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יו"ר :

ערב טוב לכולם ,אני שמח לפתוח את ישיבת המליאה,
ואני רוצה רגע ,לפני שאנחנו מתחילים ,אז קודם כל
לתת מכאן ,אנחנו רוצים לחזק את כוחות הביטחון
ותושבי העוטף והדרום ,על התקופה הלא פשוטה שהם
עוב רים ויעברו.
כמו שאנחנו פרסמנו ,ויש כאן הרבה מאוד תושבים שגם
נקראו לטובת ,להירתם למאמץ ואנחנו נשמח לארח את
תושבי הדרום כאן בשוהם ,יש כאן לא מעט משפחות
שפתחו את ביתן ,ואנחנו כמובן ניתן את כל המענה ,גם
במוסדות החינוך ,שיוכלו ללמוד כאן בזמן הזה ,גם
אירועים אח רים שנוכל לתת להם ,כדי להפיג את המתח.
אז אני באמת רוצה לחזק אותם ,את התושבים .אני
רוצה לחזק ,בהזדמנות הזאת ,את חברי ואת תושבי
העיר לוד הסמוכה ,שהחל מאתמול בערב נמצאים באמת
באירוע שהוא אירוע ,מבחינתנו ,חריג מאוד .ואני
מקווה שהאירוע הזה יירגע ולא יעצים את ע צמו עוד
ועוד.
אנחנו כאן ,גם כאן ,נסייע בעצם לשכנים שלנו ,בכל מה
שנדרש .זהו.
לגבי המצב הביטחוני בשוהם ,אנחנו כרגע בהתאם
להנחיות ממשיכים לימודים כרגיל .כל המרחבים
המוגנים בכל המוסדות נבדקו ,התלמידים עברו תרגולת
ירידה ,וכל אחד יודע היכן המקלט או המרחב המוגן
הקרוב.
גם במוסדות הציבור ,כבר אתמול בבוקר פתחנו את כל
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המקלטים

בסמוך

למוסדות

הציבור,

במרכזים,

בקניונים ,כדי לתת מענה .אנחנו בקשר שוטף גם עם
אנשי פיקוד העורף ,עם המשטרה ,עם כוחות הביטחון,
ומקיימים פעמיים ביום הערכות מצב ,כדי להבין לאן
הסיטואציה.
אנחנו כל אירוע של יציאה של תלמידים מחוץ לשוהם
לטיולים ,או לסיורים ,סמינרים ,כל פעילות כזאת
נבדקת

בצורה

פרטנית,

ומועברת

יחד

עם

קב"ט

המועצה ,ביחד עם המשטרה והפיקוד לקבל אישור
פרטני.
אני אומר ,החשש שלנו הם לא רק אירועי ירי לאורך
המסלול ,אלא גם האלימות שקורית ,ולכן א תמול
במהלך הערב חתכנו את הטיול שהיה לאחד מבתי
הספר ,ולמחרת ביטלנו מספר טיולים .כל הדבר ייקח,
ס .בר :

אז המדיניות היא כרגע להימנע מלהסתכן סתם.

יו " ר :

להימנע ככל הניתן מאירועים שהם מחוץ ליישוב ,בתוך
היישוב ,בהתאם לנהלים שמותר אנחנו מנסים לייצר
שגרה ככל הני תן ,וכן מאפשרים את הפעילות החוגית,
את תנועות הנוער ,כמובן בתנאי שיש מרחב מוגן ,אב
כמובן יש הרבה משפחות שמארחות את תנועות הנוער
בסמוך לבתים.
אנחנו כמובן נעדכן את כולכם ואת התושבים בכל אירוע
בהתאם להחלטות של ועדות מל"ח שמתקיימות.
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 . 1אישור פרוטוקול מלי אה מיום 16.3.21

יו"ר:

החלטה:

אנחנו נתחיל אישור פרוטוקול מליאה .הערות למישהו?

אישור פרוטוקול מליאה מיום 16.3.21
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

 . 2חלוקת תעודות הוקרה למצטייני יום העצמאות.

יו " ר :

ונתחיל גם כן ,זה עוד משהו לפני ,חלוקה ,אנחנו בדר ך
כלל מנסים ומנצלים את ההזדמנות של יום העצמאות
וחלוקת המצטיינים שבצה"ל ,ולשמחתנו בכל שנה יש
לנו לא מעט מצטיינים ,שאנחנו ...החיילים שלנו עושים,
באמת ,סמן ימני לכל הפעילויות ,אז לפני שאנחנו
מציינים את מי שכן הגיע ,אנחנו מציינים רגע חיילים
מצטיינים שלצערנו ,כ תוצאה מהסיטואציה ,נמצאים
בדרכם לרצועה ,אז קודם כל אנחנו מאחלים להם ולכל
שאר החיילים ,שיחזרו במהרה ובשלום אלינו הביתה.
אז אנחנו נציין קודם כל את יואב רוזנבלום ,פרמדיק,
סמ"ר יואב רוזנבלום.
(מחיאות כפיים)

יו " ר :

מצטיין נשיא המדינה ,משרת בגדוד  , 71חטיבה , 188
וכמו שאמרנו ,שיישאר מחוץ לגבול ואנחנו מחכים לו
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כאן שיבוא ,ונקבל אותו ,ונעניק לו בצורה פרטנית.
סגן משנה א' ,הוא מוכר כאן מאיפשהו ,גם הוא בדרך
לשם ,קמב"צ חופה ,מפקד אוגדת הבשן ,אז גם לו...
(מחיאות כפיים)
יו " ר :

אתם לא יודעים מי זה סגן א'? אז אנחנו נתחיל עם
מישהו שכמו זיו שמע ,אבל זיו שמש .הוא משודרג .אז
רב"ט זיו שמש ,הצטיינות סגן מפקד עוצבת הגליל,
בוא ...תצטלמו קצת .בוא ,תעמוד באמצע .חבר'ה ,זו
גאווה שיש לנו כאלה חיילים ,תאמינו לי.

(מחיאות כפיים)
יו " ר :

באמת שמור על עצמך וכל הכבוד ,אנחנו גאים .יפה
מאוד .א ורי ...בוא ,אתה ...מצטיין אוגדה , 36

(מחיאות כפיים)
יו " ר :

יפה מאוד .כל הכבוד .ואחרון אחרון חביב ,אלעד
אמסלם.

(מחיאות כפיים)
יו " ר :

בוא אלינו .אלעד ,חוץ מזה שהוא בן אדם ואיש מדהים,
אלעד הוא ,כמו שאתם רואים ,הוא מתנדב בצה"ל ,והוא
פורץ את כל תקרות הזכוכית ש אפשר לפרוץ .והוא
באמת ,אני חושב ,מסמן להמון המון נערים שיש להם
מגבלה מסוימת ,את זה שאין דבר כזה מגבלה .שום דבר
לא מפריע .ובאמת ,אחד האנשים שבאמת יותר מרגשים
ככה ,לבוא ולראות את הכבוד שמגיע לך כאן .אז אנחנו
גאים בך.

(מחיאות כפיים)
ח .קרס :

קצת על אלעד .אלע ד מגיל צעיר ,ילד שמשחק עוד
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כדורסל באליצור שוהם ,כיסח את כל הילדים בשוהם,
כולל הילדים שלי .בכל מקום שהוא הגיע אליו הוא
הצטיין ,אם זה בעוז ,אם זה עכשיו בצבא ,והוא באמת,
השמים הם לא הגבול עבורו.
והוא גאווה ליישוב ואני בטוחה שאבא שלך בשמים גאה
בך ,ומשפחה לתפא רת ,באמת .מצטיין מפקד גלי צה"ל.
יו " ר :

כל הכבוד .ובאמת ,תודה רבה לכם ,אנחנו גאים בכם,
עשיתם אותנו גאים ,גאווה גדולה .ואיך אומרים?
שתסמנו לעוד הרבה חיילים משוהם ,וצעירים כאן
משוהם ,גם כן ,את ההצטיינות ,את השאיפה ,את
השירות המשמעותי ,כל אחד בתחומו .אז תודה ושמרו
על עצמכם ,זה הכי חשוב.

החלטה  :חולקו תעודות הוקרה למצטייני יום העצמאות.

 . 3הצעה לסדר של הגב' סוזי בר – זיקוקי דינור.

יו " ר :

זהו ,נחזור אל הזה .הצעה לסדר יום של סוזי בר –
זיקוקי דינור .אז ...אתם לא חייבים להישאר.

א .פאהן :

לא ,מחר הוא יכול לשמוע את זה בגלי צה"ל.

יו " ר :

אם אתם רוצים לדעת זה ,אתם מוזמנים ,בכיף .אז
בשוהם ,אני רגע זה ,בשוהם הפעלת ואחזקת זיקוקי
דינור מותרת רק באישור ראש הרשות ,כמו כן מתבצעת
אכיפה כנגד הפעלה פיראטית שאינה באישור.
כמו כן ,השנה ,לאור פניות שנעשו ברחבי הארץ ,ועצומה
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ל ...מתושבי היישוב ,הוחלט לקיים שיתוף ציבור בנושא
לפני המועד .בהתאם ,הדיון מתייתר,
ס .בר :

איתן ,אני אמורה להקריא את ההצעה לסדר.

יו " ר :

לא ,את לא ,בדקנו את זה כבר.

ס .בר :

לא ,אין ,הפשירה גם מאפשרת להקריא .מה אתה רוצה,
שנלך לעתירה מינהלית?

יועמ " ש סדינסקי  :ס וזי ,זו לא שאילתא.
ס .בר :

אבל אני רוצה להקריא ,זו הצעה לסדר ,אני רוצה
להקריא אותה ,לתת אותה לציבור,

יו " ר :

בהתאם לאמור,

ס .בר :

הציבור רשאי לדעת מה קורה פה ,מה אתה מפחד?

יו " ר :

אני לא מפחד ,זה לא קרקס,

ס .בר :

מה אתה חושש? מה הבעיה להקריא הצעה שנכתבה,
שדורשת שהציבור גם ידע עליה ,וגם להתייחס לתשובות
שלך.

יו " ר :

הכול בסדר ,יש סדר ,נכון?

ס .בר :

אין בעיה ,אז מותר לי להגיב לדברים שאתה אומר? מה
הכללים? בוא נבין אותם.

יו " ר :

הכללים מאוד פשוטים.

ס .בר :

ושזה ירשם לפרוטוקול גם.

יו " ר :

הכול נרשם לפרוטוקול ,זה מוקלט ,לא צריך להירשם,
זה מוקלט.

ס .בר :

מעולה.

יו " ר :

חוות הדעת ,נכון היועץ המשפטי?

ס .בר :

אתה יכול להגיד לי על מה היא מתבססת? כי מה שאני
מצאתי ,זה לא כזה עומד בפסיקה .דמוקרטיה חברים,
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דמוקרטיה ,שקיפות ,מינהל תקין .אנחנו יודעים.
יו " ר :

כן ,היועץ ה משפטי?

יועמ " ש סדינסקי  :אני את חוות דעתי נתתי.
יו " ר :

אוקיי.

יועמ " ש סדינסקי  :ההצעה הונחה ,ניתנה לכל חברי המועצה ,לפני תחילת
הדיון .הם קראו אותה .ראש המועצה,
ס .בר :

אני לא מבינה למה הציבור לא יכול להיחשף אליה .אז
הוא ייחשף אליה בדרך אחרת?

יועמ " ש סדינ סקי  :את מדברת על שאילתא ,שאילתא את צריכה להקריא.
ס .בר :

גם הצעה לסדר ,אפשר להקריא אותה .אתה משתמש
בסעיף ואתה מטה אותו.

יועמ " ש סדינסקי  :תראי בבקשה.
ס .בר :

בסדר ,אז אנחנו נצא למאבק על זה.

יו " ר :

מעולה .אז בהתאם לזה ,אני חושב שהדיון מתייתר ,ועל
כן  ,מה שכאן ,אני מבקש להסיר אותה מסדר היום .מי
בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

ס .בר :

אני מתנגדת לזה ,מאחר ומדובר באוכלוסיות שנפגעות,
סובלות ,ולא רק בחיילי צה"ל הלומי הקרב שחיים
בקירבנו ,שאתה מדלג עליהם פה בגסות רוח.

יו " ר :

בגלל זה אני עושה  25שנה מילואים.

ס .ב ר :

יש גם ילדים ,פעוטות ,בעלי חיים .אתה מאשר זיקוקים
כשלא צריך ,וצריך לשנות את המדיניות.

יו " ר :

אוקיי.

ס .בר :

וחוק עזר זה כלי לשינוי מדיניות.

יו " ר :

מצוין.

ש .אלבאז :

מה שכן ,אולי כדאי שבמתנ"ס או בחמש ,יתקיים דיון
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מקצועי.
יו " ר :

יש כאן עצומה שנחתמה .וכמו שאמרנו ,מאחר והיא
הגיעה ,מה שנקרא ,בערב יום העצמאות ,אמרנו
שלקראת השנה הבאה ביום העצמאות ,נקיים שיתוף
ציבור גדול ,רציני ,לא ב...

ס .בר :

הרגע אמרת ,איתן ,שזה נתון להחלטתו של ראש
הרשות .אז אני לא מבינה למה עכשיו אתה לוקח את זה
לעוד דיונים ,ועוד שנה ,ו נשכח את זה ,ועוד זמן.

פ .רשף :

שיתוף ציבור זה לא חשוב בעינייך?

ס .בר :

שיתוף ציבור זה דבר מאוד חשוב שנעשה בזמן ,והוא
באמת משתף את הציבור .מעבר לזה,

פ .רשף :

יש יותר משיתוף ציבור? מה את רוצה?

ס .בר :

שיתוף ציבור ,כשאין החלטה שהיא בסמכותו הבלעדית
של ראש הרשות.

פ .רשף :

יש תהליך של שיתוף ציבור ,את בעד או נגד? תהליך של
שיתוף ציבור זה דבר מאוד חשוב,

ס .בר :
פ .רשף :

אנשים שסובלים ,מתעלמים מהם עכשיו,
אני

קיבלתי

את

הבקשה

לגבי

הזיקוקים,

ביום

העצמאות .אני חושב שמי שהעלה את זה ,מצד אחד
עשה טוב ,כי זה נושא מאו ד חשוב ,מאוד רגיש ,מאוד
טעון ,שצריך לדון בו .יחד עם זאת ,כשמישהו מעלה,
ס .בר :

מה יש לדון? צריך להחליט שלא מעיפים זיקוקים
בשוהם שפוגעים באוכלוסיה...

(מדברים ביחד)
יו " ר :

פלג ,זה עולה לשיתוף ציבור בכל מקרה.

פ .רשף :

שיתוף ציבור זו הדרך הנכונה.
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יו " ר :

מי בעד להסיר את זה מסדר היום?

ס .בר :

אתם רוב ,נו ,מה אתה עושה צחוק?

יו " ר :

מי נגד?

ס .בר :

לא נותנים להקריא את ההצעה ,בסדר .נמצא את הדרך
להגיע לציבור ולתושבים ,ולהתנהל בשקיפות.

א .פאהן :

את יודעת לעשות את זה טוב.

ס .בר :

אנחנו בדיקטטורה ,דיקטטורה.

א .פאהן :

מה זה דיקטטורה.

ס .בר :

אשר ,נו אל תגיד לי ,מה? יש פה איזה פחד מלהגיע
לציבור? באמת.

יו " ר :

הפוך ,רוצים להגיע לציבור .רוצה לעשות שיתוף ציבור.

ס .בר :

אתה רוצה לעשות שיתוף ציבור ,כשהזכות שלך,

ז .שמע :

אם מישהו היה מפחד להגיע לציבור ,יש לי תחושה שלא
היה פה שיתוף ציבור.

ס .בר :

תתביישו לכם ,אפשר לקדם משהו לטובת אנשים
שסובלים ,הלומי קרב ,בעלי חיים .מה קרה לכם?
אנשים עם פוסט טראומה ,תפנו למועצת שוהם ,כל
הכבוד .כל הכבוד.

החלטה  :ההצעה הוסרה מסדר היום.

יו " ר :

מה שאני מבקש ,לקדם את סעיפים  15,14ו  , 13 -את
הדו"ח הכספי לפני ,על מנת לאפשר ,יש כאן מספר
אירועים שיש מחויבויות למנכלים כאן ,שהם ביקשו
להקדים.
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 . 15דו"ח כספי החברה הכלכלית שהם בע"מ – . 2020

יו " ר :

לכן אנחנו נתחיל עם דו"ח כספי החברה הכלכלית ,סעיף
מספר  . 15למישהו יש הערות לדו"ח?

א .פלג :
לא ,עברנ ו עליו.
יו " ר :

עברנו .אז מי בעד לאשר את הדו"ח? מי נגד? נגד?

ס .בר :

לא ,נמנעת.

יו " ר :

נמנעת.

א .פאהן :

אני חושב שהיה כתוב בפרוטוקול שהמליאה ,או הנהלת
המועצה,

יו " ר :

הנהלת המועצה,

א .פאהן :

היה דיון מאוד מעמיק ,גם בדירקטוריון גם בוועדת
כספים ,ואנחנו ר ק כרגע מאשרים אוו,

יו " ר :

חבר'ה ,כל דו"חות,

א .פאהן :

לא ,כי אדם שיקרא את הפרוטוקול לא יבין למה,

ס .בר :

כן ,הוא צודק.

יו " ר :

חבר'ה ,כל דו"חות התאגידים העירוניים והחברות
הכלכליות נידונים קודם כל בוועדות הכספים של
התאגיד .אחר כך מגיעות לתאגיד את הדירקטור יון
עצמו ,ולאחר מכן ,לוועדת הכספים של המועצה ,ולאחר
מכן להנהלה ,ורק אחר כך מגיעה כאן לאישור במליאה.
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החלטה  :אושרו דו"ח כספי החברה הכלכלית שהם בע"מ – . 2020
 – 9בעד – 1 ,נמנע – 3 ,חסרים.

 . 14דו"ח כספי תאגיד חינוך – . 2020

יו " ר :

לגבי סעיף  – 14דו"ח כספי תאגיד החינוך ,מישהו יש לו
הערות?

ס .בר :

לא.

יו " ר :

לא .מי מאשר?

ס .בר :

נמנעת.

יו " ר :

נמנעת ,מצוין.

החלטה  :אושרו דו"ח כספי תאגיד חינוך – . 2020
 – 9בעד – 1 ,נמנע – 3 ,חסרים.

 . 13דו"ח כספי חברה לתרבות נוער וספורט (חמש) – . 2020

יו " ר :

דו"ח כספי חמש ,הערות למישהו? מי? נמנעת? נמנעת.
כולם ,זה סעיף  . 13חברים ,מנכלים ,תודה רבה .שמרו
על עצמכם בנסיעה.

החלטה  :אושר דו"ח כספי חברה לתרבות נוער וספורט (חמש) – . 2020
 – 9בעד – 1 ,נמנע – 3 ,חסרים.
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 . 4דו"ח רבעוני לשנת  , 2020רבעון . 4

חבר'ה ,אני חוזר בחזרה לסעיף  – 4דו"ח רבעוני לשנת

יו " ר :

 , 2020רבעון  . 4זה לא הדו"ח השנתי ,זה הדו"ח
הרבעוני .גם כן הוצג לוועדת הכספים ,להנהלה ,הערות
למישהו על הדו"ח? לא? מי נמנעת? לפרוטוקול שיהיה
רשום,
ס .בר :

לא ,אני דווקא מאשרת.

יו " ר :

מאשרת ,מצוין.

ס .בר :

תתפלא.

החלטה  :אושר דו"ח רבעוני לשנת  , 2020רבעון . 4
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

 . 5נוהל שמות והנצחה.

יו " ר :

סעיף  – 5נוהל ,אבי אלטלף לא כאן ,אז אני
ברשותכם...

ס .בר :

רגע ,אנחנו עכשיו בשמות והנצחה?

יו " ר :

כן .נוהל שמות והנצחה .ישבה ו עדת שמות והנצחה,
לגבש נוהל מסודר על מנת שלא יהיה כאן איפה ואיפה.
הנוהל באמת מאוד מקצועי ,עברנו עליו גם בהנהלה ,על
הדברים .למישהו יש הערות לנוהל?

ס .בר :

כן.

י .בן חיים :

אבי אלטלף ומשה שוהם עשו פה עבודה נהדרת ,תודה
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רבה.
ס .בר :

יש מספר הערות.

יו " ר :

כן ?

ס .בר :

סעיף  , 4.4סעיף משנה  4.4.1.2מדבר על המימון ועל
המאצ'ינג של המועצה.

יו " ר :

כן.

ס .בר :

אז מתי יעשה התיאום הזה? בתחילת ההתקשרות?
בסוף?

יו " ר :

בתחילת ההתקשרות ,חובה.

ס .בר :

בתחילת ההתקשרות? אוקיי.

יו " ר :

מראש.

ס .בר :

למה אתם לא מציינים את ז ה?

יו " ר :

זה מופיע ,מה שנקרא ,מלכתחילה ,בתרומה לקהילה,

ס .בר :

לא ברור ,לי לא ברור היה .

יו " ר :

בסעיף  , 4.3.1תעברי לסעיף  4.3.1כתבנו – המעוניין
להנציח  ...לתרום לקהילה ,יוכל לעשות כן באמצעות
פרויקט לצרכי קהילה שיוגדר ...שיעור התרומה לא
יפחת מ  50% -מסך העל ות של הפרויקט ,המועצה תציע
למבקש הנצחה פרויקטים בעלות ,אשר יתאימו לתרומת
המבקש המציע,

ס .בר :

אוקיי.

יו " ר :

זאת אומרת ,רשום כאן ממש ,וגם פרק זמן מינימאלי,
מקסימאלי.

ס .בר :

וסעיף  – 6.6.1.2אני אתייחס לזה בכלליות ,מה סך
התקציב השנתי שהמועצה מעמידה ,או ת עמיד? ומה
קורה אם יש צורך להכריע בין משפחות ,בגלל מגבלת
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תקציב? אז בוא ...כאילו ,מה התקציב?
יו " ר :

אין תקציב ,זה בהתאם ,מה שנקרא ,כל שנת תקציב.
הרי אתה לא מאשר כלל שנתי ,ואתה לא מייצר מגבלה,
כי התקציב משתנה כל שנה .ולכן ,אנחנו לא יכולים
לעשות התחייבות.
מ ה שאנחנו כן ,אנחנו בעצם כל פעם שיש דבר כזה,
אנחנו מעמידים מה רף התנאים .להגיד לך שיש היום,
מה שנקרא ,עודף הנצחה? לא .האם יש עודף דרישות?
גם לא .אבל מה שכן ,אנחנו מעמידים את ההגדרות,
כמה כל ,המועצה לא תשתתף מעל . 50%

ס .בר :

ומה קורה אם יש ארגונים ,או רשויו ת אחרות מרשויות
המדינה ,או רשויות מקומיות שמשתתפות באותה
הנצחה?

יו " ר :
ס .בר :

מה זאת אומרת?
עוד,

משרד

הביטחון

אני

מבינה

שמשתתף,

יכול

להשתתף ב...
יו " ר :

לא ,משרד הביטחון ,זה לא...

ס .בר :

אוקיי.

יו " ר :

אין כאן,

ס .בר :

ארגון אחר שמשתתף ,האם זה משפיע על החמישים
אחוז שלנו?

יו " ר :

לא ,אבל זה יבוא לוועדת שמות והנצחה,

ס .בר :

אז למה לא להכניס את זה עכשיו בנוהל ,כדי עכשיו
לפתור את זה? מה אחוז ההשתתפות של המועצה אם יש
עוד שותפות לתהליך ההנצחה? זה מאוד לגיטימי .אני
שואלת.
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יו " ר :

רשום כאן ,המועצה תממן לא יו תר מ  . 50 % -בסדר? היא
לא הגדירה כמה.

ס .בר :

אוקיי .אבל מאחר ומדובר בכספי ציבור,

יו " ר :

יפה,

ס .בר :

אז אני רוצה לכסות את כל ה ...כיסיתם יפה מאוד,
עבודה מצוינת ,כל הכבוד .אבל בעיניי זה נשאר פתוח.
אם יש עוד רשות ,או ארגון ,שמשתתף באותה הנצחה,
מה קורה לסכום  ,לאחוזים שלנו בהשוואה למה ש?...

ז .שמע :

הם עדיין לא עוברים את החמישים אחוז.

יו " ר :

חמישים אחוז ,בכל מקרה שלנו.

ז .שמע :

בכל מקרה.

ס .בר :

לא ,זה אומר שהמשפחה ,המאצ'ינג נפגם.

יו " ר :

חבר'ה ,בואו נעשה שאלה אחרת .במידה והמשפחה
מגייסת כסף ,בסדר?

ס .בר :

אוקיי.

יו " ר :

בסוף זה המשפחה מגייסת ,היא מביאה ,לא המועצה.
המועצה ,בכל מקרה ,את חלקה ,לא יעלה על . 50%

ס .בר :

אותך לא מעניין מאיפה היא הביאה .אוקיי ,בסדר ,גם
תשובה.

י .בן חיים :

משרד הביטחון...

ס .בר :

לא ,לא ,לא ,אני טעיתי ,לא משרד הביטחון ,כי משרד
ה ביטחון זה הנצחה ,אתה צודק.

יו " ר :

בסדר? הערות נוספות?

ס .בר :

לא.

יו " ר :

חבר'ה ,אני חושב שמגיע באמת למשה ,וגם לאבי אלטלף
על העבודה ,וגם לוועדת שמות ,עבודה באמת לא
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פשוטה .המטרה של הנוהל ,זה להקל על כל אחד
מאיתנו ,חס וחלילה שיקרה משהו ,שיהיה הכול מסודר,
ו הנהלים יהיו לכולם זהים ,ולא תהיה איפה ואיפה,
בסדר? זה המהות העיקרית של הדברים.
א .פאהן :

איתן ,השאלה שיש לי על הזה ,האם ועדת המלגות
בדקה האם יש השפעה היום על קרנות מסוימות ,או על
מלגות מסוימות ,שעלולות להיפגע עקב כך.

יו " ר :

תראה ,אחד הדברים שאנחנו מדברים  ,אנחנו לא
יכולים ,זה כמו שמישהו עשה הנצחה ,ושם פסל לפני
כמו ,אנחנו אומרים כל מיני כאלה ,אתה לא מדבר על
משהו שהיה.

א .פאהן :

לא ,לא ,אני שואל משהו אחר.

יו " ר :

אני יודע על מה אתה מדבר ,ועניתי לך בדיוק באותו
דבר.

א .פאהן :

לא ,אז אני שואל האם ועדת המלגות בדקה את כל
המלגות שיש במועצה ,והאם יש מלגות או ילדים
שיפגעו עקב המדיניות החדשה? זה הכול .כמה קבוצות
של מלגות יש לנו פה במועצה?

ז .שמע :

כמה סוגי מלגות?

א .פאהן :

בוא ,תגיד ,כן.

ז .שמע :

יש את מלגת המועצה ומפעל הפיס.

א .פאהן :

לא נפגעת ,כי זה חלק וחלק ,הלאה.

ז .שמע :

מלגת המועצה בנפרד .יש את המלגה,

א .פאהן :

בוא אני אעבור איתך ישר למלגה הבעייתית.

ז .שמע :

כן?

א .פאהן :

מלגת אמסלם ,כן?
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לא ,אבל מלגת אמסלם היא כבר אושרה במליאה ,מה

יו " ר :

שנקרא ,בזמנו ,שלא תפחת מ  , 15% -כי בעצם זה מה
שהמליאה קיבלה החלטה.
א .פאהן :

צריך להחריג אותה בהחלטה.

ז .שמע :

זה מה שכתוב פה .זה קדימה.

י .בן חיים :

זה קדימה .תסתכל מה רשום לך .אשר ,זה קדימה ולא
אחורה נשמה ,הוא ענה לך ישר.

יו " ר :

תאמין לי .זה כמו שאתה לא יכול,

א .פאהן :

אני רציתי הבהרה .אני יודע מה אני אומר ,אני רצית י
הבהרה ,זה הכול ,בסדר ,שלא תיפגע.
חבר'ה ,יש כאן להליך ,מה שנקרא ,את הפנים קדימה.

יו " ר :

וכמו שאתה לא תוריד עכשיו למישהו פרגולה לטובת
מישהו ש...
ז .שמע :

גם לא תשים אבן הנצחה.

יו " ר :

אבן הנצחה למישהו שלא עומד בנוהל הזה ,אתה לא
יכול לעשות משהו בדיעבד ,לפ גוע.

א .פאהן :

אין לי בעיה .אני אומר ,זה לא אישרנו רק השנה ,זו
מלגה שכבר רצה ,ולא פוגעים בה.

יו " ר :

בדיוק ,בסדר?

א .פאהן :

להמשך.

יו " ר :

רגע ,מי בעד?

ס .בר :

כולנו.

יו " ר :

יופי .נגד? פה אחד ,תודה.

החלטה  :אושר נוהל שמות והנצחה.
 – 10בע ד – 3 ,חסרים.
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 . 6נוהל ניטור והדברה.

יו " ר :

סעיף  , 6חבר'ה ,נוהל ניטור והדברה .חבר'ה ,כמו שאתם
רואים ,אנחנו נביא לכם בישיבות עוד ועוד נהלים ,על
מנת שהדברים יהיו מאוד מאוד מסודרים ,ומאוד מאוד
ברורים ,שלא נופתע ולמה ככה.
יש כאן ,משה שוהם עשה עם האגף נוהל ה דברה .הוא
פוגע ,אני חושב בכל הדברים שהיו לנו כל פעם ,קצת
מתי עושים את זה ,מתי עושים את זה .הכול מופיע
כאן ,מי עושה את הניטור.

ס .בר :

מעולה ,אני אהבתי אותו ,הוא מאוד ירוק ,מאוד שומר
על הסביבה.

יו " ר :

עושים גם הפרדה בין הניטור ומי שמנטר ,למי שמדביר.
פעם ז ה היה אותו אחד ,והיום יש הפרדה .גם את
הנושא הזה של הדברה שהיא משולבת ,של הדברה
שהרשות המקומית עושה ,והתושב .אנחנו יכולים לתת
לכם לדוגמא ,נמלי האש ,בדרך כלל אי אפשר להדביר
רק בחוץ ובפנים לא .יוסי ,מי כמוך מומחה בזה.
אז גם ,עושים ניטור ,נעדכן את אותם אזורים שהם
יותר ,אנחנו נגיע לשם וגם נקרא לתושבים לשתף
פעולה .באמת ,עבודה יסודית מאוד,

ס .בר :

רק תשמרו על הטבע העירוני וגן ה ...כי זו המדינה שלנו
וחשוב מאוד.

יו " ר :

מה ,כשאתה לדוגמא בא ,הניטור יגיד שבאזור רחוב
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ברקת יש אזור .אז אנחנו ,את כל השטח הציבורי אנחנו
נ ייצר הדברה ,ונבקש מהאנשים שבבתים שלהם יעשו
הדברה ,בסדר? כי אחרת ,זה שאנחנו נדביר ,לא עשית
כלום.
יש כאן הכול ,זבובים ,כל הדברים האלה חבר'ה ,חשוב
מאוד .מי בעד? מי בעד הנוהל? חבר'ה ,תודה רבה.

החלטה  :אושר נוהל ניטור והדברה.
 – 10בעד – 3 ,חסרי ם.

 . 7אישור קריטריונים למלגות לשנה"ל תשפ"ב – מלגות מועצה
ומפעל הפיס.

יו " ר :

אישור קריטריונים ,זיו .יש כאן את שיר ,מי שלא מכיר
עדיין.

ז .שמע :

רק תסבירי מה אנחנו מאשרים עכשיו.

ש .טל :

אני אסביר.

יו " ר :

סעיף . 7

ס .בר :

יש לי שתי חוברות ,הנושאים קפצו פ ה.

יו " ר :

שיר ,תתחילי.

ש .טל :

נעים מאוד ,אני שיר מנהלת מחלקת צעירים .אנחנו כאן
דנים בקריטריונים למלגות תשפ"ב ,מלגת מפעל הפיס
ומלגת המועצה.
עשינו כמה שינויים קלים לעומת שנים שעברו ,כתבנו
לכם גם בדיוק מה השינויים ,כדי שתוכלו להתרכז.

ס .בר :

התרשמנו.

22

ש  .טל :

בגדול ,השינוי המרכזי זה במלגת המועצה .הפחתנו את
מספר השעות מ  21 -שעות לימוד ל  . 18 -ההחלטה הזאת
התבצעה אחרי

שהרבה מאוד

פניות

הגיעו אלינו

מסטודנטים וסטודנטיות שלא עומדים במספר השעות.
החלטנו ,בוועדת המלגות ,שכדאי לבוא לקראתם בנושא
הזה.
זאת אומרת ,הפחתנו מ  21 -שעות ל  , 18 -זו לא ירידה
משמעותית ,אבל זו כן ירידה שתעזור להם גם כן לזכות
במלגה ,ואנחנו נזכה גם בעוד מתנדבים נהדרים כאן
ביישוב .אז זה בגדול.
(מדברים ביחד)
ש .טל :

אני לא מבינה ,המצלמה מסתובבת...

ס .בר :

אבל יוסי ,צלם אותה אחר כך.

ח .קרס :

יוסי ,יא תו תח יוסי.

ש .טל :

אני חייבת להודות ,בתור אחת שלא אוהבת להצטלם,
זה הפתיע אותי .בכל מקרה ,אני כאן אם יש שאלות.
סיפקתי את האתנחתא הקומית של הערב.

ס .בר :

עבודה יפה ,שיר .אין לי שאלות.

ז .שמע :

אני רק אגיד ,מספר הסטודנטים בשוהם ,ככל שאנחנו
מדברים כל הזמן על זה שהיישוב מתבגר ,אז כל הילדים
הפכו לאט לאט להיות סטודנטים ,שזה טוב .אז היישוב
הופך ואוכלוסיית הסטודנטים הולכת וגדלה פה.

י .תורג ' מן :

אבל הם לא נשארים פה .צריך לדאוג להם לגור פה ,ולא
לברוח מפה.

ז .שמע :

אנחנו עובדים על להחזיר אותם.

י .תורג ' מן :

לאן בדיו ק?
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ז .שמע :

ליישוב.

י .תורג ' מן :

ליישוב כן ,לא אצלי בבית .אני רוצה שהם יגורו
בשוהם ,לא יעזבו את שוהם .יש פה בעיה .אני מדבר
ממקום כואב ,ששלושת הילדים שלי רוצים לעזוב את
שוהם ,כי אין להם איפה לגור .אז הם הולכים לגור
בבאר שבע ,במצפה רמון.

י .לוי :

אני לא ה בנתי.

י .תורג ' מן :

מה יש להבין?

י .לוי :

לא לא ,מה העניין?

י .תורג ' מן :

הם מקבלים מלגה בבאר שבע ללכת לאוניברסיטה ,יש
פה בעיה ,בוא תשמע.

ז .שמע :

הוא נוגע בסוגיה שאנחנו מדברים עליה,

י .לוי :

לא ,אני לא אמרתי שלא ,אני רוצה לשמוע.

ז .שמע :

הוא נוגע בסוגיה שאנחנו מדברים עליה לא מעט.
ששוהם ,יש היום בעיה לצעירים ,אחרי שלב ה ...סיימו
את הצבא ,הפכו להיות סטודנטים ,רוצים לחזור
לשוהם ,לגדל פה את המשפחות שלהם ,ויש להם קושי.

י .תורג ' מן :

לא יכולים.

ז .שמע :

כי אין פה מספיק מקומות דיור ,וגם מקומות ה דיור
שיש פה ,נורא יקרים.

י .לוי :

מה אנחנו יכולים לעשות?

ז .שמע :

מה אנחנו יכולים לעשות? זו שאלה גדולה.

ס .בר :

צריכים לתת להם שני מיליון  , ₪זה יפתור את הבעיה.

ז .שמע :

הוא לא אומר שיש לנו פתרון על השולחן פה.

י .תורג ' מן :

ברור שלא.

ז .שמע :

הוא רק או מר שיש פה סוגיה,
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(מדברים ביחד)
פ .רשף :

כולנו רוצים לפתוח דיון ממוקד לפתרונות,

יו " ר :

חבר'ה ,אני רוצה לעדכן רגע בנושא הזה.

ס .בר :

ביבי היה בונה פה עוד בתים ,היה לנו יותר טוב יוסי.

יו " ר :

אנחנו רוצים לעדכן בנושא הזה .בחודש יוני צפויה
להיפתח ההרשמה במס גרת דירה להשכיר .במסגרת
דירה להשכיר 265 ,דירות להשכרה ,מתוכן  50%בדירות
קטנות מפוקחות ,במחיר של  20%מתחת למחיר השוק,
הפרסום יהיה...

י .לוי :

אבל גם מחיר השוק הוא יקר.

יו " ר :

לא ,אבל כשאתה לוקח דירה,

י .לוי :

גם ב . 20 % -

יו " ר :

כשאתה לוקח דירת שלושה חדרים ,

י .לוי :

שלושה חדרים ,זה בסביבות  5500היום. 5000 ,

יו " ר :

לא ,לא ,זה יהיה קצת פחות מארבע ,זה יהיה באזור
הארבע ,קצת פחות אפילו ,עם שכר דירה מפוקח לעשר
שנים ,הזדמנות מצוינת.

י .לוי :

או שאני מכשיל מישהו.

ס .בר :

לא ,אבל יוסי ,זו התקדמות ,כי מאפס למשהו,
התקדמנו.

י .לוי :

כן ,אבל זה בשכירות ,לא...

יו " ר :

יש כאן כמעט  160יחידות כאלה במחיר מפוקח מתחת
ל  100 -מ"ר 20% ,מהן מיועדות אוטומאטית לתושבי
שוהם זכאים .הדבר הזה,

י .תורג ' מן :

יוני יצא פרסום?

יו " ר :

יוני מתחיל פרסום ,האכלוס יהיה לקראת סוף השנה,
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הדבר הז ה.
ח .קרס :

צריך להירשם ,מעל גיל...

יו " ר :

ברגע שיצא פרסום ממוקד ,הציבור ידע ,אנחנו נביא
אותו לידיעת הציבור.

י .לוי :

יש הגבלה של זמן?

ח .קרס :

לא ,רוצים את הזכאות עכשיו.

יו " ר :

הוא יכול לגור עשר שנים ,כל עוד לא משתנה מעמדו .עד
עשר שנים.

י .לוי :

ואח רי עשר שנים ,מה עושים?

יו " ר :

אחרי עשר שנים זה מה שנפתח מחדש לשיווק,

ז .שמע :

זה לא פתרון קבע.

יו " ר :

אבל הדבר הזה מאפשר לנו עוד פרויקט ,עכשיו תראו,
זו הזדמנות לבחון רגע את הנושא של סוגיה של דירה
להשכרה ,איך זה מתנהל ,בואו נראה רגע מה הביקושים
כאן .אנחנ ו בסוף ,אחת המטרות שאנחנו בזמנו ראינו,
זה את בני המקום שיוכלו לבוא לשוב כאן.
בסקר שעשינו בזמנו ,מול הרצלייה ,מול רעננה ,ראינו
שמי שבדרך כלל מגיע מכאן ,זה  80-90אחוז ,זה בני
מקום ,או כאלה שהלכו וחוזרים ,שזה בסוף המטרה
העיקרית שלנו ,להחזיר את הזוגות הצעירים  .לאפשר
להם מענה .אז אנחנו ,הפרויקט הזה הו א גם ,באמת,
מנוהל על ידי חברה מאוד,

י .לוי :

כמה דירות אמרת?

יו " ר :

סך הכול יש  265דירות ,מתוכן מחצית הן במחיר
מפוקח של  20%ממחיר השוק ,בסדר?

י .לוי :

רגע ,זה מחצית?
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יו " ר :

מחצית במחיר מפוקח ,זה  160ומשהו דירות  150 .דירות
יוצא ,בטוטאל שיהיה .עכשיו יצאו  133דירות ,אחר
כך...

י .לוי :

יוצאות לשוק חופשי? או לילדים שלנו?

יו " ר :

לא 20 % .אוטמאטית,

י .לוי :

אז אתה כבר מדבר על  33דירות סך הכול.

יו " ר :

אני מסביר .כשהלכנו ועשינו בדיקה מול רשויות
אחרות ,מי מגיע לדיור הז ה ,גם ברעננה וגם בהרצלייה,
 90%ממי ששכר את הדירה ,זה בני המקום .נכון
שהייתה להם הקצאה רק ל  , 20% -אבל ההתעניינות ,ומי
שבסוף שכר את הדירה ,זה אנשים שיש להם,

י .לוי :

זאת אומרת ,גם אחד שהוא לא גר בשוהם ,יכול
להיכנס.

יו " ר :

נכון .עכשיו אני אגיד לכם גם עוד משה ו ,זה לא רק
לזוגות צעירים .דווקא החלק השני ,המחצית שהם לא
ב  20% -מחיר ,ולא מחיר למשתכן ,יאפשר גם לגיל
השלישי שרוצים לרדת מבית גדול לדירה ,שיהיה להם
אב בית ,אב הבית בפרויקט הזה גר בתוך הבניין .זאת
אומרת ,יש לו משרד בתוך הבניין ,וכל קריאה קטנה
וגדולה,

ס .בר :

אמריקה זה פה.

יו " ר :

ומי שלא רוצה ישר את הדיור מוגן,

י .לוי :

למה לא אמרת לי? אחרי שמכרתי את הווילה שלי?

יו " ר :

ויש שם דופלקסים ופנטהאוזים ודירות קטנות ודירות
גדולות ,יאפשר לגיל השלישי,

י .לוי :

אין לך מושג כמה אני מרוצה מהדירה שלי.
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יו " ר :

כן?

י .ל וי :

בחיי.

ח .קרס :

אם אבא שלי הוא איש מושב ,והוא גר פה בדירה ,אז...

ז .שמע :

אני ממשיך .אז דיברנו קצת על נדל"ן ,ואנחנו חוזרים
למלגות .אז בינתיים ,כשהם עוד סטודנטים ,כל המטרה
של הדבר הזה ,דיברנו על הגידול של אוכלוסיית
הסטודנטים ,מאוד מאוד משמעותי וחשוב ש נדע את זה,
ונשים לב לזה.
שני הדברים ,בעצם שתי מטרות העל של הדבר הזה
שנקרא מלגות בשוהם זה  -א' – לעודד השכלה גבוהה
ביישוב ,זו מטרה מאוד משמעותית ,והמטרה השנייה
היא לחבר את הצעירים בחזרה פה ליישוב ,להמשיך
ולחזק את הקשר שלהם ליישוב ,עם האנשים פה ועם
המקומות פ ה.
צריך להגיד שזה תורם להרבה מקומות והרבה מוסדות
חשובים פה ביישוב ,ולפני שאנחנו נצביע ,אני רק אגיד
תודה גדולה מאוד לצוות שמנהל את זה.

ח .קרס :

אני רוצה גם להגיד משהו ,זיו .יאמר לזכותכם ,בזכות
המענק והמלגה ,שהסטודנטים ,והפיקוח שלכם ,סליחה.
מחזיר חזרה לקה ילה שלנו ,והפעם ההתנדבות והתרומה
שלהם ,השעות שלהם ,משמעותיות וגם בגלל שזה
מפוקח בצורה טובה על ידכם ,ואתם יודעים בדיוק מה
הצורך ,עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
אני ,באופן אישי ,כשאני מגיעה לכדורסל ואני רואה את
אותם ילדים באופן קבוע ,אותם סטודנטים באופן קבוע
מג יעים ,באותם ימים ,באותן שעות ,אותם ילדים
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רגילים לאותם סטודנטים ,זה מדהים וזה שינוי שבאמת
מבורך .כל הכבוד ,באמת.
פ .רשף :

אני רוצה רק להגיד,

ז .שמע :

שכל חבר מועצה יגיד תודה לצוות המלגות.

פ .רשף :

אני רוצה רק להתייחס למה שזיו אמר.

דובר :

כמה יש לנו סטודנ טים נכון להיום?

ח .קרס :

. 43

פ .רשף :

בנושא הבקרה .בנושא התבחינים אין לי בעיה ,והכול
נראה בסדר ,וה הקלה הזאת,

א .פלג :

איזה כלה?

פ .רשף :

ההקלה .אתה מחפש כלה?

א .פלג :

הוא דיבר על דירה ,בואו נמצא כלה ונסגור את הסיפור.

פ .רשף :

מה שכן ,אמרת שזה גם יעזו ר בפיקוח ובבקרה ,וזה דבר
שאני מבקש לעשות .כי אתה יודע ,הם מקבלים את
המלגות ,ואז הם מסיימים את הלימודים ,ואז צריך
להיות גם איזשהו המשך של פיקוח ובקרה ,או מיפוי,
מי מהם או כמה מהם בעצם נשארים ביישוב ,כמה
עוזבים את היישוב ,ואם בטווח הארוך ,כמה מהם אולי
יחזרו ליישוב.

ז .שמע :

תראו,

פ .רשף :

לא הוועדה ,אבל אני אומר ,הצעירים,

א .פלג :

בואו לא נשלה את עצמנו ,הם לא יכולים לחזור ליישוב.
בוא...

פ .רשף :

מה זאת אומרת לא יכולים לחזור ליישוב?

א .פלג :

לא יכולים.

ז .שמע :

שנייה ,ברשותכם אני מתקדם,
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פ .רשף :

יש כאלה שכן ויש כאלה שלו ,אבל המיפוי צריך
להיעשות.

ז .שמע :

ברשותכם ,אנחנו סוגרים .תודה רבה לצוות המלגות
שמנהל את זה ,ותודה לוועדת המלגות שעושה עבודה
מאוד רצינית.

יו " ר :

חבר'ה ,מי בעד? מי נגד? נמנעים? לא.

החלטה  :אושרו קריטריונים למלגות לשנה"ל תשפ"ב – מלגות מו עצה
ומפעל הפיס.
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

 . 8אישור תב"רים:
בניית בי"ס דמוקרטי שלב א' ( ) 769
עמדות החייאה חכמה בשטח ציבורי (דפיברילטור) ( .) 829

יו " ר :

סעיף  - 8אישור תב"רים .חבר'ה ,יש כאן תב"ר אחד
בניית בי"ס דמוקרטי ,מבוקשת ,מה שנקרא ,בהתחלה
קיבלנו תקצוב מסוי ם ,אנחנו כרגע כדי להתקדם,
מבקשים לקדם מקרנות הרשות את הפיתוח הסביבתי,
כדי לא להתעכב עם הזה .בהמשך ,בקיזוזים ,אנחנו
מאמינים שנקבל כמיליון ,מיליון וחצי  ₪נוספים
ממשרד החינוך ,שיקזזו את ההוצאה הזאת .זה דבר
ראשון.
הדבר השני ,זה עמדות החייאה חכמות ,דפיברילטורי ם,
לקחנו ועשינו מיפוי בהתאם ל...

י .לוי :

יש לי שאלה בנושא של בית הספר,
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יו " ר :

כן?

י .לוי :

כמה אחוזים מהתלמידים שלנו?

יו " ר :

ההגדרה שאנחנו חייבנו בתוך הזה ,זה  . 60 - 40זו
ההגדרה של כל בתי הספר האזוריים ,לפי ההגדרה
שמליאת המועצה קבעה.

י .לוי :

והסבסוד ש לנו ,בערך ,כמה?

יו " ר :

כרגע אין לנו.

י .לוי :

בערך ,לא יודע?

יו " ר :

יש לך על זה? אתה יודע להגיד לי?

י .שטרסברג :

הסבסוד בשוטף שלנו ,הוא בדיוק כמו סבסוד לכל
תלמיד בבית ספר ,לפי גודל בית הספר.

י .לוי :

לא נתת לי תשובה .כשאנחנו מדברים  , 60 - 40כמה
המועצה ש לנו מתחייבת לתת?

יו " ר :

אתה משלם גם על התלמידים,

י .שטרסברג :

אבל פחות ממה שאתה משלם עבור ילד של שוהם.

י .לוי :

בכסף ,כמה?

י .שטרסברג :

אני לא זוכר בעל פה,

י .לוי :

? 10,000

יו " ר :

לא ,מה פתאום.

ס .בר :

זה חינוך פרטי ,אבל את לגזים.

יו " ר :

הם היום כבר לא חינוך פרטי...

י .שטרסברג :

אם אני זוכר ,זה משהו כמו  ₪ 280לתלמיד ,אבל אני
לא רוצה לזרוק סתם מספרים.

י .לוי :

לא ,סתם לדעת .

י .שטרסברג :

מסודר ומפורט.

י .לוי :

בסדר.
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י .שטרסברג :

בסדר?

ס .בר :

תודה לישראל שהשיב לכל השאלות הקשות שלי ,תודה
רבה ,מערי כה את זה.

יו " ר :

והדבר השני ,עמדות החייאה חכמות ,דפיברילטורים,
כפי

שעדכנתי

אתכם

לפני

מספר

חודשים,

מד"א

התחייבה על כל עמדה שאנחנו נרכוש ,עמדה חכמה .מי
שלא מבין ,עמדה חכמה ,זה בעצם אתה מחייג , 101
מכווינים אותך לעמדה הקרובה ביותר ,היא נפתחת
אוטומאטית מרחוק ע ל ידי עמדת שליטה.
בעצם ,אנחנו מקימים  6עמדות ,יש כאן מפה שגם עדי,
קב"ט המועצה ,יחד עם אנשי בריאות וזה ,מפזרים
אותן בעיקר על השבילים המערביים ,מזרחיים ,ומרכז
היישוב עמק איילון.
בכל מוסדות הציבור שלנו יש כאלה ,הן פתוחות באופן
תמידי .ובנוסף ,אנחנו מתכננים ג ם בעצם ,מציעים
למרכזים המסחריים כאן גם כן לקנות עמדה .על כל
עמדה כזאת,
י .תורג ' מן :

בכל קופה יש ,אתם יודעים.

יו " ר :

בכל מקום,

י .תורג ' מן :

בכל קופה יש בכניסה דפיברילטור.

יו " ר :

אנחנו רוצים משהו שגם כשהמקום סגור ,יש לך את
האפשרות פתוח .וזה פתוח ,זה בעיק ר,

ס .בר :

האם

בדקתם

איתם

אם

הם

מעוניינים

לרכוש?

המרכזים?
יו " ר :

הצענו למרכזים לרכוש ,גם ב  ? 50 % -למה? כי בעצם
אם...
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ס .בר :

זה מסבסד את ה...

יו " ר :

אם שני המרכזים רוכשים ,אז אחד כאילו יהיה חינם,
אז חצי חצי זה יעלה להם ,והם יוכלו גם למקם ,גם
למרכזים ,אם יש היום.

ס .בר :

יש תשובות מהם?

יו " ר :

מה זה?

ס .בר :

יש מהם תשובות?

יו " ר :

לא .כי כרגע יש להם כזה ,באחד המקומות ,אבל אנחנו
הצענו להם משהו שהוא טיפה יותר מתקדם ,שזו עמדה,
תשתית,

י .תורג ' מן :

נגיש לציבור.

ס .בר :

ועוד שאלה .האם ניתן לשים בעמדות האלה מ זרקי
אפיפן.

יו " ר :

לא ,אי אפשר לשים.

ס .בר :

בגלל הקירור?

יו " ר :

קירור .עכשיו ,מזרקי אפיפן ,אנחנו קנינו  40מזרקים,
מי שלא מכיר ,קנינו  40חילקנו אותם ,בעצם ,גם
לניידות אצלנו ,גם ל...

ס .בר :

בניידת ,איך אתה מחזיק את זה?

יו " ר :

אז יש ,שמנו את זה בתוך תא הכפפות מסודר.

ס .בר :

אני הבנתי מיוסי תשובה אחרת ,שהוא אמר לי ,יש לי
את זה גם...

יו " ר :

שמה?

ס .בר :

התשובה אמרה שזה נמצא או בביטחון ,או במוקד.

י .בן חיים :

לא ,זה גם וגם.

ס .בר :

אוקיי ,סליחה ,גם וגם ,אבל לא בניידות.
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ח .קרס :

אני חייבת להגיד פה משה ו ,אני באמת חייבת .אני
מתעצבנת מהדבר הזה ,כאימא לילד אלרגי ברמה
מסכנת חיים .אפיפן של עומר שלי ,הוא כל הזמן עליו.
באחריותי ,באחריות הילד ללכת עם זריקת אפיפן.
זה שזה עכשיו פופוליסטי בגלל שלא נדע הילדה
שנפטרה ,זה נכון .אבל אם תשימו עכשיו  40אפיפנים,
ותזרקו א ותם ,אז אני אומרת ,גם יש לזה פג תוקף של
חצי שנה ,ואתה יודע ,עכשיו פתאום המנהלת ,המזכירה
של הבית ספר התקשרה אליי ,חני ,יש לנו כאן זריקה
והיא כבר לא בתוקף ,עומר ,תביאי לנו חדשה .אמרתי
לה ,אין בעיה – לעומר שלי ,תמיד הוא נושא עליו את
האפיפן.
האפיפן הזה חייב ל היות עליו ,הוא לא אפקטיבי ,גם
אם הוא יהיה בתא כפפות .זה צריך ,זה מה שעשית,
מבחינה של לשים את זה במד"א ,זה הדבר הכי נכון,
הכי חשוב .וכמובן,במקומות ציבוריים כמו...

ס .בר :

אין את זה במד"א.

יו " ר :

אנחנו כרגע קנינו לאיחוד והצלה ,לארבעה כוננים .לכל
אחד מהם.

ס .בר :

והם מחזיקים את זה בתנאים נאותים?

ח .קרס :

לא חייב שום תנאים נאותים ,זה הולך עליו בחום,
בכדורגל ,בכדורסל ,זה לא צריך שום דבר.

ס .בר :

לא צריך קירור?

י .תורג ' מן :

אם אנחנו מצילים ילד אחד ,מתוך מיליון ,אז עשינו
טוב.

ח .קרס :

מבלבלים את השכל אנשים פ ה.
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י .תורג ' מן :

אני אומר,

יו " ר :

חני אומרת ,תראו ,חני אומרת משהו נכון .אבל ,שנייה
אבל ,מה שהיא אומרת ,אנחנו שמנו את המזרקים,
צריך להיות בתא הכפפות בניידת ,בסדר? בנוסף ,עוד
איחוד והצלה קיבלו עוד  4כאלה קטן וגדול ,כי זה הולך
 ... 15לפי גילים.

ח .קרס :

עד ג יל . 18

יו " ר :

אחר כך יש לנו ארבעה אופנועים של איחוד והצלה שהם
כוננים ,והם הראשונים .כמובן ,יש גם כונני מד"א ,להם
עדיין אין אופנועים הם גם יקבלו אופנועים ,ברגע שהם
יקבלו ,אנחנו נצייד גם אותם .הם יקבלו בתוך התיק
שלהם את הזה ,כי הם מגיעים לזירה תמיד ראשונים,
וצריך להגיד את זה.
הכוננים של מד"א באיחוד והצלה ,מגיעים תמיד
ראשונים .מאחר והאופנוע של מד"א ,של איחוד והצלה,
יש בו כבר את הציוד ,יהיה לו שם.
בנוסף ,המחסנים בכל מוסדות החינוך ,בהתאם למה
שנדרש ,ואחת לשנה ,באחריות אגף החינוך.

י .תורג ' מן :

זה לא מסיר את הא חריות של ההורים.

יו " ר :

לא מסיר שום אחריות .אנחנו לא מחייבים את
המסעדות ,ולא זה,

י .לוי :

אני לא יודע אם לא כדאי לא לחייב.

ס .בר :

לחייב מסעדות? עזבו ,השולמנים בקושי חיים ,מה יש
לכם? רגולציה ,מיסוי ,מה?

ח .קרס :

מה שכן ,אני חייבת להגיד ,יאמר לזכותה ,זי כרונה
לברכה של בר הבת של שבו כהן ,שנפטרה ויאמר
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לזכותה של האמא ,שהם הורישו כאן מורשת ,שבגלל זה
שהם הלכו לטלוויזיה ואמרו שלילדה לא היה מזרק
אפיפן ,והיא פחדה ממנו ,בזכות האמירה שלהם
וההסבר שלהם ,אנחנו למדנו ,וגם הילד למד מזה שהוא
לא יוצא מהבית בלי האפיפן .כי זו אחריות שלו לכל
דבר.
ס .בר :

כמה עולה מזרק?

יו " ר :

 ₪ 212כל שנה.

ס .בר :

זה לשנה? לחצי שנה?

ח .קרס :

אין תשובה .ואני בגללכם נגמר לי האפיפן ולא הצלחתי
להשיג .נסעתי עד ראשון להביא אפיפן.

י .בן חיים :

בזכותנו.

ח .קרס :

בזכותכם.

י .בן חיים :

דרך אגב ,אנחנו גם הבאנו מראשון.

ס .בר :

אני שמחה שהשאלה שלי העלתה רכישה מרוכזת .טוב.

(מדברים ביחד)
י .בן חיים :

זה היה לפני ,בואי נעשה רגע יישור קו.

ס .בר :

לא יודעת ,בניידת יש או אין?

יו " ר :

בניידת של המשולבת קנינו ...קודם כל ,אין ...מחר אני
נותן לאיחוד והצלה א רבעה ,זה מחר.

ס .בר :

לניידת המשולבת יש?

יו " ר :

בניידת של המשולבת צריך להיות בתא כפפות ,נקודה.

ס .בר :

עכשיו הולכים לניידת ,יש בניידת? זה מה שאני שואלת?

יו " ר :

הגיע האפיפנים? הגיע .בניידת ,בתא כפפות.

ס .בר :

יוסי ,זה בניידת? עכשיו באים ,אני מסתכלת אני רואה?

י .בן חיים :

אני אגיד לך.
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ס .בר :

אבל כבר ענית לי על זה ,מה אתה עושה צחוק? אתה
נתת לי תשובה .אתה נתת לי תשובה .דיווח אמת ,זה
מינימום.

י .בן חיים :

רק אמת .

ס .בר :

אבל נראה לי עכשיו פה משהו עקום .נראה לי.

יו " ר :

חבר'ה ,מישהו מתנגד?

ס .בר :

לא ,ברור שלא.

יו " ר :

הלאה.

החלטה  :אושרו תב"רים:
בניית בי"ס דמוקרטי שלב א' ( ) 769
 – 10בעד – 3 ,חסרים.
עמדות החייאה חכמה בשטח ציבורי (דפיברילטור) ( .) 829
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

 . 9אישור מדיניות ארצית למימון אבטחה למחלקת רווחה.

יו " ר :

אנחנו בסעיף  – 9אישור מדיניות ארצית למימון
אבטחה למחלקת רווחה .שנייה ,בהתאם להחלטה של
הממשלה ,כל מחלקות הרווחה מקבלות תקצוב ,תקצוב
חלקי להעמדת מאבטח בזה ,בעקבות מקרים שהיו.
בהתאם לזה ,חבר'ה ,אנחנו מקבלים תקצוב ,זה 75-25
אחוז ,השתתפות של המועצה .מישהו מתנגד? אנחנו
לאור הנסיבות ,גם הצגנו את זה ,ברגע שקיבלנו את
האישור ,אז הבאנו את זה ברגע הראשון ,ולא לפי ה...
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י .תורג ' מן :

זה נכנס להגדרה של מוס " ח גם? כאילו ביחד?

יו " ר :

לא ,לא קשור.

י .תורג ' מן :

לא קשור? לא ,אבל זו אותה חברת אבטחה ,יכולים
לשים את המאבטח שלהם.

י .שטרסברג :

כן ,זו החברה שאנחנו עובדים איתה ,כן.

י .תורג ' מן :

כן ,זו חברה שעובדים איתה .זה לא משהו עכשיו חיצוני
ש...

י .שטרסברג :

מגייסים ממנה עוד מאבטח.

יו " ר :

מישהו מתנגד? לא.

החלטה  :אושרה מדיניות ארצית למימון אבטחה למחלקת רווחה.
 – 10בעד – 3 ,חס רים.

 . 10עדכון תבחינים בספורט.

יו " ר :

עדכון תבחינים בספורט ,שימי?

ש .אלבאז :

בשנת  , 2020הייתה שנת קורונה,

יו " ר :

מתי?

ש .אלבאז :

שנת  , 2020הייתה שנת קורונה .במסגרת התבחינים היה
צריך לעשות ארבע תחרויות אישיות ,רק לנושא של
האישי.
ואנחנו ביקשנו ,בגלל ה עניין הזה ,לקחת גם משנת
 , 2019כדי שכל אלה שעושים את התחרויות ,כמו
השחייה ,כמו הטאייקוונדו וכל הדברים האלה ,את
התבחינים עצמם לעשות של  2019ב  , 2020 -בשביל שהם
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יקבלו את התמיכות .זה בגדול ,זו ההצעה.
י .תורג ' מן :

למה לחזור ל  ? 2019 -אני רוצה להבין.

ח .קרס :

בגלל הנקודות של ספורטאי,

י .תורג ' מן :

אני רוצה להבין.

ח .קרס :

אני אסביר לך מה ששימי ניסה .בגלל שספורטאי מקבל
מלג ות על כמה קריטריונים ,אחד אישי,

יו " ר :

ארבע תחרויות שהייתה צריכה להשתתף ,היא לא
השתתפה בארבע תחרויות ב  , 2020 -לפגוע בהם?

ח .קרס :

ותחרויות שהוא צריך ,הוא לא השתתף כי הייתה
קורונה .אי אפשר לא לתת לו את המלגה בגלל שהוא
לא,

י .תורג ' מן :

אז חוזרים אחורה שנה אחת?

ח .קרס :

בדיוק ,אנחנו בודקים את זה,

יו " ר :

מי שעמד ב  , 2019 -נוכל לתת לו ב . 2020 -

ח .קרס :

הבנת?

י .בן חיים :

יש

פה

התחשבות

בספורט

הפרטני,

בסדר?

מפני

שבספורט התחרותי קיימו משחקים ,בספורט הפרטני
לא קיימו .זה לא הגון כלפי הספורט הפרטני .אמרו
טוב ,ניקח את שנה אחת קודם ,שהייתה שנה מלאה,
ואז אם הם עמדו ,כל מי שעמד בארבע תחרויות ,לפי
זה ,להקל על הספורט היחידני .ג'ודו ,שחייה,
י .תורג ' מן :

זה יופיע בקריטריונים החדשים?

ח .קרס :

לא צריך.

י .בן חיים :

לא ,זה אותו קריטריון.

י .תורג ' מן :

רגע ,לא הבנת .בשביל לאשר ועדת תמיכות ,צריך שזה
כבר יופי שם.
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ח .קרס :

כן ,בתבחינים.

י .תורג ' מן :

אני רוצה לדעת ,כי אני יושב ראש ועדת התמיכות .אני
רוצה להכיר את זה ,לפ ני שאני יושב עם ישראל ,למה
אני תוקף את הדברים האלה .חשוב לי לדעת באמת שזה
יופיע שם ,גם הסעיף הזה שאתם מדברים עכשיו.

ח .קרס :

אישור במליאה.

י .בן חיים :

אתה עושה הקלה.

ח .קרס :

הקלה חד פעמית בגלל הקורונה .כל הכבוד ,שימי.

יו " ר :

שימי ,תודה ,זה נכון וזה ל סייע לספורטאים ,כדי שהם
לא יפגעו ,הספורט היחידני.

החלטה  :אושרו תבחינים בספורט.
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

 . 11הקצאות קרקע:
אישור פרוטוקול . 16.2.21
אישור פרוטוקול . 21.3.21

יו " ר :

חבר'ה ,סעיף הקצאות קרקע ,יש כאן תמיכות.

ס .בר :

שאלה לגבי יד שרה .

יו " ר :

רגע ,על הזה מישהו מתנגד לספורט?

ח .קרס :

לא ,הצבענו.

יו " ר :

כן?

ס .בר :

רשום כן שב  16.2 -התקיים דיון לגבי מקום חלופי ליד
שרה.
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יו " ר :

כן.

ס .בר :

איפה זה עומד היום? אפשר להבין? נמצא מקום?

יו " ר :

כן.

ס .בר :

מה?

י .בן חיים :

הגן ב...

יו " ר :

רחבת כלנית.

ס .בר :

גן אחד?

יו " ר :

גן אחד.

י .בן חיים :

גן אחד ,כבר היה סיור של יד שרה ,הם מרוצים ,זה
מתאים להתרחבות שלהם ,אנחנו מקווים...

ס .בר :

אחלה ,מעולה.

יו " ר :

כי אנחנו מרחיבים את מחלקת רווחה ,קיבלנו מתקנים
בעקבות התקופה הזאת ...לא נכון לפצל את מחלקת
רווחה לכמה .יד שרה יושבת שם ,תופסת מקום שאפשר
לעשות מספר מקומות .שמנו אותם שם ,נתנו ליד שרה,
כולם מרוצים...

ס .בר :

מתי הם עוברים?

י .בן חיים :

את תקבלי ,עכשיו הייתה ישיבה ביום שלישי ,תקבלו
את זה במליאה הבאה.

יו " ר :

בסדר? זה התאמות ,צריך לעשות הת אמות שם ,אנחנו
עושים אחר כך את המשרדים שם ,את ה ...בסדר?
הערות למישהו? תודה.
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החלטה :אושרו הקצאות קרקע:
אישור פרוטוקול 16.2.21.
 – 10בעד – 3 ,חסרים.
אישור פרוטוקול 21.3.21.
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

 . 12הסכם – ארבעת המינים בע"מ (שופרסל).

יו " ר :

חבר'ה ,סע יף  – 12הסכם – ארבעת המינים ,שופרסל,
בסדר?

ס .בר :

כן.

יו " ר :

לפני כבר חמש ,עשר ,כמה שנים ששופרסל היו ,באו
ועשו להם ,מה שנקרא ,הצרחה של השטחים ,אנחנו
בשנתיים האלה עובדים על זה שזה יהיה כמו שצריך
מסודר ,גם הם עשו תב"ע בעקבות הדבר הזה .זה מצב,
אנחנו בעצם מ אשרים מצב קיים ,ואנחנו עושים איזה
הסכם ,יחד עם הזה.
יש לכם דו"חות שמאי שמופיעים לכם ,את כל הדברים.
זה שינוי דרך ,הם השתמשו בדרך אחת ,ואנחנו
השתמשנו בדרך השנייה ועשינו הצרחה .זו דרך וזו דרך.
הערות למישהו?

ס .בר :

לא.

יו " ר :

לאשר ,מעולה.

יועמ " ש סדינסקי  :איתן ,כולם מאשרים?
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יו " ר :

כן ,חבר'ה ,בואו .מישהו מתנגד?

ס .בר :

עכשיו אני כבר חושדת במשהו.

יועמ " ש סדינסקי  :עסקה במקרקעין,
ס .בר :

טוב שקראתי טוב.

יו " ר :

עסקה במקרקעין.

ס .בר :

הכול בסדר .

יו " ר :

זהו .בנוסף ,אז זה כל הדברים.

ח .קרס :

גם ככה אומרי ם שאנחנו חותמת גומי ,אז נחתום גומי,
מה? אני צוחקת ,בהומור.

יו " ר :

לצערי זה טכני.

ח .קרס :

מה שלא נעשה ,יגידו שאנחנו זה.

החלטה  :אושר הסכם – ארבעת המינים בע"מ (שופרסל).
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

 . 16שונות.

יו " ר :

זהו .אני רוצה בשונות שני דבר ים ,אחד אני רוצה
לעדכן אתכם לגבי השריפות .עוד לפני השריפות,
סליחה ,אחד תת"ל ,צירפנו לכולכם את המסמך של
תת"ל , 126

ס .בר :

אתה לא שכחת את גן אחר? הקצאת קרקע שלהם? לא
דיברתם עליה.

יו " ר :

שאלתי על הקצאת קרקע ,שאלתי אם יש הערות.

ס .בר :

לא דיברת על ההקצאה הז את ,דיברת על יד שרה.
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יו " ר :

את שאלת על יד שרה ,שאלתי אם מישהו הקצאות
קרקע יש הערות.

ס .בר :

אוקיי ,בסדר.

יו " ר :

יש לך הערות? אין בעיה.

ס .בר :

אני אעשה את זה מול ישראל ,הכול בסדר.

יו " ר :

חבר'ה ,בעקבות ישיבת ההנהלה גם תיקנו את התת"ל,
ישבתי גם עם סוסן ,ישבנו גם...

י .תורג ' מן :

על ההתנגדות של מתווה חמש?

יו " ר :

כן .חבר'ה ,עדכנו את מכתב ההתנגדות ,אנחנו לא רק
אומרים מה אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן .אנחנו,
את האפשרות של אחד בשום פנים ואופן אנחנו לא
מוכנים שזה יהיה ,ואת האופציה של חמש .שני הדברים
האלה יגר מו לתושבים לסבל .ולכן ,אנחנו דורשים בשני
המקרים האלה ,לא לקיים אותם.
קיימתי גם פגישה עם סוסן ,לתאם גם כן ,גם הם
מתנגדים .וגם פגישה היום ,עשינו סיור היום עם
הארגונים הירוקים ,להראות להם בעיניים ,שיבינו על
מה מדברים .לפעמים הניתוק הזה מהשטח ,על מה
שאנחנו נמ צאים שמה ,יש כאן את המכתב המפורט
שאנחנו מוצאים ,ואנחנו נעשה את כל ההליכים ,כדי
שלא ,העמדה הזאת ,האופציה של אחד ,בכלל תרד
מסדר היום .ואני מצפה ,גם כן ,לגיבוי יחד מכם ,מכל
אחד מכם  ,אני חושב שזה לא נכון לייצר שם ...בעולמות
של תב"ע  , 42קיים ,זה לא מעניין.
אז זהו ,אז מי שיש לו עוד שאלות כמובן ,מישהו
מתנגד?

44

ס .בר :

לא.

יו " ר :

אז זהו ,תודה .לגבי השריפות בשטחים ,אנחנו בקשר גם
עם המשרד להגנת הסביבה ,שזה לא שלו .ובקשר עם
המינהל האזרחי לאחר פניות שפניתי לשר הביטחון .אני
נמצא בקשר שוטף עם הקמ"ט של איכות הסביבה,
באמ ת אני חייב להגיד ,שברגע ,כל פעם שאנחנו פונים,
אז אנחנו מקבלים מענה ,וגם ישר יוצא לביצוע .עם
זאת ,הדבר הזה ,צריך לקבל מענה רחב יותר ,ולא
טיפולים נקודתיים של כיבוי שריפות דו משמעי.
המצב שאנחנו ,וכל תושבי האזור סובלים מהשריפות
הפיראטיות של כל מיני מטמנות ברש ות הפלשתינית ,הן
לא סבירות .גורם לנו לחנק ,לזיהום אוויר ,ואנחנו
מצפים ,יחד עם כל הרשויות אנחנו ,כל הרשויות כבר
פנינו ,הייתה לנו שיחה עם השרה להגנת הסביבה .אנחנו
גם ,לכשתגיע ממשלה חדשה ,אם וכאשר ,נפנה גם לשר
הביטחון ,וגם לשרה של איכות הסביבה ,לקבל טיפול
מעמ יק יותר בנושא .אז זה חשוב ,כ רגע המטמנות
הפיראטיות שעבדו וגרמו לנו סבל בשבועות האחרונים
לפני מספר ימים נסגרו וכובו ,ואני מאמין שמי
שחלקכם סבל מזה ,מרגיש עכשיו כשהאוויר התנקה.
וזהו ,וכל פעם מישהו ששלחנו את הטלפון הישיר של
קמ"ט המינהל ,כוכבית ... 45

ס .בר :

הרבה שיחות טלפון.

יו " ר :

חבר'ה ,יש שם טלפון להציף בכל רגע נתון שיש בעיה,
להציף את זה ,יחד איתנו ,כדי שיבנו שיש בעיה .זה
חשוב ,זה נכון ,זה רצוי.
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החלטה  :המליאה עודכנה לגבי עדכון ההתנגדות לתת"ל  126והטיפול
בשריפות בשטחים.
 – 10בעד – 3 ,חסרים.

יו " ר :

אז זהו ,אני רוצה להודות לכולכם ,ושוב לאחל בשמנו
לכל התושבים בדרום וגם לחיילים שלנו ,הרבה בריאות,
שלום ,ושכולם ...עבור תקופה של שלווה .תודה .נגמרה
הישיבה.
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