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 1 מדיניות זקיפת התשואה על ההשקעות בהתאם למקור התקציבי. .4

  2 

 3 {.17/12/19הצגת עקרונות התקציב }התקציב עצמו ידון בישיבת המועצה בתאריך  2020תקציב  .5

 4 

 5 

לעשות הערב  . בחרנו10.12.2019-ערב טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין, ה :קרן 6 

 7 במסגרת ישיבת המועצה ערב הוקרה לספורטאים המצטיינים של קדימה צורן, ברוכים הבאים. 

 8 )מחיאת כפיים(  

יך בסדר היום הרשמי והרגיל שלנו. ואני אנחנו נתחיל בסדר היום בטקס ההוקרה ולאחר מכן נמש  9 

ונים מכל יזם אחר רוצה לפתוח ולומר, שספורטאים מצטיינים הם בעצם יזמים שבעצם אינם ש 10 

בעולם העסקי, חזון. לפעמים מה שהם עושים נראה לא מעשי והם מוכנים להקריב את זמנם,  11 

מרצם וכספם כדי להגשים את החלום, אמרה את זה יעל ערד. אני מכירה את רובכם, כמעט כל  12 

אחת ואחד מכם ואני יודעת את ההשקעה שאתם עושים, אני יודעת את ההשקעה שהמשפחות  13 

עושות ואני יודעת את ההשקעה שהמאמנים שלכם עושים. בחרנו לציין הערב את שלכם  14 

הספורטאים המצטיינים לפי קריטריונים שנקבעו ואנחנו נראה פה היום אלוף עולם בוויקבורד,  15 

שמי שלא יודע, זה סקי מים, שזה ענף ספורט שבעצם עם גלישה והחלקה על פני המים. ענף הג'ודו,  16 

פה, אחד הענפים הפופולאריים במדינת ישראל, ענף ספורט אולימפי,  שבעצם כולכם מכירים 17 

התעמלות ואקרובטיקה שפה, בקדימה צורן, יש לנו לא רק אקרובטיקה, יש לנו גם אקרוג'ים  18 

וההישגים הם באמת מרגשים מאוד וגם מי שרואה אותם מדי פעם, נופל הלב. ענף הקראטה, אחד  19 

שמחנכת לערכים. כדורסל, מי לא מכיר פה כדורסל,  מאומנויות הלחימה שמחנכת לסובלנות, 20 

נמצא בתנופה גדולה ביישוב. הוקי רולר, שזוכה להצלחה גדולה בקרב הילדים והנוער שלנו. וגם  21 

 22 שחמט. כן, שחמט הוא ספורט אולימפי ויש לנו אפילו ספורטאית מצטיינת ותכף תכירו את כולם. 

את יעל בן מרדכי, יו"ר הנהלת המתנ"ס ויוסי אדירי, אנחנו תכף נראה סרטון קצר ואז אני אזמין   23 

מחזיק תיק הספורט, לבוא איתי ביחד לחלק את התעודות למצטיינים. זה ערב ראשון אך לא ערב  24 

אחרון, מתוך מגמה להכיר ולהוקיר אתכם, הספורטאים המצטיינים שמשמשים לכולנו דוגמא.  25 

ממנו מתוק יותר, אמר את זה פלה,  וככל שהניצחון יותר קשה להשגה, כך האושר שמקבלים 26 

 27 כדורגלן. אז בבקשה, נקרין את הסרטון ואז נזמין אתכם לקבל את התעודות. 

 28 )מוקרן סרטון(  

 29 )מחיאות כפיים(  

אז באמת זו גאווה גדולה, לא הצלחנו להכניס את הכל בסרטון אחד, אבל יש לנו לאן לשאוף לשנה   30 

ין במועצה מחלקת ספורט אז המתנ"ס מוביל את הבאה. אני רק רוצה שתכירו את עידית. א 31 

 32 מחלקת הספורט היישובית ועידית גולדה, היא רכזת הספורט היישובית ולמעשה עזרה לארגן את 
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 1 

  \ 2 

 3 

יות איתה בקשר כדי כל מה שקורה פה הערב ובמהלך השנה הקרובה אתם תוכלו להמשיך לה   4 

 5 . הרגע המרגש הזה ששומעים תכם, הספורטאים המצטיינים שלנו, בקשרשנוכל לשמוע א

"התקווה" בחו"ל, הוא, אני חושבת, רגע שכל אחד ואחת מכם שזכה לחוות אותו, הוא משהו    6 

 7 באמת מדהים ומרגש לחיים. אז אנחנו מתחילים. 

 8 )טקס חלוקת תעודות הוקרה(  

אמנים אני רוצה להגיד תודה, אמרתי קודם, אבל אני רוצה להדגיש את זה שוב, תודה לכל המ     9 

והמאמנות. אני מוקירה את מה שאתם עושים וזה הרבה מעבר לספורט, זה ערכים וזה חינוך הדור  10 

 11 הבא וזה באמת מדהים. אני אתן ככה גם ליוסי אדירי לומר כמה מילים. 

אני אתמצת את זה במשפט. מה שעשינו כאן מדבר על העבר. אני חושב שהאתגר שעומד לנגד כל  :א.יוסי  12 

כאן וכמובן למשפחה, זה להחזיק במקום הזה או לטפס למקום אחד קדימה אחד מהילדים  13 

 14 בהתמדה בשנים הבאות, הצלחה רבה לכולם. 

 15 )מחיאות כפיים(  

 16 אתם מוזמנים להתכבד מהכיבוד העשיר, אנחנו נמשיך תכף את סדר היום.  :קרן

 17  )הפסקה(  

אני מאוד שמחה על הערב  אני ממשיכה את ישיבת המועצה. אני אפתח בעדכוני ראש המועצה.   18 

הזה ועל ההזדמנות להוקיר את הספורטאים שלנו. השאיפה שלי מבחינתי ושצריכה להיות שלנו,  19 

שנעשה גם מלגות או תמיכה בספורטאים, גם אם זה יהיה סמלי, אבל שננעץ את זה. קיבלנו  20 

י. עצם לנוכל לשים אפילו משהו סמ 2020קריטריונים, נעבוד עליהם ויכול להיות שבתקציב  21 

 22 רה מאוד חשובים. קרה וההוכהה

נפתח בית הכנסת בשעה טובה, בית הכנסת אוהל משה וזכריה. אני רוצה להגיד תודה לכל אחד   23 

ואחת מכם כי בעצם זה עלה פה לשולחן המועצה ובזכות הגיבוי והתמיכה של המועצה ובזכות  24 

יועצים המשפטיים, ההעבודה המקצועית של מנכ"ל המועצה עמיקם והתמיכה המקצועית של  25 

באמת הוצאנו איזושהי עגלה שהיתה תקועה בבוץ הרבה זמן, זה היה מבנה נטוש והפך באמת  26 

מבנה מרהיב, אני מאחלת לכולנו שהבית הזה יהיה בית של שלום ואחווה וקהילה משותפת  27 

 28 והסימנים מראים שזה ככה, אז באמת יישר כוח גדול. 

שים עם שר התחבורה ומבחינתנו הנושאים המשמעותיים גאני רוצה לעדכן ששבוע הבא אנחנו נפ  29 

ומחלף אילנות, להכניס אותו לתוכנית החומש. הדבר השני זה לקדם  561על הפרק זה קודם כל  30 

. אנחנו מתקדמים במקביל עם משרד התחבורה בנושא התחבורה 562נושא של נת"צ על כביש  31 

 32 הציבורית והגברת התחבורה הציבורית. 
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 1 , -ושא תוכנית המתאר, התחלנו ללמוד את הנושא עם הנדבר נוסף זה   

 2 קרן, לגבי שר התחבורה, זה תיקים שמוכנים אליו? :יוסי א.

 3 כן.  :קרן

 4 

 5 יש תיק? :יוסי א.

 6 נושאים.  :גולברי

 7 לא נושאים. הוא קיבל חומר? איך זה עובד איתו? :יוסי א.

ש שנביא את החומרים כדי שהצוות קזה עובד בזה שנוצר קשר אישי ואז קבענו פגישה והוא בי :קרן 8 

לפני כן. אנחנו  follow-upהמקצועי יתכונן. העברנו את החומרים, נקבעה פגישה ואנחנו נעשה עוד  9 

למעשה עובדים מול כל הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה וכשעולים לשר, אז יש דברים  10 

 11 תוך תוכנית החומש.  לשאפשר לקבל החלטות, כמו להכניס משהו שלא נמצא בתוכנית החומש א

אני עובדת בזה ביחד עם גולברי וההנדסה ובאמת שותפים יקרים בנושא התחבורה הציבורית,    12 

 13 באמת מגיע גם תודה לאיה ורועי שמאוד דוחפים את הנושא הזה. 

, התחלנו ללמוד אותו ביחד עם 17.11-נושא תוכנית המתאר, קיבלנו את המסמך של הועדה מה  14 

ועם ההנדסה כדי שנתכונן לקראת שרטוט התוכנית. אנחנו ביקשנו להיות  םהיועצים המשפטיי 15 

שותפים גם בשלב שהמתכננת יושבת ומיישמת את ההוראות של התוכנית ולאחר מכן, אחרי  16 

שהתוכנית תונח, תהיה אפשרות להגיש התנגדויות גם למועצה אם משהו לא יתאם את הדרך שבה  17 

 18 אנחנו חושבים להוביל את הדברים. 

לא כל כך טוב, לא מאיר פנים, אז אין איזו בנושא של התוכנית מתאר, בגלל שמה שנקרא, התוצר  :רמתו 19 

פעולת ביניים שצריך לבצע, לאו דווקא בהיבט המשפטי, אבל בהיבט של פגישה עם מתכננת המחוז  20 

 21 או כל דבר כזה, כי הועדה אמרה את מה שאמרה וכמעט לא קרה כלום. 

יש שם כמה הישגים מאוד משמעותיים, אחד שהם מכירים בכביש  17.11-תראה, במסמך של ה :קרן 22 

בתוואי שלו והדבר השני שהם מצמצמים את יחידות הדיור. אנחנו נוציא על זה מסמך מסודר,  561 23 

אני מדברת רגע בעקרונות, מצמצמים את סך כל יחידות הדיור בקדימה צורן. דבר נוסף זה  24 

נו נסייע בניסוח של נספח השלביות ולמעשה, השלב שעליו חשמכירים בשלביות שצריכה להיות ואנ 25 

אתה מדבר זה השלב שאני אומרת, אנחנו נשב עם המתכננת ועם הועדה לפני שהיא משרטטת את  26 

התוכנית החדשה. כלומר, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים כרגע. אנחנו וגם היועצים המשפטיים  27 

ם בחזרה של התוכנית לשולחן וגם במסמך גוהגורמים המקצועיים רואים הישגים משמעותיים,  28 

 29 . 17.11-הזה של ה

 30 , -המסמך הזה, לפחות ממה שאני קראתי, הוא לא כל כך משקף את ה :תומר

אז שנסיים את העבודה המקצועית נוכל לשבת על זה ככה בדיון, אני גם אזמין כמובן את מטה  :קרן 31 

 32 ו תהליך שאנחנו עושים בימים אלו. המתאר תושבים. אנחנו כמובן גם נשב עם שרונים. זה איזש
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אותם, אבל את הסכם הפיתוח כרגע  פשרנואי. עבודות הפיתוח החלו, Aעדכון נוסף בנושא מתחם   1 

אנחנו לא חותמים עד שלא נסדיר את נושא התחבורה בנושאים הכלכליים, אנחנו מחכים גם  2 

, אנחנו נהיה בפני אלפגישה עם שר התחבורה, לראות אם אנחנו מצליחים לקדם משהו ואם ל 3 

 4 איזושהי צומת דרכים שבה נחליט איך מתקדמים משם ואני אעדכן. 

  5 

, 42, תומר העלה שאלה בנושא הזה, אני רוצה לעדכן שגם ישבנו, תמ"א 6לכביש  553חיבור כביש    6 

גם ישבנו עם תושבים מעין ורד שהקימו מטה בנושא הזה. העמדה הרשמית זה שאנחנו מעדיפים  7 

 8 , ובכל מקרה לפני שמקדמים את התוואי הזה 6שמתחבר לכביש  551פות לתוואי של ישתינתן עד

צריך לקבל סקר תחבורה וסקר תחבורה ציבורית לתחום הזה כי למעשה הם לא התייחסו לכל    9 

 10 הקישוריות שקשורה במקום. תוך כדי אנחנו גם מקדמים שיתוף פעולה, גם עם, 

 11 , בתל מונד?551מה זה  : צ'וך

 12  .כן :קרן

 13 מחלף הדרים.  :גולברי

תוך כדי כך אנחנו מקדמים איתם שיתוף פעולה, היתה לנו ישיבה מוצלחת גם עם סגן ראש עיריית  :קרן  14 

 15 למחלף אילנות.  561נתניה בנושא של לקדם את כביש 

כדי שיהיה עדכון נוסף זה שחברת חשמל פנתה אלינו בבקשה לעשות תחמ"ש, תחנת חשמל משנה,   16 

שנים הקרובות. המיקום שמדובר עליו הוא מיקום שנושק  20-עם האתגרים של ה אפשר להתמודד 17 

, הוא מיקום שהוא בלאו הכי מתח למתח חשמל גבוה ומקום שהוא שטח חקלאי. אנחנו 4לכביש  18 

 19 בוחנים את המיקום במשותף, שזה יעלה לועדה אז אנחנו גם נציג את זה פה. 

 20 איזה גודל זה?  :אמיר

 21 דונם.  8 :גולברי

 22 דונם, אבל המבנה עצמו הוא דונם, לדעתי.  8 :ןרק

 23 צריך לראות מה נקבל בתמורה.  :יוסי א.

 24 יש עניין של הקרנות? :אמיר

אז עושים סקר שמתייחס לשלושה דברים. אחד זה לרעש, השני זה לקרינה והשלישי לסביבה איך  :קרן 25 

ר לעשות לזה שזה נראה. מבחינת נראות זה החלק הקל, אפשר לעטוף את זה בעצים, אפ 26 

אדריכלות. מבחינת רעש, הזמזום, אני חושבת שהוא במרחק של מטר או שניים, אבל הנתונים יהיו  27 

בפני כולנו. מבחינת קרינה, אין שום קרינה מעבר לגבולות של זה. זאת אומרת, יש מקומות  28 

 29 לבמדינה שזה נמצא ממש בתוך לב העיר, אם זה תל אביב, אם זה נתניה באזור המסחרי. בכ

מקרה, אנחנו כרגע לא נדרשים לאשר שום דבר, לא נדרשים לקדם שום דבר, זו נקודה שמבחינתי  30 

היא לעדכון וכשנקבל את הסקר ואת הנתונים והכל, אנחנו נביא אותם, אנחנו נעדכן אתכם ולנו  31 

 32 שמורה הזכות בכל רגע נתון להתנגד לזה או לתמוך בזה בועדות. 
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 1 וזה כלכלי?  :אמיר

 2 כלכלית יש לזה כדאיות, זה ארנונה שבחשבון קליל שעשינו,  מבחינה :קרן

 3 חשבון גולברי.  :גולברי

 4 בחשבון גולברי זה יוצא מעל מיליון שקל בשנה.  :קרן

 5 מיליון.  1.6-כ :גולברי

 6 

 7 בוא נהיה בגישה שמרנית. אבל שוב, זה לא מחר בבוקר, זה משהו שאם יקרה,  :קרן

 8 תחנות כאלה? 2018או  2019-הם בנו השנה, ב :יוסי א.

 9 כן, הם בנו במחלף אייל.  :קרן

 10 לא, הם בנו באיזושהי רשות? :יוסי א.

 11 כן, ליד מחלף אייל. דרום השרון.  :קרן

 12 הם בונים גם עכשיו.  :עמיקם

 13 אז מצוין, אפשר לדעת כמה הם קיבלו שם? :יוסי א.

 14 קיבלו מה? זה על פי צו הארנונה שמה.  :גולברי

 15 ונה לשטח? נעל פי צו האר :יוסי א.

 16 למטר.  :גולברי

גזבר המועצה יערך לעניין הזה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על משהו שיקרה רק בעוד שנתיים,  :קרן 17 

 18 שלוש במקרה הטוב. ובכל זאת חשוב לעדכן את זה. 

עוד דבר מבחינת העדכונים, בחנוכה יש לנו גם אירוע הדלקת נרות עם השווים, קבוצת המבוגרים   19 

בעלי מוגבלויות מכל התחומים והסוגים עם מתנדבים נהדרים, אנחנו נדליק פה, נעשה  ,21מעל גיל  20 

פה הדלקת נרות משותפת, שלחתי לכם את ההזמנה, נשלח שוב אם צריך. וביום חמישי אנחנו  21 

נעשה הדלקת נר חגיגית עם המתנדבים של היישוב, בעצם כל מתנדב / מתנדבת יוכל להירשם  22 

הוקרה ראשון שאנחנו עושים למתנדבי היישוב. כמובן שמי שירצה אחר  לנושא הזה ובעצם זה ערב 23 

 24 כך גם להצטרף, אז בהחלט אפשרי. זה ככה מבחינתה עדכוני. 

הנושא הבא זה הוספת נציג ציבור לועדת בחינה לגיוס עובדים. יש לנו נציגי ציבור אבל הם לא   25 

 26 הוא הסכים לקחת חלק. ותמיד זמינים, פניתי ליוסי ברק, שהיה מנכ"ל המועצה לשעבר 

 27 רגע, התחלנו בסדר היום השוטף? :תומר

 28 עדכוני ראש המועצה, הוקרה לספורטאים עשינו, נציג ציבור.  :קרן

ויש את הנושא שאני שלחתי שלשום שהוא צריך לעלות. אם את רוצה להוריד אותו אז תקיימי  :תומר 29 

 30 , -הצבעה אבל אני חושב ש

 31 הנושא של תו החניה? :קרן

 32 כן.  :תומר
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אבל  אז רק אני אומר, יכול להיות שהיתה אי הבנה, כי אני הבנתי שהנושא, אולי לא עדכנו אותך, :קרן 1 

ירד מסדר היום בהנחיית היועץ המשפטי. תומר ביקש להעלות נושא לסדר היום בנושא תווי  2 

ליועץ  ןהחניה. לפני שנעלה אם אני יכולה להעלות את הנושא הזה בכלל להצבעה או לא, אז אני את 3 

 4 המשפטי להתייחס. 

הנושא הזה כבר עלה בעבר, אתם בעבר תמכתם בנושא הזה. זה היה עוד בקדנציה הקודמת ולאחר  :יועמ"ש 5 

 6 מכן זה נדון עוד פעם בקדנציה הזאת ורוצים רק לעדכן אתכם שכל שינוי בנושא הזה מחייב תיקון 

 7 

בקדנציה הקודמת פנינו למשרד  של חוק העזר של קדימה צורן. אנחנו בעקבות ההחלטה שלכם   8 

הפנים, לא ניתן לתקן חוק עזר ללא אישורו של שר הפנים. שר הפנים באמצעות הלשכה המשפטית  9 

התנה את זה בחוות דעת כלכלית. ואכן אנחנו פנינו בנושא הזה לאופיר בוכניק כדי שיכין חוות דעת  10 

, שהוא לא מסכים לזה, הוא וכלכלית ואז החשב הודיע והוא הסמיך אותי היום גם להודיע בשמ 11 

 12 אומר לאור מצב כלכלי שהוא לא מוכן, הוא לא מאשר את הדבר הזה. ברגע שהחשב מטעם משרד 

הפנים לא מאשר את זה, לא ניתן להתקדם בתהליך הזה הלאה, מסיבה אחת פשוטה ואני חוזר   13 

דעת כלכלית  תשוב, תיקון חוק עזר מחייב אישור משרד הפנים, משרד הפנים התנה את זה בחוו 14 

ואי התנגדות של החשב, החשב הודיע על התנגדותו, הוא חזר על התנגדותו גם היום. אז תומר, כל  15 

עוד הוא לא יסיר את התנגדותו, אנחנו לא נוכל לקדם את התהליך שכבר התחלנו אותו בסוף  16 

 17 הקדנציה הקודמת. כלומר, כל החלטה שתקבלו לא תשנה. 

 18 , -עלות את הנושא לסדר היום ולדון בו או בגלל שזה לא היה הההשאלה אם אנחנו יכולים ל :קרן

אפשר לדון במשהו שיש לו איזושהי תוחלת. כיוון שאתם כבר דנתם וכיוון שאתם גם החלטתם  :יועמ"ש 19 

שאתם רוצים לבטל את זה ואנחנו כבר פעלנו על פי החלטתכם ולאור העובדה שמשרד הפנים לא  20 

החשב המלווה, אז אין שום תוחלת, אתם יכולים לדון  רמסכים לקדם את התהליך ללא אישו 21 

 22 ולדון ולדון, אבל זה לא יעזור. 

אני רוצה אז לחזור על עדכון שלי שכבר אמרתי אותו פעם אחת ואני אומרת אותו שוב. במהלך  :קרן 23 

אנחנו נעלה את חוק העזר לחניה לדיון מחדש. נושא גובה התו חניה, תשלום על תו חניה יעלה  2020 24 

ואז אולי לעשות איזשהו תחשיב כלכלי מחדש. כרגע,  2019ב לאחר שנוכל להראות את תוצאות וש 25 

אין בזה טעם, ולכן אנחנו נדון בנושא הזה מבחינתי שוב מחדש בינואר. ואמרתי את  2019תוך כדי  26 

 27 זה, אני חושבת, שגם בעבר. 

יראה את התוצאות ובמסגרת  אעכשיו, תומר, אמר החשב המלווה וגם הוא הסמיך, שאחרי שהו :יועמ"ש 28 

תיקון כולל של הכל הוא יתייחס לעניין. כמובן שאם הוא יאשר את זה נוכל להתקדם בנושא הזה  29 

 30 הלאה, אם אתם תחליטו לעשות עוד פעם את התיקון. 

אני חושב שאנחנו מדברים פה על דברים שונים לגמרי. הקשבתי לך בנחת. זה הרבה מעבר  :תומר 31 

. קודם כל, הסמכות לאישור או תיקון של חברי המליאה לגבי 2017ני ולהחלטה שהתקבלה בי 32 
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החלטה אם לגבות כסף או לא, אתה אומר דבר כזה, הבנתי אותך, אתם מתקנים, אישרתם חוק  1 

עזר במועד מסוים, החלטתם אחרי כמה וכמה שבועות לתקן אותו כדי לאפשר תו חניה חינם ולכן  2 

ה, שמן הראוי שאנחנו חברי המליאה לפחות נוכל לקבל את פזה טעון אישור. אני חושב שהסיפור  3 

חוות הדעת הכתובה של החשב, את ההחלטה של משרד הפנים, משהו שיניח את דעתנו שבאמת  4 

בגלל בעיות כלכליות או בעיות תחשיביות או בעיות משפטיות, נקבל איזה משהו מסודר. אני פניתי  5 

קיבלת לפני יומיים, לא שלחתם. זה נראה לא רציני  לפני חצי שנה, לא קיבלתי. את אומרת איך לא 6 

 7 ואני חושב שזה לא מכבד אותנו כחברי מועצה לא לקבל התייחסויות של גורמי מקצוע שנמצאים 

 8 

כאן, עובדים כאן או ניזונים ממשרד הפנים, אנחנו לא ואתם כן, אני חושב שמן הראוי היה לקבל    9 

ן ואני בטוח שזה נכון כי אתה היועץ המשפטי, לא והתייחסות כתובה, גם אם מה שאתה אומר נכ 10 

אני. עכשיו, יש פה נושאים נוספים שחלקם נגזרים מהנושא הזה וחלקם לא ואני חושב שהם כן  11 

 12 שקל. יש פה דברים נוספים שעלו  20שקל או  40צריכים לעלות לדיון. לא הכל מתחיל ונגמר אם זה 

אני גם אומר, איפה שאני גר אני אמור ליהנות  ,במסגרת החלטה שאני שותף לה, אני שלם לה    13 

ממנה, אבל אני אומר שיש גם את הדרך הנכונה לעשות את זה מבחינת הסברה, מבחינת  14 

-התכוננות, מבחינת עדכון, מבחינת פרסום של הפרוטוקול של ועדת תנועה. היתה ועדת תנועה ב 15 

 16 אמרתם, תפרסמו את זה לפחות לנו, לחברי המליאה.  30.7

תומר, הועדת תנועה, אני אזכיר, כי זה דווקא כן פורסם, זה באתר המועצה כבר חודשים או  :קרן 17 

שלושה. עדכנתי את זה פה במליאת המועצה ופרסמתי את זה אפילו בפוסט השבועי שלי. זאת  18 

אומרת, המקום שאני מקבלת שצריך לעששות שיפור ואני מסכימה לחלוטין, זה שרגע לפני ששמנו  19 

לפני שיצאו לביצוע, רגע לפני שצבעו כחול לבן, היה צריך לעדכן עדכון נוסף וזה אני  את השלט, רגע 20 

 21 מקבלת ואנחנו נתקן את זה להבא. 

מה שאני נחשפתי זה עמוד גולמי של מספרים שהתושב הפשוט, אני, מנסה להבין מה מסתתר  :תומר 22 

מאחורי המספרים האלה של ההחלטה. צריכה להיות החלטה מובנית מילולית, שאומרת, כי זה  23 

 24 מספרים, זה סינית. 

ב הזה ומה לא, לא, יש שם החלטה. תראה, רחוב ההדסים, רחוב העדעד, רחוב אריות הגולן, רחו :קרן 25 

 26 ההחלטה. הדף הראשון הוא מספרים, הדף השני הוא כבר ממש כל הרחובות והדברים. 

 27 אוקי.  :תומר

 28 ושוב, אם צריך להנגיש את זה יותר, ננגיש את זה יותר.  :קרן

עכשיו, סוגיה נוספת שעולה כאן שהיא לא קשורה לצד הכספי זה הנושא של תושבים שהרי אנחנו  :תומר 29 

לים, הם לא מודעים לנושא של הסיום תוקף. לא כל תושב קם בבוקר ואומר בתהליך של חיתו 30 

מודה אני למדבקה. הוא לא מודע לזה. לפחות בשלב הראשוני, זה תהליך שיצרנו אותו לפני  31 
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שנתיים, כן ראוי לבוא ולתת את המידע הזה בצורה כזאת או אחרת, בדברור כזה או אחר  1 

 2 שחבר'ה, 

ר? אני מבין את הזה, אני אין לי מדבקה, אני מבין. תגיד לי מה חסר לתושב מה חסר כרגע, תומ :.יוסי א 3 

 4 הפשוט. 

התושב הפשוט יכול למשל, לקבל, להגיד לו תשמע, קח בחשבון שעליך לבוא ולחדש את התו,  :תומר 5 

לפחות לפעם הראשונה, לסשן הראשון של תהליך חידוש. אני, כשאני מחדש למשל אישורים  6 

ם בעסק, אני מקבל את ההתראה ממשרד הכלכלה, משרד המשפטים, דברים ורישיונות אצלי סת 7 

מאוד מאוד בסיסיים שבמכונת מידע יכולים לייצר לנו אפשרות להנגיש את הדברים האלה  8 

 9 לתושב. 

 10 

 11 יש עכשיו את האופציה לקבל את התו הביתה.  :קרן

 12 מצוין.  :תומר

תכף אנחנו ננגיש את הכל. אנשים לא הצליחו  יותר מזה, פתחנו את האופציה גם באתר האינטרנט, :גזבר 13 

יתן את הפרטים שלו, ישלם באתר, יקבל את זה הביתה בדואר, ילבוא אלינו לשלם, באתר הוא  14 

 15 בכלל לא מגע אדם והעדכון יהיה אוטומטי. כלומר, המסופונים של הפקחים יהיו כבר מוכנים. 

מדבקה, האיש כבר שילם, הוא שייך כלומר, הוא יבוא, יעצרו אותו, אפילו אם אין לו את ה   16 

 17 לקדימה צורן, לא לתת קנס. כלומר, זה הכל כבר סונכרן טכנולוגית. 

 18 אבל לפחות עד אז, במינימום,  :תומר

 19 להודיע. אנחנו מכינים את זה עכשיו.  :גזבר

של  אבישי, אבל שים לב מה הוא אומר. אני תוך כדי, בגלל שאני במערכת, הבנתי שאני, התוקף : גולברי 20 

 21 התו שלי פג. אז אם אפשר לעשות הודעת וואטסאפ. 

 22 אבל מכינים גם את זה.  :גזבר

 23 אה, יופי, זה מה שהוא מבקש.  :גולברי

 24 וגם להוציא מכתבים לתיבות הדואר.  SMS -העכשיו עובדים על הקבצים של  :גזבר

 25  )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

ני סיימתי. לפחות עד שיקרה מה שיקרה, כל התהליך הזה איש לי עוד שתי הערות קטנות ואחר כך  :תומר 26 

של המשלוח האוטומטי בדואר שזה מבורך, אותם תושבים שכבר סימנו, צבעו, לפחות אלה שלא  27 

יצטרכו לכתת רגליהם כי הנה, עכשיו נדרשים לחדש את התו. עכשיו, גם נגמרת שנה, אז אלה  28 

שנמצאים באזור וגרים בקרבת מקום יקבלו  שכבר גרים ממילא צריכים לחדש אותו. לפחות שאלה 29 

 30 את התו בדואר עם שובר ארנונה, עם לא יודע מה. 

זה בדיוק מה שהולך לקרות. יש לנו כרגע עיכובים בגלל היתר השמירה וכל זה, לא ניכנס לתוך  :גזבר 31 

 32 ף. והעניין הזה, אבל זה כבר נכנס לקבצים, זה יבוא עם תו ואם יהיה עיכוב, אז שבועיים לא נאכ
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 1 ההנחיה שפורסמה זה שבחודש דצמבר לא עושים אכיפה ברחובות האלה.  :קרן

 2 נכון.  :גזבר

 3 עד סוף השנה לא עושים.  :אמיר

 4 מצוין, אז כדי להיות הוגנים ולא לנצל את התפר,  :תומר

 5 הפקחים מתודרכים בזה, עזוב.  :אמיר

לת דואר רשום, עיקולים וכיוצ"ב. בודבר אחרון, אני רוצה להתייחס למדיניות של הנושא של ק :תומר 6 

 7 האם אנחנו לא נוקטים פה, 

 8 לחברי מועצה? :.יוסי א

שלוש לא, תושבים. אתמול דיברתי עם חיילת שמשרתת בבסיס רחוק שגובה העיקולים אצלה פי  :תומר 9 

 10 מהמשכורת הצבאית, שולחת לי את כל ההיסטוריה, אתה יודע איך זה, של הדואר, אמיתי, לא 

 11 

לכה לסופר חצי חינם, איך זה נקרא? כמעט חינם וכל זה. זה מקרה אחד שאני מספר, זה הקיבלה.    12 

עוול. תושב שלא מקבל וצריך מה שנקרא עכשיו, היא לא יכולה להגיש ערעור כי הטופס באתר  13 

המועצה יש לו מגבלה של זמן, הוא פג תוקף, אז נשאר לה, מה שנקרא, המלצתי לה בטקסט פתוח  14 

פר את כל הסיפור. עכשיו, יש לנו הרבה תושבים כאלה שלא קיבלו וצריך פה סלבוא ולכתוב ול 15 

 16 באמת להפעיל מדיניות נכונה של שיקול דעת ולתת את האינפוט, את הגישה הנכונה, האנושית, 

אנחנו באים לשרת את התושבים. אם תושב באמת הגיע למצב שהוא לא קיבל מכל מיני סיבות וזה    17 

 18 א לא נדרש, לבוא ולבדוק את הדברים ולאשר. רקורה, לא כולם מה שנק

 19 תומר, אם הכתובת מעודכנת כולם קיבלו.  :אמיר

מקרים, קודם כל בדקתי מערכתית, אז החברה עובדת יפה  12חבר'ה, אני בדקתי באופן אישי  :גזבר 20 

מאוד, הלכתי לחפש נקודתית. היה בן אדם אחד שבאמצע התהליכים משרד הפנים החליף לו את  21 

, החליף את השם של הרחוב וזה לא שונה. אמרנו בצורה חד משמעית לבן אדם אנחנו תהכתוב 22 

הולכים לבטל לך את כל הקנסות והריביות וכו', כי ההחלפה במשרד הפנים, זה הוא לא יכל לדעת  23 

שזה משפיע עליו. זה היה המקרה היחיד שבו נמצאה הצדקה. שוב, כל מקרה לגופו. אותה חיילת,  24 

ני לא רוצה להיות פורמאליסט, שתוציא מכתב פתוח, אנחנו בודקים את זה, אאני לא מחכה,  25 

עוצרים את תהליך העיקול. סליחה, אנחנו לא מבטלים אותו, עוצרים אותו, בודקים את זה ואם  26 

באמת יצא מצב שבו היא עברה כתובת והיא דיווחה למשרד פנים או כל עילה שיכולה להיות  27 

 28 א לא הלכה לדרוש את הדואר במשרד הפנים, זה כבר גדול עלינו. יחוקית, אנחנו נתחשב בה. אם ה

 29 יש פה דברים נסיבתיים,  :תומר

תומר, רק אני אומר שמה שהגזבר אומר עלה גם לפייסבוק וגם לאתר המועצה, כלומר שהמידע  :קרן 30 

 31 הזה נגיש וזמין. אנחנו מערכת לומדת, הפקנו לקח, אנחנו מתקשרים אותו. נוכל גם לשלוח לכם

 32 את הלינק, שתוכלו גם אתם להפיץ לתושבים. 
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חשוב לנו מאוד כי הסיבות מגוונות. למשל, לפני מספר חודשים המעבר של הדואר הרשום עבר  :תומר 1 

מחצי חינם לבן חיים ולסופר בחסידה, המון דברי דואר. אני כבר אומר, תהיה פה מתקפה גדולה  2 

קיבלתי הרבה דברי דואר, אני בא לחצי חינם,  אמאוד על התפר הזה, הרבה דברי דואר הלכו, אני ל 3 

 4 אין, עבר לשם. אתה בא לשם, זה אצלו. 

 5 ואם לא היית מקבל משהו מרשות המיסים בגלל הנושא הזה? :קרן

לא קיבלתי. אני אומר לך, לא קיבלתי הרבה דברים, אבל אני יכול לפחות לבוא ולהגיד יש לי  :תומר 6 

צלנו להעביר את המרכז החלוקה, וכן, בתפר הזה, בהזדכות אלפחות איזה טיעון הגיוני שהחליטו  7 

 8 הזאתי קורים דברים. 

 9 אני רוצה להגיד לך שעשינו באמת מעל ומעבר, הרבה תושבים באו וכל אחד קיבל, בדקו לו,  :אמיר

 10 תזכור שהמכתב לפני עיקול הוא מכתב שלישי.  :גזבר

 11 לא תוכל להתווכח עם הרגשה של תושב.  :תומר

 12 

 13 שיב, זה תמיד קל להגיד פה ולהגיד אתם לא עושים, זה גם קל. קת :אמיר

 14 תומר, עוד הערה? :קרן

 15 לא.  :תומר

אז בכל מקרה בינואר אנחנו נעשה דיון בחוק העזר חניה, אחרי שנעשה איזושהי, התחלנו לעשות  :קרן 16 

 17 איזושהי עבודה מקצועית. 

 18 ושנקבל את החוות דעת של החשב, הגיע הזמן, אחרי,  :תומר

אין בעיה. יש לנו את כל התכתובות שאתה ואהרון תוציאו. הרי בוא נבין, כל אחד ממי שיושב פה,  :רןק 19 

שקלים, בעיני זה לא מה שמעשיר את קופת המועצה.  40-אם היינו יכולים לפטור מהנושא של ה 20 

 21 ניסינו לעשות את זה לפני כמה חודשים, 

אין בעיה, הוא יוציא לך אישור שהוא זה שעוצר את  תומר, מי שעוצר את זה, זה החשב המלווה. :יועמ"ש 22 

 23 זה. הוא לא מוכן לאשר. 

אני חייב לציין משהו. משרד הפנים בנושא הזה הוא בא ואמר ככה, אני ראיתי את המכתב. הוא  :גזבר 24 

שקל, תציג בפנינו בבקשה איך אתה  180,000שקל זה  40אלף בעלי תווי חניה כפול  4.5אמר יש לך  25 

 26 ך בהכנסות אחרות. החשב כתב, נגמר, פסל. ממפצה את עצ

 27 מיליון, הכל בסדר.  2ככה. עודפים שנתיים של  :תומר

 28 בשביל זה, תומר, אנחנו נסיים את שנת התקציב הזו,  :קרן

 29 אוקי.  :תומר

 30 נכון.  :גזבר

 31 תואנחנו נלך עם זה שהיה עודף בשנה הזו ובשנה הקודמת ובעזרת השם גם בסוף ינואר נעשה מסיב :קרן

 32 פרידה לחשב. אז בואו, אנחנו כולנו רוצים אותו דבר. אני ממשיכה בסדר היום. 
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מי הוספת נציג ציבור לועדת בחינה. אני מציעה את יוסי ברק כנציג ציבור נוסף לועדת בחינה.   1 

 2 בעד: פה אחד.  בעד? 

 3 מאשרים פה אחד את הוספת נציג הציבור יוסי ברק לועדת בחינה.  החלטה: 

 4 יפת התשואה על ההשקעות בהתאם למקור התקציבי. הגזבר, בבקשה. קמדיניות ז 

אני אציג את זה. אנחנו מנהלים את היתרות כספים שלנו על פי חוק. יש ועדת השקעות מסודרת,  :גזבר 5 

אנחנו כל שנה עוברים ביקורות וכל שנה זה עובר בסדר גמור. משרד הפנים בא ואומר תשמע, יש  6 

שכל הריביות, כל התשואות שאנחנו מרוויחים שמה הולכים לתוך  בעיוות שהוא בעצם יוצר מצ 7 

הכסף של הפיתוח ובעצם חלק מהכסף הוא כסף של התקציב הרגיל שנמצא שמה. אז משרד הפנים  8 

אומר תשמעו, אם תקבעו מדיניות שאתם מרשים לפצל את זה, אנחנו מקבלים את זה, זה החלטת  9 

אני אקריא את זה: "כל התשואה מהשקעות שמקורן  מועצה. לכן הצגתי את זה פה בצורה הזאת, 10 

מהכספים זה קרן פיתוח, כלומר זה באופן  76%מקרן עבודות פיתוח תיזקפנה לקרן פיתוח". בערך  11 

 12 אוטומטי התשואה שיש, היא מעשירה את הקרן לעבודות הפיתוח. 

 13 

 14 זה היה בעבר, דרך אגב. לא השתנה.  :תומר

 15 יכול להיות, לא מצאנו.  :גזבר

 16 ככה מימנו חלק מהכסף של התיכון, של הרצוג.  :רמתו

עכשיו, תשואה מהשקעות שמקורן מכספי התקציב הרגיל תיזקף לתקציב הרגיל בשיעור שלא  :גזבר 17 

 18 יעלה על ההיקף הנובע מכספי התקציב הרגיל. היתרה, ככל שתהיה, תיזקף גם לתקציבי הפיתוח. 

אר בתקציבי הפיתוח, המועצה נדרשת לאשר שכלומר, אם ניקח חלק מהדבר הזה, היתרה גם תי   19 

 20 את זה ואז מותרת לנו הגמישות הזאת עם התקציב הרגיל. 

 21 מי בעד :קרן

 22  בעד: פה אחד. 

 23 : מאשרים פה אחד את מדיניות זקיפת התשואה על ההשקעות בהתאם למקור התקציבי. החלטה 

לי גם בזו שלפניה, הדיון והצגת עקרונות התקציב. כמו שדיברנו בישיבה הקודמת וא 2020תקציב   24 

ימים.  10-, שבוע הבא. מסרנו את כל החומרים ביום חמישי, כך שיש את ה17.12-בתקציב יהיה ב 25 

, אבל זה יוצא חנוכה וזה מאוד מקשה על 24.12-היתה התלבטות, אני מודה, האם לעשות את זה ב 26 

ה מבחינת משרד הפנים לזה להישאר ביום האחרון של השנה. יש חשיבות מאוד גדו 31.12-כולם וב 27 

ושאר הגופים הציבוריים שנאשר את התקציב בזמן. כשהתחלנו את העבודה על התקציב אז היינו  28 

באיזושהי הנחת עבודה מסוימת ובחודש האחרון בעיקר התכנסנו להנחת עבודה שונה בגלל שאין  29 

חלקי  1נעבוד  וזה אומר שאנחנו 2020תקציב מדינה וככל הנראה גם לא יהיה תקציב מדינה לשנת  30 

. היינו מחויבים לקחת תקציב עוד יותר שמרני. מאחר ונכון לכתיבת התקציב שמונח בפניכם 12 31 
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שקל,  300,000-מענק האיזון היה אפס, אז נדרשנו לא רק לקצץ את הסכום הזה שזה היה מעל ל 1 

 2 . האלא גם להבין שחלק ממשרדי הממשלה, רווחה וחינוך, היעדרו של מענק איזון ישנה את ז

אתמול קיבלנו הודעה שבעקבות הפניה והמאבק והלחץ עם מרכז שלטון מקומי, אנחנו נקבל חצי    3 

 4 שקל? 180,000מהמענק איזון, מה שסדר גודל, אם אני זוכרת נכון, 

 5 . 194,000 :עמיקם

שקל, זה מצד אחד משמח, מצד שני, זה לא ישפיע מאוד על התקציב כי הנחת העבודה  194,000 :קרן 6 

ת מבחינתנו היא נושא המועצה הדתית. מדינת ישראל מכריחה אותנו להגדיל את תקציב יהשליש 7 

המועצה הדתית, זה לא משהו שנתון לשיקול דעת, מועצה שלא עושה את זה אז מקזזים לה. גם  8 

פה אנחנו ביחד עם מרכז שלטון מקומי וגזברים ורשויות אחרות עושים איזשהו מאבק בנושא. אז  9 

בון שקיבלנו מענק איזון, אבל כנראה הוא יקוזז לצורך מועצה דתית. היעדים שאנחנו לוקחים בח 10 

, הראשון בהם הוא שירות לתושב. אני רוצה לשתף שהשבוע ביום 2020העיקריים שלנו לשנת  11 

ראשון עשינו כנס לכל המנהלים של המועצה והדרג הנהלה מורחב, לקחנו מכל אגף ומחלקה  12 

עשינו שני דברים, אחד, נתנו את ההסבר המשפטי על נושא ועובדים שעובדים בממשקים שונים  13 

 14 ניגוד עניינים וגם על מניעת הטרדה מינית והדבר השני, עשינו שולחנות עבודה ובאמת היה מרגש 

 15 

לראות את העבודה המשותפת על תהליכים שקורים בתוך הארגון ולא תמיד העובדים והמנהלים    16 

ברי הוביל שולחן אחד ושלומי שולחן אחר ואיה ורועי ליודעים מה קורה באגף אחר. אז ככה גו 17 

הובילו עוד שני שולחנות, שלומי החזיק את התהליך הזה ובאמת היה מצוין ואני אומרת את זה  18 

בהקשר של תקציב כי זה יעד, השירות לתושב הוא יעד אבל מבחינה תקציבית הוא לא נתח מאוד  19 

ו ניקח קצת ייעוץ ארגוני, אבל אני רואה בזה יעד נגדול כי אנחנו חלק עושים בכוחותינו, חלק אנח 20 

מאוד משמעותי, שכל עובד ועובדת ידעו את המטרות של הארגון ואיך עובדים יותר בשיתוף  21 

 22 אנחנו נעשה סיכום שנתי עם כל העובדים, גם אתם תוזמנו. אומנם זה יהיה בשעות  31.12-פעולה. ב

ת המועצה, אבל במטרה לחבר את כל העובדים אהבוקר, מקסימום נעשה אחר כך עוד משהו במלי   23 

זה הנושא של התחבורה. שמנו לנו יעד להגביר את  2020-למה קורה פה בארגון. היעד השני ל 24 

, מחלף אילנות 561. שמנו לנו את היעדים שכולכם מכירים, 20%-השימוש בתחבורה ציבורית ב 25 

הגדיל את הכנסות המועצה. זה לונת"צ. היעד השלישי הוא נושא כלכלה, פיתוח כלכלי ועסקי,  26 

מתחיל מתחום ההנדסה ופיתוח אזור המסחר המערבי, זה ממשיך גם בקידום יזמות כלכלית בתוך  27 

הרשות וגם בנושא של קולות קוראים. אני רואה יותר עבודת צוות בעניין הזה ואני רואה שיפור  28 

זה, אני ככה עד שלא נקבע  תבנושא הזה. היעד הרביעי זה נושא של בניית בניין המועצה. אמרתי א 29 

את המקום ונוציא את התוכנית, מבחינתי זה עוד לא יריית הפתיחה. ההבנה שזה צריך להיות  30 

 31 מרכז שהוא גם לתושב וגם סוג של מרכז מסחר ומרכז כלכלי ליישוב, אז זה ככה כיעד רביעי. 
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את מה שאנחנו  שלחנו לכם גם את תקציב הפיתוח. תקציב הפיתוח שנשלח אליכם בעצם מייצג  1 

בעצם קידמנו, מקדמים כל פרויקט והסטטוס שלו ונוכל  2019-, מה שהיה ב2020-מוסיפים ב 2 

 3 לעבור על זה. 

, למעט משרה אחת שהיא פיקוח רישוי 2020מבחינת כח אדם, אין לנו תוספות כח אדם בשנת   4 

 5 עסקים ותברואה, שזה יהיה בחצי משרה. מעבר לזה אין תוספות משרות. 

 6 בל יש תברואנית. א :תומר

 7 יש תברואנית בחצי משרה, אנחנו רוצים להוסיף עוד חצי משרה.  :קרן

 8 שתעשה גם וגם.  :עמיקם

 9 שהיא תעשה פיקוח, רישוי עסקים ותברואה.  :קרן

 10  היא תהיה מנהלת מחלקה? :תומר

 11 לא, לא.  :קרן

 12 אז היא תעשה גם וגם וגם? :תומר

 13 כן, בחצי משרה,  :קרן

 14 ת מחלקה. הלהיא לא מנ :עמיקם

 15 פיקוח של רישוי עסקים.  :קרן

 16 אה, אוקי, הבנתי. אז רישוי עסקים ותברואה.  :תומר

 17 

 18 כן, ובחצי משרה.  :קרן

 19 כל זה בחצי משרה, אוקי.  :תומר

כן. עכשיו, המטרה של הדיון כרגע, מאחר והגזבר נמצא וכל החברים נמצאים, לשאול שאלות  :קרן 20 

הקרובים לשבת איתי, עם הגזבר, עם המנכ"ל, עם כל גורם ם בצורה חופשית. כל מי שירצה בימי 21 

שהוא, דרך העבודה שאני אשמח לעבוד בה, שכל מי שרוצה לעשות עדכונים ולהביא אקסלים  22 

 23 שעות לפני, כי כשנעלה לשולחן המועצה לא  24שעות, לכל המאוחר  48והכל, שיעשה את זה לפחות 

תיקון. זהו, עכשיו הבמה שלכם. זה לא הדיון ל נוכל לבדוק, לא את האקסל ולא את ההצעות   24 

 25 בתקציב, זה דיון בעקרונות התקציב. 

לגבי העניין של התח"מ אני מתנצל שאני חוזר, פשוט הייתי בטוח שזה יהיה יותר קצר, אבל  :אביעד 26 

שאמרתם שאתם בודקים את הרעש, נראות וקרינה, אז אולי זה רחוק, אני לא יודע כמה זה גדול  27 

אה ואני גם לא יודע לכמה זמן יהיה החוזה עם תחנת חשמל, סביר להניח שכנראה זה נרואיך זה  28 

ייקח המון המון שנים. עכשיו, אני אומר לעצמי, מחר, מחרתיים, הרי בסוף למה אנחנו שמים את  29 

זה שם? כי גם ככה עוברים שם קווי מתח ולכאורה האזור הזה מת מבחינה נדל"נית. אם מחר,  30 

ש עשרה שנה, בעוד עשרים שנה יחליטו שאנחנו רוצים להוריד, סתם אני אומר, חממחרתיים, בעוד  31 

כן? כי גם הרכבת הקלה זה היה רעיון שלפני עשרים שנה היה מטורף, אבל אם מחר, מחרתיים  32 
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יחליטו שמורידים את כל קווי המתח מתחת לאדמה, יכול הליות שהשטח הזה, בטח בסמוך  1 

וכן נוכל להרוויח הרבה יותר מארנונה מעסקים. אולי יש מקום   קר, כן יהיה מאוד מאוד י4לכביש  2 

להכניס, ככל ובסוף נחליט, אחרי כל הבחינות, שאנחנו כן נכנסים לתוך ההסכם הזה עם חברת  3 

חשמל, אולי יש מקום להכניס סעיף אחרי שמונה שנים, תשע שנים, לא יודע, אולי אפילו חמש  4 

שר לבחון את העניין הזה שוב ככל ומתי שיחליטו אפעשרה שנה, איזושהי בחינה מסוימת ש 5 

 6 שמעבירים את כל קווי המתח מתחת. 

 7 לא, נבחן את זה, אנחנו עוד לא ראינו הסכם.  :קרן

 8 לא, ברור לי, אני רק מעלה את זה כנקודה.  :אביעד

רי צעכשנגיע לשלב של תקופת ההסכם, בוא נבחן את הנקודות האלה ונקודות היציאה, ככל שיש. ל :קרן 9 

, אומרים שיש לנו 4מדיניות המדינה כרגע היא לא לאפשר לנו בכלל בניה ומסחר לאורך כביש  10 

 11 מקומות מצוינים מאוד לעשות את זה. 

 12 בשלב מסוים זה יקרה, בסוף קרקעות המדינה הן,  :אביעד

 13 זהזה מונח מתחת לקווים, הקו מתח גבוה, מתחתיו. הם מנצלים את הרצועה שלהם ושמים את  :עמיקם

 14 , -בתוך ה

ברור לי, השאלה שלי זה האם לנצח זה יהיה ככה. יכול להיות שבעוד חמש עשרה שנה יחליטו  :אביעד 15 

 16 שמורידים את כל הקווים מתחת לאדמה. 

 17 ם כשמורידים קו לתוך האדמה יש לו קרינה, דרך אגב, רק שתדע. ג   : עמיקם 

 18 

ר מה נוסף לפרוטוקול לפני שאני משחררת דבאביעד, אני מקבלת את הדברים. מישהו רוצה לומר  :קרן 19 

 20 את המקליט? אוקי, אז אני סוגרת את ישיבת המועצה, תודה רבה וערב טוב. 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 -הישיבה ננעלה  -
 27 
 28 

 29 
 30 


