
 

 6.22מס'  מן המניין שלא    פרוטוקול מליאה

 בית המועצה /תשפ"ב י"ג בסיוון ,  2022  ייונב 12, ראשוןם מיו

 משתתפים:

   :מליאהחברי  .1

 נוכחות יישוב שם הנציג  מ נוכחות יישוב שם הנציג  מ

 לא נכח/ה  כפר סירקין  אלי פיטרו  V 23 ראש המועצה  אושרת גני גונן  1

 לא נכח/ה  כפר מעש  מירב זילברבוים  V 24 אלישמע  איתן יפתח  2

 V מגשימים  ון ק עמנואלה  V 25 אלישמע  רחל רבר  3

 V מתן  שחר עדי  V 26 בית ברל  גיא כהן  4

 V מתן  ליאת זולטי  V 27 גבעת השלושה  שמוליק מריל  5

 V נווה ימין  אשר בן עטיה  28 לא נכח/ה  גבעת חן  רונן ברקאי  6

 V נווה ימין  גלי זמיר  29 לא נכח/ה  גן חיים  נפתלי מלכיאל  7

 לא נכח/ה  נווה ירק  שירלי לופו חזן  V 30 גני עם צפריר שחם 8

 V נווה ירק  דוד משה 31 לא נכח/ה  גת רימון  איל מילר  9

 לא נכח/ה  נחשונים  אמנון כהן  V 32 חגור יום טוב אלקבץ  10

 לא נכח/ה  ניר אליהו  אברהמי יעקב   V 33 חורשים כהן  אלי 11

 V נירית  אורן   מולי V 34 ירחיב  ם גלית אד 12

 V נירית  כהן   גיורא V 35 ירחיב  יהורם גולי  13

 לא נכח/ה  עדנים  יורם דוקטורי  V 36 ירקונה  גילה פרין  14

 לא נכח/ה  עינת  חגי כהן  37 לא נכח/ה  כפר מלל  רחמים זבידה  15

 V צופית  דני ברכה  V 38 רמת הכובש  מרגלית  אורי  16

 V צופית  אליהו בן גרא  39 לא נכח/ה  רמות השבים  שלמה נמרודי  17

 V יצחק – צור  ליטל רהב  V 40 רמות השבים  אריק כספי  18

 V יצחק - צור  יעל דור  V 41 שדה ורבורג דוד שוורץ  19

 V צור נתן  שגית בן ארי  42 לא נכח/ה  שדה ורבורג אמיר ויינברג 20

 V אייל  קיבוץ  דורון צייזל  V 43 שדי חמד  סיון  דויד  21

עצמון  אורי  22  - - - 44 לא נכח/ה  כפר סירקין  
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 על סדר היום:
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 12.06.2022מיום מן המניין שלא  מליאה 

 3עמוד 
 נוצר על ידי 

 - פ ר ו ט ו ק ו ל  -

 המלצת ועדת גבולות כוכב יאיר, קיבוץ איל, צור נתן וצור יצחק דיון בדו"ח [ 1]

הראשון בדרום השרון, למולי ונירית ביחד, היא נראית    [התחלה נקטעה]  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  70, בגיל של נירית. עוד לא סיימנו עם כל ימי ההולדת, יש כאן עוד יום הולדת. יש גם יום הולדת  40כמו  

לרמת הכובש, אבל הם יזמינו אותנו. אחרי שחגגנו ימי הולדת, אני חוזרת שוב.   90ת ויום הולדת לקיבוץ עינ

אנחנו מנהלים ישיבה היום כשיש לנו נושא אחד. היום הדיון הוא בנושא אחד בלבד, ההצבעה שלנו היום  

בענ  הגאוגרפית  הוועדה  של  להמלצות  שלנו  התייחסות  הגאוגרפית.  לוועדה  המלצתנו  על  ועדה  היא  יין 

העברת   של  הנושא  זה  אחד,  דברים.  שני  יצחק.  וצור  אייל  נתן,  צור  מול  יגאל  צור  יאיר  כוכב  גאוגרפית 

השטחים, ועדת הגבולות להעברת שטחים, והדבר השני, זה השיוך המוניציפאלי. אנחנו נעשה את זה בסדר  

יבת ההנהלה אנחנו גיבשנו  הבא, קודם כל אני אעדכן אתכם שהייתה כאן ישיבת הנהלה שבוע שעבר וביש

הצעת החלטה ואנחנו נציג אותה כאן בסוף, אבל לפני כן אנחנו רוצים להציג את כל הנתונים ולכן תהיה כאן  

מצגת. את המצגת יעביר אורי שהוא מרכז את הוועדה האסטרטגית. הוועדה האסטרטגית, אני מזכירה,  

גאוגרפי ועדות  ותמ"לים,  של  בנושאים  שעוסקת  ועדה  לות"לים,  היא  שקשורים  אסטרטגים  נושאים  ות, 

תשתיות לאומיות, תחנות כח ועוד כל מיני איומים והזדמנויות שיש למועצה. עכשיו אנחנו נעסוק רק בנושא  

סבב   נעשה  זה  ואחרי  ההנהלה  של  ההמלצה  הייתה  מה  נגיד  אנחנו  אחריה  המצגת.  את  יציג  ואורי  הזה 

נחנו מצביעים רק במליאה ומה שקובע זאת ההצבעה כאן היום.  התייחסויות. אנחנו לא מצביעים בהנהלה, א 

כל אחד כאן יוכל להצביע איך שהוא רוצה, בסדר? זה מה שקובע. בואו נשים רגע עוד משהו בתיאום ציפיות,  

אני מאוד מעריכה את כוחנו, אבל בואו נשים רגע תיאום ציפיות. יש כאן ועדה גאוגרפית שנתנה את המלצתה  

מתייחסים להמלצות האלה. בסוף השרה צריכה לקבל או לא לקבל את ההמלצה של הוועדה  לשרה ואנחנו  

יוכל   חן  סומך,  ברש  סומך ממשרד  חן  עו"ד  איתנו  נמצא  כאן.  שלנו  להתייחסויות  ולהתייחס  הגאוגרפית 

ת  להתייחס גם להיבטים המשפטיים. הזמנו לכאן היום אורחים, יש לנו כאן את יו"ר ועד צור יצחק ומנכ"לי

הישוב צור יצחק. מקיבוץ אייל דורון כאן, הוא חבר מליאה, ונמצא כאן גם מזכיר קיבוץ אייל. מצור נתן,  

עדי יפה יו"ר אגודת צור נתן. אחרי הצגת המצגת, יציגו בקצרה את תמצית עמדתם הישובים הרלוונטיים  

עמים אנחנו שוכחים, אבל גם  לדיון של הוועדה הגאוגרפית, זה צור נתן, כי האדמות המדוברות הן שלו. לפ

האדמות של קיבוץ אייל היו במנדט הזה וכמובן, צור יצחק שנמצאים כאן על השולחן. אוקיי, עכשיו אחרי  

שהסברתי את כל הפרוצדורה, זה סדר הדברים ואנחנו נורא נורא נתאפק, אם מישהו צריך כאן דף ועט אז  

ן את מה שאתם נורא רוצים להגיד ותגידו כשיגיע  נארגן לו, למרות שאתם יכולים לכתוב לעצמכם בטלפו
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אחרי   משהו,  ועוד  מוקלט.  הכל  כי  למיקרופון  גם  תדברו  כאן,  מהדוברים  אחד  אף  לקטוע  מבלי  תורכם 

שנסיים את הסבב הזה, אם יהיו שאלות לאורחים שלנו כאן היום תשאלו, ואחרי זה אנחנו מקיימים דיון  

 תחילים איתך, אורי פדלון.  פנימי שלנו. זה סדר הדברים. אנחנו מ

 מעולה.   אורי פדלון:

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

בדיון שיתקיים, בתורך תוכל להעלות מה שתרצה. אי אפשר להוסיף הצעה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

על סדר היום, כי הדיון שלנו היום שנשלח מראש שבוע לפני, הוא בנושא הדברים, אם זה בנושא, אז בתור  

 שלך כשיגיע הזמן. אם תרצה להעלות הצעה נגדית להצעה של ההנהלה, זו גם זכותך, בסדר? 

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

כל אחד יכול, כל אחד יכול להעלות הצעה נגדית וכל אחד יכול להגיד בתורו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 פן אחר, זה לא הדיון. אוקיי, אורי.  מה שהוא רוצה. אבל הצעה לסדר זה משהו סטטוטורי שנבנה באו

טוב, זה מוקלט לצרכי תמלול, אף אחד לא נמצא בזום, מי שמדבר שידבר למיקרופון. אני אזכיר    אורי פדלון:

במה עסקה הוועדה הגאוגרפית, אתם יכולים לראות פה, זה מנדט מאוחד של שני מנדטים שונים. הדיונים  

דיונים שהתקיימו בשנה וחצי האחרונות. בצהוב, אתם יכולים    5-6ו  , הסבבים הנוכחיים כלל2017-התחילו ב

לראות את השטחים שכוכב יאיר ביקשו לקבל מאיתנו, וכן נדון מצבו של היישוב צור יצחק במנדט הוועדה.  

כל    -השטח שאתם יכולים לראות בחלק הדרומי ובאמצע, צור נתן   -הישובים המעורבים הם: קיבוץ אייל

האבוקדו, וצור יצחק מעמד הישוב. הגופים המעורבים בוועדה היו דרום השרון, כוכב    השטח בצהוב מטעי

מנהל התכנון   יאיר,  כוכב  ועד הפעולה של תושבי  יאיר, משרד השיכון, החקלאות, החברה להגנת הטבע, 

ומרכז המועצות האזוריות. אני מריץ טיפה לרענן את הזיכרון או למי שהיה פחות בקיא, הדיונים בסבב  

בחודש דצמבר, יצאנו לסיור בשטח, בעקבות בקשה של צור נתן נערכו דיון שלישי    2020-הנוכחי התחילו ב

באפריל השנה, קיבלנו את המלצות הוועדה למנכ"ל משרד  7-ורביעי השלמה בעקבות בקשה של צור נתן, וב

למנכ"ל ומשם לשרה,   בחודש להגיש את התייחסותנו לשרת הפנים, זה עובר  15- הפנים. אנחנו נדרשים עד ל

ושם היא מאשרת את זה. תמצתנו פה ממש בקצרה את המלצות הוועדה בנוגע לסיפוח שטחי צור נתן וקיבוץ  

אייל לכוכב יאיר, לאור חשיבות על שמירה על המסדרון האקולוגי באזור זה, הוועדה מציעה לבחון חלופה  

וך שטח השיפוט הנוכחי של כוכב יאיר, לדעת  למימוש יעדי הבנייה של משרד הבינוי, על שטחים פנויים בת
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הוועדה קיימות במרחב חלופות שלא נבחנו לעומק, מול כל אלו ניצבת פגיעה בשטחים הפתוחים שהם מן  

ישירה בעיבודים חקלאיים של תושבי צור נתן. החלק השני של   השטחים הפתוחים במרכז הארץ ופגיעה 

ת הוועדה, על מטה משרד הפנים לבחון לעומק את הרעיון  ההמלצה מתייחס למעמד היישוב צור יצחק. לדע

להקמת ישובים עירוניים קטנים כישות מוניציפלית בדגם החדש של מועצות אזוריות עירוניות. הותרת צור  

יצחק בדרום השרון, חלופת האפס, מתבררת כחלופה הנכונה ביותר בשלב הזה, בדומה להמלצה של וועדת  

ה הוועדה לנכון לחזק את ידי המועצה האזורית דרום השרון ואת משרד הבינוי  גבולות קודמת. לפיכך, רוא

והשיכון ולקדם את הרעיונות שהועלו בידי הוועדה וליצר עוגנים כלכליים עבור צור יצחק. נתמצת את שתי  

המסקנות שראיתם קודם, הדבר הראשון זה להישאר בחלופת האפס, להותיר את המצב הקיים ללא ביצוע  

גבולות וממליצה הוועדה בפני מקבלי ההחלטות השונים לפעול לחיזוקו של צור יצחק, בין אם כחלק   שינויי

מדרום השרון או בין אם לראייה ארוכת טווח כישוב עצמאי. פה אתם יכולים לראות את הבקשה של משרד  

יכולים לדחות את מועד ההתייחסות, היום אנחנו ב  יש לנו  12-הפנים, אנחנו לא  חן    ימים  3,  למשרד של 

 להתייחס, מפה לאפשרויות המשפטיות, חן, בבקשה.  

סומך: חן  תומך קצת במחלקה המשפטית שלכם    עו"ד  אליכם,  מגיע  אני  לפעם  חן, מפעם  אני  טוב,  ערב 

אזוריות   מועצות  של שתי  יועמ"ש  אני  הזה.  בעניין  למועצה  שירותים  נותנים  אנחנו  לימור,  של  בהיעדרה 

יש את הניסיון הגדול ביותר בארץ בכל מה שקשור לייצוג מועצות אזוריות. אנחנו  ובמשרד שלי אני חושב ש

, ככה שאני די מצוי בנושאים  2008נמצאים גם במלחמות בוועדות גאוגרפיות למיניהן, אני באופן אישי משנת  

זה לא    האלה לפני ולפנים. למען הסדר הטוב, שיהיה ברור, אתם לא קיבלתם זכות טיעון נוספת בפני השרה,

שהולכים לעשות אובר רולינג ומה שתקבלו כאן עכשיו החלטה זה הולך לפתוח מחדש את כל הדיון של ועדת  

הגבולות הזאת, הוועדה הגאוגרפית הזאת. הוועדה הזאת היא וועדה שישבה על המדוכה תקופה ארוכה,  

מכות מוברגת של  קיבלה החלטה שהיא החלטה מאוד מנומקת, היא מורכבת משני חלקים. חלק אחד בס

בבחינת   הוא  הוועדה,  בהכרח בסמכות  לא  הוא  בסעיף הראשון, אבל  בהחלטה  תומך  הוועדה, חלק אחד 

אמירה שאומרת כך תראו ורצוי שלשם תכוונו בעניין הזה. היכולת של המועצה במקצה הזה, עכשיו, לעשות  

ם להגיד את דעתכם, אבל  איזה שהוא מקצה שיפורים על ההחלטה הזאת הוא מינורי מאוד. אתם יכולי

הבסיס המתודולוגי וזכות הטיעון המהותית של המועצה ניתנה בפני הוועדה, לא בכדי הוועדה הזאת ישבה  

תקופה מאוד ארוכה, מה שקורה זה שעושים סגירה סופית, צריך לעשות איזה שהוא צ'ק ליסט בהתאם  

דות, מנכ"ל משרד הפנים אומר לשרה  לנוהל שהיועמ"ש לממשלה התווה, עושים סגירה סופית של כל העמ

והיא מחליטה מה היא עושה.   מה המלצתו, לצורך העניין כמובן שהדברים האלה מתואמים בינו לבינה, 

את   מאשרת  לא  או  שלו  ההמלצה  את  מאשרת  שהשרה  זה  הזה  הדבר  של  הסופית  התוצאה  כלל  בדרך 
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הינתן כל העובדות והתהליך שנעשה,  ההמלצה שלו בנושא הזה. באופן עקרוני, בהחלטת הוועדה הזאת, ב

את   תאמץ  השרה  אם  השרה,  של  בהחלטה  התערבות  שתהיה  לכך  קלוש  מאוד  מאוד  סיכוי  רואה  אני 

ההחלטה, אני חושב שהבסיס העובדתי שהונח בפני הוועדה הוא בסיס עובדתי רחב, ניתנה שם זכות טיעון  

בהחלטה של שר הפנים במקרה הזה תהיה    רחבה לכל הגורמים הרלוונטיים. בדרך כלל ההתערבות של בגץ 

במצב שבו מתקיים איזה שהוא יסוד עובדתי של ניגוד עניינים בהחלטה של השר, או שההחלטה של השר  

קיבל   שהשר  בו  שהשתתפתי  הליך  של  דוגמה  נתתי  שהייתה  המועצה  בישיבת  בעליל.  סבירה  בלתי  היא 

לטה של הוועדה והיה אפשר לתקוף אותה  החלטה בלתי סבירה בעליל שלא התכתבה בשום דבר עם ההח

החלטה שהולכת בהלימה עם החלטת הוועדה, אני חושב שיהיה   ןתית . פה על פני הדברים אם השרה ץבבג"

מאוד בעייתי לתקוף אותה. אני חושב שכדאי, היות ועשיתם כבר כברת דרך מאוד משמעותית, אחד, זה בזה  

שכרכתם בחוכמה רבה את כל הנושאים ביחד, את האיום על הישובים שלכם, יחד עם הנושא הזה והצלחתם  

לטה אחת ולא חתכו אתכם כמו שאוהבים לעשות בוועדות האלה פרוסות פרוסות,  לייצר מצב שבו ניתנה הח

בסמכות   פחות  שהם  בדברים  לתמיכה  אמירה  שהיא  איזה  להגיד  אפשרות  לכם  יש  שבו  מצב  יצרתם  אז 

הוועדה אבל יותר בשיקול דעת של משרד הפנים. זהו, אני כאן לתת תשובות לכל מה שתרצו, אשמח לתרום  

ה. אגב, רק במאמר מוסגר, קרוב לוודאי שאם מישהו חושב שאפשר להמליץ לשרה לאמץ א'  מניסיוני בעשיי 

ולא לאמץ ב', זה לא יחזיק מעמד בקטע הזה, כי הכל מקשה אחת ואם שיקול הדעת של הוועדה נכון למקום  

 אחד, אז קצת קשה להגיד שהוא לא נכון במקום אחר.  

 תודה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מדבר ללא מיקרופון.   דובר

עו"ד מטעם המשרד של חן. את מי? אותנו? אני אומרת, עו"ד מטעם המשרד    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 של חן. אריאל שיין.  

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

 עו"ד אריאל שיין.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שיהיה מאוד מאוד ברור, דיונים בפני ועדת חקירה  בואו, רק שניה, שיהיה ברור. אני רוצה    עו"ד חן סומך: 

בפני ועדות גאוגרפיות, התמורה של עורכי הדין היא לא גדולה, התרומה המרכזית היא של אנשי הציבור  

 ושל אנשי המקצוע בהיבטים של תכנון וכלכלה, עורכי הדין בסופו של דבר תורמים.  
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יין עורך הדין מהמשרד שלך היה ערך גדול מאוד.  אל תצטנע, אריאל ש   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   - אנחנו נבקש

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

 אז ככה, אנחנו נתחיל עם היישוב צור נתן. כן.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 רק תציגי את עצמך למיקרופון, כי מי שמתמלל.   אורי פדלון:

ים לברך על ההחלטה שנוגעת לשטחים החקלאיים של  שגית בן ארי. אנחנו מבקש  שגית בן ארי ]צור נתן[:

צור נתן, ואם אנחנו מדברים על המלצות של מקשה אחת, בוודאי שלא היינו רוצים להעמיד בסיכון את  

השטחים שלנו פעם נוספת. אני מצפה מחברי המליאה לגלות סולידריות כמו שאנחנו מגלים הרבה פעמים  

משהו או מציעים שטחים שלנו, או מקבלים איזו שהיא החלטה    כלפי כולם ולחשוב היטב לפני שאומרים

כאן היום. זה אחד. שתיים, לגבי צור יצחק וההמלצה של הוועדה. נכון, החליטו להמליץ על חלוקת אפס, זה  

לא טוב ונוגד את החלטת המליאה שלנו כן לשאוף להוציא את צור יצחק מהמועצה, אבל, אחרי כל כך הרבה  

ובאמת כמו שנאמר, היו דיונים ממצים, אני לא רואה איך אנחנו משנים פה החלטה, איך  שנים של דיונים  

ולא לעשות שום דבר   זה  לרצות את  ולהמשיך  זה מהפה לחוץ  יצחק, להגיד את  צור  אנחנו מוציאים את 

אופרטיבי בעניין הזה, זה לא חכם מבחינתנו. אני חושבת שאנחנו צריכים לאמץ בשתי ידיים את ההמלצות  

שכן קיימות בהמלצה הזו של הוועדה ולראות ולהבין שיש כאן משהו שהוא בעצם תקדימי, יש כאן הכרה  

בצורך של המועצה ושל צור יצחק בעוגנים כלכליים. לאמץ את ההכרה הזאת שסוף סוף מכירים בצורך הזה,  

ך לדעתי. אני לא באה  זה לגייס אותה לטובת הכנת תכנית, לפנות לכל המשרדים הרלוונטיים לסיוע, וזו הדר

לומר שצריך לשנות את החלטת המליאה שלנו, לא, אנחנו לא. המטרה היא למצוא עוגן כלכלי ואיזה שהוא  

ביסוס כלכלי טוב לצור יצחק. בעתיד אם ייפרדו, ייפרדו. לא ייפרדו, יכול להיות שלנו זה בסופו של דבר  

יצחק במועצה, צריך לח צור  וטוב להשאיר את  לצאת מהקיבוע הזה,  יהיה כלכלי  שוב על הדברים וקצת 

 להתחיל לחשוב אחרת.  

]ראש המועצה[: גונן  גני  עוברת עכשיו    אושרת  נתן. אני  לצור  עדי, רוצה להוסיף? אז תודה  תודה שגית. 

 לקיבוץ אייל. יש לנו את מזכיר הקיבוץ אמנון קדמן.  

קודם כל, הערה טכנית. לגבי ההמלצה שלכם, אורי, תוכל לשים אותה על המסך?    אמנון קדמן ]קיבוץ אייל[:

לאיים המבוקשים מקיבוץ אייל הם לא שטחים  אני מדבר על הפסקה הראשונה, הערה טכנית, השטחים החק
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בייעוד לפיתוח, צריך להבדיל פה בין השטחים של צור נתן לאייל. בסדר? לשנות את זה בהתייחסות. אני  

אנסה לתמצת בכמה נקודות, קודם כל, אני חוזר כמו שאמרתי בפני ההנהלה וחשוב לי להגיד את זה בפני  

ה  הזה  הדיון  בעיני,  המליאה,  חברי  ישובים  כל  שלושה  פה  יש  אבסורדי.  מאוד  מקום  שהוא  באיזה  וא 

שתומכים בהחלטה שנוגעת אליהם, שלושת הישובים, שנלחמו יחד עם ראש המועצה שעמדה לצידנו במשך  

שש שנים ועשתה באמת עבודה, שאני שוב מודה לך אושרת, עבודה מדהימה בלהגן עלינו, ולא רק שהיא  

תוצאה שאני לא יודע אם יש אותה, ועורך הדין פה אולי יכול להגיד לי,  עשתה עבודה מדהימה, היא השיגה 

ציינת,   זה  כל הדברים, שאת  בין  דברים. אחד, באמת לקשור  שני  לעשות  בוועדות האחרונות, שהצליחה 

והדבר השני, לקיחת קרקעות מישובים. אתם צריכים להבין שכשאנחנו נכנסנו לוועדה השאלה הייתה כמה  

. וזה שהצלחנו לצאת עם חלוקת אפס שכורכת את שני הדברים ואומרת כרגע  וייקח נו כמה  , לא ידעוייקח 

לא נוגעים בכלום, לא לוקחים שטחים מקיבוץ אייל, לא מוחקים את צור נתן. אתם צריכים להבין, כל הימור  

חוק אותה.  נגד המלצות הוועדה זה הימור על מחיקת משבצת צור נתן. אייל תשרוד, אבל צור נתן זה ממש למ

המועצה, חברי המליאה פה שיושבים,    י יישובהדבר הראשון שאנחנו מצפים כמו ששגית אמרה, זה ששאר  

יבינו את זה ולא יפעלו נגד הישובים שלהם. זה פשוט מצב אבסורדי. עכשיו, אני רוצה להדגיש. ההמלצה  

תכלו, יש בה שני סעיפים.  בניגוד למה שנאמר או משתמע, אני לא יודע אם קראתם אותה, ההמלצה אם תס

סעיף אחד הוא חלופת האפס והוא כורך יחדיו את השטחים שלנו עם צור יצחק, אי אפשר להוציא אחד  

מהשני כי הם קשורים ומי שהיה בדיונים מבין איזה לופ, בין היתר בעזרת אושרת, עשו שם, כדי לקשור את  

עוד פעם, והשטחים של אייל וצור נתן לא במדד,  שני הדברים. אין מצב שיגידו אה, צור יצחק אנחנו דנים  

זה לא יקרה. אז זה גם להמר על השטחים שלנו. הדבר הנוסף ששגית התייחסה אליו ובו אני אסיים, הוועדה  

פה הלכה בתנאים הנתונים, צריך להבין שלנו היה כבר ברור מראש הרבה מאוד זמן, כל מה שהיה בישיבות  

, הדיון להוציא  הוועדה הגאוגרפיתם הקיבוצים בזה, שצור יצחק מבחינת  האלה, אני גם עדכנתי את פורו

על הפרק ואחר כך די מהר    בהתחלהאותם בכלל לא היה על הפרק. אתם צריכים להבין את זה, הוא היה  

   -היה ברור שצור יצחק

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

ועדה. סליחה, אנחנו חוזרים למה שהיה  לא אני החלטתי, אני אומר מה היה בו   אמנון קדמן ]קיבוץ אייל[:

 אושרת או שנותנים לי לדבר? רק שאני אבין.  
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]ראש המועצה[: גונן  גני  ואמרתי, תכתבו לכם את    אושרת  ניתן לאמנון לסיים,  כל אנחנו  חברים, קודם 

  ההערות שלכם. אמנון, אתה תדבר, אתה בזכות דיבור ורק אתה תדבר. שניה. חברים. רגע, אמנון. שאלת 

מבינה את השאלה. אתה התרשמת שחברי הוועדה הגאוגרפית יצחק    הבהרה, אני  צור  פסלו את הוצאת 

   מהמועצה? 

   כן כן, לא חברי אמנון קדמן ]קיבוץ אייל[:

 הם הראו על ההתחלה את האופציה של היפרדות.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]קיבוץ אייל[: רוצה    אמנון קדמן  ואני  גבריאל מימון,  יו"ר הוועדה מר  לגמרי, חברי הוועדה הגאוגרפית, 

להטיל דופי בוועדה הזאת לא יעלה בשום מקום, זו וועדה מקצועית ברמות, יו"ר שלה    ןניסיולהגיד לכם, כל  

כולל לתושבים שרצו, באמת לכל מי שרצה כולל   נתן זכות דיבור לכולם  ניהל אותה לעילא ולעילא, הוא 

לישובים, צור נתן לדעתי ביקשו שוב אחר כך והם קיבלו גם הם, זאת אומרת, הוא באמת נתן כל דבר להגיד  

פעם. הוא ידע, הוא שלט בחומר, הוא הכיר את כל המסמכים, גם חברי הוועדה    40ואנשים חזרו על עצמם גם  

זו הוועדה גם הבינה את המצוקה של המועצה. היא אומרת בס  למרות שזה לא    2עיף  שלו, כך שמבחינה 

בסמכותי, אני אומרת, צריך לייצר עוגנים לצור יצחק, צריך לחשוב על תהליך לטווח ארוך בין אם במועצה  

אזורית עירונית ובין אם כיישוב עצמאי, אבל לא עכשיו כי עכשיו זה לא נכון, וזה ההישג הגדול ואני חושב  

   -המועצה, והדבר השני שכל חברי המליאה פה צריכים לברך קודם כל את ראש  

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

שייך מאוד, להעריך ראש מועצה שנלחמה עבורנו. בסדר? תודה. הדבר הנוסף,    אמנון קדמן ]קיבוץ אייל[:

זה שצריך לברך על ההמלצות האלה של המועצה ושל הוועדה, לאמץ אותן ולהבין, אני חוזר ואומר את זה  

לא אוהבים את זה, זה המצב. צור יצחק פה וצור יצחק תישאר פה בזמן    אם אתם אוהבים את זה ואם אתם

נכון, דעתי. זאת דעתי. אני עכשיו מדבר בתור דעתי, אפשר לא להפריע לי עכשיו?   הקרוב. תבינו את זה, 

השרון   דרום  לחברי מליאת  מציע  ואני  דעתי,  זאת  רבה.  תודה  בבקשה?  לי  להפריע  לא  יכול  אתה  תודה. 

ה להבין שצריך לחזק את ראש הממשלה, לפעול מול משרדי הממשלה בדיוק לפי החלטת  הנכבדה והיקר

 הוועדה כדי לייצר עוגנים כלכליים למועצה כשצור יצחק כרגע בפנים ולאחל לה בהצלחה. תודה.  

 אמנון, תודה רבה. דורון, אתה רוצה להוסיף משהו?   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בהמשך.  ל[:דורון צייזל ]קיבוץ איי
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 בהמשך, בסדר. אז אנחנו עוברים לצור יצחק, יו"ר ועד צור יצחק, אמיר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

טוב, שלום לכולם. שמי אמיר סגינהור, אני יו"ר ועד מקומי צור יצחק שנה,    אמיר סגינהור ]צור יצחק[:

כבר מתחילת דרכה. אני אחזק פה את מה  בוועד המקומי כבר שלוש שנים. התלוויתי לוועדה מתוך סקרנות  

לא  יצחק, הם  צור  מימון שהיישוב  הוועדה  יו"ר  ע"י  נאמר  הוועדה,  בתחילת  די בהתחלה,  שאמנון אמר, 

רואים שום חלופה אחרת מאשר שהוא ישאר בדרום השרון. אני חושב שלאורך השנים עם הדיונים, במיוחד  

עצמם, הוועדה קשרה מאוד את נושא העברת השטחים    בשנה וחצי האחרונות שכבר הייתי חלק מהדיונים 

של קיבוץ אייל וצור נתן לכוכב יאיר, והישארות צור יצחק במועצה. אני רוצה להגיד שאנחנו כיישוב ראינו  

את עצמנו כחלק מהמועצה ורואים את עצמנו כחלק מהמועצה, לכן, כשאנחנו באנו לוועדה ביקשנו מהם  

שייכות זה  אחד,  דברים.  שאנחנו    שלושה  שנים  אחרי  מוניציפאלית.  וודאות  יצחק.  לצור  מוניציפאלית 

עומדים באוויר ולא יודעים באמת אם אנחנו בחוץ, בפנים, בכוכב יאיר, לא בכוכב יאיר. תחת דרום השרון,  

אנחנו רוצים וודאות מוניציפאלית, זה הדבר הראשון ביקשנו. הדבר השני שביקשנו זה עוגנים כלכליים לצור  

, ברור לנו שיש בעיה. אנחנו לא מסתירים את זה ואנחנו גם מרגישים את זה על בשרנו שאין מספיק  יצחק

כסף לא למועצה לכלכל את צור יצחק, ולא לישוב לעזור לתושביו לרווחה כמו שיש בשאר הישובים. לכן,  

הרסנית במסדרון  ביקשנו מהוועדה שתיתן עוגנים כלכליים. הדבר השלישי שביקשנו זה לעצור את הבנייה ה

האקולוגי על השטחים של קיבוץ אייל וצור נתן, ואנחנו עשינו את זה כי אנחנו רואים בנו חלק מהמועצה וזו  

מלחמה של המועצה ביחד, של אושרת שנלחמה על הדבר הזה בצורה מדהימה, ובסופו של דבר בהמלצות  

ית, הוועדה ממליצה להשאיר את צור  הוועדה, שלושת הדברים שביקשנו התקבלו. אחד, שייכות מוניציפאל 

יצחק תחת המועצה האזורית, והדבר השני שביקשנו זה למצוא לה עוגנים שאפילו שזה לא בתחום סמכותה,  

היא באה ואומרת לעצמה, למשרד הפנים, בואו תעזרו לצור יצחק להתקיים, בואו תעזרו לו להתפתח. אם  

וד יהיה לו איך להתקיים. אם הוא יצא החוצה לעצמאות,  בעתיד הוא ישאר בתוך המועצה, בסדר גמור, כל ע

זאת גם אופציה, הם לא שללו את האופציה הזאת. הדבר הכי בסיסי שנאמר לאורך כל הדיונים וזה היה  

ברור, לצור יצחק אין מקום אחר, הוא לא יצא, הוא לא יתאחד עם כוכב יאיר, והוא גם לא יצא מהמועצה  

יכול להחזיק את עצמו כלכלית. זה רשום כמובן בהמלצה. הדבר השלישי,    להיות עצמאי כל עוד הוא לא

השטחים הירוקים, המסדרון האקולוגי, הדבר הזה נשאר כחלק מהמועצה, אני חושב שזה נאמר פה, אבל  

אני אגיד את זה שוב, יש פה הישג אדיר, אפילו תקדימי של השארת שטחים ירוקים והשארת מרחב כפרי  

ארץ. אני חושב שאם יומלץ פה אחרת או לקבל חלק או לא לקבל חלק, גם עוה"ד המכובד  לישובים במרכז ה

דיבר פה ואמר, הדברים מאוד קשורים אחד בשני, זה נאמר אגב, מי שקורא את הפרוטוקולים רואה את  

זה, אין פה אחד אפשר לקבל ואת השני פחות, ואת זה אני כן אוהב ואת זה לא. כאשר יש המלצה אנחנו  
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קשים מכם כיישוב, כצור יצחק, לקבל את כל ההמלצות. אני חושב שזה נכון למועצה, אני חושב שזה מגן  מב

 על המועצה בוועדות עתידיות וזהו.  

 תודה רבה אמיר. מורן? מנכ"לית הישוב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יצחק[: ]צור  אני    מורן סלע אברהם  כי  רוצה להתחיל בתודות,  כל  זה  אני קודם  חושבת שלא אמרנו את 

מספיק, אבל חברינו מצור נתן וקיבוץ אייל. שיתוף הפעולה בינינו בשנתיים האלה היה יוצא מן הכלל. זה  

לא מובן מאליו במועצה כל כך גדולה, אז תודה רבה שוב. כמובן לאושרת אמרתי ואני אמשיך להגיד. אני  

נפתרה. צור יצחק היא בעיה גם לנו באופן פנימי    חושבת שבנקודת הזמן הזאת שכולנו מסכימים שהבעיה לא

והיא בעיה גם עבור המועצה, אף אחד לא מסתיר את זה. אני חושבת שזה הזמן של   מבחינת תקציבים, 

שנים , גם אם זה    10כולכם, כמובן איתנו, למצוא את הדרך לחזק את צור יצחק. גם אם זה אומר שנצא עוד  

ים, לא יודעת, לא יודעים. לצור יצחק הישוב, כוועד מקומי ואמיר יסכים  שנ 5שנה, עוד  15אומר שנצא עוד 

תחת דרום השרון בכל מחיר, אנחנו רוצים ישוב שיוכל לתת מענה, רווחה    רלהישאאיתי, אנחנו לא מחפשים  

ושירות לתושבים שלו הכי טוב שיש. אנחנו לא אומרים שאנחנו לא מקבלים את זה היום, אנחנו חושבים  

ותר, ואתם חושבים שגם אתם בישובים שלכם יכולים וצריכים יותר, ומגיע לכם יותר, זה נכון,  שאפשר י

מגיע לכולנו, אבל יש משאבים מאוד מוגבלים. אני חושבת שאת מירב המאמצים, אחרי שכמובן אני חושבת  

חלטה  שצריך להמליץ, לקבל, לחזק ולחבק את המלצות הוועדה הגאוגרפית, אלא לצאת לדרך מפה עם ה

אחרת, עם איך אנחנו, איך אתם כמועצה, מחזקת את צור יצחק בעוגנים כלכליים כדי שיהיה אפשר לדבר  

 על היפרדות אמיתית ולא רק לזרוק מכל המדרגות, כי אני בטוחה שזאת לא הכוונה שלכם. תודה.  

יתקיים בין חברי  תודה רבה מורן. יעל מבקשת להתייחס אחר כך לדיון ש  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הייתה   ישיבת ההנהלה  אוקיי, אז תראו,  הישובים.  נראה שסיימנו את הסבב של  המליאה, לסבב. שניה, 

ישיבה סגורה ולכן נפרדנו מהנציגים שנמצאים כאן מהישובים, ישיבת המליאה היא ישיבה פומבית ואם  

ישיבה  רלהישאתבחרו   זו  בסדר,  גם  ולהתעדכן  לצאת  תרצו  אם  תוכלו,  כאן    אתם  יש  ממילא.  פומבית 

הזדמנות אם אתם יוצאים, לחברי המליאה אם אתם רוצים להתייחס עכשיו או לשאול שאלות, אז אשר,  

אתה רוצה להיות ראשון הדוברים מבין חברי המליאה? אנחנו מתחילים בסבב ממך. הסבב ילך באופן הזה,  

 בסדר? אשר ואחר כך יהורם הבא בתור.  

אני רוצה קודם כל להודות לכולם, במיוחד אלה שהסבירו לנו מה אומרת הוועדה.    ן[:ימי  הנוואשר בן עטיה ] 

פקחתם את עינינו, כל הכבוד. דבר שני, אני אומר, אני לטובת צור יצחק אולי יותר ממה שהם חושבים.  
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שרר אותה,  אהמצב שאתם בתוך המועצה רק מגביל אתכם, מקטין אתכם, ויש לנו החלטה, ואם נצטרך ל

ו שהסיכויים קלושים, אבל שידעו כל העם ועדו מה הדעה של אותם אנשים מטומטמים שחיים ליד  אפיל 

ירחיב, נווה ימין, קלקיליה, שנותנים את האדמות שלהם ואת הדם שלהם לזה. אני אומר, כל מה שמגיע  

יתנו  מא  וייקחמכם את הזכויות שלכם, ולא    חייקלצור יצחק הוא צריך לקבל מעל ומעבר, אף אחד לא  

דברים שלנו יתנו לכם. אני לטובת צור יצחק, תאמינו לי, יותר מכם. עכשיו נגיע לסוף, הסוף אומר שבעוד  

כמה שנים יהיה להם עוגן כלכלי, תעזבו את ההצגות, זה אדמות מצור יצחק, אדמות מפה, אדמות משם,  

לוקחים, נראה אתכם אם    אותו. בואו נחליט עכשיו מאיפה  ותיקח ואנחנו נעשה את אזור התעשייה ואתם  

אחרי שמדברים. זה הצגות, אני אומר עוד פעם, לטובת צור יצחק, אם כל אחד ישים את היד על זה,    ותיקח

  90%הוא לא יכול להיות אצלנו. חבר'ה, זה עיר. אתם הייתם בצור יצחק? ביקרתם בצור יצחק? גם היום  

ו מכיוון שהם  מההלוואות שאנחנו לוקחים זה לטובת צור יצחק, לטובת מי לקחנו? ואין פעם שלא אישרנ

תושבים, הם אחים שלנו, הם איתנו, הזכויות שלו כמו הזכויות שלי, של הנכדים שלי, שלהם, של כולם. אבל  

לטובת המועצה ולטובת ראשת המועצה שאני מעריץ, היא כמו בת שלי, לא יכולים לתת לחיות איתנו. יכול  

אם עם כל משפט היית הולך כמו שאתה   להיות שבתור עו"ד אתה יכול להגיד ואתה צודק, אתה צודק, אבל

יש לך סיכוי, השאלה היא כמה אתה   והוא אומר  עו"ד שמגיעים אליו  כל  היית מפסיד את הראש.  הולך 

משלם. אנחנו יודעים את זה, אתה יכול לחייך אבל אלה עורכי הדין, אתם יודעים מי אתם. אני אומר עוד  

שרר עוד פעם את ההחלטה שלנו שאנחנו  אנחנו צריכים לפעם, אנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחליטו, א

לא מקבלים אותה, תהיה פה הצבעה. אנחנו עושים הכל כדי שצור יצחק יהיה עצמאי ויוכל לקבל את כל  

הדברים שיוכל לקבל. אני אומר עוד פעם, כל זמן שהם איתנו הם יקבלו את כל מה שמגיע להם ואני לא  

 שלהם.  עושה להם טובות, מגיע להם, זה 

   מדברים יחד, לא ברור 

 לא לא, זה לא דיון, זה סבב.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

אהה, אשר, אוהבים אותך, חזרת לעצמך. רק בריאות נשמה. אני רק אגיד   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

ההחלטה שההנהלה התבססה עליה מבוססת  שני דברים אשר, זה לא דיון, אבל אני רק אתקן משהו. הצעת 

שהיא תמליץ למדינת ישראל    2015-שהיא מה שאמרת. המליאה החליטה ב  2015-על החלטת המליאה מ

שאושררה,    2015ומשרד הפנים, שצור יצחק יצא מהמועצה האזורית דרום השרון, זו החלטת מליאה משנת  
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שלא השתנה. יהורם בבקשה, יהורם גולי? אין  . אין צורך לפתוח משהו מחדש  2015- ההחלטה לא השתנתה מ

הם לא נכונים    90%ודבר שני, הנתונים הכספים שהצגת של    לו מה להגיד, הכל בסדר. יורם יצביע. דורון.  

 בכלל ונציג את הנושאים הכלכליים בהמשך. 

אחד לא מוכן  אני חושב שהעניין של השטחים הירוקים, יש פה תמימות דעים ואף    דורון צייזל ]קיבוץ אייל[:

לתת שטחים ירוקים במרכז הארץ וזה נראה לי, רובם פה תמימי דעים. לעניין של צור יצחק, שזה העניין  

השני, יש פה גם אנשים שזה רוב שהיה מוכן והיה רוצה להוציא את צור יצחק, אבל הטעות הרווחת אצל  

זה בסדר שרוצים ואומרים שיש    רובכם פה ממה שאני שומע, זה שאתם חושבים שיש אפשרות כזאת. עכשיו,

אפשרות, אבל צריכים להביא תמיכות מקצועיות. אני שומע את עוה"ד, אני שומע את האנשים שהיו בוועדה  

הזאת, ומסבירים שאין באמת אפשרות כזאת, אז צריכים לקחת את ההמלצה של הוועדה ולחשוב איך כן  

יפלו על המועצה, אבל להגיד שיש אפשרות כזאת    מביאים לצור יצחק מקורות הכנסה וכל מיני הכנסות שלא

וללכת איתה עד לשרה סתם בגלל שאנחנו רוצים, זאת קצת בעיה. צריך להקשיב לאנשי המקצוע, לאנשים  

 שהיו בוועדות, ולהקשיב ולפעול בהגיון.  

ותי האם  תודה דורון. אולי נחדד את זה שוב כי מגיעים חברים ושואלים א אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

. לא, היא לא השתנתה, אין הצבעה עליה. היא בעינה נותרה,  2015-יש היום הצבעה על החלטת המליאה מ

זה לא בכלל הדיון כאן היום. הדיון כאן היום הוא מה המועצה רוצה לכתוב כהתייחסות להמלצת הוועדה  

 הגאוגרפית. אז אנחנו נמקד את זה. אלי? אנחנו עושים סבב. 

קודם כל, אני מסכים בינתיים עם כל מה שנאמר פה ואני רוצה לומר ליו"ר מצור יצחק,    פית[:דני ברכה ]צו

הצגת את הנקודה יפה מאוד. בקיצור, הבנו בדיוק מה אתה אומר. מצד שני, אני מסכים עם מה שאשר אומר  

חנו מממנים  שעם זה הלכנו לכל אורך הדרך, הוא נתן לכם להבין, ואתם מבינים את זה בעצמכם, שבעצם אנ

את צור יצחק בשנים האלה שאין לכם אפשרויות כלכליות. מה שלא ברור לי, לפני שאני מצביע, איך ראשת  

 המועצה שלי, שהיא הייתה יחד איתנו בהחלטה שצור יצחק צריכה לצאת מאיתנו, תמכה בעניין הזה.  

ותראו מתוך הפרוטוקולים  אני ציפיתי שאתם תקראו את הפרוטוקולים    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מה נאמר שם. נאמר שם לא פעם ולא פעמיים שאנחנו, החלטת המליאה שלנו בדרום השרון, הייתה לבקש  

שצור יצחק תצא לעצמאות או לכל דבר שמשרד הפנים יגדיר שהוא חושב שהיא יכולה לעמוד על רגליה. יחד  

לים וראיתם ששוב ושוב חזרנו ואמרנו את  עם זאת, ועל אף, ואם קראתם את מאות העמודים של הפרוטוקו

יו"ר הוועדה בצורה שלא משתמעת לשתי   וייצגנו את מליאת המועצה בהחלטותיה, אמר  הדברים, הצגנו 
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פנים, זה לא יקרה עכשיו. הוא כתב את זה והוא יצא מגדרו ועשה משהו שאפילו לא בסמכותו, והוא אמר,  

הייתם כל כך מקצועיים והבאתם לכאן דו"חות כלכליים,  בגלל שדיברתם כאן טיעונים כל כך חשובים, ו

והצגתם ככה וככה, ולמרות שזה לא בסמכותנו בוועדה, אבל אנחנו רוצים לעזור לכם, אנחנו כותבים כאן,  

למשרד הפנים, תטפלו בזה ותמצאו מקום לצמצם את הפערים הכלכליים שנוצרו ותמצאו דרך לדון בעתיד  

את המליאה ומי שהיה שם והגיע, יודע כמה. ומי שלא    ייצגתי. אז לשאלתך,  כשיהיו כאן עוגנים כלכליים 

היה, מוזמן לקרוא את כל מאות העמודים ואולי אפילו רק חלק מהם, והוא יתרשם ויקבל את הרושם של  

מה שאמרתי. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו, אני לא אמורה להתייחס, אבל אתם מבססים כאן  

ש"ח  יון  נכונים בלשון המעטה. צור יצחק עולה למועצה מדי שנה בתקציב השוטף שלושה מל נתונים שהם לא  

ש"ח אחרי הארנונה ותשלומי הממשלה,  יון  באקסטרה. זאת אומרת, המועצה צריכה לכסות שלושה מל 

להכפיל את תקציב    ובמשרד הפנים הצליח  צוות    ממשרד החינוך ומכל משרדי הממשלה האחרים. מתוך זה,  

ש"ח. עכשיו אנחנו נמצאים במו"מ מול משרד האוצר  יון  מל  1.5יצחק והיום צור יצחק עולה למועצה רק  צור  

יעבור. אז   להכפיל גם את זה, כלומר, בשוטף, צור יצחק מכסה את הגירעון מתקציבי הממשלה. אם זה 

שיו אנחנו  ולא מספרים אחרים, אלה המספרים. אז עכ  90%שתדעו מספרים, לא    90%בסדר, זה רק לגבי  

 נעבור אלייך עדי שחר.  

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

]ראש המועצה[: גונן  גני  לך.    אושרת  ונגיד  את הדברים  נוציא  עוד מעט,  אליה  נתייחס  זו שאלה אחרת, 

תושבים, ככה    5,000ש"ח לתושב, מעל    2,000המספר המדויק, צור יצחק עולה בשנה, הנוסחה היא כזאת.  

נחשב ישוב גדול, תעשה את זה, זו הנוסחה שעבדנו מול משרד הפנים. כיוון שהישוב עצמו הוא ישוב של  

ש"ח בשנה מכוסה ממשרדי ממשלה, ארנונה וכל ההתקזזויות וזה, האקסטרה  יון  מל 13זה  תושבים, 6,500

לפי תחשיב של   זה  עליו  ש"ח, שזה אומר שאנחנו    5,000ש"ח לבן אדם מעל    2,000שמשרד הפנים מדבר 

ש"ח וזה  יון  מל   3ש"ח וצפויים לקבל אם נצליח במו"מ מול משרד האוצר, לקבל  יון  מל   1.5מקבלים כרגע  

שנות    13-כסה לנו את ההפרש. זה לגבי השוטף. לגבי התב"רים, בעבר היו כל מיני הסכמים שהמועצה בי

  50%-נשאר בצור יצחק ו  50%-קיומה של צור יצחק עד לקדנציה הזו, היה הסכם השבחה של צור יצחק ש

בלה, זה  המועצה. שם הסיפור של ההשבחה הסתיים, צור יצחק קיבלה, המועצה קי  י יישובבא לכל יתר  

נגמר. בקדנציה שלנו יש נוסחה לחלוקת תב"רים, כל ישוב מקבל תב"ר לפי הנוסחה, גם צור יצחק מקבלת  

לפי הנוסחה. מעבר לזה, כשיש מוסדות ממלכתיים, גני ילדים ובתי ספר, אנחנו בונים את גני הילדים ובתי  

הפיתוח של המועצה. כל יתר  הספר מתקציבי משרד החינוך ואת ההפרשים אנחנו מביאים מתוך תקציבי  
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המוסדות בישוב צור יצחק שהם לא מוסד חינוכי שמקבל ממשרד ממשלתי תקציב, אם זה ספרייה, גן ילדים,  

נוספת   שהם  סלמתנ"קומה  התקציבים  מתוך  לעשות  יצטרכו  הם  ירצו  כשהם  להם,  שאין  הדברים  כל   ,

הנוסחה. ובנוסף, הם מקבלים תקציב    מקבלים מהנוסחה של המועצה, כמו כל ישוב אחר, אתם זוכרים את

אלש"ח לתב"ר    650ייעודי שגם אותו הכפלתי עם משרד הפנים בעבודה שעשיתי, שם הם מקבלים עכשיו  

לגבי   זה  ספורט.  אולם  או  נוספת למתנ"ס,  קומה  או  ותיקים  לבנות ספריה,  יוכלו  כדי שהם  להם  שיהיה 

 אנחנו נעבור אלייך עדי שחר.   העניינים הכספיים, אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר.

לגבי ההמלצות של הוועדה. אין ספק שמבחינת הקרקעות של צור יצחק ואייל כמו שנאמר    עדי שחר ]מתן[:

פה וכולנו מברכים עליהן. מבחינת צור יצחק, היינו מעדיפים כמליאה שהוועדה הייתה גם נותנת איזה שהוא  

ולא המקום  לוח זמנים ואיזה שהיא תכנית קצת יותר אופרט יבית, אבל כנראה שזה לא תחום סמכותה 

שלה. אני חושב שכל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לקדם את הרצון שלנו בשביל לייצר את העוגנים  

הכלכליים של צור יצחק במטרה שהנטל על המועצה לא יהיה גדול כל כך, זה לבוא ולנסות בדרך הכי טובה  

עם משרד הפנים, לעודד את ההמלצות שקיבלנו ולנסות לדחוף בכיוון    לעבוד ביחד עם השרה, לעבוד ביחד

הזה. אני חושב שההצהרה שהתגבשה בהנהלה לפחות בעיניי, נותנת סיכוי גדול יותר מאשר אם נבוא ונגיד  

לשרה אנחנו רוצים עכשיו שעוד שנה יקרה ככה ועוד שנתיים יקרה ככה, איה שהוא לוח זמנים שאני לא  

היח  יהיה  היא מוגבלת לצערי, הסיכוי  בטוח  על ההמלצות  חושב שההשפעה שלנו  ס שלה לדבר הזה. אני 

היחיד שלנו הוא ברמה של לנסות ליצור שיתוף פעולה עם משרד הפנים על מנת שהדברים האלה יקרו כמה  

 שיותר מהר.  

 תודה רבה עדי. ליטל? אחר כך. אורי.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בנושא של צור יצחק אני חושב שכולנו מבינים, גם החברים    ראש המועצה/רמת הכובש[:  אורי מרגלית ]סגן

מצור יצחק, שקודם כל מדובר פה באתגר כלכלי לכולנו, גם לישוב, גם למועצה, זה לא חדש, זה מלווה אותנו  

בה סגורה אני  וככל הנראה גם עוד ילווה אותנו. יש פה גם אתגר פוליטי, את זה עוד לא אמרו ובגלל שזו ישי

 מרשה לעצמי להגיד את זה.  

 היא לא סגורה, היא מוקלטת ומתומללת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הכובש[: המועצה/רמת  ראש  ]סגן  מרגלית  מילה.    אורי  כל  על  פעם  עוד  אחשוב  אני  אז  מתומללת,  היא 

בקיצור, מה שאף אחד עוד לא אמר עד עכשיו, כולנו בין היתר חוששים חוץ מכסף, שישוב גדול באופן לא  

המועצה, ישתלט באופן פוליטי על המועצה, יש חשש כזה. הוא טבעי, הוא הגיוני,    י יישובפרופורציונלי לשאר  
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זה יותר מדי, קודם כל שמתי את זה על השולחן כי אם כבר מדברים אז צריך להגיד  אני לא רוצה לפתח את  

יש   שבה  מועצה  או  מעירייה  ולהבדיל  אזורית,  מועצה  שאנחנו  לכולנו  להזכיר  רוצה  אני  אבל,  הכל. 

קואליציות, אופוזיציות ומפלגות כאלה ואחרות שיכולות לשנות את הקואליציה והאופוזיציה, אנחנו במבנה  

רובדי שלכל ישוב יש נציג או מקסימום שניים, ויש יתרון גדול, זה ווסת ביטחון עצום שבו לכל ישוב, לא  דו 

חשוב מה גודלו, לא יכולים להיות יותר משני נציגים, זה ווסת ביטחון מהשתלטות של מישהו כל שהוא, לא  

 זורית ותקציביה.  חשוב מי, היום או מחר או בעוד כמה שנים על הקומפלקס הזה שנקרא מועצה א

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  

כן, אבל אחרי יום הבחירות גם צריך לעבוד, צריך לעבוד    אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה/רמת הכובש[:

 עם מליאה, צריך להעביר תקציבים, צריך להעביר תב"רים, צריך הרבה דברים.  

תושבים, ראש המועצה לא מעתלית. במטה    009,0בעניין הזה העובדות, בסדר? עתלית היא    עדי שחר ]מתן[:

אלף תושבים, ראש המועצה הוא לא מצור הדסה. בעמק חפר, בת חפר היא    20יהודה, צור הדסה היא כמעט  

תושבים. סגנים זה משהו אחר, באופן עובדתי, זה שהישוב הוא ישוב גדול, באף מקום זה עוד לא    7,500-כ

   -הפך להיות ראש מועצההביא לכך במועצה אזורית שראש המועצה  

   מדברים יחד, לא ברור 

אוקיי, אז זה להתייחסות של הנושא הפוליטי. לגבי הצד    אורי מרגלית ]סגן ראש המועצה/רמת הכובש[:

מ  פחות  מבין שישוב שהוא  בראשו,  שעיניו  מי  חושב שכל  אני  ככה המדינה    10,000-הכלכלי,  כי  תושבים 

  10,000בים, המדינה לא תעשה אותו ישוב עצמאי. הוא יכול להיות  תוש  10,000- אומרת, ישוב שהוא פחות מ

תושבים אם יחברו אותו עם ישוב אחר. אלה שתי    10,000תושבים כי הוא ימשיך לצמוח, הוא יכול להיות  

   -האפשרויות שיכולות להיות. שתיים

 מדברים יחד, לא ברור 

דיבור עכשיו של אורי מרגלית. תמשיך אורי  חברים, תכבדו בבקשה. זמן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 בדברי הטעם.  

]סגן ראש המועצה/רמת הכובש[: מ  אורי מרגלית  ישוב שפחות  יוציא  לא  פנים  אף משרד    10,000-ולכן, 

תושבים לעצמאות, בטח ובטח לא יוציא אותו לעצמאות בלי עוגן כלכלי. לכן, ברור שכדי לצאת לעצמאות  
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שנים. בלי תשובה כלכלית, אנחנו   10חק, בין אם היא מחר ובין אם היא בעוד צריך תשובה כלכלית לצור יצ

דיונים, זה לא יעזור שום דבר כי זה לא יפתור את הבעיה. תשובה כלכלית    10יכולים להמשיך לדבר עם עצמנו  

ל  יכולה להיות או אזור תעסוקה, ו/או הגדלת תקציבים ממשרד הפנים, תקצוב של ישוב גדול. על תקצוב ש

ישוב גדול אושרת מסרה עכשיו דיווח על מה שכבר קרה ועל מה שאם השרה הנוכחית תישאר בתפקידה, אז  

לנו חצי    ושייקחכנראה שעוד צפוי לקרות. לגבי עוגן כלכלי, אני הייתי בטוח כשהתחילו הדיונים האלה,  

הלך.   בנימין  חצי  יצחק,  צור  את  מוציאים  שאם  לי  ברור  היה  זה  בנימין,  שלנו  מאזה"ת  התכניות  כל 

המפוארות לשנים הבאות היו הולכות. היה לי ברור שלוקחים חצי בנימין יחד עם צור יצחק. באה הוועדה  

הזאת ולא לקחה חצי בנימין, אלא אמרה צריך לייצר פתרון כלכלי שעוד לא קיים. זו תשובה טובה. עכשיו,  

יל, חברים, אנחנו כל היום פה מנהלים דיונים  אני רוצה לחזק את מה שאמרו פה נציגי הישובים צור נתן ואי

ומתלהמים על אדמות ושמירה על שטחים חקלאיים, הנה באה הוועדה הגאוגרפית והצילה לנו אדמות של  

לגמרי, שזה צור נתן, שהפנסיות של החברים הוותיקים בצור נתן    ן מכיליושני ישובים, ישוב אחד הצילה  

זה אמיתי. וקיבוץ אייל, זה מה שנקרא החלומות הרטובים שלנו,    חיות על האבוקדו הזה, זה לא באוויר,

החברים מצופית, זה הרי החלומות הרטובים שלנו הדברים האלה. ללכת וככה לחשוב שזה בקלות ולסכן  

את זה, אני מציע לחשוב שבע פעמים לפני שעושים משהו שעלול לסכן את זה. לגבי העתיד, שני דברים. אחד,  

ן של כמה שנים, מרווח הזמן הזה צריך לנצל אותו לשני דברים וזה מה שנעשה בסופו של  קיבלנו מרווח זמ 

דבר. מה שנחליט או לא נחליט, זה בסוף הרי מה שנעשה. אחד, לשנות את הסטטוס של השטחים האלה, כי  

פעם    שנים עוד  3-4כל השטחים האלה עדיין בייעוד לתכנון למגורים, זה לא השתנה. אז יכולים לבוא עוד  

בוועדה גאוגרפית ולקחת אותם, יש לנו עכשיו מרווח זמן לשנות את הסטטוס של השטחים האלה, שמורת  

טבע, לא שמורת טבע, אקולוגי, קיבלנו זמן לעבוד על זה. זה אחד. שתיים, לנצל את המלצת הוועדה שלא  

ף שאמור לייצר את זה,  אמרה תנו חצי בנימין, אלא בואו נייצר משהו חדש. זה לא בסמכותם, הם לא הגו

אבל הם נתנו קריאת כיוון, קריאת הכיוון הזו זה משהו שלא היה לנו לפני זה. את זה אנחנו במילא נלך  

לעשות, כי את הבעיה של עוגן כלכלי לצור יצחק בפנים או בחוץ במילא נצטרך לפתור ולא נמצא את זה  

שות בשנים הקרובות ועדיף שנצא לדרך  בשום מקום אחר, אלא בדרך הזאת. זה מה שאנחנו צריכים לע

 עכשיו במקום להתווכח אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים את מה שהחליטה הוועדה. תודה.  

 אורי, תודה רבה. דודל'ה, בבקשה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]נווה ירק[: וף  קודם כל, אני רוצה לברך את ראש המועצה שהיא משתפת את המליאה סוף ס  דוד משה 

במהלכים, אחרי שנה או שנתיים של דיונים וועדה גאוגרפית, הנושאים האלה של חיבור, שטחים וכל זה  
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בלי   הייתה  היא  אבל  טובה,  לא  או  טובה  החלטה  הייתה  זאת  אז  למליאה.  דיווח  ברמת  עלה  לא  מעולם 

 המליאה.  

ובדות, זה נעשה ויש לנו  שמעת מה שאורי אמר? רק בשביל הנתונים והע  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 פרוטוקולים של ועדות מליאה ששיתפנו אתכם במס' שלבים. 

ירק[: ]נווה  נגמר המנדט    דוד משה  יומיים  בעוד  אני לא מבין מה מטרת הישיבה הזאת שאתם אומרים 

ומביאים מומחים ואומרים שבעוד יומיים יש לנו יומיים לערער, זה ברור שזה צחוק, אז מה מצפים שנעשה?  

 תוך יומיים נהפוך את העולם? 

אתם לא מבינים כנראה את הסטטוס, אז נסביר אותו שוב. ישיבת המליאה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כאן, סטטוטורית בכלל לא אמורה לכתוב התייחסות. בדרך כלל על התייחסות של ועדה גאוגרפית יושב אורי  

שאל אותי פעמיים    עו"ד חן סומךהו שהוא פרוצדורלי.  פדלון עם תמי והם כותבים התייחסויות כי הן מש

"את בטוחה שאת רוצה לקיים ישיבת מליאה? בשביל מה צריך ישיבת הנהלה/מליאה בשביל זה?" אמרתי  

כן, כי ישיבת המליאה כאן, על אף שהיא לא נדרשת סטטוטורית ואנחנו נכתוב התייחסות כי זה לא איזה  

משנה החלטות מליאה קודמות, הוא לא משנה, הוא פשוט התייחסות    הליך שדורש החלטת מליאה, הוא לא

מקצועית של אנשי מקצוע לוועדה גאוגרפית. על אף שאנחנו לא נדרשים לקיים דיוני מליאה ולהצביע על כך,  

אני מבקשת להביא את זה לכאן כי אני חושבת שצריכה להיות לגיטימציה של המליאה על כל מה שאנחנו  

ה ברמה פחות פרקטית או דקלרטיבית, אלא ברמה שלנו שאנחנו בשקיפות מנהלים כאן  מקבלים גם אם ז

לי, אני לא קטעתי אף אחד כאן באמצע, אבל סלח לי דודל'ה, הדברים שלך לא שהם לא   את הכל. סלח 

מדויקים, הם לא נכונים. ישיבות מליאה התקיימו, כשדיווחתי לכם היישר מהוועדה הגאוגרפית. אחרי כל  

   -בוועדה הגאוגרפית הגעתי למליאה עם מצגת שאורי פדלון מוחה כאן כי הוא בנה אותה דיון

 אני אראה אותה שוב.   אורי פדלון:

תראה לו אחר כך, חבל לבזבז את הזמן של כולם. נמשיך הלאה דודל'ה,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 לגופו של עניין, טענותייך.  

]נווה ירק[: נכון    לגופו של  דוד משה  עניין, ההתייחסות לדעתי, סדר ההופעה של הדברים הוא לא בסדר 

יצחק, פה משום מה   צור  ואחר כך של  לדעתי, המקום הראשון צריך להיות החוסן הכלכלי של המועצה 

התהפכו היוצרות, אנחנו כולם, כל ההחלטות והכל, איך לדאוג לצור יצחק שתהיה איתנה, מה עם המועצה?  
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ם של המועצה. אני לא רואה בשום מקום התייחסות למצב הכלכלי של המועצה, של  שכחתם את הישובי

יישובי המועצה, יש רק התייחסות לחזק את צור יצחק, ואני בעד, אבל מישהו כאן התבלבל, אנחנו לא משרד  

הפנים, לא ממשלה, אנחנו לא מחליפים אף אחד, כל מה שאנחנו מחזקים הוא על חשבון הישובים האחרים,  

ני לא חושב שיש מנדט למישהו. אני שומע ישובים שרוצים לעלות את הארנונה לתושב כי הם לא גומרים  א

את החודש, לא מצליחים לתת שירותים לתושבים. לא שמעתי שצור יצחק רוצה להעלות את הארנונה או  

יצחק, אבל  ישוב אחר, המצוקה בישובים הקטנים, אתם בכלל לא מתייחסים אליה, אז אני לא אומר צור  

אני חושב שסדר העדיפות צריך להיות קודם כל המצב הכלכלי של המועצה ואחר כך המצב הכלכלי של צור  

יצחק, השטחים זו פרשה נפרדת. הנושא של השטחים הירוקים באג'נדה שלי הכללית, במדינה ברור שאני  

משנה של מי, אבל הלינץ' הזה  בעד הנושא הזה של הפרדה ונגד כל שטח ירוק שהוא להפוך אותו למיושב, לא  

 שנעשה, אני חושב שהוא לא נעשה סתם. אני סיימתי.  

תודה דודל'ה, לפני שממשיכים הלאה, שוב, יכול להיות שקצת שכחנו, אבל    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יושבת מול אחד   בדיוק  אני  ועדה אסטרטגית כלכלית,  במועצה, קוראים לה  נוספת  ועדה אסטרטגית  יש 

אנשים שיושבים שם, אלי. אני מזכירה לכם שהוועדה הכלכלית, הדבר הראשון שעם תחילת הקדנציה היא  ה

הבינה שצריך לעשות, זה לייצר עוגנים כלכליים למועצה האזורית דרום השרון. עוגן כלכלי מרכזי הוא למשל  

נים, מניבים תוצאות  שנה לא קרה איתו כלום, והפלא ופלא, שימו לב, שלוש וחצי ש  20- אזור תעסוקה ש

ומתחילים לשווק את אזור התעסוקה. אני שמחה לבשר לכם שבתחילת הדרך לפני שנה וחצי שווקו קרקעות  

מלש"ח ותראו מה קורה היום, לפני שבוע התבשרנו שמשווקים כאן קרקעות בפי ארבעה,    2.5-של דונם ב

רום השרון שחושבת על כל דרום  מה אתם אומרים על זה? עבודה כלכלית של הוועדה האסטרטגית של ד

השרון, זו רק דוגמה אחת לעוד יוזמות כלכליות שנעשות כאן. אלא מה, אני רק מזכירה, הוועדה היום לא  

האסטרטגית   הוועדה  את  להביא  נשמח  אנחנו  אבל  הכלכלית,  האסטרטגית  הוועדה  של  בדיווח  עוסקת 

אות שלה. תודה רבה. אני מבקשת להעביר  הכלכלית ולהציג את העבודה הכלכלית שנעשתה כאן ואת התוצ

 את רשות הדיבור לדודו.  

 ביקשתם אז אני אדבר, לא תכננתי.   דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

 אתה לא חייב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני אגיד משהו קצר, קודם כל, אני מזדהה עם כולם, באמת. אין לי שום דבר נגד    דוד שוורץ ]שדה ורבורג[:

הייתה החלטה אבל שום דבר לא נעשה    2015-אחד, אבל אני הכי הרבה הזדהיתי עם מילותיו של אורי. ב  אף
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פה    7פה   יושבים  לא  אנחנו  אופרטיבית,  פעולה  שהיא  באיזו  מגובה  להיות  חייבת  מליאה  החלטת  שנים, 

בר. עכשיו אני  ומחליטים על דברים, מעבר לזה שמעלים את זה לדיון בוועדה הגאוגרפית, לא נעשה שום ד

,  5שומע פה תכנים שהייתי מצפה לראות פה תכנית עבודה, איך נפרדים באמת בהצלחה לכל הצדדים, בעוד 

שנים, או לא משנה, אבל עם תכנית. שבע שנים אנחנו יושבים פה אחרי החלטה שלא נעשה דבר. וזה    10,  7

ומחליטים יושבים בישיבות מליאה  יודע    מה שצריך להטריד אותנו, שאנחנו  לא  וחלילה  דברים, אני חס 

דברים אחרים, אני לא רוצה לשלול שום דבר, צריכים לוודא שמעבר להצבעה בעד או נגד, אכן יושבים ובונים  

 תכניות מאחורי זה ומקיימים את ההחלטות, כן מצליחים, לא מצליחים, אבל מנסים ומקיימים. תודה רבה.  

 אתה רואה? היה לך מה להגיד ואפילו דברי טעם. תודה. אריק? גיורא? גלי.    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

למעשה, גם כן, אני לא אוסיף הרבה כי באמת הציגו את מרבית הדברים וכולם חוזרים    ימין[:  הנווגלי זמיר ]

על עצמם. מה שבאמת, החשיבות המקסימלית, היא להתחיל לצבוע את אותם כספים שמגיעים ומסומנים  

לצור יצחק, למטרות כלכליות ולאוו דווקא לאותה קומה, תרבות, ספריה ואותם דברים. אלא שבאמת מה  

ד כבר הוא זה שינהל את התכנית הכלכלית גם של עצמו. מהמקום הזה אני חושבת שצריך לעשות  שהווע

 איזה שהיא חשובה.  

 תודה, צפריר, בבקשה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני גם לא אאריך כי חוזרים על הדברים, רק מילה אחת לאמנון. אנחנו כן חושבים    צפריר שחם ]גני עם[:

וקים, למרות מה שאמרת בהנהלה ועכשיו, אני לפחות מברך על החלטת הוועדה להשאיר  על השטחים היר

את השטחים, זה לא מובן מאליו בכלל. אבל, אני חושב ובהמשך להצעת ההחלטה של ההנהלה שמגבה את  

גלי ולפשט אותה מעט יותר,   זה, גם את החלק השני, לגבי צור יצחק, אבל אני רוצה לחזק את ידיה של 

הגודל    ולקחת שמקבל, הישוב  ישוב  כל  של  לא התב"ר  חריג,  בתב"ר  יצחק  לצור  הכספים שמיועדים  את 

מקבל, ולצבוע אותם לפיתוח כלכלי ע"י המועצה תוך הסתייגות אחת שכל עוד צור יצחק במועצה המיזם  

כבוד אחר  יועבר  הוא  ההתנתקות  וביום  המועצה  כלל  לטובת  יהיה  לייצר  רבה  בתקווה  שנצליח    הכלכלי 

לבצע את   כלכלי  עוגן  שיהיה  לפה.  לא משהו שהוא מהיד  זה  כלכלי,  עוגן  להם  שיהיה  יצחק,  צור  לטובת 

ובהנהלה אמרת שזה כנראה יגדל, אז זה יהיה מלש"ח למתכננים,    600ההתנתקות הזאת. יש כסף, את אמרת  

 ר יצחק.  למהנדסים, לשינוי תב"ע, כל מה שצריך כדי לצבוע איזה שהוא אזור תעשייה לטובת צו

 תודה צפריר, איתן.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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]אלישמע[: יפתח  החלטה    איתן  מליאה,  החלטות  שתי  היפרדות.    2020- ו  2015היו  על  הוחלט  שבהן 

ההיפרדות היא לא טובה לא למועצה ולא ליישוב. היישוב הוא עיר, מישהו אמר פה לא ראיתם, לא הכרתם,  

הצרכים שלו והכל. המועצה היא אזורית, חקלאית, כפרית, יש את ההבדלים,    היישוב הוא עיר, יש לו את

אלקטורליים, לא אלקטורליים, צרכים אחרים, תשומת לב, משאבים שלא מופנים לכלל הישוב, כי מטבע  

זה היחס, אבל זה    80%מבחינת המשאבים, אולי גם כספים חלק, לא יודע אם    80%שואב    20%-הדברים ה

יותר משאבים וכספים. גם לפיתוח שהוא טבעי, אבל גם ישובים אחרים צריכים להמשיך את  מן הסתם גוזל  

הפיתוח שלהם ולזכות לרמת חיים טובה. עצם זה שקושרים את שני הנושאים, קודם כל אני מברך כמובן  

על הנושא של צור נתן וקיבוץ אייל על השטחים שבעצם תאי השטח האלה נשמרים במועצה כירוקים, רק  

ריכים לשים תשומת לב שהוועדה לא סתמה את הגולה על הנושא הזה, והיא השאירה ואמרה שאנחנו  צ

במפורש  שם  כתוב  אותה,  לשים  אפשר  ההחלטה,  את  תקראו  אם  התכנון,  מוסדות  של  לבדיקה  שולחים 

שההחלטה של הוועדה הגאוגרפית שהם אומרים שהם שולחים את מוסדות התכנון לעשות בדיקה מעמיקה,  

וקדקת, לגבי התכניות שם. הסכנה לא חלפה וברור, כעיקרון, אבל זה בפני עצמו. כל הניסיון הזה לקשור  מד

הוא כאשר אנחנו מנסים לאחד את צור יצחק עם כוכב יאיר. ברגע שאנחנו ננסה לעשות את הלינט הזה,  

ה שצור יצחק  טבעי שיעלה נושא האדמות. ברגע שאנחנו מאמצים מהבחינה הזאת את ההמלצה של הוועד

כרגע פה ויש אופק שהוא ייצא, זה לא מאיים על שום תא שטח, כי מה אכפת לכוכב יאיר אם אנחנו נחליט  

שהם יישארו כוועד מקומי או בסופו של דבר ייצאו למועצה מקומית לא על חשבונם? לא צריך לעניין אותם, 

,  2021. צור הדסה עם מטה יהודה, באוגוסט  זה כבר משהו פנימי, סידור שאנחנו עשינו בינינו, כמו צור הדסה

יש דו"ח ועדה מסכם של הוועדה הגאוגרפית בנושא הזה, על שיוך מוניציפלי של צור הדסה. צור הדסה כבר  

היום הוא ישוב גדול, אין עוגנים כלכליים, בסופו של דבר הם החליטו כן להוציא אותו, עכשיו הם צריכים  

אבל הם החליטו להוציא אותו בגלל הגודל שלו כנראה, החלטת האפס    לפתור את הבעיה מאיפה העוגנים, 

שלהם להשאיר אותו הייתה להם ברורה, הם פסלו אותה על הסף, הם לא דנו בכלל כי הם ידעו שזה ישאיר  

את הצרות גם של המועצה וגם של הישוב. גם אצלנו, אם נשאיר את המצב זה יעמיק רק את הבעיה, אנחנו  

במצב של צור הדסה בעוד כמה שנים עם קושי כלכלי גם למועצה וגם לישוב שלא יכול  נמצא את עצמנו  

להיות עצמאי. אנחנו צריכים למנף את זה למשהו אופרטיבי ע"י תכנית בין היתר, בצור הדסה, אני חוזר על  

לנו    . הם באים ואומרים יש10,000- ל  5,000זה שוב, יש אלטרנטיבה מאוד טובה שהם הציעו לישובים בין  

איזה סל כלים, הוא לא מתאים לצור הדסה אבל הוא מתאים לכל הישובים האחרים. אני חושב שיש שם  

סל כלים שבא ומבחינתנו יכול להיות שהוא מתאים לישוב קבע בצורה הזאת, אבל היות ואנחנו גם בעד  

כים לראות בזה  ההיפרדות ורוצים שהישוב יהיה עצמאי ויוכל לתת את רמת החיים כעצמאית, אנחנו צרי
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כשלב ביניים. צריך לחלק בעיניי את ההליך פה לשניים. שלב אחד שאנחנו עוזרים לישוב כרגע להיות עצמאי  

ע"י מצד אחד האצלת סמכויות, מתן כספים נוספים שהיום מהמועצה ואנחנו נותנים את השירותים. ניתן  

ר, לאט לאט הוא ילמד להיות ויתרגל  את הכספים, גם את האצלת הסמכויות, זה אותו הדבר בסופו של דב

פה כמו חינוך, ועדת תכנון שהוא יהיה שותף לה והכל,    ו יישארלהיות עצמאי, יכול להיות שחלק מהשירותים  

אבל לעשות תהליך מסוים, קצוב בזמן, שבסופו של דבר הישוב יוכל באותו זמן לפתח אזור תעשיה, אני  

מבחינת   גם  צפריר,  של  ההמלצה  את  פה  שהמועצה  מאמץ  בטוח  אני  הכספים,  מקור  מבחינת  הכספים, 

תצטרך להוסיף לזה עוד כספים, זה לא יספיק רק מה שיש אקסטרה מהתב"ר, אבל לפתח אזור תעשייה  

עקביים   להיות  צריכים  אנחנו  אופרטיבית,  להיות  צריכה  התכנית  יצחק.  צור  של  הוא  דבר  של  שבסופו 

   -ו צריכים להביעובהתייחסות שלנו להמלצות של הוועדה אנחנ

 מדברים יחד, לא ברור 

 איבדתם סבלנות? עוד קצת. איתן, שורה תחתונה, המלצתך.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שורה תחתונה, אני ביקשתי בהמשך לדיון הזה שיהיה פה דיון המשך ביישום החלטת    איתן יפתח ]אלישמע[:

הגאוגרפית   לוועדה  בהתייחסותה  שתוחלט  כפי  ומוסכמת  המליאה  אופרטיבית  תכנית  ובניית  לקידום 

להוצאה לפועל של ההחלטה. ההחלטה שלנו אני מתכוון להחלטת המליאה על ההיפרדות. אנחנו צריכים  

עשינו אשרור של ההחלטה, שנתיים לא   2020- להפוך את זה, דיברו פה חברים לגבי אופרטיבי, זה שאנחנו ב

עדה, לא מול הגורמים, שום דבר, חיכו להחלטה של הוועדה  קרה כלום, אף אחד לא קידם את זה, לא בוו

הגאוגרפית. עכשיו הייתה החלטה של הוועדה הגאוגרפית להשאיר את צור יצחק, אז בואו נחכה. אני חושב  

שאנחנו צריכים להפוך את זה למשהו אופרטיבי ע"י החלטות מליאה או ע"י הכנסה של המלצה שלנו למשרד  

עכשיו, של להגיד אנחנו צור יצחק יש גם עניין להיות עצמאיים, לנו יש עניין להיות  הפנים בהתייחסות שלנו  

 עצמאיים, וכמו באבני הדרך שנתנו בצור הדסה.  

   ן, מדברים יחד לא ברור דובר מדבר ללא מיקרופו

 איתן, תמשיך, זה לא דיון, זו זכות הדיבור שלך, תסיים את הדברים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   -מה שאני אומר איתן יפתח ]אלישמע[:

 דובר מדבר ללא מיקרופון.  



 12.06.2022מיום מן המניין שלא  מליאה 

 23עמוד 
 נוצר על ידי 

מה שאני אומר זה שזה שאנחנו נאשרר את הנוסח הזה או אחר מבלי שנצא מהישיבה    איתן יפתח ]אלישמע[:

הזאת עם החלטות אופרטיביות שיכולות להיות בסגנון של הקמת וועדת דו"פ לנושא, החלטה לפיתוח אזור  

להחליט לגבי הנושא הזה, החלטה שאנחנו מאצילים סמכויות, מתחילים הליך בדיקה של   התעשייה, עכשיו

האצלת סמכויות ומתן תוספות לוועד המקומי, אם אנחנו לא נצא עם זה אנחנו נחזור לנקודת האפס. זה מה  

 שאנחנו צריכים לעשות.  

   אוקיי, איתן אני חושבת שהנקודה ברורה. אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

  -אלטרנטיבית יש אפשרות לתת כבר איתן יפתח ]אלישמע[:

 שיח טכני 

   -לכן אני אומר, מה שאנחנו צריכים לאחר ההחלטה, הניסוח איתן יפתח ]אלישמע[:

 בסדר, אני חושבת שהבנו, ננסח את זה אחר כך. בסדר?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 מה זה אחר כך?   איתן יפתח ]אלישמע[:

 אנחנו עוד לא בנוסח ההחלטה, אנחנו בסבב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 אני אומר שלאחר מכן צריך לפרוט אותה לדברים אופרטיביים.  איתן יפתח ]אלישמע[:

 נכון. תודה איתן. רוחל'ה.  :אושרת גני גונן ]ראש המועצה[

רציתי לומר שאני חוזרת נראה לי על דברים שאמרו, אני חושבת שידוע לכולנו ואין    רחל רבר ]אלישמע[: 

יצחק לא דומה לאופה של הישובים שלנו, אני מאוד מעריכה את המאמצים   צור  ספק שאופי הישוב של 

בים האלה יושקעו כמו שדוד אמר, בישובים  שנעשים, אני מקווה שהם חשובים, אבל הייתי רוצה שהמשא

שלנו, אנחנו ממש הרבה ישובים במצב כלכלי קשה, אנחנו חייבים את המשאבים ואת המאמצים להשקיע  

בישובים שלנו. בשביל זה אנחנו פה, אנחנו מייצגים כל אחד את הישוב שלו. עם כל הכבוד ויש לי הרבה כבוד  

ל אנחנו חייבים שהם יצאו לדרך עצמאית, ואני גם לא יודעת איך,  כי יש לי משפחה ענקית בצור יצחק, אב

אני לא כל כך מבינה, גם לא הייתי בהתחלה, איך הקערה התהפכה, כי הכוונה הראשונה הייתה שאנחנו  

נקים את הישוב הזה ואחר כך הם מתמזגים עם כוכב יאיר וצור יגאל, אז אני חושבת ועדיין בטוחה שזה  
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נים. כמו שהם אומרים תסתדרו, אין ברירה, ואי אפשר להוציא אותם לדרך עצמאית  הכל תלוי במשרד הפ 

 עד שלא יהיה להם ביטחון כלכלי, גם מבחינת האופי צור יצחק יותר מתאימה לכוכב יאיר.  

אבל רוחל'ה, השאלה העומדת כאן היום, היא לא שאלה, ההחלטה שאנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קבל, אנחנו מפספסים את הדיון. הדיון הוא לא האם אנחנו מחליטים שצור יצחק יוצאת  היום צריכים ל

שנה מאז    15-שנים ו  7לעצמאות או לא, זו לא ההחלטה. המועצה כבר קיבלה החלטה כזאת ואשררה אותה,  

שצור יצחק הוקמה זה נמצא בדיון. היום השאלה היא מה אנחנו עושים עם המלצת הוועדה ואיך אנחנו  

 ייחסים, אנחנו נעלה כאן הצעת החלטה ואתם צריכים להתייחס אליה.  מת

]אלישמע[: רבר  היחידים    רחל  הם  לדעתי  הפנים,  משרד  מול  לחץ  להפעיל  שצריך  אומרת,  שאני  מה  זה 

 שיכולים להכריע ולדעתי הם גם יכולים לעשות את זה.  

 שהיא נוסחה ע"י ההנהלה?  אז את מקבלת את הצעת ההחלטה כפי  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 כן.   רחל רבר ]אלישמע[:

 אוקיי, בסדר גמור. תודה. אלה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]מדברת ללא מיקרופון[ אני חושבת שהדברים הם מאוד ברורים וכל מי שאומר  מנואלה קון ]מגשימים[:  ע

פה ]...[ זאת דילמה אמיתית כי אנחנו לא יכולים ]...[ לצאת לעולם ]...[, מה שהיה ומה שיכולנו לעשות, זה  

 ]...[.  נתון כבר, אני חושבת שלאור כל הנתונים וכל מה שהגענו עד כה, אנחנו ]...[ ההגיוני ביותר שצריך 

 תודה אלה. גילה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אין לי הרבה מה להוסיף, אבל אם אני כבר בסבב אני אוסיף, אני מחזיקה אחר דבריהם    גילה פרין ]ירקונה[:

וצפריר, אין ספק שהמקורות הכלכליים לא צריכים להיות מופנים לדברים, שוטפים כן, אבל יש   גלי  של 

שוטפים   בין  מיוחדים, השיפורים  הבדל  ושיפורים  ויש השבחות  שוטפים  יש  בית.  בוועד  כמו  דברים  לבין 

המיוחדים הולכים היום להתנתקות, למה שיאפשר ליישוב לעמוד על רגליו, כמו ששנו חז"לינו, כל האומר  

- מחצייה שלי לא יקבל כלום, אנחנו אומרים כולה שלי, דהיינו חוזרים ומחזיקים אחרי ההחלטה שלנו גם  

ולא משנים אותה. זה שאנחנו נפעל על מנת להעמיד את היישוב על רגליו לא אומר כהוא    2020-וגם מ  2015

 זה שאנחנו נסוגים מההחלטה הקודמת.  
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בראבו, אני חושבת שזה ברור, המחשת את זה שזה לא עצם הדיון, אמרת,    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ם עם זה. אלי.  זה לא העניין. עכשיו פרגמטית מה עושי

שמה    אלי: חושב  אני  דברים.  כמה  אגיד  זאת  בכל  אני  איתך.  להסכים  אלא  לי  אין  חברתי,  דברי  אחרי 

שנים, הרבה דברים    7, זה שמישהו הזיז לנו את הגבינה. חלפו  2015-וההחלטה שלנו ב  2015שהשתנה מאז  

צור יצחק על השולחן, יחד עם עוד  . מי ששם פה את הפיל הלבן הזה שנקרא ןהזיכרוקרו ואנחנו נשארנו עם 

כמה חברים, זוכר את הדברים שנאמרו אז ויש להם משמעות וצריך לזכור אותם. מה שקרה פה בתהליך  

הזה, מבלי לשים לב, כרכו לנו שני תהליכים, שתי החלטות, עכשיו באים לפה ואני צריך להסתכל על אמנון  

. אז אני אומר לכם, אני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי  ועל חברתי שגית ואני צריך להחליט מה יותר חשוב

את   משנה  לא  אני  אחר,  משהו  יצחק  מצור  החבר'ה  יבינו  שלא  סולידרי,  גם  אני  כי  פה  יושב  אני  תמיד, 

ההחלטה, אני לא רוצה לשנות את ההחלטה, אבל אני חושב שבתוצאה שנוצרה כאן כרגע, של מה שהוועדה  

השגנו ניצחון קטן. אני מעדיף להגיד ניצחון קטן, כי אני חושב שזה עוד לא  הגאוגרפית שמה לנו על השולחן,  

נגמר, החבר'ה מצור יצחק צריכים להבין, אתם לא בשר מבשרינו, לא יעזור. אתם ישוב גדול, אתם לוקחים  

לנו הרבה תקציבים, קשה לנו, אתם כל דיון באים ומבקשים עוד ועוד, אתם נטל עלינו. זאת האמת. יש לי  

חברים    133ברים מאוד טובים בצור יצחק, אבל זאת האמת. שלא תבינו לא נכון, זה לא אישי פה, ישוב של  ח

לא יכול לשאת ישוב כמוכם. אלה הישובים שלנו, ולכן כשאתם באים לפה לדיון הזה תזכרו טוב שעוד מעט  

ם ידברו אותו הדבר ויגלו  יש לנו גם דיוני תקציב. תדברו באותה צורה שאתם מדברים עכשיו, שהנציגים שלכ

סולידריות ושמדברים על הקמת אזורי תעשייה שיצביעו בעד, כשמדברים על הקמת מפעלים שיעזרו לנו כי  

אנחנו צריכים בסופו של דבר לממן את כל הדבר הזה, את זה לא הזכרתם. כשאני מסתכל עלייך אני מסתכל  

הזאת מחר, זה לא חד צדדי, מה שחבריי פה    עלייך כי אתה תצטרך לבוא לפה ולהשיט איתי את הספינה 

מנסים להגיד לכם זה חברים, זה משפט שלמה. מה נראה לך שאני לא אתמוך בחברים שלי? אני אתמוך,  

חייבת להיות מאושררת ושלא יהיה פה איזה צל של   2020ושל    2015אבל אני עדיין אומר לכם, ההחלטה של  

 ספק בעניין הזה.  

היא לא צריכה להיות מאושררת כי היא לא השתנתה והיא לא על השולחן.    המועצה[:אושרת גני גונן ]ראש  

 היא לא לדיון, היא מאושרת ומאושררת.  

 אין בעיה, למען הסר ספק.  אלי:

   -אני חושבת שהמסר שהעברת הוא  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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נוסף. אני חושב שמשהו כן קרה דודו,  רגע, רק שניה, עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי המסר ה   אלי:

, הצעקה שלנו והקול שהיה פה לייצר מקורות הכנסה הסתבר שאפשר וגם אפשר, וגם הנושא של  2015-מ

יש פה אזור תעשייה נוסף או דרישה לאזור תעשייה נוסף היא לא דרישה של    2025לשים לנו יעד שלקראת  

לזה. בשורה התחתונה, אני חושב שצריך לתמוך, אין    איזה חלום, זה לא מופרך ואני חושב שאפשר לפעול

ברירה ואין מה לעשות, גם אם אנחנו נתמוך, לא נתמוך, זה מה שיהיה, ולכן עדיף לומר את זה בפה מלא,  

אני לא יוצא מפה עם איזה תחושת עילוי, אבל מצד שני אני מסתכל על החברים ואני אומר הרווחתי משהו,  

 .  אז אני אומר שצריך לתמוך

 תודה אלי. שמוליק, בבקשה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ]מדבר ללא מיקרופון[   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

הבנת נכון, הייתה החלטת מליאה ולא שינינו אותה, ועל בסיסה עשינו את   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ההמלצה הזאת.  

 פון[  ]מדבר ללא מיקרו שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

לא לא, אנחנו לא הוועדה. הוועדה הגאוגרפית קיבלה המלצה. את ההמלצה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הראנו לכם כאן, על בסיס המלצה הזאת לשרה אנחנו כותבים התייחסות. ההתייחסות שלנו מבוססת על  

גם הוועדה הגאוגרפית  הנחות העבודה שאמרת עכשיו. זה ההתייחסות, אנחנו לא מוסמכים לקבל החלטה, ו 

לא מוסמכת לקבל החלטה, היא נותנת המלצה, השרה תקבל החלטה, אנחנו מתייחסים עכשיו בדברים שלנו  

 כאן להמלצה של הוועדה. זה הכל.  

 ]מדבר ללא מיקרופון[   שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

 תודה שמוליק. גלית.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]מדברת ללא מיקרופון[ את התכנית האופרטיבית, מה בעצם עושים. אם הייתה החלטה,    ]ירחיב[:גלית אדם  

אז מה עושים, מה המודלים הכלכליים, אני גם לא הצלחתי להבין על איזה עוגנים כלכליים מדברים, אם  

   -זה לא על אזור תעשייה בנימין

בלת, משום שוועדה גאוגרפית לא מוסמכת  אז גלית, את לא סתם מבול  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לקבל החלטות בעניין עוגנים כלכליים, הם נתנו המלצה שהיא לא מסמכותם ואך ורק משום שהם השתכנעו  



 12.06.2022מיום מן המניין שלא  מליאה 

 27עמוד 
 נוצר על ידי 

שבאמת יש לנו כאן בעיה כלכלית ואין לנו למי לפנות, כי זה לופ, זה בתוך ועדה גאוגרפית. זה לופ, אם הם  

משרד עם  לשבת  נוכל  ההמלצה  את  עכשיו    יכתבו  קשור  לא  זה  זה,  את  ולתכנן  המלצתם  לאור  הפנים 

 בהחלטות שאנחנו מקבלים כאן עכשיו.  

   -עוד דבר שהפריע לי, בהמלצה היה כתוב שהם חלק מהמועצה, זאת אומרת גלית אדם ]ירחיב[:

 זאת ההמלצה של משרד הפנים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 שהם ימשיכו להיות חלק מהמועצה, זה מה שאומרת הוועדה.  אז אנחנו בעד זה  גלית אדם ]ירחיב[:

לא, אנחנו נקריא את זה עוד מעט, אני אתייחס לזה בסוף. הם תיארו מצב   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 נוכחי גלית. תודה גלית, מולי, תפתחי את המיקרופון אם את רוצה להתייחס.  

וזרים ודנים, ובאמת יש לי כבוד רב לצור יצחק ולאנשים שם,  אנחנו חוזרים ודנים, וח  מולי אורן ]נירית[:

באמת. אבל איך אמרו חבריי כאן קודם? אנחנו צריכים לשבת על תכנית אופרטיבית, לא היום מחר, אבל  

צריכים לשבת על תכנית ולהתקדם לטובת צור יצחק, לטובת המועצה, לטובת כולנו. זה מה שאנחנו צריכים  

 לחזור שוב. לעשות, אני לא רוצה  

 קצר ולעניין, תודה מולי, היית מאוד עניינית. ליאת.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

זולטי ]מתן[: אני רציתי לדבר על כמה דברים. אחד, אני חושבת שכולם דיברו על זה, אבל באמת    ליאת 

ה שאנחנו רואים  להגיד שהייתה החלטת מליאה והיה חיזוק של המליאה גם עליה, אבל התסכול פה הוא מז

ששום דבר לא קורה, שום דבר לא זז, שום דבר לא משתנה. אומרים אופרטיבי, אז אוקיי, איך אנחנו גורמים  

לכיוון   ההיפרדות,  לכיוון  לזוז  יתחילו  שדברים  כדי  זה  את  משנים  אנחנו  בבוקר  מחר  איך  לקרות?  לזה 

מחוסר ויש פה באמת בעיה, בצור יצחק    היציאה, אני יכולה להגיד שיש פה בעיה, ישובים אחרים סובלים

   -צריכים להבין את זה. הם מקבלים המון תשומת לב מכל הבחינות וזה משהו שאני חושבת שהמועצה 

    [התפרצויות]

 חברים, זכות הדיבור היא של ליאת, בואו ניתן לה לסיים.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 זה להרגשתי ולהרגשת הרבה חברים.  ליאת זולטי ]מתן[:
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 זכותך, את משתפת ואנחנו מקשיבים כולם.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 [ התפרצויות]

 רה בו?  יורם, אתה מנסה לסכסך? אתה מחמם. ליטל, את מתג אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

   [מדברים ביניהם]

איזה מזל שאנחנו בתקשורת פתוחה, יש בגני הילדים בבתי הספר תקשורת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 פתוחה.  

אני רוצה עוד להוסיף שתי נקודות. יש לי פה דו"ח שהתפרסם בחודש האחרון, דו"ח של    ליאת זולטי ]מתן[:

תושבים,    10,000י תקווה, חשוב לי להגיד, אתם מדברים על  ועדה אזורית שומרון שדנה בהיפרדות משער 

   -אני רוצה לשים את זה פה על השולחן שתדעו, שוועדת

 ביו"ש יש דין אחר.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

תושבים והיא אומרת ככה, הם כותבים שאף    10,000שניה. ועדה גאוגרפית מדברת על    ליאת זולטי ]מתן[:

 אזורית מספר מינימלי נדרש של תושבים ישנן נסיבות מיוחדות.  כי אין במועצה ה

 פוליטיות.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]מתן[: זולטי  של    ליאת  הרחב  השיפוט  שטח  כך  במועצה,  לאחרים  ביחס  הישובים  של  גודלם  כך  אוקיי, 

זה אחד,   וכך המרחק של שני הישובים מליבת המועצה.  בין הישובים  גדולים  המועצה המייצר מרחקים 

נקודה שניה שרציתי גם לשים פה כתוצאה ממה שלמדתי מהדו"ח הזה שמשרד הפנים החליט לקחת על  

מלש"ח והוא    10ל הגירעון התקציבי של הישובים האלה. הוא ידע שיש גרעון תקציבי של  עצמו את החובה ש 

בא ואמר אני יודע, אני לוקח את זה גם על המדינה וגם הוא מחלק את זה, גם על המדינה ועל המועצה,  

 והגיעו להסכם, אז זה משהו שאפשר ללמוד ממנו וחשוב לי לשתף אותם פה עם כולם. 

ליאת, תודה. זו אכן עבודה שאני עשיתי על גירעון של ישוב גדול במועצה    ]ראש המועצה[:  אושרת גני גונן

אזורית עם רון שני והשתמשו בזה לכל המועצות האזוריות, רק שהנסיבות בשומרון, הפוליטיות, האחרות  

 והמשפטיות, כי דין אחר חל שם, זהו.  
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לה הן ועדות פוליטיות, כולנו מבינים את זה, כולנו  אבל זה בדיוק העניין שהוועדות הא  ליאת זולטי ]מתן[:

היינו שם, אחרת אין לנו מה לעשות בשום ועדה, אם אנחנו מקבלים כל ועדה ואומרים זה מה שנאמר וזהו,  

   -אז זהו, גזר דיננו

 אז נחזור למשפט הראשון שלך, אופרטיביות. יעל, כן.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני לא רוצה להלאות בדברים שכבר נאמרו, גם ע"י חבריי מצור יצחק וגם על ידכם,    [:יעל דור ]צור יצחק

אבל אני חושבת שהדבר שנאמר פה בהמלצה, קודם כל שימו לב למילים שכתובות, כחלופה הנכונה בשלב  

זה, גם הם מבינים שיכול להיות שהדבר ישתנה והם ראו כנראה את מה שהמליצה מליאת המועצה של  

ת מצור יצחק, אז הם אומרים בשלב זה, כי הם בחנו את כל החלופות. עוגנים כלכליים וחיזוק של  היפרדו

צור יצחק, דיברנו על זה וכמו שאמרו גם לפני, זה הזמן להפנות מול משרדי הממשלה, כי אם יש לנו איזה  

בר על לוח זמנים  משרד שרוצה לאשר את הדבר הזה אז זה נותן לנו את העוגן מול משרדים אחרים. עדי די

ובאמת אמר שזה כנראה לא בסמכות הוועדה, אבל אני מאוד תומכת במה שאתה אומר, כשצריך לקדם  

תכנית אופרטיבית אתה היית הראשון שדיברת על זה ואחרייך חזרו על זה כמה, ולעשות איזה שהוא שיתוף  

לגבי כח פוליטי, נכון שצור  פעולה מול משרד הפנים, זאת אומרת לגבות את ההמלצה הזו ולקדם אותה.  

יצחק הוא ישוב גדול, אבל אני אגיד את זה ואמרתי את זה קודם גם בתור הלצה אבל זה נכון, דיברתם על  

הצבעה, רובו ילדים ולא בעלי כח הצבעה, וחוץ מזה שגם כשהישוב יגיע למקסימום שלו, הוא עדיין לא עולה  

בנושא הזה אם יש מי שמודאג מהדבר    עלהירגם יכולים  על כל יישובי המועצה, מבחינת הכח הפוליטי את

הזה. דודל'ה, דיברת על החוסן הכלכלי של המועצה שהיא קודמת לחוסן הכלכלי של צור יצחק, בבד ובד 

במקביל, בסדר, יכול להיות שסדר הדברים כן, אנחנו מדברים על המועצה, וכל העניין הזה פה של העוגן  

 ל העניין שכרגע צור יצחק נופלת כנטל על המועצה.  הכלכלי של צור יצחק הוא בגל

   ן[דובר מדבר ללא מיקרופו] 

אני יודעת שעל זה אתה מדבר ולכן מה שדיברו פה, גם גלי דיברה על תכנית שצריך    יעל דור ]צור יצחק[:

ם  לעשות אותה ועכשיו, ולהחליט. יכול להיות שאחרי שיהיה איזה שהוא עוגן כלכלי של המועצה שתומך ג 

בצור יצחק, יכול להיות שתתקבל החלטה הפוכה שצור יצחק כדאי שתישאר במועצה. אני יודעת שאתם  

נפגעתם בעבר, אז צריך להחליט איך עושים את זה נכון וזאת המטרה. כן, דיברו על המטרה הזאת ודיברו  

צה הזו, וגם  ולא נעשה דבר, אבל גם התקדמו פה המון דברים במוע  2020-על זה גם באשרור ההחלטה ב

בשנתיים של קורונה שכמעט לא נפגשנו. אז בואו נראה איך כרגע, כי גם עד עכשיו כשהייתה ועדה כל הזמן  
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ברקע שעוד לא ידעו, אז לא רצו גם אולי, יש דברים שאולי מה, נקדם משהו שבסוף הוועדה תחליט שלוקחים  

בל ברגע שיש לנו ועדה גאוגרפית שדנה בזה  את המטעים של צור נתן. אז לא רצו לקדם גם כל מיני דברים, א

מספר שנים ועכשיו אחרי שנה וחצי רצופות של דיונים מעמיקים כששרת הפנים מודעת לנושאים האלה,  

לקדם. אני אסיים, איתן, תודה על הדברים. מאוד   נוכל  כנראה שאז  נקבל איזה שהוא אישור,  כשאנחנו 

לתמוך בהחלטה הזאת ולקדם את תכנית העבודה בד    שמחתי לשמוע את הדעה שלך ואני חושבת שצריך

 בבד. 

 מעולה, תודה רבה. יום טוב.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

בסך הכל נאמר פה כל מה שחשבתי ושרציתי, דבר אחד. אני חושב שאנחנו חייבים    יום טוב אלקבץ ]חגור[:

אני לא רוצה את צור יצחק להיות כמו  לעזור לצור יצחק לקבל את התכנית הכלכלית שיעמדו על הרגליים.  

אלעד. אני לא רוצה שיהיה להם כופר לצור יצחק כמו שאנחנו משלמים היום לאלעד. אלעד לא שייכים אלינו  

ואנחנו משלמים להם כל שנה מספיק כסף, אני לא רוצה את צור יצחק האלה. אנחנו כן צריכים לעזור להם  

 ית וניפרד כידידים. זהו.  שיעמדו על הרגליים, בצורה כלכלית עצמא

 גם אתה היית מאוד קצר ולעניין, תודה יום טוב. דוד.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קודם כל שמעתי פה מהיו"ר של צור יצחק דברים שהם קצת לא נכונים. הוא אמר    דוד סיון ]שדי חמד[:

ורח ואנחנו נמצאים עם מבנים של  אנחנו רוצים דברים כמו שאר הישובים, אני הייתי בצור יצחק, הישוב פ 

. אנחנו לא מקבלים את מה שהם מקבלים, זה בוודאות. הוא לא יכול לבוא ולהגיד שאני רוצה  50- שנות ה

את אותם דברים כמו של שאר הישובים כי אין לנו, אין לנו מגרש כדורגל כמו שם, אין לנו אולמות ספורט,  

שם, אין לנו כלום אותו הדבר, אנחנו כמו ישוב, דרך אגב אושרת, אין לנו מבנים חדשים, אין לנו תאורה כמו ש

את   להחזיר  גם  עומדים  והם  תקציב  הגיש  לא  המועצה,  כל  שידעו  חמד,  שדי  שלנו,  שהישוב  יודעת  את 

המפתחות. זה לידיעה כללית. שדי חמד שהייתה מפוארת בזמנו, רק לדעת את זה, זו האמת. עכשיו, עוד  

ת בדיוק. גם בזמנו כוכב יאיר לא רצתה את צור יגאל, אלה שלושה ישובים זהים  אמת, בואו נגיד את האמ 

ולא לשבת על עטיני המועצה. רוב התקציבים, כי   וזו האמת, הם צריכים להצטרף לשני הישובים האלה 

אנחנו רואים, אנחנו לא מטומטמים, רואים שרוב התקציבים הולכים לצור יצחק. המושבים וגם הקיבוצים,  

הקיבוצים פחות כי יש להם זהות ועדים, אצלנו אין זהות ועדים. מה שאני תורם בתור אגודה לוועד  אולי  

לפי דעתי, צריך   המקומי, זה יוצא מהרווח של כל תושב ותושב של האגודה, זה משהו שונה. עכשיו, אני 

להי קדימה,  הקיטור,  מלוא  עם  ללכת  צריך  וזה  מהם  נפרדים  איך  ותראה  שתשב  ועדה  וזו  להקים  פרד, 
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ההמלצה שלנו וככה זה היה וככה זה צריך להיות, לשים את זה על השולחן לאמיתה. אתם חברים טובים,  

 .  דלהיפראבל צריך 

 תודה רבה. ליטל.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שאמרתם הרבה דברי טעם    ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[: 

ה עברו,  ורוב  בדיונים  פה  מורן שהייתה  לפחות  או  ואני חושבת שחבריי  נעימה,  בצורה ממש  דיון התנהל 

יכולים להגיד שזה הרבה יותר נעים, טוב, מכבד ונכון וכך הדברים צריכים להיות, אז קודם כל תודה לכם  

 על זה ותודה לאושרת.  

 [ התפרצויות]

דו. אני רוצה להגיד משהו, זה לא סתם משתמע, תן לי  רגע, דו ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

להסביר. זה לא קצת, אבל שניה חברים. תקשיבו, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר על הדברים ולבוא ולהגיד  

שיש כאן את הבעיה הכלכלית, דיברתם עליה, על הבעיה הפוליטית דיברנו, יש מקום רגע אחד כמו שלכולנו  

אמוציונליים, שמפריע לי, שכואב לי שהישוב הזה עולה כך וכך ואני מרים את  ברור, שיש פה גם היבטים  

היד על תב"רים של מבני חינוך ועוד מיליון ועוד מיליון ולישוב שלי אני לא יכול לעשות את זה. יש פה עניין  

אנחנו    אמוציונלי ואפשר להגיד את זה וזה נכון. מה שאני אומרת זה שיש פה גם עניין אמוציונלי בין אם 

אוהבים את זה ובין אם לא, גם לצד השני. למה פתחתי במה שאמרתי? כי זה נכון, בקדנציה הקודמת באמת  

הדיונים היו כל כך קשים, אמוציות שאנשים יצאו מפה בוכים, שהיה לי חשוב להגיד קודם כל תודה שזה  

ב לומר, באמת  שרציתי  שני  דבר  היה במקום.  כן  שזה  אני חושבת  אז  ככה,  מזכירה  לא  אני  הזה,  הקשר 

, אני זאת שבאתי ואמרתי חברים בטווח  2030אני זאת שהצגתי את תכנית    2020- לכולכם שבדיון שהיה ב

הארוך הישוב צריך לצאת, בואו עכשיו נהיה חכמים, נפסיק לרקוע ברגליים ולהגיד תוציאו אותם, אלא בואו  

ולא זה  ורציתם בכל מקרה    נבוא לממשלה עם תכנית עבודה, אני זאת שאמרה את  לזה  קיבלתי תמיכה 

, מי שלא זוכר אין לי  30.6.2020- להתנגד וזה בסדר. אני יכולה להוציא אותה, זה משהו שהצגתי במליאה ב

 בעיה לשלוח. זה אחד.  

 ]מדבר ללא מיקרופון[   אשר בן עטיה ]נוה ימין[:

תי מאוד יפה עד הסוף. אני רוצה  אשר, אני הקשבתי לך וחיכי ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

 להגיד את מה שיש לי להגיד. 
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 [ התפרצויות]

לגבי החלטות המליאה, אני רוצה לומר שנכון, החלטת מליאה    ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

, אני חושבת שהמציאות מלמדת אותנו שאפשר להצביע עליה גם היום  2020-, אושררה ב2015-התקבלה ב

פעמים. אם    10עוד פעם ולאשרר אותה שוב, אפשר גם בישיבת מליאה אם אתם רוצים לאשרר אותה עוד  

, זה לא משהו שישתנה. ועדיין, אחרי כל  םאופרטיבייריך לעשות צעדים  לא נצא עם איזה שהיא תובנה שצ

זה, חשוב לזכור שגם אם אנחנו יוצאים מפה עם החלטות וכולי, כן חשוב לי לבוא ולומר, אל תשכחו שבסוף  

הסמכות ומי שמקבל את ההחלטות זה לא אנחנו, אנחנו יכולים להגיד את העמדה שלה. אבל בסוף גם אם  

נית כלכלית, וגם אם נדחוף ונעשה כל מה שאפשר, עדיין בסוף מי שמחליט זו המדינה. המדינה  נבוא עם תכ

תחליט אם היא תקים מחר רשות מקומית חדשה, אם זה יקרה, לא יקרה, זה לא אצלנו. אנחנו יכולים לבוא  

לם, אז כן, צריך  ולהגיד אבל צריך להכיר בזה. יש דרך לפנינו, חשוב לי שהדרך הזאת תהיה טובה ונעימה לכו 

לעשות את תכנית העבודה המסודרת, צריך לדבר גם על ההתנהלות בחלוקת הכספים הבאה וכולי ובכל  

הדרך שלפנינו. רציתי להגיד עוד משהו אחרון קטן, דיברנו על החלטות מליאה וכולי, אז הייתה פה עוד  

ם בהחלטת מליאה וזה בסדר  החלטת מליאה שכולם שוכחים אותה וחשוב לי להגיד אותה, הישוב הזה ק

 להתחרט ולהחליט אחרת.  

 [ התפרצויות]

כן חשוב לי להגיד משהו, חברים. אתם חייבים לשמוע משפט    ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

 עד הסוף כי יכול להיות שתאהבו את מה שיש לי להגיד.  

 בר. היא באמצע דיבור, תנו לה לסיים.  ליטל, לסיום דברייך ותנו לה לד אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מה שאני רוצה להגיד זה שהישוב הזה קם בהחלטת מליאה    ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

   - ויושב פה דני ברכה שהיה שותף להחלטה, והוא היחיד שבא ואמר את

 [ התפרצויות]

חליט בחדר שלו, אני יודעת מה קרה  אני לא יודעת מה מוטי ה  ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

 בפרוטוקול.  

 ליטל, בלי הפסקות. אשר, תנו לה לסיים. תן לה לסיים.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:
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 היא מנסה לריב.   אשר בן עטיה ]נוה ימין[:

 אני לא מנסה לריב, אני מנסה לסיים את דבריי.   ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

 [ התפרצויות]

 אשר, אל תתעצבן. חבל.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

כל מה שרציתי לומר זה שהישוב הזה הוקם בהחלטת מליאה   ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

   -ציונית והחמאתם על הישוב שהוא פורח, רציתי להגיד לכם שהישוב שהקמתם

 [ התפרצויות]

נו פתחנו את הדברים. אשר, זה מספיק. אמרתי בתחילת הדברים,  די, אנח  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אני יודעת שמליאה כזאת יכולה להיות אמוציונלית, ראיתי, שמעתי, הייתי גם במליאות קודמות בקדנציה  

הקודמת, מליאות שהסתיימו בריבים, בבכי, בפיצוצים, אין סיבה שאנחנו נעשה את זה. באמת אין שום  

לא נכבד אחד את השני או השנייה גם אם דעתה שונה מאוד מאוד משלנו, וליטל  סיבה שבעולם שאנחנו  

 תסיים את הדברים שלה במלוא הכבוד אשר.  

 ]התפרצויות[   

 ]אורי מרגלית יוצא מהחדר[  

 ]התפרצויות[  

 ]ליטל רהב יוצאת מהחדר[   

אשר תקשיב לי, אני מכירה אותך מספיק טוב. תשב רגע, תשתה מים ואני   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

אגיד משהו. אני רוצה להגיד את זה לכולכם. אפשר להתווכח, אפשר לחשוב הפוך אחד מהשני, אבל דבר  

אחד אנחנו נכבד את השני ונקשיב עד הסוף, גם אם הוא אומר הכי שטויות שבעולם לדעתכם. זה היה מיותר  

, אנחנו ממשיכים. אני סיימתי את הסבב, ליטל לא סיימה את הדברים  10ו מים, תספרו עד  לגמרי. תשת

שלה. היא תחזור והיא תסיים את הדברים שלה. אנחנו שלוש וחצי שנים בתוך הקדנציה הזאת, מעולם לא  

ואני  אזכור  אני  כך אמוציונלית,  כל  ישיבת מליאה  הייתה  לא  מעולם  מליאה שהתפוצצה,  ישיבת    הייתה 
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מזכירה, היו ישיבת קשות על תקציבים, תמיד כשמדובר על כסף ותקציבים זה היה קשה. אבל כל ישיבה  

הסתיימה בסופו של יום ברוח טובה, באווירה טובה, ביחסים טובים, וגם אם אנחנו חושבים אחרת אנחנו  

את צפריר אומר לי בסוף  יכולים להיות החברות הכי טובות. נכון, אנחנו יודעים ויודעות את זה. אני זוכרת  

הישיבה ולכל המליאה, הלוואי ובמועצות אחרות היו מעבירים החלטות באופן כזה מכבד ומכיל, ככה היינו  

עד היום. שלוש וחצי שנים הינו ככה ואנחנו נהיה ככה עוד שנה וחצי של קדנציה ועוד חמש שנים של קדנציות  

 והיא תסיים את דבריה.  נוספות. אנחנו נקרא לליטל ולאורי לחזור בחזרה  

 ]אושרת גני גונן יוצאת מהחדר[ 

, היא  2020-אני לא בעד ליטל, אבל מה שהיא ניסתה להגיד זה שבעצם לפני שנתיים, ב  דני ברכה ]צופית[:

 אמרה שצריך לעשות מה שאנחנו כולם מבקשים, נושא אופרטיבי. זה מה שהיא אמרה ואתה כועס עליה.  

 ]התפרצויות[ 

 ית, ליטל רהב ואושרת גני גונן חוזרים לחדר[  ]אורי מרגל 

   -אוקיי, ליטל אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ]מדבר ללא מיקרופון[ לא התכוונתי לפגוע לא בך, לא בסגן ראש המועצה ]...[.  אשר בן עטיה ]נוה ימין[:

, עכשיו זה גם ממש לא  תודה אשר, ואני רוצה להוסיף רגע ולומר עוד משהו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

יו"ר ועד או תושב או   משנה הכיבוד והתואר, זה לא משנה אם זה סגן או סגנית, חבר או חברת מליאה, 

ומה   ולא חשוב מה תפקידו  ולא משנה, כבוד האדם בבסיס שבבסיס אנחנו נקשיב  זה לא חשוב  תושבת, 

 יע להצבעה. בבקשה ליטל.  תוארו, פשוט אנחנו נשב ונקשיב עד שתסיימי את דברייך ואנחנו נג

תודה. מה שרציתי להגיד זה שנראה לי שאנחנו מבינים שיש    ליטל רהב ]סגנית ראש המועצה/צור יצחק[:

לנו דרך שצריכים לעבור, בין אם רוצים ובין אם לא, זה לא באמת שמחר בבוקר הישוב יוצא לדרך עצמאית,  

אז יש דרך ורציתי לומר שחשוב שנעבור אותה בצורה טובה, ולהזכיר לכולנו שהישוב בסוף כן קם מתוך  

יתה מאחורי ההחלטה הזאת מחשבה, הישוב פורח, ישוב יפה. אמרתם שהוא מאוד  החלטה של ציונות, הי 

מטופח וכולי, זה כי שומרים על הדברים שהמועצה נתנה, דברים שהמדינה נתנה, וזה הכל, זה כל מה שרציתי  

להגיד והקמנו אחלה ישוב במדינת ישראל, הגשמנו איזה שהיא מטרה ציונית, בואו נהנה גם מזה ונלך עם  

 ה את הדרך שיש לנו ללכת. זה כל מה שרציתי להגיד.  ז



 12.06.2022מיום מן המניין שלא  מליאה 

 35עמוד 
 נוצר על ידי 

 אתה לא דיברת גיורא, אז אתה תדבר, ואחר כך אני אסכם. תודה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ]מדבר ללא מיקרופון[   גיורא כהן ]נירית[:

ת נגד אם אתה  אז תציע הצעת נגד, זו הצעת ההנהלה ואתה יכול להציע הצע   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

מלא   הוא  שראינו,  כמו  כי  קל  דיון  היה  לא  והבטחתי,  שפתחתי  כמו  לסכם.  מבקשת  אני  חברים,  רוצה. 

זה שהמועצה את    1בפערים, בתפיסות ובאמוציות. אני רוצה לסכם את זה רגע נקודתית. הנחת עבודה מס'  

מ מס'    2020- ומ  2015-החלטותיה  עבודה  הנחת  שינתה.  אזורית  2לא  מועצה  מועצה  ,  היא  השרון  דרום 

חקלאית, כפרית, ירוקה, מקיימת וסביבתית, ותילחם לשמור על הריאות הירוקות ועל השטחים החקלאיים  

על    היישובי של   ומברכים  מאמצים  אנחנו  הנוכחית,  הגאוגרפית  בוועדה  ועדה.  ובכל  דרך  בכל  ותושביה, 

ום השרון. אנחנו מייחסים חשיבות  המלצת הוועדה ביחס לשמירה על השטחים הירוקים והחקלאיים בדר

גדולה מאוד לכך שוועדה גאוגרפית בפעם הראשונה במחוז מרכז מקבלת החלטה כהמלצה לשרה לקחת  

שנה, ואומרת תשקלו לשמור אותו    30שטח שרובו בצור נתן מיועד לפיתוח עירוני בתב"ע שכבר כמעט יש לה  

אליו. אנחנו נכניס את המשפט שמתייחס לשטחים  ירוק. אנחנו מברכים על זה ולא רואים את זה כמובן מ

ואנחנו   ולהישמר,  וכך הם צריכים להיות  במסדרון האקולוגי, המיועדים למסדרון אקולוגי בקיבוץ אייל 

מוסיפים כאן משפט נוסף שאומר זה לא מספיק לנו שהוועדה הגאוגרפית מוצאת שהשטחים האלה צריכים  

הש  ר להישא את  שם  לפתח  בשלות  ואין  שאומרת  כך,  כזאת  סטטוטורית,  הגנה  לייצר  רוצים  אנחנו  טח, 

חקלאיים וירוקים. זה אומר שצריך לבטל תכנית לפיתוח. כמה יש סיכוי שזה יקרה?    ויישאר השטחים האלה  

ועם   אקולוגי  סביבתי  מתכנן  עם  עליה  עובדים  כבר  שאנחנו  אופרטיבית  תכנית  יש  אבל  יודעת,  לא  אני 

ול מנכ"לית מנהל התכנון שעכשיו מתחלפת במנכ"ל, ושם אנחנו נשים לייצר  מתכננים מול מנהל התכנון ומ

סטטוטוריקה על השטח. אני אגיד לכם שמנגד יש התייחסויות של משרד השיכון ושל הישוב צור יגאל כוכב  

יאיר ושל משרדי ממשלה אחרים ביחס לוועדה הגאוגרפית והם לא מתכוונים לוותר. הם הולכים לוועדה  

במהלך כל השנים    םמיליוניואומרים לה יש כאן שטח מיועד לפיתוח, משרד השיכון השקיע בזה    הגאוגרפית

רוצים   אנחנו  אז  הזאת,  ההחלטה  את  לשנות  מתכוונים  והם  דיור  יחידות  לבינוי  תכניות  כאן  שיהיו  כדי 

בוץ אייל,  פתוח ולשימור, ואנחנו נשמור על צור נתן, נשמור על קי  ר להישאלהדגיש כאן שהשטח הזה חייב  

נתן, ואתמול זה היה    םסולידרייכי כאן בשולחן העגול הזה אנחנו   וצור  זה לזה, כי היום זה קיבוץ אייל 

מגשימים, ועכשיו זה צופית ואנחנו חייבים להיות עקביים, חברים וקולגיאליים, ולתמוך אחד בשני. זה מה  

ואנחנו לא עושים   100%- ו תומכים בו בשאנחנו אומרים בסעיף הזה, אנחנו אומרים ביחד הסעיף הזה אנחנ

סחר או מכר עם הקרקעות שלנו, זה בתמורה למשהו אחר. לא, אנחנו לא סוחרים בקרקעות שלנו, אנחנו  
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שומרים עליהן. אנחנו מברכים על הכרת הוועדה בצורך הכלכלי הנובע מצרכיו של צור יצחק, ולמה אנחנו  

נולדה בחטא בלי אזור תעסוקה, בלי אזור מסחרי ואזור    אומרים את זה? כי מאז שצור יצחק נולדה היא

הדיונים שהיו לה, לא היה משפט כזה תקדימי שחורג   הגאוגרפית בכל שנות  בוועדה  ואף פעם  תעסוקה, 

היסודית   הכלכלית,  העבודה  את  ראתה  הגאוגרפית  הוועדה  אבל  שלהם,  הסמכות  לא  זו  מסמכותם. 

והכ  לה,  שהצגנו  עשינו,  שאנחנו  ושל  והמעמיקה  יצחק,  צור  הישוב  של  המועצה,  של  הכלכלי  בצורך  ירה 

פעמים שהוא לא צריך להימצא    100המועצה האזורית שהישוב צור יצחק נמצא בה. גם אם אנחנו נחליט עוד  

בה. הוא כאן וההחלטה הזאת היא פרגמטית ואומרת שאנחנו מבקשים לפעול לחיזוק הכלכלי של צור יצחק,  

של המועצה האזו ולא  כן, שגם  כלכליים  עוגנים  פיתוח  בזה, באמצעות  זה  זה קשור  כי  דרום השרון  רית 

באמצעות ועדה גאוגרפית וחלוקת הכנסות כמו שזה עלה בדיונים כאלה ואחרים. לא, כמו שזה עלה בצור  

הדסה כשצור הדסה עכשיו יוצאת והיא לוקחת חצי מאזור התעסוקה של מטה יהודה. לא, כשאנחנו נגיע  

צחק תהיה איתנה כלכלית, היא תוכל לצאת בלי אזור התעסוקה שלנו. אף אחד לא מבטיח לנו  לשלב שצור י

כלום, אנחנו מדברים על מה אנחנו מבקשים, זו ההצעה של מה אנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים ממשרד  

יוכלו   כדי שהם  יצחק,  צור  ואמרתי  שנבחרתי  הראשון  בשבוע  אליו  פנים שכשהלכתי  אותו משרד  הפנים 

מוד על הרגליים כלכלית אנחנו צריכים אזור תעסוקה, אותו משרד הפנים שאמר תסתכלי על הלוח של  לע

תכנון בדרום השרון, יש לכם בדרום השרון עודפי תכנון תעסוקה, לא מגיע לכם כלום. אותו משרד פנים פעם  

הת אזור  חשבון  על  לא  כן,  אומר  הגאוגרפית  הוועדה  דרך  שלו  האחורית  בדלת  הקיים,  ראשונה,  עסוקה 

ולשאלתך אשר וגם אחרים שאמרו כאן מאיפה, כבר סומן שטח עם צור נתן בהסכמה של צור נתן, שהוא  

שטח שנמצא בגבול טירה, אזור תעסוקה טירה. ביחד עם האדמות של צור נתן וצור נתן רוצים לקדם את  

לשמש גם את צור נתן וגם    השטח הזה כי הוא שטח כלוא והוא מופר היום, לעשות שם אזור תעסוקה שיוכל

את צור יצחק, ובעתיד הם יוכלו לצאת לעצמאות כשיהיה להם עוגן כלכלי שם, ולא באזור התעסוקה בנימין  

כמו שמישהו פעם אמר כאן, אתם יודעים כמה אזור תעסוקה בנימין יניב לנו באכלוס מלא? אקו פארק דרום  

רוצים להגיד שחצי מזה ילך כמו שמישהו כאן אמר?  מלש"ח באכלוס מלא, אתם באמת    100השרון יניב לנו  

לא היה שום תקציב מיוחד לצור    2018- לא, אנחנו רוצים חדש. באמצעות הגדלת תקציב משרד הפנים, ב

זו הייתה הפעם הראשונה שקיבלנו אחרי שעבדנו לקבל תקציב ייעודי לצור יצחק והכפלנו    2019-יצחק. ב

. זה נקרא פרגמטיות, הם כאן וכל עוד הם כאן  2023להכפיל אותו בשנת  , אנחנו עובדים על  2022אותו בשנת  

החלק   והנה  בבד  ובד  אותו  להגדיל  מבקשים  אנחנו  אז  יצחק.  צור  עבור  ייעודי  תקציב  יהיה  שלפחות 

האופרטיבי שנצטרך לפתח אותו בוועדת הד הוק, לגבש תכנית במשותף עם משרד הפנים, עם המועצה ועם  

ית לחיזוק כלכלי של הישוב, שיהיה ניתן לנקוב במועד שנוכל לבוא שוב לדיון על שיוכו  צור יצחק. אותה תכנ
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אנחנו   זה  את  התנאים.  כשיבשילו  במרחב  שתקום  עצמאית  מישות  כחלק  או  עצמאי,  כישוב  המוניציפלי 

  יכולים להעביר למשרד הפנים. מה שאנחנו צריכים לעשות בפנים זה לפתוח ועדה, לא לפתוח, היא קיימת, 

תכף אני אגיד לכם באיזו ועדה זה ישב. לא תיפתח ועדה, אנחנו מבקשים ממשרד הפנים באותה הזדמנות  

הרשויות שגובלות בנו, למה? כי כל עוד    24- שלא יפתחו לדרום השרון ועדה לחלוקת הכנסות עם אף אחת מ

לנו וגם עבור צור  צור יצחק נמצאת במועצה ואנחנו צריכים את התקציבים האלה גם עבור כל הישובים ש

יצחק, אנחנו מבקשים שלא יפתחו לנו ועדות, ויש אפילו תקדים לזה. אני אספר לכם שאלעד ביקשו לפתוח  

איתם,  באזור התעסוקה המשותף  שלנו  רצו להעביר את החלק  דרום השרון,  עם  לחלוקת הכנסות  ועדה 

צור יצחק בדרום השרון הם לא  אליהם. אבל אתם יודעים, הם לא יכלו לפתוח, למה? כי כתוב שכל עוד  

פותחים ועדת הכנסות ואנחנו מצאנו את הסעיף הזה והזכרנו להם, אז מה הם עשו? הלכו למשרד השיכון,  

מי פתח ועדה לחלוקת הכנסות? משרד השיכון. אתם יודעים מה קרה לוועדה הזאת? היא נפלה לפני כמה  

מנכ"ל משרד הפנים והראינו לו שכל עוד צור יצחק  חודשים. אתם יודעים למה היא נפלה? כי הלכנו עם זה ל 

נמצאת כאן ויש כאן הסכם כזה, לא תיפתח ועדה עם דרום השרון. להגיד לכם שכל מה שאני אומרת כאן  

וביקשנו התממש? לא, זאת ההתייחסות שלנו, זאת הבקשה שלנו, זאת דרישה שלנו. אבל זה משהו שאנחנו  

את הלגיטימציה של המליאה להעביר את זה כי יכולתי לכתוב את זה  כמליאה ואני אומרת שוב, אני רוצה  

גם בלי המליאה, אורי רכז יכול היה להעביר את זה, ככה אנחנו עושים ברוב הדברים כי ככה זה נעשה בכל  

המועצות, אין סטטוטוריקה, רק לפתיחת ועדה ועדכונים אנחנו מגיעים, אבל אני מביאה את זה לכאן כי  

ה חשוב שאנחנו נקבל את זה בהסכמה, מתוך חזון משותף שלנו, דרך משותפת שלנו, מדיניות  אני חושבת שז

גם   השרון,  בדרום  גרים  כולנו  בסוף  אחת.  בדרך  והיא  מגובשת  הדרך  כל  לאורך  שהיא  שלנו,  משותפת 

וב,  התושבים בצור יצחק, כולנו גרים כאן, כל התושבים, וכל הישובים בדרום השרון צריכים לקבל שירות ט 

וכל עוד אנחנו כאן במליאה אנחנו נדאג שכולם יקבלו ושאף אחד לא יקופח, לא המושבים, לא הקיבוצים  

ולא הישובים הקהילתיים. נעשה כל מה שצריך לרבות הצבעה כמו שהצבענו יוצאת דופן ותקדימית לתת  

 מתקציב רגיל. זה היה תקדימי. שאלה? בבקשה.   10אלש"ח, זה פי  600

   [ללא מיקרופוןדובר מדבר ]

המועצה[: ]ראש  גונן  גני  ועדה    אושרת  הייתה  נחשונים.  קיבוץ  מעבירים,  שאנחנו  אלעד  עם  הסכם  היה 

מיליון מ'    1.2גאוגרפית שהעבירה שטח מקיבוץ נחשונים לאלעד עבור אזור תעשייה. אלעד מתכננים שם  

סוקה. החוצפנים האלה אחרי  אלף מטר, זה חצי מאזור התע  540תעסוקה, החלק שלנו בדרום השרון הוא  

מלש"ח, עוברים לאלעד. לא    4- מלש"ח, עכשיו זה עלה ל  3.5מלש"ח, כל שנה    12שנחתם הסכם ושילמנו כבר  
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הספיק להם, הם רצו את כל אזור התעסוקה, גם זה שנמצא בשטחנו, להעביר אליהם. בניגוד להסכם, אז  

רשמי במדינת ישראל, פתח נגדנו ועדה. תבינו    את יודעת מה הם עשו? הם הלכו למשרד השיכון שהוא משרד

שכאן אנחנו הולכים להכניס סעיף שהוא מאוד משמעותי, אם משרד הפנים יקבל אותו. שלא יפתחו נגדנו.  

עכשיו, טרי טרי. כפר סבא פתחה נגדנו ועדה גאוגרפית על אזור התעסוקה בנימין, שאנחנו לא נסכים לזה  

זה, הוא סעיף מאוד משמעותי להגנה על מקורות ההכנסה שלנו. אם יש  וככל ומשרד הפנים יסכים לסעיף ה

 עוד שאלות? כן גילה.  

 ]מדברת ללא מיקרופון[   גילה פרין ]ירקונה[:

 פעם ראשונה שוועדה אומרת את זה.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ]מדברת ללא מיקרופון[   גילה פרין ]ירקונה[:

אתם רוצים להוציא את המשפט כחלק מהמועצה דרום השרון? המשפט    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 הזה משרת אותנו או לא? רגע, תנו לי לחשוב אם הוא משרת אותנו או לא. נבין משמעויות. חן?  

 ]מדברים ביניהם[  

גונן ]ראש המועצה[: גני  אני אגיד לך למה נכנס המשפט הזה, אני אסביר. זה משפט חשוב, את    אושרת 

שאלת גילה שאלה עם טעם. יש את מה שחן רוצה לענות בהיבט המשפטי, אני אענה לך אחר כך בהיבט  

 הפרקטי מול משרד האוצר בדיונים שיש לי, בסדר? חן.  

ור יצחק הוא בתוך המועצה האזורית  ההמלצה של הוועדה לייצר מצב שהחיזוק הכלכלי של צ  עו"ד חן סומך:

דרום השרון עכשיו, הוא לא משהו נפרד, זה לא דבר שאפשר לעשות אותו בנפרד. בתוך המועצה האזורית  

דרום השרון עד שהוא יגיע לעדנים, ברגע שהעסק הזה יפגוש מציאות כלכלית שתאפשר את זה, אז אפשר  

 יהיה לנתק את זה.  

 [ התפרצויות]

גע. חבר'ה, אני לא מתווכח, תעשו מה שאתם מבינים. אני אמרתי חד משמעית, קודם כל,  ר  עו"ד חן סומך:

 הניסוח הזה זה ניתוח שרובה המוחלט של הנהלת המועצה הסכים עליו בקטע הזה.  

 [ התפרצויות]
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אני בסך הכל אורח פה ואני באמת, אתם יכולים להגיד ולעשות מה שאתם רוצים. עכשיו    עו"ד חן סומך:

ביר. ההחלטה וההמלצה שהתקבלה הייתה החלטה שלקחה את כל מה שאפשר לקחת מההמלצה  אני אס

של הוועדה, לחבר אתה לאיזה שהיא אמירה שהיא מצד אחד פוזיטיבית ומצד שני אומרת את העמדה שלכם.  

ההחלטה של הוועדה היא החלטה ברורה, היא החלטה פוזיטיבית שהכל כמקשה אחת. עכשיו אתם רוצים  

את הנייר שלכם    וייקח ת הדברים האלה, לדעתי זו שגיאה בוטה, לדעתי הדבר הזה יצור מצב שפשוט  לפרק א

ויזרקו אותו לפח, לא יתייחסו בו. כמו שזה מנוסח ככה, זו הדרך היחידה שהמסמך הזה יהיה לו איזה שהוא  

 ערך מוסף. עוד פעם, תעשו מה שאתם מבינים, אני חושב שזו טעות.  

גונן   גני  המועצה[:אושרת  על    ]ראש  האלה  בימים  האוצר  משרד  עם  דיון  עכשיו  מתנהל  תראו.  חברים, 

ההכפלה של התקציבים ואנחנו עובדים יחד כמה ראשי מועצות. ראש המועצה האזורית חוף כרמל, ראשת  

המועצה האזורית עמק חפר, ראש המועצה האזורית מטה בנימין וראש המועצה האזורית שדות דן. אנחנו  

נקבל  עובדים   יצחק נמצאים במועצה, אנחנו  וצור  יש כאן אמירה שככל  על הכפלת התקציב.  ביחד כרגע 

עבורם את התקציב שמכסה לכאורה את הגירעון. המועצה תקבל. אם זה לא יהיה כחלק מהמועצה, אז לא  

   -בטוח שזה עובר

 אני מבינה את זה.   גילה פרין ]ירקונה[:

 ה רצית להגיד?  אז מ אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

הואיל ואנחנו מאוד מברכים, אז יש לפעמים חשיבות לאיפה שמים נקודה ופסיק. אז    גילה פרין ]ירקונה[:

אנו מברכים על הכרת הוועדה בצורך הכלכלי הנובע מצרכיו של צור יצחק. הואיל וצור יצחק היא   - כותבים

 ו הכלכלי.  חלק מהמועצה האזורית דרום השרון, אנו מבקשים לפעול לחיזוק

 סבבה, מקובל.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ]מדברים ביניהם[   

 גילה, מקובל. שמוליק, בבקשה.  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

]גבעת השלושה[: מכיוון שההחלטה שאנחנו נדרשים להחליט עליה לא עושה כלום, זאת    שמוליק מריל 

הייתי מציע להוסיף את המילים, התחלת בסוף, אני רוצה    אומרת, משאירה את המצב כמו שהוא היום, אני
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לחבר את כל ההחלטות, גם את ההחלטה של המליאה וגם את ההחלטה שמובאת היום. אמרת שנתמוך,  

   -נעשה ונפתח אמצעים כלכליים, אני מציע להוסיף את המילים "על מנת שצור יצחק יוכלו

   -זה כבר כתוב כאן. על מנת שניתן יהיה זה כתוב, חברים אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 [ התפרצויות]

שמוליק, זה בדיוק מה שעלה בהנהלה והוספנו את זה. אכן. טוב, אנחנו    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 רוצים להעלות את זה להצבעה, בבקשה.  

 [ התפרצויות]

חברים, אני רוצה להסביר מה קורה עכשיו פרוצדורלית. אני מעלה להצבעה    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

את הצעת ההחלטה הזו, אל מול הצעה זו לאיתן יש הצעה נגדית. רגע לפני שאתה מעלה את ההצעה הנגדית  

מועצה   עוד  שיש  חושבת  לא  שאני  הפנים  למשרד  ההתייחסות  בין  הפרדה  עושה  שאני  אומר  אני  שלך, 

רבה בהתייחסות לוועדה. אם הייתם מבינים איזה משקל אנחנו מייחסים למה שאנחנו  שהשקיעה כל כך ה

שתיים,   המקסימום.  את  עושים  אנחנו  אבל  משנה.  לא  לזה,  מייחסים  הם  משקל  ואיזה  כאן  אומרים 

הוועדה   זו  אחת  ועדה  ביניהן.  נפגיש  ואנחנו  שעובדות  משמעותיות  מאוד  ועדות  שתי  לנו  יש  אופרטיבית, 

שאורי מרכז אותה, הוועדה השנייה היא הוועדה האסטרטגית הכלכלית. יש שתי ועדות. מי    האסטרטגית

מרכז את הכלכלית? שרון. אז יש לנו שתי ועדות שהן בדיוק נפגשות בתחום הזה. אנחנו נמצא צוות שהוא  

ל זה,  גם משם וגם משם ויעבוד על העניין של התכנית הכלכלית אל מול משרד הפנים. לא צריך להצביע ע

אני כבר אומרת שזו החלטה. אז עכשיו, ההצעה הנגדית שלך, אתה רוצה להעלות אותה? בבקשה תקריאו  

 אותה. סעיף אחד הוא זהה, נדלג. תכניסו רק את ההבדל. 

 ]מדבר ללא מיקרופון[   איתן יפתח ]אלישמע[:

 הואיל וצור יצחק הוא חלק מהמועצה אזורית דרום השרון.   אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ]מדבר ללא מיקרופון[   איתן יפתח ]אלישמע[:

אוקיי, זה לא בסמכות הוועדה, אבל הוא ביקש. זו ההצעה. אני מבקשת    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 את הצעת ההחלטה המקורית שההנהלה החליטה עליה להעלות, ואחר כך את של איתן. 
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    [דובר מדבר ללא מיקרופון]

אוקיי. לא שזה יותר ממוקד, שיש בו כל מיני דברים שהם לא בסמכות    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

היום לקבל אותם, אבל בסדר. אתם יודעים, זה לבנות למשרד הפנים תכנית, להגיד להם מה לעשות ולהפיל  

חר כך על ההצעה של איתן. ההצעה הראשונה, אני  אותנו. אז אני מבקשת להצביע על ההצעה הראשונה וא

אעשה את כל הסעיפים ביחד. אני חוזרת שוב. מאמצים את המלצת הוועדה ביחס לשמירה על השטחים  

החקלאיים בדרום השרון ומברכים על כך שיש הכרה בחשיבותם האקולוגית והחקלאית ומבקשים שמשרד  

טח מיועד לפיתוח לשטח פתוח לשימור. אנחנו מברכים על  מש  םייעודהפנים יפעל במוסדות התכנון לשינוי  

הכרת הוועדה בצורך הכלכלי הנובע מצרכיו של צור יצחק. הואיל וצור יצחק הוא חלק מהמועצה האזורית  

דרום השרון, אנחנו מבקשים לפעול לחיזוקו הכלכלי של צור יצחק באמצעות פיתוח עוגנים כלכליים, תכנון  

ות הגדלת תקציב משרד הפנים לתמיכה בישוב גדול, אך בד בבד מבוקש לפעול  אזור תעסוקה וכן באמצע

לגיבוש תכנית במשותף עם משרד הפנים, הישוב והמועצה לחיזוקו הכלכלי של הישוב, על מנת שניתן יהיה  

לנקוב במועד בו יובא לדיון שוב שיוכו המוניציפאלי כישוב עצמאי או כחלק מישות עצמאית שתקום במרחב  

ילו התנאים. לא תיפתח ועדה לחלוקת הכנסות מדרום השרון כל עוד צור יצחק שייך לדרום השרון.  שיבש

 בעד ההצעה הזאת.   16מי בעד הצעת הנהלת המועצה? 

 

 [ התפרצויות]

 החלטה 

את המלצת הוועדה ביחס לשמירה על השטחים החקלאיים בדרום השרון    מליאת המועצה מאמצת

משרד הפנים יפעל  . המליאה מבקשת כי  גית והחקלאיתעל כך שיש הכרה בחשיבותם האקולו  ומברכת

במוסדות התכנון לשינוי ייעודם משטח מיועד לפיתוח לשטח פתוח לשימור. אנחנו מברכים על הכרת  

הוועדה בצורך הכלכלי הנובע מצרכיו של צור יצחק. הואיל וצור יצחק הוא חלק מהמועצה האזורית  

הכלכלי של צור יצחק באמצעות פיתוח עוגנים כלכליים,    הדרום השרון, אנחנו מבקשים לפעול לחיזוק

בבד   בד  אך  גדול,  בישוב  לתמיכה  הפנים  משרד  תקציב  הגדלת  באמצעות  וכן  תעסוקה  אזור  תכנון 

מבוקש לפעול לגיבוש תכנית במשותף עם משרד הפנים, הישוב והמועצה לחיזוקו הכלכלי של הישוב,  

לדיון שוב שיוכו המוניציפאלי כישוב עצמאי או כחלק מישות  על מנת שניתן יהיה לנקוב במועד בו יובא  

עצמאית שתקום במרחב שיבשילו התנאים. לא תיפתח ועדה לחלוקת הכנסות מדרום השרון כל עוד  

 צור יצחק שייך לדרום השרון.

 אושר ברוב קולות

 בעד, כל השאר נגד.  16
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נו באמת, חברים. תגידו רק את ההבדל. מה הבעיה? מה ההבדל בין שתי    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ההצעות? תצביע רק על שני המשפטים שהם ההבדל.  

 ]מדבר ללא מיקרופון[   איתן יפתח ]אלישמע[:

 בעד.   4בסדר, אז מי בעד ההצעה של איתן?  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה 

מאמצים את המלצת הועדה ביחס לשמירה על  מבקשת לאשר את הצעתו של איתן.  מליאת המועצה  
השטחים החקלאיים בדרום השרון ומברכים על כך שיש הכרה בחשיבותם האקולוגית והחקלאית  
ייעודם משטח מיועד לפיתוח לשטח פתוח   יפעל במוסדות התכנון לשינוי  ומבקשים שמשרד הפנים 

 לשימור.  

ועדה בצורך הכלכלי הנובע מצרכיו של צור יצחק. הואיל וצור יצחק הוא חלק  אנו מברכים על הכרת ה
יצחק באמצעות   צור  של  לחיזוקו הכלכלי  לפעול  אנחנו מבקשים  דרום השרון.  האזורית  מהמועצה 
פיתוח עוגנים כלכליים, תכנון אזור תעסוקה וכן באמצעות הגדלת תקציב משרד הפנים לתמיכה בישוב  

בוקש לפעול לגיבוש תוכנית במשותף עם משרד הפנים, היישוב והמועצה לחיזוקו  גדול. אך בד בבד, מ
הכלכלי של היישוב, על מנת שניתן יהיה לנקוב במועד בו יובא שוב לדיון שייכו המוניציפאלי כיישוב  

 עצמאי או כחלק מישות עצמאית שתקום במרחב כשיבשילו התנאים.  

 ן, כל עוד צור יצחק שייך לדרום השרון.לא תיפתח ועדה לחלוקת הכנסות מדרום השרו 

 

 נדחה ברוב קולות 

 בעד, השאר נגד  4
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 .  4-16תראו, ההצעות מאוד דומות. זה לא תיקו, זה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

קודם כל, באמת, זה תיקו, לא תיקו כאילו שיש כאן איזה שהוא זה. מהות ההצעה שעברה    עו"ד חן סומך:

 זו הצעת ההחלטה שרוב חברי ההנהלה אישרו אותה בקטע של הדברים האלה.  

 ]מדברת ללא מיקרופון[   רחל רבר ]אלישמע[:

 .  16אבל רוחל'ה, המליאה הצביעה ברוב של  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 [ צויותהתפר]

רוחל'ה, מה קרה לך? חברים, רוחל'ה. מה שהיה כאן בסך הכל זה שחן    אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

 ניסה לתת שם קוד להחלטה. זהו, טוב. בואו נסיים בנימה אופטימית, בסדר? נו, מה קרה לכם?  

 [ התפרצויות]

לנעול אותה בצעקות. אני רוצה    חברים, הישיבה הסתיימה, אני לא רוצה  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

לנעול את הישיבה הזאת ולהודות לכל מי שעבד כדי שיהיו לנו את כל החומרים כאן מול העיניים, את כל מי  

שהשקיע שעות ונבר בחומרים, למד אותם והציג לנו אותם. אני רוצה להודות לוועדה האסטרטגית שעבדה,  

שהרוב נקלט בתוך ההצעה הזאת להנהלה וכמובן לכל חברי  אני רוצה להודות לך איתן שהבאת לכאן הצעות  

 וחברות המליאה, לכל ההנהגות של הישובים שהגיעו לכאן, לך חן סומך תודה רבה שהגעת.  

 אם צועקים עליי אני לא אבוא יותר.   עו"ד חן סומך:

ד ישיבה ותראה  לא צועקים עלייך, זה לא משקף וזה לא מייצג, תבוא לעו  אושרת גני גונן ]ראש המועצה[:

שזה לא מתנהל ככה בדרך כלל, זה בדרך כלל מתנהל בחיוכים וחיבוקים ועכשיו זה גם יסתיים בחיוכים  

 וחיבוקים, כי אנחנו יוצאים מכאן בנימה חיובית, אוהבים אחד את השני וכולנו רקמה אחת.  

 - המליאה ננעלה -

 

 בברכה,

 _____________  _____________  _____________ 
 אושרת גני גונן, 
 ראש המועצה 

 שרון סספורטס, 
 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 
 גזבר המועצה
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