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 העדכוני ראש המועצ

 

דבר , דבר ראשון כמובן ערב טוב ברוכים הבאים, אני מבקש שקט טוב חברים :אילן שדה

אנחנו הולכים לג הקורבן עיד , ראשון נגדי לחברינו המוסלמים בתאבון

אז באמת שיהיה חד שמח מיום שלישי ,  ליום שלישי הבא באמת "אלאדחה"

אנחנו , ולכיםאנחנו ה, החג זאת אומרת כל השבוע  יהיה  בהחלט חג שמח

אז , ככה שיש עוד מליאה אבל כמובן, עוד נעבור נרים כוסית לפני ראש השנה

כמה עדכונים לפני אישור פרוטוקול הנושא ( מדברים יחד) , בואו, חג שמח

זה נושא  יאינטנסיבהמרכזי שמעסיק אותנו בימים האחרונים באופן מאוד 

דה התעופה בהרצליה שדה התעופה הכוונה היא להעביר את ש. שדה התעופה

באזור שנקרא חדרה מזרח זה נכון שהשדה עצמו כמעט כולו בתחום חדרה 

אבל השפעתו של השדה היא על האזור כולו ובטח על ישובים שלנו כאשר 

השדה הוא שדה ללימוד טיסה עם הרבה מאוד המראות ונחיתות כאשר 

ב הזה את נאמר בוועדה שדנה בנושא הזה בוותל והחליטה לבחון לתכנן בשל

, ממריאים, למעשה כל דקה המראה, המראות בשעה 00כ, השדה באזור הזה

המראות במהלך  000או  400זה נאמר אבל גם אם זה יהיה פחות מדובר  על 

אז זה שעות יותר מאוחרות כי זה גם טיסות של , כולל שישי שבת, היום

וגם דו מטוסים פרטים קלים ודברים מהסוג הזה מטוסים רובם חד מנועים 

לאורך שנים , ואנחנו נכנסנו התנגדנו לנושא הזה לאורך שנים, מנועים שישנם
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פישר , מלווה אותנו משרד זה היה פעם וינרוט והיום זה פישר בכר אוריון

גיל אוריון  היה בויינרוט , בכר הוא זה שמלווה אותנו  פישר בכר אוריון

, נכון מקם החץ וליווה אותנו למעשה בנושא החץ סוללת החוץ או יותר

אז הוא מלווה אותם לאורך  כל השנים בנושא של שדה , שהיווה את הבעיה

שנים הייתה להעביר את  0שנים  0התעופה כי החלטת הממשלה לפני כ

לשדה תעופה עין שמר וכמובן  מאז התערבו אהוד ברק , הרצליה לעין שמר

ה בעין שמר גם פיתחו שמה את השד םובינתייועוד התברר , שר ביטחון נגד

מבחינת הצבא וזה לא אפשרי ואנחנו כל הזמן היינו בתמונה הזאת של 

שניים יפנו את  דמיליארהנושא הזה כי היו גם שאמרו בסדר אז ישקיעו 

השדה ממה שיש ויעבירו את זה לעין שמר כמובן שאנחנו היינו נגד בכל 

הייעוץ ד בתמונה וכשהיינו צריכים אז נתן את "מקרה וגיל תמיד היה כעו

עכשיו הנושא הזה עלה עוד הפעם בבדיקת חלופות היו , והליווי המשפטי

ומשהו ובהם דרגו את  80וצומצם ל 40חלופות שנבדקו זה התחיל  מ

המקומות היה דירוג כאשר חלק מהנאמר הוא שרוצים שהשדה יהיה במרכז 

הארץ שיהיה נגיד לטייסים זאת אומרת זה שזה יעשה רעש במרכז  הארץ 

ת אלפים אבל כשזה כמה טייסים לא יצטרכו לנסוע רחוק כלומר לאזור למאו

אבל זה , שיש בהם יותר שטחים פתוחים, ערד באר שבע או אזורים כאלה

 , צ היו כמה בגצים בנושא"נכתב זה אפילו נאמר בבג

 ,עשו את זה בים :דובר

כל אופן בסופו ב, אני זה אני אמרתי כבר עוד אמרו את זה גם זה יכול להיות :אילן שדה

חלופות שקיבלו כביכול את הציון הגבוה כשזה היה חלופת  3של דבר היה 

חלופת בית הלוי שבעמק . חרוצים שזה באזור שמה שפעים ובאזורים האלה

חפר ובמקום שלישי הייתה חלופת  חדרה מזרח  שזה מה שמדובר עלינו ואז 

קריטריונים שהם  הם כביכול עשו בחינה נוספת נאמר שהם שינו כל כל מיני

חלופות ופתאום  3אבל הריצו אותם רק על ה,  לא הריצו את זה על הכול

חדרה מזרח עלתה כחלופה עליונה הביאו את זה לאיזה דיון קצר חלק הוזמנו 

 ,חלק לא הוזמנו ובסופו של דבר הוחלט לסמן את השטח הזה ולתכנן עליו
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ו התנגדנו לאורך כל לבחון את התכנון על הנושא הזה אנחנו כמובן הופענ

הדרך  צריך לומר שהייתה לנו בעיה והיא עדיין קצת מלווה אותנו ואני 

 , כעיר הגדולה. התנגדהמקווה שהיא תתפוגג שחדרה  לא 

 ( מדברים יחד)

, לא לא יודע אם זה היה זה... לא בעיהרגע היתה לנו אני אמרתי הייתה לנו  :אילן שדה

 ,היו מכתבים של מהנדס הקודם

 ,גם לא שיתפו אתנו אילן :רדוב

דיברנו איתו , שחדרה לא מתנגדת של המהנדס העיר הקודם,  לא משנה :אילן שדה

 תוהכול בכל אופן נכון להיום זה הפך להיות נושא המרכזי בחדרה במערכ

וראש העיר כמובן מתנגד ועוד מתנגדים יש שמה זה , הבחירות המקומית

אנחנו הודענו , שמשמיצים והכול משחק פנימי של מועמדים בתוך העירייה

ישבנו כבר כמה , חדרהשאנחנו מקימים מטה משותף  שלנו ושל עיריית 

לתאם עורכי דין יתאמו ביניהם פעמים גם אתמול מהנדסים שלנו שלהם 

הלוביסטים זה אותם לוביסטים שלהם ושלנו חברת גורן אמיר וכך שאנחנו 

ים שזה נכון צריך לומר חדרה כי אנחנו חושב, מתואמים ופועלים יחד  איתם

תושבים ומתחשבים בכמות תושבים כאשר גם הבחירות  110,000עיר של 

האחרות ברקע הכלליות אז בכלל זה מתחשבים בעיר אחת מהערים הגדולות 

במדינה חדרה  ולכן אנחנו גם חושבים שזה נכון וזה השלטון הרסמי בחדרה 

רים אישים שהיו נגדו  הוא הוא של ראש העיר המבחר אז היה מה שהיה שדב

חזר לעבודה הוא עובד נמצא בעירייה עובד מלא ורוצה לשתף פעולה ומשתף 

 , ואנחנו נפגשים  ופועלים ביחד

 ?חריש גם :פאבל שטיין

 ,לא חריש לא :אילן שדה

 ?עמק חפר :דוברת

עמק חפר היה איתם את המאבק על בית הלוי אבל המטוסים נוחתים מעל  :אילן שדה

שזה יישוב שלהם ממש מעל זה המסלול על פי לפחות התשריט היום   אחיטוב

אני מעריך שהם ,  שקיים ועוד איזה הסיבובים בטח מעל ישובים שלהם
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 , יצטרפו

 מה עם שאר הישובים ש :סלימן כבהה

בקע הוא הודיע שהוא רוצה ומתנגד נשתף גם אותם ... כפר קרע לא, בואו :אילן שדה

ד ועם היועצים שלנו ויהיה "ל מקרה הולכים עם העואבל אני אומר אנחנו בכ

תיאום צריך לומר שבחדרה יש מטה אחר שמתמודד ושל אנשים ואנחנו 

מאוד מאוד מקווים שהם יחברו בסוף למטה אחד בחדרה אנחנו רק עובדים 

עם העירייה כמועצה כי אי אפשר לשחק בין המטות אתמול הוזמנו ונדמה לי 

אי אפשר בצורה , בבית פגישות באחד המטות וזהשגם היום יש אצל מישהו 

זאת לעבוד אנחנו נעבוד מול העירייה צריך לומר שזה יעלה לא מעט כסף  

 ,יש לנו כספים למאבקים  אבל אני,  אנחנו, יעלה לא מעט כסף

 ,מעבר לתחזית :נתן קסקס

 ?מה :אילן שדה

 ...מעבר לתחזית ש :נתן קסקס

זה מומחים זה עורכי דין שעולים הרבה , אין לי ספק זה יהיה מעבר לתחזית :אילן שדה

כסף הרבה מאוד אפילו כסף אבל אני חושב שאת המאבק הזה אני תמיד 

אומר המאבק הזה יכול להיות שהשנה  נוציא כמה מאות אלפי שקלים ואני 

 40, 30בטוח שנצליח אבל זה לא לשנה זה אפשר לפרוס את המאבק הזה על 

זאת אומרת הצלחה בדבר הזה היא הצלחה לאורך  שנה שיהיה לנו שקט פה

שייפול פה ברור לגמרי שאם  הפול פה שדה תעופה כי שדה תעופיזמן שלא י

יכול לומר שבהרצליה הוא , עבירו אותו מהר כל כךהוא כאן יהיה אז לא י

צ של הרצליה יחד עם "קיים ומה שקורה בהרצליה זה די מעניין כי הבג

וגם רמת השרון ורעננה זה  בכלל לא בתחום של הרצליה גם רעננה קיימת 

רעננה רמת השרון זה חלק קטן היתר זה הרצליה אז למה רעננה בגלל 

של נפילת מטוס בכל אופן  , הסיבובים שעושים רעש מעל רעננה והסכנה של

גרימת וות נזק לא משנה בכל אופן הסכנות האלה רעננה בעסק הזה מי 

זה זאב ילצקי שהיה ראש עיריית רעננה   שיושב בראש מערכת התכנון היום

ולכן גם בדיון שהיה בוותל בנושא הזה הוא לא ישב בראש הוועדה בגלל ניגוד 
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עניינים אבל חלק מהאסטרטגיה זה לומר לא מעבירים מפגע מישוב אחד 

ישור אחר או תושב אחד לתושב אחר במדינה והעובדה היא שאתם הייתם יל

פגע זאת אומרת יש עוד ועוד דברים וזה גיוס צ כי זה גורם לכם למ"שם בבג

.. אני יכול לומר שבהיבט של איכות חיים שמ, של מומחים הם בנושא

היו כמה דברים שנתנו לכל אחד את , מהפרמטרים שהיו בנושא של  ה

המשקל שלו כדי לראות את הדירוג וההיבט של איכות חיים והפרעה וכל 

זאת , היינו למטה 3לא במקום ה ,18אנחנו היינו מקום ה, הדברים האלה

נאמר באיזה מקום גם שאחרי זה שינו את , אומרת היינו בניקוד גבוה

נקודות או  80נקודות פתאום נתנו לו רק  40המשקלות ואם נתנו לזה למשל 

עשו כל מיני תרגילים כדי להעביר את זה למקום  הזה זה  צריך , משהו כזה

אז יש צוות , חנו עוסקים אנחנו גםאז אנ, יהיה כמובן לבחון את הדברים

משפטי ויש צוות מקצועי ויש צוות הסברה משותף לנו הדוברים שלנו של 

פותחים גם אתר אינטרנט משותף לנו ולעיריית חדרה בנושא הזה , חדרה

ויהיה גם צוות ציבורי שיפעל מה שצריך אם זה צריך הפגנות ואם  זה צריך 

יכול , שה ניכנס גם  לדברים האלהפעולות מחאה כאלה ואחרות אנחנו נע

לומר שיש כבר הלוביסטים  סידרו אני יודע אני ניפגש עם ילבסקי זה כבר 

הייתה איזה שיחה עם שר האוצר לראש עיריית חדרה זאת אומרת נעשים 

 ...פעילויות גם בתחומים האלה כדי באמת להרחיב

 ?לעמק חפר יש עניין :אסף פיישביין

יה עניין לצערי עד היום הם לא נכנסו אבל  זה על ישובים לעמק חפר יה :אילן שדה

אז הם כביכול הוציאו פלייר כזה בו ראש המועצה הודה היה להם , שלהם

מאבק על בית הלויף הודה  לתושבים על זה שהם היו במאבק  וזה עבר 

אז יש שם מתמודדים , אבל מקום  אחר זה גם על עמק חפר, למקום אחר

מחוסר , תה לא במאבק וזאת אומרת בסוף לדעתיאיך א שתוקפים אותו

ברירה אבל לא רק מחוסר ברירה דבר אמיתי  אני בטוח שהם יכנסו גם 

 ,למאבק

 ( לא ברור)זאת אומרת  :אלישע הוסמן
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צ "זה מעפיל אחיטוב המע... לא לא הנחיתות נם מעל אחיטוב אני אומר לך   :אילן שדה

גן שמואל תלמי אלעזר לכיוון המראות זה מעל חדרה , מאור עוד ישובים

 , אלה המראות בכל אופן זה פחות או יותר הדברים ואנחנו, הזה

 ?אני יכול :אלישע הוסמן

 ,כן בקשה :אילן שדה

 (לא ברור)אני שומע עושים רעש מהרעש .... אני חושב שהציבור צריך :אלישע הוסמן

 ,כן הוא טס במטוס שעושה רעש כזה :אילן שדה

 ( מדברים יחד)אבל הסיפור הוא על ( לא ברור) לא :אלישע הוסמן

זה אתה לא יכול כשאתה הולך לאורך נחל לא , גם אם בשטח של חדרה :אילן שדה

 ,מסומן שם זה חדרה זה מנשה זה אותו הנחל אתה מבין

באזור בית אליעזר ומאור  אני מניח בגודל הזה המקום הירוק האחרון   :אלישע הוסמן

 ,הזאת זה סיפור כבד מאדושנשאר  זה את הסביבה 

 ..נכון גם בנושא הזה אנחנו נ :אילן שדה

הערה שנייה זה להבחין הנושא הזה שאנחנו נמצאים בו , זה הערה ראשונה :אלישע הוסמן

ומה שעושה את העבודה הזו אני , פה כנראה לא תהיה ברירה... כלומר אי 

מדברים ... )וזה התושבים שילכו ( מדברים יחד... )מקווה שכל התהליכים

זה דברים שצריך כל אחד לישוב שלו כבר עכשיו להתחיל ולהעלים את ( יחד

נכון שבמועצה אזורית מנשה מבחינת רעש מי ... השטח כי אחרת  לא יהיה

 ...שיחטוב זה גן שמואל תלמי אלעזר ומאור שדה יצחק וכל האחרים ש

 ,להבות :אילן שדה

והערה אחרונה , הרבה פחות אבל זה הנזק גדול וכל האחרים קצת פחות, כן :אלישע הוסמן

אמרה הרבה פעמים שמי שחושב  שאפשר לוותר לקבל על זה ... שאני מניח ש

 ...הרבה כסף של ארנונה אז

 ,כלום, לא :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

דבריו נכונים זה לא ארנונה לא מקומות עבודה ולא משסחר הוא לא מביא  :אילן שדה

 , שדהאת הדברים האלה ה
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 ...זה מאבק ש? יש איזה חברה שמלווה את המאבק הזה :אתי הילמן

 ,ברור :דובר

 ( מדברים יחד)

ובעלי מקצוע , לא חברה רשויות יש מטה משוף של הרשויות, לא לא יש יש ש :אילן שדה

 ,ועוד איך, שמלווים בטח

 ( מדברים יחד)

סתם בחדרה זה די  בוא אני רוצה לומר שאני בכוונה ואפשר לומר לא :אילן שדה

וגם ברדיו בנושא הזה אחד התעורר כי כשאני התראיינתי בכמה מקומות 

הדברים שאמרתי כי ראיתי שחדרה לא מתעוררת היה שכדאי לתושבי בית 

אז אני , אליעזר למכור את הבתים כי ערך הבתים שלהם ירד אם זה יהיה

 ,רוצה לומר לכם שיש אצלנו עובדת אחת מבית אליעזר

 ,מכרה :דובר

אבל היא באה במלוא הרצינות באה אלי , לא היא עוד לא מכרה, בהנדסה :אילן שדה

זה אמירה או לא אמירה אבל , אילן תגיד לי כדאי אולי למכור את הבית אבל

 , אם זה יהיה אין ספק שערך הבתים ירד

 ( מדברים יחד)

 ,השדהמטר מ 300, 800, על יד השדה התעופה השאירו את הפרויקט :אילן שדה

 ?ואישרו את זה :אסף פיישביין

 ,כן :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

 אילן אתה הזכרת את המאבק נגד החץ  :אריק אייל

 ,החץ :אילן שדה

 ,זה אבל זה לא היה המקם :אריק אייל

 ,מקם :אילן שדה

ואני חושב שבזמנו זה היה מאבק אדיר ומוצלח אני חושב שבעניין הזה אנחנו  :אריק אייל

הנזק , להכפיל את העניין הזה כי לדעתי הנזק הוא הרבה יותר גדול צריכים 

יהיה הרבה יותר  גדול לאיכות החיים בכל היישובים שהזכרנו כרגע ולדעתי 
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יהיו עוד כמה ישובים שיסבלו  אוקי אז אני חושב  שאנחנו צריכים אנחנו עם 

 ,עיריית חדרה  נרדמת ונרדמה

 לא לא נגמר :אילן שדה

 ..אני מקבל את הצעתו של :אריק אייל

 ,אלישע :אילן שדה

ואני חושב שבתוך הישובים שלנו אני יודע שכבר יושבת פה חברה , אלישע :אריק אייל

שלנו ממאור שהיא יש לה היא מוציאה את האלון היא כבר פרסמה באלון 

ואני מאמין אנשים התגייסו  רק יעמדו לרשותך , ואנחנו נמשיך לפרסם  את ה

 ,דבר ברצינות צריך ללכת לואני מ, אילן

רק רוצה לומר שאולי , נעשה נעשה( מדברים יחד), בואו אני רק רוצה לומר :אילן שדה

שניהלנו את המאבק מול , זה המיוחד שלנו כמועצה כי ניהלנו כמה מאבקים

החץ מול מקם החץ והקרינה זה נגע למספר קטן של ישובים קטן של ישובים 

אבל השקענו בזה מיליוני שקלים חמש שנים שהיו בסכנה שיפגעו מהמקם 

קטן של ישובים  שניהלנו עכשיו את ... של מאבק של כלל המועצה  אבל נוגע ל

המאבק במבחנות גם הוא לא נגע בחלק מהישובים אבל ההשקעה והכסף 

ששמנו  בזה יצא מכולנו מהמועצה  למען הישובים ואולי זה הדבר היפה 

והישובים דרך אגב רק לומר , כרשות לא שכולם מתגייסים באמת שהמועצה

 ..לא טילי החץ נגד מה, לכם  באבק נגד טילי החץ

 ,קרינה :אריק אייל

לא היה לנו אמצעים כמו היום וכל יישוב על פי גודלו פר , נגיד את זה, קרינה :אילן שדה

תושב גבינו זאת אומרת היישוב הגדול  שאז קיבוץ  גם שמואל רחוק לגמרי 

מקם אין לו מגע אליו בכלל תרם את הכסף הכי גבוה כי הוא היה מהעניין מה

, וככה זה נעשה... עם הכי הרבה תושבים זאת אומרת תרם למועצה כי  זה ז

עשינו אני מקווה שלא נצטרך נגיע לזה אז כמובן נמצא את הרך לגייס גם לזה 

 , את הכספים וישנם כאן שני נציגים מהיישוב הכי גדול

 ( מדברים יחד)

נשמח יהיה חומרים יהיה פלרידים נתחיל בנושא הזה ואני , טוב חברים בואו :אילן שדה
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נושא נוסף שהפתיע אותנו  , מקווה כה שיותר קצר נגמור עם זה לטובה

ואפילו שעה אחרי ההחלטה על שדה התעופה שהגעתי הבית קיבלתי טלפון 

גם שלוש  מחיפה מהתכנון בחיפה ששלוש במקרה הזה שלום בנו יכול להיות

את וועדת ההתנגדויות החליטו להפיל את אזור התעסוקה אחרי ... בנים  שה

מיליוני שקלים , שנים מיליוני שקלים תכף אני אגיד 18שהשקענו בזה קרוב ל

בנושא הזה קיבלו החלטה כזו אחרי שכל המשרדים כולל משרד הפנים 

זון כבר כמה והוועדה המחוזית דחפו אותנו לנושא הזה שמו אותנו בראש הח

עסוקה המשותף אחרי שאושר למעשה תשנים של מחוז לקדם את אזור ה

בתוכנית אב של וועדי ערה שהמחוז אישר שזה המקום להקים אזור תעסוקה 

ועוד ועוד דברים ואני לא אגיד כמה שבחים והכול זכינו בנושא הזה של הדבר 

אה נציגה של מקומות עבודה לאזור כולו ב 0000, 4,000הזה של אזור גם כ

כשחווה , יעל שהחליפה את חווה להב( מדברים יחד), רשות הטבע והגנים

להב כנציגת רשות הטבע תמכה באזור התעסוקה והחליטה שפה צריך 

מסדרון אקולוגי רחב והאזור הזה פוגע בו למרות שבתוכנית השטחים 

הפתוחים של המועצה שהוצגה פה יש לאורך הנחל מסדרון אוקולוגי ברוחב 

בשדה תעופה היא , מטר מסדרון אקולוגי 800היא רוצה פתאום , מאה מטר

ואמרה ובין היתר היא הזכירה שיש בנחל , שתקה בישיבה לא אמרה מילה

אתם רואים פה את הטריטון אתם חושבים שזה איזה , טריטונים אבל זה לא

זה הגודל של טריטון זה מקסימום זה הגודל שלו בין שתי ( מדברים יחד)

דו , בעות זה לא הגודל הזה פה הוא נראה גדול זה איזה לטאה קטנההאצ

בלי צבעים זה סלמנדרה אבל טריטון הוא בלי  חיים כמו סלמנדרה רק בצבע

צבע אז יש טריטונים במעיינות דרך  אגב לא פה בנחל יש שמה טריטונים הם 

גם בתלמי אלעזר בביצה ובמים שלהם יש טריטונים בכמה מקומות יש אבל 

כניסו את שמו כאילו אנחנו עוכרי הטריטונים זה דבר אחד זה סיבה אחד ה

סיבה שנייה הייתה שאין , הייתה זאת סיבה אחת זה וועדה להתנגדויות

כי כשישבו איתנו מתככני , מסדרון לכבישים ומסילות ברזל גם זה לא נכון

יה יצריך לעבור הם לקחו בחשבון שאזור התעש 444מסילת הברזל בכביש 
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כפי שהוא לא רק זאת תוכנית המתאר של ברקאי שהלכה מערבה , יםקי

לכיוון הכביש  הוועדה המחוזית החליטה לדחוף אותה מזרחה בגלל שצריך 

אבל אלה , לשמור מקום למסילת ברזל ולכביש כי יש את אזור התעשייה

אמרו ככה ואלה אמרו אחרת וקיבלו החלטה כזאת אני יכול לומר שאנחנו 

, וועדת התנגדויות שאמרתי ליאת פלד מתכננת המחוז 3זה  מעררים עליה

אלה קיבלו החלטה , יטות שהייתהללילה ממשרד הבריאות ובחורה מהפרק

כזו חסר כל אחריות ציבורית כספית כלכלית דרך אגב צריך לומר לנו ולכם 

אנחנו תכננו את חוקי העזר של המועצה שבחוקי העזר לוקחים את הפיתוח 

מטר בנוי זה הוזיל  000,000 000,000מרת אם פה צריך להיות העתידי זאת או

את מחיר השקלים שאנחנו לוקחים למטר בחוקי העזר אם זה בביוב אם זה 

בפיתוח ואם זה בדברים האלה זאת אומרת אם היום אין את המטרים 

אנחנו אבל נשארים עם חוקי העזר החדשים לשנות חוק עזר זה לוקח , האלה

שנים עד שאנחנו אישרנו את חוק העזר כבר פג תוקפו בגלל  ואולי יותר 0, 4

מתי שהתחלנו זאת אומרת יש תקופה זה פשוט  לפעמים לא להאמין חוסר 

אחריות אני גם צעקתי התרגזתי על מקרה כזה על זה על הדבר ואני יכול 

, לומר שדיברנו כבר עם חברי כנסת ושרים רואים את זה מאוד בחומרה

אני הודעתי שלא יהיה אשכול , על הקמת אשכול רשויותאנחנו החלטנו פה 

אין אשכול רשויות , אם אנחנו לא באשכול הרשויות, אם אין אזור תעסוקה

עררה כפר , ישבנו השבוע עם ראשי הרשויות והנציגים מאום אל פחם, באזור

וישבנו איתם פה והם התחננו שלא נפרק , קרע בסמה לא כפר קרע לא היה

נצא  כי בלעדינו אין אשכול לפי המבנה שצריך להיות את האשכול שלא 

באשכול אמרנו להם שאנחנו מעררים הם באו לנושא של הערעור על הנושא 

, של אזור תעסוקה הזה ואנחנו באמת בסוף הדרך כי היו התנגדויות

קיבלו תשובה מהשמאי שלנו , ההתנגדויות ברובם היו התנגדויות על שמאיות

ריך עוד בנושאים האלו משהו לעדכן  אבל זה היה ושמאי מכריע והכול וצ

ההתנגדויות לא מעבר לכך ולכן אנחנו רואים את זה באמת בחומרה אז 

אמרתי גם אם ביאלסקי וגם עם וועדת ביקורת מדינה של הכנסת אני העלתי 
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 18, את זה  ואנחנו בוחנים גם בדרך הזאת איך רשויות מובילות אותך בככה

 , שנים דוחפים אותך לא

שנה זה אני מניח שכל הדיון הזה לא קשור  18, אני חושב אני לא יודע :עמרי שהם

 , לנתונים אלה קשור לחריש

 ,בין היתר :אילן שדה

 ...כל הזה כדי להביא :עמרי שהם

 ( מדברים יחד)

 ,בוא אני אגיד :אילן שדה

נותנים   והפירוק של האשכול רשויות אולי דווקא משחק לידיהם כי, שנייה :עמרי שהם

 ....להם כוח יותר גדול  לחריש 

במבנה של אשכול שלפי ההחלטה צריכה להיות גם רשות חזקה  , לא לא לא :אילן שדה

בהחלטה ורק אנחנו חריש הם לגמרי למטה זה דבר אחד אבל  יבסוציואקונומ

דבר נוסף בניירות ואתה בטוח תיזכר שהוציא חריש או לא חריש אלה משרד 

הם כתבו וזה ישנו לנו שהקרקע שהועמדה לחריש , של חרישהשיכון כמתכנן 

 100,000לטובת הקמת העיר מספקת את החלטת הממשלה באשר אכלוס ב

זאת , שבים ובהקמת אזורי מסחר ותעשייה שיאפשרו לעיר הכנסה מהםות

 ,לא רק זה, אומרת הם כתבו שזה מספק אותם מה ש

 יהם של משרד השיכון חושב ככהאבל אנחנו יודעים שפיתוח פנים מבנ :עמרי שהם

 ,משרד השיכון הלוואי :אילן שדה

 ( מדברים יחד)אחרת היו רבים אתנו  :עמרי שהם

 , אני לא אכנס לנושאים אישיים אבל הלוואי ומשרד השיכון היה חושב :אילן שדה

 ..בזה אני מסכים איתך אבל :עמרי שהם

 ,גנרלים לצערי, בלי שום זה הוא לא חושב הוא קדימה  להסתער לקחת לזה :אילן שדה

 אילן יש לנו פה עוד עניין של מאבק נו קדימה :עמרי שהם

הרשויות הם יחד איתנו אנחנו , אנחנו נאבקים יחד ברשויות... בוא בוא אריק :אילן שדה

בטח ( מדברים יחד)זהו אבל זה הדברים שבאמת לוקחים , נאבקים גם בזה

אני לא מצטט וגם לא מקליט , שיש צריך לומר... בוא, בוא, בוא בוא, שלא
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אולי לפעמים לצערי אבל יש מלחמה פנימית חזקה מאוד במחוז ובמשרדים 

הוציאו ממשרד הפנים את התכנון , נגד משרד האוצר נגד משרד הפנים

ראש הוועדה , למשרד האוצר הם יושבים באותו קומה חדר על יד חדר

ותאר לך , ם אחד בשניעל ידו ונלחמי, המחוזית יושב ראש ומנהל המחוז

ם היה יושב ראש הוועדה המחוזית בכל יישיבה של מנהל מחוז לפני שנתי

ם שלו והיום שהוא יושב בוועדה יהתכנון שזה הכסף ובנדלן והכול בידי

המחוזית בא איתמר שהוא יושב ראש הוועדה המחוזית  והוא  רוצה לדבר 

התיירות ותדבר  הוא אומר לו חביבי אתה יושב  שמה על יד נציג משרד

ויותר  12כשיגיע תורך הוא אומר למנהל המחוז אתה כמו כל חבר ועדה שב

וזה נלחם  בזה וזה , חברי ועדה אתה אחד מהם והוא היה יושב ראש הוועדה

, חלק מהנושאים של האזור תעסוקה זה המלחמות האלה הפנימיות שלהם

שב ראש מועצה זהו אני יכול לומר אפילו את שמו של עמרם  שהוא היה יו

ארצית ומנכל ועוד ועוד הרבה דברים והכול שהוא מזועזע מהנושא הוא גם 

יושב ראש הוועדה הגאוגרפית הוא אמר לי אילן לכל מי שאפשר אני הולך 

יחד איתך ואנחנו מעיפים את הרעיון האווילי הזה של אם זה לראש מועצה 

י אקח אותך לכולם ארצית דינה זילבר ואם זה לשר הפנים ואם שר האוצר אנ

זאת , אבל זה קורה... אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות זה דבר הביא ל

אומרת אתה חושב אווילי אבל זה קורה ועוד המון המון דברים המערכת לא 

עובדת בכללית לצערנו אני תמיד אומר פעם היינו הייתי בישיבה בחריש כל 

 ,עד שנתנו לי להיכנס, הממשלה הייתה שמה

 ,יה גם ביביה :דובר

וכשחזרתי תפסתי את חגי ונתן וסיפרתי להם איך , כן  ראש הממשלה :אילן שדה

מתנהלת ישיבה כזו ואמרתי להם חברים אני לא הצבעתי לביבי אבל ראש 

ממשלה של כולם אני מתבייש שככה מתנהלת ישיבת ממשלה וככה 

י פה אתם שקטים כמו אנ, לא פה, מתקבלות החלטות זה פשוט מה שהולך

 ,אבל גם כשהיה פה איך קראו לו מאצלכם, לא יודע מה

 ,פיצי :דובר
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שם צעקות  נותזה היה לא שקטים חנ, לא פיצי איך קראו לו חבר שלו אשר :אילן שדה

כמה זה עולה אהה אנחנו צריכים , אחד על השני עפים מספרים באוויר

, רכמה זה עולה אז הוא אומר לו כחלון מה אתה אומ םפעוטונישלושים 

וזה היום עוד יותר גרוע כי יש ערב , כחלון אומר תבנו תעשו ככה זה עובד

זה ממשלה שלנו אם בחרנו , בחירות אז בכלל זה בושה זה לא לכבוד לכולנו

טוב  אז גם זה מעסיק אותנו בזמן האחרון זהו יש . בה או לא בחרנו בה

ל מקרקעי מחוזית שזה כרמל סלע ומנהם ערעור של שני חברי וועדה יבינתי

גבי ויסמן זה הנוהל ששני חברי וועדה צריכים לערער על , ישראל במחוז

הם מערערים והם מקבלים את הערעור , ההחלטה הזאת אנחנו מקווים

מקיימים דיון במליאת הוועדה ונצטרך עד אז נעשה גם לובי ונקווה שבכל 

וועדת  יש( מדברים יחד), טוב, זאת הנושא הזה יעבור וגם הטריטורים יחיו

אתה רץ על זה , זהו שלוש, התנגדויות שקיבלה התנגדות לפסול את התוכנית

... שנה מוציא מיליונים מומחים מכל הארץ בכל התחומים ובאים ו 18

 (מדברים יחד)

 

  68 אישור פרוטוקול ישיבה מספר

קיבלתם את , 00טוב חברים בואו נמשיך אישור פרוטוקול מליאה מספר  :אילן שדה

 ,חשבת שאתהאסף , יש הערות? ולהפרוטוק

 ,אני קר לי אני סובל אתה מדבר לאט  לאט אף אחד לא הולך לקראתי :אסף פיישביין

 ,למה אתה יושב מתחת למזגן :דובר

 ( מדברים יחד)

 ,מאושר בלי הערות 00חברים פרוטוקול , חברים בואו :אילן שדה

 ?08למה לישיבה הזאת קוראים  :דובר

 ,אה טלפוניתכי הייתה מלי :דובר

 ,אישרנו את הכי הייתה מליאה טלפונית ש :אילן שדה

 ,לוועדה :דובר

 ,כן אבל אישרנו אותה בשישי :אילן שדה
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 , אבל אישרנו אותה גם :דובר

 ,בשישי אישרנו :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

 

 2862דוח ביקורת 

 ?קיבלתם את הדוח, זהו בקשה,  8012בואו דוח ביקורת  :אילן שדה

 ,קיבלנו את הדוח ארוך  מידי :דובר

בנושא של הבחירות ( מדברים יחד)יש איזה ( מדברים יחד)רגע לפני ה  :חגית סלם

 ,הבודדים כל הנושא הזה

בנושא הזה של מי ( מדברים יחד), בנושא המודד אנחנו החלטנו על המודד :אילן שדה

לו ועד מקומי או זהות ועדים בנושא הזה התקב, המצביע ומי זהות ועדים

ידי משרד הפנים למיטב הבדיקה הן של התנועה  החלטות לא הגיונית על

, הקיבוצית והן של המרכז המועצות כנראה שלא ישנו את זה בבחירות האלה

, שיא האבסורד הוא בקיבוץ אחד שמצוי על ידינו  צמוד קיבוץ עין שמר

מוסד נכון ל' קיבוץ עין שמר כל ילדי נהלה ילדי נהלה שבאים לכיתה ט או י

ההורים שלהם ברוסיה או דרום , החינוכי למובאות טירון שוהים פה

 ,אמריקה מאיפה שמגיעים

 ,גם וגם :דובר

בעלי  12הם מגיעים לגיל , אז כל הילדים האלה נרשמים כתושבי עין שמר :אילן שדה

או , זכות בחירה ואז הם מופיעים למרות שהם חזרו לרוסיה או לאוקראינה

 ילדי נהלל 300עים קרוב ללארגנטינה הם מופי

 ( מדברים יחד)

אנחנו חווינו את זה בשנים מסוימות אולי יש היו לנו המועצה עם התושבים  :אילן שדה

ויותר מאיפה ממלבן שער  110היו לנו בני , הכי מבוגרים במדינת ישראל

מנשה רק עולים בזמנו חלקם ירדו מהארץ לא שינו כתובת נשארו רשומים 

עד שהוחלט , והם היו בעלי זכות הצבעה 140, 180ם בני במדינת ישראל ה

 ...אבל, אני לא יודע מאיזה גיל, במדינה שנה מסוימת כבר לא
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 ,110מ :חגי פלמר

 זאת אומרת, הם בעלי הצבעה אבל עד אז הם היו 110אהה מ :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

 ,בחדרה אני קיבלתי הודעה מחדרה שאני תושבת ויש לי זכות בחירה :אנה כץ

 ,אוקי :אילן שדה

 ,ואני יש לי עסק אני לא תושבת :אנה כץ

 , צריכה לבדוק פה :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

בואי חגית זה מטופל עדיין על ידי מרכז המועצות ועל ידי , אוקי בכל אופן :אילן שדה

התנועה הקיבוצית המושבית מטופל אני יודע כי אני יושב במקרה גם 

וגם במזכירות  המועצות אז אני יודע שהסיכויים הם במזכירות התנועה 

אבל אומרים שהסיכונים , צ וזה"הייתה המחשבה ללכת לבג, קטנים מאוד

 ?מה, לשנות את זה עד לבחירות השנה אם ישתנה אז יהיה, הם קטנים מאוד

 ( מדברים יחד)

וב ולא לא שיוציאו שתינתן האפשרות למחוק את אלה שלא חיים בפועל בייש :אילן שדה

 , גרים

 ( מדברים יחד)

 ,רז בקשה, אריק בואו, חברים בואו :אילן שדה

 ( מדברים יחד)טוב אני  :רז פירט

 ,בואו, כן, לכבד, בקשה חברים, וועדת ביקורת, אסף, חברים שקט, אסף שש :אילן שדה

דוח ( מדברים יחד)להרגיש ,  אז אנחנו שמחים אני יודע איך אתה קורא לזה :רז פירט

אני חושב שזה בהחלט הזדמנות להעיר שני דברים קודם כל , 8012ורת ביק

, ואני חושב שלפחות בתקופה  הזאת שאני קשור לזה( מדברים יחד)בעבודה 

בהחלט נעשית פה עבודה משמעותית במועצה שמציפה במהלך נושאים ואני 

בצד השני הכל קבוצה מועצה שמקבלים את ( לא ברור)חושב שזה 

ולכן גם אנחנו  ,לקבל לבדוק ליישם את הערות זה דבר אחד... הביקורות 

דבר השני תשימו לב זה למעשה . פנינו לזה לראש המועצה ולוועדת הביקורת
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לבקר ... החלטה שהתקבלה במליאה שהמבקר גם  יכנס לביקור  וועדים ו

וועד ראשון שזה בהחלט חלק ממה שהולך להיות בעתיד שזה גם יעמיד 

היה עד  עכשיו ושזה דבר גם שאמור להמשיך ולעקוב  איזשהו שינוי שלא

 ולראות ולבדוק מה שקורה  לוועדה

 ?תחדד רגע למה אתה מתכוון ביקור ועדים :אנה כץ

 ,ביקורת ועדים :דובר

 ,בדיוק על זה, אני על זה רוצה לדבר איתך :אנה כץ

 ,בקשה, אוקי :אילן שדה

חוק צריכה להיעשות על ידי  הביקורת של הוועדים על פי ה... בהיבט של  :רזי

זה לא בא אלה היישוב זה ... מי שממנה  ועדים ... וועדת הביקורת של היישוב

... ולכן גם, שהוא ממנה... מליאת המועצה  אמרה יישוב הוועדה אבל 

... פורום של ... במדינת ישראל  אני נוספים ל תסטטיסטי...  הסיפור הזה

( מדברים יחד)דות הביקורת יושבים אנחנו כולם מתלוננים על זה שהווע

הכניסה אותי להיות , עכשיו אנחנו נקלענו לתוך סיטואציה שהכניסה אותנו ב

זה ( מדברים יחד)נניח מי שקרא את הדוח , םימעורב יותר בוועדים מקומי

בעבר ... עדיין אירוע מתגלגל זה אירוע אירוע בסדר לא נקרא ל, היה אירוע

זה הכניס אותנו קצת ללחץ אבל לא יכול ( רים יחדמדב) בעתיד  הוא, למועצה

חלק מהישובים נפגשתי אספתי לא מעט ( מדברים יחד)להיות מצב ש 

יש ל , כמו שקראתם.. בוודאי שלא ראיתי שום יישוב , חומרים נכון להיום

סדרי עבודה מבחינת תהליכים מבחינת אחריות של הוועד ( מדברים יחד)

מועצה לכל שינוי שחל ויהיה ... הם  וזה כפי שהמקומי של נושא השכירים  ב

מדברים )אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה טוב ( מדברים יחד)מעורב 

 ,אז זה בהקשר של מה ששאלת, לשפר( יחד

 ,ומנציפאלית( מדברים יחד)מה לגבי  :אנה כץ

ועד מקומית היא זרוע ביצועית של המועצה כל מה שקשור לאגודות על  :רזי

... לא קשורה למועצה אין לי שום סמכות ל( מדברים יחד)חות שלהם השלו

 ...אלה אם יש לי
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 ( מדברים יחד)

הביקורת הראשונה שנעשתה על ידו זה לוועדת מכרזים אני חייב להגיד לכם   :אריק אייל

שקיבלנו באהבה שינינו את כל מה שהוא הציע שיהיה זה מתקיים זה פשוט 

 ,נהדר

 ( מדברים יחד)ה מה זה הציע ז :דובר

 לא לא לא לא ברור אני מדבר על היישום של התקנון :אריק אייל

 ( מדברים יחד)

הנושא השלישי  זה נושא ( מדבר רחוק מהרמקול וההקלטה –לא ברור ) :רז פירט

... שכולל בתוכו ניהול כלי הרכב  של המועצה כולל ליסינג כולל, רכב... של 

התפעול וכל הרשויות אז כל מה שקשור  וכולה וגם בהיבט של הבטיחות ושל

 ( מדברים יחד... )לבטיחות  יש לנו

אחד אנחנו יוצרים קשר עם , שלושה דברים, אנחנו עושים בעצם שני דברים :חגי פלמר

ויש מכרזי בנייה וכאלה אז גם בנושא רכבים יש להם , משק וכלכלה... משקל 

החוק את תהליך סדור על מכרז שהוא מוכר על  ידי המדינה ועל ידי רשויות 

ואנחנו נשב איתם ונראה דרכם זה קצת  יותר יקר ולכן אנחנו מתבקשים ... ב

 דבר שני זה שעשינו באופן מיידי זה שיוסי  קצין הרכב מנהל , זה אחד

שהווה א עצמו ... התמכרות והצעת מחיר מסודר הכול מסודר הכול מתועד ל

שהוא הגיע לוועדת רכש ( ים יחדמדבר)אבל הוא מנהל ( מדברים יחד)למשרד 

מביא את ההצעות וועדת רכש מחליטה לקחת את האוטו הזה והזה את 

דבר שלישי שי שלנו ... ההצעה הזו והזו וסידרנו את זה ויודע את זה וזה 

חברה שמלווה אותנו בנושא התייעלות מועצה מדיני אבל היא לקחה עכשיו 

ו נוהל התעשה כבר עבורנו איזשוהיא  8012הבא ב... רכבים שבעצם הם ה 18

 ...התמכרות ומשהו מסודר מ

המתחרים במשקל המחירים ירדו , הרשויות התאחדו יחד עשו מכרז לרכבים :שמעון חלפון

 ,משקל עכשיו הורידה גם את המחירים בגלל שאלה הורידו

 ,תרגיל ידוע :חגי פלמר

 ...כל אחד יש לו איזה, אז זהו :שמעון חלפון
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 ( מדברים יחד)

הבעיה כשעושים הסכם זה נקרא מכרז מסגרת הוא יחול רק על הרשויות  :דובר

שמראש עשו אותו זאת אומרת אני לא יכול היום לאחד במכרז מסגרת של 

שלוש ארבע ערים שעשו אותו ביחד  אבל במכרז של משקל הוא תקף לגבי כל 

וש הרשויות ומשקל זה שרשויות גדולות ערים גדולות לא סופרות ממטר של

אחד בעצם תל אביב זה כמו כל המועצות , ארבע רשויות זה כמו כל המועצות

ולכן אז אני לא יכול לעשות מסגרת עם עוד שתי מועצות אזוריות , האזוריות

הזאת  שכל פעם  תהפרימיטיביאז אני נדבר למשקל או שעובד בשיטה 

 מחליפים רכב ועוד רכב ועוד רכב

 ( מדברים יחד)

( לא ברור)וכשנכנסים פנימה ( לא ברור)ון יישוב שלכאורה התנהל גן שומר :רז פירט

הבעיה תקציבית בסדר וניהול התקציב השוטף והדבר ( לא ברור)נקרא לזה 

מתחילת השנה ( לא ברור), בסדר( לא ברור)השני זה נושא של הארנונה אותו 

 ( מדברים יחד)על פיה נעשה פטור במועצה 

 ,יש בעיקר הפתעות :דובר

 . הפתעות לטובה מבחינת המועצה :שדהאילן 

 ( מדברים יחד)

עוד ידרשו ויבחנו גם בעתיד על ידי המועצה הנציג הכוונה הא בסופו של דבר  :רז פירט

ההנחיה הייתה מאוד  8012בסדר אנחנו במסגרת תקציב של ( מדברים יחד)

 ( מדברים יחד...  )כמועצה להמשיך... ברורה אנחנו

 ( מדברים יחד)

( לא ברור)חדשים למועצה איך  םנהליזה חלק מהתהליך שעשיתם שם ויצאו  :הםעמרי ש

 , מול הוועדים ואת הוועדים עצמם

 ( מדברים יחד)

 הדבר הראשון זה להגיש תקציב בתוך תקציב  :רז פירט

 ( מדברים יחד)

 ,עזוב את העניין של הדירות :אריק אייל
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 ?מה :רז פירט

 ,לא לא אני אומר, חשוב הדוחות יש פה משהו שהוא יותר :אריק אייל

 ,חברים, כן בקשה :אילן שדה

של ( מדברים יחד)את הבחירות של הוועדים החדשים כדי  םמייצביאז אנחנו  :רז פירט

חומרים שמיועדים להכשרה להדרכה לא מעט מהדברים האלה כוללים את 

ה של תהליכי עבוד... ושל אחריות ושל עשה ואל תעשה... הנושאים הללו של 

מול המועצה ומה אנחנו דורשים מהם הם צריכים להבין מתי איך כמה 

יש לנו תהליך משלנו איך  זה ... ש האיך אנחנו נרדוף אחרי זה לוודע, וכמה

 ...יהיה בפועל מה

 ,שאלה לנתן :אריק אייל

 ,רק מילה אחת :חגי פלמר

 ,אוקי :אריק אייל

 ,ה שלוהחלטה לקחת את רז ולהגדיל את היקף משר :חגי פלמר

 ועדיםונכון זה ילך ל :אריק אייל

משותפת של וועדים זה אחד מהמסקנות  של מה שקרה פה וגם נושא של  :חגי פלמר

וועדות ביקורת שאסף רז ישבו אצל אילן וישבו על הדוח ביקורת בעיקר על גן 

השומרון ובאמת אחד הדברים  שאמרנו זה נושא הוועדות ביקורת בתוך 

 ...לא ממומש בצורה מלאה בישובים הוא יהיההישובים שהוא היום 

 בלשון המעטה  :אילן שדה

שאנחנו נכריח את הישובים להקים ועדות ( לא ברור)בדיוק החלטה של  :חגי פלמר

 ...ולהביא ביקורת

 ,לפי חוק זה חוק :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

, הוא נתן את התמונה מול הוועדים ואת הפנים המועצתיים איך( לא ברור) :חגי פלמר

( לא ברור)אז נתן פרץ בפנינו הפרצה בפנינו גם הדרך של , מתי יוצרים בקיצור

נוצר איזשהו תהליך שקודם .. לא עומדים אישור לא מעבירים, תקציב מסודר

יבה שאנחנו כל העלנו אותו הוא צף בגלל הביקורת הוא שוננן ולמעשה ביש
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 ,ישבנו התרשמנו לחלוטין שהמועצה המאמצת והולכת לפעולה בהתאם

לא זה ? אני רציתי לשאול את נתן אני אומר איך הם הגיעו בכלל לעניין הזה :אריק אייל

הלא הם צריכים הוועד המקומי אמור להגיש דוחות רבעונים כל שנה כל , הם

זה אני מדבר  , האז איך נתתם להם את האישורים האל, שנת תקציב

 ?ברצינות

 ,אני אענה על זה בכנות :נתן קסקס

 , אוקי :אריק אייל

 , קודם כל לפעמים החוזקה הכי גדולה של להסתבך זה בחולשתו, ככה :נתן קסקס

 ?מה מה :אריק אייל

, וועד מקומי גן השומרון, החוזקה  הכי גדולה של  וועד להסתבך זה בחולשתו :נתן קסקס

ל את כל הסנקציות הקיימות להפסיק להעביר לו תקציבים היה צריך להפעי

ולא   קים'הצלבטל את הגבייה המורכזת לפני שנתיים  כשהתחילו לחזור 

נכון  8012, 8010, 8010להעביר לו תקציבים כי לא היה לו דוחות כספים של 

, 12, 10, 10לא היה דוחות כספים מבוקרים של ה  8012בתחילת , 8012לשנת 

חמש שנים אני יכול להגיד שאני לפני , ם סיבות רבות של הוועדהסיבות ה

הם ( לא ברור.... )דאגתי לפטר את הרואה חשבון שלהם את שלמה  דרין 

הגיע אלי , קבעו לעצמם כללים איך לעשות הנהלת חשבונות של  וועד מקומי

נפגשנו עם רואה חשבון שאלתי אותו שאלה , הדוח לא הסכמתי לאשר אותו

אתה חתום בדף הראשון של הדוח הכספי כשהדוח נערך על פי כללים , פשוטה

בכלל מה שאתם רשמתם אז , רואה חשבון לעיריות( לא ברור)ותקינות והכול 

וגם אייל חיזק אותי ואז הוא ביקש עוד כסף כדי לעשות ,  הוא אמר לי כן וזה

 אני יודע שהוא בכלל לא יכול, דוחות חדשים על מה שהוא עשה לא נכון

רואה חשבון הוועד שחרר אותו מאז הוועד ניסה לקחת רואה חשבון כלשמש 

כאלו ואחרים לצערי הרב בחירות היו לא מוצלחות וגם כשהוא לקח כבר 

כן שילמו לו לא שילמו לו את ... רואה חשבון שעובד עם המועצה משרד בב

הכסף לא הכין להם את הדוח הכספי כי לא היה כסף עד שמה שנקרא הגיעו 

צריך לקבל את  לי עד לפה עם ההתנהלות הזאת ועכשיו אני כל הזמן
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ההחלטה כגזבר לפרק את הבד לפרק את היישוב  או לנסות למשוך עוד זמן 

ולהוציא את הדוחות והכול אז זה ברור ששגם אילן יודע  וגם חגי שאנחנו לא 

מפרקים ישובים  מספיק פרקנו את שדה יצחק ומאור לא בתקופתנו אנחנו 

קיבלנו החלטה שלא מפרקים ישובים נקודה ועושים , טראומה הזו עד היוםב

את כל הדברים הקשים והמסובכים  של לעבוד מול וועד שלא מתפקד נכון 

שלא מגיש דוחות נכון והכול אבל  לנסות להפעיל סנקציות ואחרות אבל לא 

נו שלא הפתיעו אות 8010בשעה טובה קיבלנו את הדוחות של , לפגוע ביישוב

כי אני אומר תמיד דוח כספי כזה או אחר חשבון הבנק לא משקר אף פעם 

מועצה ... ל, ואם בחשבון הבנק אין כסף ואתה חייב כסף לאחד שתים שלוש

עכשיו  זה , שא הכי גדול אתה מבין שיש פה משהו לא תקיןושהעלתה את הנ

באנו שסיבכו את היישוב הראשון שה םרועי\אירועים שהם ברורים א 3לצרף 

, כמל שתקופה( לא ברור)שנים  ההסדר עם חברת  0את זה אז למליאה לפני 

שי מנכל היה יושב ראש הוועד הלכו , אני יכול להגיד את השמות זה לא סוד

... שילמו לו ריבית ש 000, 000עשו פרויקט כבישים על דעת עצמם והסתבכו ב

י רועי מסעור שקל אני אז התערבת 100,000רצו לשלם לו ריבית של איזה 

 היה אז המבקר עשה את הדוח ביקורת 

 מבקר המועצה :אילן שדה

הלכנו והתערבנו איימתי על הקבלן שאני אתבע אותו והכול עשינו , הקודם :נתן קסקס

הסדר פרסנו אותו והוא שכח מזה בכלל הוא חשב שזה מתנה מהמועצה זה 

שהייתה שיפצו התבכות שנייה זה היה סבב קדנציה קודמת של , שאני עושה

 ,לצוות הבכיר( לא ברור)גן שגנית הביאה לנו 

 ,כמסוכן, צו הריסה תתחיל גן שקיבל, לא גן :אילן שדה

 ,מסוכן :נתן קסקס

 ,ועל  זה קיבלו גן חדש :אילן שדה

 ,חדש :נתן קסקס

 שבנינו אותו :אילן שדה

מדן של הם באו ואמרו שרוצים לשפץ אותו במקום להרוס אותו הביאו או :נתן קסקס
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 ( מדברים יחד) 000ופרסמו מכרז של  300

 ,בלי ממד :אילן שדה

 ,בלי ממש :נתן קסקס

 ,במיליון שקל בונים גן חדש עם ממד :אין

כאושר מהקרן השבחה  840,000עכשיו אני עושה את החשבון הראשון  :נתן קסקס

 ואמרו אתה לא צריך את 420ויש ,  840שקל ומגיע עוד חשבונות עוד  000,000

, כל אחד 840חשבונות של  לא  8יש לי פה עוד  80נוספים אמרו זה  80ה

עכשיו , אהה תקשיב עשינו ככה לא עשינו ככה וזה כבר בוצע עבודה, הכיצד

 ...אם כבר אתה רוצה להסתבך עוד פעם בדברים כאלו אנחנו

 ,והקבלן שהוא חבר המושב :אילן שדה

 ,כן תושב :נתן קסקס

 ,ניה ואומר אני לא ממשיך אם לא משלמים לי כלומר הושקעוהפסיק את הב :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

והפרויקט השלישי שכולם מכירים אותו  כי גם פתחנו פה תבר על הפרויקט  :נתן קסקס

מדברים על פיילוט מדברים על השתתפות פרויקט המצלמות המפורסם , הזה

מה , שקל 884,000והגיע לפה חשבון יום  אחד על ( מדברים יחד), או עלות

בכלל נשאר לכם להתחיל ואז בכלל ... ב קורה עם ההשתתפות של המועצה

ואז מזל שעצרנו , ועכשיו 100שקל לא  000,000מסתבר שהם עשו מכרז על 

חגי הזמנו את הקבלן את החברה הזוכה כי גם עוד פעם פעלנו , את זה בזה

וק זכוכית  ויפגע במסגרת מיזור נזקים אז חברה מי שעכשיו יזרוק עלי בקב

גם פה לקפוץ לתהום , אני לא יכלתי לצפות את זה, לי בראש אין מה לעשות

ולהסתבך ולסבך את היישוב  אנחנו נדע את זה רק בדיעבד והמושב הזה 

חווה את שלושת האירועים האלו שזה אירועים של הרבה הרבה כסף ולא 

ינו בזמנו זה ביקורת כמו שעש ,פשוט ועם הביקורת הכי טובה בעולם

כל התקציבים , לא מניעת התקציבים... שהודענו לכפר שיותר, במייסר

שנה   10, 10מנוהלים על ידי הגזברות של המועצה ככה זה כבר קיים כמה 

היו חובות ולא שילמו  תגירעונוהיה , ופעם מייסר היו שורפים את התיקיות
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שעוצר אותם לא זה ולא זה  היום מייסר יכול להגיד שיש מישהו מטומטם 

 , שקל 000,000על כל דבר והמנורות לא דולקות אבל הוועד בעודף של 

 ?(מדברים יחד)איפה התושבים  :חגית סלם

 ,בואו חברים בואו, עשינו :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

חברים זה גם הרבה ביקורת שלנו פנימה אני יכול לומר שבאמת חלק דברים  :אילן שדה

רק נגמר השבוע נגמר  12נו שגובה חוב מאזן בתוך ישיבה פתאום נודע ל

אלה קיבלנו טיוטה וכיוונו שאולי יהיה קצת יותר טוב אז  זה לא יותר טוב 

דווקא בכיוון ההפוך אבל יש דבר אחד שאני יכול לומר ואמרתי שלא קרה 

שאם היה מישהו גונב אז זה היה דבר  הכי טוב כי אז , כביכול דבר הטוב

וגנב אין מה לעשות לתפוס אותו , לות בסדר בא גנבאתה אומר וואלה התנה

זאת אומרת נכון למיטב ידיעתנו אנשים , לקבל את עונשו וזהו וזה לא קרה

שעסקו בזה  אז בואו נאמר  עסקו בחוסר מקצועיות וניהול טוב לא היה אבל 

לא לקחו לכיסם ולא מעלו בכסף ציבורי וזה לזכות אבל צד שני מי שלא יכול 

בצורה טובה וזה לא , אז שלא ינהל וידאג שמישהו אחר ינהל את זה, לנהל זה

יש גם לנו את זה אשמה שאולי היא לטובה אנחנו , קרה אני יכול לומר שגם

אמרנו אנחנו לא נפגע בנערים , יותר מפעם אחת בדיונים עם גן השומרון

ובילדים זה לא אשמתם זה אשמתנו המבוגרים שמנהלים את העסק 

ל חינוך ונוער ודברים מסוג  הזה השתדלנו לא לפגוע ולהמשיך ובפעילויות ש

שיתקיימו כי היה קל מאוד בכמה במקומות לעצור פעילויות  שנעשו שם דרך 

לפיתוח  היחידהאם תשאלו את , אגב צריך לומר עד שלא נודע לנו על זה

קהילתי גן השומרון היה היישוב ששמו אותו כדוגמא  ליישוב שהנה 

אנחנו , ילדים הכול היה נראה שזה, ה יפה לפעילויות נוערכשמתנהל בצור

בנושא הזה לשמחתי גם כמועצה חזקה שיכולה גם כספית  לשאת את הדבר 

יכול להיות שיש , הזה ובכל אופן לא לעצור את הפעילויות ביישוב לגמרי

כאלו שרואים בזה חולשה אני חושב שזה לא כך מבחינה הזאת אבל זה 

אני יכול לומר שקראו את זה במושב לא נכון , לא נכון בהחלט קראו את זה
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שהיו צריכים להגיד חברה בואו נבדוק מה קורה אצלנו אני יכול לומר  שיושב 

ראש הוועד אחד מיושב ראש הוועד תוך ישיבה אצלי בחדר שאנחנו יושבים 

לעשות נכנס  םפנטסטייכשיש כבר חוברת של דברים , 8012על תוכנית ל

שקיבלתי את המושב עם חוב ונכון ואני אומר לכם שהוא היה באמירה נכון 

אצלי איך שהוא נבחר ואני אמרתי לו אתה נכנס לתפקיד אתה נכנס עם 

אבל אנחנו נאפשר לך לעבוד ולבצע פעילויות , חוב מה שידענו  אז 200,000כ

להיכנס , כי אחרת הוא אמר לי גם בצדק מבחינתו אין לי מה להיכנס, במושב

זיר חוב ולא לעשות שום פעילות אמרתי לו אנחנו נפרוש את זה אבל כדי להח

הוא עוד אומר לי  8012תוך כדי הישיבה על התקציב וביצוע ל, נאפשר לך לזה

יותר ממה  80,000אילן תראה אנחנו עמדנו במטלה שלנו אפילו שלחנו לכם 

אז ו, אצלכם 80,000תשאירו את ה, שאנחנו צריך ואנחנו מוחלים לכם על זה

ואז נתן קורא למחלקת הגבייה , נתן אני אומר במילה הזאת במילים האלה

 ,200,000קים גדולה שחזרה שבכלל לא כובדה כ'צ הרמתוהם באים עם 

 200,000 :דובר

הוא לא היה חותם על , אני הופתעתי גם הוא הופתעה, שלא כובדה 200,000 :אילן שדה

הכספים נדמה לי שהיום  היה מישהו אחר שהיה אחראי על וועדתקים 'הצ

הוא שגריר ישראל , כן מגן השומרון של שגריר,  הוא שגריר ישראל באיטליה

 , באיטליה היום

 ?מי זה :דוברת

הרשות למכון הייצור , זקס הוא היה ראש מנהלת ההשקעות את מה זה נקרא :אילן שדה

החליף  אותו מזכיר הליכוד מחדרה שהמנכל הליכוד מחדרה החליף אותו 

בכל אופן אני חושב , ואז הוא הלך מצאו לו שגריר ישראל באיטליה, הבז

שמצד אחד אנחנו כן נקטנו נכון שאפשרנו פעילויות אבל מצד שני גם נתנו 

יותר מידי אימון בממלא תפקידים וזה  כואב שאתה נותן אמון לבעלי 

תפקידים והוא חושב שזה נכון וזה נפלא לתת ופתאום נופל עליך דבר כזה 

אני אומר גם אנחנו , ני מקווה שיחד עם רז והביקורת היום וגם אנחנווא

 , כן, קיבלנו  שיעור טוב במקרה הזה כיצד באמת לבחון דברים בנושא הזה
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 ?אני יכול להגיב :אלישע הוסמן

 ,כן :אילן שדה

 ( מדבר רחוק מהקלטה –לא ברור )את מה שנאמר ( לא ברור), זה :אלישע הוסמן

 ( מדברים יחד)

 ?כן :ילן שדהא

 ,אני רוצה לשאול שאלה :דוברת

 ,בקשה :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

... בסדר פקודת ה,  אנחנו מדברים עכשיו כי אני חייב, מבחינת לוחות הזמנים :רז פירט

לא לקבל את אישורה אלה , מחייבת אותי לדווח על דוח הביקורת למועצה

כר הדוח הזה כמדומני יש תהליך סגור במסגרת חוק למעשה לא זו, לדווח

שקבעו הטענה בדבר ( לא ברור)נכון אנחנו פה היום ... בתחילת ה הסתיים

( לא ברור)ם אחרי להיות במקומם אם לא אז יאמת לבוא עכשיו כמה חודש

?, דיברת בסוף על שכרו של המבקר מה אמרת, ושתים אני רציתי ש, אחד

 ?שמעתי טוב

 ( לא ברור)אמרתי את זה שלדעתי  :דובר

מהישוב והתנדב להיות וועדת ביקורת ( מדבר רחוק מההקלטה –לא ברור ) :רז פירט

לא ( מדברים יחד)אין לי כמועצה מבקש בלי שום חוקים לאכוף תאורטית 

 ...מעבירים תקציבים יתהפך העולם 

אם הבנתי נכון את מה שאתה אומר אם אין ועדת ביקורת בישוב אתה בעצם  :אנה כץ

 ,לעבוד שםלא יכול להיכנס ו

 ,אני כן :רז פירט

 ,אתה כן :אנה כץ

 ,אני בוודאי שאני יכול :רז פירט

 ,אוקי :אנה כץ

 ,של המועצה.. בישובים עם כל ה :רז פירט

 ?אז לא הבנתי אז מה :אנה כץ
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... חלר מהסביבה הזאת... הרעיון הוא התהליך הוא כזה שאנחנו כמובן :רז פירט

הזה ולנסות לגייס אנשים לטובת ועדת  את התושבים מהליך... הכולל ועדים 

חברי מליאה צריכים להיות תושבים מן , לבד... תושבים , הביקורת בסדר

יש פה שם , ועדות ביקורת בסדר( לא ברור)המניין אותם תושבים יהיו 

אחריות לא חוקית אבל אני לוקח על עצמי את האחריות להיפגש להכשיר 

ופה , בסדר לא משנה, שיקולים אנחנו ...וכולה בסדר זה גם, להדריך וכולה

 ...אני חושב ש, לקבל באמת ש( לא ברור), הקושי

מליאה על ... שמעתי אותך מדבר על ה, אלישע סליחה אבל אני אדבר אליך :עמרי שהם

 ?מתי בינואר כבר( לא ברור)המבקר פחות על היישוב אני הייתי רוצה  לדעת 

 ,כן פלוס מינוס :רז פירט

 ?ם תושבי המושב יודעים מהדברהא :עמרי שהם

 ,היה אסיפה גדולה :אילן שדה

לוקח אחריות על הנושא ... דבר שני מה הצעדים שככה מושב. דבר ראשון :עומר

הרי לבוא לפתחה של המועצה ולבקש לסגור חובות ולבקש שכולנו , הזה

 ...נתאמץ לעזור למושב זה מצוין אבל מה המושב עושה למען ה

 ,ממש ברור לכם אנחנו החלטנו ש.... ם כל המושב קוד :אלישע הוסמן

 ,זה לא ש, אחוז גביית ארנונה 20מושב של , אני רק אגיד אלישע סליחה :חגי פלמר

 ...זה כתוב גם :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

אני אשיב לכם גן השומרון בתקופה של הדברים הכי גרועים קרו ובוועד  :אלישע הוסמן

 ,איש היו פעילים 20, בסדר, איש 20ים ביישוב היו אנשים פעיל, היישוב בסדר

 היו מלא וועדות מלא וועדות , נכון :אילן שדה

 ...זה היה תקופת הבריחה הכי גדולה של הש :אלישע הוסמן

 ,נכון :אילן שדה

 ,יש לנו מערכת גנים לדוגמא( מדברים יחד)זה היה בכל תחום שרק דיברו בו  :אלישע הוסמן

 ,תרבות :אילן שדה

 ,כמוהבאמת אין ... יש לנו תרבות ש :אלישע הוסמן
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 ( מדברים יחד... )בסדר אבל ה :אתי הילמן

הסיפור התחיל מוועד שתפקד , אנחנו לא בורחים אני בטח לא בורח, אני לא :אלישע הוסמן

פקד לא טוב וועד שהחליף אותו  תושלוש מדרגות או ארבע וועד... ש, לא טוב

הוועד חשב , היה וועד לא נורמאלי, הייתי בשלישי, שהייתי לא הייתי הראשון

פרויקטים של יותר ממיליון שקל כל אחד  4שהוא יכול בו זמנית להרים 

 ,בסדר

 ...לא אחד ארבע מיליון המועדון :אילן שדה

 ,לא חשוב :אלישע הוסמן

 ,ם גדולות הכול הם רצויעיני :דוברת

 ( מדברים יחד) :אתי הילמן

חה אני רוצה לענות זה לא כמו אצלכם בעין עירון בגלל זהות רגע רגע סלי :נתן קסקס

בוועד מקומי , הוועדים התושבים כולם מעורבים בתקציב הוועד המקומי

שיש הפרדה מלאה בין הוועד המקומי לאגודה הוועד בכלל מפרסם פעם ב 

ורוב התושבים אנשים שמה .. את התקציב בלי קשר לביצוע בלי שיתחשק לו

ומר לך אנשים גם עם יכולות מאוד גבוהות  אבל הם חיים עסוקים ואני א

 ,בעולם אחר לגמרי לא מעניין אותם היום בשביל היישוב

החלטה של התקציב למשל היא שלו , הוועד ברגע שהוא נבחר הוא מקבל :חגי פלמר

 ,לגמרי הוא לא מביא את זה למליאת האישור בכלל

שונה לגמרי כי זה התנהלות אחרת  זה, הדרך שאת ועומרי רואים את זה :נתן קסקס

 , מאוד

 ( מדברים יחד)

 ....היא שאספות :אלישע הוסמן

 ,וכשהפעילות היא פורחת אומרים יאללה להמשיך :אילן שדה

 ...כרגע הכול בסדר כרגע ש :אלישע הוסמן

 ( מדברים יחד)

 ,כן, ובואו בוא, אהה בואו חגית בקשה? עומרי אתה רוצי עוד משהו, חגית כן :אילן שדה

 ( מדברים יחד)
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בהנהלה  העניין , אוקי עשרה חודשים עברו עד שהמליאה הבאה איפה הנהלה :חגית סלם

 ,לא הלך

 ,עשרות ישיבות מה את מדברת, הלך מה זה לא הלך :נתן קסקס

 ?מה :חגית סלם

 ,ישיבות צוות בכיר כל הזמן :נתן קסקס

 ,עלה גם פה :אילן שדה

 ,גם פה עלה :נתן קסקס

 , בטח עלה :דהאילן ש

 ,בהנהלת המועצה :חגית סלם

 ,במליאה :אילן שדה

 ,בהנהלת המועצה :חגית סלם

 ...היא מדברת על ה :אנה כץ

 ( מדברים יחד)

 ,זה המקום שהדברים צריכים לעלות והם לא  עולים :חגית סלם

הנהלת המועצה לא התכנסה כהנהלה צריך לומר אבל אנחנו מקיימים , בואי :אילן שדה

קרה שהיינו בזמנו עושים הנהלת מועצה , ליאה ואני אגיד לך מה קרהאת המ

, וזה חצי או שליש אז אין מה להביא למליאה אחרי זה אנשים לא באים

אומרים אנחנו דנים באותו דבר פעמים והכול זה קרה לנו בזה ואני יודע על 

רבות מהמועצות שי שם  את הנהלה פעילה צוות מצומצם פעיל של זה אבל 

 ,מה זה הנהלה בעירייה, הנהלה אני אגיד לך גם למה, ן הנהלה כהנהלהאי

 ,קואליציה :נתן קסקס

כי לא נבחרים על , האין במועצות האזוריות קואליציה ואופוזיצי, קואליציה :אילן שדה

 ,רקע מפלגתי או כזה אלה  נבחרים כנציגי ישובים ולכן זה גם הדבר החשוב

 ( מדברים יחד) :חגית סלם

 ,ההנהלה ממליצה על התקציב :קסקסנתן 

 ,כן כוועדת כספים :אילן שדה

 ,ועדת כספים :נתן קסקס
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אבל מעבר לכך אין טעם בנושא  הזה אפשר יהיה לדון בזה עוד הפעם לקראת  :אילן שדה

גם עברו לפה בואו לא , במליאה אבל הדברים האלה נידונו מידית שהם זה

שקל השנה  100,000וחד של נשיכח אם אתם זוכרים שהקצבנו תקציב מי

תוספת לגן השומרון מהתקציב של המועצה כדי שלא יפסיקו פעילויות כפי 

 ,שאמרתי נוער ילדים

 ( מדברים יחד)

 ,לא אמרתי שהמושב :אילן שדה

 ( מדברים יחד)הדוח על ההתנהלות הייתה על  :נתן קסקס

אבל כדי לאפשר , למסרתי שהמושב נכנס לקשיים וצריך להחזיר כספים והכו :אילן שדה

 , לו פעילות שותפת והכול הקצבנו לו סכום נוסף פה במליאת המועצה

 ( מדברים יחד)

 ,איציק הרים יד חגית, איציק :אילן שדה

( מדברים יחד)לאור מה שנאמר פה יוצא שבסופו של דבר הדברים נאמרו  :איציק שלומי

... מבחינת ... בטווח זמן כפי שמתאפשר מה איפה אנחנו יודעים מה קורה ש

 ... 8כי אם נאמר פה בעבר שהיו , מה שקורה שם

 ,שנים 82לפני  :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

מוציאים את , אני קיבלתי אותם מיאיר כישובים שעושים רק דבר  אחד :אילן שדה

 ,האשפה ומסיעים את התלמידים זהו היתר שום דבר המועצה לא נתנה להם

 ,כלום לא היה :דוברת

 ,והם חלק החזירו אם אתם זוכרים בפדיון מניות תנובה. היה חרם עליהם :דהאילן ש

 נכון :נתן קסקס

ואת הכסף הזה של  שדה יצחק קיבלנו הכי הרבה שנים השקענו בכביש  :אילן שדה

 ,כן כן, החזרנו להם,  בשדה יצחק

 ,לאיציק... רגע אבל :נתן קסקס

 ... כן אבל דבר אחד הייתי ב :אנה כץ

 ,רגע :אילן שדה
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אני עמדתי על זה אני עשיתי גבייה , יזמתי את המיסים שיעברו למועצה :אנה כץ

בית בית הסברנו , הבעל שלי זכרונו לברכה רחוב אחראישית עברתי בית בית ו

דבר כזה ( לא ברור)אחוז מהמיסים אף אחד לא  20את המשמעות וגבינו 

 ,אבל עשינו את זה ומאז בה כל המהפך, בשדה יצחק

 ?טוב כן :ן שדהאיל

אני חייב משהו להגיד מתוך זה שגם הייתי בוועד מקומי וגם יושב ראש וועד  :שמעון חלפון

וגם חבר מליאה אני חושב  שתם עידן ההתנדבות של אנשים שבאו ועשו 

בהתנדבות  ואין ומה שהוא מדבר אין אנשים שרוצים לבוא ולהתנדב אני 

לצאת מקופסא ולחשוב על מנגנון חושב שצריך להקים  מנגנון צריך לחשוב 

... אני אתן לך סתם דוגמית כמה אנשים  לא ראו , על בקרת הוועד, אחר

לפרסם ... אבל ה, המועצה עשתה דשא סינטטי במתקנים עכשיו משהו כזה

זה רק מראה לכם ... התושבים חושבים שזה הכפר  לא יודעים בכלל שזה

אבל יש , ים דשא עושים זהשהתושבים אהה טוב להם עושים להם גנים עוש

אנשים כרגע מה שמעניין אותם לא , פה איזה משהו שחייבים לחשוב עליו

מדברים )עוד דברים לא באים לפעילויות , נעים להגיד זה עוד כסף עוד זה

צריך לחשוב במועצה מה עושים בבקרה ( מדברים יחד)ככה זה בחירות ( יחד

כדי שבאמת ... י לא יודע מהמה עושים כדי למנף את זה מה עושים גם כד

 ,או עיריית תל אביב( מדברים יחד.. )אנשים שבאים ויושבים שעות ו

 , יםשמעון הנטייה של משרד הפנים זה לתת לוועדים המקומי :נתן קסקס

 ?מה :שמעון חלפון

הנטייה של משרד הפנים בגלל כל הדוגמא שאתה נותן זה לבטל את הוועדים  :נתן קסקס

 םמקומייוועדים  1204לל  שהם חושבים שאין טעם לשלב כי בג םהמקומיי

זה בין  204בישראל  שהחברים נעים בין חמישה לאחד עשרה תכפיל את  זה ב

לכל ... תלוי כמה מוצע אבל זה איפשהו באמצע  ולכי ת 10,000לבין  4000

 ,העשרת אלפים האלה

 ( מדברים יחד)לא  :שמעון חלפון

עוד  204בלי חברי ועדת ביקורת שזה עוד שלושה כפול   וזה עוד, לא תגמול :נתן קסקס
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משרד הפנים אומר מה פתאום לבטל והוא מת , חברי ועדות ביקורת 8200

אילן מכיר את זה ... כי יש פה דבר חשוב ש םהמקומיילבטל את הוועדים 

ועל ידו תקשיב , אנחנו רואים את זה כל הזמן יש תקציב של השלטון המקומי

ם יוחצי שקל לא מדווח כל תקציבי הוועדי המקומי ריליארדמטוב מאוד יש 

הם לא נמצאים במשרד הנתונים של משרד הפנים שזה שלטון מקומי וועד 

מקומי כי הם לא מגישים  דוחות למשרד הפנים מגישים לרשות וזה בערך 

מיליארד וחצי שקל שבעצם המועצות האזוריות תאורטית כאילו נחשבות 

וחצי גם ככה הם גבוהות  המיליארדסיפים להם את פחות כסף  אבל כשמו

בהוצאה  לנפש אז בכלל במשרד הפנים רוצה לבטל את זה באמת יש עם זה 

ואם זה לא  בהתנדבות ואנשים יעשו , ים שלהםיליד... בעיה אבל אנחנו לא 

יש וועדי בניינים בישראל שיש , את זה למען ביתם והכול כמו כל וועד בניין

 ,ירות שזה כמו היישוב שלךד 100ו 20בהם 

 ,בואו ו :אילן שדה

 ,נתן יש פה בעיה אני אומר לכם :שמעון חלפון

 ,בואו חברים :אילן שדה

 בטח שיש בעיה  :נתן קסקס

אני רוצה לומר שהנושא של ועדים . חברים בואו יש לנו עוד כמה סעיפים :אילן שדה

ואני חושב אנחנו לא סתם הקמנו את היחידה לפיתוח קהילתי  םמקומיי

שבהחלט עושה וועד עבודה רצינית אני יכול לומר מה שאלישע אמר גן 

היה , השומרון אז קרה שמה תקלה אבל היה וזה לפעמים גם הצוות שהיה

עם וועדות , מושב לדוגמא, מושב לדוגמא זה לא היה צריך לקרות

שמתפקדות ואתה הלכת ופגשת את תושבי גם השומרון הם הלכו גאים 

לא בגלל זה קרה מה , הם בפעילות שלו למען ילדים ונוער וזה לא בבמושב של

שקרה בגן השומרון מבחינת הזה הגרעון שקרה ולכן אם אנחנו לא רוצים 

שכפר פינס יהפוך לשכונה של פרדס חנה או משמרות של גן השומרון לשכונת 

לשכונת חריש וכל אחד מהשכונות חייבים את הוועדים ... כרכור או מ

כי אחרת הישובים יהיו צמודי הקרקע זאת אומרת אנחנו רוצים , יםיהמקומ
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לשמר את המיוחדות של כל יישוב שיפעל כיישוב אורגני עם המסורת שלו עם 

הדברים המיוחדים שלו וכל הדברים האלה כי אחרת ברור לגמרי שנהיה כמן 

 ,אני אתן לך את נחלת יהודה היא איננה היא בראשון כבר מצורפת או רוצים

ומגידו לצרף  שמה ליוקנעם ישובים זאת אומרת כל הדברים האלה אני חושב 

, ית היא בהחלט חשובהם ופעילות היישובישהחשיבות של הוועדים המקומי

 שקל  120,000,000רושמים זה בשביל זה מגיע , אני מבין שאנחנו, עוד אני, כן

 ,זה מצחיק אבל זה נכון :נתן קסקס

נחנו לא מצביעים אבל רושמים לעצמנו שהוצג לפני מליאת א, בואו חברים :שדה לןיא

בהחלט מצטרף , המועצה דוח הביקורת של הזה אני עוד הפעם אני מצטרף ל

לאלה שהודו לרז אני יכול לומר שהמון המון זה יחסית אצלנו זה מוסד די 

חדש שיש כמעט כל היום יש מבקר במועצה שאתה עובר ותמיד יש לך איזה 

ה לשאול אז יש עם מי להתייעץ ועם מי לחשוב בכיוונים דבר שאתה רוצ

האלה וזה בהחלט מוסד שאני יכול לומר וממליץ גם לכל אחד מחברי  

המליאה אם יש לו איזשהו דבר שהוא רואה ורוצה לדעת ורוצה להעיר  עליו 

ודברים כאלו ודעתו של רז פתוחה לשמוע ולבדוק דברים וזה תפקידו וטוב 

אין גןף שאין בו מה לשפר , וי עם מבקר שלא מוצא  דבריםשיש ואוי ואה וא

הכול משתנה הרי בעולם הזה ולכן טוב שי שיש מישהו שמבקר כל הזמן  ,  וזה

 ,טוב נתן, ובוחן דברים

 

 2862עקרונות ומסגרת לקראת תקציב 

 ,המסגרת תקציב זה לא אישור תקציב :נתן קסקס

 ,נתן יש לך :עמרי שהם

 ,י זה לא אישור תקציבזה מהר כ :נתן קסקס

 ,יש לך מינוס  חמש דקות :עמרי שהם

אנחנו נביא את התקציב ... אישור תקציב אנחנו נביא ב, זה לא אישור תקציב :אילן שדה

השנה אנחנו בכוונה עושים שאנחנו מביאים תקציב לפני הבחירות כדי 

שהמליאה הקיימת תאשר א התקציב והמליאה החדשה תלמד אחרי 
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רונות של ניהול תקציב ושל דברים כאלה ואחרים ותוכל גם עק, שתיבחר

לעדכן את התקציב הזה אבל לא נהיה בלחץ של לאשר תקציב עד תאריך 

 , מסוים

 ,היום אתה צריך לתת בזמן :אנה כץ

 ,טוב אוקי :אילן שדה

שלחנו לכם לפני המליאה בגדול  8012כמובן את כל העקרונות תחנת תקציב  :נתן קסקס

רואים פה זה הנחות הייסוד שלי כגזבר לגבי הצפי שלי להכנסות  מה שאנחנו

ומסתמכים כמובן על מסד נתונים קיים על ניסיון ועל הנחות  8012שיהיו ב

עבודה של הנחות עבודה מהנתונים שקיימים נכון להיום זה לא אומר שהם 

די גבוהה  הבהעלימיהיו נכונים לעוד שלושה ארבעה חודשים אבל אנחנו נגיד 

אני אתחיל מהסעיף , דיוק, אחוז 20כמו כל השנים זה איפשהו סביב ה

שקל  102,000,000כמו שאתם יודעים  8012הראשון קודם כל תקציב 

יעמדו על , תראה רגע חגי בקשה 8012ההכנסות מארנונה שתוקצבו משנת 

סליחה מתוכם יש פטורים לנכסי מדינה בהקיף  04,200... מתוכם יש 02,200

קרות על פי החוק יאישרנו במליאה הקודמת את ההתי, יליון שקלמ 13.0של 

אנחנו לוקחים בהנחות עבודה הלוואי  0.38בשיעור מצחיק של  8012לשנת 

יחידות אבל מה שנקרא  00יחידות שיושלמו כי יש בבנייה יותר מ 00ונוודה 

 120יחידות שיושלמו לפי  00שמהלך והרוב יהיו כמובן במצפה אילן ובמאור 

ר לוקח את ההכנסה הזאת ורושם אותה על שנה שלמה כי יכול להיות מט

יחידות אבל חלק בינואר וחלק בדצמבר אבל על זה הולכים על  100 שישולמו

הכנסות מארנונה  8012האמצע פחות או יותר לכן התחזית שלי לשנת 

אני רשמתי פה שמה את הנושא של , שח בלבד 283,000עוד  00,420,000

 8012יות  לנו את הנושא של הוועדות הגאוגרפיות שלא יקרה בהבעיות שצפו

כי הם באמצע שנה  8080יהיו החלטות לרעתנו זה ברור שהם יהיו רק ב

ויש סוגיה חשובה מאוד זה הסיפור של מחצבת ורד שאם הייתה לי  לשנות

וועדת ערר יותר פעילה אז יכול להיות שגם הייתי בא לפה בבשורה ואומר 

ו נשתולל או שאלה שמחליפים אותכם יקצרו את הפירות לכם חברה בוא
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אבל הנושא  הזה נמרח לצערי הרב ואני עומד בפני מצב שאני עומד יש פה 

רק שלא בעיתוי , הכנסה מאוד כבדה שאני חושב שמגיעה לנו והיא תגיע לנו

שאני רוצה אלה בעיתוי שיקבע על  ידי גורמים אחרים נושא שני וכבד זה 

כשהוא היה  10.0הוא ירד ל 8012ב 13.3מזכיר לכם היה  8012ב המענק לאיזון

 ...אבל בגלל מגבלת המענק ש 0.0צריך בעצם לרדת ל

 ,ו 0ל 0מ בסוציואקונומיצריך לומר שעלינו  :אילן שדה

 דברים שהשפיעו עלינו הסוציו אקונומי  3 :נתן קסקס

 , מטיזה כבר דר 0ל 0אין כל כך הבדל מעליה מ 0ל 4ובין  :אילן שדה

 ,משמעותי מאוד :דובר

מרחקים במועצות אזוריות ... משמעותי מאוד והיה לנו נושא על המס עדכן :נתן קסקס

וכתוצאה ,  קבע את זה על בסיס משוכלל ממוצא משוכלל ולא ממוצע רגיל

, מכך המועצה שלנו התכווצה היא פשוט מאוד המרחקים קטנו ולכן זה פגע ב

, מיליון 3בירידה הזאת של כ, מכבוד של כאני הסברתי את זה אז בסכום 

היה  המאוכלוסיי 12עד  0והנושא השני שזה כאב לב גדול יש יחסי תלות 

 3ילדים שבגללם הפסדנו  30אחוז שזה אומר  0.03ותקשיבו לנקודה , חסר לנו

 ...ומשהו ואם היינו ב 32.20מיליון שקל אם היינו 

 בחצי היה אפשר לקנות :דובר

 ,אבלכן  :נתן קסקס

 ...פה בריצה בעשרת אלפים ואת אלופת אר :אילן שדה

 0.01מעל זה הרווחת  01 34אחוז מינימום זה  34כן וזה הסוד המספרי  :נתן קסקס

אבל השנה בדקנו וכנראה שאנחנו ניפגע רק במרכיב של , מתחת אכלת אותה

 2.2ונגיע ל 0.0המרחקים של צמצום פערים מה שנקרא ואז אנחנו לא נגיע ל

חצי ויש עליה קלה במענק לצמצום פערים ממיליון שש מארות אני מעריך ו

ואז יהיה מענק  של בין , רשמתי אחד שמונה שתים... לשני מיליון אנשים 

הכנסות משרד החינוך זה גם בדוח הרבעוני , עשר לעשר וחצי מיליון שקל

ת אתם יודעים וזה נגזר... אנחנו כל הזמן עולים המועצה גדלה המוסדות 

הרבה מהכנסות אם זה בתחום ההסעות ואם זה בתחום פרויקט גדול שהיה 
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מיליון  שקל והשנה כבר  1.2שעדיין מתקיים מה שנקרא ניצנים שעומד כבר 

התחלנו בפרויקט של הבית ספר של החופש שהפעלנו אותו וגם בתי ספר של  

ם החופש החופשי החגים לא רק החופש הגדול ופה אנחנו צופים גידול שג

כמובן כל שקל גידול פה יהיה לנו שקל ועשרים הוצאה שלא יהיה הבנות אבל 

אין פה שינוים דרמטי והצפי  00רווחה עוד פעם הגידול ב. הלאה, זה גידול

הכנסות , הוא כמו שנה שעברה עם שינוים קלים שעשינו ניתוח וזה הכול

ני יכול ממשלתי אחר זה בעיקר מרכיב העיקרי הוא אבטחת מוסדות חינוך א

מיליון שקל ירדה אבטחה בישובים  3הסעיף הזה היה על כ 8012להגיד שב

ולכן הסכום קטן אבל לעומת זה אבטחה במוסדות , נשארו רק בחלק מהם

זה מלחמות ( מדברים יחד), וגם מי ששמע לפני שבועהחינוך כל הזמן גדלה 

ה סתם היום הייתי בוועדה ולא יקרה ז, זה לא יקרה, בין המשטרה לאוצר

בצדק גדול מאוד , ים בין האוצר למשטרה משרד לביטחון פניםיהיה כיפוף יד

חודשים בשנה גם בחגים  18המאבטחים במוסדות החינוך יקבלו שכר 

שהבתי ספר יהיו סגורים הם יקבלו שכר ולא יפגעו זה בשורה מאוד חשובה 

 חברה העסקה רציפה צריך להבדיל לבין העסקה בזמן, כי אלה אנשים ש

החופשות העסקה רציפה אם אתה מעסיק אותם בחלק מהזמן בחופשים 

אתה חייב לשלם להם אבל אם אתה מקבל החלטה שלא עובדים בחופשים 

 ,הם לא קיבלו שכר

 ( מדברים יחד)

 ,בסדר אם הם עובדים זה בסדר :אילן שדה

י אז אנחנו קיבלנו החלטה לפני שנה שבחופש כגל המאבטחים מגיעים לבת :נתן קסקס

ספר הריקים תופסים זבובים ולא עושים כלום כדי שיקבלו שכר ודיווחנו 

במערכת אלון מערכת אלון דיווחו שהגיעו לעמדה בבוקר דיווחו שלחו אותם 

בצהרים מבחינת המשטרה העסקה רציפה קיבלו שכר איפה  שזה לא קרה 

 לא קיבלו אנחנו עשינו את זה ואני שמח ועכשיו גם החליטו שזה יהיה גם

לתקצוב אז זה הכול אנחנו ... בחופש וזה יתקצבו את זה  המרכיב זה גם  

הכנסות הצפי , מיליון שקל 102שעמד על  8012צורפים שביחס לתקציב של 
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שקל כמובן זה לא שינוי  300,000הראשוני שלי הוא יהיה ללא שינוי של 

 לקראת התקציב 120משמעותי והלוואי ואני אבוא עם בשורה שנחצה את ה

 ,זהו, עצמו

 ,יש עוד דוח רבעוני, אוקי חברים רגע יש עוד משהו :אילן שדה

 ,ותברים :נתן קסקס

 ,כן :אילן שדה

 ,אז ככה הדוח הרבעוני גם נשלח אליכם :נתן קסקס

 דוח רבעוני זה צילום מסך :אילן שדה

 ,חצי שנתי :נתן קסקס

 ,של חצי שנה :אילן שדה

שקל שזה אומר מבחינתי עודף  040,000רעון של דוח רבעוני בגדול נגמר בג :נתן קסקס

, אני רשמתי לי פה הערות הצוות הבכיר ישב  על זה, שקל 8,000,000של 

מיליון שקל בתקופה הזאת כשהיינו 1.2קיבלנו פה ממשרד החינוך יותר 

הוצאנו מכתב מאוד חמור גם קיבלנו תשובה , מיליון 4צריכים לקבל יותר 

מיליון שקל בגין תשעז חינוך 8.0החינוך חייב לנו משרד ,  לממונה על המחוז

י הסעות וחודשים  ליו 0לצורך הדוח ... חודשים ליווי הסעות ינואר 0מיוחד 

עבור חינוך רגיל של תשעח שהסתיימה ועוד  1.400.000שלא קיבלנו 

שקל עבור תשעח חינוך שהסתיימה כל זה קיבלנו כבר תשובה שזה  200,000כ

 1,200,000אני קיוויתי שעד המליאה רשום פה יותר מ נכנס יצא ותירוצים

אין לי אותם מקווה שבספטמבר אבוא עם  400אבל יש לי כבר בחשבון את ה

דוח מתוקן ואגיד הנה רבותי הכסף הגיע ואני מעריך  שהוא יגיע כי עשינו את 

 , הכול כדי לקבל אותו ומשרד החינוך

 ( מדברים יחד)

 

 תברים ונואים כספים

 ,אוקי בקשה תברים :דהאילן ש

בעיקרון פרסמתי חוזה לוועדים להגיש את , אני אתחיל לפני שיעלה השקף :נתן קסקס
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, עם כל הנחיות שגם היו פה אצלנו במליאה 8012הצווי מיסוי שלהם לשנת 

ועדים הגישו עם הפרוטוקול של הוועד המקומי את הצו  3נכון במליאה הזו 

וועדים הם  3מסתבר שאותם  0.38ל עם עליה ש 8012מיסים שלהם לשנת 

, ראשונים  תלמי אלעזר גם השומרון מסודרים גן השומרון לא יעזור בית דין

 ,ומגל

 יקים :אילן שדה

 .... הם הגישו צווים מסודרים מוגשים כחוק וכל מה שצריך כמובן ש :נתן קסקס

 רשמנו אישרנו :אילן שדה

רוצים לעכן אותו ... שאנחנו בונים אז זה אולם ספורט , יש פה מספר תברים :נתן קסקס

 13,800,000אנחנו רוצים להעמיד אותו על  18,201עמד על  400להוסיף  לו 

 ,מהות העדכון דרישה של טאבה

 ( מדברים יחד)

הנושא השני זה המגרש אצטדיון ספורט  ששיפצנו עם מסלול וגם עם  :נתן קסקס

ץ  היה גשם הגדול גרם השחבק שקיבלנו מהטוטו פה בזמן החפירה חודש מר

נוצרה שמה בריכה גדולה וכשבאו לכסות  את הבריכה לקראת המצעים 

היועץ קרקע בא וטען שמבנה הקרקע השתבש עשו דוח קרקע חדש והיו 

חייבים  להחליף שברי אבן במקום להחזיר את האדמה שהוציאו  היה צריך 

היו יכולים   להכניס שברי אבן זה גרם להוצאה מאוד מאוד כבדה שאחרת לא

 ,להמשיך את הבניה של האצטדיון וזהו

 אתלטיקהאני מציע לכל מי שרוצה ללכת לראות זה למעשה נגמר האצטדיון  :אילן שדה

 אתלטיקהבאמת מתקן שאין הרבה רשויות שיש את זה בכלל  היפייפזה דבר 

יוצאת  אז יש שמה מסלולי ריצה וי שמשה מגרש יפה ומרכז לקפיצה לגובה 

 ...יני יופי שלוכל  מ

 ,300, מטר יכול לשבור את השיא שלו שמה 400ומי שרץ  :נתן קסקס

 ,יופי של מתקן. וקפיצה לרוחב וכל מה שצריך 100במסלולי  800לא זה  :אילן שדה

אוקי אז התבר הנגשת אמצעים פרטנים קיבלנו ממשרד חינוך מענק לרכישת  :נתן קסקס

והתבר השלישי , שקל 104,000לא אייפדים לילדים בעלי מרכים זה מענק מ
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ם במשרד הפנים לא אישר לנו אותו בגלל ישכבר אישרנו אותו לפני שנתי

כרגע  דיברתי גם עם התורם שהוא חבר מליאה שהוא חייב להוציא לי מכתב 

כמשרד הפנים גם רוצה לדעת את התעודת זהות  , כי בלי מכתב משרד הפנים

 , כן, של התורם

 ,הוא לא פה :אנה כץ

 ,לא חשוב :נתן קסקס

 ,גן דיברנו :אילן שדה

אבל דרשנו מהוועד  200אז באותה הזדמנות אנחנו אישרנו , זה לא סודי :נתן קסקס

למורת רוחם אבל הם הסכימו הייתה ישיבה אצל אין שאת הכספים של 

שנותנים לכל יישוב ישמשו לבית כנסת למרות  שנורא לא רצו  8012ו 8012

ירה חייבים להשלים את הבית כנסת  הזה היישוב אבל לא הייתה להם בר

בלי בית כנסת ואנחנו דקה לפני הפסד . הכי גדול במועצה עם הרבה מתפללים

 ...000של ה

 ( מדברים יחד)

 מי בעד תברים, חברים :אילן שדה

 ,תברים לא צריך להצביע :אנה כץ

פר שהמצטיינים אתמול פורסם בתי ס, תודה צריך לומר עוד דבר יפה, אוקי :אילן שדה

 , גוונם מבואות טירון ואלוני יצחק נמצאים ברשימהבמדינה התיכונים אז גם 

 ?לא אולפנהאיך  :דובר

 ,זה כולל, כי אין להם גיוס ואין להם בנות אולפנה :אילן שדה

 ( מדברים יחד)

מצטיינים במדינה תוצאות לימודיות חינוכיות חוסר נשירה אחוז גיוס לצבא  :אילן שדה

 ,לכם גם יש משהו, כן נכון( מדברים יחד), הרבה פרמטרים וזהו 

 

 

 -תום הישיבה  -

 


