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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 62מס'  יןימועצה מן המנפרוטוקול ישיבת 

 27.2.17 ,זתשע"באדר  'ט, 'ביום מ

 
 ראש המועצה   שלמה קטן  :משתתפים

 גן ומ"מ ראש המועצהס לוי-דליה נחום   

 מועצה תחבר  מירי בר חיים   

 חבר מועצה  גבי סויסה   

 חברת מועצה דבורית פינקלשטיין

 חבר מועצה  שי רוזנצוויג

אלי     חבר מועצה  משה אופיר

    חבר מועצה   שי

 

 גן ומ"מ ראש המועצהס לוי-דליה נחום  :חסרים

 חברת מועצה  אורית שגיא

 

    

ן   :נוכחים  מזכיר המועצה  יעקב אוחיו

 גזבר המועצה  אילן דולב

 מבקר המועצה  אשר שטיינמץ 

 יועץ משפטי עו"ד ברוך חייקין
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 27.2.17 – 62צה מן המניין מס' מועישיבת 

 
 :על סדר היום

 .60 -ו 59' מס מועצה תישיב של פרוטוקולים אישור .1

 .שאילתות .2

 .לסדר הצעות .3

 .אישור עבודה נוספת למבקר המועצה )הוסר מסדר היום( .4
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 .60 -ו 59אישור פרוטוקולים של ישיבת מועצה מס' ( 1

י : אוחיון יעקב ין מספר אנחנו פותחים את  שיבת המועצה מן המני
. סעיף ראשון על סדר היום זה אישור פרוטוקולים 62

 . 60-ו 59של ישיבות מועצה מספר 

  קיבלת הערות אדוני המנכ"ל? : שלמה קטן

זה לא שייך לפה.  .הייתה הערת הגהה משי וזה תוקן : אוחיון יעקב
 לא קיבלנו, הפרוטוקולים מאושרים. 

ת מועצה וד פרוטוקולים של ישיבמאשרים פה אח  :החלטה
 .60-ו 59מספר 

 שאילתות.( 2

שאילתה שאילתות. אני פותח בשאילתות.  ,הלאה : אוחיון יעקב
 :משה אופיר תחת הכותרת תאורת לדים :1מספר 

"בהמשך למסמך שהועבר אליי שכותרתו פיילוט 
, אבקש 27.12.17החלפת גופי תאורה אלפי מנשה 

 IESטומטרית בפורמט לדעת האם סופקה עקומה פו
או תוכנה חלופית שוות ערך   AGIמותאם לתוכנת

לפי חתכי כביש כנדרש בחישובי תאורת כביש שזה 
מפרט טכני סעיף  2תנאי סף מקצועי לפי נספח א' 

 למכרז?"  25תת סעיף י"ב עמוד  14

"כן, סופקה עקומה  :תשובת ראש המועצה
. לפי דברי היועץ של IESפוטומטרית בפורמט 

פרויקט אריאל מלכה כל בעל מקצוע בתחום צריך ה
לא חל על פרויקט קיים. קרי  13201לדעת כי תקן 

בתשתיות קיימות בהן המרחקים וגובה העמודים 
ן כי גופי תאורת הלד שהותקנו  י נתונים. מיותר לצי

 שיפרו את הנראות ורמת הבטיחות. 

 שאילתה שנייה.  : שלמה קטן

משה אופיר גם תחת תאורת  :2שאילתה מספר  : אוחיון יעקב
ן  :רחוב לדים כאשר  K4000"מדוע הותקנו נורות בגוו

, שהוא תנאי סף במכרז, קובע 08בספר הכחול פרק 
ן  ו : המועצה תשובת ראש?" K3000נורות בגו

ן   4000-ל 3000"בהוראות המכרז מופיע גוון אור בי
K לדברי היועץ כל בעל מקצוע בתחום צריך לדעת .

 אינו מחייב והוא בגדר המלצה".  08כי מפרט 

י : משה אופיר  אני רוצה להגיד.  ,אוקי

 כן.  : אוחיון יעקב

 שאלת הבהרה רק. אני מדבר ברצינות.  : שלמה קטן
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אני מכיר מה אני יכול לשאול  .תירגע ,שלמה קטן : משה אופיר
 ומה אני לא יכול לשאול. 

 בבקשה.  ,יפה קדימה : שלמה קטן

 מספיק שנים במועצה אולי יותר ממך אפילו כבר. אני  : משה אופיר

 בבקשה.  : שלמה קטן

כל דבר כל תשובה שיש ליועץ הוא אומר שכל בעל  : משה אופיר
ן, כל  מקצוע צריך לדעת, גם לשאלה גם בחלק הראשו

ג, וגם פה -בעל מקצוע בתחום צריך לדעת א, ב ו
בתשובה לשאלה ב כל בעל מקצוע בתחום צריך 

שובה שלו, כל בעל מקצוע בתחום לדעת, זה הת
צריך לדעת. אז אני שואל אותך, האם אתה חושב 

 שהיועץ שלך הוא בעל מקצוע? כי הוא לא יודע. 

 אני לא מתכונן לשאלה כזאת.  : שלמה קטן

  -3שאילתה מספר   : אוחיון יעקב

 אני לא עונה לשטויות שלך.  : שלמה קטן

 מה, אתה לא עונה לזה?  : משה אופיר

 . 3שאילתה מספר  : חיון יעקבאו

זה שטויות אתה מדבר, שטויות, כל החיים שלך  : שלמה קטן
 שטויות. 

  -זה כבר גובל בלשון הרע אבל : אוחיון יעקב

 לשון הרע אתה מדבר.  : שלמה קטן

 אנחנו נשאיר את זה לאריאל מלכה להתייחס לזה.  : אוחיון יעקב

  -אז אני : משה אופיר

 לא עונה, אתה לא. אתה  : שלמה קטן

  -3שאילתה מספר  : אוחיון יעקב

 שזה יועבר לבדיקה.  : משה אופיר

תכתוב למבקר המדינה למי שאתה רוצה,  ,אתה רוצה : שלמה קטן
 די מספיק. 

ן.  : משה אופיר י  מבקר המדינה לא בעל מקצוע בעני

  -ברוך אני מבקש : שלמה קטן

 ה להתייחס. שנייה, שנייה שי ברוך רוצ : אוחיון יעקב
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 זה לא בהתאם לתקנים מה שנעשה פה.  : משה אופיר

ן ,זה אתה אמרת. די : שלמה קטן ו   -הוא ידבר .לא נכנס לדי

ון על זה.  : אוחיון יעקב ן די  אי

ן.  : שלמה קטן ון, אין דיו ן די  אי

 צריכים לעמוד בתקנים מסוימים.  : משה אופיר

ון, תמשיך. קובי  ,חבר'ה : שלמה קטן ן די  תמשיך בשאילתות. אי

  )מדברים יחד(

ן. דבר, מספיק,  : שלמה קטן ו שי אני אוסר עליך להיכנס לדי
 דובר.  ,די ,מספיק עם זה

 זה יועבר הלאה.  : משה אופיר

 תעביר הלאה.  : שלמה קטן

 בסדר.  : משה אופיר

 מספיק, אתה כל החיים שלך מאיים, תמשיך בבקשה.  : שלמה קטן

  -מה עכשיו הגיע הזמן באמת אתה יודע : משה אופיר

 נכון, תעשה מה שאתה רוצה.  : שלמה קטן

י.  : משה אופיר  אוקי

 הגיע הזמן. קדימה, דבר היועץ המשפטי.  : שלמה קטן

ן ברוך יקי אני רק רוצה להעיר הערה, אני יושב בהרבה מועצות   :עו"ד חי
שנה,  20עברתי לא מעט מכרזים, אני עושה את זה 

תי בחבר מועצה שיורד לפרטים אני עוד לא נתקל
הטכניים האלה שאתה יורד אליהם. אני לא יודע מה 

  -עומד מאחורי זה

 אני יודע מה עומד.  : שלמה קטן

 כולם יודעים.  : אוחיון יעקב

 כולם יודעים.  : שלמה קטן

 אבל עזוב.  : אוחיון יעקב

ן י  ברור, כולם יודעים.   :דבורית פינקלשטי

ן ברוך יקי  אני לא יודע מה עומד מאחורי זה.   :עו"ד חי

 זה המשך למה שהזהרתי קודם.  : אוחיון יעקב
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ן ברוך יקי אבל אני חושב שאתה הולך על קו מאוד דק. יש פה   :עו"ד חי
יועצים מקצועיים, יש פה אחריות של אנשים, יש פה 

קו מאוד מאוד  לעשם טוב של אנשים, ואתה הולך 
 דק. 

י.  : משה אופיר  אוקי

ן ברוךעו"ד ח יקי  זו זכותך.   :י

  -אני מעביר את זה לאנשי מקצוע : משה אופיר

 תעביר.  : שלמה קטן

שיבדקו אם התשובה הזאת היא מתאימה או לא, זה  : משה אופיר
 הכול. 

 תעביר, תעביר. ... למה שאתה רוצה. בבקשה.  : שלמה קטן

הוא טוען שכל בעל מקצוע צריך לדעת את זה. אני  : משה אופיר
 פקפק אם התשובה הזאת נכונה. מ

  )מדברים יחד( 

 יש לך שאילתה.  ,שי : שלמה קטן

 רגע, אני שאלתי עוד שאילתה.  : משה אופיר

ן,  : שלמה קטן  מותר.  2לא אי

 שאילתות מותר לשאול.  2 : אוחיון יעקב

  -רגע, זה שאלה : משה אופיר

 שאילתות.  2 : אוחיון יעקב

 סליחה רגע.  : משה אופיר

 הלאה.  ,טוב : וחיון יעקבא

 שאלתי בעניין תאורת הלדים ושאלתי עוד שאילתה.  : משה אופיר

 2לא, אין אלפי תשובות על אלפי שאלות, יש  : אוחיון יעקב
 שאילתות. 

 אתה פוחד כל כך לענות על השאלה...  : משה אופיר

 אני מאוד פוחד, אני מה זה פוחד.  : שלמה קטן

 י ממש רועד. מולך אנ : אוחיון יעקב

מה זה פוחד, ... לך תכתוב בקהילה הפעילה,  : שלמה קטן
 יפרסמו... 
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  -שאלתי מתי אני אקבל את הפרוטוקול : משה אופיר

כמו שכתבו בקהילה פעילה שחלק מחברי המועצה...  : שלמה קטן
כמו שכתבו. היא מסוגלת לכתוב. היחידי שבאיזה 

ים שהוא שלב סירב אנחנו יודעים מי. ומפרסמ
בקהילה פעילה כאילו אחד מכם לא זה, והיא נותנת 
לזה יד, הגברת שמנהלת את האתר, וככה הכול 
מותר כבר, הכול לשפוך את דמכם ודמי וכולם. ורק 

 אחד היה לו איתו סרבנות. 

 . 3שאילתה מספר  : אוחיון יעקב

 וגם הוא בסוף נמדד.  : שלמה קטן

ן י   -שלמה  :דבורית פינקלשטי

 אני לא רציתי לפרסם כי אני לא עוסק בלשון רע.  : שלמה קטן

ן י   -תנשום עמוק ,שלמה  :דבורית פינקלשטי

ה על אלא, זה מרגיז כבר. כי מי שנותן יד כאשר החמ : שלמה קטן
 בבקשה. ראשו. 

שי רוזנצוויג תחת הכותרת:  :3שאילתה מספר  : אוחיון יעקב
"לפני  :טיפול בהפסקות המים בשכונות הגבוהות

ר שבועות העלינו לסדר את הנושא וסוכם מספ
ן יטופל או על ידי מקורות או על ידי המועצה.  שהעניי
ברצוני לדעת היכן העניין עומד ומהם לוחות הזמנים 

"לאחר שכל  :המועצה תשובת ראשלביצוע?" 
מאמציי לפתור את בעיית רציפות אספקת לחץ מים 
בחלק משכונות שגיא וכפיר יוסף באמצעות חברת 

ורות לא נשאו פרי, הנעתי תהליך מזורז של מק
/ יועץ הבקיא בתחום.  שכירת שירותי מהנדס

המהנדס / יועץ הציג בפנינו מספר חלופות להגברת 
רציפות אספקת לחץ מים לתושבי שכונות אלה, 
ן ובחינה של חלופות אלה נבחרה החלופה  ולאחר דיו
ן והקמה של בוסטר ביחד עם  המועדפת של תכנו

יזל, ליד מחסני המועצה, שעלותה הכוללת גנרטור ד
הלו"ז המוצע על ידי המהנדס ₪.  300,000-הינה כ

היועץ הכולל מדידות, הכנת מפרטים וכתבי כמויות, 
פרסום מכרזים, בחירת קבלנים ספקים וביצוע, הינו 

 חודשים".  7עד  6-כ

 מהיום, כאילו כבר עברו כשבועיים.  : שלמה קטן

י : שי רוזנצוויג  ן הזה אמור להיפתר השנה. העני

 לפני.  : שלמה קטן

ן.  : שי רוזנצוויג  לפי התכנו

נעשה דברים  7, 6-אני מקווה שיהיה פחות מ : שלמה קטן
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 במקביל. 

רוזנצוויג  שי :4שאילתה מספר בסדר? תודה שי.  : אוחיון יעקב
"ברצוני לדעת מה בכוות המועצה לעשות  :נגישות

ומתי ייצא דו"ח  2017בנושא נגישות והנגשה בשנת 
נגישות על פעולות שנעשו על כה בקדנציה?" 

"כידוע, טרם כינונה של  תשובת ראש המועצה:
מועצה זו, ערכה המועצה תכנית אב יישובית 
לנגישות לאנשים עם מוגבלות וביצעה מאז פרויקטים 
לא מעטים בתחום נגישות סביבת רחוב ומבנים 

שמע בבתי  )לרבות מעלית בבניין המועצה וכיתות
 ספר(". 

 הנגשה בחטיבת ביניים שכחת לכתוב.  וז : שלמה קטן

כן, כן, אמרתי לרבות. "לאחרונה נבחר קבלן זוכה  : אוחיון יעקב
באמצעות מכרזי משכ"ל לביצוע הנגשת מבני ציבור 
)מבני המתנ"ס, אולם הפיס, בית הנוער ובניין 

)תקציב ₪  200,000המועצה( בהיקף כספי של 
ל משרד הפנים(. לאחר ביצוע פרויקט זה מיוחד ש

 יוגש דו"ח כולל בנושא". שי בסדר? 

 מעביר לדבורית, יש לה שאלת הבהרה בשמי.  : שי רוזנצוויג

 אין בעיה.  : שלמה קטן

ן י ין   :דבורית פינקלשטי אחד, אני אשמח באמת לקבל לוחות זמנים לעני
וא בעל נכות הזה. ורציתי לשאול אם יש מישהו שה

ישוב שיושב אתכם בחשיבה מוגבלות, ממש מה בעל 
הזאת, אני יודעת שיש תקנים לעניין הזה ויש חוקים, 
אבל אני חושבת שאנשים בעלי מוגבלויות רואים 
דברים שאנחנו בעין של מישהו שלא בעל מוגבלות, 

  -אני מדברת על זה

ראשית את צודקת, דבר שני הרבה פונים. זאת  : שלמה קטן
 ניות. אומרת יש לנו פ

ן י אני אומרת את זה מתוך שיחה שהייתה לי עם מישהו   :דבורית פינקלשטי
שאמר לי: תראי, שמו כאן את חניית הנכים, אם היו 

מטר זה היה מסייע לי יותר.  3שמים את זה עוד 
עכשיו אני לא יודעת אם מבחינה חוקית אפשר לשים 

מטר. אני חושבת שכן אפשר היה לדבר עם  3את זה 
  מישהו.

 -אני אענה על זה : אוחיון יעקב

 רק דבר אחד גם פונים אלינו הרבה.  : שלמה קטן

 שנייה, תכנית אב לנגישות נעשתה בשיתוף.  : אוחיון יעקב

ן י  ראיתי אותה והיא תכנית מקיפה.   :דבורית פינקלשטי
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היא נעשתה בשיתוף של אנשים עם מוגבלות מכל  : אוחיון יעקב
שינו השקה של התוכנית סוגי הנכויות, ואפילו ע

הזאת עם היועץ המלווה, והם ישבו בוועדה עם פנל 
  -של כל סוגי הנכויות

 מהיישוב.   :מירי בר חיים

כן מהיישוב, כולם מהיישוב בתחום כבדי ראייה  : אוחיון יעקב
הייתה רותי, הבעל של מירון בתחום של השמיעה 

  -שמע, ואח של

 קשני הגיע?  : שלמה קטן

לא, לא קשני, היה אח של יניב ברזילי בתחום של  : קבאוחיון יע
 נכות... 

 כן, כן, הוא על כיסא גלגלים.   :מירי בר חיים

והם שם הרצו וענו על כל הקשיים שלהם, וכל אחד  : אוחיון יעקב
בדיוק מה ההגבלות שלו, ואיך הוא היה רוצה להיות. 

איר ברקאי ממש עכשיו גם בנושא חניות נכים, מ
אותו נכה,... וקובע איתו בשטח וגם את  מתאם עם

  -המיקום

ן י  הא את החניות הפרטיות.   :דבורית פינקלשטי

וגם החניות הכלליות אנחנו קשובים להערות, בדרך  : אוחיון יעקב
 כלל קשני היא זאת הפעילה מאוד בתחום הזה. 

ן י  יופי אני שמחה לשמוע.   :דבורית פינקלשטי

י, ואנחנו גם בהתאם להערות משנים וכולל ברזיל : אוחיון יעקב
 מיקומים והכול. 

 אז הדו"ח אמור לצאת השנה בעזרת השם?  : שי רוזנצוויג

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

דבורית אותו בחור שיפנה לקובי, אולי הוא התבייש  : שלמה קטן
 לפנות. 

ן י י.   :דבורית פינקלשטי  אוקי

רוצה לציין  אם באמת יש סיפור שיראה. רק אני : שלמה קטן
  -שבזמנו התוכנית

ן י   -לא, זה לא איזה מקרה בודד  :דבורית פינקלשטי

התוכנית הוערכה בזמנו במועצה, שיהיה ברור כמו  : שלמה קטן
₪ מיליארד  2-שבמדינה תכנית מוערכת בדיוק ב

עיקרון הפרומיל עבד, המועצה בזמנו המועצה 
 2-שקדמה לי העריכה את התוכנית בסביבות ה
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אם אני לא טועה. עד היום קיבלנו ממשרדי ₪ ן מיליו
ון  עכשיו ₪  ₪200,000, ממשלה קרוב לחצי מילי

ביצענו שנה קודמת, זה ₪  300,000-אנחנו נבצע וכ
מפנים. חוץ מזה קיבלנו לחטיבת ביניים הוצאנו 
הוצאה מאוד גבוהה מי שזוכר עם הגשר הזה וברוך 

ינו צריכים לעשות א ן... אבל הי ת זה. השם כרגע אי
 הייתה של גשר. ₪  150,000-הוצאה גבוהה מעל ל

אבל זה רעיון לחדש ולהקים ועדת נגישות פה  : אוחיון יעקב
 ביישוב. 

 גם אם משתנים דברים.  : שלמה קטן

ן י י, אני אשמח אם צריך חבר מועצה אני אשמח   :דבורית פינקלשטי אוקי
 להשתתף. 

 אין בעיה.  : שלמה קטן

 הצעות לסדר.( 3

 יח"ד בגבעת טל על אלפי מנשה 700משה אופיר: השלכות תוספת . ד

הצעות לסדר הראשונה שבהם אלי  4הצעות לסדר,  : אוחיון יעקב
 שי בבקשה.

 ההצעה שלי קודם כל, לפי החוק.  : משה אופיר

 שתהיה שלך קודם כל.  : שלמה קטן

י.  : אוחיון יעקב  אוקי

 נכון?  : משה אופיר

 ן בעיה. כן, כן, אי : שלמה קטן

  -אני לא זוכר, אבל לא נעמוד על : אוחיון יעקב

 לא נעמוד על קוצו של גבעת טל.  : שלמה קטן

יחידות דיור  700... למשה אופיר השלכות תוספת  : אוחיון יעקב
 בגבעת טל על אלפי מנשה. 

 אתה מתכוון ללכת אחר כך?  : שי רוזנצוויג

 כן.  : משה אופיר

ן י  ברור, למה שהוא יכבד אותנו.  נו  :דבורית פינקלשטי

 כאילו אתה ראשון כאן עכשיו?   :מירי בר חיים

 מה?  : משה אופיר

 אתה כתוב פה רביעי אבל.   :מירי בר חיים
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ן, כי הוא רוצה ללכת. אוקיי בואו  : שי רוזנצוויג לא משנה הוא ראשו
 נתקדם. 

לא בגלל שאני רוצה ללכת אלא בגלל שיש לי  : משה אופיר
, כי אני באופוזיציה אני יכול להעלות את עדיפות

 ההצעה. 

 אין בעיה בסדר, אף אחד לא מתווכח.  : אוחיון יעקב

ן ויכוח.  : שלמה קטן  אי

ן י  לא, לא, שאלנו אם הוא רוצה ללכת אחר כך.   :דבורית פינקלשטי

 כן, הוא רוצה ללכת.  : גבי סויסה

ן י רי המועצה, זה זה רגיל שהוא לא מכבד את חב  :דבורית פינקלשטי
 בסדר. 

אבל יכול להיות שאני אשאר לשמוע את ההצעה  : משה אופיר
 שלך. יש לך הצעה? 

ן י  וואו איך אני מתרגשת.   :דבורית פינקלשטי

 אין לה.  : שלמה קטן

ון בעניין של בסדר יופי אני שמח.  : משה אופיר היה לנו פה די
 ,' ' וכו  700ההוספה של היחידות בגבעת טל וכו

ות דיור. מבחינת ההסכם על הזה בסדר, אני גם יחיד
כן אישרתי את זה ההסכם בסדר והכול בסדר. אני 
מקווה שיהיה בסדר. אבל אנחנו צריכים פה כחברי 

-מועצה לחשוב על ההשלכות שיש על התוספת של ה
יחידות דיור מעבר לעבודות שפורטו לנו פה,  700

. יש כמה דברים שע ' ' וכו ולים שבגבעת טל תקבל וכו
בדעתי שלא נגיע למצב כמו שאנחנו תמיד פה דנים 
כמו שאתם וודאי כבר יודעים, שאנחנו רוצים להוסיף 
תוספת ביובלים אז אומרים: הא זה תוספת קטנה עד 
שנשפר את הכבישים, כל פעם זה תוספת קטנה, 
ותמיד אומרים זה לא הקש שישבור את גב הגמל. 

  -פה מדובר ב

 מסיבית.  תוספת : שי רוזנצוויג

באמת הוספה מסיבית, כמה יחידות יש ביישוב  : משה אופיר
 היום? 

 משפחות.  2,030היום ביישוב יש  : שלמה קטן

 . 30%בערך  : משה אופיר

שנים בערך,  6-גידול, אבל זה ב 30%בערך זה  : שלמה קטן
  -כאשר יגיעו ה
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 תוספת ליישוב.  30%בסדר, אנחנו מדברים על  : משה אופיר

ן,  6-כן, אני אומר זה ייקח כ : ה קטןשלמ שנים אם נעשה חשבו
 . 800האחרונים באותם  200-שיכנסו ה

 שנים?  6כמה?  : משה אופיר

  -שנים אני טוען. הוא אומר 6 : שלמה קטן

 שנים הבאות.  20-אני חושב שזה תכנית פיתוח ל : משה אופיר

  -לא, אני אומר אם ילך הכול כשורה : שלמה קטן

 בגבעת טל.  : ופירמשה א

הערכה, אנחנו מדברים על הערכה, כשנתיים מהיום  : שלמה קטן
יתחילו לבנות הקבלנים בהדרגה, לוקח להם עוד 

שנים יתחילו  4שנתיים בערך, זאת אומרת עוד 
 להיכנס הדיירים הראשונים. 

 שנים.  6בקיצור אתה אומר במקרה הטוב  : שי רוזנצוויג

שנים אבל לא  10אני חושב שזה  במקרה הטוב, : משה אופיר
 משנה. 

 כן אמרתי בערך.  : שלמה קטן

אבל לא משנה, זה לא הנקודה, אנחנו מדברים פה  : משה אופיר
 ליישוב.  30%על תוספת של 

ן.  : שלמה קטן ן, נכו  נכו

ן ויכוח.  : משה אופיר  על זה אי

ן ויכוח.  : שלמה קטן  אי

י. עכשיו ת : משה אופיר ן ויכוח אוקי ראו היישוב שלנו סובל אי
מכמה בעיות שלא קשורות, בגבעת טל יש להם את 
הבעיות שלהם, ואני מקווה שנפתור אותם. את 
הכביש את מוסדות הציבור, את השטחים, מה 
שדיברנו מקודם. אבל יש בעיות כלליות ליישוב שזה 

אז זה הזמן לדון  30%הזמן לדון בהם, אם מוסיפים 
שה ליישוב. יש לנו היום בהם. דבר ראשון דרכי הגי

כביש אחד ליישוב, שהוא כביש שאולי התאים לכמות 
מסוימת של תושבים, והוא עשוי לא להתאים ברמה 
סבירה, אני לא מדבר על להתאים ברמה אופטימלית, 
אבל עשויות להיווצר בעיות עם כביש הגישה ליישוב. 
אנחנו דיברנו בזמנו על כביש הגישה ליישוב, אני 

ן וזה וזה יודע שרא ש המועצה אמר שזה כביש מצוי
ין הכביש הזה סובל מהרבה בעיות.  וזה, אבל עדי
קודם כל יש לו מגבלות של מהירות נסיעה אם אתם 

 קמ"ש בקטעים מסוימים.  60יודעים. 
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 ו?  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 ומה?  : גבי סויסה

 מה לא טוב בזה.  : שלמה קטן

 זה? מה לא טוב ב : משה אופיר

 כן, מה זה קשור לגידול היישוב?  : שלמה קטן

 מה זה קשור לגידול היישוב?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

  -לפי דעתי יש מקום אם היישוב הזה יגדל : משה אופיר

 ? מה קשור? 70-ואז להגדיל את זה ל : שלמה קטן

 אבל תנו לו לסיים.  : שי רוזנצוויג

 השאלה.  לא, אני מבין את : שלמה קטן

 תן לי להגיד.  : משה אופיר

 אופיר זה לא בהתרסה.  : שלמה קטן

  -אז אני אומר לך : משה אופיר

 אתה כל דבר רגיש היום.  : שלמה קטן

  -לפי דעתי צריכים לעשות כביש נורמלי ליישוב : משה אופיר

 של?  : שלמה קטן

יעה כמו בכל מקום אחר, כביש בינעירוני מהירות הנס : משה אופיר
קמ"ש, כי היום אתה שם פה משטרה  60בו לא 
 מהתושבים הם עבריינים.  99.9%

 אבל מה זה קשור לגבי היישוב?  : שלמה קטן

אז זה קשור, שאנחנו מדברים על להתכונן שתהיה  : משה אופיר
-ליישוב, שהיישוב הזה יגיעו ל 30%פה תוספת של 

 תושבים סדר גודל.  15,000

 . 12,500 : שלמה קטן

 כמה?  : משה אופיר

  -יהיה עוד : שלמה קטן

 עם התוספת?  : משה אופיר
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 היום.  8,372כן. אתה היום  : שלמה קטן

 . 15,000, בסדר לא 12,000בסדר אז  : משה אופיר

 שאלת, דיוק אני רוצה.  : שלמה קטן

 . 12,000בסדר  : משה אופיר

מותר אפרופו מהירות הנסיעה גם בתוך היישוב   :מירי בר חיים
 קמ"ש, כמו בכל עיר אחרת.  50לנסוע 

 כן.  : משה אופיר

יני תנועה יש פה?   :מירי בר חיים  כמה עברי

 מה זה קשור? לא הבנתי.  : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר ן, זה לא קשור בעניי  זה לא קשור בעניי

לא הבנתי את הקשר, אני לא אומר את זה בהתרסה,  : שלמה קטן
 ם היית אומר משהו אחר...לא הבנתי את הקשר. א

  -אני אומר שצריכים לעשות את הכביש הזה : משה אופיר

ן  : גבי סויסה ו רחוב מנחם בגין מצומת של שיכון העלייה עד לכיו
 קמ"ש.  60הצד השני לחיפה כולו 

ן.  : שלמה קטן  נכו

  -מה הסיפור פה. פה להיפך עוד יותר : גבי סויסה

 לא ויכוח, לא הבנתי את זה. לא משנה. חבר'ה זה  : שלמה קטן

אבל זה כביש בינעירוני, אתה מדבר על כביש עירוני,  : משה אופיר
 אני מדבר על כביש בינעירוני. 

 זה לא בינעירוני אבל לא חשוב.  : שלמה קטן

 למה זה לא בינעירוני.  : משה אופיר

 תמשיך, בסדר לא משנה.  : שלמה קטן

 מה עוד?  : שי רוזנצוויג

 מה עוד? מה זה קשור אבל לגודל היישוב.  : שלמה קטן

  -אני אומר שצריכים פה : משה אופיר

היית אומר לי אני ממליץ להגדיל את המהירות זה  : שלמה קטן
 משהו אחר. 

רגע, רגע, וצריכים לספק כביש יותר טוב לתושבים,  : משה אופיר
  -זה דבר אחד. ואולי זה הזמן
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 דקות יש לך.  10 : שלמה קטן

  -בסדר, אבל אם הם מפריעים לי : ה אופירמש

 הם לא מפריעים...  : שלמה קטן

ן לי הרבה דברים להגיד, אבל אתם כל הזמן  : משה אופיר אי
מפריעים לי, אתה מפריע לי כל הזמן ועוצר אותי. 

 הוא מדבר אז אני עוצר. 

  -טוב תמשיך, דיברת : שלמה קטן

  -לא אלי שי מדבר אני עוצר, אני : משה אופיר

  -כביש הכניסה : שלמה קטן

אני לא בא בשביל לשפוך את הדברים וללכת, אני  : משה אופיר
 רוצה שיקשיבו. 

ן.  : שי רוזנצוויג ו  אנחנו רוצים גם לדון בזה, תשמור את זה לדי

  -כביש הגישה הנוכחי : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  נכו

 דורש שדרוג לכביש נורמלי.  : משה אופיר

 הבנתי.  : ןשלמה קט

 הכביש הוא לא נורמלי.  : משה אופיר

 הבנתי.  : שלמה קטן

 דרך יציאה נוספת ליישוב.  : משה אופיר

 מה זה נורמלי? אפשר להבין?  : גבי סויסה

ן י   -דקות, אני מבקשת 10לא, לא, יש לו   :דבורית פינקלשטי

ון.  : שי רוזנצוויג  שמור את זה לדי

 ל תפריעו. אל תפריעו לו, א : שלמה קטן

ן י  לא להפריע.   :דבורית פינקלשטי

כביש יציאה נוסף ליישוב, זה הזמן ללחוץ על זה, זה  : משה אופיר
  -הזמן ללחוץ ולא להגיד אנחנו

 אדמות ערביות מה נעשה. הלאה.  : שלמה קטן

 אדמות ערביות.  : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  נכו
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ן. בסדר, אבל צריכים למצוא לזה  : משה אופיר  פתרו

בוחש, באמת בלי תאמין לי אתה צודק ואני כל הזמן  : שלמה קטן
 צחוק. 

והדבר הכי חשוב לפי דעתי, כידוע לכם הוספת  : משה אופיר
תושבים בלבד היא לא תורמת לחוסן הכלכלי של 

 היישוב. 

ן.  : שלמה קטן  נכו

היא למעשה גורמת שהיישוב יהיה יותר בהוצאות. כל  : משה אופיר
  -שנוסף אתה יודע את זהתושב 

ן.  : שלמה קטן  נכו

עם כל הארנונה שהוא משלם הרי ההוצאה עליו היא  : משה אופיר
 הרבה יותר גבוהה. 

ן.  : שלמה קטן  לא תמיד זה נכו

 אם יש לו ילדים.  : אלי שי

  -כי תוספת משפחות היא משלמת את אותו גזבר : שלמה קטן

 י הוא צודק אבל. לא משנה באופן עקרונ : שי רוזנצוויג

  -חלק מהדברים אתה צודק אם יבואו לי עוד נכים : שלמה קטן

תראה בסך הכול אנחנו רואים את התקציב, הארנונה  : משה אופיר
 ומענקי המדינה לא מכסים את כל ההוצאות. 

ן.  : שלמה קטן  נכו

ינו במצב טוב.  : משה אופיר  כי אחרת הי

 . 40%-ו 30%הם מכסים  : שלמה קטן

יןד  אבל מה השורה התחתונה?   :בורית פינקלשטי

 אז נוותר?   :מירי בר חיים

 לא.  : משה אופיר

י.   :מירי בר חיים  הא אוקי

  -לא, הוא רוצה להגיד : שלמה קטן

  -מירי אני מבין שאת עוקצנית וכל דבר שאני אומר : משה אופיר

לא  לא, אני מנסה להבין כאילו מה אתה אומר. זה  :מירי בר חיים
 עוזר... 
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 אבל אין לך סבלנות.  : משה אופיר

 הוא מדבר על חוסן כלכלי.  : שלמה קטן

היית צריכה ללמוד, מקודם אמרת לי מה, ובסוף  : משה אופיר
 הסכמת כששאלתי שאלה סבירה. 

 כי התמקדת.   :מירי בר חיים

 אז עכשיו אני מתמקד...  : משה אופיר

 י. אופיר תסביר חוסן כלכל : שלמה קטן

אנחנו צריכים לפי דעתי לראות איך אנחנו דואגים  : משה אופיר
יחידות  1/3בשלב הזה, בשלב הזה של לפני הוספת 

דיור ליישוב, איך אנחנו דואגים שהבסיס הכלכלי של 
היישוב יהיה מאוזן לא רק בתקופה הקצרה הבאה 
שבה יהיו לנו אולי אגרות בנייה ודברים כאלה 

שירים, אבל אנחנו ידועים שנחשוב כאילו אנחנו ע
מהניסיון המר שלנו שברגע שאין אגרות בנייה 

 היישוב הזה הוא על הפנים. 

 אבל יהיה לנו אזור תעשייה.   :מירי בר חיים

 פארק תעשייה.  : אלי שי

אז זה מה שאני אומר, בין השאר. לפי דעתי אנחנו  : משה אופיר
צריכים לנצל את ההזדמנות הזו וללחוץ ולראות 

אכן אזור התעשייה שאני וגם אתם יודעים הובטח ש
שזה יהיה כבר לפני, לא יודע כמה, אתה יודע מתי 
אמרת שיעלו הטרקטורים, אני לא רוצה להביך 

  -אותך

 חודשים.  6חשבנו שזה יהיה לפני  : שלמה קטן

לא רוצה להביך אותך ולהגיד מתי אמרת שיעלו פה  : משה אופיר
 הטרקטורים. 

 אתה לא מביך אותי, זה בסדר.  : שלמה קטן

אבל אם אני לא מביך אותך אז אני אגיד שאתה  : משה אופיר
  -הבטחת פה מסביב לשולחן הזה

ן.  : שלמה קטן  נכו

 חודשים.  8זה לפני  2016שבאמצע שנת  : משה אופיר

ן. אמרתי...  : שלמה קטן ן, נכו  נכו

  -אז לכן : משה אופיר

ן, אמרתי אוגוסט לא משנה, אמרתי או : שלמה קטן גוסט נכו
2016 . 
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 לא משנה, אין פה ויכוח.  : שי רוזנצוויג

ן י  אבל זה לא מביך.   :דבורית פינקלשטי

 הייתה הערכה.  : שלמה קטן

 אבל זה לא משנה.  : משה אופיר

ן י  מה הוא הנהג של הטרקטור.   :דבורית פינקלשטי

 לא, לא, אני אסביר תכף.  : שלמה קטן

 מה באמת, לא אל...   :יןדבורית פינקלשטי

 דבורית זה בסדר. דבורית אני סופג הכול.  : שלמה קטן

אולי זאת ההזדמנות שלנו, כי אנחנו יודעים  : משה אופיר
  -שהמדינה

 לדחוף.  : שי רוזנצוויג

מהנימוקים שלה היא רוצה לבנות פה וזה בסדר, גם  : משה אופיר
ון שיש לה אינטרס לבנ ות פה, אני בעד זה. אבל מכיו

  -אנחנו צריכים לבוא אליה ולהגיד רבותיי

  -אופיר אפשר לסכם : שלמה קטן

 רגע, אי אפשר להפריע לי.  : משה אופיר

 דברים ואמרת אותם.  3אמרת  : שלמה קטן

 , אני יכול לסיים? -רגע, אבל אני רוצה לסיים את ה : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

בוא למדינה ולהגיד לה: תראו, יפה. אנחנו צריכים ל : משה אופיר
 1/3אנחנו מקדמים בברכה את ההגדלה של 

מהתושבים ביישוב. אבל אנחנו עושים פה חשבון 
פשוט, ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים במצב הנוכחי 
ן, ואנחנו לא נותנים שירותים מספקים  בגירעו
לאנשים בגלל שיש לנו בעיות תקציביות. אתם רוצים 

אנשים, נכון שבשנה שנתיים  1/3להוסיף לנו עוד 
הקרובות יהיה לנו אגרות בנייה ונרגיש שאנחנו 

 בסדר, אבל אחרי זה אנחנו... 

ן י  מי זה המדינה? למי אתה מציע ללכת?   :דבורית פינקלשטי

לכן אנחנו רוצים שאתם תדאגו לעתיד הכלכלי שלנו  : משה אופיר
מעבר לזה, ותקדמו לנו את אזור התעשייה ואולי עוד 

ל מיני דברים שהמדינה יכולה לתת על מנת שאנחנו כ
  -לא

 המדינה יכולה לקדם?   :מירי בר חיים
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 הוא אומרים דברים טובים, הוא אומר דברים נכונים.  : שלמה קטן

ן י  מי זה המדינה?   :דבורית פינקלשטי

  -מי זה המדינה? מי אחראי : משה אופיר

 המדינה יכולה לעזור לנו?   :מירי בר חיים

ן י  איזה משרד?   :דבורית פינקלשטי

 חבר'ה הוא אומר דברים נכונים, תכף אני אענה.  : שלמה קטן

ן י אני יודעת שהוא אומר דברים נכונים, אני שואלת   :דבורית פינקלשטי
  -באמת באמת למי אתה חושב שצריך

מי אחראי לעובדה שאזור התעשייה לא מתקדם, כי  : משה אופיר
לא התקיימה. הוא יודע מי ההבטחה של שלמה קטן 

אחראי. אז צריכים לבוא ולהגיד לו אדוני, ולהגיד 
לאחראים עליו תשמע אתם היום זורקים לנו פה עוד 

מהתושבים, אתם מכניסים אותנו לבוץ יותר גדול  1/3
 אם לא יהיה לנו מקורות הכנסה. 

  -ההצעה לסדר איך נערכים : שלמה קטן

 ו למקורות הכנסה. אז בבקשה תדאגו לנ : משה אופיר

 אופיר, אופיר אני יכול לענות?  : שלמה קטן

 5שתהיה פה מועצה עוד לא יודע מי יהיה פה עוד  : משה אופיר
שנים, לא יגידו אלה טמבלים שהסכימו לקבל פה עוד 

 מהתושבים.  30%

ן י   -ההערה שלך היא נכונה, יחד עם זאת  :דבורית פינקלשטי

 נות, אז אני שמח. ההערות שלי נכו : משה אופיר

 אז אני יכול לענות?  : שלמה קטן

 אז טוב שלא עצרת אותי.  : משה אופיר

 לא עצרתי.  : שלמה קטן

ן י אבל יחד עם זאת אני יודעת לפחות שראש המועצה   :דבורית פינקלשטי
לא מתמקד רק בבניית השכונה, הוא בהחלט מתמקד 

 באזור התעשייה למשהו שהוא באמת מאוד מאוד... 

אבל אנחנו במצב כזה שהמדינה רוצה... תדאגו  : משה אופיר
לעתיד הכלכלי שלנו. תגיש תכנית עסקית, אומרים 

אנחנו רוצים שהתקציב  30%אנחנו בונים ככה עוד 
 שלנו יהיה מאוזן, איך אתם דואגים לנו. 

אופיר אתה רוצה הרי תשובות אני אתן אותם. נלך  : שלמה קטן
 דווקא מהסוף. 
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  -יש לי עוד דוגמאות אבל : רמשה אופי

לא, לא, יש הרבה דוגמאות, הרי לא העלית חינוך  : שלמה קטן
  -וכל זה. אני רוצה לענות, קודם כל

לא, לדברים שהמדינה צריכה לדאוג אם היא רוצה  : משה אופיר
  -30%שנקלוט פה 

אני קודם כל מקבל, המדינה צריכה לדאוג וזה מה  : שלמה קטן
  שאנחנו רוצים.

 30%זה בום בלתי רגיל, תאר לעצמך בתל אביב  : משה אופיר
נוספים. אנחנו מתייחסים לזה כאיזה, הכביש הקיים, 

 ביציאה... הקיימת... במרכז מסחרי קטנצ'יק. 

 אתה מוכן להפסיק? אמרת והכול יפה.  : שלמה קטן

 הכול יפה.  : משה אופיר

הייתי בחור , 1988ראשית הייתי ראש מועצה בשנת  : שלמה קטן
ן, עם  משפחות  400מאוד צעיר בלי הרבה ניסיו

, יש פה לפחות שנים הכפלנו את היישוב 3ובתוך 
אחד שזוכר את זה, וידענו לעשות את זה טוב, עשינו 

 800-ל 400-את זה טוב והיישוב לא התמוטט, גדל מ
. נכון  ' ' וכו היה לכל ילד גן לכל ילד מוסד וכו

ו יותר טובות שהמחויבויות של מדינה באות ה הי
 מהיום. 

ן.  : משה אופיר  נכו

וזה אני מסכים עם זה. נתחיל דווקא מאזור  : שלמה קטן
התעשייה, אזור התעשייה אנחנו גמרנו קיבלנו מתן 
תוקף גמרנו להגיש תכניות לממ"י. יש איזו חברה 
פארטו קוראים לה, העבירו את כל החומר אליה 

לנו לא רק שתאשר כתבי כמויות. לצערי הערכה ש
שלי גם של משה יחיאל, הפרויקט הכי מחכה שזה 
ייגמר, למה? כי הוא בינתיים רק השקיע ולא ראה 
כסף. בפארטו זה נמשך קצת יותר מהזמן שחשבנו. 

חודשים  4-פארטו גמרה את העבודה שאלה לפני כ
כמה שאלות הבהרה, קיבלה את התשובות הבהרה, 

הל שמאים החומר הועבר לממ"י, ממ"י צריכה, מינ
לבדוק את זה. ממ"י צריכה לתת לנו אישור לכתב 
הכמויות, הם התחייבו שזה ייקרה בחלק השני של 
ין לא קיבלנו.  פברואר, קרי בשבועות האחרונים, עדי
ברגע שאנחנו מקבלים ממ"י מה שנקרא מינהל 
מקרקעי ישראל מי שלא יודע מקבלים את אישור 

מינהל לצאת כתב הכמויות, כבר מתחילים ביחד עם ה
. אני לא רוצה להגיד  ' ' וכו למכרזים לפיתוח וכו
הערכה כי אנשים למדו כל דבר לבדוק, הערכה שלי 
שהטווח כמו שאמר אותו קובי הוא די קרוב, די קרוב 
כי אנחנו הגענו לישורת האחרונה. אני מודה גם 
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משה יחיאל לא ידע, ולא תיארנו לנו שהחברה 
את כתבי הכמויות, שנלקחה על ידי המדינה לבדוק 

לא רק שלנו היא בודקת גם בתוך שטח הקו הירוק. 
כנראה היה עליה עומס בגלל שבשנים האחרונות 
היה פיתוח, ולקח לה זמן. היא גמרה, היא גמרה זה 
הוגש למינהל אנחנו צריכים לקבל אישור, הבטיחו 
באמצע פברואר, אנחנו כבר סוף פברואר, אז הנה 

אבל יש את האישור לאזור  עוד שבוע עוד שבועיים,
התעשייה, יש כתבי כמויות לעבודות יש הכול אנחנו 

 בישורת האחרונה מהבחינה הזאת. 

 ישורת אחרונה זה לפני שמתחילים לשווק את זה?   :מירי בר חיים

לצאת למכרז פיתוח ואז נקבע עם המינהל את שיטת  : שלמה קטן
ווק והכול. אתה דיברת על משרד אחד, משרד  השי
נגיד הכלכלה אם הוא קשור. אבל אני מדבר על 

 משרדים אחרים. 

 לא דיברתי על שום משרד, אני אומר באופן כללי.  : משה אופיר

לא, לא, זה נושא של כלכלה. ואמרתי את זה בין  : שלמה קטן
אמרתי שבוע הדברים, אני לא יודע אם הקשבת לי, 

הבא אני בדקתי את נושא החינוך שדיברנו על בתי 
ספר, שבוע הבא כבר שלחתי את פרי ואת המהנדס ה

הם הגישו בקשה לאגף בבית ספר יסודי. אנחנו לא 
  -יכולים כבר

 בגבעת טל.  : משה אופיר

בגבעת טל עשינו את זה. אני ביקשתי לבדוק באיזה  : שלמה קטן
שנה תהיה משמעות לגידול האם צריך עוד אגף 

הביניים  בחטיבת הביניים, יכול להיות, כרגע חטיבת
יש לנו עודף כיתות מי שלא יודע, עודף לספוג לפחות 

, לא אכלסנו את הכול. ברוך השם השגתי 150עוד 
, ברוך השם. אז אנחנו 5כיתות הייתי צריך רק  10

  -בעודף כרגע. מעונות בגבעת טל אנחנו בעודף

לפי דעתי אם אנחנו מדברים על חינוך עם כל הכבוד,  : משה אופיר
  -ה נהיה במספר שאתה מדבר עליואם אנחנו פ

 צריך תיכון אולי.  : שלמה קטן

 אולי צריכים לחשוב על תיכון פה.  : משה אופיר

  -יכול להיות לא פוסל, לא פוסל. בשביל זה : שלמה קטן

 לא, צריכים לחשוב על זה.  : משה אופיר

 לא פוסל, לא פוסל.  : שלמה קטן

ן י  על השולחן.  צריך לשים את זה  :דבורית פינקלשטי
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סליחה, לשים את על השולחן יכול להיות, נבדוק את  : שלמה קטן
המספרים. יש גם משמעות דרך אגב כמה הולכים 
למחיר למשתכן, כי אז הזוגות הם יותר צעירים, אם 
זה הולך למכירה רגילה אנחנו נדע את זה, כל דבר 
יש לו השלכות על כמות התלמידים שיגיעו, זה משרד 

הייתי היום במשרד הרווחה אצל כץ הוצאתי החינוך. 
י נכים וכו'  י וו ממנו תוספות לא קטנות לכל מיני לי

והיה איתי גבי ₪.  100,000-שמסתכמים מעל ל
שהוא נציג המתנ"ס היה לנושא הקהילתי, ניסינו 
לקבל גם תקנים לפעילות קהילתית בגבעה, זה עוד 
לא קיבלנו. והעליתי גם את הנושא שהיישוב הולך 

נכים ואוטיסטים  80לגדול, ואמרתי אם יש לי היום 
וילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים אני לוקח 

ן, אמרתי לו ושמע את זה גבי, שיהיה עוד  , 80בחשבו
כי היישוב יש לו שם טוב ובאים. אז אמרתי לו אני 

ו   8מבקש לא להתחשב רק בעובדה שאנחנו סוצי
ה דבר נוסף. נוסיף. אני עובד עם כל משרד הזה, ז

כלומר אני מודע שיהיו השלכות אבל אני חושב 
שהיום זה מוקדם, אני בעצמי עם כל המומחיות של 
אני עוד לומד את הנושא, אני מתאר לי שנעשה כמה 
דיונים, אחד סביב תיכון, שתיים האם אנחנו צריכים 

  -להוסיף מוסדות חינוך, אבל אנחנו עושים את ה

 הגישה?  ומה עם כביש : משה אופיר

 אני גמרתי לענות?  : שלמה קטן

 הא לא.  : משה אופיר

לא גמרתי, אתה שאלת שאלה שנייה הייתה סביב  : שלמה קטן
  -הגישה, ושלישית סליחה מה זה היה? היה

 כביש נוסף.  : משה אופיר

י.  : שלמה קטן לגבי כבישים נוספים גם אני לפני כביש נוסף אוקי
יש כזה ומסיבות לדעתי הרבה שנים עשינו תכנון לכב

יניות של חיסדאי, שתמכתי בהם, המדינה הציבה  עני
לנו ברירה איפה יעבור גדר הפרדה. אני אמרתי 
לחיסדאי ואני שמח שהוא קיבל את דעתי שאם יעשו 
את הכביש לחורשים קלקיליה תתחבר לחבלה חבלה 
לראס עטיה ואנחנו נהיה חנוקים, עדיף היה להשאיר 

 איר לנו את האופציה הזאת. את הכביש הזה להש

 זה הפריצה דרומה לחגור? : אוחיון יעקב

כן, כן. באו ואמרו רבותיי תחליטו הגדר תעבור פה  : שלמה קטן
או פה, חיסדאי קרא לי קרא לכל חברי המועצה אם 

  -אתה זוכר ההצבעה הייתה לא פוליטית

ו אני זוכר את זה, אני זוכר טוב מאוד, לפי דעתי ז : משה אופיר
 הייתה טעות בלתי רגילה. 
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י, אתה טוען ככה, הייתה הצבעה, זו טענה...  : שלמה קטן  אוקי

 ... מערבית לגדר.  : אוחיון יעקב

לא זה, הטעות של הכביש שלא עשו לחורשים.  : שלמה קטן
  -כרגע

שהיום... להתכוון לאדמות היהודים וכל הדברים  : משה אופיר
 האלה. 

ן, כרגע  : שלמה קטן אנחנו נמצאים בבעיה אחת, יש גדר נכו
ון צפון  ון דרום, כיו והגדר הזו לא מאפשרת כביש לכיו

  -לפחות חיבור כזה כרגע

 אני מדבר על החיבור הזה.  : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  נכו

 אני לא דיברתי על החיבור...  : משה אופיר

ו, יש כל הזמן רכישות קרקעות, כמעט  : שלמה קטן אני עובד עלי
ל יומיים באים סוחרי קרקעות. דרך אגב אני נוהג כ

להושיב בישיבות בחלק מהם את המבקר ואת 
המנכ"ל, ובחלק מהישיבות שעם המבקר אותו מינינו 
ין וכל מי שישמעו עוד אנשים, שלא ייצא  ואת דיקשטי
מזה סיפורים עם כל מה שקורה היום עם ראשי 

זמן מועצות. ובאים הם קונים רוכשים, רוכשים כל ה
קרקעות ערביות. אני מקווה שהחלום שלנו להתחבר 

 כן ייקרה, אני מעלה את זה בכל פורום.  55-ל

 זה לא פותר את כל הבעיה.  : משה אופיר

 אני מסכים איתך.  : שלמה קטן

 זה פותר חלק מהבעיה.  : משה אופיר

 חכה אני מסכים איתך.  : שלמה קטן

 ס. ... אנחנו עוברים דרך מוז : משה אופיר

אנחנו גם עובדים על עוד משהו, רכישת קרקעות  : שלמה קטן
וון גבעת טל, ויש כל מיני סוחרים רוכשים, יש  מכי

  -חלק מהבעלים גרים בירדן, יש התקדמויות גם שם

למה לא תחשוב את משרד השיכון שאם אנחנו יישוב  : משה אופיר
  -אנשים 13,0000 12,000שהולך להיות 

 יכול לעשות כביש אם זה אדמה ערבית.  הוא לא : שלמה קטן

רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו אחר. לשדרג את  : משה אופיר
  -כביש הגישה ליישוב

 אי אפשר.  : שלמה קטן
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  -לדו מסלולי : משה אופיר

  -אני מסביר לך שוב : שלמה קטן

 וממוזס לשדרג אותו גם כן לדו מסלולי עד לישראל.  : משה אופיר

, אני נמצא אצל 55לא, אי אפשר. ככה לגבי כביש   :שלמה קטן
נדמה לי, נכון? אתה בא איתי  8.3.17-ישראל כץ ב

 הרי. 

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

אחד הנושאים שאני מעלה אצל ישראל כץ, יצאה  : שלמה קטן
תכניות חומש. תכנית החומש אמרה ברגע שיושלם 

ל נווה התכנון מהמחסום נבי אליאס ועד נווה ימין כול
, אבל לא הייתה להם 4-ימין משדרגים את זה ל

תכנית בגלל בעיות של קרקעות סטטוטוריות בחלק 
  -מהמשתלות. הסתבר

 זה פותר לנו את הבעיה של המשתלות עם... שם.  : משה אופיר

שנייה רגע, בימים האחרונים שלח לי איזה מתכנן,  : שלמה קטן
ן, הוא טוען שהוא עשה עבודה למינהל הכין  תכנו

 המכתב אצלי. 

 תכנון ראשוני.  : אוחיון יעקב

ן  : שלמה קטן ראשוני כן, אבל עשה, כי הם טענו שאפילו תכנו
ראשוני רק נמצא בחלק מהדרך, הוא טוען שכל הדרך 
ן. אני לוקח את המכתב שלו גם, גם  הוא עשה תכנו
הפניתי את תשומת לב המינהל לזה, אנחנו כן 

ת החומש של משרד עובדים, זה מופיע בתוכני
מסלולים. עכשיו זה לא  4-התחבורה שדרוג הכביש ל

  -רק אני עובד על זה

 מנווה ימין עד למחסום.  : משה אופיר

 ום. סלמח : שלמה קטן

 ומה איתנו?  : משה אופיר

שאלות, אחת לשדרג את  2חכה שנייה, אמרת לי  : שלמה קטן
הכביש, אני עונה תן לי לענות תקבל כל תשובה. 

בר דבר תקבל. על הכביש ההוא גם אני מפעיל לחץ ד
 של כל המועצות. 

 מה זה ההוא?  : משה אופיר

 . 55 : שלמה קטן

 . 55הא  : משה אופיר
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ן, כרגע  : שלמה קטן אני מפעיל את הלחץ מקדומים מקרני שומרו
מי שיודע כבר גומרים את נבי אליאס עובדים, היה 

תלכו לקצה  בג"ץ הבג"ץ הוסר וחידשו את העבודות,
  -יובלים

ן י  מה הם עושים?   :דבורית פינקלשטי

ן  : שלמה קטן עושים עוקף לנבי אליאס, הדרך לקרני שומרו
 תתקצר, הכביש רחב, כבר עובדים שם. 

 איפה צפונית או דרומית?  : משה אופיר

 לא, צפונית.  : שי רוזנצוויג

  -הוא מזרחית למחסום אבל אנשים : שלמה קטן

 לא, אבל צפונית לנבי אליאס?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 צפונית.  : משה אופיר

 כן, לך תראה אותו, רואים אותו.  : שלמה קטן

ן י  מה זה יאפשר לנו?   :דבורית פינקלשטי

 לא, זה לא לנו.  : שלמה קטן

  -לא, לנו לא. מדובר ב : משה אופיר

ף . השנה נתנו כס55אבל זה חלק מהשדרוג של  : שלמה קטן
 לקילומטר ורבע, זה הקילומטר ורבע. 

 של עוקף נבי אליאס.  : משה אופיר

כן. והכוונה להמשיך בהדרגה ולהגיע עד שם. זה  : שלמה קטן
מופיע בתוכנית של משרד התחבורה, הבעיה שיש 
כמה בעיות סטטוטוריות בקרקעות באזור המשתלות. 

ון התאונות, אותם   4ואני כל הזמן לוחץ גם מכיו
ו, ברוך השם לא מהיישוב, אבל נהרגו הרוגי ם שהי

שנים שאני בתפקיד, אז זה  4-יהודים בכביש הזה ב
אני מעלה גם. לגבי הכביש של היישוב יש בעיה יותר 
חמורה, הכביש ליישוב ברוב הדרך הוא כרגע אדמות 

  -ערביות, ממש השוליים שלו

 אבל זה הופקע.  : משה אופיר

 ה אומר? לא הופקע, למה את : שלמה קטן

 לא הופקע.  : אוחיון יעקב

ן לי אני נלחם על זה מטר מטר. רוב הדרך  : שלמה קטן תאמי
ליישוב מעולם לא הופקע, האדמות הערביות מגיעות 
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 עד הכביש. 

 אבל התוואי של הכביש הופקע.  : משה אופיר

תקשיב, הרי בזמנו עוד חיסדאי ביקש מישראל כץ  : שלמה קטן
 לי דברים שאני יודע.  לעשות. לא, אתה אומר

  -אז רוצה להגיד לך שתדע היסטורית : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

אתה יודע מזה שבזמנו רצו לחבר את היישוב, את  : משה אופיר
  -55כביש הגישה ליישוב מכביש 

ן.  : שלמה קטן  כן, נכו

 מצפון לזה.  : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  נכו

  -יישובוהתנגדו ראש ה : משה אופיר

 בכלל רצו שנעבור דרך... בהתחלה.  : שלמה קטן

משם לא משנה, לא יודע בדיוק איפה, וראשי היישוב  : משה אופיר
  -דאז הוועד

ן.  : שלמה קטן  נכו

התנגד ואמר אנחנו רוצים להתחבר משם והייתה  : משה אופיר
  -הפקעה של כל כביש הגישה לאלפי מנשה

 בדיוק. הכביש אבל, הכביש  : שלמה קטן

  -הכביש כן, הייתה הפקעה : משה אופיר

 הכביש.  : שלמה קטן

ין הזה.  : משה אופיר  והיה בג"ץ מאוד גדול בעני

 לא, הכביש.  : שלמה קטן

 הכביש הופקע.  : משה אופיר

. : שלמה קטן  כן, אבל לא..

 הקרקע של הכביש.  : משה אופיר

ביש לא, אתה לא שומע מה אני אומר לך. הכ : שלמה קטן
מילימטר מהכביש כבר זה אדמה ערבית, זה מה 

 שאני אומר לך. 

 מילימטר מהכביש זה?  : משה אופיר
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 חלק מהמקומות.  : שלמה קטן

  -אי אפשר להרחיב אותו מבחינה : משה אופיר

אמרנו דיברנו. אני מדבר ואתה לא, אתה חוקר אותי  : שלמה קטן
  -כאילו אני בבית משפט. אני מסביר לך

אני לא בדקתי בבג"ץ כמה מטר הם הפקיעו את  : ופירמשה א
 האמת. 

 אז לך תבדוק.  : שלמה קטן

 . 1988-זה בג"ץ מ : משה אופיר

ן י אבל מה שבטוח זה כשרצינו להרחיב את הכביש   :דבורית פינקלשטי
  -עכשיו

 כן, ולא יכלו בגלל זה.  : שלמה קטן

ן י  זוכרת שהייתה בעיה. אפילו את עמודי התאורה אני   :דבורית פינקלשטי

ן, הייתה בעיה.  : שלמה קטן  נכו

 איזה עמודי תאורה, איפה?  : משה אופיר

ן י לאורך הכביש, בגלל שאמרו שזה לא השטח שלנו,   :דבורית פינקלשטי
יש לנו בעיה עם להזיז שם ועם מעקות הבטיחות. 

 הרי רצינו שירחיבו אותו. 

עיה של מעקות אני יודע, אני מכיר את כל הב : משה אופיר
 הבטיחות שם. 

עכשיו מעבר לכך, פה על השולחן הזה דבורית  : שלמה קטן
שמעה שאמר קובי, אתה היית גם גבי, אמר שר 
ון  ן, אני מתכו השיכון שהוא יעמיד לנו כספים לתכנו
לנצל חלק מהכספים, התחלנו לבדוק עד איפה 
נותנים מה, חלק מזה לתכנן את הכביש בלי 

 . 4-ערביות ללהתחשב באדמות ה

ן י  הוא אמר לא להתחשב.   :דבורית פינקלשטי

כן, כן, אבל כרגע שאלת כרגע, הכביש ברובו אינו  : שלמה קטן
 4יכול להרחיב אותו, כי ישראל כץ רצה לתת לנו 

 מסלולים עד ליישוב שהוא שדרג את הכביש ולא יכל. 

מסלולים, לפחות לשפר את  4אז אם לעשות  : משה אופיר
 ריה שלו. הגיאומט

 הגיאומטריה שלו בסדר גמור.  : שלמה קטן

 הגיאומטריה שלו בסדר גמור?  : משה אופיר

ן, אני שוב  : שלמה קטן טוב אנחנו דנו, אני חושב שאין מה לדו



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י  - 03-5373237הופק 
 

28 

אמרתי אנחנו לומדים את הדברים, התחלנו את 
הקשר כל משרדי הממשלה, צריך לזכור שקיבלנו את 

נו כבר במגעים עם האישור לפני בדיוק חודש והתחל
משרד החינוך, משרד הרווחה כל המשרדים, אני 
חושב שמה שהעלה אופיר היה חשוב. אני נתתי את 
התשובות אני חושב, ואני מציע לעבור לנושא הבא. 

 בבקשה. 

 אלי שי: שירותי דת בגבעת טל לפני תנופה בנייה .ב

נושא הבא לסדר היום זה אלי שי הערכות מבחינת  : שלמה קטן
 ירותי דת. בבקשה. ש

 לאור הבנייה בגבעת טל.  : אוחיון יעקב

כן וודאי לאור הבנייה בגבעת טל והיום שמענו מה  : אלי שי
 הולך להיות שם. 

 אני יכול לשחרר את היועץ המשפטי?  : שלמה קטן

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

אני משחרר את היועץ המשפטי, מסכימים? תודה  : שלמה קטן
 רבה. 

ן, מה נעשה פה אם יהיה ריב? אתה לא תוכל  : פירמשה או חייקי
 להרגיע את הרוחות. 

 לא, דווקא בגלל זה זה טוב.   :מירי בר חיים

שנים  3-טוב, אז אנחנו שומעים שגבעת טל ב : אלי שי
 1,000-הקרובות בעזרת השם תמנה לפחות כ

  -משפחות. אז אני חושב שהיקף הבנייה הזה

 . 6מת, הגז 3אמרת  : שלמה קטן

 ? 6מה  : אלי שי

 משפחות.  1,000שנים היא תהיה  6בעוד  : שלמה קטן

  -שנים 3 : אלי שי

 כמה יש היום בגבעת טל?  : משה אופיר

 700שנים, ועוד  3תוך  520יהיה  200, בונים 320 : שלמה קטן
-שנים כדי להגיע ל 6-עוד אחרי, אז אני אומר כ

1,000 . 

  -ת פיתוח שנתייםיש לנו אגרו : אוחיון יעקב

 ועוד שנתיים בנייה.  : שלמה קטן

היקף הבנייה הוא בכל מקרה דרמטי, כך אני רואה  : אלי שי
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 את זה. 

 לא אישרנו שם בית כנסת?  : משה אופיר

 לא, לא, זהו, אז עכשיו בואו נראה מה עושים.  : אלי שי

 גם מקווה.   :מירי בר חיים

 מקווה לא אישרנו?  : משה אופיר

 אישרנו.   :י בר חייםמיר

 אבל אין תקציב מספיק, אנחנו נדבר על זה גם.  : שלמה קטן

צריך לתכנן ולחשוב איך אפשר לקדם את צורכי הדת  : אלי שי
  -בגבעת טל, כי בכל זאת זה כבר

 איזה שירותי דת?  : משה אופיר

  -למשל : אלי שי

 תן לו להעלות.  : שלמה קטן

 אני אגע בזה.  : אלי שי

 אחרי זה הוא יענה.  : ה קטןשלמ

בראש ובראשונה יש את המקווה המפורסם שקיבל  : אלי שי
אישור ממשרד הדתות לפני מספר שנים, כמה שנים? 

 שנים?  5

ן  1.6וצריך ₪  900,000אבל נתנו  : שלמה קטן  ₪. מיליו

  -₪ 800,000נתנו  : אלי שי

ן  1.6וצריך  : שלמה קטן ו  ₪. מילי

ו : אלי שי גם אחרי שהמועצה הנוכחית אשררה את בדיוק. 
ביצוע המקווה, הייתם מאוד נחמדים, וקבענו כבר 
מקום והכול היה בסדר, לא מצליחים לקדם את 

ין של המקווה.   העני

 למה?  : משה אופיר

  -בגלל : אלי שי

 תכף אני אענה, אני אענה, תן לו לגמור נענה.  : שלמה קטן

י אומר שהיום דווקא יש חסר במשאב הכספי, ואנ : אלי שי
היום לאור זה של מה שהולך להיות בגבעה, אני 
חושב שהצורך הזה של המקווה באמת הפך להיות 

  -מאוד מאוד דחוף, כי זה גם
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 שנים.  6לא, זה לא דחוף זה   :מירי בר חיים

שנים, גם היום התושבים הנוכחיים  6לא, ...  : אלי שי
זה לא בא  שנמצאים בגבעה מתלוננים, זה בא אלינו

  -אליכם, ואנחנו

י גם.  : שלמה קטן  לפעמים הם באים אלי

  -אנחנו קוצצים ציפורניים : אלי שי

 מי זה אנחנו?  : משה אופיר

אנשי אלה שחובשים כיפות. קוצצים ציפורניים ואין  : אלי שי
לנו תשובות לציבור הזה, כי אנחנו מבינים שיש 

שרד בעיה. עכשיו האמת היא שהייתה כוונה ממ
 הדתות בזמנו לאפשר אולי לתת עוד איזה סכום. 

 ולא נתנו בסוף.  : שלמה קטן

ולא נתנו. זאת אומרת שהיום אנחנו במצב שאנחנו  : אלי שי
ו יותר מזה, אם אנחנו לא נשתמש  תקועים. עכשי
במשאב הכספי שעומד לרשותנו, כבר הגיע מסר 
ממשרד הדתות שהם גם ייקחו את הכסף הזה, ייקחו 

 ו למקום אחר. אות

 הם יתנו לנו איום אז אני אתן תשובה.  : שלמה קטן

 ייקחו אותו למקום אחר.  : אלי שי

 אני אענה.  : שלמה קטן

אני חושב באמת, ואני מבקש את התמיכה של חברי  : אלי שי
  -המועצה

 מה אתה מציע?  : שי רוזנצוויג

אני חושב שצריך להעביר את זה, שלמה כבר אמר  : אלי שי
ן, אני לא  מספר, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכו
כימתי את  הזה, אני חושב שצריך להעביר את זה 

  -להנדסה שיקבעו מה הצורך

 ₪.  1,600,000יש לנו, זה  : שלמה קטן

לקבוע איזה שהוא תב"ר אולי ולעזור לנו להקים את  : אלי שי
 המקווה, אחרת לא יהיה מקווה. 

 בית כנסת.  ... גם על : שלמה קטן

 רגע זה לא תב"ר כבר הכסף הזה?   :מירי בר חיים

לא, לא, זה כסף שמשרד הדתות זה כסף צבוע. זה  : אלי שי
  -כסף צבוע
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 הוא רוצה תב"ר של מועצה.  : משה אופיר

ואנחנו רוצים תב"ר, כן כמו שהיום כל בניין או כאן  : אלי שי
ה, שרוצים להקים איזה חדר של מחול או לא יודע מ

אנחנו בנפש חפצה, אני חושב שזה חשוב אני מצביע 
והכול בסדר. אני חושב שהיום באמת במצב הנוכחי, 
גבעת טל זקוקה למקווה הזה, זה כבר הגדיש את 

ן לנו תשובות   -הסאה זה כבר מוגזם אי

 מה אתה מציע?  : שי רוזנצוויג

  -אני מציע אמרתי יבנו איזה שהוא תב"ר : אלי שי

 במסגרת כספי ציבור שנכנסים למבני ציבור.  : שלמה קטן

ו : שי רוזנצוויג   -לא יכולים להצביע עכשי

ו.  : אלי שי  לא אמרתי עכשי

 לא, לא, בסדר, הוא מעלה את זה...  : שלמה קטן

ן.  : שי רוזנצוויג  אתה מציע לנסות למצוא פתרו

אמרתי... שיקבעו איזה מסגרת יביאו את זה למועצה  : אלי שי
 ונקבע... 

 אני רוצה לענות על זה.  : שלמה קטן

 אתה מדבר רק על המקווה.  : משה אופיר

  -לא, עוד מילה אחת, יש בגבעה בית כנסת : אלי שי

₪  300,000שגם השקענו, דרך אגב נאלצנו להשקיע  : שלמה קטן
 מהתב"רים לזה. 

יש בית כנסת קטן בגבעה היום שמשרת את כן,  : אלי שי
 האוכלוסייה הנוכחית. 

 רגע, בית כנסת זמני.  : משה אופיר

 ₪.  300,000כן, וגם עלה לנו  : שלמה קטן

זה גם עלה, כן. הרי פירקו את מה שהיה והביאו את  : אלי שי
החדש. אבל גם לאור זה מה שהולך להיות שמה, 

 הרי זה לא פתרון לטווח ארוך. 

 לא.  : ה אופירמש

 צריך מהיום לתכנן גם איזה שהוא בית כנסת.  : אלי שי

ן.  : משה אופיר  נכו

י : אלי שי  . נרלא משהו יביל, לא משהו כזה איזה קונטי
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 לא, בית כנסת בית כנסת.  : משה אופיר

 1,2000משפחות  1,000כן, לבנות בית כנסת.  : אלי שי
  -במשפחות אני חושב שזה מכבד גם את היישו

ן.  : שלמה קטן  נכו

 שיהיה בית כנסת בגבעה.  : אלי שי

ן ויכוח.  : שלמה קטן  אי

 בית כנסת אחד שכל העדות יתפללו בהם.  : משה אופיר

 כן, כן.  : אלי שי

 שלא יעשו לנו.  : משה אופיר

 לנו לרומנים יש בית כנסת משלנו עם כל הכבוד.  : שי רוזנצוויג

, כי אם אתה שם בית כנסת פה כאן ביישוב יש בעיה : אלי שי
  -במרכז, לבוא מיובלים

 אותו סיפור בגבעה.  : שלמה קטן

 לא, בגבעה אין סיפור.  : משה אופיר

גם תחשוב השכונה החדשה שם, נגיד שמישהו שגר  : שלמה קטן
  -על יד מגדל המים

 המרחקים הם כאלה גדולים?  : אלי שי

 לא משנה.  גם. גם בגלל הטופוגרפיה, אבל : שלמה קטן

 אבל יש מיקום לבית כנסת.  : משה אופיר

 יש.  : שלמה קטן

 מהקורה עם הכספים אבל?  : משה אופיר

שנייה, אנחנו בזמנו עשינו תכנית פיתוח על סמך, לא  : שלמה קטן
 האלה, מי שזוכר. 7 700-ידענו שיהיה ה

 מה זה לא ידענו?  : שי רוזנצוויג

 לא, לא ידענו.  : אלי שי

 לא ידענו מתי זה יגיע.  : פירמשה או

ן י  לא קיבלנו אישור.   :דבורית פינקלשטי

 לא ידענו מתי זה יגיע בוא נגיד.  : משה אופיר

בנינו איזה שהיא תכנית פיתוח מי שזוכר שכללה  : שלמה קטן
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  -את

.  : שי רוזנצוויג  שלב א'

ו  : שלמה קטן ן, כל אלה יובלים שעכשי דווקא חשבנו על אשרו
. שייקח עוד שנה לפחות, נופיה שהעררים אושר, ..

', בסוף מרץ סליחה. לקחנו  נשמעים עוד שבוע וכו
  -130-בחשבון רק את ה

 העררים על מה?  : משה אופיר

י.  : שלמה קטן  היה הרי עררים פה בישיבת בינו

ן י  ערר.   :דבורית פינקלשטי

 על מה?  : משה אופיר

ן י ן.   :דבורית פינקלשטי  על אשרו

ן, אני אומר מה  : ןשלמה קט עזוב, עזוב, לא חשוב. לקחנו בחשבו
 68יחידות  130לקחנו בחשבון מזכיר לחברים, 

יחידות. בנינו תכנית כמה זה מכניס  78-יחידות ו
. בנינו תכנית ואז  ' בהיטלי פיתוח מבנה ציבור וכו
אמרנו, המועצה הזאתי ההנהלה שאין לה כסף 

ה בתוכנית גם להוסיף אז, אני מזכיר למקווה. לא על
בית כנסת כי לא היה כספים, הכסף אמור היה להיות 

ן  2בעיקר לאולם ספורט שבינתיים קיבלנו עוד  מיליו
מתרבות וספורט, התמנה ראש רשות חדש ₪ 

 לספורט, העברתי לך. 

 בשעה טובה.  : אלי שי

ונו למעון אז שברוך השם  : שלמה קטן ונו לחטיבה צעירה, כיו כיו
ני ילדים, לחטיבת ביניים ששמנו השלמנו אותו, לג

ן  ן  7-על ה₪ מיליו ו ' ופיזרנו ₪ מילי שנתן הפיס וכו
את הכסף. עכשיו שהיום חתמנו עם ערים ויש לנו 
איזה שהוא תזרים חדש, נצטרך לשבת עם הגזבר, 
אני מאמין שבתוך אגרות מבני הציבור שהולכים 

  -לזרום לנו, אין שום סיבה שלא נמצא

 אמרת. ₪ יליון מ 17 : משה אופיר

ן  2בסדר, מתוכם לפחות  : שלמה קטן לאולם, ₪ מיליון  ₪3 מיליו
ון  ין, יהיה לנו ₪ לחט"צ צריך להוסיף איזה מילי עדי

עוד גן ילדים. להיפך אני אומר בחיובי, אני מאמין 
  -הנוספים₪  800,000-שהמועצה תוכל למצוא את ה

 ₪.  500,000 : שי רוזנצוויג

  -רהוא אמ : שלמה קטן

 כמה שצריך.  : אלי שי
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  -₪ 100,000חבר'ה כבר התכנון אכל  : שלמה קטן

 אנחנו לא יודעים.  : אלי שי

 1,600,000אני מעריך את זה ₪.  800,000-מתוך ה : שלמה קטן
הרווחנו ₪  1,400,000עזוב למדתי כבר. יספיק ₪ 

ן, ₪.  200,000 כבר עשינו שם הרי פיתוח למעו
ל יד המעון המקווה, מי זה עהשטח מפותח כבר. 

ן. אני מאמין שהמועצה תוכל  שיודע, מאחורי המעו
מיליון  17-להקצות שנשב עוד מעט על התוכנית על ה

האלה ונתחיל לבנות, בטווח כמובן, מדובר שברגע ₪ 
שיתחילו השיווקים. דרך אגב השיווקים באותם 

חודשים. כשאני  6כספים יכולים לזרום גם בעוד 
ווקים ז חודשים. יצא  6ה יכול להיות עוד אומר שי

לשיווק, והוא כותב שאני אשווק את הדירה הראשונה 
ן וכל מיני, אז צריך ₪ תקבלו את החצי מיליון  הראשו

להבין את זה, אנחנו נוכל לקבל חלק מהכסף. נשב 
על התוכנית, אני חושב שצריך לתת מודעות לנושא 

ת משפחות זכאיו 300הזה, אם בזמנו היה ויכוח אם 
יגויות של חלק מחברי  למקווה והיה פה הסתי

משפחות  500-המועצה ושל הציבור. אני מאמין ש
שנהיה כבר, לא מדבר על מה  550יכפיל לפחות 

שישבנו עם ערים, מצדיק לתת איזה שהוא מקווה, 
לגבי בית ₪.  800,000-אותו מקווה, למצוא את ה

הכנסת צריך לשבת לתכנון לפחות קובי, לראות 
אם יש לנו מפורט מקום, בשנת התקציב הזאת  תכנון

ן ותכנון. השנה  גם לנסות לקבל תקציב לזה לשיכו
הזאת לעשות תכנון בית כנסת, ושנה אחרי זה 
להתחיל לבנות את התב"ר. התב"ר בדרך כלל 
נותנים משרד הדתות, מקימים עמותה משרד הדתות 
. אז אנחנו כן ניתן את הדעת על שירותי  ' ' וכו וכו

אם עד עכשיו לא היה הצדקה למקווה בעיניי הדת. 
חלק מהחברים לפי כמות התושבים, אני חושב 

  -שהגידול

ן, אנחנו כבר אישרנו את זה. אין פה  : שי רוזנצוויג זה לא עלה לדיו
  -עניין של

 -אמרנו להקצות כסף : שלמה קטן

 הוצאה כספית כן.  : שי רוזנצוויג

 לא, כספית לא הסכמנו.  : שלמה קטן

 אנחנו רואים בעין טובה מקווה.  : שי רוזנצוויג

 לא, אז לא הסכמנו לתת כספית, כי לא היה לנו.  : שלמה קטן

ינו בטוחים : שי רוזנצוויג   -מעבר לזה כי הי

נכון, שהם יגדילו וגם לא היה לנו כסף, אני מזכיר.  : שלמה קטן
ן  17עכשיו אם אכן נכנסים  למבני ציבור ₪ מיליו
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ן  אחד. שתיים, לגבי בית כנסת להיכנס לפחות לתכנו
 השנה. כן בבקשה. 

קודם כל אין ספק שגבעת טל כאשר היא תימנה לא  : משה אופיר
 יחידות דיור?  1,000יודע כמה, 

 . 1,200, 550ועוד  700 : שלמה קטן

אין ספק שהיא זכאית גם למקווה וגם לבית כנסת.  : משה אופיר
לתי ניתנים ואם שלמה אומר שהמרחקים שם הם ב

להליכה לשומרי שבת, כמו שיש לנו ביישוב, אז אולי 
 בתי כנסת.  2אפילו 

 אולי.  : שלמה קטן

 בסדר אני מסכים עם זה.  : משה אופיר

 אחד יישאר הצריף ויעשו עוד אחד אולי.  : שלמה קטן

 כי המרחקים בשכונה רחוקים.   :מירי בר חיים

 כן, כן.  : שלמה קטן

ה אני חושב שאני באופן אישי אין לי ערעור על על ז : משה אופיר
הצורך הזה, ואני חושב שאנחנו צריכים זה. נשאלת 
השאלה אבל, אני שם את זה פה על השולחן לכל 
חברי המועצה המכובדים, קודם כל רציתי לשאול 
אותך, כשהוא מדבר על הקצבה שקיבלנו למקווה, 

 האם ההקצבה היא לא קשורה בגודל השכונה? 

 לא, לא.  : קטן שלמה

 1,000כי אם עכשיו אנחנו מדברים על שכונה של  : משה אופיר
, אולי כדאי לפנות למשרד 300במקום על שכונה של 

  -הדתות

 לא, לא,... : שלמה קטן

 . 300-להגיד להם רבותיי מה שנתתם זה היה ל : משה אופיר

ן י ן.   :דבורית פינקלשטי ן, נכו  נכו

 קשור. ... זה לא  : אוחיון יעקב

 לא קשור.  : שלמה קטן

 לא קשור?  : משה אופיר

 לא.  : שלמה קטן

בסדר, אני סומך עליך, כי גם אתה רוצה להוציא  : משה אופיר
מהם כמה שיותר, אבל אני לא יודע, אני זרקתי את 

  -זה. השאלה שבאמת רציתי
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ו יגדיל.  : שלמה קטן  הרב לא הצליח להגדיל לצערי, אולי עכשי

לא יודע, טוב. צריכים לבדוק את זה. אבל אני רוצה  : משה אופיר
להגיד משהו אחר, לא קשור בעניין הזה. אנחנו 
ין ואמרתי, אנחנו  כמועצה למרות שאני תומך בעני
צריכים גם לשים סדרי עדיפויות. האם אנחנו 

  -כמועצה

 אני אומר שכן.  : שלמה קטן

מועצה רוצים סדרי עדיפויות הכוונה. האם אנחנו כ : משה אופיר
להקים מקווה לבית כנסת לפני שעושים אולם ספורט 

  -או שזה אחד לא בא על חשבון השני

 לא, לא, אולם הספורט כבר הקצנו לו.  : שלמה קטן

  -אני לא יודע : משה אופיר

ן י   -אתה צודק  :דבורית פינקלשטי

 אבל הקצנו.  : שלמה קטן

ן י אבל ברגע שהוא אמר שיש זה מה שרציתי להגיד,   :דבורית פינקלשטי
  -אז

ן  10, 7-רגע שנייה, אני מזכיר שוב שב : שלמה קטן ו ₪ מילי
 הקודמים הקצנו את הכסף לאולם ספורט. 

 שנים כבר...  6לעולם לא יהיה מקווה, זה  : שי רוזנצוויג

בסדר, אני אומר כזה דבר, לפי דעתי כל עוד לא  : משה אופיר
  -ושבי הגבעהמספקים את השירותים הבסיסיים לת

ן י  של רוב התושבים.   :דבורית פינקלשטי

של רוב התושבים שהם שירותי חינוך סבירים שזה  : משה אופיר
  -כולל אולם ספורט

 וחט"צ חבר'ה.  : שלמה קטן

  -ובית ספר סביר : משה אופיר

  -אופיר סליחה שאני עוצר אותך : שלמה קטן

 .. אז השירותים לקהילה הדתית הם. : משה אופיר

ן ויכוח.  : שלמה קטן ן ויכוח, סליחה שאני עוצר אותך, אי  אופיר אי

 זה מה שאני אומר.  : משה אופיר

לכן כשעשינו את התוכנית הקודמת התלת שנתית  : שלמה קטן
, 250-יחידות כ 200-של פיתוח ובנינו על סמך כ

לקחנו את מה שיש ואמרנו אנחנו מצטערים אנחנו 
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ן לנו כסף להוסיף. היום שיש לנו  בעד המקווה אבל אי
סכומים אחרים למבנה ציבור, כן לדעתי אפשר 
להשלים את המקווה, להיכנס לתכנון בית כנסת 

 בשביל לדעת על איזה סכום מדברים. 

 תכנון תמיד אפשר לעשות.  : משה אופיר

ואז נבוא למשרד הדתות לדרעי ונבקש תב"רים לבית  : שלמה קטן
-שיהיה בסביבות ה כנסת. מה שיחסר אני מאמין

 נבוא למועצה ונאשר. ₪, מיליון ₪  700,000

בסדר. בהינתן ששאר השירותים לתושבים יינתנו  : משה אופיר
  -בצורה

 דבורית רצית לשאול משהו ונתקדם.  : שלמה קטן

ן י לא רציתי לשאול, רציתי להגיד רק, קודם כל אם   :דבורית פינקלשטי
ם ככה ידענו באמת עומדת לגדול השכונה הזאת וג

  -שהיא תהיה כמעט בגודל של

 חצי, היא תהיה חצי משלנו.  : שלמה קטן

ן י  של השכונות הוותיקות.   :דבורית פינקלשטי

 . 1/3היא תמיד תהיה  : שלמה קטן

ן י  אני נזהרת במונחים.   :דבורית פינקלשטי

 בסוף.  1,200מול  1,900 1,800זה יהיה  : שלמה קטן

ן י י  :דבורית פינקלשטי   -אוקי

 ? 1,900פה יש  : משה אופיר

 . 1,700יהיה. היום  : שלמה קטן

ן י אז ברור לנו שלא משנה כמה תושבים זקוקים לזה,   :דבורית פינקלשטי
י ומכובד,  הדבר הראשון לטעמי זה בית כנסת ראו
לטעמי לפני מקווה, כי אני חושבת שיותר אנשים 

 משתמשים בבית כנסת מאשר מקווה. 

 זה לא ככה, אצלם זה לא ככה.  : שלמה קטן

ן י  -זאת הייתה דעתי  :דבורית פינקלשטי

נשאלת השאלה אם בית כנסת ארעי שיש האם יותר  : משה אופיר
  -חשוב לבנות בית כנסת קבוע

ן י  שאלה רלוונטית.   :דבורית פינקלשטי

 לא, אבל הדתיים אצלם יותר חשוב המקווה.  : שלמה קטן

ן, בית כנסת יש לו פחות מגבלות, לא, זה לא   :מירי בר חיים העניי
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 זאת אומרת אפשר להתפלל בהרבה מקומות. 

אנחנו בחגים הרי ממילא גם פה אני מתפלל באולם  : שלמה קטן
 ספורט. 

ן י אני מודה אני לא מבינה מזה, חוץ מלשמוע את   :דבורית פינקלשטי
  -תקיעת השופר

סת נראה הילדים שלי שהיו קטנים חשבו שבית כנ : שלמה קטן
כמו אולם ספורט. נגיד אם יהיה אולם ספורט, בחגים 

 נוכל לתת להם להתפלל כמו שפה. 

ן י  כמו שהיה פה בהתחלה.   :דבורית פינקלשטי

  -עד היום, מה זה כמו. עד היום : שלמה קטן

ן י  היום לא מתפללים באולם.   :דבורית פינקלשטי

 אני מתפלל באולם ספורט בחגים.  : שלמה קטן

יןדבור  אבל יש ליד בית כנסת.   :ית פינקלשטי

 לא מספיק.  : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

 לבנות אולם ספורט שם ולעשות ממנו גם בית כנסת.  : משה אופיר

 לא, לא, אי אפשר, אלא לשימוש בחגים.  : שלמה קטן

 לא, אין מצב.  : אלי שי

 חבר'ה לא, לא, עזוב, עזוב.  : שלמה קטן

 ות אולם ספורט לא פעיל. בשבת : משה אופיר

לא שבתות, אנחנו מדברים בחגים. מתי יש את  : שלמה קטן
  -הבעיה בכלל

ן י   -אבל מה שאני רציתי להגיד  :דבורית פינקלשטי

 זה מבנה משולב.  : משה אופיר

 זה בחגים ייקרה אל תדאג.  : אלי שי

ן י מה שאני רציתי להגיד זה שאני מרגישה לפתע   :דבורית פינקלשטי
פתאום לקראת סוף הישיבה, שאנחנו כמו איזה 
ילדים קטנים שעומדים לקבל איזה ג'ארה של 
מסטיקים עגולים ומתחילים ככה לדבר איפה זה 

 הולך. 

 לכן אני אמרתי סדרי עדיפויות.  : משה אופיר
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ן י ן  17  :דבורית פינקלשטי   -זה לשבת בשום שכל₪ מיליו

 נית חדשה. בוודאי אני אמרתי שנביא תכ : שלמה קטן

ן י  לחשוב לאיפה ילך לאן מה סדרי העדיפויות שלנו.   :דבורית פינקלשטי

דבורית אמרתי צריך להביא תכנית, כמו שעשינו את  : שלמה קטן
 הדיון הידוע. 

ן י  -וזה לא קשור לשירותי הדת  :דבורית פינקלשטי

ון הידוע, הדיון הקודם שהיה על  : שלמה קטן את זוכרת את הדי
ישבנו בהנהלה הבאנו את זה למועצה ₪,  מיליון 10

 אחר כך, הצגנו... 

  )מדברים יחד(

ין לא הכניסו אותה לתנור,  : שי רוזנצוויג אנחנו חותכים עוגה שעדי
אבל אני מסכים עם דבורית, צריך לעשות את זה 

  -בצורה מושכלת

ון.  : שלמה קטן  זה יובא אליכם לדי

וצה לחזק את דבריו של מן הסתם ועם זאת אני ר : שי רוזנצוויג
  -שנים אני שומע וזה לא קורה 6אלי, 

ן  : שלמה קטן י  לא יפילו אותנו. ₪  700,000עכשיו שעדי

  -אני מסכים וצריך למצוא את הדרך לעשות את זה : שי רוזנצוויג

 נמצא.  : שלמה קטן

 ולהתקדם הלאה בתנועה.  : שי רוזנצוויג

 אני אמצא, אנחנו נמצא.  : שלמה קטן

 

 הכדורסל מכבי אלפי מנשה ביישוב  ועדוןגבי סויסה: גורל מב. 

 הנושא הבא זה שלך שי.  : שלמה קטן

ן י  לא, של גבי.   :דבורית פינקלשטי

 הא גבי סליחה. תעלה את זה בקצרה.  : שלמה קטן

ן י  גורל מועדון הכדורסל.   :דבורית פינקלשטי

 נשה. כן. גורל מועדון הכדורסל מכבי אלפי מ : גבי סויסה

מכבי הרצל אלפי מנשה מאתמול, הם החליטו.  : שלמה קטן
 אתמול הם הודיעו היה טקס, הודיעו. 
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ן.  : שי רוזנצוויג  נכו

 מכבי אישרה.  : שלמה קטן

האם זאת השנה שהמועצה והיישוב מכריזים על סוף  : גבי סויסה
₪  227,000-ליגת הכדורסל עקב חוב מצטבר של כ

מכבי אלפי מנשה  ?2016עד שנת  2013משנת 
מפעל גאווה של היישוב במשך שנים רבות שגידל 

  -ילדים ונוער

 תיתן לו את זה, אחר כך נצרף לפרוטוקול.  : שלמה קטן

בוגרים שהמשיכו בתנופה למכללות בארץ והכשירו  : גבי סויסה
תלמידים שלנו לשחקנים מובחרים בליגות הארציות, 

. אני חושב בערים: הרצליה, רעננה, הוד השרון וכ ' ו
שזאת טעות מרה לוותר על המפעל החשוב הזה, אני 
ון שמפעל  מעלה את הנושא הזה לסדר יום, מכיו
הכדורסל מאוד חשוב לקהילה וליישוב. חוב נוצר 
באופן אובייקטיבי עקב תקציב גרעוני של המועצה 

, הוחלט לקצץ בתקציב תמיכות 2013בסוף שנת 
  -190-ל₪  300,000שהיו דאז 

 ₪.  190,000השנה היה ₪,  150,000בהתחלה  : קטן שלמה

והוא מותנה בסימן שאלה שאם ₪,  190,000-כן, ל : גבי סויסה
יתאפשר למועצה לממש את ההתניה. עבור כל 
ינו איגוד הספורט,  תקציב התמיכות ביישוב דהי
תנועת הצופים, תנועת בני עקיבא. כידוע לכם בשנת 

צה דאז התחייבה הצטרפנו לאיגוד כאשר המוע 2012
כל שנה מתקציב ₪  150,000-לתשלום של כ
לפי ₪,  135,000הועברו רק  2016התמיכות. בשנת 

הנתונים שקיבלתי מאורית, נוצר חוב, בעצם לא חוב 
  -אלא אי השלמה

 אי מתן מספיק.  : שלמה קטן

הועברו  2013בשנת ₪.  15,000-אי מתן מספיק כ : גבי סויסה
על בעצם קפיצה ₪  155,000-דווקא קצת יותר כ

-משנה קודמת ושוב נשאר לנו כ₪  5,000איזה 
הועברו רק  2014להשלים אותם. בשנת ₪  10,000
-החוב גדל שוב, החוב גדל כבר מ₪  62,000
הועברו רק  2015בשנת ₪.  97,000-ל₪  10,000
-את כל הוכמעט כל שנה לא סופקו ₪  75,000

  -תמיד היה₪,  150,000

 ור. בר : שלמה קטן

לכן נוצר מצב כאילו שאנחנו באיזה שהוא מקום  : גבי סויסה
 227,000ומשהו, ₪  220,000הגענו למצב של איזה 

₪-  

 פער.  : שלמה קטן
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  -פער, בין התשלומים שהמועצה הייתה אמורה לשלם : גבי סויסה

 גרעון מצטבר.  : משה אופיר

בצורה מצטבר. איגוד הכדורסל שוקל, באמת אבל   : גבי סויסה
שאנחנו חייבים לשקול אותה, הוא שוקל פשוט לפסול 
אותנו מהליגה בעקבות החוב שנוצר או האי תשלום 
ששולם, בואו נגיד אחרת. הרי מפעל הכדורסל 

  -אמרתי שוב הוא תפארת לקהילה וליישוב

 מה זה קשור לאיגוד?  : אלי שי

  -אם אנחנו ניתן : גבי סויסה

כמו שהפועל תל אביב כשהיה חוב זה בליגה היום.  : שלמה קטן
ן.   רצו לסגור אותה, היום זה החוק אסור יהיה גרעו

 הא זה החוק.  : אלי שי

ן, אל תדאגו.  : שלמה קטן  בסדר יש לי פתרו

 תביא ספונסרים.  : משה אופיר

ו  : שי רוזנצוויג לא הבנתי, כאילו מכבי הרצל אלפי מנשה עכשי
 רוצים לסגור? 

 חבר'ה הגזמתם. לא, לא,  : שלמה קטן

לא, תכף תשמעו, אני אתן תשובה. האם אנחנו ניתן  : גבי סויסה
יד לנושא? לדעתי זאת טעות לוותר על מפעל זה. 
ן לנו ברירה אלא למצוא מקור תקציבי  לכן פשוט אי

 שיפרע את כל החוב עד סוף השנה. 

 עד סוף השנה?  : משה אופיר

  -תקציבעד סוף השנה. ובנוסף להגדיל  : גבי סויסה

 ... מקור תקציבי...  : שלמה קטן

-ל 2017להגדיל את תקציב התמיכות לשנת  : גבי סויסה
כדי לשמור על הבטחת המועצה להמשך ₪  250,000

לאיגוד הכדורסל ₪  150,000-תשלום של ה
ולהמשיך לקיום מפעל חשוב, גם ליישוב לנוער 

 ולמבוגרים. 

 כמה תקציב התמיכות? : משה אופיר

שנייה, שנייה, אני יכול לענות? תקציב התמיכות  : ןשלמה קט
אני מזכיר. מסגרת ₪  190,000בשנה הזאת היה 

 100,000-התמיכות ומהם קיבל הכדורסל בסביבות ה
 משהו כזה. ₪  ₪96,000, 

 היה לספורט.  50% : משה אופיר



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י  - 03-5373237הופק 
 

42 

 ₪.  95,000 : גבי סויסה

כי  אני ישבתי למדתי את הנתונים,₪.  95,000 : שלמה קטן
אירית וגם גבי וגם דליה הציגו לי את הנתונים, 

  -והגענו למסקנה ש

אתה לא אוהב שמפריעים לך נכון? גם אני לא אוהב  : משה אופיר
שמפריעים לי, רק שתדע. כשאני מדבר אתה כל 

  -הזמן מפריע לי. אתה לא אוהב את זה אז

ו.  : שי רוזנצוויג  אתה מנסה לחנך אותו עכשי

 ה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. מ : משה אופיר

 זה לא מתאים...   :מירי בר חיים

 לא, אני אומר לו.  : משה אופיר

 אתה מנסה לחנך אותו.  : שי רוזנצוויג

אני אומר לו, כל פעם שאני מדבר הוא מתפרץ,  : משה אופיר
  -עכשיו כשאני מדבר משהו הוא כאילו

ילה. חבר'ה לא אמרתי כלום, אני לא אמרתי לך מ : שלמה קטן
קודם כל ישבתי למדתי את הנתונים גם דליה גם גבי 
גם עם רכז הספורט, קובי, אילן ואני. והמסקנה 

-הייתה שבשנות התקציב הקרובות צריך בערך כ
לשנה להגדיל את התמיכה, ₪  ₪60,000  50,000

אז נוכל לעזור. מצד שני ₪  150,000-אם נגיע ל
ן. קרה לצערי, אתה יודע שבני עקיבא ל  א קיימים, אי

ן י  מה הם לא?   :דבורית פינקלשטי

 לא קיימים.  : שלמה קטן

 מה זה לא קיימים?  : אלי שי

 הם לא קיימים, אתה יכול לבדוק.  : שלמה קטן

 התפרקו.  : משה אופיר

 התפרקו.  : שלמה קטן

 התפרקו הקבוצה התפרקה.  : משה אופיר

ם את האמת. כרגע חבר'ה לא נפתח דיון אני אומר לכ : שלמה קטן
  -התפרקו, לכן אני מתכוון

 גם השחייה התפרקה.  : משה אופיר

ן י ון לתת את זה לכדורסל?   :דבורית פינקלשטי  אתה לא מתכו

ון להציע את זה : שלמה קטן   -רק שנייה, אני מתכו
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 הלוואה רק, בתור הלוואה.   :מירי בר חיים

 -תקשיבו, הכוונה שלי להגדיל : שלמה קטן

 זה לא...  : נצוויגשי רוז

בסדר, יהיה ויכוח במועצה ויהיה רוב. הכוונה שלי  : שלמה קטן
וני זה, להגדיל  כראש מועצה כדי להציל מפעל חי
קודם כל את תקציב התמיכות שזה בטח תשמחי 

 לשמוע. 

 לכמה?  : משה אופיר

 אני יושב עוד על המספרים.  : שלמה קטן

 צריך לבדוק אותם.  : גבי סויסה

אני לא נכנס, אני אומר יושב על המספרים, את לא  : קטן שלמה
 מקשיבה. 

ן י  סליחה.   :דבורית פינקלשטי

הכוונה שלי להגדיל את תקציב התמיכות באופן כללי,  : שלמה קטן
ומשהו של בני עקיבא ₪  30,000-ומההתפנות של כ

כאשר ₪,  ₪60,000  50,000זה למעשה ייתן מעל 
ותר גדול יופנה לכדורסל, חלק יופנה לצופים וחלק הי

כי אנחנו מדברים על סכנה לקיום. אנחנו לא נכנסים 
ון התקציבי.   לדי

ן י   -זה תמיכות שלמה, אתה לא יכול  :דבורית פינקלשטי

  -בסדר, לכן אני אומר אני, אני הולך : שלמה קטן

 הוא אומר שהוא מציע.  : שי רוזנצוויג

שר את הגמישות אני נותן מסגרת, המסגרת תאפ : שלמה קטן
 הזאת. אחרי זה בתוך המסגרת הזאת יהיה ויכוח. 

בסדר, בדיון הזה אנחנו רק מבקשים לבחון את  : שי רוזנצוויג
ין...   העני

אני חרד בדיוק כמו שאומר גבי, יש שם מפעל באמת,  : שלמה קטן
אתמול ראיתי את המשחק ראיתי את הילדים, ראיתי 

לא היו במפעל את הקהל, ראיתי ילדים שחלקם אם 
  -הזה, אני לא רוצה להגיד שמות

ן י שלמה, אני משחקת כדורסל אני במכבי, אני נמצאת   :דבורית פינקלשטי
  -פה ולא באימון

  -אני אומר שמעבר להיבט הספורטיבי : שלמה קטן

ן י   -בגלל שיש ישיבה. אבל  :דבורית פינקלשטי
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ן.  : משה אופיר  גם אני לא הלכתי לאימו

יןדבורית פינ  ואנחנו בשנה הבאה נרשם לליגה נשים.   :קלשטי

הרשמות לליגה זה עוד הוצאה. אני אומר אנחנו  : שלמה קטן
צריכים להבין שזה לא רק היבט ספורטיבי יש פה 
היבט חברתי ואני לא רוצה להגיד, בלי שמות. לכן 

  -אני מתכוון להביא להנהלה ולמועצה

 אני רוצה לדבר אחריך.  : משה אופיר

אבל קצר תשתדלו. אני רוצה להביא למועצה  : מה קטןשל
ולהנהלה וכמובן למועצה, כל מיני דרכים תקציביות 

  -קודם כל להגדיל את מסגרת התמיכות

ן י  נהדר.   :דבורית פינקלשטי

שיאפשרו לוועדת התמיכות שיש חברים מכל הסיעות  : שלמה קטן
 אני מתאר לי, הם ישבו וזה. אני נותן להם את הכלים

כדי לעזור לכם. עכשיו לא מדובר בשנה אחת לסגור 
אנחנו דוחפים  2018לכם, אם נצליח עכשיו שנת 

  -אליה יותר באופטימיות

ן י   -עמותות 4גבי זה יהיה קל, זה יהיה קל, כי מתוך   :דבורית פינקלשטי

 . 2נשארו  : שלמה קטן

ן י  . 2לצערי נשארנו   :דבורית פינקלשטי

ו. בסדר נסג : גבי סויסה  ור את זה, בואו לא נדבר על זה עכשי

ן : שי רוזנצוויג ו   -זה לא די

יצטרכו לבוא אחרי זה למועצה להגיד תגדילו לנו  : שלמה קטן
את התמיכות נעשה ₪  ₪15,000  10,000בעוד 

ון. אני אומר אנחנו צופים גם לשנת   2018די
, מי שזוכר, 2017באופטימיות יותר גדולה מאשר 

תהיה  2018-ים צופה ביחד איתי שלפחות ועדת כספ
עוד יותר טובה, גם בגלל הבנייה גם בגלל דברים 
נוספים, ולכן נוכל אולי להגדיל. ולכן תצטרכו 

 להתאפק גבי, אנחנו כמועצה לא ניתן לזה ליפול. 

כן, אבל מצד שני הם חייבים לראות שכל הכדורסל   :מירי בר חיים
ן.   הזה מתנהל והתקציב נכו

  -הם מתנהלים לדעתי : שלמה קטן

  -כי דיברנו על הקבוצה של הבוגרים  :מירי בר חיים

  -הבוגרים כנראה : שלמה קטן

 ₪.  90,000שזה רק בעצמו   :מירי בר חיים
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ן, אנחנו גם דורשים שהבוגרים שלא משלמים : שלמה קטן   -נכו

 ישלמו.  : גבי סויסה

 ישלמו.  : שלמה קטן

 א אחר. בסדר, זה כבר נוש : גבי סויסה

 אבל זה משהו אחר.  : שלמה קטן

 אבל לא נפגשתם איתם בכלל.   :מירי בר חיים

ן י ן, בדיוק הדיונים שלנו בוועדה...   :דבורית פינקלשטי  לא, אבל זה נכו

דבורית זה נועד קודם כל עדיפות בשביל הנוער  : שלמה קטן
 ומטה. 

ין זה...   :מירי בר חיים  לא, זה ברור, אבל עדי

ולכן חלק מהדרכים לשקם זה יצטרכו לקחת איזה  : טןשלמה ק
שהוא סכום שתציג לנו אירית אולי. טוב, בבקשה 

 אתה ראשון אחרי זה מירי ואחרי זה נמשיך. 

 190,000התקציב של התמיכות כמו שאמרת היה  : משה אופיר
-50כשאנחנו בקריטריונים שלנו מחלקים את זה ₪. 
אתם יודעים אבל  זה. לא יודע אם 50ספורט  50. 50

  -קבוצת השחייה עברה למסגרת אחרת

 יודעים.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 יודעים, יודעים.  : שלמה קטן

ן י  לא משנה, היא לא הגישה.   :דבורית פינקלשטי

אז אני מספר לכם, היא עברה למסגרת אחרת להוד  : משה אופיר
ן, ושם אין את מה שאני בזמנו דאגתי שיגישו  השרו

שיהיה רישום אצל רשם העמותות וכל הסיפורים 
ו, אז לכן הם לא  ן ואין להם את זה עכשי ניהול תקי

 זכאים. 

ן.  : שלמה קטן  נכו

 אז כבר חוסכים את הסכום הזה.  : משה אופיר

ן י  אבל כבר נתנו להם כסף.   :דבורית פינקלשטי

 . 3השנה הם קיבלו  : שלמה קטן

 לא, לא השנה.  : משה אופיר

 הוא צודק.  2016-ב : ה קטןשלמ
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ן י  ₪.  10,000הם קיבלו  2016-ב  :דבורית פינקלשטי

  -בסדר : משה אופיר

 אנחנו נמצא את הדרך, יכול להיות שהפסדנו.  : שלמה קטן

  -אני לא נכנס לפרוצדורה : משה אופיר

ן י  בסדר, זה לילדים שלנו לא קרה כלום.   :דבורית פינקלשטי

נס לפרוצדורה הזאת, זה לא עכשיו חשוב. אני לא נכ : משה אופיר
אז מהספורט יש רק קבוצה אחת, מהתנועות נוער יש 
קבוצה אחת. אז זאת אומרת באופן תיאורטי הצופים 

  -אמורים לקבל חצי מהזה

 מה זה משנה?...  : אוחיון יעקב

 לא, זה לא חצי חצי זה לא הלך ככה.  : שלמה קטן

 -אנחנו החלטנו בוועדה : משה אופיר

  )מדברים יחד(

 ... תדבר בכללית, כי אסור לנו...  : שלמה קטן

אני מדבר בכללי נו חצי חצי. אני מקווה שהצופים אם  : משה אופיר
 שלהם.  50-בני עקיבא יתפרקו אז הם יקבלו את ה

 בסדר.  : שלמה קטן

עכשיו אם אתה אומר לנו סביב השולחן הזה, שאתה  : משה אופיר
 שהיה נכון? ₪  190,000-הולך להגדיל מעבר ל

ן, אני מביא בהצעה שלי הגדלה, עוד לא יודע את  : שלמה קטן נכו
  -הסכום המדויק

של  50%-הגדלה. אז פחות או יותר אנחנו מגיעים ל : משה אופיר
 של הזה. ₪  150,000-ה

  -אנחנו נראה, דבורית : שלמה קטן

 ₪  300,000-אם הוא מגיע ל : משה אופיר

יןדבורית פינקלש  ₪?  300,000איפה   :טי

ן לי  : שלמה קטן ₪  190,000-דיברתי להגדיל מ₪,  300,000אי
 בכמה עשרות. 

אז אין בעיה. אם הוא ₪  300,000-אם הוא מגיע ל : משה אופיר
 תהיה בעיה. ₪  300,000-לא מגיע ל

י, בסדר.  : שלמה קטן  אוקי
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ן כולנו חושבים שזה ברור,   :מירי בר חיים אף אחד לא ברמת העיקרו
 רוצה...

 נכון? ₪  70,000כרגע הצופים מקבלים  : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

אני עכשיו רוצה להיכנס למה שאת אמרת, ואמרת  : משה אופיר
דבר מאוד חשוב. אנחנו מסתכלים על הכדורסל 
כמקשה אחת, באמת כמו שגם אתה אמרת. אני לא 

  -רואה שום סיבה עם כל הכבוד לתת תמיכה

 אז כולנו מסכימים גם המתנ"ס.  : קטןשלמה 

רגע, רגע, רגע, לקבוצות הבוגרים. הבוגרים עם כל  : משה אופיר
הכבוד אני לא רואה סיבה לתת להם תמיכה, אתם 
רוצים לשחק כדורסל, אני מדבר לתת תמיכה כמו 

  -שאתה אמרת לקבוצות הנוער הילדים

 ד את זה. אנחנו לא נכנסים לפירוט אז בכללי תגי : שלמה קטן

 בכללי אני מדבר.  : משה אופיר

 מקבל בכללי.  ,מקבל : שלמה קטן

 בכללי.  : משה אופיר

מקובל. טוב חבר'ה אנחנו נכנס לפירוט יותר גדול  : שלמה קטן
שיהיה בהנהלה, ובישיבת התקציב אנחנו נמצא. 
דבורית בישיבת התקציב נצטרך למצוא, אני עוד 

הנתונים. למשל המים יושב עם אילן, כל יום משתנים 
 אגורות.  X ,14-הודיעו לנו עכשיו על ירידת המחיר ב

ן י  ירידה...   :דבורית פינקלשטי

זה משפיע מצד אחד הורדת הוצאות מצד שני  : שלמה קטן
הכנסות, אז נותן עוד גמישות. היום הייתי אצל שר 

 ₪.  100,000הרווחה נתן כמה עשרות אלפי, כמעט 

 שלך לכדורסל גבי, אתה משחק שם?  מה הקשר : משה אופיר

 הוא חבר הנהלה במתנ"ס.  : שלמה קטן

 הא הוא חבר הנהלה במתנ"ס.  : משה אופיר

הנושא יידון במסגרת הדיון בתקציב המועצה  החלטה:
 )תמיכות(. 2017לשנת 

 שי רוזנצוויג: מתקני הספורט ביישוב .ג

יג. : שלמה קטן ו ן, שי רוזנצו   חבר'ה הנושא הבא והאחרו

 שי בבקשה.  : אוחיון יעקב
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טוב, אז אני ארזתי את זה קצר, כי ידעתי שאני  : שי רוזנצוויג
ן.   אהיה אחרו

 אני נשארתי רק בשבילך.  : משה אופיר

אני מודה לך, באמת אני מעריך את זה. עוד נושא  : שי רוזנצוויג
 ספורטיבי מתקני מגרשים. 

ן י ינו מעניינים ע  :דבורית פינקלשטי ד עכשיו משה, נכון? גם הנושא אבל הי
 של אלי, גם הנושא של גבי. 

תאמיני לי יש לי דבר מאוד חשוב שאני צריך לצאת  : משה אופיר
ו.   ואני לא יצאתי אלי

ן י  אבל זה מאוד מכבד אותנו באמת.   :דבורית פינקלשטי

אני רוצה להעלות את מצב מתקני הספורט באלפי  : שי רוזנצוויג
ה אליי קבוצה של תושבים, אני מנשה. לאחרונה פנת

, ביניהם היו נציגים  משחק כדורגל במגרש בצוותא ב'
ילדים  100-של עוד כמה קבוצות. סך הכול מעל ל

נוער ובוגרים, ומוצאים הנאה במפגש חברתי 
ספורטיבי כגון משחק כדורסל כדורגל. אז היו להם 
כל מיני תלונות ממצב המשטח דרך לכלוך והזנחה. 

מבחינת היה בגלל שהגדר קריטי ביותר אבל הדבר ה
מאחורי השער שבורה אז נוצרו דוקרנים שמפנצ'רים 
את הכדורים, כל שבוע הם נאלצים להשקיע כסף 
בקניית כדורים חדשים. המשכנו לשוחח שאלתי מדוע 
הם לא משחקים במגרשים אחרים. המשכנו את 
השיחה ויש עוד מגרשים ביישוב. מסתבר שלטענתם 

ן להשתמש במגרשים אחרים מכל מיני לא ממש נית
סיבות. לדוגמא: מגרש המיני פיץ' בגבעת טל, למה 
שלא תשחקו שם שאלתי. וענו וגם ראיתי שמדובר 
במגרש שנמצא סמוך לוואדי וכל הכדורים עפים 
לשם, אז עדיף מבחינתם לשחק בכדור מפונצ'ר 

  -מאשר

 מאשר לאבד...  : גבי סויסה

פיזית מגרש מגרש ולכל אחד מהם נמצא  עברנו כך : שי רוזנצוויג
סיבה שלא מאפשרת לשחק. מגרש הדשא בעייתי 
'. מגרש  לשחק כי אסור להיכנס, בגלל חוגים וכו
כדורגל... הוא קטן מידי ולרוב אין תאורה והשער 
סגור. מגרש הכדורגל המקורה שליד אולם הפיס, אין 

 שערים הורידו אותם לפני מספר שנים. 

 י הוראה של משרד החינוך. לפ : שלמה קטן

 בסדר, אז מה ביטלו את השערים בכדורגל?  : שי רוזנצוויג

לפי החוק כן, היו הרוגים ומשרד החינוך הורה  : שלמה קטן
 להוריד. 
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 בוא נוריד בכל היישוב.  : שי רוזנצוויג

אסור כדורים ביחד עם סל. מקום שיש שם, אלא מיני  : שלמה קטן
 ל שנהרגו ילדים. פיץ' שתכננו אחרת, בגל

ן י   -רגע, איפה שיש עמוד של סל  :דבורית פינקלשטי

 אי אפשר היה לחבר את זה על ידו את הסל.  : שלמה קטן

 כן אבל אפשר לעשות...  : שי רוזנצוויג

היה על זה הרי המשפט הידוע בתל אביב קיבלנו  : שלמה קטן
 הוראה. אנחנו רוצים... 

 ודק. אפשר לרוחב, הוא צ : משה אופיר

אמרנו אין שערים מאז שהורידו אותם, בסדר לפני  : שי רוזנצוויג
שנים. כאמור מגרש המיני פיץ' אין רשת עילית לכן 
הכדורים עפים לעולם שכולו חור. אני רוצה להוסיף 
לכך את העובדה שמתקני הכושר ביובלים הם עוד 
דוגמא שהיוו אטרקציה ביישוב הוסרו לפני שנים 

ו או הוחזרו, שבאופן כללי לא רבות, לא הושמש
הקדשנו מספיק משאבים על מנת לאפשר לתושבים 
לנצל מתקנים ומגרשים ביישוב. לכן אני מציע בלי 
לפגוע באף אחד כמובן, להטיל שוב על האחראים על 
תחום הספורט ביישוב, לערוך סקר מגרשים 
ומתקנים. ובמקביל להיפגש עם אותה אוכלוסייה 

להם. באמת לא הקדשנו על זה ולשמוע על הצרכים ש
יותר מידי משאבים, בואו נאמר אנחנו בשנה 
הרביעית פה של הקדנציה, ולהכניס את הכשרת 

 המגרשים לתוכנית העבודה בעדיפות. 

 קודם כל כן נעשה לפחות דבר אחד.  : שלמה קטן

  -להוסיף רשת שמונעת מכדורים לעוף לוואדי : שי רוזנצוויג

ו : גבי סויסה  ת. זה שטוי

, באמת אני חושב או לסדר גדר או כל מיני דברים : שי רוזנצוויג
דברים שניתן ואפשר ליישם מהר. בהמשך אפשר 

 לחשוב מעבר לכך וזו הצעתי. 

מגרש טוב, קודם כל לפחות שדרוג אחד נעשה זה  : שלמה קטן
הכדורגל שפה עם ההשקעה שנעשתה בדשא וכו' 

. יש לנו תכנית '   -וכו

 יפה במרכז? א : משה אופיר

 במרכז כן.  : שלמה קטן

 הוא לא פתוח לאף אחד.  : משה אופיר
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רק שנייה, קודם כל חלק מהציבור כן משתמש, ובקיץ  : שלמה קטן
זה כן פתוח לכל הנוער. עושים מה שנקרא ימי 

פעמים בשבוע, הוא מכיר את זה  3פעילות כל לילה, 
 שי, כן עושים. 

 שם כדורגל. אבל אי אפשר לשחק  : משה אופיר

... אבל לא נכנס לזה. כרגע יש גם תכנית לשדרג את  : שלמה קטן
האזור הזה, אנחנו מחכים להרשאת זכויות. מי 
שיודע ברשות הספורט וגם הטוטו והפיס דורשים 
מאיתנו זכויות. רק לפני שבועיים הצלחנו לקבל סוף 
סוף את הזכויות על השטח הציבורי ואת צוותא ב'. 

נהל המינהל מעביר את זה לעוזר שר זה עובר למי
ו יש לנו  ' קיבלנו ועכשי ן וכו ₪,  150,000הביטחו

אנחנו עושים זה לא קשור רק מעדכן, פיס ירוק את 
 גן משחקים גדול בצוותא ב'. 

 חן חן למעדכן.  : שי רוזנצוויג

 לא, הגיע אתמול.  : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : שי רוזנצוויג

בדיוק ישבתי על יד אורית הראיתי לה. אתמול הגיע  : שלמה קטן
התיישבה על ידי אורית אני אומר לה תראי כרגע 

 הגיע, אתמול. 

 עדכון טוב.  : שי רוזנצוויג

פה ביקשנו אישור זכויות, עכשיו איבדו את הטופס  : שלמה קטן
  -שלנו אצל עוזר שר הביטחון

ן.  : משה אופיר  על מה אתה מדבר? אני לא מבי

 ני רוצה לענות תכף על הספורט. א : שלמה קטן

 מה זה קשור למה שהוא אמר.  : משה אופיר

ן  : שי רוזנצוויג לא משנה תן לו עד שהוא יגיע לנקודה, אני ממתי
 בסבלנות. שרדתי אותך ואותו. 

  )מדברים יחד(

' פה  : שלמה קטן נגיע לספורט, הגשנו תכנית לרשות הספורט וכו
הזדמנות נעדכן לשדרוג מגרשי כדורגל ותוספת, ב

כשזה יגיע האישור. בשביל לקבל את הכסף צריך 
 אישור זכויות. 

ן י  זאת לא מירי רגב?   :דבורית פינקלשטי

זה דרך מירי רגב. יש כסף אבל אישור הזכויות שכב  : שלמה קטן
 באיזה שהוא מקום. 
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ן.  : משה אופיר  אישור זכויות למה? אני לא מבי

יב אותנו להביא אישור זכויות כל שטח ציבורי מחי : שלמה קטן
למועצה באותו מקום. והמינהל נותן לך את זה 

זה חוק. חוקים חדשים שנכנסו ₪,  3,000תמורת 
 בשנים האחרונות שפעם לא היה. 

המגרש לא שייך למועצה? לא הבנתי. המגרש לא  : משה אופיר
 שייך למועצה. 

ה לא לא. הוא שאל מה המועצה עושה... סליחה את : שלמה קטן
 היית פה. 

 לא הבנתי, המגרש לא שייך למועצה?  : משה אופיר

שוב, שטח ציבורי להלכה כאילו לא שייך למועצות  : שלמה קטן
כבר. כשאתה רוצה לעשות בית ספר היום דורשים 
ממך אישור זכויות בשטח החום. ואז מי שנותן לך 

 49-את זה זה המינהל, אותך איתך חוזה חכירה ל
ם כסף, זה החוקים היום. קיבלנו גם שנה, אתה משל

לזה, יש ועדה בשבוע הבא מתכנסת, בעקבות זה 
אדון שי לפחות פה יהיה שדרוג של מגרשים ותוספת 
'. אתה רוצה להגיד על זה מילה מה יהיה שם? תן  וכו

 מילה. 

חבר'ה אני מציע תחום הספורט הוא תחום שהועבר  : אוחיון יעקב
, יש שם רכז ספורט למתנ"ס. אני חושב שלא מכובד

ויש שם צוות של ועדת ספורט של המתנ"ס, שעובדת 
  -בשיתוף

  -אולי נזמין את : שלמה קטן

ין של  : שי רוזנצוויג המילה מכובד לא שייכת אבל, אין פה עני
 מכובד. 

 לא, לא, כאילו לא לעקוף לא לזמן אותם.  : שלמה קטן

 אני חוזר בי מהמילה לא מכובד.  : אוחיון יעקב

 לא, להזמין אותם הוא רוצה.  : שלמה קטן

אני חוזר מי מהמילה לא מכובד, בסדר? אבל התחום  : אוחיון יעקב
הזה ברגע שהמועצה קיבלה החלטה והעבירה את 
התחום הזה, והיה בתוכנית האב לספורט דיון שלם 
האם הספורט יהיה במחלקה פה במועצה או שיהיה 

יגוי היישובי כתחום בתוך המתנ"ס, הרוב בוועדת הה
שתוכנית אב לספורט חשב אחרת. שזה צריך 
להישאר, אני חשבתי אחרת אבל זה הרוב מה 
שקיבל. והתחום של הספורט שמה על תכנית 
המתקנים שלו ועל הפעילויות של ספורט, אז מן 

  -הראוי שאנחנו נשתף את מי שאמון על התחום הזה



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י  - 03-5373237הופק 
 

52 

 מקובל.  : שי רוזנצוויג

ון ה : אוחיון יעקב  זה. בדי

 זה מה שהצעתי, זה מה שהצעתי.  : שי רוזנצוויג

 זו גם ההערה הראשונה שלי.  : אוחיון יעקב

  -הבעתי שביעות רצון והחלטתי : שי רוזנצוויג

קובי סליחה שאני שואל, לא יודע מי היה בוועדה,  : אלי שי
  -אבל הם יש את הראייה היישובית

יגוי רחבה מאוד ואני שנייה שנייה, הייתה ועדת ה : אוחיון יעקב
  -מציע

  -לא, אבל אין על זה טענות קובי  :מירי בר חיים

 אני הערתי הערה.  : אוחיון יעקב

ן.  : שלמה קטן  הוא אומר להזמין אותם לעשות דיו

 בסדר גם שי אמר לפנות למי שאחראי על הספורט.   :מירי בר חיים

 אז לעשות המשך, דיון המשך.  : שלמה קטן

שנייה, שנייה, הם לא עושים בחלל ריק, הם לא  : באוחיון יעק
עושים. דבר שני אני מציע לעיין בתוכנית אב 
ינו  לספורט. הגיע הזמן שאנשים יתרעננו ויעי
בתוכנית אב לספורט שהיא תכנית מקיפה וכוללת 
וונים  החלטות והצעות אופרטיביות בדיוק לאיזה כי

  -ומה צריך ללכת

  -הם עושיםושעומדים ב  :מירי בר חיים

ן י ן.   :דבורית פינקלשטי  לא, כשאין כסף לא קורה כלום, זה העניי

לא, זה לא רק בתחום המתקנים. מן הראוי לרענן  : אוחיון יעקב
  -ולקיים דיונים

מה זה קשור לרשת הדפוקה שצריך לשים שם  : משה אופיר
 שהכדורים לא יפלו לוואדי? 

 אתה מסתכל על... : אוחיון יעקב

  יחד( )מדברים

ן.  : אוחיון יעקב  משהו בספורט אני מבי

 בסדר, אבל מה זה קשור כאילו.   :מירי בר חיים

הנקודה השלישית, הוא מדבר על מגרש של צוותא  : אוחיון יעקב
ב', רק שתדעו שבכל מקום בכל יישוב מגרש מהסוג 
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הזה, שממוקם בתוך מתחם מגורים, יש קונפליקט 
גרש לבין אלו שרוצים בין אנשים שגרים בסמיכות למ

לשחק ורוצים לעסוק בספורט. ויש שם קונפליקטים 
  -רבים

 תקבע שעות.  : משה אופיר

  -יש שם קונפליקטים רבים : אוחיון יעקב

 קבענו שעות.  : שלמה קטן

 נו אז מה, אבל אי אפשר לשחק שם.  : משה אופיר

הם  הקונפליקטים רבים אנשים באו וקנו נכס והכול : אוחיון יעקב
רוצים איכות חיים בלתי מופרעת, ויש שם בעיות עם 

 3זה. אגב את הרשת הזאת השקענו כבר במשך 
  -שנים

 לא רשת, גדר.  : שי רוזנצוויג

  -גדר : אוחיון יעקב

 עשרות פעמים.  : גבי סויסה

רשת גדר, השקענו לא פעם ולא פעמיים בגדר  : אוחיון יעקב
 וברשת הזאת. 

 בסדר, אז לא עושים כלום?  אז המצב : משה אופיר

  -שנייה, בסדר שמענו אותך : אוחיון יעקב

  -זה אתה העלית את זה סליחה : משה אופיר

 יש לי משהו להגיד.  : שי רוזנצוויג

שמענו, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת, וגם קיבלנו  : אוחיון יעקב
הצעת מחיר... זה לא יפתור ממש את הבעיה. הבלאי 

גדרות הוא מאוד תכוף ומאוד שם והכול של ה
 בעייתי. 

על זה אני יכול להגיד מילה רגע לפני שאתה  : שי רוזנצוויג
 ממשיך? 

שנייה, אז בקשר למגרשי הספורט מתקני הספורט  : אוחיון יעקב
ון כולל, מתקני  האחרים. אמרתי צריך לעשות די
הספורט האחרים מה שאמור להיות מה שמתכננים, 

ת אולם הפיס הבינוני, השקעה בגבעת טל מתכננים א
ן  6.5של כמעט  ן  7עד ₪ מיליו  ₪. מיליו

 שמה?  : שי רוזנצוויג

אמרתי שבגבעת טל הולכים להשקיע באולם פיס  : אוחיון יעקב
בינוני, אולם ספורט בינוני, שמשרד התרבות 
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מתוכו, לפי הקריטריונים  50%והספורט יממן 
 החדשים. 

ן  4זה כמעט  50%-דלו לג 30%בהתחלה נתנו  : שלמה קטן מיליו
 בערך. ₪ 

דבר שני, יש לנו מחשבות על מגרש הכדורגל, מגרש  : אוחיון יעקב
דונם, מגרש הכדורגל הצנוע  2.1כדורגל לא תקני 

שיש לנו פה, שמצב התשתיות שלו רע מאוד. אנחנו 
  -מנסים

 סידרו אותו, לא?  : משה אופיר

ו דהויים. כמה שינסו זה לא יעזור, המצעים של : אוחיון יעקב
לעשות... וטיפולי קיץ והכול יש לו מצב של תשתיות 

 לא... 

  -אפילו בטדי לפעמים זה : שלמה קטן

אין מנוס שם אלא לדשא סינטטי שיש לו שעות  : אוחיון יעקב
שימוש כמעט בלתי מוגבלות וזה הוכח בהרבה 

 מקומות. 

 ואז נוכל לפתוח לציבור גם יותר.  : שלמה קטן

אנחנו רוצים, וכאן בא הנושא, אנחנו רוצים לקדם  : יון יעקבאוח
  -ולהעתיק

 זה מה שאמרתי.  : שלמה קטן

  -את מגרש המיני פיץ' : אוחיון יעקב

 שאישרו למעלה.  : שלמה קטן

ן י  שאישרנו למעלה?   :דבורית פינקלשטי

אתה ₪  150,000קרן וינר בקהילה מממנים רק  : אוחיון יעקב
ינג, זו לא תהיה העלות צריך להשקיע ב שיטת המצ'

הכוללת אחר כך, אנחנו רוצים לנצל את התקציב 
הזה כדי להקים מגרש משולב, ששם אנחנו נענה על 
, כלומר הרוחב שלו,  דרישות וינר בקהילה למיני פיץ'
עם... של ח בגדר של נושא הכדורסל והכול ולהקים 
מגרש כולו על טהרת הדשא הסינטטי ולשדרג אותו 

ן, כולל תאורה. לחל  וטי

 איפה פה במקום הזה?  : משה אופיר

ן י  יהיו שם חוגי כדורגל?   :דבורית פינקלשטי

 במיקום הנוכחי.  : אלי שי

ברור, יש שם בית ספר לכדורגל גם, אבל בגלל  : אוחיון יעקב
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ששעות השימוש בלתי מוגבלות ייפתח גם לקהילה, 
 יהיו הרבה שעות לקהילה כולל למבוגרים. 

  -ועל זה הגיע שלמה שאמר : מה קטןשל

  -עכשיו שלמה שוקד : אוחיון יעקב

ן י  שלמה הוא הבעייתי...   :דבורית פינקלשטי

  -אני גיליתי שכל המתחם הזה זה נקרא : אוחיון יעקב

ן לנו הרשאה.  : שלמה קטן  אי

שאין הרשאה בו  918מגרש תב"ע מגרש מספר  : אוחיון יעקב
  -מינהל האזרחילמועצה, והנענו תהליך ב

 טוב, עוד שבוע יהיה לנו.  : שלמה קטן

 כדי לקבל את ההרשאה ואת אישור זכויות על זה.  : אוחיון יעקב

 עוד שבוע יהיה, הוועדה מתכנסת יום שלישי.  : שלמה קטן

  -כי כל הגופים האלה, מה שהוא בא להגיד : אוחיון יעקב

 בזמני לא ביקשו, היה בלגן בזמנו.  : שלמה קטן

  -כל הגופים האלו : אוחיון יעקב

עכשיו הרחבה נגיד שאנחנו באים לבית ספר פה צופי  : שלמה קטן
  -שרון

י, אז אנחנו מגישים בקשה מקבלים הרשאה, יש  : משה אופיר אוקי
 כסף? יש כסף לעשות את זה? 

כספים יש, חלק יהיה וחלק נוסיף. מזכיר לכם  : שלמה קטן
אישרנו תב"רים מזכיר בתוכנית שאישרנו תב"רים, ש

לכם וקובי שאלו אותך שאלה ולמה אתה עונה אתה 
 מחייך, ואני לא מבין למה. 

 שמה אני לא עונה?  : אוחיון יעקב

לא, לא שמעת את השאלה. השאלה הייתה אם זה  : שלמה קטן
יספיק, כי אמרת תוספת. אני מזכיר לכולם שאישרנו 

 150,000את המיני פיץ' למעלה גם אנחנו הקצבנו 
  -משלנו₪ 

 כמה כסף צריך?  : אלי שי

  -לא יודע : שלמה קטן

  -אני אגיד לך : אוחיון יעקב

 יצטרכו להוסיף נוסיף. ₪,  300,000כרגע יש  : שלמה קטן
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ן י  ₪.  400,000בשנה שעברה דיברנו על   :דבורית פינקלשטי

  -אני אסביר : אוחיון יעקב

  ₪. 300,000בינתיים יש לנו  : שלמה קטן

אנחנו כבר אז ניסינו להניע מגרש כדורגל סינטטי  : אוחיון יעקב
 ואפילו רצינו להעסיק יועץ. 

ן י ן.   :דבורית פינקלשטי  נכו

אנחנו יודעים מה המחירים של מטר דשא סינטטי של  : אוחיון יעקב
 מגרשי כדורגל, לא של שצ"פים והכול. 

ן י  ברור.   :דבורית פינקלשטי

נטטי למגרשי כדורגל סביר וטוב כולל דשא סי : אוחיון יעקב
דולר למ"ר, זה  65-דולר ל 60תשתיות זה בין 

  -המחירים של דשא סינטטי כמו שצריך

 נו וכמה זה סך הכול המגרש?  : משה אופיר

 דונם תיקח.  2שמה זה  : אוחיון יעקב

 מ"ר.  2,000 : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב

 דולר.  120,000זה  דולר 60כפול  2,000 : משה אופיר

 פלוס מע"מ.  : אוחיון יעקב

ן.  : שלמה קטן  זה קרוב לחצי מיליו

 יותר.  : אוחיון יעקב

  -יש לנו מבחינת תב"רים : שלמה קטן

כי אם אתה לוקח גם שצריך לשדרג את התאורה, כי  : אוחיון יעקב
  -זה לא תאורה מספקת והכול

 אתה צריך תאורת לדים.  : משה אופיר

 עד... ₪  600,000זה תב"ר של  : ן יעקבאוחיו

  -מה שקורה שכרגע אנחנו כמועצה : שלמה קטן

 אז מתי זה יהיה אבל?  : משה אופיר

 שנייה חבר'ה, הדברים לא קורים מהיום להיום.  : שלמה קטן

לא, אני שואל מתי, לא אמרתי שזה ייקרה מחר. לא  : משה אופיר
מתי זה שאלתי האם זה יהיה מוכן מחר. שאלתי 
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 ייקרה? 

וינר יתנו כסף הם דורשים  : שלמה קטן לתשובתך, כדי שהו
שתראה להם אישור זכויות. אישור זכויות ביום 
שלישי הבא הוועדה מתכנסת הבטיחו לי שהיא 

 תאשר. 

 כסף מתי יש?  : משה אופיר

₪  150,000שנייה, אנחנו כרשות עומד לרשותנו  : שלמה קטן
' להסב למיני פיץ' שקובי עובד בי ן וכו חד עם גיא שרו

את זה לפה. המועצה הזאתי מזכיר לכם העמידה 
ין בתוך הזה שלנו,  ₪  150,000תב"ר וזה משורי

 ביד. ₪  300,000בנוסף. כלומר יש לנו 

 ₪.  200,000חסר  : משה אופיר

עכשיו אנחנו הרי אמרנו שיהיה לנו עוד כספים  : שלמה קטן
עם נביא. כמו בפיתוח, יהיו לנו, אנחנו מפעם לפ

שאמרתי אנחנו נצטרך למצוא את הפתרון לפחות 
למקווה ולתכנון בית הכנסת, אנחנו גם נמצא את 

  -₪ 300,000מתוך התב"רים או ₪  200,000אותם 

 בינתיים אנחנו נתקן את הגדר, בסדר?  : אוחיון יעקב

  -רק לסכם : שי רוזנצוויג

  -עכשיו התיקון של הגדר זה בתוכנית : שלמה קטן

  -לא, זה לא העניין של הגדר רק מה שאני אומר : שי רוזנצוויג

לא, תיקון גדר נמצא בתוכנית של ברקאי בלי קשר,  : שלמה קטן
 שתדע. 

ן, אני מציע שנעשה פה.  : שלמה קטן  אני מציע שכן נביא את שרו

ן י אבל לא צריך, לא צריך. יש ועדה שתדון שתביא לנו   :דבורית פינקלשטי
 ות. את ההמלצ

  )מדברים יחד(

ין עלה במועצה.  הם צריכים : שי רוזנצוויג  לקבל את המסר שהעני

בסדר. תקשיב, אנחנו כמו ששנה שעברה עשינו,  : שלמה קטן
  -הזמנו את הנהלת המתנ"ס אני מזכיר לכם בזמנו

ן י   -יש פה חבר הנהלה  :דבורית פינקלשטי

ס להציג, תקשיב, הזמנו בזמנו את הנהלת המתנ" : שלמה קטן
 לפני שנה וחצי, אפשר בטווח של חודשיים שלושה. 

ן י   -אבל לא דנים  :דבורית פינקלשטי
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ון להציג.  : שלמה קטן אני חושב שדבורית מסכימה אבל לא לדי
עם קובי אני קצת מסכים יותר איתו, אבל אני מקבל. 
קודם תקיימו דיון תעבירו להם את המסר שהנושא 

יכול להיות שנחליט שבטווח מעניין אותנו גם אותך, ו
  -של חודשיים שלושה

 אולי צריך... את כל תכנית אב לספורט.  : אוחיון יעקב

ן י  אני מסכימה איתך.   :דבורית פינקלשטי

תקשיב אולי קובי בטווח של חודשיים שלושה, לא  : שלמה קטן
ון לעשות הצגה של גיא ואירית יבואו בהזדמנות.   לדי

ן י פילו שהוועדה תזמין תושבים שחשוב להם, ערב א  :דבורית פינקלשטי
  -אחד לעשות

הרי הם עשו את זה, עשו בגבעה עשו מפגשים  : שלמה קטן
 בקושי באים אנשים. 

ן י לא, לא, מי שחשוב לו הספורט ולקרוא לקבוצות   :דבורית פינקלשטי
  -האלה

  -לא, הם עשו... קהילתיים את מכירה : שלמה קטן

ן י ן, ואף אחד לא בא.   :דבורית פינקלשטי  נכו

בקרוב הוא אמר לך התיקונים ייעשו, אנחנו בבינוני,  : שלמה קטן
אני קורא לזה בינוני ברגע שיהיה לנו אישור זכויות 

 .  זה מניע תהליך של אישור התקציבים וכו'

אנחנו גם שואפים כחלק מההרחבה של החט"צ של  : אוחיון יעקב
 משולב. בית ספר נופי החורש להקים שם מגרש 

 גם.  : שלמה קטן

אני רק רציתי להגיד לך הבלאי של הגדר באותו  : שי רוזנצוויג
צוותא, זה בגלל שכל הקבוצות מתנקזות לאותו 

, הם משחקים שם לא -מקום, והם יוצרים גם את ה
ו  בשעות רגילות כאילו אחד אחרי השני, אם הם הי

ינו משמישים אז   -מתפזרים במגרשים אחרים והי

היה יורד. שלמה בנושא של הגדר שעלה אפרופו גם  : ויסהגבי ס
חודשים, שלום וורדי בא אליי  4וגם לפני  3לפני 

אומר לי: תשמע יש שם גדר... אמרתי לו בוא איתי 
  -ביחד. לקחנו את מאיר

  -צריך לעשות גדר : שי רוזנצוויג

לא, זה סיפור אחר, לקחנו את מאיר יחד איתנו  : גבי סויסה
לו את הזה, למחרת כבר הביא בן אדם תיקן  והראינו
 את זה. 
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 זה מה שאני אומר שזה...  : שי רוזנצוויג

 אין מה לעשות.  : גבי סויסה

  -הראיתי לו, צריך לשם שם : שי רוזנצוויג

 עשרות פעמים קראו לי...  : גבי סויסה

 לא משנה לא נכנסים לטכניקות, זה בסדר.  : שי רוזנצוויג

יב לפני שבועיים זה היה בתוכנית, רק למי שלא תקש : שלמה קטן
יודע, במחלקת האחזקה מתוך שלושת היהודים אחד 
ישב שבעה הבחור יוסי התימני, ומאיר אבא של 
אשתו נפטר, אז היה לנו קצת עיכוב בתוכנית זה 

 הכול. 

 בסדר.  : שי רוזנצוויג

ן י  נהיה בריאים.   :דבורית פינקלשטי

תף עם הנהלת המתנ"ס הממונה הנושא יידון במשו :החלטה
 על תחום הספורט ביישוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .יח"ד בגבעת טל אלפי מנשה 700השלכות תוספת  – משה אופיר)ד(    

 
 

 אישור עבודה נוספת למבקר המועצה (4

 
 ראש המועצה הסיר את הנושא מסדר היום.
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 הישיבה נעולה.  : שלמה קטן

 

 

 

 

 

ן  יעקב אוחיו

 מזכיר המועצה 

 ןשלמה קט 

 ראש המועצה

 


