  קיים,  הוא  אם 

הגורמים   ועם  איתנו  היוועצות  ללא   .. . ויתממש 

ו  הגובלות  ברשויות  וללא  המקצועיים  גבנו  מאחורי 

מהלך   כל  להשהות  מבקשים  אנו  ליל,  ובחשכת  ידיעתנו 

ראשי   עם  משותף  בדיון  להבהרתו  עד  מצידכם,  בנושא 

אית  מטה:  החתומים  זיו    י המועצות  אנוכי,  וייסברג, 

איזק, דשא,   ואיציק  ש מרעי  יימן  א   אסיף  פארדיס,  ל 

והגנים   הטבע  מרשות  תשובה  מכתב  וקיבלנו  חולבסקי. 

אומרים   והם  שהם  קיים.  לא  והוא  כזה  הסכם  שאין 

השטח   מתוך  שיוצאו  נקבע  הפרויקט  של  כחלק  אומרים 

מכשירי   ישימו  שעליהם  הכל,  סך  חזירים  שני  העירוני 

להוציאם,   הכוונה  העיר.  לחיי  שהתרגלו  חזירים  איתור. 

ולאחר   לעיר.  הצמוד  עתידי  לשטח  בעיר  נמצאים  הם  בו 

העתי  לשטח  העירוני  השטח  בין  גדר  חזירים  שתוקם  די, 

פותרים   איננו  ככלל,  מעקב.  של  הנושא  כל  את   ... אלה 

ממקום   בעיה  גלגול  או  אחרת  בעיה  יצירת  ידי  על  בעיה 

ימשיך   אתכם  פעולה  ששיתוף  משוכנע  אני  למקום.  אחד 

בצורה פתוחה ושוטפת, כפי שהיה עד היום. אשמח לעמוד  

. אני יודע שרשות הטבע  לרשותכם להמשיך את העבודה   ..

 ם נגד זה. אני יודע.  והגני 

מים   : גב' נאוה גלעד  מקורות  לייצר  הפחים,  את  לעגן  הציעו  הם  אבל 

זה   לזה.  זקוקים  לשכשוך בתור האזורים המיוערים. הם 

הם   לאכול,  באים  לא  ושהם  החזירים.  צריכים,  שהם  מה 
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מעוגן.   לא  זה  אם  לפח  מפח  עוברים  והם  לשפוך,  באים 

ה  הפחים,  את  אצלנו  לעגן  נתחיל  באלונה.  אולי  זדמנות, 

 אנחנו אמרנו, לעגן את הפחים.  

ן   נכון.   : מר אריה שרו

מהלך   : מר מאיר סיטבון  תעשה  והגנים  הטבע  שרשות  אפשר  איך  אריה, 

 בשטח שיפוט שלא שייך לה?  

ן   הם לא עושים. הוא טוען שלא.   : מר אריה שרו

הם   : מר מאיר סיטבון  אלונה.  על  אחראים  אנחנו  אלונה.  של  השיפוט  שטח 

 א יכולים לעשות שום מהלך בשטח שלנו. בלי ידיעתנו.  ל 

ן  אבל   : מר אריה שרו שלא.  הבטיח  הוא  אמרנו.  וזה  ויפה.  טוב  זה  מאיר, 

שהמדינה   והותמ"לים  התת"לים  כמו  אליהם,  תבוא  אם 

   - קובעת, לפעמים גם  

 ... אבל פה זו עירייה.   : מר מאיר סיטבון 

ן  עירייה,     : מר אריה שרו ממשלתית.  רשות  מהמדינה  זו  גם  יש  אבל 

 שרואים את הנושא הזה. זו בעיה קשה.  

מציפים   : גב' רחל גלקין  ולא  בשקט  יושבים  אנחנו  עוד  שכל  חושבת  אני 

 את הבעיה באלונה,  

ן   מי אמר לך שלא?   : מר אריה שרו

 לאן אנחנו מציפים את זה?   : גב' רחל גלקין 

ן   מי אמר לך שלא?  : מר אריה שרו

 .  אני שואלת  : גב' רחל גלקין 

ן  אני עומד מול רשות הטבע והגנים. אני יושב על מה שגדי   : מר אריה שרו

אמר לי שזה יכול להיות אבל גם הם הבטיחו לי, אבל אין  

לנו כסף. שנת קורונה, לא הרווחנו כסף. את הגידור הזה.  

יגיע   אבל  המנהל.  איילון,  גיא  עם  ממש  זה  על  עומד  אני 

יתוף פעולה, אולי  הזמן והם יתנו. ... שאני אעשה איתם ש 

יושב   בא,  הוא  הפרק.  על  עומד  זה  אבל  זה.  את  יעשו  הם 
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איתי, אני על המחוז תחת הפרגולה. ויש דברים שהולכים  

ויש דברים שלא. אבל יש לו הבטחה, אין לי כסף. יש קבלן  

ערבי גדול בכפר כנא שאומר 'תשמעו, יש שני דברים שאני  

ן לי כסף. או  לא יכול לעמוד מולם. כשהבן אדם אומר אי 

לי   אין  אמר  זה   . אשתי' עם  לדבר  צריך  אני  אומר  שהוא 

 כסף. לא, זה קיים, ממש דיברתי איתו.  

לצאת   : גב' רחל גלקין  אפילו  אומרת  אני  להציף,  מדברת  כשאני 

שאנחנו   הצפוני  במרחב  רושם  יתקבל  שלא  לתקשורת. 

פה   אנחנו  כאילו  חורשן  בהר  והגובלים  אלונה  יישובי 

לווה. החזירים מטיילים לנו במושב בכל  חיים בשקט ובש 

 שעות היממה.  

ן   אנחנו עושים מול הגורמים המקצועיים,   : מר אריה שרו

 הם מסכנים לנו את הילדים ואת כל התושבים.   : גב' רחל גלקין 

ן  קיימת   : מר אריה שרו הבעיה  עוד  נהיה  כל  לא  אנחנו  בחיפה,   . ..

בעזרת  שאפשר  דברים  ציידים,  של   .. . ם  תקשורתיים. 

 למנוע.  

 יש לנו ציידים עם אישור לדילול חיות בר?   : גב' נאוה גלעד 

ן   בטח. כולם באישור. כולם.   : מר אריה שרו

 מה, יש מבצעים כאלה?   : גב' נאוה גלעד 

ן   כן, כן.   : מר אריה שרו

 

 )מחוץ לסדר היום(. פקיד רישוי עסקים   ח. 

 

ן  כמו  שאמרנו לכם בישיבה הקודמ  : מר אריה שרו ת, אנחנו  הנושא הבא, 

קיבלנו פקיד רישוי עסקים שממומן על ידי משרד הפנים  

גם   לו  לתת  מבקש  אני  זאת,  עם  יחד  שנים.  לשלוש 

שצריך.   למי  פיקוח  ודוחות  גם,  פקח  להיות  כי  אפשרות 
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גם   זה  לנו כאן כאלה שפורעי חוק, שזה ממש מטריד.  יש 

חיכוך   איזשהו  לו  יהיה  לא  מכאן.  לא  שהוא  אדם  בן 

כאן כמובן בוועדת בחינה. לא היית, היית    שיפריע. היינו 

גם   הפנים,  משרד   .. . הברית.  בארצות  יודע.  אני  בחו"ל. 

 משרד הפנים וכל הנציגים.  

 אה, לזה יש תקציב? לא צריך לחכות לתקציב המדינה?   : גב' נאוה גלעד 

 לא, זה מתוקצב כבר.   : מר כאמל חלבי 

ן   מה זה הציניות הזאת?   : מר אריה שרו

   - ככה. כי פתאום יש תקציבים ואין   : לעד גב' נאוה ג 

ן   תגידי לי, איפה את חיה?   : מר אריה שרו

... את הנושא  מר טל כידן:   רישוי עסקים הזה?  הזה של    אריה, מי 

ן  של   : מר אריה שרו זה  אליה.  שהתחברנו  הפנים.  משרד  של  מדיניות  זו 

שמלכלכים,   אנשים  מיני  כל  על  לפקח  הפנים.  משרד 

על  שעוברים  שיקבלו    אנשים  הזמן  הגיע  הניקיון,  חוק 

 דוחות.  

 זה עסקים או ניקיון?   מר אייל כהן: 

 אבל מה זה קשור?   : גב' נאוה גלעד 

ן   אל תדאגי. הצלחת לעשות את זה.   : מר אריה שרו

 אריה, מה עם עידוד עסקים?   מר טל כידן: 

ן   כמובן. זה גם חלק מהתפקיד שלו, של עידוד עסקים.   : מר אריה שרו

 רגע, רגע. אנחנו דיברנו על רישוי עסקים.   : גלעד   גב' נאוה 

ן  וגם   : מר אריה שרו אותך  עירבתי  אני  בעניינים,  לא  שאת  זה  שנקבל. 

... ברצינות. דיברנו על רישוי עסקים.    הזמנתי אותך 

 אותו בן אדם?   : גב' נאוה גלעד 

ן  הבן אדם קוראים  אותו בן אדם. כן, תחברי את העניינים.   : מר אריה שרו

יע  שלו,  לו  הזהות  ותעודת  אילן.  ועקנין  לא,  ועקנין.  קב 

 .  025208943כדי לאשרו, זה  
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כלפי   : מר גלעד זרקה  המועצה  של  שהמדיניות  זה  מבקש  שאני  מה 

 התושבים תהיה קודם כל של הידברות.  

ן   אתה מכיר אותי? זה בסדר גמור.   : מר אריה שרו

 אני מכיר אותך.   : מר גלעד זרקה 

 א מדבר הרבה.  אתה ל  : מר מאיר סיטבון 

וזה פתחו   : גב' רחל גלקין  פרדס חנה  אריה, היה פרסום שמנשה מיישובי 

לא   אנחנו  העסקים.  על  להקל  כדי  לעסקים,  רישוי  מרכז 

   - מופיעים שם. אנחנו הולכים להיות במרכז  

ן  שלנו   : מר אריה שרו הבעיות  זה.  עושים את  אנחנו  זה.  צריך את  לא  אני 

מעוד  מאוד  ואני  עסקים  ברישוי  ברישוי  שלנו  הבעיות  ד. 

 עסקים זה הנושא של לקבל היתרים לעסקים. היתרים.  

אותן   : גב' רחל גלקין  כנראה  להם  ויש  כמונו,  אזורית  מועצה  מנשה  גם 

   - הבעיות  

ן   גם אנחנו עושים את זה.   : מר אריה שרו

אבל הם טוענים שהם מאגמים משאבים, ולאזרח שרוצה   : גב' רחל גלקין 

 בל את המענה.  רישוי עסקים שם לק 

ן   אני אברר.   : מר אריה שרו

כל   : מר כאמל חלבי  עסקים.  רישוי   . .. של  עניין  אותו  זה  רחלי,  תראי, 

לעזור.   רוצים  שהם  שלהם  באתרים  גם  פרסמו  הרשויות 

מה   זה  פה  הרי  פה.  מדברים  שאנחנו  נושא  אותו  זה 

לרישוי   עידוד  הרשויות,  לכל  שנותנים  הפנים  שמשרד 

עסקים. במקביל, דיברנו על זה בישיבה, צריך גם לשמור  

ש  כמו  שיתנהלו  מתן  שהעסקים  לעודד  אבל  צריך. 

בכל   וגם  במנשה  פרסמו  גם  זה  את  קשה.  שזה  רישיונות, 

 הרשויות, אנחנו מדברים על אותו עניין.  

לא, לא, אני מבינה. אבל אני אומרת ששם הרשויות ביחד   : גב' רחל גלקין 

 התאגדו לתת מענה לתושבים, כמה רשויות ביחד.  
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ן   ...  רר את זה.  תקשיבי, בסדר. הטמעתי. אני אב  : מר אריה שרו

נכסים   : גב' נאוה גלעד  מיפוי  וגם,  וגם  גם  לו  שיהיה  אדם  באמת  יש  אם 

 ומפקח על ניקיון,  

 באיזה היקף משרה הוא יהיה?   מר טל כידן: 

ן   חצי משרה.   : מר אריה שרו

שורה תחתונה, כמה עסקים יהיו יותר בסוף התקופה שלו   מר אייל כהן: 

 וא נכשל.  או כמה פחות. אם יהיו פחות עסקים, ה 

ן  יש   : מר אריה שרו יתאמץ.  הוא  כמה  השאלה  בהכרח.  לא  זה  לא,  לא, 

יש   להם,  תעזור  שלא  כמה  תעשה,  שלא  שכמה  עסקים 

וזה   מבין?  אתה  ב'.  הא'  את  לעבור.  חייבים  שהם  דברים 

צריך לראות אחד אחד. אבל הוא יעבור את זה. נכון, אתה  

מישה  יש  אובייקטיביים.  דברים  יש  אבל  שא צודק.  ני  ו 

בא, אני אומר לו 'אדוני, לא יעזור. אתה צריך לפרק את  

מה שבנית ולעשות מחדש'. אז נוח לו ככה, עד שיבוא, אני  

יכול לספר לך דברים. אני פה ראש מועצה ואני אומר לך,  

אני   אלי,  שבא  מי  כל  טוב.  לאנשים  לעשות  רוצים  אנחנו 

 נכנס איתו לסוף הדברים.  

 מי זה הפקח?   מר טל כידן: 

ועקנין,   : ר אריה שרון מ  אילן  במכרז.  שזכה  אדם  בן  זה  אמרתי.  עכשיו 

 זכה במכרז, עמד בדרישות.  

 ראיינת אותו?   מר טל כידן: 

ן   תגידו, מה דיברתי עד עכשיו, אני לא מבין?   : מר אריה שרו

 מכרז פה?   מר טל כידן: 

ן   עשינו מכרז, נציג משרד הפנים, רשות אחרת, נציג זה.   : מר אריה שרו

.   : ליאור בכר מר   . . .  יש לו יעדים לגיוס?  ..  יש פקחים שיש להם יעדים. 

ן  אנחנו   : מר אריה שרו התקבל.  רק  אדם  הבן  בונים.  רק  אנחנו  רבותי, 

 בונים את המסגרת.  
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 תפקיד חדש.   : מר כאמל חלבי 

 מה אנחנו צריכים, לאשר את זה?   : מר מאיר סיטבון 

ן  זה  : מר אריה שרו את  לאשר  רק  מדווח.  אני  זה    לא,  דוחות.  לתת  שנוכל 

אחדים,   פה  יש  ניקיון.  שומרי  הם  פה  הרוב  אצטרך.  אני 

ואנחנו מקום קטן, אתה רואה משהו, דברים שמעצבנים.  

לכלוך   למשל  לראות.  כדי  מצלמות  כאן  נשים  גם  אנחנו 

המועצה.   כל  כאילו  נראה  זה  אותו.  מצלמים  כולם  אחד 

חיים  איכות  על  ששומרים  אנשים  הם  פה  האנשים    רוב 

 ומנקים. וצריך את הדברים האלה לעשות.  

 כמה עסקים יש באלונה?   מר טל כידן: 

ן   זה, אבל יש הרבה שהם לא.    15 : מר אריה שרו

 מדובר על עסקי מזון או מה? איזה סוג עסק?   מר טל כידן: 

ן  אחד   : מר אריה שרו נעבור  הכל,  נמפה  העסק,  את  נתחיל  אנחנו  תקשיב, 

..  אחד. יהיה לנו, אני רוצה שמו  ת של מתחת. כמו האלה .

 אני לא מחפש.  

 

 )מחוץ לסדר היום(. קול קורא שטחים פתוחים   ט. 

 

ן  קיבלנו   : מר אריה שרו פורמאלי.  באופן  אדווח  רק  שקל    850,000אני 

פתוחים.   לשטחים  מרשות    50,000מהקרן  לנו  יש  שקל 

ועוד   הכל    100,000הניקוז.  בסך  הנדיב.  רמת    1שקל, 

סכום  וזה  שקל,  שיש    מיליון  תנינים  נחל  על  יפה.  מאוד 

מאז   הנחל  מאפס.  מתחילים  לא  אנחנו  בו.  לעשות  מה 

ובפיקוח,   החקלאיים  ביישובים  המודעות  שהתחילה 

המצב שלו לא כזה כמו נחלים שדורשים שיקום, הוא לא  

אנחנו   שכן,  קטסטרופה.  מה  יותר.  עוד  אותו  נשפר 

בסביבות   רשות    400או    300במקביל,  קיבלו  שקל  אלף 
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 טבע והגנים לעין צברים. זה גם כן מקום יפיפה.  ה 

 זה חלק מתוך השטחים הפתוחים?   : גב' נאוה גלעד 

ן  על   : מר אריה שרו לחשוב  מה  אין  שלו.  הבקשה  לפי  מקבל  אחד  כל  כן, 

 זה. אנחנו עם אריק רוזנפלד.  

 מה המטרה של השטחים הפתוחים?   : מר גלעד זרקה 

ן   כאן את זה.  לשמר. יש לנו, אין לי   : מר אריה שרו

 אפשר לעשות עם זה פרויקט לטובת הקהילה?   : מר גלעד זרקה 

ן   ברור. שנייה, רק רגע.   : מר אריה שרו

הנחל, נשתול שם  מה אני אומר? אם נגיד עכשיו נשמר את   : מר גלעד זרקה 

שהנחל   יודעים  כולנו  הרי  כאלו,  דברים   ... ונעשה  עצים 

פר  שם  נעשה  אם  חיצוניים.  אנשים  ידי  על  .  נכבש  .. ויקט 

 התושבים שלנו, סתם דוגמה מסלול הליכה מוסדר,  

ן   מוסתר, שלא יראו אותו אחרים.   : מר אריה שרו

   - מוסדר, תאורה. שמי שבא   : מר גלעד זרקה 

ן   תאורה בחיים לא יהיה.   : מר אריה שרו

 תאורה סולארית.   : מר גלעד זרקה 

ן   לא תאורה בכלל.   : מר אריה שרו

   - ושבים שלנו, במקום  שישרת את הת  : מר גלעד זרקה 

ן  פתוחה.   : מר אריה שרו לדלת  התפרצת  גלעד,  רגע.  רגע,  שנייה,  תקשיב, 

והגנים,   הטבע  רשות  כל  קודם  לעשות.  שהולכים  מה  זה 

לא   הבא,  שבוע  גם  אני  לתושבים.  משהו   .. . כדי  אמרתי, 

נפגש בקרן קיימת עם מנהלת המרכז החדשה. כדי   על זה 

הט  ומרשות  לסיפור.  תיכנס  לי  שהיא  אמרו  והגנים  בע 

 תביא אותם גם כן.  

אנחנו   : גב' רחל גלקין  ואיך  מה התפקיד שלנו. איך אנחנו מעורבים  רגע, 

 הולכים להשפיע על העבודות פה?  

ן     - קודם כל זה באזור שלנו   : מר אריה שרו
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אנחנו   : גב' רחל גלקין  איך  פה,  שיושב  הזה  הציבור  אנחנו,  שואלת  אני 

 השפיע על מה שיהיה בסביבה? כנציגי הקהילה, יכולים ל 

.   : גב' נאוה גלעד  . .  יש את ועדת איכות הסביבה. 

ן   לא, לא, תקשיבי. אין בעיה.   : מר אריה שרו

.   : גב' רחל גלקין   ... זה כל מה ששאלתי

ן  אין   : מר אריה שרו אבל  קצת,  המועצה  ראש  את  יש  יש.  אבל  בעיה,  אין 

. לא,  בעיה. אני עושה דברים שאני מקווה ... את הקהילה 

כך.   אחר  מדבר.  אני  עכשיו  וזה  לא,  ככה.  הוא  הקטע 

 מתחבר לנושא הבא.  

אני אומר, אתה הולך לעשות פיתוח סביב הנחל. גם ככה   : מר מאיר סיטבון 

   - יש צרות לחקלאים. אני חושב שזה לא יכול לעבור  

ן  מאיר, זה לא יהיה על חשבון החקלאים. ואתה גם מוזמן   : מר אריה שרו

 להיות.  

 חייב שיהיה שיתוף של החקלאים.   : מאיר סיטבון מר  

ן  גם   : מר אריה שרו הנחל.  על  שהולך  משק  גם  לי  יש  חקלאי.  אני  ברור. 

 אתה תהיה, בסדר?  

 זה חלק מהעניין.   : גב' נאוה גלעד 

ן  הנושא הבא,   : מר אריה שרו וזה  כזה, חבר'ה.  הוא  העניין  עכשיו  אוקיי. 

 לחבר את הטבע לנושא החינוך.  

אתה מתאר את  את בשבילונה.  רגע, לא גמרת. יש לך עוד   : גלעד גב' נאוה  

 הפרויקט.  

ן  על  שבילונה  נאוה,   : מר אריה שרו לדבר  רוצה  אתה  ודי,  קשור.  לא 

 שבילונה,  

 יש לך כסף.   : גב' נאוה גלעד 

ן  אין לי עדיין לשבילונה. עוד מעט אני אדבר על שבילונה.   : מר אריה שרו

 ביר לך על שבילונה.  נגמור את הנושאים שלנו, אני אס 

 יש לו כסף.   אין לו כסף?  : גב' נאוה גלעד 
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ן  .   : מר אריה שרו  נאוה, תני לי לדבר. נו

רגע   : גב' רחל גלקין  להתייחס  רוצה  אני  שנייה.  אריה,  עם  לרט"ג,  אבל 

שלו  .    המשמעות  שלו הייתי  והכוח  שבועיים  לפני  אני 

וחצי   שבע  היתה  השעה  טבע.  בשמורת  יצחק,  באלוני 

חבורה  בערב.   שם  ישבנו  לרט"ג.  יש  כוח  כמה  שתבין  רק 

של מבוגרים. הגיע פקח מהאזור. לא יודעת איך קוראים  

'אני נורא מצטער, אסור להיות ברדת החשיכה   לו. אומר 

'כן,   אומר  אומרת?'  זאת  'מה  לו  אומרים   . טבע' בשמורת 

  . בכניסה' שלט  פה  יש  להיות.  אסור  החשיכה  ברדת 

מ  תקשיב.  'טוב,  לו  זקנים.  אומרים  של  חבורה  אנחנו  ה 

האירוע   את  גומרים  אנחנו  פה.  מתנחלים  לא  אנחנו 

הוא   איכשהו  בסדר,   . אור' לנו  אין  ככה  גם  ומתקפלים. 

שהבחור   בעיני,  חן  שמצא  מה  אבל  עין.  מאיתנו  העלים 

היה נוכח. הוא ראה מכוניות ליד אלוני יצחק, הוא עצר,  

מה קורה    נכנס ובא להגיד לנו מילה. שאלתי אותו 'תגיד, 

'כי   לי  לא רואה אותך?' אומר  אני  באלונה? למה באלונה 

  .  את לא שמורת טבע'

ן   אנחנו כן שמורת טבע. תלוי באיזה רמה ומה הרגישות.   : מר אריה שרו

והגנים,   : מר ליאור בכר  הטבע  מרשות  ממישהי  ביקשתי  בדקתי,  אני 

יכולים   הם  האם  שאלתי  לאלונה,  קשור  לא  במקרה, 

כמ  שמורה  עם  לעשות  היסכור,  על  בנחלים  שעושים  ו 

..  בגלל תשלום של רט"ג. היא אמרה   שמורת טבע אפשר.  .

הצעתי, שאנחנו לא יודעים כמועצה לעשות גן לנחל משהו  

באמת נורמאלי, לשבת עם רט"ג, לעשות כמו שצריך, כמו  

 שעושים בהרבה מקומות.  

ן  .   : מר אריה שרו  חבר'ה, תקשיב, רבותי

 נחל זה שמורת טבע?  אבל ה  : מר מאיר סיטבון 
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ן  רבותי, שנייה, חבר'ה, נו. אני חי את הדברים האלה. אני   : מר אריה שרו

הזה   העניין  את  ויש  הזה  העניין  את  יש  שוב.  לכם  אומר 

רוצה   לא  אני  האסי,  וסיפור  להיכנס.  הציבור  זכות  של 

הם   והגנים.  הטבע  רשות  עם  לדון  מוכן  אני  עליו.  לחזור 

 יה.  יודעים, הם מכירים את הבע 

 זה לא האסי.   : גב' רחל גלקין 

ן   אז את רוצה ליצור דבר כזה?   : מר אריה שרו

 לא, נעשה את זה בתשלום. אתם לא קיבוץ,   : גב' רחל גלקין 

ן  זה.   : מר אריה שרו ולא  נבדק  לא  שהוא  משהו  זרקתם  אתם  יקירתי, 

עד   איתך  להגיע  יכול  אני  להיות.  יכול  היה  שזה  הלוואי 

. אני יכול  למנכ"ל רשות הטבע והגנ  ים, שאנחנו ידידים. ..

ואני   פה,  איילון שיהיה  גיא  או את  לשאול אותו שאלות. 

 אברר איתו. מנהל המחוז.  

 

 הטמעת תכנית לימודית טבע וסביבה במוסדות החינוך.   ז. 

 

ן  למה   : מר אריה שרו קשור  גם  הבא  הנושא  הבא.  לנושא  מגיע  אני 

אבל   הטבע.  של  הנושא  זה  להקדיש שדיברנו.  אותו    איך 

לחינוך. איך אנחנו מחברים בין הטבע לחינוך של הילדים  

ולא בגלל זה אני קם, היום קמים כל   שלנו. היום קמים, 

אני   אבל  יפה.  בסדר,  הכל  סך  שאני  וכאלה,  יער  גן  מיני 

חושב שלנו, למערכת החינוך, אני רואה כל מיני בתי ספר  

וקיימות,   טבע  לימודי  להכניס  שמתחילים  הארץ  ברחבי 

יפה  ב  שזה  מקומות,  מיני  בכל  סבא,  בכפר  אפילו,  ערים 

מאוד. ואני אומר אנחנו, שאנחנו כאן בלב הטבע, שאנחנו  

שלנו,   הבוגר  לדמות  אותו  להכניס  הרבה  כך  כל  יכולים 

דבר   זה  ולחיות,  הספר  לבית  האלה  הערכים  את  להכניס 



18.07.21פרוטוקול ישיבת מועצה מיום   
 

 30 

יפה,   זה  את  יקבל  ממש  עליו,  מת  שהציבור  חושב  שאני 

לחי  טוב  יהיה  גנים  וגם  ספר,  בתי  ואגב,  הילדים.  נוך 

לכשעצמם, אני אמרתי השנה נלך, ננסה להכניס את נושא  

הטבע יותר. ואני מדבר פה עם הרבה חברי מועצה. זה לא  

את   יותר  להכניס  וכדי  מתייעץ,  אני  לבד.  הולך  שאני 

לימודי הטבע. אני לא אוהב לדבר בלשון של מהפכה, אבל  

הלימודים   הבאה,  מהשנה  יהיו  שאנחנו  ובגנים  באלונה 

יותר מותג של טבע. אבל לא איזה  יותר מוטי טבע,   נהיה 

באמת.   אלא  מקומטת.  סיסמה  רק  או  אחורית  חצר  עם 

כמה   עשיתי  אני  זמן,  הרבה  יושב  כבר  אני  זה,  לצורך 

ממשרד   המפקחים  ועם  פה  החינוך  מובילי  עם  ישיבות 

לחלק   חינוך,  ועדת  כיו"ר  שותף  היה  ליאור  החינוך. 

בות. ישבתי גם עם מנהל המחוז. נתן לנו ממש אור  מהישי 

ירוק להתחיל עם זה. עכשיו תראו, אני חושב שמהקרנות  

אמרת,   שאתה  מה  עם  שנסתדר  מה  וזה  שנבנה  האלה 

אנחנו   איך  נראה  אנחנו  לשימושנו,  הנושא  עם  גלעד, 

גם   הספר.  שבבתי  החינוך  לצורך  בזה  להשתמש  יכולים 

עניינ  אני  כרמים,  את  אורט,  תשמע,  את  הזה.  בעניין  תי 

חייב   אתה  בארץ.  יפים  הכי  המקומות  באחד  גר  אתה 

להיכנס, שיהיה לך ייחוד לכרמים. וצרך לצאת מהקופסה  

קצת. כי הדברים האלה לא עולים כסף. ואני רוצה להגיד  

ליד   זה  בחנתון.  הנוער  מחנה  של  בסיום  הייתי  לכם. 

ם איזה  ילדים מאלונה והרבה בני נוער. היו ש ציפורי. היו  

ללא    1,000 ימים  חמישה  תשמע,  י"א.  מכיתה  ילדים, 

הסיום   לחגיגת  באתי  ואני  כלום.  ללא  סמרטפונים, 

זה   חבר'ה,  הערב.  עד  וחצי,  בחמש  קמים  והם  שלהם. 

חשבנו   שכבר  דברים  שירים.  התלהבו.  מאוד  הם  אפשר. 
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שלא קיימים. שירי תנועה, התלהבות, משהו לא רגיל. כל  

 דע, זה אפשרי.  הדברים האלה, אתה יו 

יערות   : מר גלעד זרקה  ניקיון  של  הקטע  כל  את  להם  להכניס  גם  אפשר 

 ודברים כאלה.  

ן   כן. עכשיו תראו, רק רגע.   : מר אריה שרו

 השאלה באיזה שעות אתה מכניס את זה.   : מר מאיר סיטבון 

ן   בשעות הלימודים. בזמן הלימודים.   : מר אריה שרו

 ים? על חשבון הלימוד  : מר מאיר סיטבון 

ן  לא על חשבון. ביחד עם הלימודים. לימודי הטבע יכולים   : מר אריה שרו

 להיות עם זה. אתה מבין?  

 אני לא יודע אם יש מספיק שעות.   : מר מאיר סיטבון 

ן  רגע, רבותי. על זה אנחנו יושבים. אני לא באתי ככה, אני   : מר אריה שרו

 הולך לעשות.  

   - ואחרי זה לבוא ולהגיד   : מר מאיר סיטבון 

ן  עם   : מר אריה שרו המפקחים,  עם  יושב  אני  לך.  אומר  אני  אז  מאיר, 

אלה   כל  עם  הספר.  בית  מנהלת  עם  האשכול,  מנהלת 

אומר,  שמלמדים   אני  הספר.  בבית  וסביבה  טבע  לימודי 

חבר'ה, ביחד. בואו נעשה משהו ביחד. נעשה את זה אפילו  

מתחייב   הוא  כזה.  להיות  חייב  הכיוון  אבל  בשלבים. 

אצלי,    מהמקום  היום,  למשל  בו.  נמצאים  שאנחנו 

ונתתי   הפתיח,  את  רק  מילים,  שתי  ודיברתי  במועצה, 

סביבה   לימודי  על  אחראית  הגנים,  אשכול  מנהלת  להם, 

מלמדת   שהיא  רונן,  אלה  החינוך.  משרד  מטעם  בגנים, 

היא   אותה,  מכירים  אתם  שוורץ,  יפעת  בגנים.  טבע 

וד"  הספר,  בבית  הנחל  שביל  את  הוא  אדיב,    גל ר  מלמדת 

ולימודי טבע. יחד איתם אמרתי  הבז האדום  דוקטור של  

 ביחד.  חבר'ה,  
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 כבר נעשתה.  הרבה   : גב' נאוה גלעד 

ן  זה   : מר אריה שרו את  לעשות  צריך  לעשות.  הרבה  עוד  יש  אבל  כן, 

ולראות   הנכון.  הדבר  את  לעשות  אומרים,  איך  בתבונה. 

 ליאור, בבקשה.  איך אנחנו משלבים את זה.  

בת  : ור בכר מר ליא  ויש הרבה  כל אלונה התברכה,  ספר שעוסקים    י קודם 

המחוז,   מנהל  אצל  בישיבה  היינו  היפים  אחד  בטבע. 

הציג  הוא  לא  שבאמת  זה  כאן.  כלי  הוא  הטבע  בסוף   ,

'ב  ככלי  ...' זה    אדום   ז שאתה אומר  זה לקחת את הטבע   .

ישתמשו   אבל  ביער.  בחוץ,  בטבע,  יהיה  הכל  לא  פדגוגי. 

לנו, באמצע  בו בתור תורה   קיימת. בכפר סבא הוא סיפר 

הסיפור   מאוד.  ומצליח  מוצלח  לטבע  ספר  בית  יש  העיר 

להשתמש   לא  שחבל  פדגוגיים  כלים  כאן  שיש  הוא  כאן 

בהם. והתהליך, והרוח הכללית שהוא הציע זה לנהל בית  

ספר כמחוז, לתת לנו לדבר הזה, רק יכול ... את השיטות  

מ  איזה  לא  זה  אצלו.  עושים  החינוכיות  שעכשיו  שהו 

על תוכניות מעולות, אגב.   ודיברנו  לנו,  כמו שיש  תוכנית 

הנחל,   שביל  האדום,  לא  הבז  זו   . .. תוכנית.  כל  לא  זה 

בבתי   היום  שקוראת  פדגוגית  תפיסה  שינוי  זה  תוכנית. 

ספר אחרים. גם אלה שלא חיים בטבע רוצים כזו תוכנית  

שלומדים   תוכניות  עוד  להוסיף  לא  זה  אלא  להכניס.  על, 

 זו דרך ללמד את מה שמלמדים גם ככה.  

ן  תכניסו   : מר אריה שרו על  'רק  אומר  אתה  שלא.  אומר  לא  אתה  מאיר, 

 להם את זה ותעמיסו עליהם',  

   - לא, אני לא אמרתי את זה. שיהיה איזון בין   : מר מאיר סיטבון 

ן  כאילו   : מר אריה שרו עליהם,  תעמיסו  'אל  אומר.  שאתה  מה  זה 

כלימודי  בפרופורציות'  משהו  עוד  לך  להגיד  רוצה  אני   .

הטבע ככלי, והבז האדום זה משהו שידוע לכולם. יש את  
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והכל.   טוב, מתאמצים  לעשות  הבז האדום, אנחנו עושים 

לי,   יצא  פעמים  כמה  עומד,  ה'  בכיתה  ילד  לראות  אבל 

כשאני הולך לאיזו בחינה ומערכת ההפעלה שלי לא היתה  

ה  עכשיו  גם  בעולם,  טובה  אתה  הכי  ואמרתי,  כן?  לא,  יא 

לא   אתה  כי  אמרתי',  לא  זה  'את  אומר  ואתה  יוצא 

ילד   ועומד  ההתרגשות.  ציבור,  מול  המעמד  מתורגל. 

, מול אנשים שבאים מכל קצוות הארץ,   איש.   50בכיתה ה'

אני   מדהים.   זה משהו  בפניהם.  ומציג  מולם  עומד  יושב, 

ה. זה  לא הייתי בחיים בכיתה ה'. איפה הייתי? הייתי ככ 

 להשתמש במשאבי הטבע ככלי. ולזה הכוונה. בבקשה.  

בעקבות   : גב' רחל גלקין  כל,  קודם  דברים.  לכמה  להתייחס  רוצה  אני 

במרחבים   למידה  מעודד  מאוד  החינוך  משרד  הקורונה 

הספר.   בית  לכתלי  שמחוץ  היום  פתוחים  מעודד  ומאוד 

חיים   יש משאב שאנחנו  לנו  ובאמת  כיתתית.  חוץ  למידה 

בית    בתוכו  שתיים,  אחד.  זה  אותו.  לנצל  נפלא  יהיה  וזה 

בוא,   ומעולם,  מאז  לא  ומעולם,  מאז  אלונה    30,  20ספר 

דרך.   פורץ  ספר  בית  הוא  אחרונות  חי  שנה  פינת  לנו  יש 

יש את   פעילה, שמשמשת ילדים גם להפוגה וגם ללמידה. 

. שילדים לומדים על   פרויקט הזיתים, נדמה לי בכיתה ד'

ועושים שמן זית. יש לנו בכיתה ה' את    הזית. הם מוסקים 

ו' מנהיגים.    הבז האדום. יש לנו בכיתה 

ן   בכיתה ד' את שביל הנחל.   : מר אריה שרו

אז היה פעם זיתים. אולי זה ג', לא יודעת. היו פעם זיתים   : גב' רחל גלקין 

 והיו עסוקים מסיק. בכל מקרה, יש לנו פרויקטים,  

 לא לכל ילד.  .  זה החל משנה הבאה  : מר גלעד זרקה 

אני   : גב' רחל גלקין  מאיר,  הכלל.  מן  יוצאים  פרויקטים  לנו  ויש  כן.  אה, 

איזשהו   היא  לימודים  תוכנית  משהו.  לך  להגיד  רוצה 
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פה,   אז  פעולה.  חופש  איזשהו  למנהל  יש  שלתוכו  בסיס. 

בסיס.   מקצועות  שהם  מקצועות  כמה  יש  פה,  בינינו 

הי  את  למשוך  צריך  אתה  אנגלית,  לדים,  מתמטיקה, 

יותר   בינינו,  השאר,  כל  אבל  המתבקשת.  לרמה  שיגיעו 

תנ"ך, פחות בעברית, זה לא מה, הילדים באלונה אוהבים  

לבוא לבית הספר. והם אוהבים לבוא לבית הספר בזכות  

מה שבית הספר נותן להם. אם עכשיו יצליחו להוציא את  

הם   קירות  ארבע  בתוך  במקום  אבל  ילמדו,  הם  הלמידה, 

 ה,  יצאו החוצ 

אמר,   : מר מאיר סיטבון  עכשיו  והכל. אבל מה שאריה  שיוצאים  אני מאמין 

הוא ישב עם זאת שהיא חובבת טבע, והיא מדריכת טבע,  

גנים, לא ישב איתם בן אדם      - ומדריכת 

ן   מה?   : מר אריה שרו

 אבל מנהל המחוז.   : גב' רחל גלקין 

 ך להיות הכל,  אין התנגדות. אני אמרתי. אני אומר שצרי  : מר מאיר סיטבון 

ן  מאיר  : מר אריה שרו שזה    מאיר,  לדעת  צריך  פשוט  ככה.  הכל  תקשיב. 

יש   בגנים   .. . יושב עם מישהו  אני לא  בגנים  הכיוון. אגב, 

יותר טולראנט, וגם צריך להתאים איזה גילאים וכאלה.  

הכל   ליאור,  את  ותשאל  בתוך,  הכל  אבל  אומר,  אני 

י  לא  זה  תרצה,  לא  אחת  מורה  אם  לא  בהסכמה.  זה  לך, 

בהסכמה.   הכל  טוב.  לאמץ  יהיה  שצריך  מה  אבל  בהבנה. 

לימודי   של  מתבקש  זה  הזה  שהמקום  התפיסה  את  זה 

 קיימות, סביבה, בטבע. זה חלק מאיתנו.  

 ובשפה רב מגדרית.   : גב' נאוה גלעד 

 ובינלאומית. אפשר גם ללמד את זה באנגלית.   : גב' רחל גלקין 

 ורה.  נכון. ציפור וצפ  : גב' נאוה גלעד 

אז   : מר גלעד זרקה  הרך.  הגיל  על  דיברנו  טובה.  מילה  להגיד  רוצה  אני 
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באב.   בט"ו  מסיבה  ככה  ניל"י,  גבעת  במועדון   .. . היום 

 ...מתכננים והכל. הגיעו הזקנים,  

ן   הלו! הלו!   : מר אריה שרו

 הלו! הלו!   : מר מאיר סיטבון 

.. ושל אלונה, נכנסו פנימה וישבו   : מר גלעד זרקה  וזה. היה ממש  אז גם ב.

שעות   להעשרת  להם  דואגת  המועצה  איך  לראות  כיף 

והמפגשים החברתיים. וכל הכבוד על הדבר    הפנאי שלהם 

 הזה.  

 כיף לשמוע גם דברים טובים.   : מר גלעד זרקה 

ן   חבר'ה, יש פה הרבה דברים טובים. כשאני לא מפריע.   : מר אריה שרו

ו. הייתי שותף לארבעה  אריה, אני רוצה להוסיף עוד משה  : מר גלעד זרקה 

שלא   במשהו  אולי  הייתי  אני  לך,  אומר  אני  פרויקטים... 

 יאהבו כולם, וזה הלך והידרדר.  

 מה?   : גב' נאוה גלעד 

.. וזה היה מדהים.   : מר מאיר סיטבון  .  הייתי שותף 

ן   אל תקלקלו.   : מר אריה שרו

 בסדר, אני יודע מה אני מדבר. עשיתי ארבעה כאלה,   : מר גלעד זרקה 

 עשיתי שלושה.   : ר מאיר סיטבון מ 

והידרדר.   : מר גלעד זרקה  הלך  זה  השנים  ובמשך   . .. יתרון,  לי  יש  בסדר. 

וזה נהיה בכייני. כן, כן. היו שנים, במשך הארבע פעמים  

הקרינו   במועדון.  ידיים  הרימו  שכבר  זה,  את  שעשיתי 

שמישהו   זוכר  לא  אני  הגיעו.  לא  הגיעו,  כן  סרטונים. 

אותם  לחפש  ומצאתי  התאמץ  הסתובבתי  הלכתי,  אני   .

מקומות שהם נמצאים בשטח. ובעצם מה היתה המסקנה?  

שלי בכל אופן. וזה במשך השנים, כי היה הבדל של שנים  

הילדים.   יש  בין  אדיר  ידע  אדיר  לאדיב,  שסבבה,  ידע  יש 

   - בתחום הזה. אין ספק. מבין את התחום. אבל  
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ן  ... אתה אומר?   : מר אריה שרו  חסר רוח 

חסר רוח. וכל פרויקט שהוא טבע, הטבע מתחדש. אם בז   : גלעד זרקה   מר 

 אדום ימות, תבוא ציפור אחרת.  

ן  .   : מר אריה שרו  תבוא המיינה. כן

משהו   : מר גלעד זרקה  יאהב  הוא  טבע,  יאהב  ילד  ואם   ... הוא  הטבע 

גוויה   איזו  על  מדבר  אני  עכשיו  אם  וחי.  ועובד  שמתפרץ 

עמים, זה לא נראה לי שזה  של בז אדום, אני אומר כמה פ 

וללכת   שיותר.  כמה  לדעתי  טבע.  אחלה  טבע,  כן  הכיוון. 

על מה שיש, ולא על מה שאין. וסבבה, אפשר להכניס את  

.. שהיה פעם. לא יודע איך היום  הבז   . -   

ן   לא, לא, יש.   : מר אריה שרו

 יכול להיות.   : מר גלעד זרקה 

הי  : גב' רחל גלקין  השנה  וגם  מהם.  יש  כל  גוזלים.  קודם  ויש  מהם.  ו 

בזים   יותר  אין  הגיעה.  לא  האוכלוסיה  כל  ובירושלים 

מגיעים   שעוד  בארץ  היחידי  המקום  בירושלים.  אדומים 

 אליו בזים אדומים,  

ן  .   : מר אריה שרו . .  אגב, גם אותו 

אני רוצה להגיד לכם שאני מלווה את פרויקט הבז האדום   : גב' רחל גלקין 

פר. מאז ימי תרצה. היום  מאז שהילדים שלי היו בבית הס 

עשו את   כבר  נכדים שלי  שני  זה.  את  עושים  הנכדים שלי 

זה. אני חושב שאדיב הכניס רמה אחרת של למידה בנושא  

שלו.   המחקר  זה  עליון.  בחסד  מקצוען  הוא  האדום.  הבז 

הוא מכור לנושא של הבז האדום. הוא עושה את העבודה  

שלי. הוא  שלו מאוד באהבה. בקשיחות. אדיב היה מרצה  

תפקוד   לרמות  הילדים  את  מביא  הוא  תובעני,  אדם  בן 

זאת,   עם  ויחד  גבוהות.  אחים.  מאוד  לשיתוף,  פתוח  הוא 

הנכדים   של  אישית  חוויה  מתוך  זה  את  לך  אומרת  ואני 
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 שלי. כשהוא מזמין לטבע, כשהוא הולך לטבע.  

 הנושא זה לא אדיב, אבל.   : מר מאיר סיטבון 

הוא  : גב' רחל גלקין  של    הנושא  החוויה  הוא  הנושא  אבל  אדיב,  לא 

ומזמין   קטנים  לילדים  גם  זה  את  פותח  והוא  הילדים. 

שלא  חוויה  שזאת  הגוזלים.  לטיבוע  חווה    אותם  ילד  כל 

חושבת   אני  אדומים.  בזים  ויש   ישראל  במדינת  אותה 

אנחנו   ואם  מדהים.  הוא  הזה  הפרויקט  פה,  הם  עוד  שכל 

 זה רק פה אצלנו.    נצליח לשמר אותם, חבר'ה, זה מטורף. 

 רגע, למה אנחנו לא עושים פרויקט לאנקת המים?   : מר גלעד זרקה 

רק   : מר ליאור בכר  לא  הוא   ... אגב  טבע,  הספר  בית  בסדר.  הוא   ...

. )מדברים ביחד(   ..  לפרויקט. 

..  אתה יודע מה? אני הייתי פעם בירושלים עם הילדים.   : דובר  .

 של הבז האדום. איך אתה יודע?  

 רבותי, טל מבקש להעלות נושא, בבקשה.   : ה שרון מר ארי 

במועצה,   מר טל כידן:  פה  שאני  מאז  בעצם  השנים,  לאורך  תראו, 

קיבלתי לא מעט פניות מתושבים. כשהתושבים מתלוננים  

על כך שאין בעצם איזשהו חזון לדור העתיד. דור העתיד  

כן.   כבד,  נושא  זה  אומרת  זאת  הילדים,  על  מדבר  אני 

ח  של  מקום  הילדים  פה  אין  וכו'.  תושבים  של  קלאים, 

להתיישב.   מקום  להם  אין  הצעירים,  לחבר'ה  לאנשים, 

אם הוא רוצה נניח הבן של, לא יודע, אחד האנשים, רוצה  

לבוא ולגור פה, הוא לא יכול. אין מקומות להתיישב. אין  

באור   לגור  לעבור  צריכים  אנשים  אין.  מספיק.  מגרשים 

לן. אין להם איפה להתיישב.  עקיבא, בדרום או ברמת הגו 

אל   דלית  בסביבה.  פה  יישובים  על  מסתכל  אני  עכשיו, 

כרמל. שכונה שלמה שנקראת שכונת חיילים משוחררים.  

נותנים   'אנחנו  אומרת  והיא  ברורה  מאוד  אג'נדה  לה  יש 
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לשבת   להם  נותנים  והשתחררו,  בצבא  ששירתו  לחיילים 

'. זאת דוגמה. אני לוקח פה את ערער   ה.  פה לידנו

ן  מאמר,   : מר אריה שרו התפרסם  בדיוק  בערערה  דוגמאות.  ארבע  לך  יש 

ערערה, שבא   על ראש מועצת  בכלכליסט, שמספר  שנייה. 

הנוכחית   הבנייה  כל  של  הלבנה  עושה  אני  'אוקיי,  ואמר 

  ,  וכו'

ן   עד ההלבנה הבאה.   : מר אריה שרו

ם  הוא הצליח להגיע להבנות עם הממשלה. והוא מייצר ש  מר טל כידן: 

מדבר לנו  פיתרונות לדור העתיד. אני לא מדבר עלינו. אני  

דור   דור העתיד.  על  מדבר  אני  אבל  ניל"י.  בגבעת  כשוויץ 

 העתיד, אם הוא רוצה לבוא לגור, שנייה,  

ן   תגיע אבל לזה, דיברנו על זה המון פעמים.   : מר אריה שרו

לר  מר טל כידן:  איפה.  לו  אין  שלו,  ההורים  ליד  לגור  לבוא  וב  רוצה 

משקיע   שהוא  או  אין.  בשביל    5האנשים  שקל  מיליון 

לעמוד   מסוגלים  לא  האנשים  רוב  בית.  איזשהו  לקנות 

 בזה. אני רוצה לשמוע את דעתכם,  

ן   לא, אנחנו בסוף דיון. תציע הצעה. אנחנו בסוף דיון.   : מר אריה שרו

שהוא   מר טל כידן:  דבר  זה  עצמם,  ביישובים  פה  בנייה  עוד  להוסיף 

מ  להעלות  בעייתי  שיכולה  אופציה  אבל  תשתיות.  בחינת 

מס'   יישוב  להקים  של  אופציה  היא  השולחן  אני  4על   .

 זורק פה פצצה. רעיון.  

ן  להשבית   : מר אריה שרו אוהב  לא  אני  שוב.  לך  אומר  אני  באמת.  טל, 

אבל   אפשר.  שהיה  הלוואי  עכשיו  שמחות.  היית  אם 

 מתקשר ושואל,  

 המועצה,  זה התפקיד שלך, ראש   מר טל כידן: 

ן  .   : מר אריה שרו מציאותי להיות  צריך  אני  אבל  אוקיי.  לחלום,  תפקיד, 

למה אני אלך עם חלומות אני לא אגיע לכלום. צריך לדעת  
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איך לשלב. ומה בר ביצוע. תקשיב, אם היית מדבר עכשיו  

 עם איתמר בן דוד, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה,  

 פה.  אמרת שתזמין אותו ל  מר טל כידן: 

ן  הוא היה אומר לך, תשמע, מדיניות התכנון הארצית היא   : מר אריה שרו

ייעודים   ואלה  האלה.  למקומות  בנויה  לא  והיא  אחרת. 

והסיכויים   זה.  את  לעשות  יכול  שהייתי  הלוואי  אחרים. 

 שלנו,  

 לא, לא, התושבים שלנו.   מר טל כידן: 

ן   אל תשווה את זה, מיעוט דרוזי, לכאלה,   : מר אריה שרו

אל תיכנס לזה. השכונה הזאת, סתם דוגמה, נבנתה לפני   : מר כאמל חלבי 

עכשיו    25 כמה  יודע  אתה  מעל  שנה.  הדיור?  של  הבעיות 

של    25 יישוב   . אלו    19,  18.. פיתרונות.  לו  אין  נפש,  אלף 

 הבעיות שיש לנו. אז אין מה להשוות, זו לא דוגמה טובה.  

אנחנו, לא אנחנו, הדור היותר  אני יכול להגיד לך, טל, ש  : מר גלעד זרקה 

זה, ירה לעצמו ברגליים ברגע שהוא קיבל את ההתרחבות  

אתם   רגע,  ראה,  המנהל,  והגיע  מסחרה.  לעשות  והתחיל 

אני   גם  אז  כסף,  מהם  עושים  בחינם,  אדמות  מקבלים 

 רוצה להיות שותף.  

ן   לא, הוא שותף.   : מר אריה שרו

ה  : מר גלעד זרקה  את  עושים  עכשיו  שנייה.  בנחלה.  רק  השלישי  בית 

אוקיי? מי מבטיח שאותו חקלאי שהלך, עיבד את השטח,  

את    ... שלא  חוץ,  לתושב  הנכס  את  ימכור  זה  אחרי  לא 

המחירים. אתה יכול להגיד לו לא? אני מת להגיד לו לא.  

כשהיה   זה  אבל  פה  לעזור  יכולים  שכן  הדברים  ואחד   ...

לאח  אופציה  עוד  ייתן  שהוא  בנחלה.  השלישי  ד  הבית 

 הילדים,  

ן  .   : מר אריה שרו . .  לא, הוא נותן לבעלי הנחלות. 
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.   דובר:  . .  אבל הוא דיבר על ילד אחד. 

מתחילים   מר אייל כהן:  חזון?  ליצור  צריך  אומר  שאתה  בזה  התחלת 

 מחזון, ואחרי זה עושים את הדברים האלה.  

.   : גב' רחל גלקין  . .  נכון. 

.   מר אייל כהן:   מגדירים חזון, בונים עליו

ן   חזון בר ביצוע.   : מר אריה שרו

לא   : גב' רחל גלקין  זה  אידיאה  ביצוע.  בר  להיות  צריך  לא  חזון  סליחה, 

רוצה   אני  תבצע.  כך  אחר  תחלום,  קודם  ביצוע.  בר 

 להתייחס לדברים של טל.  

ן   זה נושא שהוא העלה.   : מר אריה שרו

צה  בחייך, בוא, יאללה, שחק אותה. אני ישבתי עם הקבו  : גב' רחל גלקין 

אני   שהעליתי.  הדברים  אחד  וזה  בעמיקם,  לבחירות  שלי 

חושבת שמעבר לראות את החקלאים, זאת גם דרך לראות  

ואנחנו המועצה הכי קטנה   את התושבים באלונה. מאחר 

של   תקדים  יש  כל  קודם  אזורית,  מועצה  ואנחנו  בארץ, 

נכון,   קהילתיים.  יישובים  להם  שיש  אזוריות  מועצות 

בגליל  זה  כלל  אייל,  בדרך  החזון,  את  נבנה  אנחנו  אם   .

בצורה מאורגנת, מנומקת, בהסכמות בינינו, שכולנו נבין  

יהיה   בחדר  פה  שיושב  אחד  כל  למה  לנו.  חשוב  זה  למה 

רק   מענה  ייתן  לא  זה  כי  יישוב.  כזה  שנקים  לו  אכפת 

לשלושת הילדים שלי. כי יש פה אנשים שיש להם ארבעה  

לכולם, ואין להם. כי  וחמישה ילדים. והם רוצים פיתרון  

פה   ויש  הבעיה.  את  להם  יפתור  לא  השלישי  המגרש  גם 

יכולים   והם  דונם  חצי  איזה  להם  שיש  שנכון  תושבים 

רוצים   הם  אבל  יכולים.  הם  הילדים,  את  לשם  לדחוף 

חזון של יישוב  שלכל ילד יהיה מגרש. אם אנחנו נבנה פה  

מאוד   משאבים  שהם  קרקע  משאבי  מבזבז  שלא  ירוק, 
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של    יקרים  רוויה  בנייה  על  נדבר  שאנחנו  במדינה,  היום 

זו   הדמיה.  תוכנית  נגיש  מדורגים.  אולי  קומות,  שלוש 

לנו   אין  לנו.  אין  שהיום  קהילה  מוסדות  לבנות  הזדמנות 

אחת   חינוך  קרית  להקים  שנוכל  נורמאלי.  תרבות  אולם 

פוטנציאל   לזה  יש  משאבים.  איגום  אלונה.  לכל  מרוכזת 

אנח  אם  עכשיו,  ונוציא  אדיר.  חולמים,  קבוצת  נשב,  נו 

זה   ועם  בהדמיות,  טוב  אתה  הדמיה,  נוציא  מסמך, 

אבל   עשר.  חמש,  שנתיים,  שנה,  לנו  ייקח  אולי  נתקדם, 

שלנו   הנכדים  שלנו,  הילדים  שלב  שבאיזשהו  להיות  יכול 

   - ירוויחו מזה. תגידו, מישהו באלונה חלם  

ן   תקשיבי, רחלי,   : מר אריה שרו

לא, אני בכנסת עכשיו, לא תפריע לי. מישהו באלונה    לא,  : גב' רחל גלקין 

כזה,   דבר  חלם  פעם  מישהו  מגרשים?  פה  שנמכור  חלם 

 שתהיה לנו הרחבה?  

הנכדים   : גב' נאוה גלעד  הילדים שלנו,  על  רחלי, את שוכחת. את מדברת 

 שלנו. ברגע שקם יישוב, זה לא בשליטה שלנו בכלל.  

 את צודקת.   : גב' רחל גלקין 

 זה פתוח לגמרי.   : גלעד גב' נאוה  

ן   רבותי, רבותי, אני אגיד לכם משהו.   : מר אריה שרו

 ... זה לא רע, זה לא רע.   : גב' רחל גלקין 

ן  אני   : מר אריה שרו רבותי.  חבר'ה,  משהו.  לכם  אגיד  אני  בואו  רבותי, 

המועצה   ישיבת  שנייה.  רגע,  משהו.  לכם  להגיד  רוצה 

 נסגרה.  

 נונה?  רגע, אין צו אר  : גב' נאוה גלעד 

ן   אה, צו ארנונה, סליחה. כאמל, תקתק.   : מר אריה שרו

 

 . 2022צו ארנונה   ב. 
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 .  2022צו ארנונה לשנת   : מר כאמל חלבי 

ן   הוא חולק לכם.   : מר אריה שרו

לכם   : מר כאמל חלבי  חילקתי  דבר.  שום  בחריגה,  לא  אנחנו  ביקשנו,  לא 

זה   העלייה  בסוף  החישוב.  את  נובעת  1.92גם  העלייה   .

לצרכן    מכך:  מחירים  השכר  50%מדד  מדד  הציבורי  , 

יצא  50% האלו.  המדדים  שני  בין  שקלול  עושים   .1.92  ,

שזה מחויבים על פי חוק. אין לנו שיקול דעת. אבל אנחנו  

 חייבים להעביר את זה בהחלטה.  

הארנונה   : גב' רחל גלקין  בגובה  הסביבה  ליישובי  יחסית  אנחנו  איפה 

 באלונה?  

 ך מאוד.  נמו  : מר כאמל חלבי 

 כמה נמוך? כמו מי?   : גב' רחל גלקין 

בסוציו   : מר כאמל חלבי  רשויות  דוגמה.  רק  לך  של  8אגיד  החישוב   ,

סביבות   להיות  אמורים  למ"ר.    55,  54המענקים  שקל 

 ואנחנו הרבה פחות מזה.  

 מה אנחנו צריכים לעשות לרדת בסוציו אקונומי?   : מר מאיר סיטבון 

 מה אנשים.  להעיף מפה כ  : גב' רחל גלקין 

דרך אגב, כל הטענות שמבקשים מאיתנו להעלות בחריג,   : מר כאמל חלבי 

לא   ממשיכים  ואנחנו  העלנו  לא  שעברה  פעם  ואנחנו 

לא   ואנחנו  להעלות. אנחנו במשרד הפנים להעלות בחריג 

   - מעלים.  בשביל להשוות  

 מאושר.   : גב' נאוה גלעד 

 

 .  2022שנת  לאשר את צו הארנונה ל הוחלט פה אחד      : ה החלט 

 

ן  .   : מר אריה שרו . .  יו"ר ועדת חינוך, 
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כל   : מר ליאור בכר  קודם  מפגש.  היה  הנוער.  תנועות  על  אבל,  חשוב 

לתנועת הנוער העברנו בחתך יחסית, לפני שנתיים, מבני  

המושבים לתנועה החדשה. פיצול של כל היישובים באזור  

שנתיים   אחרי  החדשה.   ... צד  בחרו  עברו,  בארץ,  ובכלל 

היתה  ה  החדשה  מחדש.  תנועה  הזה  הדבר  את  לבחון   ...

בני   התנועות,  של  הנציגים  ובין  ציבור  שיתוף  עשינו 

ולא   הצעה  נתנו  והצופים  החדשה  והתנועה  מושבים 

היתה.   יפה  נוכחות  דווקא  מהציבור  הגיעו  הגיעו. 

המושבים  פרי בס  בני  מרכולתה.  את  הציגה  תנועה  כל  ה. 

להתחרות  אפשר  היה  שלא  הצעה  כל    נתנו  אחד  ופה  בה 

התושבים הבינו שזו הצעה נכונה. נתנו מבחינה תקציבית  

 נתנו תקציב למדריך לכל יישוב.  

ן   שזה אף פעם לא היה.   : מר אריה שרו

הם נתנו רכז. והדבר לדעתי היותר חשוב מזה, הם יבחרו   : מר ליאור בכר 

כי   חשוב  מאוד  דבר  שזה  ויכשירו.  הרכזים.  את  ויגייסו 

ה  בתחום  וזה  באלונה  נוער.  רכזי  לגייס  קשה  נורא  נוער 

לה   שקשה  קטנה  כמועצה  מכשול  איזשהו  לנו  יוצר 

להחזיק את זה. ההורים כולם התעמקו בהצעה. החניכים  

את   קיבלו  החדשה.  לתנועה  מד"צים  מחנה  קבעו  שלהם 

המושבים.   בני  לתנועת  ילכו  קיץ  במחנות  וכבר  ההודעה 

שנאוה   זום  האחרון  שישי  ביום  בת היה  שלו  תמכה  פעול 

וכן הלאה. שבו כבר בני המושבים הציגו את מחנה הקיץ  

הקרוב של בני המושבים. ושתדעו את זה, בשורה חשובה.  

אנחנו מקווים שהתנועה הזאת ... וככה נחזיר את תנועת  

 הנוער לאחוזים גבוהים יותר של השתתפות ופעילות.  

 יפה מאוד.   : מר מאיר סיטבון 

ן  זה   : מר אריה שרו לא,  רבה  לא,  תודה  ננעלה.  המועצה  ישיבת  יפה. 
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 לכולם.  

 

 ________________ 

 אריה שרון 

 המועצה ראש          
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 קובץ החלטות 

 

 אישור פרוטוקולים.   א. 

 

 לאשר פרוטוקולים.  הוחלט פה אחד      : ה החלט 

 

 . 2022צו ארנונה   ב. 

 
 .  2022לאשר את צו הארנונה לשנת  הוחלט פה אחד      : ה החלט 

 

 בית כנסת עמיקם.   אישור תרומה  ד. 

 
 לאשר תרומה לבית כנסת בעמיקם.  הוחלט פה אחד      : ה החלט 

 

 הארכת העסקת עובדת רווחה.   ה. 

 

 הארכת העסקת עובדת רווחה.  הוחלט פה אחד      : ה החלט 

 
 
 


