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 מועצה מקומית אלפי מנשה 
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מס'   . 1 המניין  מן  מועצה  ישיבות  פרוטוקול  מן  36-37אישור  שלא   ,

 .  38-39המניין מס'  
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טוב  : שי רוזנצוויג  המועצה    ערב  ישיבת  את  פותחים  אנחנו  לכולם. 

מס'   המניין  ראש  40מן  סגנית  איתנו  נמצאים   .

מ   המועצה,  חברי  זיידמן;  שירי  אייל    ועצה  עו"ד 

אלינו   תצטרף  דליה   , כהן אלי  שטיינר,  רחל  רוזנפלד, 

בטוב,   חשה  לא  שלומית  תאחר.  אורית  וגם  מעט  עוד 

פה   נמצאים  כן  כמו  היום.  אלינו  תצטרף  לא  לכן 

היועצת    , שרמן וגיתית  אודליה  המועצה  מנכ"לית 

וגב'   גזבר   דולב,  אילן  הצטרפה.  דליה  המשפטית. 

ו ח  המועצה  מבקרת  בריקמן,  תלונות  ני  על  ממונה 

ומגיעה   מקפידה  שאת  לראות  נחמד  הציבור. 

או   עלינו  שעבר  נקווה  לכולם.  שלום  שאפו.  לישיבות. 

על כולכם חגי תשרי מהנים ביחד עם המשפחה. חייב  

האירועים   עצמו  שביישוב  לכם  עברו  לומר  והחגים 

וזה   מיוחדים.  אירועים  ללא  ומהנה,  שקטה  בצורה 

המתנ  לכל  להודות  הזמן  המשמר  באמת  דבים, 

, כיתת הכוננות, הוותיקים, הנוער, שהתגייסו   האזרחי

אותנו   ולאבטח  עלינו  לשמור  ודאגו  החגים  במהלך 

לחלק   וגם  מיוחדות  סדר  הפרעות  שאין  ולוודא 

ן   לחיילים שלנו שקיות עם ממתקים וגם לחלק סלי מזו

כאלה  אין הרבה  לשמחתי הרבה  נזקקות,  .  למשפחות 

ו  מויאל  לרב  תודה  שתמיד  וכמובן  שניאור,  לרב 

באלפי   במיוחד  מיוחדים,  להיות  האלה  לחגים  גורמים 

טובה,   שנה  לנו   שתהיה  הזאת,  ובהזדמנות  מנשה. 

ולכל   שלכם  למשפחות  לכולכם,  בריאות  של  שנה 

 תושבי היישוב.  

 

מס'   . 1 המניין  מן  מועצה  ישיבות  פרוטוקול  מן  36-37אישור  שלא   ,
 .  38-39'  המניין מס 

 

מועצה   : שי רוזנצוויג  ישיבות  הפרוטוקולים,  באישור  נתחיל  אנחנו 

המניין   ן    36-37מן  המניי מן  אפשר  38-39ושלא   .

 מאושר פה אחד.  לאשר פה אחד?  
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מן   החלטה:     מועצה  ישיבות  פרוטוקולי  אחד  פה  מאשרים 
 .  38-39ושלא מן המניין מס'    36-37המניין מס'  

 

 שאילתות.   . 2

 

 יש? אין שאילתות.  אודליה,  שאילתות.   : נצוויג שי רוז 

 

 הצעות לסדר.  . 3

 

 הצעות לסדר? אין הצעות לסדר.   : שי רוזנצוויג 

 

ע"ס   . 4 מזרחי  בבנק  שאושרה  חח"ד  מסגרת  לטובת  שיעבוד  אישור 
 מיליון ₪.    1.5

 

בבנק   : שי רוזנצוויג  שאושרה  חח"ד  מסגרת  לטובת  שעבוד  אישור 

והל הרגיל אנחנו לטובת  מיליון ₪. בנ   1.5מזרחי ע"ס  

של  מסג  חח"ד  אשר    1.5רת  מזרחי,  בבנק   ₪ מיליון 

מס'   ין  המני מן  מועצה  בישיבת  כבר  ,  34אושרה 

ב  לאשר    26.5.2021-שהתקיימה  נדרשים  אנחנו 

על   וביוב  מים  הכנסות  למעט  עצמיות  הכנסות  שעבוד 

  .  פי טופס שנמצא אצל אילן

 נשלח לכולם.   : אודליה גוטל 

 שר לאשר פה אחד? פה אחד.  פ א  : שי רוזנצוויג 

 

על   החלטה:     לחתום  החתימה  למורשי  אחד  פה  מאשרים 
וביוב   מים  הכנסות  למעט  עצמיות  הכנסות  שעבוד 
ע"ס   חח"ד  מסגרת  לטובת  המצ"ב  הטופס  פי  על 

1.5    .  מיליון ₪ בבנק מזרחי

 

לגב'   . 5 חכם  כרטיס  הנפקת  מורשה  אישור  מחלקה    –פרוינד  מ"מ 
 לשירותים חברתיים.  

 

כרטיס  : שי רוזנצוויג  מנהלת    אישור  פרוינד,  מורשה  לגב'  חכם 
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אנחנו    לשירותים המחלקה   לצערי  כן  גם  חברתיים. 

פרוינד   מורשה  לגב'  לאשר  מבקשים  מ"מ    –בנוהל. 

חכם.   כרטיס  הנפקת  חברתיים  לשירותים  מחלקה 

מאושר   אחד.  פה  אחד?  פה  לאשר  אפשר  האם 

לשירותים   במחלקה  למ"מ  חכם  כרטיס  הנפקת 

   רתיים, הגב' מורשה פרוינד. חב 

 

אחד   החלטה:     פה  מורשה  מאשרים  לגב'  חכם  כרטיס  הנפקת 
 מ"מ מחלקה לשירותים חברתיים.    –פרוינד  

 

 פתיחה, עדכון וסגירת תב"רים.   . 6

 

מס'   : שי רוזנצוויג  תב"ר  לנו  יש  תב"רים.  וסגירת  ן  עדכו פתיחה, 

לאשר  520 לבקש מכם  חינוך. שמח  מוסדות  , מחשוב 

לס  הפעילות  לי  כי  התב"ר,  את  הסתיימה.  גור  פה 

תב"ר   סגירת  מאשרים  אנו  לאשר?  אפשר    520האם 

 פה אחד.  

 

 .  520מאשרים פה אחד סגירת תב"ר מס'   החלטה:    

 

תב"ר   : שי רוזנצוויג  ח 537פתיחת  ספורט  מתקני  הגשנו  צ ,  כבר  ב. 

לפני   הביניים.  בחטיבת  ספורט  למתקני  קורא  קול 

אושר.  והוא  חודשים.  של    מספר  בפרויקט  מדובר 

מתוכם    120,000 ו   ₪82,000.  החינוך  ממשרד   ₪-

נעשה    38,000 אנחנו  שבהם  הרשות,  מקרנות   ₪

זה   ועל  הביניים,  חטיבת  לילדי  ראויים  ספורט  מתקני 

תושבים   ישמש  זה  ובכלל,   . הזמן הגיע  הללויה,  נאמר 

שיהיו שם. בקיצור, במקום הכלום שיש כרגע, אז עוד  

 השנה, בעזרת השם,  

 עם אישור התב"ר.  מיד כשנסיים   : אודליה גוטל 

לאשר?   : שי רוזנצוויג  יכולים  אנחנו  האם  ראויים.  מתקנים  שם  יהיו 

תב"ר   פתיחת  את  אחד  פה  למתקני    537מאשרים 

חצב  החינוך    120,000בסך    ספורט  ממשרד   .₪
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 ₪.    ₪38,000 וקרנות הרשות    82,000

 

תב"ר   החלטה:     פתיחת  אחד  פה  מתקנ 537מאשרים  י  , 
בסך   חצב  החינוך  ₪   120,000ספורט  ממשרד   .–  

 ₪.     38,000  –₪; מקרנות הרשות    82,000

 

ועשינו  538תב"ר  פתיחת   : שי רוזנצוויג  ביקשנו  הכלה.  חדרי   .

הכלה   לחדרי  החינוך  במשרד  יפה  מטה  עבודת 

קיבלנו   הביניים.  ובחטיבת  החורש  בנופי  נוספים 

ע"ס   קורא  הקול  על  שבהם    111,800אישור   .₪

מרח א  הכלה,  חדרי  נייצר  פדגוגיים  נחנו  בים 

החורש.   בנופי  וגם  הביניים  בחטיבת  גם  לתלמידים. 

כל כך חסר. אנחנו התחלנו את זה לפני כשלוש שנים  

יפה   ממוצע  על  שומרים  ואנחנו  הזה  הטרנד  את 

הכלה   חדר  נפתח  לא  שבה  שנה  כמעט  אין  מאוד. 

פתיחת   את  לאשר  יכולים  אנחנו  האם  אחד.  לפחות 

בסך  538תב"ר   הכלה  חדרי  מקורות    111,800,   ,₪

  :  משרד החינוך. פה אחד, אושר.    100%מימון

 

תב"ר   החלטה:     פתיחת  אחד  פה  הכלה    538מאשרים  חדרי 
ן:    111,800בסך   מימו מקורות  משרד    ₪100%. 

 החינוך.  

   

. ביקשנו ממשרד  539פתיחת תב"ר   : שי רוזנצוויג  ן גן חדשני פעמו  ,

פתיחת  לנו  לאשר  .    החינוך  פעמון בגן  חדשני  גן 

של  וקיב  סכום  על  אישור  רק    78,500לנו  אני   .₪

גן   כל   . לגן מגן  לא שטנץ שעובר  זה   . גן חדשני אומר, 

עם   פדגוגית  ישיבה  נעשית   . שלו המוטיב  את  לו  יש 

  . איתי חינוך,  מחלקת  מנהלת  המפקחת,  עם  הגננת, 

בגן   הזה.  בגן  שיהיה  רוצים  אנחנו  מה  רואים  אנחנו 

ספציפית   היצי הזה  מוטיב  על  ללכת  רתיות.  החליטו 

ייצרו   בחוץ.  וגם  בפנים  גם  יצירתיים  מרחבים  נפתחו 

במתקנים.   בתשתיות,  יושקע  הזה  והכסף  גן  ן  מוזיאו

זה מתווסף לכסף שכבר הושקע בשדרוג של הגן הזה  
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ן,   פעמו וגן  בחוץ.  והמתקנים  חדשים  שירותים  של 

ואנחנו   פניו  לשנות  הולך  שנים  מאוד  הרבה  אחרי 

לגנים  נמ  גם  במתודה הזאת  הבאים. האם אפשר  שיך 

תב"ר   את  לפתוח  ההחלטה  את  שהיא    539לאשר 

ע"ס   בפעמון  חדשני  גן  מקורות    78,500פתיחת   .₪

 משרד החינוך. תודה, פה אחד.    100%מימון  

 

תב"ר   החלטה:     פתיחת  אחד  פה  בסך    539מאשרים  )פעמון( 
78,500    :  משרד החינוך.     ₪100%. מקורות מימון

 

, מוסדות חינוך. התקבלה סוף סוף  540  פתיחת תב"ר  : שי רוזנצוויג 

ע"ס   ₪ לטובת    3,842,548ההרשאה ממשרד השיכון 

מוסדות ציבור לפי הפירוט שנשלח אליכם. רוב הכסף  

בנופי   צעירה  חטיבה  והגדלת  הספורט  אולם  זה 

. זה התב"ר. בעצם התב"ר הזה   החורש בגבעת טל ב'

נשתמ  אנחנו  בו  הכסף  כל  בתור  לא  בינתיים,  ש. 

א  החטיבה  התחלה,  הספורט,  אולם  על  הולכים  נחנו 

וההרשאה   מאחר  עצמו,  התב"ר  אבל  הצעירה. 

האם   ו.  עכשי כבר  אותו  פותחים  אנחנו  התקבלה, 

התב"ר   את  לאשר  ע"ס    540אפשר  חינוך  מוסדות 

3,84,548    : ן מימו מקורות  ציבור.  מוסדות  לטובת   ₪

   משרד השיכון. פה אחד, בברכה ותודה. 

 

אחד  החלטה:     פה  תב"ר    מאשרים  מוסדות  540פתיחת   ,
בסך   משרד    3,843,548ציבור  מימון:  מקורות   .₪

  .  השיכון

   

תב"ר   : שי רוזנצוויג  ואקוסטיות.  541פתיחת  פרטניות  הנגשות   ,

ע"ס   החינוך  ממשרד  אישור  וקיבלנו  ביקשנו  אנחנו 

ואקוסטיות.    50,592 פרטניות  הנגשות  לטובת   ₪

אקוסטיו  מוגבל כיתות  עם  לילדים  הנגשות  ויות.  ת. 

ב  מוערכת  העבודה  תמומן    80,000-עלות  היתרה   .₪

 מקרנות היישוב.  

 צרכים מיוחדים.   : דליה נחום לוי 
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אנו   : שי רוזנצוויג  מקבל.  אני   , נכון בהחלט.  מיוחדים.  צרכים 

תב"ר   לפתוח את  ,  541מאשרים את הצעת ההחלטה 

ע"ס   ואקוסטיות  פרטניות    ₪.   80,000הנגשות 

החינו  משרד  מימון:  וקרנות    50,592  –ך  מקורות   ₪

 ₪. פה אחד.    29,408  –הרשות  

 

תב"ר   החלטה:     פתיחת  אחד  פה  הנגשות  541מאשרים   ,
בסך   ואוקסטיות  מקורות    80,000פרטניות   .₪

  –₪. קרנות הרשות    50,592  –מימון: משד החינוך  
29,408     .₪ 

 

תב"ר   : שי רוזנצוויג  ב 535עדכון  רכב  החלפת  אנחנו  ,  פה   . ן יטחו

ת  רכב  מעדכנים  להחלפת  אותו  פתחנו  שכבר  ב"ר 

ע"ס   במקור    270,000הביטחון  במאי.  שאושרה   ,₪

מימון   מקורות  ו   150,000אישרנו  העורף  פיקוד   ₪-

ואנחנו    120,000 ן  עדכו יש  הרשות.  מקרנות   ₪

מימון   למקורות  אותו  לעדכן  ₪    145,000  –צריכים 

ועוד   העורף  ל   5,000פיקוד  קרנות    125,000-₪,   ₪

האם   פה  הרשות.  מאשרים  אחד?  פה  לאשר  אפשר 

תב"ר   את  לעדכן  ההחלטה  את  מקורות  535אחד   .

הבא:   הפירוט  לפי  העורף,    145,000מימון  פיקוד   ₪

 ₪ קרנות הרשות.    125,000

 

תב"ר   החלטה:     של  מימון  מקורות  עדכון  אחד  פה  מאשרים 
הבא:    535 הפירוט  העורף,    145,000לפי  פיקוד   ₪

 ₪ קרנות הרשות.    125,000

 

תב"ר   : שי רוזנצוויג  קיץ  536עדכן  שיפוצי  עבודה  2021,  נעשתה   .

ן   עדיי חלקה  מאוד.  היתה משמעותית  והעבודה הזאת 

מבקשים   אנחנו  סיום.  ולקראת  אלה  בימים  קורית 

אישרנו   שבמקורי  הזה,  התב"ר  את    475,000לעדכן 

ב  אותו  להגדיל  מבקשים  ואנחנו   .₪-200,000    .₪

 ויות. דברים שעלו יותר.  על 

 הנוספים?    200-מאיפה ה  : לי כהן א 

 מקרנות הרשות.   : שי רוזנצוויג 
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 כל התב"ר זה מקרנות הרשות.   : אילן דולב 

מקולות   : שי רוזנצוויג  או  זה  את  לקבל  משתדלים  אנחנו   . כן  , כן

האם   שיש.  הרשות,  מקרנות  הסתם  מן  או  קוראים 

הגדלת התב"ר   קיץ  לשיפ   536אנחנו מאשרים את  וצי 

של   לטובת    200,000בתוספת  הרשות  מקרנות   ₪

 השיפוצים?  

דבר,   : אלי כהן  של  בסופו  הרי  שאלה.  לי  יש  אבל   , כן

תוכנית    470,000כשמתקצבים   איזושהי  יש  אז   ₪

 עבודה.  

.   : שי רוזנצוויג   אומדן

 יש הערכות ויש תוכנית.   : אלי כהן 

.   : אודליה גוטל   נכון

סטיות.  : אלי כהן  יש  כלל  פה  30%.  20%,  10%  ובדרך   .

 . איך זה?  50%היא ענקית. היא    הסטייה 

 .  50%-לא. זה קצת פחות מ  : אודליה גוטל 

 .  475-מ   200 : אלי כהן 

שה  : אודליה גוטל  מזה  נתחיל  בוא  כל  קודם  סכום  475-אז  הוא   ,

במה   קיץ  לשיפוצי  כללי  באופן  יחסית  נמוך  שהוא 

 שקורה בארץ.  

.  לא, בסדר. אבל אנחנו תכנ  : אלי כהן   נו לשים בו משהו

 אני אסביר.   : גוטל אודליה  

 זו התחולה, זה לא משנה מה יחסית לארץ.   : אלי כהן 

וון שבתי הספר שלנו והמבנים שלנו   : אודליה גוטל  אני מסבירה. מכי

ישנים, יש הרבה דברים שמתגלים תוך כדי   הם מאוד 

 תנועה.  

ברגע  : שי רוזנצוויג  מקלחות,  שירותים,  דוגמה.  לך  אתן    אני 

אותם  להחליף  רוצים  מגלים,  שאנחנו  אנחנו  אבל   ,

ראינו   שלא  מה  מהגנים,  מעט  בלא  זה  את  גילינו 

והתשתית מתחת אם אתה לא מחליף   לפני, שהצנרת 

זה   הקרמיקות,  את  מדביק  רק  ואתה  עכשיו  אותה 

קיבלנו   ואנחנו  משמעותית.  בצורה  לנו  העלה  בעצם 

אם   הגבול,  על  הקשקש,  על  שהיו  כאלה  גם  החלטה, 

כזא  עבודה  עושים  כבר  את  אנחנו  כבר  תחליף  ת, 

 הצנרת. וזה היה חלק ניכר.  
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מסתבר   : אודליה גוטל  אש.  כיבוי  לדוגמה  כמו  דוגמאות,  עוד  אבל 

שהיה   למה  ביחס  משמעותית  קפיצה  היתה  שהשנה 

בשנים עברו. כי הדרישות של כיבוי אש השתנו. ממש  

באופן   שינו  הם  שהיו,  האירועים  כל  בגלל   , עכשיו

אחרות מש  שלהם  והדרישות  גם    מעותי  ולכן  לגמרי 

עלייה   היתה  חול.  סינון  משמעותית.  קפץ  הסכום 

  . משמעותי באופן  עלייה  במחירים  פשוט  הלאה.  וכן 

 משמעותית בהרבה מאוד מהסעיפים.  

אז   : שי רוזנצוויג  זה,  ושמים  ן  בחשבו לוקחים  אנחנו  תמיד  העלייה 

 העלייה, אתה יודע,  

י.    גלות את הבלתי ות ... אבל ל העלייה זה פח  : אלי כהן   צפו

לא   : שי רוזנצוויג  אתה  זה  ואת  קירות,  ושוברים  נכנסים  כשאנחנו 

צריך   אתה  ואז  לשם,  נכנס  שאתה  עד  לדעת  יכול 

עושה?   לא  או  עושה   , שי  , אלי באים  החלטה.  לקבל 

תעשו   יכול?  אני  רשות?  קרנות  יש  גזבר,  הולך,  אני 

עו   . כן היא  התשובה   , כן אם  הבדיקה.  בכל  את  שה 

 הגנים.  

שאלה לי. הקבלן שקיבל בסיכומו של דבר את המידע   : לוי דליה נחום  

 של השירותים בחטיבה,  

 עוד פעם? מהתחלה?   : אודליה גוטל 

את   : דליה נחום לוי  עזב  אחד  החטיבה,  של  השיפוצים  של  הקבלן 

  .  העבודה עוד לפני שהתחיל בכלל, וברגע האחרון

.   : אודליה גוטל   נכון

 זה שקיבל את העבודה,   : לוי דליה נחום  

על   : אודליה גוטל  דיבר  לא  שי  העבודה.  את  שקיבל  קבלן  אין 

 ב. הוא דיבר על הגנים.  " השירותים בחצ 

, דיברתי על הגנים. לא על חצ  : שי רוזנצוויג   ב.  " כן

 אין קבלן כרגע לחטיבה.   : אודליה גוטל 

 זה לא בוצע?   : דליה נחום לוי 

 אה.  זה נדחה לשנה הב  : שי רוזנצוויג 

 וצע בגלל לוחות זמנים.  זה לא ב  : אודליה גוטל 

הוא   : שי רוזנצוויג  כבר,  שזה  בגלל   , רצינו לא  הבאה.  לשנה  נדחה 

   -דפק שם ברז ולא הצלחנו  

 זאת אומרת שהתוספת הזאת,   : דליה נחום לוי 
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לא, לא משנה. לא רציתי ליצור מצב של כמה חודשים   : שי רוזנצוויג 

בזה,   עומדים  והם  להם  קשה  ככה  גם  שהילדים 

     -קיבלנו החלטה  

.   : דליה נחום לוי  י  זאת אומרת שכל התוספת הזאת היא מהבלתי צפו

התב"ר   : שי רוזנצוויג  הגדלת  את  מאשרים  אנחנו  בהחלט.    536כן. 

. פה אחד,    200,000על סך    תודה.  ₪ כפי שציינתי

 

תב"ר   החלטה:     הגדלת  אחד  פה  קיץ    536מאשרים  שיפוצי 
 ₪ מקרנות הרשות.     200,000בתוספת של  

 

 עדכוני ראש המועצה.   . 7

 

. נתחיל בקורונה. קודם כל ביישוב כרגע   : שי רוזנצוויג  עדכונים שלי

מעל    29יש   על  כבר  היינו  לפני    100מאומתים. 

ו  שהפנים  הציבור  שגם  חושב  אני  זה  החגים.  גם 

שהבאנו לפה כמה מתחמים של חיסונים והתחלנו את  

חושב   ואני  הדופק.  על  יד  עם  ינו  והי הבדיקות 

יודעת   הטובה  מנשה  שאלפי  כמו  הכל,  הכל  שבאמת, 

התקהלות,   שפחות  החגים,  וגם  הובילו.  לעשות, 

לירידה   הוביל  האמת,  את  נגיד  בואו  ספר,  בתי  פחות 

במאומתים.   המא דרמטית  שבקרב  רואה  ומתים  אתה 

בכל   זה  מחוסנים.  שלא  כאלה  ניכר,  אחוז  יש 

  . להתחסן תגיעו  קורא,  אני  אומר,  אני  ופה  המדינה. 

אני   חיסונים.  מתחם  עוד  לפה  להביא  פועלים  אנחנו 

יקרה   זה  מתי  יודע  לא  שאני  שעברה  בפעם  אמרתי 

אבל   תאריך.  לנו  ן  אי ואפילו  שבועיים  עברו  ועובדה, 

עוד מתחם. ועם    אני מאוד מקווה שנצליח להפעיל פה 

מי   אביא.  שאני  חיסונים  למתחם  להמתין  לא  זאת, 

תני    . להתחסן וילך  הקופה  דרך  יקבע  פשוט  שיכול, 

מאחר   החינוך,  במוסדות  הפירוט  את  בבקשה  לנו 

דעו לכם שיש   פותחים. במוסדות החינוך  ומחר אנחנו 

את   רגע  נעשה  ובואו  הילדים.  בקרב  מאומתים 

 החלוקה זריז.  
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שלושה  י  : אודליה גוטל  יש   . שרון בצופה  מאומתים  שבעה  לנו  ש 

החורש   בנופי  מאומתים  אחת.  תלמידים  ויש  ומורה 

שלושה   ובגנים  כרגע.  מאומתים  אין  בחצ"ב  לנו 

 מאומתים.  

 שיישאר ככה.   : שירי זיידמן 

צוות,   : אודליה גוטל  מורים,  לגבי  שאלת  מאומתים.  שלושה  ובגנים 

. אנחנו מדברים בצופה שר  , לא מחוסן ן יש לך  מחוסן ו

מורה אחת שלא מחוסנת ומביאה את הבדיקות על פי  

כנ"ל.   חצ"ב   . מחוסן הצוות  כל  החורש  נופי   . התקן

 ובגנים יש לנו סייעת שמביאה בדיקות ולא מחוסנת.  

מבחינת   : שי רוזנצוויג  טוב,  הוא  החינוך  במוסדות  המצב  בקיצור, 

את   נפתח  אנחנו  מחר  אפילו.  מאוד  טוב  הוא  הצוות 

החי  מה  מוסדות  אילן.  ו,  עכשי אלי  חזר  כהן  איתן  נוך. 

דרך   האבן  את  רוצים  אנחנו  לו?  לענות  אומר,  אתה 

אנחנו   מקרה,  בכל  ההבראה.  בתוכנית  האחרונה 

ערכות   כאשר  החינוך,  מוסדות  את  מחר  נפתח 

יפה.   היענות  יש  הילדים.  לכל  חולקו  .  90%האנטיגן 

שנקרא   מה  הבדיקות,  את  לעשות  מונחה  הצוות 

ורג  פה  בנחישות  שיהיה  רוצה  לא   walk ofישות. 

shame  אחרי אותם.  יבדקו  עכשיו  לא  ילדים   .

צוות   שם  יפגשו  הספר,  בית  לתוך  ייכנסו  שהילדים 

להורים   פה  קורא  אני  אותם.  לווסת  שידע  חינוכי 

וכל   שקיבל  מי  כל  ערכות.  קיבלתם  בבקשה,  ולכולם 

גילאים   על  פה  מדברים  אנחנו  שמחויב,  .  12  –  3מי 

מ  בכל  את  בעצם  תעשו  כרגע.  חיסון  בר  שלא  י 

אליכם   שנשלח  בפורטל  תדכנו  האלה.  הבדיקות 

אז   מצאתם  לא  ואם   , אפשרי אמצעי  ובכל  בווטסאפ 

ושהילד   הבדיקה  את  שעשיתם  פתק  חתיכת  תביאו 

מאומת,   יצא  הוא  חלילה  אם  כמובן   . שלילי יצא 

בדיקת   זה  הלאה.  זה  על  לדווח  זה  ,  PCRישירות 

 ח אותו לבית הספר.  בידוד, מן הסתם. לא לשלו 

מהירה,    לא  שהיא  בדיקה  קיבלתם  ,  PCRעשיתם  ולא 

אחרי   רק  לשלוח  הספר.  לבית  לשלוח  לא  תשובה, 

לחזור   רוצים  לא  אנחנו  לילדה.  לילד,  בדיקה  שיש 
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ילדים   כאלה  שהיו  שעברה,  בפעם  לנו  שהיה  למה 

הבדיקה   את  כדי  תוך  קיבלו  ואז  הספר  לבית  שהלכו 

ינו צריכים להכניס   תות שלמות לבידוד.  כי   והי

, אנחנו בקשר עם כולם. הם    בסך הכל התושבים שלנו

ועוזרים   אותם  מלווים  אנחנו  בסדר.  רובם  מרגישים 

מתחם   יהיה  הקרוב  שישי  ביום  שצריך.  מה  בכל  להם 

 בדיקות בבית הנוער. יצא פרסום בקרוב מאוד.  

הנושא השני שאני מעדכן זה טיפול בשב"חים. בעצם   

שאנ  שלי  של  העדכון  תאריך  היה  לתאריך,  ממתין  י 

הביטחוני   והפורום  הביטחון  משרד  מנכ"ל  עם  פגישה 

בגלל   הנושא.  לטובת  שלי  הפניות  בעקבות  שהתגבש 

החגים זה קצת התמסמס. היום נאמר לי שהם מנסים  

יהיה   למצוא לנו תאריך מהיר. אני מקווה מאוד שהוא 

לא   זה  אם  כי   . שלי הציפייה  זו  הקרובים.  בשבועיים 

אינסוף  יה  עד  אחכה  לא  אני  שלב.  נעלה  אנחנו  אז  יה 

משרד   מנכ"ל  עם  במילואים  הביטחון לפגישה  אלוף   ,

כל   הזאת  שפגישה  שלי  הציפייה  אשל.  אמיר 

כולל   אחרים,  רשויות  ראשי  כולל   , אני כולל  הגורמים, 

לפה   אני הבאתי  יודעים,  אותם. אתם  נציגים שהבאנו 

בב  מוקדמות  מאוד  בשעות  אנשים  מאוד  קר.  ו הרבה 

את   שתשקף  קואליציה  פה  להיות  היתה  אמורה 

להביא   וצריכים  השב"חים.  מול  אל  שלנו  המציאות 

להיות   יכול  ן  הפיתרו במצב.  והכרה  פיתרונות 

אם   אתאכזב  מאוד  אבל  בסדר.  הכל  ביצוע,  בשלביות 

  . שנפגשנו שנגיד  כדי  תמונה,  לשם  רק  ישיבה  תהיה 

א  פיתרונות,  יהיו  לא  ואם  פיתרונות.  רוצה  כל    ז אני 

אנחנו   בג"ץ.  ודרך  מהפגנות  השולחן.  על  האמצעים 

של   ין  שהעני מרגיש  אני  זה.  את  לעשות  יודעים 

עובדים   אנחנו   . מתודי עובדים  אנחנו  פה,  השב"חים 

מהמח"ט   הלכנו  הכללים.  את  שברנו  לא  הספר.  לפי 

לא   פה  שאנחנו  להגיד  אפשר  ואי  הרמטכ"ל.  עד 

שהישיב  מצפים  ואנחנו  עברו  החגים  הזאת    ה חיכינו. 

 תהיה ישיבה פרודוקטיבית.  

סוף    עד   , שלו הסיום  מועד  טל.  לגבעת  גישה  כביש 
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יודע שאני   אני  אוקטובר הכביש הזה אמור להסתיים. 

אומר   ין  עדי ואני  החורף.  סוף  שעד  אמרתי  הזמן  כל 

שזה   הקבלנים  של  התעקשות  פה  יש  אבל  זה.  את 

למרות   איתם.  זורם  ואני  אוקטובר.  סוף  עד  זה   . לפני

ב נ שא  אני  אם   , עצמי לבין  ביני  יהיה    31.12-י  הכביש 

ב  יהיה  זה  אם  מרוצה.  מאוד  אהיה  אני  גמור  -שם 

יהיה, אני אהיה מאוד מרוצה.    30.10 או מה שזה לא 

שני   את  לסיים  זה  כרגע  לעשות  שנשאר  מה 

המסביב.  העיקולים.   של  ההשלמות  את  להשלים 

החל   לעשות,  שצריך  תיקונים  הרבה  יש  תיקונים, 

הוספת  ד מגדר.   פחים,  הוספת  ספסלים,  הוספת  רך 

לאורך   על העצים  נוי  תאורת  תאורה,  הוספת  ברזיות. 

 הדרך. זה אמור להיות יפה.  

.   : אלי כהן   ויעשו הריבוד השני

בסוף.   : שי רוזנצוויג  שיקרה  השני  הריבוד  זה  חשוב  הכי   . כמובן

לבקש   שמח   שיקרו.  האחרונים  הדברים  אחד  כנראה 

של   שנים  שלוש  השפיצים,  ע שאחרי  ומאמץ,  בודה 

ואני חייב לתת שאפו גדול    . המפרצונים בכביש הוסרו

ואומר   פה  אפתח  אני   . עדי המועצה  למהנדסת 

ולמצוא    in houseשניסיתי   פיתרון  פה  לייצר 

חודשיים   סיבות.  מיני  מכל  צלח.  לא  וזה  פיתרונות 

שנמצא   רק  לא   , עדי המהנדסת  שהגיעה  אחרי 

סי  בשלבי  כבר  גם  הוא   , .  ו פיתרון שלו המימוש  של  ם 

 ועל זה צריך לומר שאפו גדול. זה ביצוע.  

עולים    היו  שאנשים  המפחידים,  האלה  המפרצונים 

קיבלנו   אנחנו  בסדר?  עתיק.  שהוא  תכנון  זה  עליהם, 

קרה.   הוא  אבל  לקרות,  צריך  היה  שלא  תכנון  פה 

פה   לקדם  מצליחים  לא  שאנחנו  ראינו  כשאנחנו 

מה  את  ועשינו  חשבנו  יש    פיתרונות,  ו  ועכשי שצריך, 

זה   שם  שיקרה  מה  בשטח.  מיושם  כבר  שהוא  פיתרון 

אזור   לא  זה  חנייה.  לא  זו  שול.  שיהיה  פשוט 

לכל   שול  פשוט  משחקים.  בו.  חונים   . בו שעומדים 

  . ן ועניי והוא  דבר  נגמר  הזה  השול  שלב  באיזשהו 

צריכים   אנשים  סימונים.  שם  ויש  שול,  לאין  מתחבר 
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ל  נתיב.  עוד  לא  יושבים    א להבין שזה  לא  מחכים שם, 

אין מפרצונים,   זה שיותר  אבל החדשות הטובות  שם. 

לכל   שאפו  שלנו.  בתוכנית  עמדנו  זה.  על  שמח  ואני 

 מי שעסק בזה. גם אודליה עזרה, תודה רבה לכולם.  

כל,  55כביש    קודם  היבטים.  מיני  בכל  עדכנתי   .

שיש   המקווקוו  הפס  תחבורתי,  התנועתי,  מההיבט 

חו  שמאפשר  חוקית  ק שם,  עיקופים,  שם  לעשות  ית 

הקרובים.   בימים  לרדת  הולך  זה,  את  מאפשר  הוא 

כאלה   שיהיו  יודע  אני  וכן,   . לבן פס  שם  להיות  הולך 

שיבואו   להיות  שיכול  יודע  אני   , כן  . אותו שיעברו 

אני   אבל  להכל.  מודע  ואני   . קווקוו שם  ויסמנו  שכננו 

להיכנס    , טרן יו  שם  לעשות  ניתן  היום  אומר,  רק 

בלי  א ולצ  הנגדי,  ון  לכיו פנייה  ולעשות  ממשתלות  ת 

לא   אתה  כי  דו"ח,  לך  לתת  יכולה  ישראל  שמשטרת 

אני   קצר,  מאוד  מזמן  החל  חוקי.  לא  דבר  שום  עושה 

מקווה מאוד שבשבועיים הקרובים, כל מי שיעשה את  

על   זה,  ועל  דו"ח.  יקבל  הוא  ייתפס  הוא  אם  זה, 

זה  כי  מהכביש  רכב  להוריד  אפשר  כאלה    דוחות 

 נקודות.  

חוק    שומרי  הרבה  יש  ימנע,  זה   , א' חשוב?  זה  למה 

יש   אומר  אתה  סטטיסטית,  החוק.  לפי  יעבדו  שפשוט 

פנייה,   לעשות  מאפשר  החוק  אם  שהיום,  כאלה 

עושים פנייה. אם החוק לא מאפשר, יעשו את הפנייה  

אחר.   ישראל  במקום  משטרת  עם  וסגרנו  שלא,  ואלה 

ייצרו שם כל מיני זמנים של  אכיפה. בסדר? על    שהם 

ידעו לתת   לא  בכל המרחב הם  ניידות שיש פה  השתי 

שאנחנו   בשעות  בשבוע,  פעמיים  כן  אבל  יום.  כל 

שם   יקבלו  אכיפה.  לעשות  ידעו  שם.  לעמוד  נקבע, 

והנקודות   לנקודות  יצטברו  האלה  והדוחות  דוחות, 

עוד   וזה  מהכביש.  הרכבים  את  להם  יורידו  האלו 

 משהו שאפשר לעשות.  

זה  פ עלה    פיזית.  בטון  מפרדת  לשים  בעבר  הצורך  ה 

לא   זה   , ביקשנו סיבות.  מיני  מכל  קורה  לא  כרגע 

התנועה   משטרת  של  ההנדסה  קצין  בעיקר  קורה. 
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לא   הוא  כרגע  שהוא  כמו  שהכביש  בגדול  לי  הסביר 

יהיה   והוא  מפרדת  שם  לשים  יכול  לא  אתה  תקני. 

ין תקני. חסר מרחק. וכדי לעשות אותו תקני צריך   עדי

הפלסטינאים.  ל  של  הם  הצדדים  עבודה.  בו  עשות 

לעשות   אי אפשר  זה.  את  יעשה  לא  אחד  אף  בקיצור, 

ו, מה שכן יכולים, יכול לצבוע בלבן ואת   את זה. עכשי

 זה הוא יכול לעשות כבר בזמן הקרוב.  

   , כן לפני  כמו  כבר  הרשויות  ראשי   , ביקשנו אנחנו 

  , מאמין ואני  התחבורה.  שרת  עם  להיפגש  החגים, 

החגים  נ  אחרי  הנה,  אז  החגים,  אחרי  לנו  אמר 

תאריך   על  אעדכן  אני  שבקרוב  מאוד  מקווה  מגיעים. 

אמרה   לא  היא  הסוגיות.  כל  את  נעלה  שם  לפגישה, 

 איזה חגים. אני מניח שחגי ישראל.  

חוקיות    הבלתי  שריפות  זה   , אחרון לפני  הנושא 

באזור. זה לא איזה משהו חדש. לא מחדש פה כלום.  

ש  פה  ל השכנים  שורף  בזמנו,  אחד  כל  כולם,   , נו

כל   את  הסביבה,  כל  את  שחונקת  אשפה,  פסולת, 

זנדברג   תמר  השרה  עם  נפגשתי  אני  אז   . השומרון

הזה.   בפניה את הדבר  והעליתי  לפני מספר שבועות, 

'. חגים. לא   וכו , היא חדשה  גם פה אנחנו נלמד, נבחן

  .  יצא מזה שום דבר קונקרטי

את   זימנתי  אני   , שכן לפה    מה  בועז  את  הרמת"ק, 

עבודה.   תוכנית  לראות  מבקש  אני  דחופה.  לישיבה 

יפות,   תפיסות  כמה  נעשו  האחרון  שבזמן  למרות 

שבצד   לאזור  אסורה  פסולת  שהובילה  משאית  תפסו 

החרימו   משאית.  שם  תפסו  עזה.  וון  לכי  , הפסלטינאי

משתחררות.   שלב  באיזשהו  האלה  המשאיות  אותה. 

מספ  לא  שם.  עבודה  יש  ביקשתי  י אבל  אני   . לטעמי ק, 

  . , פגישה איתו , דיברתי עם פארס ע א' טילה, שהוא  ב'

  .  ראש המנהל, תת אלוף, ראש המנהל האזרחי

וביקשתי    מהמצב.  רצוני  שביעות  אי  את  הבעתי 

מישהו   יש  אם  אגב,  פה.  איתו  מאוד  דחופה  פגישה 

שרוצה   האזרחי,  המנהל  זה  המועצה,  מחברי 

לש  או  דעתו  את  להביע  קריאה  מ להשתתף,  זו  וע, 
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להעלות   הולך  אני  להגיע.  מוזמנים  לכולם.  פתוחה 

החיים   איכות  ובראשונה  בראש  נושאים.  כמה  שם 

כמה   ועוד  השריפות  גם  זה  השב"חים,  גם  זה   . שלנו

שקשורים   אותם,  ין  לצי המקום  לא  שזה  נושאים 

ן.    בענייני ביטחו

מאז    השלישי  שהוא  חושב  אני  חדש.  מנהל  ראש  יש 

ל  נכנסתי  כי אתה לא  ת שאני  פקיד. זה פשוט מתסכל, 

לא   גם  זה  עבודה.  מנגנון  איזשהו  פה  ליצור  יכול 

מתחלף.   כבר  הוא   , משהו עם  זז  שהוא  עד  קשרים. 

מאוד מאוד מתסכל. אבל זה לא תירוץ ואת התושבים  

  , אנחנו גם  לראות,  רוצים  הם  ן.  מעניי לא  זה  שלנו 

תוצאות.   לראות  להמשיך  רוצים  אלא  נותר  לא  לנו 

 מול מי שאפשר לעבוד.   לעבוד 

 העדכון האחרון זה כמו שראיתם, הש"ג,   

, כשיהיה לך תאריך.   : דליה נחום לוי   אז תעדכן

את   : שי רוזנצוויג  רואה  אני  פה  לכולם.  בסדר?  אודליה,  בהחלט. 

יבוא,   שרוצה  מי  פוליטיקה.  חוצה  שהוא  כמשהו  זה 

  . שלנו ביזנס  פרייבט  לא  זה  כי  רוצה,  שהוא  מה  יגיד 

מגי  עם    ע הוא  נגיד  אחרות,  לישיבות  בניגוד  לפה, 

, זה פחות מתאים.    המנכ"ל, שאני הולך אליו

עובדים    אנחנו  אז  ליישוב.  הכניסה  לגבי   , ן עדכו עוד 

שהוא   תהליך  זה  שראיתם  כמו  ליישוב,  הכניסה  על 

  . די כי  גז  עליו  שמנו  אבל  מזמן.  התחיל  ארוך. 

enough is enough    את משנה  ש"ג  שנקרא.  מה 

ש  עולים  ל הצורה  מחסומים  יש  שראיתם.  כמו   , ו

המחסום   ביציאה  ביציאה.  וגם  בכניסה  גם  ויורדים. 

משעה מסוימת בלילה סגור. ויש שם סיור ששואל מה  

לא חושב שזה משהו שהוא  העניינים, מה נשמע.   אני 

מישהו   היום  עד  אם  אבל  לנו.  עכשיו מבטיח  הרמטית 

 יכול להיכנס, לצאת דוך, אז פחות.  

ע   כן,  גם  ש כמו  מהירות.  מאטי  שבעצם  ריבוד  שם  ינו 

עיני חתול שמנצנצים וגם  קצת חרצנו את הכביש כדי  

הג'רסי   כל  את  שם  הורדנו  יותר.  מהר  לשם  שיסעו 

הכל.   את  הורדנו   . הפרוביזורי השילוט  וכל  הכתום 
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הבוטקה   שדרוג  זה  הבא  השלב  מסודר.  שם  הכל 

להם   וייצר  משותפת  בשפה  שידברו  הצדדים.  משני 

פו  עוד  נ גם  לייצר  שיוכל  מצלמות,  עוד  קציונאליות. 

שער   שם  אני  צהוב.  שער  והוספת  לשומר.  עיניים 

נכנס.   ואין  יוצא  ן  אי נצטרך,  וחלילה  חס  שאם  צהוב, 

שלא   נצטרך,  שלא  הסטנדרטית.  בדרך  לא  לפחות 

 נדע, אבל שיהיה. זהו. עד כאן הישיבה.  

אלי, אתה רוצה שאני אעדכן בעניין שלך? אתה רוצה   

.  ד לע  י  כן? אתה לא רוצה לעדכן? לא. אוקי

 תן לזה לקרות.   : אלי כהן 

אוקיי, בסדר. אם כך, אני מודה לכם שהגעתם ומאחל   : שי רוזנצוויג 

 לכולנו בשורות טובות והמשך ערב נעים. תודה.  

 

 

 אודליה גוטל 

 המועצה    ית מנכ"ל 

 י רוזנצוויג ש  

 ראש המועצה 

 


