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 2021נובמבר  28
 "ד כסלו תשפ"ב כ

 12/2021פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

   2021בנובמבר   22שני ה מיום יום 

 תשפ"ב   כסלו 'יח

       נוכחים: 

    ראש המועצה    –  יגאל להבמר 

 מ.מ ראש המועצה – יצהר הסעו"ד 

 חבר מליאה –  אהרון לאוטמןמר 

 סגן ראש המועצה   – יהונתן קוזניץמר 

  חברת מליאה  –  ענבל אורן ברנדגב 

 .20:25-הצטרף ב  –חבר מליאה  - אבנר לוימר 

 חבר מליאה  –  שגיא הדרימר 

 חבר מליאה                                                                                                                 -ליאור זיו מר 

 . 20:27- חברת מליאה הצטרפה ב –  ענבל הללגב 

 משתתפים: 

 מנכ"ל המועצה –  מאיר ארונוביץמר 

 בזום  -יועמ"ש המועצה  - ברוך חייקיןמר 

 גזבר המועצה   –  אפריםאסף מר 

 מבקרת המועצה  –הילה כהן גב' 

  צופים:

 רותי ודוד שפיצר 

 יוסי גולדברג 

 אריק סובעי 

 

 20:02שעת התחלה : 

ואפשר להתחיל בזמן. רותי ביקשה לסיים    חברים   ערב טוב לכולם. יש חמישה  יגאל: 

את תפקידה ורצינו להודות לה על כל העבודה שלה במשך שלוש שנים, כשתגיע  

נעשה את זה מסודר, ואנחנו מברכים את אהרון לאוטמן שנכנס במקומה  

אהרון יש רקורד של התנדבות גם בהובלה של ועדת  ל ומאחלים לו בהצלחה.  
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דברים טובים. קודם כל    עשייה של וסך הכול  דיגיטציה וגם בהנהלת המתנ"ס  

 לפי כניסתך לתפקיד.    ברוך הבא, קטע קריאה שאתה צריך להגיד אותו 

הצהרת אמונים: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את   אהרון: 

 שליחותי במועצה. 

 ובהצלחה.    אמן  יגאל: 

רצופים, אם    2יש כאן בעצם    . נגישות אקוסטית לבית ספר משואה, 827תב"ר   מאיר: 

, כל אחד זה כיתה בבית ספר משואה, שתי כיתות  828  - ו   827אפשר לראות,  

החינוך, נגישות    ד סך הכול בבית ספר משואה, שניהם במימון מלא של משר 

בעיית שמיעה.    בעלי מי שלא זוכר, זה הנושא של השמיעה לילדים    – אקוסטית  

 ?  827מי בעד לאשר את תב"ר  

 (  יונתן , ענבל אורן,  אהרון   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    7  עד: ב  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

 

כנ"ל נגישות אקוסטית לכיתה בביה"ס    828מי בעד לאשר את תב"ר  ובנוסף     יגאל: 

 משואה?  מי בעד?  

 (  יונתן , ענבל אורן,  אהרון   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    7  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

אלף שקל    60שתי כיתות, הפעם בבית ספר ברקאי,    829השלישי זה    התב"ר   יגאל: 

 במימון מלא של משרד החינוך. מי בעד לאשר? 

 ( יונתן , ענבל אורן,  אהרון   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    7  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

אלף שקל במימון מלא של    30במעלה שומרון,   בגן נגישות אקוסטית    830תב"ר   מאיר: 

 משרד החינוך, מי בעד לאשר?  

 ( יונתן , ענבל אורן,  אהרון   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    7  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   
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 התקבל פה אחד.     החלטה: 

 

 ואת תקציב לשנה זו.    התייעלות   תוכנית של  ההמשך    לאשר את   מבקש  יגאל: 

 . 2019- אישרנו את זה ב   , תוכנית ההתייעלות, אישרתם לפני כשנתיים המשך   מאיר: 

 . 22,  21,  20  השנים   זה על  יגאל: 

אישרנו תוכנית התייעלות לשלוש שנים שהיא מסתיימת בשנה הבאה. שנה   מאיר: 

 הבאה זו השנה האחרונה בתוכנית ההתייעלות.  

 ?  2022  - מה קורה מבחינת כל מה שקורה ב  יהונתן: 

 כשאישרתם את התוכנית.    את הכול   קיבלתם  מאיר: 

 איפה? מתי?  יהונתן: 

 לא שינינו שום דבר, זה בדיוק על פי הפירוט שאישרנו במשרד הפנים ואצלכם.   מאיר: 

 . דיברתי עם יגאל והוא אמר שהארנונה לא עולה  יהונתן: 

 נכון, אין עלייה בארנונה.   מאיר: 

 ? 2022ומה הקריטריונים מהבחינה הזאת של   יהונתן: 

 צריך לגמור מאוזנים.  יגאל: 

 ₪ מאוזנים.   106,242,000  - צריך לסיים ב   2022  - ב  מאיר: 

שאנחנו צריכים לסיים גם במסגרת מסוימת כדי לאשר    2021ומה הנתונים של   יהונתן: 

 את זה? 

 זה ייסגר השנה. אנחנו עוד לא יודעים.   מאיר: 

 למה לא לאשר אחרי שאנחנו רואים את הנתונים?  יהונתן: 

נוכל לראות    2021  כי אנחנו לא יכולים לאשר אחר כך, אנחנו את הנתונים של  מאיר: 

 . 2022אפריל  - בסביבות מרץ 

 ואם לא עמדנו בזה אז למה שאני אאשר את השנה השלישית?  יהונתן: 

 כי זו התוכנית שאישרתם, לא השתנה כלום.   מאיר: 

 גרת מסוימת. אנחנו אישרנו מסגרת מסוימת של שלוש שנים לפי מס  יהונתן: 

 . נכון  מאיר: 

אני חבר מליאה, לא רוצה לאשר משהו בשנה השלישית אם בשנה השנייה לא   יהונתן: 

עמדנו בו. אז עד שאני לא רואה את השנה השנייה, אני לא יכול לאשר את  

 השנה השלישית.  
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 , אתה תראה אותו רק במרץ אפריל. להמתין   אבל עוד פעם, אתה לא יכול  מאיר: 

 עושים?    לה אחת, אם באמת לא עמדנו, אז מה זאת שא  שגיא: 

 זה לא אתה, זה משרד הפנים.  יגאל: 

ולא יאשר לנו את ההלוואות לסגירת    אז משרד הפנים יצטרך לעשות משהו  מאיר: 

 הגירעון.  

במידה ולא עומדים    משרד הפנים לא מאשר לך את כל ההלוואות שהם נתנו  יגאל: 

 בתוכנית התייעלות.  

 נו, לא יאשרו? לא הבנתי. אחרי שהם נת  שגיא: 

 , הם אישרו אבל נותנים לנו ע"פ עמידה ביעדים שנקבעו בתוכנית.  לא  מאיר: 

משחררים לך את    ז יש אבני דרך לתוכנית התייעלות, כל פעם אתה מגיע ליעד א  יגאל: 

 לא ישחררו את אבן דרך עצמה.   – האבן דרך. לא נגיע לאבן דרך  

 מה אבן דרך?  שגיא: 

 כסף.   יגאל: 

 .  2021  - לא, ב  שגיא: 

 גירעון.    מיליון שקל   3 יגאל: 

 . 4 יהונתן: 

 לקבל.    4.5, יש לנו עוד  4קיבלנו   אסף: 

 ון שקל.  מילי   3  - ב   2021שני דברים שונים. אבן דרך שלנו לסיים את   יגאל: 

 בכמה אנחנו עכשיו נמצאים בחציון הראשון?  יהונתן: 

 מיליון שקל.   2, בסביבות  21בחציון השני של   אסף: 

 אנחנו נעמוד בזה?  יהונתן: 

 על פניו נראה שכן.  אסף: 

 מאמינים שכן.   מאיר: 

 רואים שהתוכנית מביאה שיפור? זה ניכר כבר?  ר: ליאו 

 ה.  בז   מעורב   הפנים לא . משרד  בלבד   זה שיפור שלנו  יגאל: 

 עוזר?   לכן אני אומר, השאלה אם אתה רואה שזה באמת  ר: ליאו 

תראה, השנה הקשה שלנו תהיה השנה הבאה כי אנחנו צריכים לרדת לאפס.   אסף: 

בגלל זה העמסנו יותר השנה כדי שנוכל כי נתנו לנו את האישור לזה. שנה  

 תר מאופקים. הבאה זה יהיה יותר קשה, צריך לעשות את זה הרבה יו 
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ללא שום שינוי    2022  - ל והתקציב  מי בעד לאשר את המשך תוכנית ההתייעלות   יגאל: 

 התקציב שאושר?  על בסיס  

אלף    200כאשר בתוך זה יש מותנה  ₪    106,242,000תקציב של  מבקש לאשר   מאיר: 

 אלף שקל שהם לחירום בלבד.   200שקל לחירום. תמיד יש  

 הג"א.    תקציב  יגאל: 

 רוצה שנראה קודם כל את התוצאות של השנה השנייה.   אני  יהונתן: 

 אבל אמרו לך לפני דקה שזה במרץ.   יגאל: 

 ביצוע התקציב השנה?    אתה יכול להביא את התוצאות של  יהונתן: 

התוצאות מגיעות באזור אפריל עד יוני שנה הבאה. אתה חייב לאשר את   אסף: 

 לפני תחילת שנה הבאה.    התקציב 

 של משרד הפנים שיכול לבוא ולהסביר את זה יותר לעומק. צריך נציג   יהונתן: 

 היה לך והוא הסביר לך.   יגאל: 

 לא, אז אני לא חושב, אני לא חושב שזה נכון לאשר תקציב לשנה שלישית.   יהונתן: 

 הבנתי, יהונתן, הכול בסדר.  יגאל: 

 .  2022- גם לא נצליח לעמוד ב   אם לא נעמוד בזה, אז אנחנו  יהונתן: 

 בסדר גמור. לפי השיטה שלך, בדצמבר לא מצביעים על תקציב.  זה   יגאל: 

 בכל השנים האחרונות יש גירעון כל שנה.  יהונתן: 

 ? ולכן יש תוכנית התייעלות, יהונתן. מי בעד   גירעון   אין לך כל שנה  יגאל: 

  106,242,000בתוכנית התייעלות בסך    2022שנת  את תקציב    מי בעד לאשר  מאיר: 

 מי נגד או נמנע? ₪ מותנים?    ₪200,000 כולל  

 אני נגד.  יהונתן: 

 אתה נגד. ושגיא, מה איתך?  מאיר: 

 אני בעד.   שגיא: 

 (  הרון ענבל אורן, א   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    6  בעד:  הצבעה: 

 )יונתן קוזניץ(    1  נגד:  

   0נמנע:   

 ברוב קולות.  התקבל     החלטה: 

 המועצה.    ועדות סטטוס ביצוע   יגאל: 

יש כאן נושא ועדות המועצה, אני אשים לכם גם שתראו מול העיניים, בכל מקרה   מאיר: 
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בוועדות המועצה כעיקרון השנה אנחנו עומדים די יפה, רוב החברים מילאו את  

  – ן חסר לנו  כלל הוועדות, נשארו לנו מעט מאוד דברים שלא מילאו. ועדת ביטחו 

ועדת ביקורת  ,  אבנר לא כאן אבל חסרה לנו עוד ועדה אחת שהוא לא סיים אותה 

של ענבל גם עדיין חסר לנו אחד ואין פרוטוקולים בכלל. לא הגיע שום פרוטוקול  

 אז אני אדבר איתה. 

 הוועדה הייתה שבוע שעבר, לפני שבועיים.  יהונתן: 

אין פרוטוקולים גם של הקודמים. אין לי בעיה גם בכתב, שנדפיס את זה. רק   מאיר: 

משהו שיהיה לכתוב, כי היה, אני יודע שהתכנסתם, אני ראיתי אתכם אבל בסוף  

זה לא עוזר שראיתי. זה לא עוזר שראיתי. זהו, כל השאר אנחנו עומדים די יפה  

עדת שמות והנצחות,  בכל התוכנית של העמידה. מה עוד יש כאן? פרוטוקול ו 

 .  7.11  - הייתה ועדת שמות והנצחות ב 

 . " דרך העץ "   נקרא הכביש שמחבר בין קרני לכיכר הטווסים ש  יגאל: 

 . " כיכר המייסדים " ו   " דרך העץ " כתוב בסעיף הבא:   : אורן   ענבל 

נושא  אמרנו שיש שתי בקשות לאנשים שהיו ממייסדי יישוב לראות איך מקדמים   יגאל: 

בשום מקום בארץ שאתה נותן כיכרות על שם של אנשים כי    לזכרם. ואין את זה 

ציפי    את את בני מיכאלוביץ' ו   הנציח זה צריך להיות דיון הרבה יותר רחב. יש ל 

זה לעשות כיכר שנושאת שם, זאת אומרת כיכר  עלו  מיר. אחד הדברים ש ע 

כל רעיון שאתם מכירים    . הראשונים או כיכר המייסדים ושם לשים שילוט שמנציח 

ממקומות אחרים, מוזמנים, צריך לקבוע קריטריונים מה זה מייסד ומה זה    גם 

כיכר ומה זה ראשונים. כי אין לי ספק שברגע שנפתח את הפתח אז כל אחד  

, אנחנו צריכים לראות איך  במועצה וכד' זה היה בוועד מקומי וזה  ירצה להיות,  

חנו לא פוגעים  אנחנו יכולים בכל זאת גם לתת כבוד מצד אחד וגם לראות שאנ 

 שלכם.   מישהו אחר. נשמח לכל מיני רעיונות ב 

, זה הקריטריונים שאם אפשר שמישהו  מות אני רק רוצה לבקש לגבי ועדת ש  שגיא: 

 מהמועצה, מישהו מקצועי יגיש איזה שהוא נייר עמדה ונוכל לבחון ולאשר. 

 בגלל זה אמרתי שלמי שיש רעיונות, שיביא אותם.  יגאל: 

 עי מהמועצה. מישהו מקצו  שגיא: 

רעיונות להנצחת אנשים שהיו משמעותיים בתוך הקהילה. זה יכול להיות חברי   יגאל: 

מועצה, חברי ועד, אנשים שתרמו לקהילה מעל ומעבר. רעיון איך מנציחים  

 אותם. 

 אפשר לעשות אבן עם תמונה.  שגיא: 

 יש הרבה, אתה יכול לעשות רשימה.   יצהר: 

ויונצחו    בסדר? נגיד הכיכר סתם בכניסה ליישוב   היא תיקרא כיכר הראשונים,  שגיא: 

 בני מיכאלוביץ' עם כמה מילים. לדוגמא:  תמונה וכמה מילים  השמות,    עליה 

 בצורה מכובדת. אותם  משהו שיוכל להנציח   יגאל: 



 בס"ד 
 
 
 

 

 המועצה לשכת ראש

7 
 

רצינו בעיקרון רחוב או כיכר אבל זה בעייתי כי אין לנו מספיק רחובות וכיכרות   שגיא: 

 אז ירדנו מזה. נעשה כיכר אחת להרבה אנשים.   לכולם 

 רגע מה שאישרתם זה דרך העץ, נכון?  כ  מאיר: 

 ". דרך העץ " כרגע אישרנו   יגאל: 

 ולהביא רעיונות, אפשר לבקש מאיריס רעיונות לכיכר המייסדים, משהו כזה גם.   יגאל: 

 ?  " דרך העץ " כולם מאשרים את   מאיר: 

   אהרון( , ענבל אורן,  יונתן   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    7  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

 דרך העץ וכיכר המייסדים עם רעיונות.   יגאל: 

 לעוקף נווה עליזה.  , תציג את הכביש שתוכנן  פיני, אנחנו איתך  ר: מאי 

 *הצטרפו אבנר וענבל הלל.  

כביש  נווה עליזה. כשהמטרה היא לעשות    באנו להציג את הנושא של כביש עוקף  פיני: 

לעשות סיבוב מלא.  מכיוון מעלה    עם אפשרות דרך כיכר באזור דרך הביטחון  

כנס ולהסתובב לכביש, ולכן הכניסה תהיה פה,  אוטובוס, רכב, לא יכול לבוא להי 

הכניסה תהיה שמאלה    הכניסה המוצעת בתוכנית הראשונית ליישובים בשטח 

ייצא במעלה שומרון מפה, מי שמגיע    - וימינה החוצה, למי שמגיע מקרני   

ייכנס שמאלה. יש שלושה מקטעים, רק כדי שתראו איך זה נראה.    – ממעלה  

מועצה שנמצאת פה למטה, בכיכר הכניסה להתחבר  הכיכר הבאה זו כיכר של ה 

אליה, שתהיה אופציה להמשיך, כל מי שירצה להמשיך ישר לכיוון הכניסה  

 לקניון, גם אופציה אפשרית.  

 מגרש חניה. גם  צריך להיות   יגאל: 

 מגרש חניה, הכניסה תהיה מפה, מפה תהיה כניסה ויציאה חזרה ליישוב.  פיני: 

 רדיוסים אין בעיה לאוטובוסים? מבחינת   יגאל: 

היו שתי כניסות, אחת תהיה מול רחוב השקמה ואחת תהיה  י כרגע  ,  הכול עובר  פיני: 

ממש בכניסה ליישוב בגינות שומרון. איך שנכנסים ליישוב בגינות שומרון יש  

מצד ימין כניסה. זאת הכניסה שממש קרובה יחסית מהכיכר, הפנייה הראשונה.  

פה יש את המעבר רק להולכי רגל, אם נרצה  נוספת    סה לאחר מכן תהיה כני 

לחבר, יחייב אותנו פה בצומת. כרגע זה הולכי רגל. והתחנה הבאה האופציונלית  

 בקצה.    תהיה 

 זאת אומרת תהיה תחנה בכביש הראשי שם?  יהונתן: 

 מול השקמה.   יגאל: 
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ת  מול השקמה אבל בצד של הכביש פה, הכביש החדש. ויש אפשרות לעשו  פיני: 

תחנה נוספת שהיא תהיה בכניסה ובעצם תיתן שירות לנווה עליזה עד השקמה,  

מנווה עליזה עד הכניסה ומהכניסה חזרה לפה, שלוש תחנות אפשריות,  

 ומשהו מטר בין תחנה לתחנה.   400שחלוקת המרחב כמעט זהה,  

 כמה עלה התכנון של כל הדבר הזה?  יהונתן: 

 . תכנון מלא   שקלים, כרגע אנחנו מדברים על אלף    95י בסביבות  ראשונ תכנון   פיני: 

 אש"ח.    200יש תכנון שאישרנו   יהונתן: 

 נכון.  מאיר: 

 אמרנו שברגע שנדע כמה יעלה.  יהונתן: 

 שלהם, של החברה הכלכלית, לא שלך.   יגאל: 

 כסף של החברה הכלכלית. אנחנו לא השתמשנו בכסף שלנו, השתמשנו ב  מאיר: 

 מה הכוונה?  יהונתן: 

מיליון שקל כדי לעשות את הכביש    2כשאנחנו ביקשנו לקחת הלוואה של   יגאל: 

אלף שקל בתכנון, כל    200מהחברה הכלכלית, אישרנו מסגרת ראשונה של עד  

מה שפחות אז כמובן שאתה לא צריך לשלם עליו. עכשיו צריך לעשות כתב  

 כמויות. עשיתם? 

חברה הכללית, אישרנו את  אלף שאמרנו שאישרנו ל   200רק לחדד את הנקודה,   יהונתן: 

 יעשו תכנון. ש אלף האלה.    200  - ה 

 אלף שקל עושים תכנון.   200עד   יגאל: 

אלף    100  - , ה 95  - או ב   100  - אלף שקל וסיימו ב   200אם לא עשו תכנון עד   יהונתן: 

 שקל האלה לא צריכים להישאר שם לטובת המשך.  

 זה לא שלנו, זה שלהם. באיזו שפה להסביר לך?  יגאל: 

 אישרנו להם לעשות עם הכסף שלהם.  מאיר: 

 זה לא שלך.   יגאל: 

 אלף שקל במסגרת תקציבית לחברה הכלכלית.    200אנחנו אישרנו   יהונתן: 

  200אתה לא אישרת שום מסגרת תקציבית. ההלוואה שלנו מהם הייתה עד   יגאל: 

 אלף שקל לתכנון.  

 אלף שקל.   200אנחנו מביאים להם   יהונתן: 

 ומה?  יגאל: 

 אז כמה כסף, כמה כסף אנחנו?  יהונתן: 
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 . 95אני אומר לך שעלה   יגאל: 

 מצוין, זה המסגרת שאושרה, נכון?  יהונתן: 

 נכון.  יגאל: 

 אלף האחרים?    105  - מה הוא עושה עם ה  יהונתן: 

 לא סיימתי.   פיני: 

 הוא לא סיים לתכנן.  מאיר: 

אני לא מצליח להבין אותך. זה במסגרת ההלוואה. כמה שתהיה הלוואה, זה מה   יגאל: 

 שיש.  

 את התכנון.    בסוף המשטרה צריכה לאשר  מאיר: 

אושר בגדול, יש אישור למשטרה לעשות את זה. בתצורה שזה נראה עכשיו.   פיני: 

 טוב, זה התקצוב שלקחנו לזה. זה כתב כמויות של בניית הכביש.  

 ? 2.4 : הלל   ענבל 

 .  2.4זה   פיני: 

 לפני מע"מ כמה זה?  יגאל: 

 , מע"מ זה מע"מ.  1,854,000לפני מע"מ זה   פיני: 

 שתכננו.  לא רחוק ממה   יגאל: 

  בצד כי יש פה כל מיני דברים שאנחנו עדיין   30%ויש פה עוד אלמנט קטן שזה   פיני: 

 תכנון ראשוני.  לא יודעים מכיוון שזה  

 פלט? הוא כולל תאורה, כולל אס  יגאל: 

אתם יכולים לראות זה לא קיים. לא    – תאורת רחוב, לא לקחנו בחשבון תאורה   פיני: 

לקחנו בחשבון תאורה על כל עמודי התאורה והכביש ביטחון, לא לקחנו בחשבון  

כרגע עד שתאשרו או לא תאשרו זה כביש תקני לכל דבר, חייב שם שוליים  

 מטר.    1.20  זה משהו כמו רחבות יותר ולכן צריכים לקחת מהגן של נווה עלי 

 למה? תיקח את הגדר החוצה.  שגיא: 

אי אפשר, בגדר זה שטח פלסטיני ומעבר לזה גם השקענו עכשיו גדר חדשה עם   פיני: 

 כל מה שמסביבה. 

 זה רק להזיז אותה.   שגיא: 

 אתה לא יכול להזיז אותה.  פיני: 

 כמה קרוב זה לבתים?   רותי: 
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 כמו היום, אותו דבר.  יגאל: 

 מו כביש ביטחון.  שאלות על התמחור, משהו? כ  פיני: 

 לא, בכל מקרה התמחור יהיה בסוף במכרז, אז זה לא משנה.  יגאל: 

 זה האומדן הצפוי.   פיני: 

 מאיר, אתם תשלחו לנו את זה?  : הלל ענבל  

 כן, בפרוטוקול זה יופיע.   מאיר: 

 תודה פיני.  יגאל: 

 תודה.  פיני: 

  ד ממנה.  רותי הגיעה ואנו מעוניינים להיפר  יגאל: 

  ערב טוב, מליאה יקרה  רותי שפיצר: 
בה הייתי חברת מליאה וסגנית ראש מועצה   הערב אני לוקחת פסק זמן מהמועצה

תיק   מחזיקת  שורה של תפקידים כולל מלאתי בתקופה זו  השנים האחרונות. 3-ב
בחכ"ל, חברה בוועדת מכרזים ובוועדת מיגור  החינוך, תיק הקליטה, דירקטורית 

נכנסתי למועצה כנציגת סיעת התחדשות הרואה את הפסיפס החברתי    אלימות.
כעת     של קרני שומרון כערך מוסף, ואת החוסן החברתי כמרכיב הכרחי בחיינו.

   שאני נפרדת מהמליאה, ברצוני לציין את אשר עשיתי בשנים אלו.
   

שכל תלמיד  אה"אני מאמין" שלי בחינוך, שעל פיו פעלתי בוועדה, הו -חינוך 
ותלמידה בקרני שומרון יהיו זכאים לקבל חינוך למצוינות, ערכים, לפי השקפת 

    זה כולל תלמידים בכל מגזרים, ובכל הרמות.  עולמם ולפי צורכם.
סיגלוף, את פתיחת כיתת התקשורת   אני גאה להיות זו שדחפה, יחד עם ג'ודי

ילדים על הרצף, ילדים אלו  7בזכות כיתה זו, שמנתה    הראשונה במזרח השומרון.
בזכות   לא היו צריכים לנסוע הלוך ושוב מעל שעה וחצי כל כיוון למרכז הארץ.

כיתה זו, בשנים העוקבות הכניסו עוד כיתת תקשורת, גני תקשורת, כיתות קטנות  
קרני שומרון מיצבה את עצמה כרשות הדואגת לאחר, למיוחד, ואשר    ועוד.

      בעלי מוגבלויות.מאפשרת שילוב של ילדים 
פעילה מאוד, ישבנו נציגי הוועדה והנהגת  היתה בתקופת הקורונה וועדת חינוך

ההורים באופן קבוע עם מנהל מחלקת חינוך אוהד זימרן על מנת לשקף את 
הקמנו קבוצה   תחושות ההורים, ולוודא שהלמידה מרחוק מיטיבה עם התלמידים.

וניידים, ובעקבות  טאבלטים  יל עלויות שלטכנולוגית בראשות שחר בר ע"מ להוז
קבענו נושאים שנתיים שליוו את מערכת   כך משפחות רבות חסכו ברכישות אלו.

ולסיום, החלנו תהליך של    החינוך, ובעקבות בקשתנו מערכת הרישום הונגשה.
תודה לחברי הוועדה, ולחברי המליאה ליאור, ענבל   בחינת מערכת חינוך בעתיד.

   ל הלל.אורן וענב
 

אני שמחה להביא את הבשורה ליישוב שסוף סוף אחרי כמה שנים   -קליטה 
קליטה ועלייה   לביא ופתחנו מחלקת  אסטל נכנסה לתפקיד רכזת הקליטה

למליאה ובסופו של דבר הוקצה תקציב לקליטת  המלצותנו הבאנו את   ביישוב.
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שים לפרויקטים של  עליה, לפעילויות לדוברי שפות זרות ביישוב, להבאת עולים חד 
תודה לכל השותפים, לחברי המליאה   מידע לעולים. ולהנגשת  בניה חדשה,

   ולחברי הוועדה. וענבל הלל קוזניץ יונתן
 

תמלול מקצועי  יחד עם סיעת דורות  מתחילת הקדנציה, דרשתי -שקיפות לציבור 
ע"מ להבטיח שקיפות מלאה מהנעשה בישיבות מועצה והחלטות קריטיות  

אני שמחה שכיום אנו מקבלים מדי חודש פרוטוקול עם תמלול    כאן. לות שמתקב
   כמעט מלא של הנעשה בישיבות מועצה.

בוצר. הקמנו קבוצה חשובה זו   ואוסנת  עם בתיה ליה תעסוקרנ"ש הקמת קבוצת 
בתחילת הקורונה, ע"מ לעזור לתושבים רבים שאיבדו את פרנסתם או ששהו 

ור לבעלי עסקים ביישוב שמצאו עצמם, בשל בנוסף באנו לעז  בבית בחל"ת.
במהלך חודשים העלנו מאות    הסגרים והמגבלות, עם ירידה חדה בהכנסות.

קבוצה זו    משרות מידי שבוע, ואפשרנו פרסומים שבועיים של בעלי עסקים.
חברים. אנו נמשיך   300פועלת עד היום, שנה וחצי אחרי פתיחתה, ומונה מעל 

   ומיים להגדיל את פעילותם ופרנסתם.בעזרה לבעלי עסקים מק
ארציים   במאבקים   למיזמים, הייתי חלק מאיגוד חברות מליאה הארצי, ושותפה

כמו כן הייתי    למניעת אלימות נגד נשים, ולהעצמת נשים במרחב הפוליטי.
שותפה למאבק של איגוד חברי המועצה הארצי למען החזרי הוצאות והוצאות 

   בתחום זה הדרך עוד ארוכה.  ברחבי הארץ.משפטיות של חברי מועצה 
של הארנונה   הארנונה עלה לכותרות בשנים האחרונות עם עלייה, לצערי, נושא

ביישוב. יחד עם זאת, ישנם קבוצות מסוימות אשר זכאיות להנחה מתוקף תקנות  
ובכך   את ההנחה המקסימלית  הארנונה, ופעלתי לכך שקבוצות אלו יוכלו לקבל

ולשושנה תושבות   לשריל תודתי גם    על תשלומים אלו. -במעט  לּו -להקל עליהם 
   בנושא זה. החשובה היישוב על עבודתן

 
מדי פעם   יש לי מנהג מיוחד עם ביתי הצעירה תאיר.  פיתוח היישוב ואתגרים 

ורמת גלעד   ממזרח למערב קרני שומרון...מאלונ"ש אנחנו נכנסות לרכב ונוסעות 
בדרכינו, אני תמיד מסתכלת על הבניה החדשה   ונות.אלמתן, דרך כל השכ ועד 

אני גאה להיות אחת מחברי המליאה שהצביעו לעשרות    ועל הפיתוח הסביבתי.
לשיפור החזות, הבטחון, החינוך, והרווחה   תב"רים  פרויקטים ברחבי קרני שומרון,

אני רוצה להודות לך יגאל, למאיר ולכל מי שעבד קשות ע"מ    של התושבים.
   והתב"רים. אין ספק שאנחנו מובילים בתחום זה. יא את קולות הקוראים להב

חשוב לציין גם את האתגרים העומדים בפנינו. המועצה נמצאת במצב כלכלי  
קשה, ותוכנית ההתייעלות שהתחלנו לפני שנה וחצי חייבת להוכיח את עצמה  

היישוב,   פיתוח היישוב הינו קריטי להגדלת   בצמצום הגרעון השוטף והמצטבר.
עלינו לוודא שיש את התשתיות הראויות להגדלת    ולהישארותם של הדור הצעיר.

הדיור, וכל הזמן לבחון ולא להפר את האיזון בין פיתוח בר קיימא ולבין פיתוח מואץ 
, הפקקים מדי בוקר וערב, ותאונות הדרכים  55ציר   שפוגע בתושבים שלנו.

ב. אנו חייבים לפעול ע"מ לצמצם את עומדים בראש סדרי העדיפויות של היישו 
בנוסף, יש לדאוג לתחבורה   נתיבים. 4הפקקים, ולייצר לחץ להרחבת הכביש ל 

אתגר החינוך הינו     לרכבת, לערים מרכזיות כולל לתל אביב. -ציבורית בציר שלנו 
גדול, למצוא פתרונות לקהילות השונות שלנו ביישוב, אך אני מאמינה שבשיתוף 

ניקיון הסביבה ופינוי הגזם הינם    וך, וגורמים מקצועיים נצלח גם בזה.וועדת חינ 
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אתגרים שמלווים אותנו יום יום, אך אנו מחויבים לתושבים להבטיח סביבה 
    נקיה.

בחרתי לקחת פסק זמן מפעילותי במועצה. השקעתי שעות ארוכות בלמידת  
דות שונות. כעת,  החומר, בהכנה לישיבות, פגישות עם תושבים, ישיבות של ווע

שעות אלו, שהן בנוסף לשעות העבודה הרגילות שלי, לנסיעות, ולזמן משפחה, 
מחליף אותי    את השליחות הציבורית שלי אמשיך כעת מחוץ למליאה.  מכבידות.

אהרון, כולנו מוקירים את עשייתך   בתפקידי אהרון לאוטמן חבר סיעת התחדשות.
ום הדיגיטציה. אני בטוחה שתעשה חייל כיו"ר הנהלת המתנ"ס ובתח הציבורית 

   במועצה למען הציבור בקרני שומרון.
    יגאל וחברי המליאה.

אני קוראת לך לעצור   אך  משקיע ימים ולילות לרווחת הציבור. אתה יגאל,
להקשיב לחברי המליאה שיושבים כאן ומשקיעים, יוזמים ומביאים    לפעמים.

ר ולהוקיר את פועלם. לפעמים מספיק להגיד לעיתים צריך לעצו  בשורות ליישוב.
ביקורת עניינית מתקבלת   וזה נותן כוחות להמשך עשייה. -"תודה" ולתת קרדיט 

     תמיד בברכה, אך כשהביקורת הופכת לאישית זה מאבד מערכה.
כולנו כאן    אני קוראת לכולכם לכבד זה את זו, גם אם אתם לא באותה סיעה.

הציבור נושא עיניהם אלינו   בת היישוב לנגד עינינו.יושבים במועצה אחת וטו
וגדולתנו להראות ליישוב שגם אם לא תמיד יש הסכמה, תמיד יש כבוד והערכה  

בוועדת תכנון ובניה, בנושאים בין אדם לחברו, אנו צריכים לראות    אחד לשני.
ור  תמיד מי עומד בפנינו. מה אותם אנשים חווים. אילו סכסוכי שכנים אפשר לפת 

בגישור לפני ההגעה לעימותים בוועדה. יש כ"כ הרבה דברים שניתן לעשות  
   ביישוב סכסוכים.

 
תודה למשפחתי היקרה, להורי    תודה לקב"ה שנותן לי כוחות לעשיה משמעותית.

שתומכים מרחוק, למשפחתי המורחבת, לדוד בעלי שתמיד נמצא שם בשבילי, 
ריה, חמוטל ותאיר שמבינים שעשייה לילדיי היקרים אריאל, איתן, תהילה, מו

ציבורית קרובה לליבי, ומקבלים בהבנה את השעות הנדרשות לכך, ואף חלקם  
   תורמים מזמנם לקהילה.

העומדים לצידי   חלא, לחברי סיעת התחדשות, שהוקמה בעזרתו של אבי תודה
שתמיד שם לעזרה  ליוסי גולדברג ולעוד חברים וחברות יקרים  תודה  תמיד.
בהזדמנות זאת אני נזכרת בגעגוע בדני אורן ז"ל שהלך לעולמו לפני   יכה.ולתמ

   ועזר לי מאוד. מספר שבועות, היה חבר מועצה בעצמו,
תודה לתושבים היקרים שפונים אלי בשאילתות, שמשתפים אותי בבעיות, וכל 

לאלו שמפרגנים ונותנים     בעיה כזאת היא סוגיה שיכולה להעלות בעיה מערכתית 
אני תמיד זמינה אליכם ותמיד אשמח להמשיך לעזור ככל    הכוחות להמשיך. את 

   יכולתי.
משקיעים זמן יקר והכל   תודה לתושבים שהצטרפו לוועדות שהובלתי. אנשים 

   למען הקהילה, וזה נפלא לראות.
תודה לכם חברי המליאה שעמלנו ביחד על נושאים ותחומים רבים וישבנו שעות  

תודה לחברות מליאה ברחבי הארץ  , סביב שולחן זה למען הציבוררבות יחד 
   שצעדנו יחד, אומנם ברשויות שונות אך במסע משותף.

לסיום אני מבקשת סליחה אם פגעתי במישהו במליאה או בעובדי 
חשוב לי תמיד לקבל החלטות באופן ענייני, מקצועי ומצפוני ולראות את   המועצה.
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ות. אני תמיד מנסה להעביר ביקורת עניינית ובטח התושב אל מול עיני בהחלט
   שלא אישית.

מאחלת לכולכם להמשיך להצעיד את קרני שומרון קדימה, ומברכת אתכם ב "כל  
   העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרכם".

 

 מישהו רוצה להגיד משהו?   יגאל: 

מהלב, בין אם דברים  ניכר היה אצל רותי כל התקופה הזאת שהיא מדברת   יצהר: 

שהסכמנו איתה, שכן הסכמנו, לא הסכמנו, ניכר היה האכפתיות, ניכר היה  

 ההקדשה הרבה, לא הזכרת את החיילים של יום שישי. 

 לא צריך להזכיר הכול.  רותי: 

 זה גם היה מאוד יפה.  יצהר: 

 זה עוד לפני המליאה, זה דברים שהתחילו לפני.  רותי: 

 חשובים, אבל הלב החם היה ברור, אנחנו נמשיך לעשות את שלנו. זה דברים   יצהר: 

אני רוצה להגיד תודה גם על מה שעשית עד עכשיו ומה שתעשי בהמשך. אני   יהונתן: 

אסכם באיזה משפט או שניים, אני חושב שכולנו פה סביב השולחן הזה יודעים  

רים  כמה שעות משקיעים בשביל הדברים פה וגם באיזה מערכת לחצים ודב 

שמופעלים גם עלינו כנציגי ציבור. ולא פעם ולא פעמיים כנראה שהצלחת לעמוד  

בדברים כאלה גם במה שנקרא בגבורה ובעמידה חזקה וזה לא תמיד פשוט.  

 קודם כל, כל הכבוד. תודה רבה מכל קרני שומרון.  

עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? יש לנו מנהג לתת לאנשים שעושים טוב,   יגאל: 

דוד דיאמנט. תמיד אני מסביר שזה גם    הישוב שצילם   ה של הפנורמה של תמונ 

חלק ממה  ,  איך לראות את המרכז אבל גם כדי להבין את הגודל של קרני שומרון 

שעשית פה הוא משהו שהיה מיוחד. אני מצטרף גם למה שיצהר אמר, שאת  

ת,  או אותך באמת עובדת בכל הוועדות, נותנת מעצמך, מעורב ר עובדת מהלב.  

סך הכול כשאנחנו מסתכלים  ב מנסה להוביל תהליכים. ועל כך להגיד לך תודה.  

כחברת מליאה עשית את עבודתך נאמנה מתוך באמת רצון  ש אחורה, אני חושב  

של שליחות, ככה צריך לראות את הדברים האלה. כאשר הרעיון המוביל זה  

המליאה    הטובה של הציבור וככה צריך לראות את הדברים האלה. בשם חברי 

וגם בשם הציבור להגיד לך תודה רבה. על כל העשייה שלך, אין לי ספק  

שתמשיכי לתרום: ועדות, איפה שתרצי לבוא ולתת מעצמך, תמיד בשמחה. את  

יודעת לתת ואני חושב שהציבור רק נהנה ממנו. וזה שלך. תודה גם לבעלך  

 לצידך. שעמד  

זה שלכל אחד מאיתנו יש פה איכשהו את    אני רוצה להגיד לרותי כל הכבוד  על  : הלל ענבל  

 החבורה שהוא נמצא איתה ורותי למרות זה שכביכול... 

 כל החבורה.   רותי: 

למרות זה שכביכול רותי באה לבד. אני חושבת שהיה לך קודם כל אש ומבערים   הלל:  ענבל  

של הרבה פעמים מכל חברי הקבוצות לתרום פה. באמת הרגישו שאת עושה  
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הלב אלא באמת גם  לצד מקצועיות, עשית את זה בתהליכים  דברים לא רק מ 

שנבנו בצורה שהובילה לדברים. יש לך כמו שראינו, הרבה מאוד ריזיקות  

והצלחות ביישוב שלזכותך אני אגיד, ושאפו עצום שבזכותך הצלחת בכוח הזה  

להוביל פה כל כך הרבה דברים וקידמת ועשית. אנחנו שמחים על שיתוף  

ך שהיה בין הסיעות שלנו במהלך השנים האלה, נהנינו לעבוד  הפעולה המבור 

איתך בשיתוף פעולה ובהצלחה בהמשך. אני בטוחה שתעשי עוד הרבה, תודה  

 רבה.  

 המון המון תודה.  יגאל: 

 תודה לכולם.  רותי: 

במסגרת אותם תהליכים של שינוי, עד שהעוגה תיחתך, יש את התפקידים   יגאל: 

 תפקיד של הסגן להעביר לאהרון, מי בעד?  שעוברים לאהרון. אחד זה ה 

 (  , אהרון ענבל אורן, אבנר   ענבל הלל,   , יונתן   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    9  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

 וועדת דיגיטציה וחדשנות.   יו"ר ועדת קליטה את אהרון לאוטמן ל מבקש לאשר   יגאל : 

 (  , אהרון ענבל אורן, אבנר   ענבל הלל,   , יונתן   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    9  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

 מבקש לאשר את אהרון לועדת חינוך, מכרזים והנהלה.  יגאל: 

 (  , אהרון ענבל אורן, אבנר   ענבל הלל,   , יונתן   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    9  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

ומה ששכחנו כאן שרותי הזכירה לי עכשיו, שהיא גם חברת דירקטוריון של   מאיר: 

 החברה הכלכלית.  

אז הוא צריך להיכנס גם לשם, צריך להוסיף את זה. חבר דירקטוריון חברה   יגאל: 

 כלכלית. 

 זה רק מראה כמה היא הייתה עסוקה ועשתה הכול.   מאיר: 

 אני יכולה להיות נציגת ציבור?  רותי: 
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 צריך להגיש טפסים לאישור הממונה במשרד הפנים.  כן, זה משהו אחר.   מאיר: 

 ?  לאוטמן את תפקיד הדירקטור בחברה הכלכלית מי בעד להעביר לאהרון   מאיר: 

 (  , אהרון ענבל אורן, אבנר   ענבל הלל,   , ונתן י   יצהר, שגיא,   , ליאור )יגאל,    9  בעד:  הצבעה: 

 0נגד:   

   0נמנע:   

 התקבל פה אחד.     החלטה: 

חברי מליאה מחויבים להיות גם כמו בוועדות גם בהנהלות, כמו בדירקטוריון   מאיר: 

ובהנהלת המתנ"ס. יהונתן, לא הגעת שלוש פעמים. אני מבקש להגיע לישיבת  

 ה כאן. המתנ"ס, עלה מהמתנ"ס ואני מציג את ז 

 יש עוד אנשים שלא מגיעים לוועדות?  יהונתן: 

 שלוש פעמים ברצף רק אתה.  יגאל: 

 יש עוד אנשים שלא מגיעים לוועדות?  יהונתן: 

 את סטאטוס כל הועדות.    הרגע הצגתי  מאיר: 

  שחסרים פרוטוקולים של הפגישות.   לפני שהגעת גם הסבירו על ועדת ביקורת  יגאל: 

יהונתן ביקש להעלות נושא של השכרת קרוואנים בנווה מנחם לטובת בית כנסת  

 תסביר לנו רק.   תוף זמני ברחוב ה 

 . אני אסביר  יהונתן: 

 רק לראות שברוך שומע, כי אני חושב שיש פה משהו של חוקיות גם.   יגאל: 

 אני שומע.  ברוך: 

 ה, אני לא מכיר את זה. אנחנו שומעים. כן? הוא ביקש להעלות את ז  יגאל: 

א' לפני שאני אגיד מה שביקשתי להעלות, אני רוצה להבין כי שמענו מהשטח   יהונתן: 

יכול להביא קרוואנים נוספים לשכונת קרוואנים בנווה מנחם, שנמצאת    ה שאת 

 ני שילה מהקרוואנים שנמצאים היום על השטח. לו בערך לכיוון הכיכר של א 

 ה שטח? מי מדבר על זה? איז  יגאל: 

האם על השטח שצמוד לקרוואנים היום בנווה מנחם, מתוכנן להביא עוד   יהונתן: 

 קרוואנים למגורים לתושבים? זה משהו שהוא קיים? 

 לא שאני יודע.  יגאל: 

מה שבאתי להציע פה מכיוון שיש חוסר בבתי כנסת בנווה מנחם ויש מניין   יהונתן: 

הגיתית, מין גזיבו כזה, וגם עכשיו חורף וצריך  שנמצא באזור של רחוב התוף ו 

מקום לפחות זמני עד לבניית מבנה קבע, אני בא בשם ציבור שמבקש לשים  

קרוואנים בשטח שנמצא צמוד לשכונת קרוואנים היום בנווה מנחם, זה שטח  
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קרוואנים או גודל    2שהוא קצת יותר צפוני לשטח שהוא נמצא היום ולהעמיד שם  

וילה שאפשר יהיה להשמיש את זה לבית כנסת. כמובן שהמניין  מסוים של קראו 

 . הזה והנציגים שלו ישלמו כל מה שצריך מבחינת שכירויות 

 ישלמו שכירות למי?  יגאל: 

 למועצה.  יהונתן: 

 לא שלנו.   למה למועצה? הקרוואנים האלה  מאיר: 

פיני ועם  לחברה הכלכלית, בסדר? כמו שיש בקרוואנים שיש מגורים. בשיחה עם   יהונתן: 

החברה הכלכלית הם הבינו שניתן לחבר שם תשתיות חשמל ומים בצורה די  

פשוטה וזה יכול להוות באמת בשנים הקרובות עד שיהיה מבנה קבע, הקלה על  

תושבים שגרים צמוד ורוצים להתפלל במקום זמין ובטח בזמנים של חורף וגם  

 ל העלויות. במהלך כל השנה עד שבעצם יהיה מבנה קבע ונוכל לשאת בכ 

 איפה הם מתפללים עכשיו?  : אורן   ענבל 

 בחוץ, בקור.  הלל: ענבל  

הייתה יותר קטנה ואז זה היה אפשרי בבתי כנסת  בעבר השכונה  בעניין קורונה.   יהונתן: 

שנמצאים היום, היום הכול גדל ואין מקום, אפילו יש מניינים שהצמידו את עצמם  

כזאת. הם מתפללים ספציפית כל  ומתחילים בחוץ ומסיימים בחוץ כי יש רכבת  

השנה בחוץ. עכשיו לפני החורף גם לא יצליחו להתפלל בחוץ. יש להם גזיבו כזה  

גדול ואם אפשרי גם מבחינת המועצה, החברה הכלכלית להצליח להשכיר את  

זה במקום, לא במקום אבל להביא קרוואנים כדי שישכירו ת זה לשנים הקרובות,  

ושבים ולתת פתרון לשנים הקרובות עד שיהיה מבנה  זה יכול להקל מאוד על הת 

 קבע וזו הבקשה ואני מביא את זה בשם הציבור, נשמח שתיענו. 

 , חוו"ד?  ברוך  יגאל: 

יש איזה שהיא בעיה עם מה שאתה מציע כיוון שהרשות משכירה או נותנת זכות   ברוך: 

  מסוימים. אם אתה מדבר על השכרה בתמורה, אז היא   תנאים שימוש אז יש  

מחויבת למכרז. אם אתה מדבר על עמותה שרוצה לקבל בית כנסת, מבנה לבית  

קרקעין מה שאני לא בטוח בכלל שהוא יתאים פה בגלל  מ כנסת, זה לא  

 הנסיבות. אז אני חושב שזה לא עניין כל כך למליאת מועצה. 

 ברוך, רגע, שנייה.  יהונתן: 

 מה זה השטויות האלה?  שגיא: 

לי שהתבלבלת.  מה שקורה זה שבמקום שיהיה קרוואן    ברוך עצור, נראה  יהונתן: 

לתושב, אז מי שישכיר את זה, זו העמותה. זה גם גוף משפטי כמו שיש לצורך  

העניין בסניף של גינת שומרון קרוואן שבית חב"ד משכיר אותו ומשלם עליו, ככה  

 גם בנווה מנחם יש קהילה שרוצה להשכיר את זה. אז זה הסיפור.  

שם שמה    החכ"ל במידה ש מה שהוא ניסה להגיד זה שאתה צריך להוציא, נגיד   יגאל: 

 מבנה עכשיו, הוא מחויב להוציא מכרז.  
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 למה?  יהונתן: 

 זה החוק שברוך מנסה להסביר לך.  ,  כי הוא מחויב  יגאל: 

 למה הוא לא מוציא מכרז שיש לבן אדם פרטי?  יהונתן: 

. גם  FIFOלכל אחד הוא מוציא מכרז. הוא נותן להם זמן להירשם והוא לוקח לפי   יגאל: 

כשהוא הוציא עכשיו למשל ליד אזור התעשייה הישן, היו שני מבנים והוא הוציא  

 מכרז. 

 אוקיי, אז שיהיה מכרז.   יהונתן: 

 אז זה מה שהוא ניסה להסביר לך כשאתה אומר לו: אתה מדבר לא לעניין.  יגאל: 

אבל הקרוואנים בנווה  ,  בסדר, אוקיי. אבל רק כדי להבין, הקרוואנים האחרים  יהונתן: 

 מנחם היום שקיימים לפני שנה בערך, משהו כזה.  

 שנתיים.   יגאל: 

 נכנסו אליהם? שנתיים. איך היה התהליך שאנשים   יהונתן: 

קרוואנים ומי שרוצה להשתתף צריך להירשם    בנות הם פרסמו שהם הולכים ל  יגאל: 

 חיר.  לקח, הם קבעו את המ   – רשם ראשון  ומי שנ 

 צריך בעצם אותו נוהל, נכון?  יהונתן: 

אני מתאר לעצמי שכן, אבל הוא צריך להיות פומבי וזה מה שברוך ניסה להסביר   יגאל: 

 לך. 

 לדעתי צריך להיות אותו דבר כמו שהיה עד עכשיו.   יהונתן: 

נערים, זה גם הלך באותו    ברמת גלעד שני קרוואנים שגרים בהם אמא ושני  : הלל ענבל  

 תהליך?  

כן, נרשמו אצל כולם. אם זה ריק, מי שנרשם יכול להיכנס. גם לא כאלה שהם   יגאל: 

 לא אמא עם שני ילדים, אותו דבר. נרשמים. אם יש מקום, יכולים להיכנס.  

א' זה תקדים של כל השנים, לא היה דבר כזה בחיים במועצה, שאפשרו לילדים   הלל: ענבל  

לכיוונים לא    שאגב ועדת רווחה, אני חושבת שאנחנו מתקדמים פה   18  - ו   16בני  

 טובים.  

 . אני מתנצל להגיד לך, יש לנו פה החלטת מליאה ישנה  יגאל: 

אתם תוקעים שני נערים בבית אחד    – במקום לעזור למשפחה, לסייע ולהתקדם   : הלל ענבל  

 ואמא בבית אחר, ולכו תדעו איך זה מועיל. 

את מדברת    , ודע איך את מעלה כל פעם דברים אישיים בכאלה פורומים אני לא י  יגאל: 

לבין שמירת    בין דברייך על דברים אישיים בפורום כזה שמצולם. אני חושב ש 

 הצניעות אין שום קשר.  
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 היא לא אמרה שום שם.   שגיא: 

אתם  ,  נו באמת, אם חד הורית שגרה ברמת גלעד. עכשיו בואו ננתח גם מי זה  יגאל: 

 עם השטויות שלכם פעם אחר פעם. נכנסים  

 איזה שטויות? בואו נחזור שנייה לעניין שלנו.  יהונתן: 

אז אמרנו שנבדוק באמת שיש מקום, שיש קרוואנים שאף אחד לא יודע על מה   יגאל: 

 פיני מדבר ושנראה על מה מדובר. 

אני אשמח אם אפשר, גם אם אין קרוואנים ואפשר לבדוק אם אפשר לעשות   יהונתן: 

שיפטינג בקרוואנים ביישוב לשמה, לצורך הדבר הזה או להביא מבחוץ אם  

 אפשר ושננסה להבין.  

אמרתי שאני אבדוק עם פיני על מה מדובר, כי אנחנו לא יודעים על מה אתה   יגאל: 

דע על מה מדובר. הציבור דיבר עם  מדבר, ואם אתה דיברת עם פיני שפיני יי 

 פיני.  

 שהמועצה תיתן קרוואנים.  יהונתן: 

 למה זה החלטת מליאה? למה אתה רוצה שזו תהיה החלטת מליאה?   יצהר: 

 למה לא? אני רוצה שיחליטו, שיעבור דרכנו בית כנסת במקום הזה, מה הבעיה?  יהונתן: 

 לך לפיני ותסגור את העניין הזה.   יצהר: 

 אף אחד עוד לא פנה עד היום לאף אחד.   יגאל: 

 זה מאוד פשוט. לאתר שני קרוואנים כדי לשים.   יהונתן: 

 כל מה שאתם מדברים כאן לא נכנס לכלום כי אף אחד לא שומע כלום.   מאיר: 

 .  תעצרו רגע. אני מנסה להבין על מה מדובר  יגאל: 

מכיוון שיש פתרונות שעד היום ניתנו כולל גן הנבל שיש שם    . סבלנות בבקשה  יגאל: 

ם מדברים  בית כנסת שמתפלל בתוך מבנה, צריך לראות מה, על איזה מבנה את 

 אני לא יודע, להם יש אישור להתפלל.  

 במועדון של המתנ"ס שמתפללים בו בנווה מנחם.   מאיר: 

, אני יישב עם פיני  להחזיר   שכבר מזמן היה צריך נוער  אני אמרתי שזה מועדון   יגאל: 

 ונבדוק את הנושא בשבועיים הקרובים, נשמע לי סביר.  

 אפשר לרשום בפרוטוקול שתוך שבועיים יש תשובה על הדבר הזה?  יהונתן: 

 זה מקליט אותך, זה בסדר.  מאיר: 

וגם פתרון קבע בתוך אחד הגנים או בתי הספר. דיון בנושא הקמת מחלקת   יגאל: 

מה נשאר במתנ"ס    לבטל את המתנ"ס? רק כדי שאני אבין? ספורט ותרבות. זה  

 אם אני לוקח את הספורט ואת התרבות? 
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חלק מהדברים שגם אומנם זה דברים שאומצו בעבר ויש פה את    , אני אסביר  יהונתן: 

אריק שנמצא פה וגם הציע את זה בזמנו כמישהו שהיה מנהל מקצועי בתוך  

את זה עוד פעם לשולחן  א  ז אני מבי המתנ"ס. ואני חושב שזה דבר שהוא נכון א 

אחרי כמה שנים. בהרבה רשויות בארץ, קיימת מחלקה תחת הרשות שהיא  

מחלקת תרבות וספורט. המחלקה הזאת בדרך כלל עוסקת גם בדברים  

שקשורים לחוגים וגם בדברים שקשורים לאירועי ספורט וגם דברים שקשורים  

ים את התרבות והספורט ברשות.  בעיקר לאירועי תרבות כלליים, ודרך זה מנהל 

למה אני חושב שזה יותר טוב שנפנה דרך הרשות ולא דרך המתנ"ס? אני חושב  

שהגוף של המתנ"ס הוא גוף משני לרשות, ויש בו הרבה מבנה ארגוני שהוא א'  

יכול לגרור ואני ככה גם סובר שיש בו הרבה, יש שם תעסוקה חופפת של כל  

לנו כחברי מועצה של נבחרי ציבור ישירים ולא  מיני עובדים. יכולת הפיקוח ש 

נבחרי ציבור עקיפים שקשור להנהלת המתנ"ס, יכולת השפעה ישירה דרך  

הציבור ואז בדברים כאלה אנחנו יכולים נבחרי ציבור להשפיע יותר על מה  

שקורה, גם תקציבית וגם על המדיניות. ובהקשר הזה אני חושב שיותר נכון  

רות של להוריד תמיכה מהמתנ"ס, בעיקר בהקשר של  למועצה לבחון את האפש 

תמיכה שנתית כדי להשאיר את זה אצלנו בכיס של המועצה. ודרך זה לנהל את  

המשרות שצריך, אני אשמח לקבל תוכנית על זה, אם זה אפשרי. ללמוד מה כוח  

האדם שצריך לזה ולהבין את המשמעויות כמו שאז אמרתי גם במייל, להבין את  

הכספיות, את המבנה אם אפשר לשאול אותו, מה המשמעויות של    המשמעויות 

זה ואיך זה יעבוד כדי לראות מה אפשר להחליט לקראת התקציב הקיים.  

המשמעות הישירה של זה בהקשר הזה, זו הורדת סמכויות, חלק מהסמכויות  

 של המתנ"ס.  

 תסיים את רשימת הדברים, תסביר לי רק מה היתרון.  יגאל: 

אנחנו כחברי מליאה, יש פה כמה חברי מליאה שניסו כמה פעמים דרך  גם   יהונתן: 

הוועדות הפנימיות של המתנ"ס או לקבל מידע או להשתתף בהחלטות או להיות  

שותפים בחשיבה ובדרך. ואנחנו כחברי מליאה שנבחרנו על ידי הציבור, סורבנו  

דר? יש פה  כמה פעמים בכל מיני דברים, או הקשו עלינו את הדרך. לא אחת, בס 

עוד אנשים שגם יכולים להעיד על זה. ובהקשר הזה אנחנו אומרים שאם הציבור  

בחר בנו כחברי מליאה, את כולנו באופן כזה שאנחנו צריכים להשפיע על  

 מדיניות אז לא ייתכן שלא ייתנו לנו במסגרות האלה גם להשפיע.  

הדברים מסתכמים שם. אנחנו  דבר רחב יותר, בכללי יותר, בסופו של דבר בסוף   : הלל ענבל  

 ניסינו להיכנס לוועדת תרבות וזה נמנע מאיתנו.  

 אני גם ועדת כספים.  יהונתן: 

באופן מאוד מסיבי וממש דורסני ובמהלך כמה חודשים. עד שהתערבנו ולחצנו.   : הלל ענבל  

לצערי, רק ככה זה הצליח. בצורה הזויה, כאילו יש להם איזה שהוא משהו  

חנו ועדת תרבות כבר כמה חודשים טובים, לא נתכנסה איזה  להסתיר. וגם כשאנ 

 שהיא ועדה.  

תגיד לי, אם אני רוצה לקבוע בוועדת תרבות במועצה, אתה נותן,  ,  התכנסה  שגיא: 

רוצים להתחשב בחברי מליאה להזיז את כל הלו"ז שלנו במשך כל השבוע, מילה  

במתנ"ס אז לא ניתן  לא שמעת מאיתנו, נכון? אבל כשאני מבקש בוועדת תרבות  
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 לחשיבה.  

 בתור חברי מליאה.  יהונתן: 

י שפרצתי את החומה והצלחתי להיכנס בדחילו  חצי שנה רק להיכנס. אחר  שגיא: 

ורחימו, אז אני מבקש להיות משותף בדיון אז אומרים לי: לא אדוני, יש לו"ז,  

 תתיישר. תבטל ישיבות מליאה, ישיבות עבודה, תבטל פגישות. 

 זה לא רק אנחנו, יש עוד גורמים בוועדה.  הלל: ענבל  

ליו"ר הוועדה, היא אמרה לי בצורה    יש לו"ז אחד ואתה תתיישר אליו. כשפניתי  שגיא: 

 בוטה: אתה לא קובע. אתה רוצה? כן. אתה לא רוצה? לא.  

 אתה לא נמצא.   : אורן   ענבל 

 מה זה משנה? כבן אדם.   שגיא: 

 קודם כל, למה לצעוק? אני לא מצליח להבין.  יגאל: 

 כי לא שומעים אותי.  שגיא: 

 שומעים אותך מצוין.  יגאל: 

ה. אז אם אני מבקש בצורה יפה ומכובדת, בצורה נעימה,  אני אגיד את זה יפ  שגיא: 

לקחת חלק ולהיות שותף וכל מה שאני מקבל תשובות של לא ולא ולא, אני  

חושב שהגוף הזה שיש לו כוח שלא ניתן לו על ידי הציבור אלא נלקח מהציבור  

ואנחנו מתקצבים אותו ואנחנו נותנים לו משאבים, צריך לקחת קצת את הכוח  

החזיר אותו למי שהציבור בחר בו ולהוביל אותו במקומות שיש לנו יותר  הזה, ל 

השפעה, זה הכול. אם החבר'ה שם יתיישרו ויבינו שהם לא בעלי הבית על  

התרבות והספורט והזה ויש פה אנשים שרוצים לתת מזמנם ומרצונם, אתה  

ע  מכיר אותי ואתה אמרת לי לא פעם אחת שכשאני במקומות מסוימים אני משפי 

בצורה נקייה, נכון? אז אי אפשר לחשוד בי שאני באתי לעשות פוליטיקה בוועדת  

תרבות, כי אם הייתי רוצה לעשות שם פוליטיקה, הייתי יודע לעשות את זה  

בצורה הטובה ביותר. אבל גם כשאני בא בצורה נקייה לעשות ולפעול ולקדם  

 ת של זה? דברים, ולא נותנים לי, אז מה התוצאה של זה? מה ההשלכו 

מבחינת ועדת תרבות הזו אחרי שאנחנו כמה חודשים שם ואני כל פעם שואלת:   : אורן   ענבל 

לא מתכנסים לקראת יולי אוגוסט? לא מתכנסים לדברר את הציבור מה אנשים  

רוצים? ולא בהכרח שתתנו כלפי מעלה ותנחיתו עלינו כל מיני דברים שרואים  

בה ליום ראשון  בעיניים שאין נוכחות מאוד מרובה, אז ביום שלישי נקבעת ישי 

ואז: לא יכולה להגיע, לא אוכל להגיע, גם אני לא, לא יכול, אפשר לתאם מועד  

 אחר? לצערי לא.  

 זה כתוב בווטסאפ כאילו?  יהונתן: 

כן. ומה היא עונה? אני מצפה שמי שנמצא פה, מקדיש מזמנו ומרצונו בשיא   : הלל ענבל  

 כך לא לכבד אותם. הרצינות. אני לא מאמינה לבזבז את הזמן של אנשים וב 

 וזה לא נבחרי ציבור, כן? זה מישהי אחרת אומרת.   יהונתן: 
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יש פה אנשים עסוקים שעושים את המאמץ להגיע להשקיע, מי שלא מתאים לו   : הלל ענבל  

 יכול גם לא להיות פה. אתה מבין שזה מענה של רכזת תרבות? 

 אתה היית עונה ככה לחברי המליאה?   שגיא: 

ת כמה שעות אנחנו משקיעים למען התושבים ולמען המועצה ולמען  את יודע  : הלל ענבל  

 התרבות? זו חוצפה וזה עולב. 

 לפרק את המתנ"ס?    לא עדיף לתקן את זה מאשר  מאיר: 

דיברתי איתה  ,  אי אפשר לתקן את זה, חצי שנה להיכנס לוועדת תרבות, מאיר  שגיא: 

ו איזה שהוא  בפרטי. הערתי לה ואז בסוף איזה ציפור קטנה לחשה לי שעש 

מהלך מאחורי הגב שלה, מישהי שאי אפשר להגיד שהיא חברה שלי, בסדר?  

 שבאו ואמרו: הכול תפור מראש, סגרו את כולם לפני ואז פרסמו.  

 אני אגיד לך גם למה אי אפשר גם לתקן.  יהונתן: 

 ממש לא, אפילו אני שיניתי את הלו"ז לפי זה.  : אורן   ענבל 

את המתנ"ס וחכ"ל.  ומבקשים לבדוק    בוועדת ביקורת שלנו כשאנחנו יושבים פה   יהונתן: 

לתת דוח ביקורת על התנהלות של מועצה או של גופים כמו החכ"ל, כמו  

המתנ"ס על התנהלות שלהם מול ספקים ומנסים להתחמק או לנסות לדבר עם  

היועץ המשפטי או עם ראש המועצה וכל מיני אנשים אחרים למה, שהגוף של  

ביקורת מוועדת ביקורת של המועצה, זה מדליק לי נורה  המתנ"ס לא יקבל  

 אדומה והדבר הזה לא יכול לעבור בשקט.  

 אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר.  יגאל: 

 אז אני אגיד לך, בוועדת ביקורת האחרונה...  יהונתן: 

 גם אני לא יודעת על מה אתה מדבר.  : אורן   ענבל 

צורה להבין האם בכלל הגוף הזה יכול להיות  גברת ענבל ברנד ניסתה בכל   יהונתן: 

 מבוקר. 

ועדת ביקורת, מבקרת המועצה יכולה לבקר את המתנ"ס או את החכ"ל בדברים   : אורן   ענבל 

 שקשורים למועצה, אפרופו אגב.  

 בלי קשר, בלי קשר כל גוף...  יהונתן: 

מתפקוד  אני לא מצליח להבין עכשיו רק את הרעיון האם יש חוסר שביעות רצון   יגאל: 

 המתנ"ס.  

 כן, יש.  : הלל ענבל  

 יש חוסר שביעות?  יגאל: 

 כן, גם ראינו את זה בסקרים.   הלל: ענבל  

 גם בשקיפות וגם בהתנהלות.   יהונתן: 
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 איזה סקר ראו את זה?   יגאל: 

 בסקר של שביעות הרצון מהמתנ"ס.   : הלל ענבל  

 שיש חוסר שביעות רצון מהמתנ"ס?  יגאל: 

 נשים לא כל כך מרובה בפעילויות. כן, שפעילות הא  הלל: ענבל  

 , נהפוכו קיימת שביעות רצון גבוהה מהמתנ"ס.  לא היה משהו כזה  : אורן   ענבל 

שהתקציב לא יעבור למתנ"ס אם אני לא יודעת שאתה זה שמבקר וזה עובר   : הלל   ענבל 

לפה ואתה יודע בדיוק מה העבודה נעשית, בדיוק כמו כל אחד ממנהלי  

ברגע שהתקציב עובר לשם, תקציב כזה עבר, והוא בסוף  המחלקות שלך. כי  

היא זו שבונה    תוכניות מצטמצם לכדי חבורה ספציפית שהיא זאת שבונה את ה 

 את אירועי התרבות והיא זו שבזמנו הכול... 

 עשיתם את הוועדה הזאת פוליטית, בקיצור, עשיתם ועדה פוליטית.   יהונתן: 

 ר חברי הוועדה הזאת. בלי לתת מקום לביטוי של שא  : הלל ענבל  

 גם יגאל וגם ענבל ברנד עושים את הוועדה הזאת פוליטית.  יהונתן: 

 אז זה לא לגיטימי.  : הלל ענבל  

 אוקיי, עוד מישהו רוצה להוסיף משהו על המתנ"ס?  יגאל: 

כן, יש שם גם ניגודי עניינים שקצת קשה לפקח עליהם במיוחד בהקשר של   יהונתן: 

הרבה יותר טוב מאשר בגופים השונים. יש שם    הספורט והדבר הזה מפוקח פה 

 ניגודי עניינים, תעשו בדיקה, בסדר? 

 אם אתה מעלה משהו, תגיד.  מאיר: 

 תגיד.  יגאל: 

 אני אגיד אחר כך, לא רוצה  יהונתן: 

הלאה, עוד מישהו רוצה לדבר על המתנ"ס? אין לי מושג על מה אתה מדבר.   יגאל: 

 ור, אבנר, יצהר?  עוד מישהו רוצה להגיב על המתנ"ס? ליא 

אני לא מספיק מכיר את הנושא ואני לא רוצה סתם להתיימר להגיד אבל   יצהר: 

התחושה שלי היא שביקורת על גוף צריכה להיות קודם כל לתקן את הגוף  

 ולפעול באיזה שהיא דרך. 

 ניסינו, ניסינו.  יהונתן: 

 תנו לו לסיים חברים.   יגאל: 

יכול להיות שלא ניסו מספיק ויכול להיות שבאמת צריך איזה שהיא פעולה יותר   יצהר: 

 רצינית כדי לתקן אותו.  

 יצהר, שלוש שנים זה מספיק זמן?  שגיא: 
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לא, איך ננסה? אתה יודע שאנחנו כמה ועדות מליאה אנחנו מבקשים להיכנס   : הלל ענבל  

אז בקורונה,    לוועדת תרבות ואתה בעצמך שמעת את זה, הסכמנו על זה גם 

בשיא הקורונה כשישבנו פה. אתה מבין שרק פעם אחת נקראנו לישיבה? פעם  

 אחת מאז שביקשנו? זה נראה לך הגיוני? אנחנו שנה פה.  

 איך זה יכול להתנהל פה? אני לא מבין.  יצהר: 

וזה לא אני, זה הציבור שלי שרוצה פעילות מתאימה לו. ותכן המתנ"ס לא תואם   : הלל ענבל  

 ת. פעילו 

בגלל זה אני מבקש תוכנית, להבין מה התוכניות התקציביות ולעשות העברה בין   יהונתן: 

עובדי מתנ"ס לעובדי מועצה ולהבין מה זה אומר כדי לראות אם זה השלכות או  

 לא. לא אמרתי עכשיו להצביע ולהגיד כן או לא, אמרתי להבין. 

וא עונש על זה שלא הכניסו  זה נשמע שאנחנו כאילו באים ועושים איזה שה  : הלל ענבל  

 אותנו. אני מייצגת ציבור, אנשים פונים אלי. 

 כולנו מייצגים ציבור.  יגאל: 

 מהמתנ"ס.    כולנו מייצגים ציבור וגם אני בתוך העניין. כשאני מבקשת לקחת חלק  : הלל ענבל  

אני רוצה להגיד שמאיפה זה בא? כל הערה שלנו נתפסת פה כאנטי, כלא לראות   שגיא: 

ב, כביקורת, כניסיון לתקוע מקלות בגלגלים. רותי אמרה פה ובצדק, אם  את הטו 

רק תתנו התייחסות אמיתית לדברים שלנו, כל ההתנגדות הזאת לא הייתה  

קורית עכשיו. היינו מרגישים שהדברים שלנו נופלים על אוזניים קשובות, היינו  

נו מנסים  נרתמים לדברים ועושים אותם ביחד. אנחנו לא רצויים איפה שאנח 

 להיכנס. זה לא קלישאות, זה אמיתי, זה עובדה.  

 . ואנחנו זה הוא ונווה עליזה. ואני זה אני ואלוני שילה וקרני שומרון  : הלל ענבל  

 האלה.    ם השיוכי לאט לאט עם כל   יגאל: 

לא משנה, אני מנסה להגיד שבעצם אנחנו מייצגים ציבור ששלח אותנו להיות   שגיא: 

נחנו לא נכנסים למקומות מסוימים, אז הציבור שלנו נפגע  נבחרי ציבור וברגע שא 

מזה, זו ההשלכה של זה. היא מייצגת ציבור כזה, אני כזה, לא משנה. ומה שאני  

מנסה להגיד שבכל פעם שאנחנו מנסים להגיד הערה, הדברים נתפסים כלא  

לגיטימיים, הדוגמה הכי אחרונה זה המרוץ של בניה ז"ל. המרוץ האחרון שהיה  

יום שישי, שקלטנו שאנשים שמכירים אותו קבוצת נווה עליזה בווטסאפ רק כדי  ב 

שלא יהיו תקלות, שלחתי את הפרסום של המתנ"ס. המועצה גם שלחה שם אבל  

בצורה מאוד סיסטמטית, בצורה מאוד, שלוש ארבע הודעות אחרי השני, גם אני  

שישי אז עיינתי    ראיתי את זה ונפנפתי ואז לרגע הבנתי שאני צריך לצאת ביום 

בזה וקראתי, והגשתי לחבר'ה: שימו לב, מחר לא תהיה תנועה בנווה עליזה. מה  

על    שהתרעמו שהלך שם: מה, אני לא יכול לצאת, אני כן יכול לצאת. זה לא  

שנה אף אחד לא פתח את הפה על המרוץ, זה דבר מבורך וליאור    15המרוץ,  

אין ספק. השאלה איך עושים את  אתה צודק, חוסמים רחובות בערים מסוימות,  

זה. אז אם אני יכול לעזור, אם אני מעלה קולות מהשטח, אם אני אומר משהו  

 מסוים, למה לא להקשיב לי? למה לנפנף את זה?  
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 אבל מי אמר לך שנפנפו? לא הבנתי.   יגאל: 

 .  תקרא את התכתובת    שגיא: 

 . דעו להיות כדי שי עניתי לחבר'ה בנווה עליזה בדיוק מה הולך   יגאל: 

 אתה ענית לכל מה שהיה בפייסבוק אבל לבוא ולענות.  : הלל ענבל  

 אני מדבר בקבוצה.  שגיא: 

 להם.    נאמר גם   מי שפנה גם בקבוצה של נווה עליזה  יגאל: 

 הקבוצה של חברי המליאה. התשובה הראשונה של ענבל הייתה: פורסם.  שגיא: 

  ין על מה את מדברת". "אני יודע שמלא קראו, ואני לא מב  : הלל ענבל  

 "פורסם. זה לא נכון מה שאתם אומרים".  שגיא: 

 לא אמרתי, זה לא נכון. אל תכניס לי מילים לפה.  : אורן   ענבל 

 אני אמרתי שאת אמרת...  שגיא: 

 אמרתי פורסם.  ענבל: 

אבל אם זה פורסם ואנשים לא מבינים אז כנראה או שיש כשל בפרסום או   שגיא: 

שהפרסום לא ברור מספיק, זו עובדה, זה אי אפשר להתווכח עם זה. ביום  

חמישי בלילה אנשים לא ידעו מה קורה איתם ברחובות. בסדר, מותר לחסום וזה  

המידע    דבר לגיטימי במקומות, באירועים כאלה. אבל הפרסום פה, הדברור של 

לא היה בסדר. אבל זה לא העניין, זה סתם נקודה. הנושא היחיד שהדבר הזה  

נבע מזה שלא מקבלים את הדעה שלנו, ודי, אני אומר שלוש שנים התאזרתי  

בסבלנות, שתקתי, באתי ללמוד, באתי לשמוע, וכל פעם כשבאתי ללמוד  

הלכו משם.  ולשמוע, אני אומר את זה במירכאות כמובן. הדברים הלכו מפה ו 

בסוף לא הייתה איזה שהיא התקדמות, כל ניסיון שלנו לקדם איזה שהוא משהו  

נתקל במסמוס פה, מסמוס שם. די, אנחנו נותנים כסף לגוף מסוים שמוביל  

מהלכים מסוימים ביישוב, שצריך לשמוע את הקול של הציבור, אני חושב  

 הכול.  בנושא הזה, זה     sayשלחברי המליאה יצטרך להיות יותר  

 זה כמובן מול חברי הוועדה עצמה, הנוספים.   הלל: ענבל  

 עוד מישהו רוצה להגיד משהו? ענבל, את רוצה להוסיף משהו?  יגאל: 

 לא.  : אורן   ענבל 

 מישהו מהאורחים רצה להוסיף משהו?  יגאל: 

כן, אני. בגלל שהזכירו את השם שלי, קודם כל העניין של הביקורת, אני לא נכנס   אריק: 

ת, ההתנגדות שלי למתנ"ס מסיבה אחת פשוטה, וגם אתה יודע את זה,  לביקור 

כמו העמותה של הספורט. היא לא יכולה להיות בתוך מתנ"ס. יש הרבה גופים,  

יש הרבה כספים שמסתובבים מסביב שמתנ"ס לא יכול לקבל אותם, לא את  

הקולות קוראים, למשל אם אתה רוצה לחדש את הבריכה, אז צריך להקים  
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ות מקצועיות שאתה לא יכול להכניס אותן דרך המתנ"ס שהיום אתה  קבוצ 

עם שיקום שכונות    4, כאשר כל המתנ"סים נבנו על למ"ס  5ולא בלמ"ס    6בלמ"ס  

, המתנ"סים. לכן, בגלל שברגע שאתה עובר ללמ"ס  69  - של דוד לוי שזה הוקם ב 

כן  כל הקולות קוראים שלך, השתתפות עצמית שלהם הרבה יותר גבוהה, ל 6

אתה לא יכול למנף את זה רק דרך זה. אתה צריך למנף את זה דרך העמותות,  

כמו קבוצת הכדורסל המקצועית שהיא לא יכולה להיות בתוך המתנ"ס. היא  

נרשמה פעם דרך כפר סבא, שאני בניתי אותה ואחר כך היא נבנית דרך חריש.  

גם אהרון  למשל קטוביץ', עם קבוצת הריצה שלו, היא לא בתוך המתנ"ס. ו 

 לאוטמן הוא רץ שם. זה גם. 

 קבוצה של רצים, מה?  : אהרון לאוטמן 

זה לא משנה, יש הרבה דברים. אתה יו"ר המתנ"ס ואתה רץ בחוג שהוא לא של   אריק: 

יכולים להכניס  שלא  המתנ"ס. זה לא משנה, אני אומר לך שיש הרבה גופים,  

מזה, העמותה של  אותם לבפנים, דיברנו על זה יגאל, גם מאיר. אתה יודע  

הקבוצה, עמותת ספורט שהפסידה של מאות אלפי שקלים אבל לא משנה. לא  

 ניכנס לעניין הזה.  

 בקיצור, האמירה שלך היא מקצועית?  יגאל: 

 מקצועית בלבד.    לא מדבר   מקצועית לחלוטין, שלא יבואו ויגידו שאני  אריק: 

 כן ענבל?  יגאל: 

צים גם עניינית אליכם בפרטי. אבל המתנ"ס,  אני אתייחס אחר כך אם אתם רו  : אורן   ענבל 

ראשי תיבות של מרכז תרבות נוער וספורט. זו כל המהות שלו. אם לוקחים לו  

שני שליש מהמהות אז אפשר להגיד שלום למתנ"ס ולסגור אותו. עם כל העבודה  

הקהילתית ויש המון עבודה ובשנה האחרונה, בשנה שנתיים אחרונות אפילו  

ונהיה הרבה יותר דינמי וצעיר, גם מבחינת חברי ההנהלה וגם  המתנ"ס רק הולך  

מבחינת הנושאים שנמצאים שמה. ואני חייבת להגיד, אמרתם פה טענות כלפיי,  

ההפוך הוא הנכון. מי שלחץ לקבל את שניכם לוועדת תרבות, כבר שנה וחצי, או  

 אותכם.    יותר נכון מי שלא עצר ודווקא לחץ שכן להכניס 

 שלא עצרת, באמת תודה שלא עצרת.   תודה  יהונתן: 

 אתם לא מסוגלים לשמוע שיחה? מישהו הפריע לך לדבר?   יגאל: 

 כן. לא עצרתי...   יהונתן: 

 שאלתי מי הפריע לך לדבר.   יגאל: 

נמצא שם. ומגיע.    – גם הפוך הוא הנכון, אני חושבת שכל מי שרוצה להיות שייך   : אורן   ענבל 

 ם? סבבה.  את רוצה לראות הודעות של כל הדברי 

 כמה הם מרגישים שהמתנ"ס מעורב שם? בבקשה.  : הלל ענבל  

 ענבל, למה שהיא תגיד משפט כזה בכלל?   שגיא: 

לא התכוונתי לעצור, הפוך. רציתי להגיד ולא נתתם לי להמשיך שגם כשישבנו   : אורן   ענבל 
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בחדר דיונים אז במתנ"ס בשיא הקורונה והעליתם את זה במליאה אז הייתה  

אמירה, להיכנס לוועדת תרבות או משהו כזה, הייתה אמירה או חשיבה של  

מישהו שאמר שבגלל שיש מספיק חברי מליאה שם בהנהלת המתנ"ס, לא  

צריכים יותר. אני לא חושבת שזה הנכון ועל זה היה, כאילו היה מי שחשב אולי  

 שזה נכון. 

 למה שתהיה החשיבה הזאת?   שגיא: 

 יום. אני לא יודעת, זה מה שנאמר באותו   : אורן   ענבל 

 מי אמר את זה? אני לא זוכר את זה.  שגיא: 

 אני זוכרת. אתה זוכר משהו אחד, אני זוכרת משהו אחר.   : אורן   ענבל 

 שמה, שנאמר מה? תזכירי לי.  שגיא: 

היה דיון ואז אמרו שיכול להיות מצב שיש מספיק חברי מליאה במתנ"ס ולכן לא   : אורן   ענבל 

ים, לא נכנסים לכל מיני ועדות. לא חושבת שזה הנכון ולא חושבת שיש  מתעסק 

לזה עניין, חושבת שכל מי שרוצה לבוא ולתרום הרבה יותר מוזמן והמתנ"ס  

פתוח לכולם. זה ברמה האישית של שניכם. לגבי כל התוכניות, ספורט, תרבות,  

נו שלוש  יש ייצוג ויש נציגות בהנהלה לכל אחד מהאנשים פה ומי שהיה ישב 

שעות, ארבע שעות ביום שני שעבר, על כל תוכניות העבודה והיו יכולות להיות  

 מוגשות לכולם וכולם יכולים לבוא ולראות.  

לא רווחי. כאילו שהמועצה  - אתמול ישבנו על התקציב, אגב אתה אומר רווחי  אהרון: 

 מתקצבת ובסוף תרוויח מזה כסף. 

 ממה? לא הבנתי.  יהונתן: 

ודם שהמועצה לא תעביר כסף למתנ"ס, היא תשאיר את זה פה  אמרת ק  אהרון: 

 והמועצה תרוויח. 

 אמרתי שמה שאני רוצה לעשות זה לבדוק האם אפשר להשאיר כסף.  יהונתן: 

ברווח, מחלקת    340מבחינת הרווח של מחלקת ספורט וחוגים, התקציב אומר   אהרון: 

 ן.  . אז תעשה חשבון כמה הרווח וכמה החיסכו 220תרבות מינוס  

אפשר לבחון הכול ולראות הכול, הכול באמת פתוח ואפשר לבחון את זה. אני   איר: מ 

צריך עכשיו לפרק את כל  לא  עדיין חושב שבגלל שמשהו לא מתנהל כשורה אז  

 המתנ"ס. 

 זה לא לפרק את המתנ"ס.   יהונתן: 

   מוציא מהמתנ"ס את הספורט והתרבות, זו דעתי. זה לפרק, ברגע שאתה   : יגאל 

 מה התשובה לזה?  שגיא: 

אני אומר את דעתי, אני לא אומר תשובה וזה לא פה עניין של שאלות ותשובות   יגאל: 

 עכשיו.  
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 העלינו איזה שהיא טענה.  שגיא: 

העלית טענה, אני מנסה לכמת אותה עכשיו כשאני מסתכל שלוש שנים אחורה.   יגאל: 

ת, עמד  אני חושב שהמתנ"ס עשה קפיצת דרך משמעותית בשלוש שנים אחרונו 

או    בכל היעדים של הקורונה מבחינת הגעה לכל שכונה, לכל פינה וכל יום זיכרון 

פעילות כזאת או אחרת. אני חושב שהוא עשה את זה בצורה מעוררת  שמחה  

לקחנו  ,  גאווה, חלק מהרעיונות שעשינו במתנ"ס לומדים אותם ברשויות אחרות 

ראשונה שלקחה על  ה היחידה ו על עצמנו לעשות את הסקר הפנימי, הרשות  

זו מועצה שיודעת    עצמה בחינה פנימית לראות איפה היא עומדת ומה היא שווה. 

להסתכל לתוך עצמה פנימה. היא יודעת לקבל את הביקורת וגם לשנות אותה  

ועשינו את זה אפילו בפורום פתוח של כל מנהלי המתנ"סים בארץ. הם באו  

ורה מאוד מאוד מכובדת. אני  שותפים ביום שעשו אותו בצ כ להיות יחד איתנו  

חושב שהשינוי צריך להיות מבפנים. אם מישהו רוצה באמת לשנות, הוא צריך  

להשתדל לשנות. יהונתן, אם אתה לא מגיע שלוש פעמים רצוף להנהלה איך  

 אתה רוצה לשנות אם אתה לא נמצא שם פיזית? 

 . דווקא אם אני  יהונתן: 

 י זה מה שאתה רוצה.  תן לי לסיים. אתה יכול לענות אחר  יגאל: 

 לבדוק את התוכניות ולהבין את הצרכים של המתנ"ס.  אני רוצה   יהונתן: 

אז אם ראית שהכול פתוח והכול שפיט אז מותר אחרי זה גם לבוא להנהלת   יגאל: 

המתנ"ס ולהגיד את דעתך, לגיטימי לחלוטין. כשאני מסתכל אחורה, אני חושב  

מצוינת, אני משתדל לא להתערב לו יותר מדי. אם  שהמתנ"ס הזה עושה עבודה  

אני יכול ללחוץ ולהביא כספים או לעשות אירועים או לתת רשת ביטחון אז תמיד  

מכל הלב. אני חושב שהמתנ"ס הוא מתנ"ס טוב. אני מסתכל עליו, את השינוי  

שהוא עשה, איפה שהוא היה לפני ארבע שנים וחמש שנים או עשר שנים ואני  

א עשה קפיצת מדרגה יפה וצריך לפרגן לו וצריך לעודד אותו ולראות  חושב שהו 

אותו. בגלל זה אנחנו מעבירים לו היום כבר שתי מעונות, כדי שיהיה לו עוד עוגן  

כלכלי שהוא יכול לקחת אותו וברגע שאני מתחיל לנתק אותו מספורט ותרבות,  

המעונות ובוא    השלב הבא יהיה גם מצעירים ונוער. השלב הבא יהיה לקחת את 

 נסגור את המתנ"ס. 

 זה אתה אומר.  יהונתן: 

לא, אין לו אופציה אחרת גם. אני מסתכל על כל הרגליים היציבות שיש שם   יגאל: 

למתנ"ס עם הנגיעה של היום לקהילה, זה או חוגי ספורט וספורט או תרבות  

. אני  ופעילות ספורט וחוגים, מעון וזה בגדול פחות או יותר התכולה גם שיש לו 

מסכים דרך אגב עם מה שאמר אריק. צריכה להיות עמותת ספורט, אני אמרתי  

היא הייתה כישלון נחרץ. צריך להקים אותה. אני  ש את זה אז בפעם הראשונה  

אומר את זה ואני אומר את זה גם לאלירן ואני אומר את זה כבר שנה ויש משהו  

להיות במיקוד. כי אני  שאני לא מצליח להבין למה הוא לא מתגבש והוא צריך  

 חושב שכמו שנאמר, העמותה יודעת להביא יותר כסף... 

 אלירן הקים את העמותה של המתנ"ס.  אריק: 
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 אריק, אל תגידו דברים שאני לא אומר.   יגאל: 

בלי כספים מסביב שקיבלתם להקים מתקנים, לא הייתם מצליחים להתקדם   אריק: 

ואתה יודע בדיוק, בתקופה שלי  מטר ואתה יודע מה קרה לפני שש שנים  

אלף שקל ונפלו עוד עם המתווה שעדיין לא שילמו את    600המתנ"ס הרוויח  

 המונה אבל בסדר. 

 קצת אחרת.   אריק, אני חושב שהדוחות הכספיים מראים  יגאל: 

 אני יכול להראות לך את המסמכים.  אריק: 

 נותנים לך להשתתף ואתה זורק הערות.   אריק, בסדר.  יגאל: 

 אתה מוציא דיבה. אתה אמרת שלא הרוויח.  אריק: 

אתה מדבר על משהו מאוד ספציפי שאנחנו לא מדברים עליו, פה תתאפס   יגאל: 

איתנו, אנחנו מדברים על מתנ"ס עכשיו ולכן מבחינתי לפחות הדעה שלי אומרת  

שהמתנ"ס צריך להמשיך איפה שהוא נמצא היום, היה ויש הערות שרוצים  

למרות שאני    – מסוימת    ה לאוכלוסיי ר פעיל, לא מגיע  לשפר, לעשות אותו יות 

יותר דתית יש גם את המועצה הדתית שמפיקה היום    ה לאוכלוסיי חושב שהפוך,  

אירועים שעושים ביחד איתם. אני חושב שיש להם מענה יותר כמעט מכל  

 אחרת שיש לנו ביישוב, אבל אני אשמח לשמוע רעיונות.    ה אוכלוסיי 

 וכלוסיות?  איזה עוד א  : הלל ענבל  

 סליחה?  יגאל: 

 קודם כל, אני אגיב למה שאמרת.  הלל: ענבל  

שאת  אמרתי אוכלוסיה שאת מנסה להגיד  ,  לא הבנתי את מה שאת אומרת  יגאל: 

מייצגת אותה, אני חושבת שנותנת פה מענה גם ממקור נוסף שאחרים לא  

אין  יכולים לקבל אותו, שזו מועצה דתית שעושה אירועים שהם יותר תורניים ש 

אותם למישהו אחר, את צריכה להבין. ועושים אותו ביחד עם המתנ"ס בצורה  

 מצוינת.  

 מרגיש המועצה היחידה שנותנת להם מענה תרבותית.  : הלל ענבל  

 הם עושים את זה יחד עם המתנ"ס.   יגאל: 

 תרבותי, ערכי, חינוכי, ומפעילה את הילדים שלנו במהלך חודשי הקיץ יום יום.  : הלל ענבל  

 נכון.  : יגאל 

 ותודה רבה למועצה הדתית, כל הכבוד להם.  הלל: ענבל  

 ולמתנ"ס. הלאה. מישהו נוסף רוצה להגיד משהו?  יגאל: 

ואם נתייחס לנתונים של הסקרים שהעלית, בגלל שבזמנו ביקשנו לקבל את   הלל: ענבל  

הסקרים אבל לא יכולנו בתור תפקידינו גם כחברי מליאה, לא קיבלנו את  

 הסקרים. 
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 ? במתנ"ס יושבת  את   יגאל: 

לא, אני לא יושבת במתנ"ס. אני חברת מליאה, אני לא יכולה לקבל את   הלל: ענבל  

 הסקרים? 

 , לא?  קודם כל אמרתי אחרי שמציגים אותם  יגאל: 

 העברנו אותם.  : אורן   ענבל 

 לא העברתם.   : ל הלל ענב 

 לא העברתם אותם.  יהונתן: 

אותם, ואחרי זה מעבירים אותם.  אמרו עד שהנהלת המתנ"ס תשב ותראה   יגאל: 

 .  והעבירו אותם. אז תסתכלי עליהם מה הם כוללים ומה הם מכילים ותביני 

אם אתה מרוצה מהקהילתיות שלך, זה לא רלוונטי לעבודת המתנ"ס וכמה היא   : הלל ענבל  

פעילה בשטח בסוף למה שאני עושה. לך תשאל את המבוגרים בקרני שומרון.  

 .  הנשים שמובילה פה את כל הפעילות של המבוגרים אמא שלי היא אחת  

 לא מרוצים?  יגאל: 

כמה הם צריכים להילחם על חלק מהתקציבים. הם הולכים ורודפים אחרי   : הלל ענבל  

 המועצה. 

 .  אני לא יודע מאיפה את אומרת את הדברים האלה עכשיו  יגאל: 

 בגוף ראשון בתור מי שיושב בוועדה.  הלל: ענבל  

את טלי וקסלר קצת יותר מאמא שלך ואין שום קשר בין מה שאמא    אני מלווה  יגאל: 

 שלך אומרת למציאות.  

 למה שהחבורה הזאת מארגנת לצד טלי.   עושה אין קשר למה שטלי   : הלל ענבל  

 זה משהו אחר.  אהרון: 

אני לא אכנס עכשיו לזה, כי אני חושב שזה שיח שאין לו שום בסיס אפילו כדי   יגאל: 

 ו או שזהו? לדון עליו? עוד משה 

 סיימנו, תודה לכולם.  מאיר: 

    

 *** 

 .  23:19  גאל: הישיבה ננעלה י 

 

 __________________                                 __________________ 
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 מאיר ארונוביץ       יגאל להב          

 מנכ"ל           ראש המועצה     


