
03/10/2021 תאריך:

כ"ז בתשרי  תשפ"ב ת. עברי:

2021003פרוטוקול  מליאת הועדה המקומית מס'  
16:00 כ"ג באב    תשפ"א יום א בשעה  01/08/2021בתאריך :  

כחו: 

יו"ר הועדה - יסן יוסף חברים:

חברת הוועדה - רוית דמרי עייאש

חבר הוועדה - מימון כפיר

חבר הוועדה - ודלמן ייב יעקב

חבר הוועדה - שטרית שלומי

חברת הוועדה - זד עדי

.ZOOMהשתתפה באמצעות אפליקציית הערה:

חבר הוועדה - לוי עופר

חבר הוועדה - ליפשיץ מתי

חברת הוועדה - אליעז ברוריה

ציג מיהל התכון בעל דעה מייעצת - פולישוק מלי ציגים:

 .ZOOMהשתתפה באמצעות אפליקציית הערה:

ציגת ועדה מחוזית - דיאה קורץ

יועץ משפטי - עו"ד גרבי רות סגל:

מהדס הוועדה - ארזי אלעד

בודקת היתרי ביה - ארד ורד

בודקת היתרי ביה - אבו ג'עפר סמאח

יועצת חיצוית לוועדה המקומית - בן דוד פרידה

עדרו: 

ציגת ועדה מחוזית - חדד אריאלה ציגים:

ציגת ועדה מחוזית - בסמה אבוציאם

ציג מהל מקרקעי ישראל - אבי איתי

ציג משהב"ש - מדיל די

רשות העתיקות - טליס סבטלה

ציג שרותי כבאות - רשף/מ אלזיידה איף

ציג משטרת ישראל - סגן יצב שמול אליהו

ציג המשרד לה.הסביבה - לימור בר

ציג משרד הבריאות - עפרי צפת/טלי כפיר

מידעית ומהלת פיקוח ביה - סוסובסקי שי סגל:

בודקת היתרי ביה - פרץ ופית
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המשך משתתפים:

619-0457366תוכית מספר: 

יאיר קורמן ועה מתגד:

שטייר ליאור מתגד:

כהן אילן מתגד:

לוין יפתח מתגד:

בילו שי מתגד:

וולקוב טטיאה מתגד:

רייפמן שי מתגד:

מסארווה אלכסדרה מתגד:

לב אליהו מתגד:

לב עדה מתגד:

שפר סמדר מתגד:

פיין סרגיי מתגד:

כהן גוין דה מתגד:

היימן עידן מתגד:

היימן מירב מתגד:

מרקוס אליעזר מתגד:

מרקוס רחלי מתגד:

בר אוריון רוית מתגד:

מילר יצן מתגד:

ויר יובל מתגד:

כהן רותי מתגד:

לוי תמר מתגד:

פרץ מור מתגד:

אטיאס אברהם מתגד:

אבישג צופי מתגד:

וטרסקו תאל יקיטה מתגד:

שושן רוי מתגד:

שושן לילך מתגד:

שוויצר לאה מתגד:

ביטון שדה ליבת מתגד:

יישטדט תי מתגד:

אזולאי ארמוד מתגד:

אפרת חיון מתגד:

אפרת לוין מתגד:
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המשך משתתפים:

ברדה פיליפ מתגד:

רז בימין מתגד:

גבע ציון מתגד:

מוסקו צחי מתגד:

כהן בעז מתגד:

אברהם ארז מתגד:

הודס ישראלה מתגד:

כהן אלברט מתגד:

מאיר כפיר מתגד:

חמו יעקב מתגד:

יסן יוסי מתגד:

עטיה אהרון מתגד:

טוביהו אסף מתגד:

דורית בר-חן מתגד:

ברגיג מאיר מתגד:

בר צבי דוד מתגד:

גורדון דוד מתגד:

חזקיהו חיים מתגד:

כהן אלי מתגד:

קוטלר בתיה מתגד:

עידית זך מתגד:

פרץ ליזט מתגד:

ארגמן אליזבט אלישבע מתגד:

ויצר שרית מתגד:

פיה מוטי מתגד:

עטיה דפה מתגד:

ברגיג אליה מתגד:

ווה אילן מתגד:

עת פורגדור מתגד:

פרטוש יצן מתגד:

כהן יצה מתגד:

דביר גה מתגד:

אדלר מירי מתגד:

יפעת ברד מתגד:

ברד אדריאה רות מתגד:

ארצי עמית מתגד:

דגן יורם מתגד:
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המשך משתתפים:

בן אשר ועם מתגד:

לאה רביץ מתגד:

דוכן ליאת לילי מתגד:

יסים עים מתגד:

טורבוביץ דוד מתגד:

וויצמן ג'או מתגד:

קלבוב אלכסדר מתגד:

ליבה צבי מתגד:

בר-חי אושירה מתגד:

ברטל אתי מתגד:

דיאל יאיר מתגד:

דיאל קטי מתגד:

זלקיד שמעון מתגד:

זלקיד אדס מתגד:

חדד מיכאל גוסה מתגד:

יצי שמעוי יהודה מתגד:

אוהד ברוך מתגד:

רזיקוב וולק אולגה מתגד:

וולק אלכסדר מתגד:

יעיש שלום מתגד:

אבו עבדון שריף מתגד:

אורית כהן מתגד:

זיו חיון מתגד:

בישטוק גיל מתגד:

חרמון יוסי מתגד:

הדר עבל מתגד:

הדר אדיב מתגד:

רזון יעיש אילאיל מתגד:

אורלובה ליובוב מתגד:

קלבריו שי מתגד:

ליכטברג שרה אלביה מתגד:

דן זיו מתגד:

אלקובי רמי מתגד:

ערן ישראל מתגד:

לליב ישראל כהן מתגד:

ברויאר דביר מתגד:

ברויאר עת מתגד:
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המשך משתתפים:

שגב אסתר מתגד:

בקשי מאיר מתגד:

הדרי בביוף דורית מתגד:

אלוש יוליה מתגד:

בישטוק מירב מתגד:

שוורץ ערן מתגד:

זק"ש עפרה מתגד:

דהן תקווה מתגד:

חה תדהר מתגד:

שחורי יוסי מתגד:

שוקרון דיאל מתגד:

רביוביץ ששון צליל מתגד:

שרון רועי מתגד:

שטרן שמחה אוריה מתגד:

שטרית רוית מתגד:

שאולוב חיים מתגד:

שרף סימה מתגד:

שרעבי יעל מתגד:

חוגג אריאל שגיא מתגד:

מחלוף זילברברג רחל מתגד:

זילברברג עם מתגד:

זלץ דוד גרגוי מתגד:

אבטליון אמיליה מתגד:

קורגולד מידד מתגד:

קורגולד תמע מתגד:

שוורץ דה מתגד:

בורגר ערן מתגד:

אלקובי הדס מתגד:

זלץ יותן מתגד:

רבן שאול מתגד:

פז טל אושרי מתגד:

פז טל יעל מתגד:

אבטליון אליעז מתגד:

דור ברק מתגד:

לבאות ועם מתגד:

צורים הרצל מתגד:

גיל דיאל מתגד:
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המשך משתתפים:

קלוג בו מיכל מתגד:

החברה להגת הטבע מתגד:

לביא ילי מתגד:

מחם רון מתגד:

יהב רוי מתגד:

יוסף מרגוט מתגד:

קרבלוב גיל מעוז מתגד:

יצחק יערה מתגד:

יוסף שמשון מתגד:

כהן שרה מתגד:

וקין ראיסה מתגד:

שיטרית גיא מתגד:

שגיא שרה מתגד:

כפיר חה מתגד:

כהן אסף מתגד:

יעיש דורית מתגד:

אטיה אורה מתגד:

אביב ורד מתגד:

אדלר טל מתגד:

אפרת שוש מתגד:

אוזן מסעוד יסים מתגד:

אטיה מישל מתגד:

ברקוביץ חיים מתגד:

עטיה ועם מתגד:

לדאו סופיה מתגד:

לוי ועה מתגד:

לב יאיר מתגד:

עשור תרצה מתגד:

לבאות יעל מתגד:

כהן דליה מתגד:

כהן מוטי מתגד:

עשור אבי מתגד:

וקין אורי מתגד:

אדלר משה מתגד:

הקין מיכל מתגד:

דבי אורי מתגד:

סימוס הגר מתגד:
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המשך משתתפים:

סימון אפרים מתגד:

ממן רפאל מתגד:

יישטדט אלכסדר מתגד:

סימון רויטל מתגד:

פרטוק חגית מתגד:

פרטוק ערן מתגד:

סלע ציון יעל מתגד:

בוחבוט הגר מתגד:

אל עוברה אצר מתגד:

בראון כרמלה מתגד:

ברקוביץ רוי מתגד:

שפיצר איבן מתגד:

ארגמן גיא מתגד:

אוזן חיים מתגד:

שעיה אורן מתגד:

לב רועי מתגד:

ברקוביץ ולדימיר מתגד:

יישטדט אילה מתגד:

סטרול אלי מתגד:

מעיין דביר חגית מתגד:

מימון אילן פחס מתגד:

באומן ליאורה מתגד:

כורם מורן אסתר מתגד:

גולדמן יפעת מתגד:

בראושטיין ארז מתגד:

בר דוד שרון רחלי מתגד:

לפידות ירון אהרון מתגד:

אדראה אירה מתגד:

כהן ליפשיץ יית מתגד:

כהן דעי הגר מתגד:

גרישפן ליאור מתגד:

ביאלוליקר גבריאל גורג'ה מתגד:

ביטון עודד מתגד:

בן אשר מירית מתגד:

כהן מגורי עמה מתגד:

כהן עומרי מתגד:

בית און שוש מתגד:
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המשך משתתפים:

ביטון מאיה מתגד:

פסח אסף מתגד:

פרג זריק מתגד:

פפו דורון מתגד:

אמיר דרורה מתגד:

פרץ איבגי לימור מתגד:

אלדן פטר מיכאל מתגד:

איבגי מיכאל מתגד:

בולחובה חיה מתגד:

אוזן אלפסי עדי מתגד:

אוריג שהם מתגד:

אוריג שלהב מתגד:

גרובשטיין אפריים עופר מתגד:

ברבש עזריאל עדי מתגד:

ברד פישר ועה מתגד:

פייר אהוד מתגד:

ון ארי תמיר מתגד:

אבירם פרח הדר מתגד:

אבט זאב מתגד:

אלקובי עומרי מתגד:

פיטו אורלי מתגד:

אור אילה מתגד:

בראון לביסון ארה מתגד:

פוליאק גאדי מתגד:

סימון ליאון מתגד:

פרץ מלכיאל מתגד:

פרידמן אורית מתגד:

פרץ מעין מתגד:

פייר רוית מתגד:

פלדמן חגי מתגד:

פרקל אלעזר מתגד:

סגל מאיר מתגד:

לויה פיק יעל מתגד:

לוי עפר מתגד:

לב יוסי מתגד:

לוי יעקב מתגד:

גורלי יר מתגד:
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גלר סדן סמדר מתגד:

גבריאלי מרים מתגד:

גורביץ דז'דה מתגד:

שרייבמן כהן אילת מתגד:

מאייר לפידות קרן מתגד:

דיאלי כפיר מתגד:

דיאל אור מתגד:

דעי אמיר מתגד:

קרומן איריס מתגד:

מייליך גל מתגד:

מור כרמי שירה מתגד:

מגרלישוילי רית מתגד:

רוזפלד רוית מתגד:

רקיר מיכאל מתגד:

אלפסי צחי מתגד:

ארט חה מתגד:

אוסוביצקי יותן מתגד:

אזוט מזור עיב מתגד:

אוריג סימון מתגד:

אטיאס יר יסים מתגד:

אלוי חיים מתגד:

אוסוביצקי רותי מתגד:

אלגבסי לימור מתגד:

דולב דור מתגד:

דילוב סימון מתגד:

דהן ורד מתגד:

דהן יוסף מתגד:

דואיב אורית חיה מתגד:

זוארץ אדרי לורן מתגד:

חדזס ירית מתגד:

שר ליאת מתגד:

וטקוביץ תו חיים מתגד:

שר ליאור מתגד:

יימן דורי מתגד:

סלוים אריאלה מתגד:

צרי יואב מתגד:

דגן לירון מתגד:

9עמוד  01/08/2021 מתאריך:2021003פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מס' 



המשך משתתפים:

וכסלר אורי מתגד:

וייס קרין מתגד:

וסרמן עומר מתגד:

מילר מרדכי מוטי מתגד:

מיטלמן יוסף מתגד:

מויאל שארל מתגד:

מזור רן מתגד:

סולומוביץ רחלי מתגד:

עמית שירלי מתגד:

קליגלר מועלם חתון מתגד:

שבח שגיא אלי מתגד:

שטרית עפרי מתגד:

שוורץ פאול מתגד:

שטייברג הדר מתגד:

שגב אלה מתגד:

שפר ליאת מתגד:

שמעי ליזה מתגד:

שבתאי דביר מתגד:

שמואלי ציוה מתגד:

שמואלי משה מתגד:

שוקרון רמי מתגד:

שוטלד יורם מתגד:

דואיב שמעון מתגד:

דיין חה מתגד:

חזן אסת מתגד:

חיימוביץ אסף מתגד:

חדזס עמי מתגד:

חכמון סיגל מתגד:

חבושה אורון מתגד:

חכמון אורי מתגד:

ליברמן חוה מתגד:

קרולביץ ייב מתגד:

קירפיציקוב דן אברהם מתגד:

אלקובי מימי שמחה מתגד:

אברמוביץ יגאל מתגד:

אבו אסתר אביטל מתגד:

איליה קובי מתגד:
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אבט חה מתגד:

אופיר הלה מתגד:

איזשטיין ירית מתגד:

אברמוביץ קרן זמר מתגד:

אבירם אסתר מתגד:

בן יוסף מאיה מתגד:

ברגמן מיכאל מתגד:

ורדי קסלר אלמה מתגד:

בירן יאיר מתגד:

בן דוד מאיר מתגד:

בן יוסף אדיר מתגד:

בן עים ערן שלום מתגד:

לאודן אדוה מתגד:

סגל שמחה מתגד:

סדן דיאל מתגד:

ספיר  עודד מתגד:

פחסי יותן מתגד:

פרץ עידן משה מתגד:

פיטו רחל מתגד:

גבע עומר מתגד:

גורדון רוי מתגד:

גרין מרים מתגד:

גולדכר טוביאא אסתר הדסה מתגד:

גילאקי רחל מתגד:

גרובשטיין מיכל מתגד:

הרטמן תמר מתגד:

הררי רון מתגד:

הררי דוד מתגד:

הררי איריס מתגד:

ויברג טובה מתגד:

ויברג אביטל מתגד:

חיון גבריאלי ורד מתגד:

מימוי תאיר מתגד:

עטיה שיר מתגד:

עבר יצה מתגד:

עציון שרון מתגד:

עמרי טלי מתגד:
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המשך משתתפים:

עמית שי מתגד:

עוזדור אודי מתגד:

עבר אורי מתגד:

אבן חיים סיגלית מתגד:

זלקיד יועד מתגד:

זלקיד עמרי מתגד:

זילברמן בן סימו יפעת מתגד:

זמיר טל מתגד:

זיגר צביקה מתגד:

טוהר אברהם אלברט חי מתגד:

מוזיקט אלעד מתגד:

מדלסי ופר מתגד:

ממן יפה מתגד:

מורד עבר ריבר מתגד:

מטוס תמר מתגד:

מיטלמן הרצליה מתגד:

מזור גילה מתגד:

מגריל יפים מתגד:

רם שרוה מתגד:

ריזי טליה מתגד:

גיל רביב מתגד:

רון אפרים מתגד:

רימון ציפורה מתגד:

טמס רוית מתגד:

טמס יאיר מרדכי מתגד:

יורן שחר מתגד:

יובסקי ערן מתגד:

יהב שושה מתגד:

יחימוביץ פיה מתגד:

יוסף יוסי מתגד:

מדובסקי אמון מתגד:

צורים עירית מתגד:

צימי ברדיס דיאל מתגד:

קוטלר אורון דוד מתגד:

קלוג איתי מתגד:

קויש דורון מתגד:

קדר ירדן מתגד:
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המשך משתתפים:

קליר עדי מתגד:

קספרסקי סלביה מתגד:

קויש ארז כריסטופר מתגד:

קוזמיסקי אטיאס עדי מתגד:

קליימן אליעזר מתגד:

רוביו עמה מתגד:

רון אריאלה מתגד:

שיקלר רפאל מתגד:

שריקי בטיה מתגד:

שירזי ביאל מתגד:

שחורי ברכה מתגד:

שחף חי מתגד:

שיטרית משה מתגד:
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על סדר היום: 

: בוכחות חברי הוועדה16:20ר הוועדה פתח את הישיבה בשעה "יו
שלמה שטרית , אליעז ברוריה, ליפשיץ מתי, )zoom -ב(זד עדי , ודלמן ייב יעקב, מימון כפיר, רוית דמרי עייאש, יסן יוסף
.ולוי עופר

:בודקת היתרים השמיעה הודעה בפי חברי הוועדה, ורד ארד
.שמע היזם במעה למתגדים וערך דיון שמיעת התגדויות,  שמעו המתגדים בפי מליאת הוועדה23/05/2021ביום 

יועץ המשפטי למועצה ועל מת שחברי היות וחלק מחברי הועדה בצר מהם להשתתף בדיון ובהתאם לחוות הדעת של ה
י חברי המועצה "תבקשו המתגדים להביע הסכמתם בכתב לכך ששמיעת ההקלטה ע, המועצה יוכלו לקחת חלק בהחלטה

. תרפה את הפגם
.למעט מתגד אחד כהן אלי כולם הסכימו להסדר המוצע

אשר הודיע שאיו מתכוון להגיע ,  התקשרה מזכירת הוועדה תמר גבאי למתגד כהן אלי01.08.2021בתאריך , בבוקר הדיון
.לוועדה ולכן התייתר חלק השלמת שמיעת ההתגדויות
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תקציר ושאים לדיון 

עמ' כתובת בעל עיין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

16 להבים , שכוה:
שרוים

קבוצת מבה 100222גוש:  שכות שרוים 619-0457366 תוכית ביין
עיר

תכית מפורטת

1
שעה: 9999מחלקה: דיון בהתגדויות

16:00לתוכית קיימת התגדות 9999עד חלקה:
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619-0457366תכית מפורטת:  1 סעיף

01/08/2021 תאריך: 2021003פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר 

שכות שרוים שם התכית: 

דיון בהתגדויות לתוכית סוג סעיף 

תכית מפורטת סוג תוכית

ועדה מקומית סמכות תוכית

שטח התוכית מ"ר883,706.00 דום)883.706(

תוכיות מתיחסות 

מספר תכית יחס
22תמא/ כפיפות
4/ב/34תמא/ כפיפות

5/101/02/16 כפיפות
2022/מק/16 שיוי

בעלי עין 

יוזם
קבוצת מבה

כתובות     שכוה: שרוים

גושים וחלקות לתוכית: 

9999:  חלקי חלקות100222:  גוש
5:  חלקות במלואן100464: גוש
8, 7, 6, 4:  חלקי חלקות100464: גוש
9999:  חלקי חלקות400547: גוש

17 גרסת תשריט התכית: 26 גרסת הוראות התכית:

מטרת התכית 
.ד ושירותים לווים" יח816הקמת שכות מגורים בת 

מתגדים 

0527997743 להבים  ,סלולרי 3אבו אסתר אביטל , אגמית  -

050-7546653 להבים  ,סלולרי 17אבו עבדון שריף , מורן  -

054-4589138 להבים  ,סלולרי 9אבטליון אליעז , מורן  -

050-6247477 להבים  ,סלולרי 9אבטליון אמיליה , מורן  -

אביב ורד ,  להבים -

0544774227 להבים  ,סלולרי 8אבירם אסתר , טופח  -

0544938600 להבים  ,סלולרי 12אבירם פרח הדר , טופח  -

054-4925785 להבים  ,סלולרי 8אבישג צופי , תפוח  -

0544908949 להבים  ,סלולרי 16אבן חיים סיגלית , מורן  -

086517233 להבים  ,סלולרי 20אבט זאב , מורן  -

0544370957 להבים  ,סלולרי 20אבט חה , מורן  -

050-6231856 להבים  ,סלולרי 32אברהם ארז , חגלה  -

0503469632 להבים  ,סלולרי 18אברמוביץ יגאל , עיט  -

0586212130 להבים  ,סלולרי 18אברמוביץ קרן זמר , עיט  -

0542545458אדלר טל ,  להבים  ,סלולרי  -

0522915007  ,סלולרי 85338 להבים להבים, 12אדלר מירי , יערה  -
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619-0457366המשך תוכית: 

054-7743860אדלר משה ,  להבים  ,סלולרי  -

054-4667662 להבים  ,סלולרי 15אוהד ברוך , שר  -

0544515254 להבים  ,סלולרי 1אוזן אלפסי עדי , עין עקב  -

0545569569 להבים  ,סלולרי 7אוזן חיים , עין שחק  -

052-8694155 להבים  ,סלולרי 10אוזן מסעוד יסים , עין הבשור  -

0502143408 להבים  ,סלולרי 1אוסוביצקי יותן , לילית  -

0502143733 להבים  ,סלולרי 1אוסוביצקי רותי , לילית  -

0506244220 להבים  ,סלולרי 31אופיר הלה , סלעית  -

0545955845 להבים  ,סלולרי 14אור אילה , ורדית  -

052-8380570 להבים  ,סלולרי 9אוריג סימון , חסידה  -

0525916069 להבים  ,סלולרי 9אוריג שהם , חסידה  -

0522763847 להבים  ,סלולרי 9אוריג שלהב , חסידה  -

052-5538167 להבים  ,סלולרי 17אורלובה ליובוב , מורן  -

052-6202467 להבים  ,סלולרי 5אורית כהן , הרדוף  -

0522337774 להבים  ,סלולרי 19אזוט מזור עיב , כחל  -

0522884897 להבים  ,סלולרי 11אזולאי ארמוד , צבעוי  -

0547787758 להבים  ,סלולרי 9אטיאס אברהם , פעמוית  -

0523645378 להבים  ,סלולרי 3אטיאס יר יסים , שיטה  -

אטיה אורה ,  להבים -

אטיה מישל ,  להבים -

0523622893 להבים  ,סלולרי 6איבגי מיכאל , עגור  -

0504212917 להבים  ,סלולרי 6איזשטיין ירית , עין עבדת  -

0524709343 להבים  ,סלולרי 8איליה קובי , פרפור  -

אל עוברה אצר ,  להבים -

0504788478 להבים  ,סלולרי 2אלגבסי לימור , ברכיה  -

0523127821 להבים  ,סלולרי 14אלדן פטר מיכאל , רקיס  -

0543256499 להבים  ,סלולרי 4אלוי חיים , גבתון  -

052-8683939 להבים  ,סלולרי 7אלוש יוליה , זרזיר  -

0523766181 להבים  ,סלולרי 1אלפסי צחי , עין עקב  -

0506519644 להבים  ,סלולרי 41אלקובי הדס , חל כזיב  -

052-4643597 להבים  ,סלולרי 30אלקובי מימי שמחה , דגית  -

053282660 להבים  ,סלולרי 30אלקובי עומרי , דגית  -

050-6519773 להבים  ,סלולרי 41אלקובי רמי , חל כזיב  -

0528203061 להבים  ,סלולרי 3אמיר דרורה , מורן  -

- להבים8אדראה אירה , פעמוית 

- להבים91אפרת חיון , ורד 

- להבים8אפרת לוין , רקיס 

אפרת שוש ,  להבים -

050-5789117 להבים  ,סלולרי 41ארגמן אליזבט אלישבע , רקפת  -

ארגמן גיא ,  להבים -

0523927094 להבים  ,סלולרי 35ארט חה , דגית  -

- להבים1ארצי עמית , עין סהרוים 

באומן ליאורה ,  להבים -

בוחבוט הגר ,  להבים -
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619-0457366המשך תוכית: 

0505378748 להבים  ,סלולרי 22בולחובה חיה , צבעוי  -

0528388446 להבים  ,סלולרי 12בורגר ערן , חגלה  -

0506231051ביאלוליקר גבריאל גורג'ה ,  להבים  ,סלולרי  -

0507353239 להבים  ,סלולרי 6ביטון מאיה , גדרון  -

0529271872 להבים  ,סלולרי 6ביטון עודד , גדרון  -

0508861359 להבים  ,סלולרי 12ביטון שדה ליבת , עין צין  -

050-7325309 להבים  ,סלולרי 6בילו שי , עין שחק  -

052-6688128 להבים  ,סלולרי 122בישטוק גיל , ורד  -

0526688128 להבים  ,סלולרי 122בישטוק מירב , ורד  -

- להבים23בירן יאיר , כוכבן 

- להבים46בית און שוש , סבכי 

0502925552 להבים  ,סלולרי 31בן אשר מירית , הרדוף  -

- להבים31בן אשר ועם , הרדוף 

- להבים54בן דוד מאיר , ורד 

0544811703 להבים  ,סלולרי 14בן יוסף אדיר , ורד  -

0504284008 להבים  ,סלולרי 14בן יוסף מאיה , ורד  -

0507263888 להבים  ,סלולרי 6בן עים ערן שלום , זרזיר  -

054-3302328 להבים  ,סלולרי 31בקשי מאיר , גומא  -

0547980530 להבים  ,סלולרי 10בר אוריון רוית , עין סהרוים  -

0503300469 להבים  ,סלולרי 3בר דוד שרון רחלי , ורד  -

- להבים3בר צבי דוד , יסעור 

0509877779 להבים  ,סלולרי 34בר-חי אושירה , סלעית  -

בראון כרמלה ,  להבים -

0545382524 להבים  ,סלולרי 18בראון לביסון ארה , גבתון  -

0525421117 להבים  ,סלולרי 8בראושטיין ארז , גבתון  -

0502022899 להבים  ,סלולרי 6ברבש עזריאל עדי , ישוף  -

0544379795 להבים  ,סלולרי 3ברגיג אליה , לבית  -

0506244494 להבים  ,סלולרי 3ברגיג מאיר , לבית  -

052-2345834 להבים  ,סלולרי 22ברגמן מיכאל , עדעד  -

0505992995 להבים  ,סלולרי 10ברדה פיליפ , זוגן  -

0507616685 להבים  ,סלולרי 86ברויאר דביר , ורד  -

0526007714 להבים  ,סלולרי 86ברויאר עת , ורד  -

0502761166 להבים  ,סלולרי 13ברטל אתי , סבכי  -

0522711909 להבים  ,סלולרי 27ברד אדריאה רות , כחל  -

050-8414654 להבים  ,סלולרי 31ברד פישר ועה , גבתון  -

ברקוביץ ולדימיר ,  להבים -

ברקוביץ חיים ,  להבים -

ברקוביץ רוי ,  להבים -

0523483185 להבים  ,סלולרי 13גבע עומר , רקפת  -

052-4576653 להבים  ,סלולרי 83גבע ציון , חל זויתן  -

0523648398 להבים  ,סלולרי 34גבריאלי מרים , דגית  -

052-6148739 להבים  ,סלולרי 17גולדכר טוביאא אסתר הדסה , רקפת  -

052-3933622 להבים  ,סלולרי 11גולדמן יפעת , פעמוית  -

- להבים23גורביץ דז'דה , הרדוף 
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619-0457366המשך תוכית: 

0523995397 להבים  ,סלולרי 21גורדון דוד , מדברון  -

0507737813 להבים  ,סלולרי 21גורדון רוי , מדברון  -

0545279007 להבים  ,סלולרי 10גורלי יר , סופית  -

גיל דיאל ,  להבים -

0506617381 להבים  ,סלולרי 11גיל רביב , סייפן  -

גילאקי רחל -

0544874953 להבים  ,סלולרי 21גלר סדן סמדר , לוטם  -

0546765251 להבים  ,סלולרי 42גרובשטיין אפריים עופר , סלעית  -

0542422140 להבים  ,סלולרי 42גרובשטיין מיכל , סלעית  -

0526254884 להבים  ,סלולרי 19גרין מרים , קידה  -

052-8891588 להבים  ,סלולרי 4גרישפן ליאור , בצית  -

דבי אורי ,  להבים -

0522901300 להבים  ,סלולרי 9דביר גה , ברכיה  -

0524843055 להבים  ,סלולרי 7דגן יורם , ספיר  -

052-5925888 להבים  ,סלולרי 4דגן לירון , חל חדרה  -

- להבים2דהן ורד , סייפן 

0522541912 להבים  ,סלולרי 22דהן יוסף , כחל  -

0522394560 להבים  ,סלולרי 22דהן תקווה , כחל  -

0543056107 להבים  ,סלולרי 6דואיב אורית חיה , רקיס  -

- להבים6דואיב שמעון , רקיס 

054-7884558 להבים  ,סלולרי 14דוכן ליאת לילי , זמיר  -

0545408801 להבים  ,סלולרי 2דולב דור , לוטם  -

0526930823 להבים  ,סלולרי 33דור ברק , דרור  -

- להבים28דורית בר-חן , לילית 

0528018324 להבים  ,סלולרי 6דיין חה , מורן  -

050-6694759 להבים  ,סלולרי 9דן זיו , ורד  -

- להבים18דיאל אור , ץ 

0528301937 להבים  ,סלולרי 15דיאל יאיר , ץ  -

0547966779 להבים  ,סלולרי 15דיאל קטי , ץ  -

0542207609 להבים  ,סלולרי 26דיאלי כפיר , לילית  -

0559969628 להבים  ,סלולרי 108דילוב סימון , ורד  -

0536674365 להבים  ,סלולרי 1דעי אמיר , מדברון  -

0524709570 להבים  ,סלולרי 5הדר אדיב , דגית  -

052-4709570 להבים  ,סלולרי 5הדר עבל , דגית  -

- להבים4הדרי בביוף דורית , ברקת 

0523917612 להבים  ,סלולרי 4הודס ישראלה , חוחית  -

החברה להגת הטבע -

050-6232387 להבים  ,סלולרי 7היימן מירב , כוכבן  -

0543895138 להבים  ,סלולרי 7היימן עידן , כוכבן  -

הקין מיכל ,  להבים -

0528810483 להבים  ,סלולרי 7הרטמן תמר , יערה  -

0544333248 להבים  ,סלולרי 33הררי איריס , חקן  -

0507344500 להבים  ,סלולרי 33הררי דוד , חקן  -

- להבים7הררי רון , רקפת 
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050-6279016  ,סלולרי 8533800 להבים, 94וויצמן ג'או , חל כזיב  -

050-4062612 להבים  ,סלולרי 3וולק אלכסדר , חל לכיש  -

0545723097 להבים  ,סלולרי 6וולקוב טטיאה , חגלה  -

052-2551382 להבים  ,סלולרי 3וטרסקו תאל יקיטה , ברקן  -

- להבים1וייס קרין , דוכיפת 

0503736338 להבים  ,סלולרי 19ויברג אביטל , טופח  -

0506242724 להבים  ,סלולרי 19ויברג טובה , טופח  -

050-6279394 להבים  ,סלולרי 10ויר יובל , חגלה  -

0546906090 להבים  ,סלולרי 9ויצר שרית , ץ  -

0533410095 להבים  ,סלולרי 5וכסלר אורי , שיטה  -

0523932224 להבים  ,סלולרי 21וסרמן עומר , גומא  -

וקין אורי ,  להבים -

וקין ראיסה ,  להבים -

050-7871731 להבים  ,סלולרי 6ורדי קסלר אלמה , עיט  -

0502181261 להבים  ,סלולרי 11זוארץ אדרי לורן , זוגן  -

054-2299323 להבים  ,סלולרי 91זיו חיון , ורד  -

0547227742 להבים  ,סלולרי 1זילברברג עם , מרומית  -

0526054914 להבים  ,סלולרי 14זילברמן בן סימו יפעת , סבכי  -

0506244089 להבים  ,סלולרי 2זיגר צביקה , שיטה  -

0537766651 להבים  ,סלולרי 8זלץ דוד גרגוי , חקן  -

0584766651 להבים  ,סלולרי 8זלץ יותן , חקן  -

0527363551 להבים  ,סלולרי 35זלקיד אדס , חקן  -

0545443429 להבים  ,סלולרי 35זלקיד יועד , חקן  -

0542265261 להבים  ,סלולרי 35זלקיד עמרי , חקן  -

0506239252 להבים  ,סלולרי 35זלקיד שמעון , חקן  -

0548165875 להבים  ,סלולרי 3זמיר טל , לילית  -

050-7734545 להבים  ,סלולרי 1זק"ש עפרה , ורד  -

0527929428 להבים  ,סלולרי 14חבושה אורון , לילית  -

054-4883931 להבים  ,סלולרי 15חדד מיכאל גוסה , כחל  -

0546755295 להבים  ,סלולרי 25חדזס ירית , יערה  -

0526031305 להבים  ,סלולרי 25חדזס עמי , יערה  -

- להבים31חוגג אריאל שגיא , סופית 

0524757046 להבים  ,סלולרי 2חזן אסת , דגית  -

- להבים16חזקיהו חיים , דרור 

0506348855 להבים  ,סלולרי 34חיון גבריאלי ורד , דגית  -

0506238867 להבים  ,סלולרי 6חיימוביץ אסף , ץ  -

0524709100 להבים  ,סלולרי 22חכמון אורי , לוטם  -

0507964453 להבים  ,סלולרי 22חכמון סיגל , לוטם  -

054-4683761 להבים  ,סלולרי 7חמו יעקב , חקן  -

0506853013 להבים  ,סלולרי 25חה תדהר , חרצית  -

050-9006734 להבים  ,סלולרי 5חרמון יוסי , עין עופרים  -

- להבים24טוביהו אסף , מדברון 

0549487491 להבים  ,סלולרי 36טוהר אברהם אלברט חי , יסעור  -

- להבים23טורבוביץ דוד , טופח 
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0527902782 להבים  ,סלולרי 24טמס יאיר מרדכי , עדעד  -

052-8795760 להבים  ,סלולרי 24טמס רוית , עדעד  -

0547288810 להבים  ,סלולרי 13יאיר קורמן ועה , ברקן  -

יהב רוי ,  להבים -

052-6211512 להבים  ,סלולרי 6יהב שושה , זמיר  -

0509020710 להבים  ,סלולרי 4יוסף יוסי , ורד  -

יוסף מרגוט ,  להבים -

יוסף שמשון ,  להבים -

0508641641 להבים  ,סלולרי 3יורן שחר , דוכיפת  -

0523695253  ,סלולרי 85338 להבים, 15יחימוביץ פיה , לוטם  -

050-6919400 להבים  ,סלולרי 23יובסקי ערן , רקפת  -

0506831550 להבים  ,סלולרי 1יעיש דורית , חל יהודה  -

054-4910582 להבים  ,סלולרי 1יעיש שלום , חל יהודה  -

052-4765031 להבים  ,סלולרי 3יפעת ברד , עגור  -

יצחק יערה ,  להבים -

054-4273032 להבים  ,סלולרי 2כהן אילן , עין הבשור  -

- להבים12כהן אלברט , חסידה 

0544908641 להבים  ,סלולרי 8כהן אלי , לילית  -

כהן אסף ,  להבים -

0522405699 להבים  ,סלולרי 18כהן בעז , סבכי  -

050-9403484 להבים  ,סלולרי 20כהן גוין דה , יסעור  -

כהן דליה ,  להבים -

0525247567 להבים  ,סלולרי 1כהן דעי הגר , מדברון  -

0529426223 להבים  ,סלולרי 2כהן ליפשיץ יית , עין הבשור  -

0506291125 להבים  ,סלולרי 34כהן מגורי עמה , הרדוף  -

כהן מוטי ,  להבים -

0544908642 להבים  ,סלולרי 8כהן יצה , לילית  -

0546775442 להבים  ,סלולרי 34כהן עומרי , הרדוף  -

0509170797 להבים  ,סלולרי 11כהן רותי , סלעית  -

כהן שרה ,  להבים -

0507298904 להבים  ,סלולרי 48כורם מורן אסתר , רקיס  -

כפיר חה ,  להבים -

053-5738973 להבים  ,סלולרי 24לאה רביץ , פיית  -

0507904231 להבים  ,סלולרי 1לאודן אדוה , מורן  -

- להבים4לב אליהו , איריס 

לב יאיר ,  להבים -

0502760236 להבים  ,סלולרי 17לב יוסי , חרצית  -

- להבים4לב עדה , איריס 

לב רועי ,  להבים -

לבאות יעל ,  להבים -

לבאות ועם ,  להבים -

לביא ילי ,  להבים -

- להבים88לוי יעקב , ורד 

לוי ועה ,  להבים -
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0584341056 להבים  ,סלולרי 4לוי עפר , פעמוית  -

052-3988700 להבים  ,סלולרי 5לוי תמר , טופח  -

0506217850 להבים  ,סלולרי 37לויה פיק יעל , יסעור  -

054-2456232 להבים  ,סלולרי 8לוין יפתח , רקיס  -

0542504055 להבים  ,סלולרי 13ליבה צבי , סלעית  -

0503347091 להבים  ,סלולרי 30ליברמן חוה , סלעית  -

0506282426 להבים  ,סלולרי 8ליכטברג שרה אלביה , סופית  -

050-5394297 להבים  ,סלולרי 27לליב ישראל כהן , מדברון  -

לדאו סופיה ,  להבים -

0506888686 להבים  ,סלולרי 23לפידות ירון אהרון , מורן  -

0525684248 להבים  ,סלולרי 11מאייר לפידות קרן , גומא  -

0548882301 להבים  ,סלולרי 7מאיר כפיר , חסידה  -

0547380093 להבים  ,סלולרי 5מגריל יפים , טבלן  -

0502142194 להבים  ,סלולרי 1מגרלישוילי רית , מגלן  -

052-7270170 להבים  ,סלולרי 5מדלסי ופר , דגית  -

0524708727 להבים  ,סלולרי 2מוזיקט אלעד , דוכיפת  -

0507527132 להבים  ,סלולרי 14מויאל שארל , זוגן  -

0523789600 להבים  ,סלולרי 22מוסקו צחי , עיט  -

052-3337519 להבים  ,סלולרי 27מורד עבר ריבר , חקן  -

0523656987 להבים  ,סלולרי 28מזור גילה , חרצית  -

0523339862 להבים  ,סלולרי 28מזור רן , חרצית  -

0547227752 להבים  ,סלולרי 1מחלוף זילברברג רחל , מרומית  -

0526839400 להבים  ,סלולרי 20מטוס תמר , עין סהרוים  -

054-2443609 להבים  ,סלולרי 5מיטלמן הרצליה , עין שחק  -

0506231948 להבים  ,סלולרי 5מיטלמן יוסף , עין שחק  -

0542584333 להבים  ,סלולרי 10מייליך גל , גומא  -

054-7386021 להבים  ,סלולרי 6מילר מרדכי מוטי , עין עקב  -

054-4488085 להבים  ,סלולרי 10מילר יצן , סוית  -

054-5447995 להבים  ,סלולרי 5מימון אילן פחס , עגור  -

02528498959 להבים  ,סלולרי 11מימוי תאיר , שיטה  -

0524254499 להבים  ,סלולרי 2ממן יפה , חקן  -

050-7143540 להבים  ,סלולרי 25ממן רפאל , רקיס  -

0523305047 להבים  ,סלולרי 4מדובסקי אמון , פרפור  -

0544576579 להבים  ,סלולרי 32מור כרמי שירה , הרדוף  -

מחם רון ,  להבים -

0506411700  ,סלולרי 85338 להבים, 12מסארווה אלכסדרה , אגמית  -

מעיין דביר חגית ,  להבים -

050-6231651 להבים  ,סלולרי 14מרקוס אליעזר , חגלה  -

- להבים14מרקוס רחלי , חגלה 

0505884580 להבים  ,סלולרי 17ווה אילן , טבלן  -

- להבים14וטקוביץ תו חיים , מורן 

0528027422 להבים  ,סלולרי 12ון ארי תמיר , טופח  -

054-3376655 להבים  ,סלולרי 23יימן דורי , עדעד  -

יישטדט אילה ,  להבים -
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- להבים8יישטדט אלכסדר , כוכבן 

- להבים8יישטדט תי , כוכבן 

- להבים35יסים עים , ורד 

- להבים18יסן יוסי , מרומית 

054-2343568 להבים  ,סלולרי 16יצי שמעוי יהודה , פיית  -

0505226856 להבים  ,סלולרי 31שר ליאור , כחל  -

0502116856 להבים  ,סלולרי 31שר ליאת , כחל  -

0524709500 להבים  ,סלולרי 12סגל מאיר , עין עופרים  -

- להבים12סגל שמחה , עין עופרים 

0506232100 להבים  ,סלולרי 21סדן דיאל , לוטם  -

0529271759 להבים  ,סלולרי 7סולומוביץ רחלי , ברבור  -

סטרול אלי ,  להבים -

סימון אפרים ,  להבים -

0504628088 להבים  ,סלולרי 76סימון ליאון , ורד  -

סימון רויטל ,  להבים -

סימוס הגר ,  להבים -

- להבים24סלוים אריאלה , רקיס 

סלע ציון יעל ,  להבים -

0528105720 להבים  ,סלולרי 3ספיר  עודד , ישוף  -

0544809693 להבים  ,סלולרי 12עוזדור אודי , טופח  -

0502044383 להבים  ,סלולרי 1עטיה אהרון , כחול זב  -

- להבים1עטיה דפה , כחול זב 

עטיה ועם ,  להבים -

0528843040 להבים  ,סלולרי 1עטיה שיר , כחול זב  -

- להבים11עידית זך , עין עבדת 

0524708244 להבים  ,סלולרי 33עמית שי , הרדוף  -

0526038574 להבים  ,סלולרי 33עמית שירלי , הרדוף  -

0522627590 להבים  ,סלולרי 3עמרי טלי , עין סהרוים  -

0525656302 להבים  ,סלולרי 28עבר אורי , יסעור  -

0523329378 להבים  ,סלולרי 28עבר יצה , יסעור  -

0525092008 להבים  ,סלולרי 11עת פורגדור , טבלן  -

- להבים4עציון שרון , חסידה 

050-5394297 להבים  ,סלולרי 27ערן ישראל , מדברון  -

עשור אבי ,  להבים -

עשור תרצה ,  להבים -

0585713892 להבים  ,סלולרי 3פוליאק גאדי , כחול זב  -

0505567469 להבים  ,סלולרי 16פז טל אושרי , מרומית  -

0506915313 להבים  ,סלולרי 16פז טל יעל , מרומית  -

- להבים4פיין סרגיי , בז 

0502007121 להבים  ,סלולרי 3פייר אהוד , דגית  -

086517495 להבים  ,סלולרי 18פייר רוית , טופח  -

0544974014 להבים  ,סלולרי 2פיטו אורלי , סופית  -

050-2264260 להבים  ,סלולרי 2פיטו רחל , חל מחיים  -

0506244359 להבים  ,סלולרי 23פלדמן חגי , מרומית  -
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0524708742 להבים  ,סלולרי 3פחסי יותן , עין צין  -

0547886413 להבים  ,סלולרי 28פיה מוטי , חגלה  -

0506244724 להבים  ,סלולרי 5פסח אסף , רקיס  -

0522962193 להבים  ,סלולרי 36פפו דורון , ורד  -

0536831315 להבים  ,סלולרי 4פרג זריק , תפוח  -

פרטוק חגית ,  להבים -

פרטוק ערן ,  להבים -

0522942267 להבים  ,סלולרי 24פרטוש יצן , לילית  -

0503399248 להבים  ,סלולרי 6פרידמן אורית , טבלן  -

0528262278 להבים  ,סלולרי 26פרץ איבגי לימור , חגלה  -

- להבים18פרץ ליזט , סייפן 

054-5747695 להבים  ,סלולרי 13פרץ מור , מדברון  -

0528327674 להבים  ,סלולרי 43פרץ מלכיאל , סלעית  -

0528983568 להבים  ,סלולרי 7פרץ מעין , לוטם  -

0556634334 להבים  ,סלולרי 14פרץ עידן משה , ורד  -

0523946003 להבים  ,סלולרי 21פרקל אלעזר , סופית  -

צורים הרצל ,  להבים -

0526056457 להבים  ,סלולרי 26צורים עירית , רקיס  -

- להבים26צימי ברדיס דיאל , קידה 

054-6775579 להבים  ,סלולרי 27צרי יואב , יערה  -

0546464357 להבים  ,סלולרי 28קדר ירדן , פיית  -

0543307936 להבים  ,סלולרי 3קוזמיסקי אטיאס עדי , שיטה  -

0523970745 להבים  ,סלולרי 3קוטלר אורון דוד , בז  -

0522397739 להבים  ,סלולרי 3קוטלר בתיה , בז  -

- להבים13קויש ארז כריסטופר , עדעד 

0502577728 להבים  ,סלולרי 13קויש דורון , עדעד  -

- להבים12קורגולד מידד , קידה 

0544700569 להבים  ,סלולרי 12קורגולד תמע , קידה  -

0526056804 להבים  ,סלולרי 3קירפיציקוב דן אברהם , טסית  -

050-6232145 להבים  ,סלולרי 15קלבוב אלכסדר , פעמוית  -

054-9452524 להבים  ,סלולרי 9קלבריו שי , עין עופרים  -

0587443320 להבים  ,סלולרי 7קלוג איתי , תפוח  -

- להבים7קלוג בו מיכל , תפוח 

- להבים2קליגלר מועלם חתון , יערה 

0523372113 להבים  ,סלולרי 12קליימן אליעזר , הרדוף  -

0547938930 להבים  ,סלולרי 7קליר עדי , עין מור  -

- להבים19קספרסקי סלביה , שר 

קרבלוב גיל מעוז ,  להבים -

0545316606 להבים  ,סלולרי 6קרולביץ ייב , זוגן  -

0547507750 להבים  ,סלולרי 4קרומן איריס , טופח  -

0502496854 להבים  ,סלולרי 14רביוביץ ששון צליל , טופח  -

0536242950 להבים  ,סלולרי 5רבן שאול , ברקן  -

0544818042 להבים  ,סלולרי 4רוביו עמה , אגמית  -

0506239024 להבים  ,סלולרי 7רוזפלד רוית , כוכית  -
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052-2708004 להבים  ,סלולרי 12רון אפרים , ורד  -

0544973496 להבים  ,סלולרי 17רון אריאלה , רקיס  -

0528363063 להבים  ,סלולרי 3רז בימין , גומא  -

052-3518118 להבים  ,סלולרי 15רזון יעיש אילאיל , ברקן  -

050-4062612 להבים  ,סלולרי 3רזיקוב וולק אולגה , חל לכיש  -

0549161097 להבים  ,סלולרי 6ריזי טליה , זרזיר  -

054-8199277 להבים  ,סלולרי 8רייפמן שי , עין עבדת  -

- להבים18רימון ציפורה , קידה 

0585082069 להבים  ,סלולרי 27רם שרוה , ורד  -

0507871731 להבים  ,סלולרי 6רקיר מיכאל , עיט  -

- להבים6שאולוב חיים , פעמוית 

0544600116 להבים  ,סלולרי 2שבח שגיא אלי , פשוש  -

0523940998 להבים  ,סלולרי 16שבתאי דביר , יסעור  -

0544730350 להבים  ,סלולרי 9שגב אלה , טופח  -

052-4708452 להבים  ,סלולרי 9שגב אסתר , חל יגור  -

שגיא שרה ,  להבים -

0544519522 להבים  ,סלולרי 68שוויצר לאה , ורד  -

052-3454005 להבים  ,סלולרי 15שוורץ דה , חליאלי  -

052-4883881 להבים  ,סלולרי 18שוורץ ערן , דגית  -

0508187367 להבים  ,סלולרי 34שוורץ פאול , רקיס  -

- להבים13שוטלד יורם , לוטם 

0584249557 להבים  ,סלולרי 7שוקרון דיאל , ברקן  -

0546516951 להבים  ,סלולרי 20שוקרון רמי , כוכבן  -

052-6386668 להבים  ,סלולרי 9שושן לילך , סוית  -

054-3899999 להבים  ,סלולרי 9שושן רוי , סוית  -

0506264321 להבים  ,סלולרי 61שחורי ברכה , ורד  -

0506264282 להבים  ,סלולרי 61שחורי יוסי , ורד  -

0524641852 להבים  ,סלולרי 18שחף חי , חגלה  -

0584449188 להבים  ,סלולרי 8שטייברג הדר , סבכי  -

0527929633 להבים  ,סלולרי 8שטייר ליאור , אודם  -

0504446176 להבים  ,סלולרי 14שטרית עפרי , חסידה  -

0545560407 להבים  ,סלולרי 2שטרית רוית , הודן  -

0532794788 להבים  ,סלולרי 18שטרן שמחה אוריה , שר  -

050-5202888 להבים  ,סלולרי 14שיטרית גיא , חסידה  -

- להבים17שיטרית משה , כחל 

- להבים2שיקלר רפאל , לבית 

0506288188 להבים  ,סלולרי 3שירזי ביאל , פעמוית  -

0528939978 להבים  ,סלולרי 22שמואלי משה , סייפן  -

0528939978 להבים  ,סלולרי 22שמואלי ציוה , סייפן  -

050-3205294 להבים  ,סלולרי 80שמעי ליזה , ורד  -

שעיה אורן ,  להבים -

שפיצר איבן ,  להבים -

0529544411 להבים  ,סלולרי 19שפר ליאת , עגור  -

0528282742 להבים  ,סלולרי 9שפר סמדר , שיטה  -
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0544282288 להבים  ,סלולרי 3שרון רועי , ורד  -

0523556266 להבים  ,סלולרי 10שרייבמן כהן אילת , מורן  -

0536419745 להבים  ,סלולרי 27שריקי בטיה , דרור  -

0545252613 להבים  ,סלולרי 3שרעבי יעל , טופח  -

0533379018 להבים  ,סלולרי 22שרף סימה , דגית  -

חוות דעת 

הערות בדיקה 

:התקיימו שתי ישיבות מליאה
 23/05/2021 בתאריך 2021001ישיבה שמספרה 
 30/05/2021 בתאריך 2021002ישיבה שמספרה 

.בהן שמעו התגדויות שהוגשו לוועדה

ש בהתאם לספח ביוב ותכית שדרוג "משרד הבריאות בתאי לשדרוג מט, ל"קק, התכית קיבלה את אישור חברת החשמל
. ש שאושרו על ידם"מט

שכוה וספת ללא התייחסות לחל עלקאת לתכית התקבלה התייחסות רשות היקוז אשר איה רואה לכון לאשר פיתוח 
. ולתכית ההסדרה שאושרה לשכות שרוית

.לתכית יתו הערות רשות העתיקות להשלמה

 והוחלט על הפקדת התכית בתאים להפקיד 23/05/17מתאריך  2017001מספר התכית דוה בישיבת מליאת הועדה מקומית 
:את התוכית בתאים הבאים

.5/101/02/16שמספרה , עמידת התוכית בצפיפות הדרשת מכוח תוכית המתאר והוראותיה. 1
.תיקון מסמכי התוכית בהתאם להערות מחלקת הדסה. 2

.24/10/2017התוכית פורסמה להפקדה בתאריך 

מצאה תואמת את תכית המתאר הכוללית של ,  לחוק התכון והביה109התוכית בדקה בשלב עיון השר בהתאם לסעיף 
.  וקבעה כתוכית בסמכות הועדה המקומית5/ 101/ 02/ 16-להבים 

.התגדות של החברה להגת הטבע והתגדות של מועצה אזורית בי שמעון,  התגדויות על ידי תושבי הישוב634לתוכית הוגשו 

.המלצת מהדס המועצה היא לקבל את מרבית ההתגדויות שהוגשו
, ללת את כלל צרכי הישוב ומתן מעה לתשתיותכמו כן ממליץ לדחות את התכית עד לביצוע בחית עומק בראיה מרקמית הכו

. ן קהילתיוזאת לשם גיבוש מסמך מדייות להתפתחות היישוב תוך שמירתו כישוב בצביו', צרכי ציבור וכו, תחבורה
לבין תכון ופיתוח מומלץ לבחון את האפשרות ליצירת הלימה בין תכון ופיתוח המתחם הצפוי , ובמסגרת זו, בין היתר

. ד במתחם שרוים על כלל היישוב"וזאת בראיה רוחבית הלוקחת בחשבון את ההשלכות תוספת יח, מתחם שרוים

מהלך דיון 
מ"בווס פרוטוקולים בע: י"להלן תמלול שהופק ע

:מוזמים
ראש המועצה -מר יוסף יסן:חברים

וסגית ראש המועצה חברת מועצה -ברוריה אליעז' גב
חבר מועצה וסגן ראש המועצה -ד קובי ודלמן"עו

חבר מועצה וסגן ראש המועצה -מר שלומי שטרית
חברת מועצה -רוית דמרי עייאש' גב
)בזום(חברת מועצה  -עדי זד' גב

חבר מועצה -עפר לוי' פרופ
חבר מועצה -מר כפיר מימון

חבר מועצה -מתי ליפשיץ' פרופ

מהדס המועצה -מר אלעד ארזי:סגל
ד רות גרבי"עו
ורד ארד' גב
מלי פולישוק' גב
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ציגת שר הפים -דיאה קורץ' גב:מוזמים

:על סדר היום
. שכות שרוים619-0457366תכית מפורטת .1

. שכות שרוים619-0457366תכית מפורטת .1

ואחרי זה שמע . אי אפתח וכל חבר מועצה אחרי זה יוכל לומר את דברו. אחו פתח את הישיבה, חברים:מר יוסף יסן
אי קצת אדבר . םאחו כרגע מצאים בישיבת החלטה לגבי ההתגדויות שהוגשו לשכות שרוי, אז ככה. את מחלקת ההדסה

.אי הצבעתי גד ההפקדה. היסטוריה

שמעו המתגדים בפי מליאת , 23.5.2021-ביום ה? בסדר, אי רק רוצה לומר משהו לפי, סליחה:ורד ארז' גב
בצר מהם , היות וחלק מחברי הוועדה. וערך דיון שמיעת התגדויות, שמע היזם במעה המתגדים. הוועדה ובושא המכרזים

, ועל מת שחברי המועצה יוכלו לקחת חלק בהחלטה, ובהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי למועצה, להשתתף בדיון
כולם , כהן אלי, למעט מתגד אחד... י חברי המועצה"תבקשו המתגדים להביע הסכמתם בכתב לכך ששמיעת ההחלטה ע

.הסכימו להסדר המוצע

.כן:מר יוסף יסן

הוא הודיע שהוא איו מתכוון להגיע . והוא התגד, תמר, היום בבוקר התקשרה מזכירת הוועדה:ורד ארז' גב
?בסדר. ואחו עוברים לדיון הפימי בהתגדויות כדי לקבל החלטה, ולכן התייתר חלק השלמת ההתגדויות, לוועדה

אי התגדתי להפקדת השכוה , 2017בשת . אז אי ככה ארען את הזיכרון של כולו. בסדר גמור, 100%:מר יוסף יסן
.אי פרסמתי את זה לתושבים. זה עבר ברוב קולות, למרות התגדותי. במליאת תכון ובייה

.התגברו על הבעיה הטכית. אחו חוזרים לישיבה, חברים:מר יוסף יסן

, עשיתי בדיקה והיא הייתה מחוסת. אי רוצה לבקש מכולם לעטות מסכות. יוסי, רק סליחה, יוסי:מתי ליפשיץ' פרופ
.כולל אלה שעל שולחן השיאות, אז תשמרו על

אז אי אחזור ככה על . ואחו מחדשים את ההקלטה, אז אחו התגברו על הבעיה הטכית, חברים, טוב:מר יוסף יסן
אי פרסמתי . למרות התגדותי, אושרה ברוב קולות במועצה, הופקדה התכית, 2017בשת . בשביל אלה שלא שמעו, הדברים

ולאור שיווק שכות שרוית שחלו כמה . החתמתי גם תושבים על התגדות, חתמתי על התגדות. את התכית לתושבים
אז אחו כמובן צריכים לחשוב על הפיתוח הכלכלי של , גורם לעול כלכלי על המועצה, ואכלוס תושבים כידוע, תמורות
על , כמו שגם כולם עו בסקר ששאלו. יצר ירידת ערך כסים, חלק מהשיווק של שרוית. בדגש על האזור הצפוי, המועצה

אשים חזרו על , כ"בד. הן טעות שחזרו על עצמן של כל המתגדים. כולל אלה שהגישו כאן התגדות ודיברו, היקף תועה
 680קלע לקשיים עקב גודל השכוה וההתמודדות הגדולה עם , פיתוח שכות שרוית. וכון שיש רצון להישאר ישוב כאן, עצמם

שזה גם כאן אתגר ,  מגרשים לפחות מצאים בתהליכי בייה פיזיים כאלה ואחרים200בו זמית , כשכרגע בזמן בייה, מגרשים
כדי לא לקחת סיכון , ולא פרסמתי ברבים את דעתי, אי הגתי באחריות. וגם עבור החברה המפתחת, לא פשוט עבור המועצה

אי , ואי עמדתי מאחוריו, אי חושב שלאור הסקר שהמועצה פרסמה. שאי אוכל להיעדר מהישיבה הזו שהיא ישיבה חשובה
עוד כדי לדעת מה הלך הרוח בציבור ומה הציבור היה רוצה לראות מהיישוב הזה , כי זה היה כלי חשוב בידיו, לא מתכחש

אישית , ואי, לקבל החלטה על פיתוח שכוה חדשה, היישוב לא בוי לפתח שכוה חדשה, ואי חושב שכרגע. שים קדימה
אי מעביר את . להצביע כמוי, שאי לא יודע מה דעתם, ואי גם קורא לשאר חביר המועצה, אצביע גד הפיתוח של השכוה

.עופר לוי, רשות הדיבור לחבר המועצה
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, כ"בסה. לא כתושב גם מעורב יותר מדי, לא כחבר מועצה, אז.  חתמתי על התגדות2018אי בשת . שלום:עפר לוי' פרופ
אסון מול לשמור על המצב הקיים , שזה שחור או לבן, האם אתה רוצה להפוך את להבים לעיר, מי שהחתים, הציגו טיעוים

והתובה , הבתי יותר את המשמעויות, למדו יותר את הושא, כסתי למועצה, בהמשך. ושמע משכע וחתמתי, הטוב
גם , יש פה גם כמובן עייים של לוח זמים של. כן או לא, טוב או רע, היא שזה לא עיין של שחור או לבן, העיקרית שלי

וגם . זה תזמון גרוע, ובמצב שהיא מצאת, כל עוד שרוית תיראה כמו שהיא ראית, שברור שבזמן הקרוב, מבחית התזמון
הבתי שיש גם עוד הרבה השלכות של מה קורה אם . ולעשות את זה בקצב כון ובצורה כוה, ללמוד מטעויות העבר, כמובן

, ייפול עליו משהו פחות טוב ליישוב,  שים10,  שים5שיכול להיות שבעוד , או לא זה אומר, זה אומר לא לתמיד, לא. לא
ולפי , אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. היישוב יגדל וההרחבה היא בלתי מעת, שבסופו של דבר, וקרוב לוודאי

עלו שאלות של למה לא , גם שביצעו את הסקר, לכן אי חושב גם. מה קורה אם לא. שמציגים את זה כשאלה של כן או לא
יש פה שאלה . זה לא שחור ולבן. יש פה שאלה של איך. כי זו שאלה פשוטה, והתשובה היא, אם אתה בעד או גד, הייתה שאלה

אי קיוויתי שוכל בקודת . 8200בעד הקמת שכוה צבאית , גם אם לא כולם, והבתי גם שרוב התושבים, אי בעד. של איך
לא לחזור על . אי גד שיווק לשוק החופשי, שוב. לבות שכוה, לדעת שאכן שיש התחייבות מצד הצבא, לבוא ולקבל, הזמן הזו

לא , תוך כדי כמובן התחייבות להישאר, עם התחייבויות כוות, בצורה כוה, שוב, בייה בצורה. מה שהיה כמובן בשרוית
ולקבל כמה שיותר התחייבויות שאכן לא יקרה , לא למכור את הכסים לטווח כמה שיותר ארוך, י"למכור ולעשות סיבוב דל

לבות ,  שים3וגם אם יש אפשרות תוך פרק זמן קצוב של , גם באוכלוסייה שמגיעה, היתרוות. מה שקרה במקומות אחרים
אי קיוויתי שאכן שבקודת הזמן , לצערי. לא יקרה, אז זה כבר מבטיח שמה שהיה בשרוית, מאות יחידות דיור, במסה אחת

כל , ובמצב הוכחי. זה לא עומד על הפרק, ולכן מבחיתי, אין התחייבות כזאת מצד הצבא, להבתי. הזו תהיה התחייבות כזאת
אי גם , למעט, צבאית ולא שיווק לשוק הפרטיעוד אי אפשר בוודאות לסגור ולדעת שעושים את זה בצורה בטוחה של שכוה 

, זה לא עומד על הפרק, לצערי. אך ורק לבים ממשיכים, ויתר היחידות, 8200זו אותה שכוה של , שמה שהיה כון, העמדה שלי
, אז כל עוד אחו לא רואים שם את המשך האכלוס וסיום הפיתוח, ובמצב הוכחי של היישוב ואיפה ששרוית מצאת היום

.זו עמדתי. אי חושב שכון כרגע לקבל את ההתגדויות

מכיוון שאתה עד רגע זה שהבת . היא לא ראויה, יוסי, ההתהגות שלך, אי חושב שלא ראוי, טוב:מר שלומי שטרית
.שאתה לא יכול להעביר את ההצבעה הזאת

.אל תדבר בשמי, אתה כבר חודשים מדבר בשמי. אל תדבר בשמי, אל תדבר בשמי:מר יוסף יסן

?כון, אי לא הפרעתי לך. אי רוצה לדבר, יוסי:מר שלומי שטרית

.אי רק רוצה שאל תדבר בשמי, לא:מר יוסף יסן

, יוסי אי חושב שחשוב מאוד שטרם הבחירות. זה יום חג לו היום. שלום עדי והרבה בריאות:מר שלומי שטרית
אי חושב . וכך אי באמת משתדל, ואחו צריכים להישמע לתושבים, ההבטחות שלו חייבות להיות לתושבים חד משמעיות

שאתה , שבבחירות הבאות, יוסי, מכיוון שכל תושב יודע היום, ואת הבחירות אתה תפסיד, שאתה הפסדת את הבחירות האלה
, וזה היום יותר מרתיע ויותר מדאיג אותו. וכולו מביים את זה. יוסי, אתה תלך שוב על השכוה הזאת, תהיה ראש המועצה

אי מציע שיהיה לך עמוד , ועופר. לא שואות. עייי לא שואות לפוליטיקה בלהבים, אי, אגב. כבר מה יהיה בבחירות הבאות
.לא, גם כשלא. אומרים כן, גם כשצריך להגיד כן. שדרה

.שלומי:עפר לוי' פרופ

.לא הפרעתי לכם, אתה דיברת. תן לי לסיים:מר שלומי שטרית

.בסדר:עפר לוי' פרופ

.עד הסוף, אז תרבות דיבור. תרבות דיבור, אחרי זה אתם אומרים:מר שלומי שטרית

.אי מרגיש טוב מאוד עם עמוד השדרה שלי:עפר לוי' פרופ

.אתה לא הסכמת לתרבות הדיבור:מר יוסף יסן

.אבל עכשיו אחו מהלים שיח עם תרבות דיבור:מר שלומי שטרית

.הבתי, אה:מר יוסף יסן

.אי אשמח אם תסביר למה אין לי עמוד שדרה:עפר לוי' פרופ
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את מתי , תראה, מתי, אתה יודע, יש. בגלל שאתה עם יוסי כך, מכיוון שלא כל הצבעה צריכה להיות:מר שלומי שטרית
. כי הוא עומד עליהם, יש דברים שהוא אומר לא, יש דברים שהוא אומר כן, למרות שהוא היה בעד התקציב, אי מעריך מאוד

.מעריך את דעתו, אז אי מעריך את זה

?אז אתה רוצה שאי אצביע לא לקבל את ההתגדויות, אי מקבל את ההתגדויות, אבל אי עם יוסי:עפר לוי' פרופ

.אתם מוציאים אותי מהזה, אבל תו לי לסיים:מר שלומי שטרית

.אי לא מבין מה הביקורת:עפר לוי' פרופ

צריכה , שכות שרוית, יוסי, מכיוון שבאמת, זכה, היישוב שלו, אבל אי חושב שהיום להבים:מר שלומי שטרית
לאן . ואתה יודע שאין יציאה, שאין יציאה, 2017-ולך יש מכתב כבר מ. להסתלק לו מהשיח ומהעתיד ומהחזון של להבים

ואי מברך על כך שאתם באמת . יוסי, תראו מה קורה ביישוב היום. בלי מוסדות ציבור, בלי תשתיות? רציתם לקחת אותו
. שאי באמת מעריך אתכם, ותודה רבה לכל חבריי למועצה. אי מאוד מאוד שמח. זה יום חג לי, ומבחיתי, מצביעים גם גד

שאי , סגן, למרות שאי. ואי אפשר לקות אף אחד מאתו, הוא במקום והוא עייי, אי חושב שכל חבר מועצה פה, עזוב את
.עוד מעט יגיש לך את ההתפטרות שלי גם מהסגות

.שלומי, אתה כבר שה אומר:מר יוסף יסן

זה היה לי יותר קל במשרד הפים לקבל , סיימתי את הפרויקט הזה. אי אגיש לך את המכתב:מר שלומי שטרית
.כסגן שר הפים התייחסו יותר, במכתבים כשהייתי כותב

.בשה האחרוה,  פעמים לפחות10אי שמעתי כבר :מר יוסף יסן

.מבטיח לך שאי אגיש את המכתב של ההתפטרות, אי אגיש:מר שלומי שטרית

.ממשיך לחכות:מר יוסף יסן

.ובהצלחה ללהבים, שיהיה בהצלחה לו:מר שלומי שטרית

ואומר , שלומי משמש כשופר שלי ביישוב, מזו תקופה ארוכה, אי רוצה רק להגיד לדברים של שלומי, תודה:מר יוסף יסן
ולהראות שהדעה שלי היא , ופשוט מסה להכפיש בכל דרך, שמעולם לא אמרתי אותם, לא בדוקים, דברים לא אחראיים

.ויש אמת אחת, האמת היא מצחת, אבל בסופו של דבר. כדי להתחזק בעצמו, כדי להחליש, אחרת

.אתה לא יודע מה היא:מר שלומי שטרית

.קובי. טוב:מר יוסף יסן

.שמעו את הלך רוח הדברים, אי חושב שאחרי ששמעו את התושבים, כן:ד קובי ודלמן"עו

.יותר בקול, קובי:ברוריה אליעז' גב

שהיה ראוי , העלו טיעוים חשובים מאוד. שמעו את התושבים שבאו לפה וטעו. הלך רוח הדברים:ד קובי ודלמן"עו
יש לו פה יישוב קהילתי שלא יכול להכיל את , אי חושב שבסיטואציה הקיימת. אי חושב שהקשבו להם. שקשיב להם

. פחות תשתיות, פחות פיתוח. יותר מדי יחידות ששווקו בשים האחרוות. השיוי שמתבקש בשכוה שרוצים לאשר אותה
זה יכול לעשות . אין סיבה שעשה את הקפיצה הגדולה הזאת. פחות יכולת שלו גם כיישוב לתת מעה לתושבים שיגיעו לכאן

כל מוסדות השירותים שאחו . ובייהם מוסדות חיוך, אי חושב שיש לו גם חוסר במוסדות. לו רק זק ביישוב מהסוג הזה
אחו לא , ככל שמה את כל השירותים שהתושבים שלו מקבלים כאן. שירותי בריאות, שירותי קהילה, ביטחון, צריכים לתת

ראוי לדחות , אי חושב שמכל הסיבות האלה שצייתי. אחו גם מתקשים באירוע הקיים בשכות שרוית. ערוכים לאירוע כזה
.כראה באותה דעה, אי מברך על זה שכולו. את התכית ולקבל את ההתגדויות

?עוד מישהו רוצה מחברי המועצה, כן. קובי, תודה:מר יוסף יסן

.אי מחכים לתורו בצורה, ודאי:רבי'ד רות ג"עו
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.מתי, בבקשה:מר יוסף יסן

.תורה, מי עכשיו:רבי'ד רות ג"עו

.מתי, כן, כן:מר יוסף יסן

.איך אתה שאתה רוצה:רבי'ד רות ג"עו

.אין בעיה, אין בעיה:מר יוסף יסן

קבלת /או אישור, מה תהליך האישור.  שאלות לפורום2יש לי , לפי שאי אומרת את דבריי, לי יש:עייאש. ד. רוית' גב
מה התהליך , אי רוצה להבין. עכשיו פוים ימיה, עד עכשיו זה הלך ככה. תסבירו לו? מה קורה, זאת אומרת. ההתגדויות

מבחית , והאם יש מישהו שיכול לעשות איזשהו בייפאס להחלטה כזאת או אחרת, זה אחד. מה ההשלכות, מה זה אומר, הזה
ועכשיו מבקשים לקבל את . או איך שלא תגדירו את זה ברמה המקצועית, זה הופקד, זה הלך למסלול. מה שאמר כרגע

.לפי שאי אומרת את דבריי, למה החלופות שקיימות, אז תו לי קצת הסבר, ההתגדויות

.למה את מתכוות כשאת אומרת בייפאס, רק תסבירי לי:רבי'ד רות ג"עו

.אי אסביר:מר שלומי שטרית

.אי אסביר:עייאש. ד. רוית' גב

.ערר, אוקי. מי הגיש ערר, ערר, לערר למשל:מר שלומי שטרית

.שרוית מה זה יודעת להסביר את עצמה, אי הפסקתי מישיבה אחת להתרשם:רבי'ד רות ג"עו

, זאת אומרת, אם הלכו עכשיו לעיין של הפקדה. אי אסביר. אי יודעת להגיד מה אי שאלתי, בדיוק:עייאש. ד. רוית' גב
. מה החלופות, מה זה עושה מבחית השלבים הבאים, אחו מביעים את התגדותו, מועצת להבים באה ואומרת, ועכשיו

.אי חושבת שכל חברי המועצה צריכים לדעת, איך אומרים, בשביל. תשרטטי את הכן ולא

.סיכוים:רבי'ד רות ג"עו

, ומי יכול להחליט אחרת, סיכוי להצלחה שלו בהתגדויות-סיכון. בדיוק המילה שרציתי להגיד. סיכוים:עייאש. ד. רוית' גב
האם יכולים לשכות שרוים , האם יכולים בסיכוים שלו, עוד שאלה, והאם, או לעשות אוברוליג להחלטה שמתקבלת כאן

.א"יש תמ. לכן הלאה, לצפיפות, ע"יש כבר תב

?מה יש:ברוריה אליעז' גב

.א"תמ:עייאש. ד. רוית' גב

.יש תכית כוללית, א"לא תמ:דיאה קורץ' גב

)מדברים ביחד(

 מתוכה צריכים היו להיות בצפיפות 25%-כי אמרו ש, כי בתה בה שכוה, מה הצפיפות בה, היא אומרת:עייאש. ד. רוית' גב
האם , מחליטים שלא הולכים קדימה ולא משווקים, אם אחו עכשיו. היו כללים לשכוה הזאת, זאת אומרת.  לדום4של 

יהיה שם ,  שים3בעוד . עצרו את זה, אוקי, לבוא ולהגיד, שאי לא יודעת, או במקום אחר, מישהו יכול באיזשהו מקום במהל
.האם זה סיכון שהוא מהבחיה הזאת יכול להשפיע, או האם במסגרת יתוח הסיכוים. משהו אחר

למרות שהיה לי את העוג , זו ישיבה ראשוה שאי מצטרפת אליכם כמליאה. אז קודם כל עים מאוד, אוקי:רבי'ד רות ג"עו
.בישיבות משה

?באופן מפוקפק, רצית להגיד:מר כפיר מימון
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?מה:רבי'ד רות ג"עו

.הרגשתי את זה על הלשון:מר כפיר מימון

.עוד לא התפטרה:מר שלומי שטרית

.אחו מאוד מעריכים:עייאש. ד. רוית' גב

.אי מקווה שהיא לא טויה:רבי'ד רות ג"עו

.ממש לא. לא, לא, לא:עייאש. ד. רוית' גב

אמם ההפקדה זה שלב מאוד משמעותי בחייה של . יש את שלב ההתגדויות, אחרי ההפקדה, לשאלתך:רבי'ד רות ג"עו
, יחד עם הגורמים המקצועיים, בוחים את התכית, או לפי חילופי הגברי שהיו פה, משום זה השלב שבעצם אתם, תכית

. ועוברים למסלול של הפקדה, אם יש תאים או אין תאים, באילו תאים, ואם כן, האם היא ראויה או לראויה, ואומרים
אתם בעצם יושבים , לכם כמליאה, לוועדה. כמובן שלציבור יש זכות להגיש התגדויות, לאחר הפקדת התכית והפרסום שלה

ואתם עוד תתרשמו ממה שלדרג המקצועי עוד יש , אחרי שאתם שמעתם והתרשמתם מההתגדויות. פה כמעין טריבול שיפוטי
גם ראייה שלכם , עכשיו. על סמך עקרוות תכויים, צריכים לקבל החלטה שהיא החלטה מושכלת, להגיד ביחס לתכית

, מבחית האקלים הסביבתי שלכם, מבחית תשתיות, מבחית צרכי ציבור. בצרכי היישוב, ראייה שהיא כלל יישובית, כוועדה
יכולת , אתם צריכים לקחת בחשבון שיש למי שפגע מההחלטה שלכם, יחד עם זאת. זה שיקולים שאפשר להידרש אליהם

, ומי שהאיסטציה שמחליטה שם. זו הפה שלו, מחוז דרום, את הערר מגישים לוועדה המחוזית לתכון ובייה. להגיש ערר
.היא בעצם וועדת ערר להתגדויות

.י"זה יכול להיות רמ, מי שפגע מהתהליך שלו, במוחים ספציפיים, איך אומרים, בוא דבר:עייאש. ד. רוית' גב

.אחו כרגע מצאים בדיון. אי עדיין לא שמעתי שהתקבלה ההחלטה:רבי'ד רות ג"עו

.כן:עייאש. ד. רוית' גב

.אחו מצאים בדיון פימי:רבי'ד רות ג"עו

.אחו עוד לא. ואם הולכים כן, אם פה מתגדים. כזה, what if-אחו משחקים ב:עייאש. ד. רוית' גב

, אז מי שרוצה אחרת, אם ההחלטה תהיה שלילית. יתגד, אז מי שרוצה אחרת, אם ההחלטה תהיה חיובית:רבי'ד רות ג"עו
אם יש סיבות חדשות , כמובן אתם צריכים, השיקול שלכם. זאת הבתי, ולכן כרגע. סליחה, גם הוא יגיש ערר. גם הוא יתגד

מבחית , שאתם מגיעים לאיזשהו מצב של דדלוק, קובי, מה שאמר חבר הוועדה, למשל. שהתרחשו ממועד ההפקדה להיום
. הגם שהוועדה החליטה בזמו להפקיד את התכית, לשקול אותן, אם השתו, יש סיבות שראוי. קיבולת שאתם יכולים להכיל

מוסדות , זה שכעיקרון, ודבר וסף שאתם צריכים לזכור. וטוב מאוד שתעמדו עליהן, והיה ראוי, כמובן שצריך לפרט אותן
שבגלל שעולם התכון הוא , זאת אומרת. כמו שיש בבתי משפט, סופיות הדיון, מה שקרא, אין לגבי ההחלטות שלהם, התכון

עוד מעט , אחו כבר כמה, 2017-ויכול מאוד להיות שמה שהיטיב ב, שמשתה בהתאם לסיבות וסיטואציות, עולם מאוד דימי
. או להתאים יותר או פחות, או כן להתאים, אולי יכול לא להתאים, אולי עם היסיון ומה שגרם עד היום.  שים קדימה5

אתם יושבים היום בכובע של מליאת , ואי חייבת לציין, העיין הוא. יכולים להוות שיקול, ותהליכים וספים שמתרחשים
אי מאוד . תכויות בראייה של היישוב, ההחלטות שלכם הן החלטות מקצועיות. לא מועצת עיר. וועדת התכון והבייה

אי מקווה שעיתי לך על . סליחה שהייתי צריכה להעיר את ההערה הזו. תשמרו על דיון עייי ומקצועי, ממליצה ומבקשת
.השאלה

.עות על שטח תון שקבעו בעבר"תב, אות"בעיין היכולת לשות לו תמ, רק את השאלה האחרוה:עייאש. ד. רוית' גב

זאת . התכית הזו בעצם היא בעצם היא תכית מתארית. זו תכית מתאר ליישוב להבים, כרגע מה שחל:רבי'ד רות ג"עו
ביחס . היא לא קובעת זכויות. וקובעת ייעודים לשימושים, מחלקת את היישוב לתאי שטח, שהיא מסתכלת מלמעלה, אומרת
אי מיחה שהוא יידע לעות את זה הרבה יותר , הדרג המקצועי, אם אי לא טועה. לקיבולת שקבועה בתכית המתאר, לכמות

בגלל זה עדיין . וזה מה שגזר מהתכית הזו,  פשperואז חישובים של , יש שם תוים של איקס יחידות דיור. טוב ממי
.לתא השטח שמדברים עליו, דרשת להכין תכית קודתית

.מה שיש היום, זאת אומרת:עייאש. ד. רוית' גב
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.כ"בד:רבי'ד רות ג"עו

.יכול לבוא ולהגיד, גם לא מחוז דרום בעוד מספר שים:עייאש. ד. רוית' גב

.עלויות התכון, אי אגיד לך מה:רבי'ד רות ג"עו

.זה לא מה שמפריע. לא עלויות התכון:עייאש. ד. רוית' גב

.אי הבתי את השאלה. אי אסביר לך, רגע:רבי'ד רות ג"עו

.גם תכית מתאר אפשר. לא מדויק:מר אלעד ארזי

מה , זאת אומרת. כ מסתכלים כמה היא זקה"בד, כשיש שיקולים לשות את תכית המתאר. אפשר לשות:רבי'ד רות ג"עו
היא איה מתאימה , זו תכית ארכאית, לבוא ולהגיד, כ איזשהו שיקול של וועדות המחוז"זה בד? אוקי, הגיל של התכית

, אם אי לא טועה, כרגע. ולכן אחו מוצאים שיש להידרש לעדכון או לעשות תכית חדשה, הייתה כוה לשעתה. לשעה
.אי לא יודעת אם היא זקה עד כדי כך? 2008? 2008-התכית קיבלה תוקף ב

.תודה, יפה:עייאש. ד. רוית' גב

.בהצלחה:רבי'ד רות ג"עו

תעשו , איך אומרים, אז אי חושבת שזה היה חשוב בשביל לדעת במסלולים שאחו יכולים, אוקי. תודה:עייאש. ד. רוית' גב
כך , כמו לחברה, אי חושבת שצריכות להיות תכיות ואסטרטגיות כמו למפעל. ככלל, אי בעד תכיות ארוכות טווח. ואל תעשו

מי , לדוגמה, דיור מוגן. לאן רוצים לקחת את היישוב הזה, לראות מה קורה מחר בבוקר, לשים לו יעדים, לקחת אותו. ליישוב
צריך טיפת , צריך טיפה חזון. מללקק את ידיו מתפארת להבים עם דיור מוגן בפאלאס, חלם וכל המתגדים למייהם, שלא היה
לכן , קהלגם אם זה גד תפיסתו של אדם ולא כל דעתו של אדם משפיעה על מוביל דעת , צריך טיפת יכולות לעמוד, אורך רוח
ולכן אי חושבת שתכיות ארוכות , לא כל אחד יכול להזיז את עמוד השדרה של העומד בראש. אז זו דוגמה אחת. הוא בחר

, בית, ושמת, חיה, שרוית שהיום קמה, מהיום שהופקדה, שכות שרוית, ורק דוגמה אחת. צריכות להיות ליישוב, טווח
וזו שכוה , כשרואים רחוק, זאת אומרת.  שים9, לא יום או יומיים.  שים9עברו , מהיום שהופקדה ועד היום שהיא התחילה

. הוא צריך לתכן את עצמו. זה אורך הרוח שיישוב צריך, אתם יכולים לראות את השיוי הדמוגרפי שחל. שהבאו את הצעירים
אסור , שמזגזג ימיה ושמאלה, בשעה זו ספציפית ומי שעומד בראש היישוב, לצערי, אבל מה. והוא צריך לראות את זה קדימה

ואי אומרת את זה חד , אחו תגד, ואחו תאפק קצת. אסור בתכלית האיסור. בתכלית האיסור להוציא תכית כזאת
אבל אי אומרת את מה שאי ,  לא אחזורזה לא כון להוציא את זה כרגע מהרבה מאוד סיבות שחבריי כבר אמרו ואי. וחלק

שבסוף , שלי אישית, כי החשש הגדול ביותר שלי, ולכן אסור בתכלית האיסור לקחת את התכית הזאת ולממש אותה, מוסיפה
, לקבל כסף מתכית הבייה, ואסור בתכלית האיסור שזה יהיה השיקול, וזה מה שראית לגד עייך. יש מקל וכסף בקצה

ולא שמחר , אבל גדלה בשליטה, זה לשמור על להבים בצורה כזאת שהיא גדלה, ומה שחשוב הכי בעולם. ולממש את זה אחרת
, ובסיבות האלה, בעיתוי הזה, בשלב הזה, ולכן. ולא דע איך לעשות אותם, בבוקר ייצאו מגרשים שלא דע איך לעכל אותם

.ותומכת בהתגדויות, אי ללא ספק מתגדת

, טוען על האחר שהוא הולך באותה הדרך, ממי שמזגזג, דווקא מוזר ואפילו מפתיע. אי רוצה להתייחס לדברים:מר יוסף יסן
.זו הייתה את, מי שהצביע בעד השכוה. לא לתת לעובדות לבלבל אותך, זה מה שקרא. שהוא מזגזג

.אמרתי:עייאש. ד. רוית' גב

.את:מר יוסף יסן

.אי עומדת מאחורי:עייאש. ד. רוית' גב

.את הצבעת גד. וגם היום אי גד, ואי הצבעתי גד:מר יוסף יסן

.אתה לא גד. היום אתה לא גד, לא:מר שלומי שטרית

.ואי המזגזג, והיום את גד, את הצבעת בעד:מר יוסף יסן
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.אתה מובס, אתה לא גד. אתה מובס פה. אתה מובס:מר שלומי שטרית

.יתוח כזה עוד לא ראיתי מימי חיי:מר יוסף יסן

.אבל אם אתה אומר את זה, אי לא אמרתי מילה לעיין זגזוג:עייאש. ד. רוית' גב

.לפי דקה אמרת:מר יוסף יסן

.צורת החשיבה שלך:עייאש. ד. רוית' גב

.את אמרת, לא:ברוריה אליעז' גב

אי באמת חושבת שצריכה להיות תכית ארוכת . זה לא העיין, לא באמת, אז לא זה. סליחה, אי אמרתי:עייאש. ד. רוית' גב
.ואי באמת חושבת שצריך לשלוט בה, טווח ללהבים

.שמעו, טוב, בסדר:מר יוסף יסן

.יוסי:עייאש. ד. רוית' גב

.שמעו:מר יוסף יסן

.יוסי, יוסי:עייאש. ד. רוית' גב

.אמרת, שמעו:מר יוסף יסן

.אתה ראש מועצה ואתה תיתן כבוד לחברי המועצה שלך:עייאש. ד. רוית' גב

.זה מה שאמרתי. את חוזרת על הדברים, אי יודע:מר יוסף יסן

זו פשוט . אתה לא תזלזל בחבר המועצה שלך. אתה תקשיב לי, ואי אגיד את עשרות פעמים, לא שמעו:עייאש. ד. רוית' גב
.מה שאתה עושה, חוצפה

, להתעלל בכל עובד, אז הוא יכול לדבר לכל עובד, הוא חושב שהוא ראש מועצה, הוא התבלבל:מר שלומי שטרית
.אחו אשים חזקים ולא פוחדים ממך. לאשים חלשים, ולהתייחס לכולם

.אתה מפריע למתי:מר יוסף יסן

.ראש מועצה. פשוט ורא ואיום. רשות דיבור, עם רשות דיבור:עייאש. ד. רוית' גב

אי לא חושב . 'א-תרצו ב', ע-תרצו ב. אבל לפי זה לתת הערה, אי רוצה להביע את דעתי, טוב:מתי ליפשיץ' פרופ
יש לו מספיק זמן . אי לא חושב, היא התצחות בין ראש המועצה לחברי המועצה, הפגישה של היום, שהפגישה זה בהתצחות

ותאמיו לי שיש ביקורת על ראש , אז בואו היה לגופו של עיין. זה לא היום שאחו הולכים להכריע... , ומספיק מקום
.אי יודע לתת, המועצה

.שלי, מתי, זו חלק מהביקורת:עייאש. ד. רוית' גב

.אלא להתמקד לגופו של עיין, לא במריבות, אבל אי חושב שהיום אחו צריכים להתמקד:מתי ליפשיץ' פרופ

.וזו הביקורת שלי, אבל זה לגופו של עיין:עייאש. ד. רוית' גב

היו . והיו שם דברים מאוד הגיויים, אי שמעתי את ההתגדויות. ועכשיו אי רוצה להביע את דעתי:מתי ליפשיץ' פרופ
זה . אי ממש מזדהה אתם בכל ארגומט שהם העלו. אי מזדהה אתם, ולא רק שאי מסכים אתם, שם דברים מאוד מהותיים

.שעוד לא פתרו את הבעיות, ללכת על מקום חדש, ואמרו את זה קודמיי, לא המקום בתקופה הזו
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זה , מה שאי חושב. שאי מזדהה עם ההתגדויות ומסכים עם הדברים שהם אמרו, בקיצור, אמרתי:מתי ליפשיץ' פרופ
אין כביש שיהיה שרוים ושרוית , אחו כן יודעים בוודאות שכון להיום. שאחו לא יודעים מה קורה במחלף של להבים

אין לו מושג איזו מסה של מכויות תהיה על להבים . הסיכוי שהוא לא יהיה הוא יותר גדול מאשר שהוא יהיה. 40לכביש 
אי . ותארו לעצמכם מה יהיה, אחו צריכים לכוון את השעה מתי לצאת, כבר היום בבוקר. ואי חושש מזה, במחלף שלו

, רק כדי להדגיש את זה, אי חוזר על דבריו, וגם מבחית, אמרת את זה קובי, גם מבחית חיוך, והזכירו את זה קודמיי, חושב
. בוודאי לא להתפתח לדברים אחרים. עוד לא השלמו אותם עם מה שקיים כרגע, הדברים האלה כרגע, וגם מבחית ביטחון

ואי מאוד שמח , אי מסכים עם ההתגדויות. אי בתוקף מתגד להרחבת היישוב, כדי לא לחזור על כל מה שקודמיי אמרו
.כגד ההתגדויות, כמו שאי מרגיש, שתהיה פה הצבעה פה אחד

.תהיה:מר שלומי שטרית

.אלה דבריי:מתי ליפשיץ' פרופ

והוא הלך עם , שהוא היה קשוב לתושבים, בגלל שיוסי ירצה לכתוב פוסט, תהיה הצבעה אחת:מר שלומי שטרית
.התושבים

?אבל למה אתה מתפרץ:ברוריה אליעז' גב

.עכשיו כפיר:עייאש. ד. רוית' גב

. לאוגוסט1- במאי התחלף ל1אמרו , כן:ברוריה אליעז' גב

ככה פלה עליי , ברוח האולימפיאדה. קודם כל אי שמח שראש המועצה יישר קו עם שאר חברי המועצה, טוב:מר כפיר מימון
, אבל אי חושב שאם יוסי היה מתמודד באולימפיאדה, ארטיום דולגופיאט, היום ישראלי לקח מדליית זהב, האווירה הפיוטית

.בעולם הרכב זה פרסה עם אמברקס, ובאמת, הוא עשה פה דאבל פליקלק. הוא היה לוקח בזהב

.אולי שלח אותו לאולימפיאדה:ברוריה אליעז' גב

והוא אמר , וזה היה בפרוטוקול, היה בעד, מהרגע שהוא בחר וחיפש כסף קל, הוא היה גד בזמן הבחירות:מר כפיר מימון
.יותר מפעם אחת, שהוא בעד

?על סמך איזה פרוטוקול:מר יוסף יסן

.לא להפריע בבקשה, אי מדבר, ושיה:מר כפיר מימון

.דווקא הוא זהר תמיד לא להגיד:ברוריה אליעז' גב

כל תקופת השתיים וחצי , הוא היה גד, אז אי אומר? לחך אותו לא להפריע, את יכולה כאשת חיוך:מר כפיר מימון
אז הוא היה עוד , ועכשיו כשהוא ראה שהוא הולך להפסיד, ואי אסביר גם למה, כי הוא חיפש כסף קל, היה בעד, האחרוות

אי רק אומר שזה גמיש כמו מתעמלת ? מה זה מעיד על עמוד השדרה של ראש המועצה, אי לא אומר, אי שואל רק. פעם גד
.תאמין, יגעת ומצאת, אולי תלמד משהו, ותקשיב יוסי, י רבי יצחק"במקרה האמר ע, עוד דבר. אומותית

.ל"איזה חז. לא במקרא, לא במקרא:ברוריה אליעז' גב

איו מחבב את הדרך , עדר היכולת, אי מוסיף, ראש המועצה. סופו להצליח, רק שמתאמץ. כן, זה במגילה:מר כפיר מימון
ואי חוזר ואומר את זה כמה , בהזדמות הזאת. לא זאת הדרך. ומחפש פתרוות קלים ומוטים לכסף קל, הקשה והבטוחה

.מן הראוי,  שים בתפקיד3אתה עוד מעט , פעמים וגם עכשיו

?מה זה קשור לישיבת תכון ובייה:מר יוסף יסן
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יגעת , י רבי יצחק"במקרא אמר ע. בגלל שהפרעת, אי אתחיל עוד פעם מההתחלה. לא לקטוע, בבקשה, שיה:מר כפיר מימון
, איו מחבב את הדרך הקשה והבטוחה, עדר היכולת, ראש המועצה. סופו מאוד להצליח, רק מי שמתאמץ. תאמין, ומצאת

אי מבקש כבר ,  שים בתפקיד3שאתה עומד מעט , בהזדמות זאת. לא זאת הדרך. ומחפש פתרוות קלים ומוטים לכסף קל
שיזרים הכסות שוטפות , מן הראוי להעמיד תכית אופרטיבית לפיתוח כלכלי, לטובת היישוב שלו, כמה פעמים ופעם וספת

יש עיין של היצע , ובושא של היישוב שלו. אבל זאת הדרך היחידה, זה סזיפי, כן. זה קשה, כן. זה לוקח זמן, כן. ללהבים
שהיישוב הזה יהיה מקום שאשים ישאפו וירצו , עכשיו שאר לטפל בצד הביקוש, פה היום טיפלו בושא ההיצע. וביקוש

.לחיות בו

.אי רוצה לחזור ולומר לכל חבריי כאן בישיבה הזו. אי מודה לך:מר יוסף יסן

.יוסי, אל תגיד את זה:מר שלומי שטרית

.בטח לא בפרוטוקול, מעולם לא הבעתי דעה בעד או גד. לעובדות. שאי מצפה מכם רק להתייחס לעובדות:מר יוסף יסן

.שקרן:מר כפיר מימון

?כון, תגיד לי לא להפריע, אמרת לה שכאשת חיוך, לפי דקה. עכשיו אתה מפריע לי, אתה:מר יוסף יסן

.כי אחרת הוא ייפסל, שהוא זהר מלהביע עמדה, הוא אמר את זה:ברוריה אליעז' גב

.כון, בדיוק:מר יוסף יסן

.הוא אמר את זה:ברוריה אליעז' גב

גם בישיבה ההיא . בסופו של דבר, אלא לבחון רק במבחן המציאות והתוצאה, זה לא כון להגיד את זה, ולכן:מר יוסף יסן
ואי , כדי להגיד שאי גד התושבים, ואי יודע שרציתם שאי אהיה בעד, אי יודע שזה לא וח לכם, וגם לאורך כל הקדציה

.וזו פוליטיקה הכי זולה שאפשר לעשות. מבין את זה

.אתה עושה פוליטיקה זולה:מר שלומי שטרית

.הפוליטיקה הכי זולה שאפשר לשמוע:מר יוסף יסן

.אל תתפרצו:ברוריה אליעז' גב

.בבקשה, דיאה. אבל זאת המציאות וזאת המציאות, ואי מבין שזה שומט לכם את השטיח מתחת לרגליים:מר יוסף יסן

.תורי להגיד, אז תורי:ברוריה אליעז' גב

.סליחה, אה:מר יוסף יסן

האם יש . כ אומר בהמשך את דעתי"ואי אח, אי מבקשת להבין עוד קודה אחת, כמו רוית, לפי:ברוריה אליעז' גב
והאם זה לא במסמרות קבוע בהתאם , בושא דיון מחודש במה שחוזר לפתחכם, אצלכם במהל שלכם, אילו כללים בושא

או , וצפיפותו', וכו' של אזור וכו' איקס יחידות דיור לגבי וויי קילומטרז, כמו שרוית שאלה בשאלתה. שכבר אמרו, לכללים
.אחו, ולומר, להחליף דעה, ומתי, האם אתם רשאים, ייתכן. פוחי קרקע, לא בתים פרטיים. החלפת מגמה

.הם לא בצד:עייאש. ד. רוית' גב

?מה:ברוריה אליעז' גב

.הם לא בצד בעיין:עייאש. ד. רוית' גב

אז , אי שואלת. היא מכירה את הכללים, תן לי. לא היא תאמר. אבל היא יודעת את הכללים, לא, לא:ברוריה אליעז' גב
.אם אתם מכירים את הכללים, תעו לי
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.אי לא מצליחה להבין את השאלה:רבי'ד רות ג"עו

אחרי שכל , יהיו ערעורים, יהיו התגדויות, אחרי שייקבעו הדברים, האם מותר לכם אמר:ברוריה אליעז' גב
והופך אותו לבתים , אי לוקח את האזור הזה, טוב, האם המהל יכול להחליט. שאת דיברת עליה, הפרוצדורה תסתיים

?גבוהים

.י"אחו לא רמ:רבי'ד רות ג"עו

.אוקי. אוקי:ברוריה אליעז' גב

.יושב פה מהדס המועצה:רבי'ד רות ג"עו

.אוקי:ברוריה אליעז' גב

, שהיא יועצת לדרג, ויושבת פה פרידה. ורד, בודקת את התכיות ומחליפה את דיאה, יושבת פה מי שמחליפה:רבי'ד רות ג"עו
.י"אחו לא רמ. זה הדרג המקצועי של הוועדה

?מה היסיון שלכם אומר, לאור השאלה שלי, אבל יש לכם יסיון:ברוריה אליעז' גב

.אי אגיד לך, בואי:רבי'ד רות ג"עו

.הרי אתם לא מהיום בעייים:ברוריה אליעז' גב

.אין לה מושג בושא הזה, ברוריה:מתי ליפשיץ' פרופ

.אי לא יודעת:רבי'ד רות ג"עו

.אבל אי חושבת שיש לה, שהיא תאמר שאין לה מושג, לא:ברוריה אליעז' גב

.אי לא יודעת:רבי'ד רות ג"עו

.יתן לה לעות. שמע, שמע:ברוריה אליעז' גב

.ברוריה, השאלה היא:רבי'ד רות ג"עו

.כן:ברוריה אליעז' גב

.י יפעלו"וכיצד רמ, י יחליטו"אי לא יודעת מה רמ. היא שאלה של בואה:רבי'ד רות ג"עו

.האם ייתכן, היפותטית, האם ייתכן, אי שאלתי, לא מה, אי שאלתי:ברוריה אליעז' גב

?ייתכן מה:רבי'ד רות ג"עו

.רגע, רגע:ברוריה אליעז' גב

.אי לא מביה את השאלה:רבי'ד רות ג"עו

.שבין היתר רציו להתעסק עם השאלה הזאת:דיאה קורץ' גב

.משהו קרה כאן ועדי עלמה לו, רק רגע? טוב, אז עוד מעט גיע ותעי לי:ברוריה אליעז' גב

.ואולי כדאי לעצור את ההקלטה, יש עוד פעם תקלה טכית:רבי'ד רות ג"עו

?בבקשה, מה את רוצה לשאול אותי:ברוריה אליעז' גב

.אם תדייקי בבקשה, אי הייתי שמחה:רבי'ד רות ג"עו
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.שתשקף את השאלה שלי, אי אתן לך דוגמה:ברוריה אליעז' גב

.תודה:רבי'ד רות ג"עו

ואתם , מי שבכל זאת בעד, מי שחושב שעשה לו זק, אחרי שכבר שמעתם את הערעורים, האם:ברוריה אליעז' גב
לפי ', לפי מטרז, לשות את כל מה שאמרתם עד היום, ומתי, יש מי שיכול להחליט, האם באיזשהו שלב. מסיימים את זה

.של קומות? ולהחליט שאתם מוציאים את האדמות לבייה גבוה, לפי אופי השכוה', קילומטרז

.הם לא הכתובת לשאלה:מתי ליפשיץ' פרופ

.הם יעו לי, יש עוד כתובת. הם יעו לי:ברוריה אליעז' גב

.תפי את המבט לצד השמאלי, ברוריה:מתי ליפשיץ' פרופ

.תעו לי, בבקשה, מי שיכול לעות לי על כך. גם ימיה וגם שמאלה, אז אי מפה למי שאי:ברוריה אליעז' גב

היא יכולה . זאת, והוועדה הסוברית זאת. זאת התכית, בגדול? שומעים אותי, אם אי אדבר מכאן:דיאה קורץ' גב
וועדת ערר , גם אם היא תלך לוועדת ערר. היא הסוברית, לדחות אותן, לאשר אותן, התכית הזאת לקבל את ההחלטות, לקבל

.של דיוים והוועדה המוסמכת, שלא תעבור את ההליך שוב, לא יכולים להמציא תכית אחרת במקום זאת

.אוקי, אוקי:ברוריה אליעז' גב

.ואתם הוועדה המוסמכת לדון:דיאה קורץ' גב

.זאת תשובה, מצוין. הבתי, אוקי:ברוריה אליעז' גב

שכמו , קודם כל אי רואה קושי בשלב זה שהוועדה הזאת, ומה שאי רציתי להגיד, אבל, אבל, כן:דיאה קורץ' גב
בהתאם לתכית הכוללית שאושרה בוועדה , במסגרת התכית, אמרתי מוסמכת והיא החליטה להפעיל תכית להרחבת היישוב

.ועכשיו אתם אולי סוגים מההחלטה הזאת. אתם החלטתם להפקיד תכית, בהתאם לכוללית, המחוזית

.ההחלטה הייתה של קדציה קודמת:ברוריה אליעז' גב

.זה לא משה:רבי'ד רות ג"עו

.באה לממש את תכית המתאר של היישוב, אבל זו תכית שיכולה, כן:דיאה קורץ' גב

.אוקי:ברוריה אליעז' גב

. המדייות הארצית משתה כל הזמן, ביתיים, עכשיו. זאת התכית. העיין הוא כזה, עכשיו:דיאה קורץ' גב
שאולי בשבילכם זו דירה מאוד . כמו שהתכית הזאת אומרת,  יחידות דיור לדום4היא לא של , המדייות הארצית היום

עכשיו אחו מקדמים תכית יותר , במיתר. במקרה הטוב, 8- ל6בין .  יחידות לדום4אבל כבר לא מאשרים יותר , צפופה
כי זה צריך להגיע למועצה , ויכול להיות שבמועצה הארצית. 8-וכראה שזה יעלה ל,  יחידות לדום6מבקשים , כוללית
.כמו למשל התכית של בימיה גבעת עדה בצפון, את שומעת, כמו, 16-יעלו את זה ל, הארצית

? לדום8שזה :ברוריה אליעז' גב

. לדום בשכוה החדשה16:דיאה קורץ' גב

.16:רבי'ד רות ג"עו
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אתם יכולים ללכת עד הסוף ולאשר , וכמו שהיא, זאת התכית שיש היום על השולחן שלכם, עכשיו:דיאה קורץ' גב
, אבל המדייות הארצית היום? כן, אי לא יכולה להגיד מה יהיה, לא בטוח, אבל אם אתם תחליטו לדחות את התכית. אותה

,  יחידות לדום2כבר לא רוצים לשמוע מיישובים פרבריים של , במהל התכון והמטה בירושלים. לצופף, לצופף, היא לצופף
יצטרך לקפוץ לצפיפויות הרבה יותר , מי שרוצה להרחיב את עצמו. זה כבר לא רלווטי,  יחידות לדום4גם . כמו שאתם

אי לא יודעת מה תהיה המדייות בעוד , אם אתם תרצו להגיש תכית בעוד כמה שים, עכשיו. זה דבר אחד, עכשיו. גבוהות
, היא מצטופפת גם בערים. כי המדיה היא הולכת וגדלה, אלא יותר, אבל היא לא בטח לא תהיה של פחות צפיפות, כמה שים

שזה גם יישוב .  יחידות לדום במכבים8. גם, וכל אלה... ב, במרכזים של מושבים. וגם בכל הישובים הגדולים והמושבים
שלא תחשבו שאם אתם לא תאשרו , זאת אומרת. 8-הם הולכים ל. הם לא היו כאלה עם צפיפויות עד היום. קהילתי לכל דבר

. זה דבר אחד, עכשיו. יש סיכוי גדול שתידרשו ליותר צפיפות. לא, אולי לפחות צפיפות, תוכלו לחזור אחורה, את התכית הזאת
. לא מעודדת. המדיה לא מעודדת תוספת של אזורי תעסוקה. שאתם מדברים על הכסות וספות ליישוב, לגבי אזור התעסוקה

בשביל , בדרום אחו לחמים בשייים. כולל בדרום, עודף של שטחי בייה לתעסוקה בכל הארץ, יש עודף של אזורי תעסוקה
עודף . יש עודף, וכשמסתכלים על האיזון הארצי. יש המון, ובמקומות הפחות ידחים, מקומות קצת יותר ידחים שאין להם

 בשיתוף 17%אתם עם . לכם יש עידן הגב, עכשיו. עודף של צפיפויות בייה, עודף של תכיות.  ממה שצריך3פי , 2פי , בגדול
כל עוד לא תממשו , םלא תוכלו להרחיב את עצמכם צפוה למשולש שאולי זה חלק משטח השיפוט שלכ. הכסות בעידן הגב

אתם לא תוכלו מחר ללכת למשולש . היו ישיבות עם מתכן המחוז בעיין. וזה אמר גם לראש המועצה, קודם כל את עידן הגב
ולא יודעת איזו תעסוקה , חוץ מהכסות שאולי הן לא גבוהות ממגורים, שמבחית הכסות לטווח הקצר, זאת אומרת. הזה

.חוץ מאשר בעידן הגב, לא תוכלו, מחוץ ליישוב, תהיה בתוך היישוב

?את יודעת כמה פעמים בחיים אמרו לי שאי אפשר ועשיתי:מר כפיר מימון

.זה לא לעיין של אי אפשר, לא:דיאה קורץ' גב

.זה שאימא שלי אמרה לי שאי לא יכול, אם יש משהו שממריץ אותי וותן לי מוטיבציה:מר כפיר מימון

המשולש . כי אם זה וגד תכית מתאר ארצית. אתה תלוי במדיה, תשמע, אבל אתה תלוי במדיה:דיאה קורץ' גב
זה לא משהו שאתה יכול לעשות את זה פה על . בלהבים עם תעסוקה... בשביל , הזה צריך לעשות שיוי בתכית מתאר ארצית

.פשוט שתדעו את כל התמוה. אי לא רואה דרך שאתם תוכלו לעשות את זה בטווח הקצר. השולחן הזה

.מעולה:עייאש. ד. רוית' גב

.מה יהיה אתה, אבל השאלה, תוכלו להגיש תכית אחרת... אם אתם, ותמיד:דיאה קורץ' גב

.תודה רבה:ברוריה אליעז' גב

.אי רק רוצה, רגע:עייאש. ד. רוית' גב

.אבל זה תורי, רגע:ברוריה אליעז' גב

.כי זה תשובה, רק להשלים את הקודה, לא:עייאש. ד. רוית' גב

.גם את וגם אי רוצה לשאול שאלה, את תמשיכי לשאלה, בסדר:מר שלומי שטרית

.רק להשלים את הקודה:עייאש. ד. רוית' גב

.אז כולכם תדברו:ברוריה אליעז' גב

.זה באותו עיין, לא:עייאש. ד. רוית' גב

.שמע אותך. אל תדאגי, תדברי, את תדברי:מר שלומי שטרית

.רק שאלת שאלה, עוד לא אמרת את דעתך:עייאש. ד. רוית' גב

.אי מבקשת שזה ייכס לפרוטוקול גם:דיאה קורץ' גב

.זה הכל בפרוטוקול:עייאש. ד. רוית' גב
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.הכל בפרוטוקול. כן, כן, כן:מר שלומי שטרית

.רק שאלה קטה:עייאש. ד. רוית' גב

.כן:דיאה קורץ' גב

יש עיין של , כי זה למעשה אותו זה, בהמשך לשאלה הקודמת, עדיין יש, יחד עם כל מה שאמרת כרגע:עייאש. ד. רוית' גב
?כדי לבוא ולשות אותה, כמה ישה התכית. ההתיישות

.אין פה. לא יודעת:דיאה קורץ' גב

.אבל וועדות התכון. אין כללים חד משמעיים, אין כללים:רבי'ד רות ג"עו

.יש לי שאלה. אבל יש לי שאלה, כן:מר שלומי שטרית

.היא באמצע תשובה, רגע:עייאש. ד. רוית' גב

בהתאם ליעדים שמכתיבה . המדייות התכוית של מהל התכון היא מאוד דימית, כמו שדיאה אמרה:רבי'ד רות ג"עו
היה כס מאוד גדול שארגה ראש , לפי שה, 2020רק באוגוסט . צפיפויות זה ושא מאוד מאוד רגיש, אמרה בצדק. הממשלה

אי לא ארחיב בהקשר . לגבי צפיפויות, ושם רוצים בכלל לשות את כל ההסתכלות במדית ישראל, בוגע לצפיפויות, המהל
וגם , כל מקרה לסיבותיו, זה מאוד תלוי באידיבידואלי. זקה,  שים10תכית בת , אי אפשר כרגע לבוא ולהגיד, לכן. הזה

.במדייות הכללית של מדית ישראל

.המהל לא יכול לחייב את המועצה לצאת בשיווק, אבל יחד עם זאת:עייאש. ד. רוית' גב

.זה ברור, כון:מר שלומי שטרית

.ברגע שזה יהיה צפוף. אחו יכולים להחליט, זאת אומרת:עייאש. ד. רוית' גב

.אבל זה עיין קייי:רבי'ד רות ג"עו

.זו גודלה של להבים, בוא וגיד, ברגע שזה יהיה צפוף מדי:עייאש. ד. רוית' גב

, להפריד בין העיין הקייי, ואי חוזרת על זה, אי אמרתי את זה, אתם צריכים שוב פעם, רגע, אבל, אבל:רבי'ד רות ג"עו
?אוקי, שיווק זה עיין של קיין. לעיין התכוי

?של מה:ברוריה אליעז' גב

.קיין:רבי'ד רות ג"עו

?קיין:ברוריה אליעז' גב

.קיין:רבי'ד רות ג"עו

.כן:ברוריה אליעז' גב

אז אתם היום מצאים בכובע של . אלא כמועצת העיר, לא כוועדה לתכון, זה כבר עיין אולי של הכובע שלכם:רבי'ד רות ג"עו
.והשיקולים הם תכויים מקצועיים גרידא, הוועדה לתכון

.אז תודה רבה. אוקי:ברוריה אליעז' גב

. זה הפסד של כסף, יודעת שכל בית שבה בלהבים, את כמדיה. אי רק רוצה לשלוח אותך, סליחה:מר שלומי שטרית
.אחו קרוס, הרי? מדוע אתם לא מטפלים בזה, זה אחד. את יודעת את זה

.זה לא לוועדה הזאת, שלומי, שלומי:עייאש. ד. רוית' גב
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.צפיפויות וכאלה, הם באים ואומרים לו לבות. לא, לא, לא, זה אחד:מר שלומי שטרית

.אבל זה לא לוועדה הזאת:עייאש. ד. רוית' גב

, קודם כל תעשו תשתיות? לא דואגים ראשית לתשתיות, מדוע אתם כמדיה, דבר שי. זה דבר ראשון:מר שלומי שטרית
.אחרי זה תדברו בכלל על בייה

.אי יודעת שמדברים פה על לעשות:דיאה קורץ' גב

אז איזו זכות יש לכם . ולאף אחד הוא לא הזיז בכלל,  שה מצומת פה בלהבים15אחו סובלים פה :מר שלומי שטרית
?כרגע

מדברים , שר האוצר, אבל כמו שאתה שמעת בחדשות, מה שאתה שואל אותי, זה לא המומחיות שלי:דיאה קורץ' גב
כדי שלא יקרו , תעסוקה. ... אלא גם ממגורים, שזה לא יהיה רק מתעסוקה. על זה של לעשות שיוי באופן גביית הארוה גם

אז זה . שזה טוב למדיה, ולא מסיבות תכויות אמתיות בשביל המדיה, מקרים שמקימים אזורי תעסוקה מסיבות של ארוה
.אבל יש עוד סיבות, כן, זה לא התחום שלי, שוב

.זה לא התחום שלך באמת, אוקי:ברוריה אליעז' גב

, אי חושב שגם אם המהל מגיש ערעור. באותו עיין. לפי שאת ותת את דעתך באותו עיין, ברוריה:מתי ליפשיץ' פרופ
.עצהאי לא חושב שהמהל יכול להקים איזושהי שכוה בלי שיתוף פעולה של המו, והערעור שלו מתקבל

.אי לא יודעת. אי גם חושבת:דיאה קורץ' גב

.הוא לא יכול:מתי ליפשיץ' פרופ

.אוקי:ברוריה אליעז' גב

זה לא משה מה בכלל יהיה בערעור , ותעמוד על דעתה, ואם המועצה תהיה איתה. הוא לא יכול:מתי ליפשיץ' פרופ
.לא יתן להתקדם בלי שיתוף פעולה של המועצה. שיגיש המהל

.טוב:ברוריה אליעז' גב

.לא יתן:מתי ליפשיץ' פרופ

.תודה:ברוריה אליעז' גב

.לא מתאים לו שרוית, וכון להיום. וזה אחו צריכים לקחת בחשבון:מתי ליפשיץ' פרופ

.ושמעתי מה שכולם אמרו, אז אי האחרוה בסבב, אוקי:ברוריה אליעז' גב

.יש את עדי, את לא אחרוה, לא:עייאש. ד. רוית' גב
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אחרי , אבל עכשיו כמעט האחרוה. אי אתן לך את הכבוד להיות האחרוה בסבב. עדי, סליחה, אה:ברוריה אליעז' גב
אי באתי לוועדה ששמעה את . אתם תשמעו מתוך דבריי מה אי חושבת, כי זה, אז אי לא אחזור על מה שאמרו, ששמעתי

זה לא ,  תושבים לערך שדיברו50, ואמם. מה חושבים תושבים, רציתי לשמוע באמת. באמת באוזן קשבת ולב קי, ההתגדויות
כי כולם , מה עוד שזה היה צפוי אמם שידברו כולם בפה אחד. אבל אי מיחה שזה בכל זאת משקף לא מעט, משקף את הכל

וזה הפריע מהסיבות . ממש, זה הפריע להם. אבל שמעתי באמת מתוך הקרביים שלהם את סיבות ההתגדות, באו להתגד
אי רוצה להוסיף . גם מן הסיבות שאחו עוד לא מוכים עם שרוים וזה יקשה. שכבר ראש המועצה בפתח דבריו אמר אותן

, 40וזו היציאה לכביש , אבל היא הובאה לידי דיון בשיחות הקודמות שלו, קודה שלא הודגשה מספיק עכשיו בשיחה הזאת
וכולו . תו לו להבין שלא תהיה יציאה כי יש רכבת, אלא יתרה מזאת, שלא קיבלו שום הבטחה לכך, 40לכביש ? הוא קרא

ושמעתי עוד אזרחים מדברים על העדיפות . הייתה אמורה לפתור, 40יודעים שהרכבת לא פותרת את מה שהיציאה לכביש 
באמת שמעתי סיבות על , ובשיחה הזאת. וכדומה וכדומה, שהם לא באו לגר במקום שדומה ומתרחב לעיר, שלהם ליישוב קטן

ואחרי שגם אי קיבלתי , אחרי גם שרוית שאלה את השאלות המבהירות, אי חושבת שהסיבות האלה. למה לא, כף המאזיים
המועצה תחליט על הצביון העתידי , שבכל מקרה, מתי, שהבהירה, אי שמחה על ההערה של מתי, אבל במיוחד, את התשובה

שתרצה להפוך , לא היום ולא לעתיד לבוא, שאי מאמיה שלא תהיה שום מועצה. אז זה מרגיע אותי. של השטחים שברשותה
שאי מקווה , כיוון שאי סומכת על ההיגיון הבריא, אז לכן. 'ועיר מגדלים וכו, את המקום הזה לעיר ולשכוה צפופה מאוד

אי לא , באמת. מה לרוץ על זה, אין טעם היום כשכולם אומרים שאין מוכות לכך, שהוא באמת כך יהיה, שאי לא אתבדה
, מה השוויון שעשוי לשבור את מה שאמרו קודם כימוקי גד, אי מסה לשים בחלק השי של המאזיים. רואה את הטעם

אין לו על כל ,  יגיעו לכאן8200-מה עוד שאם הייתה איזושהי אמירה ש, מה עוד. ואי לא מוצאת עדיין שום סיבה שהיא תהיה
,  שים הם ימכרו את המקומות5והאמו שתוך , גם אם חשבו שהם לא יגיעו ולא האמו שהם יגיעו, גם אם חשבו. תשובה

בוודאי , אין לי שום דבר לשים על הכף השייה של המאזיים, אז אם כרגע. הם ביתיים עוד לא מגיעים עכשיו. אחו לא שם
. אי רוצה בבקשה להוסיף לפרוטוקול הערה מאוד חשובה לי, אבל. חכו עם זה, חכו עם זה, ה'חבר, שההיגיון הבריא אומר

בין . אחו צטרך לדון עוד הפעם, שאם להבא, ואי רוצה לבקש שהקודה הזאת, לגבי בים ממשיכים, בסקר שאלה שאלה
.זה ייפתח יח בעוד, בין אם אי לא אהיה פה, אם אי אהיה פה כבר

.ברוריה, זה תפקיד צחי:מתי ליפשיץ' פרופ

?מה:ברוריה אליעז' גב

.התפקיד הוא צחי שלך:מתי ליפשיץ' פרופ

אי מבקשת תמיד לשקול את זה , ואז, ואז.  שים3-בפחות מ,  שים הוא לא צחי כבר3בעוד . כן, כן:ברוריה אליעז' גב
ראשוים בתוך הקריטריוים שייכסו , כן יתן להם את האפשרות להיות ראשוים. שבים ממשיכים יהיו כן בראש מעיייו

.לכל שיווק שהוא

. 8200-שהממשיכים יהיו ב, יש לי רעיון:מר יוסף יסן

.זאת אפשרות שכל אדם יהודייה הייתה מברכת על זה, זאת אפשרות:ברוריה אליעז' גב

.ואז פתרו את הבעיה:מר יוסף יסן

.אוקי. וכל אבא היה מסכים אתך:ברוריה אליעז' גב

.אי שומעת, אי שומעת:עדי זד' גב

.היא שוב לא שומעת? עדי, שמעת את הדיון קודם:ברוריה אליעז' גב

?את רוצה לומר משהו, עדי? את רוצה לומר משהו, עדי. שמעה, כן, כן:מר יוסף יסן

.אי אשמח, כן. אי אשמח, כן:עדי זד' גב

.שומעים, שומעים אותך:ברוריה אליעז' גב

?אתם שומעים אותי:עדי זד' גב

.כן:ברוריה אליעז' גב
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.חיובי. כן:מר יוסף יסן

?אתם שומעים עכשיו. הגברתי כדי שתשמעו טוב, אוקי:עדי זד' גב

.כן:ברוריה אליעז' גב

אבל אי , כי את כל הטיעוים החכמים והבוים כבר אמרו חבריי, טוב אז יש יתרון בלהיות האחרוה, יופי:עדי זד' גב
לא . היישוב הזה קם כיישוב קהילתי.  משפחות600כשהיו פה ,  שה30לפי . ... רוצה להעיר עוד קודה אחת ככה לתשומת לבו

,  שה30כון שלפי . כאלטרטיבה ליישובים מסוגים אחרים שיש פה באזור. כאלטרטיבה לחיי עיר. לא כעיר, כמטרופולין
יש שם . מעה יוצא מן הכלל, יכול היום למצוא היום בבאר שבע, אבל מי שרוצה חיי עיר, באר שבע לא הייתה מה שהיא היום

אי חושבת . ואלה שרוצים לגור במגדלים, ואלה שרוצים דיור צמוד קרקע. בטעמים שוים, מפוארות, גדולות, שכוות טובות
אי , כון... אלא בדווקא בלשמור באיטימיות היחסית מהמקום ה, היא לאו דווקא בצורת הבייה שלו, שהייחודיות של להבים

ואי חייבת להגיד שאי הרבה . עוד המרחק הוא גדול מאוד,  תושבים11,000 משפחות לבין 600אבל בין ,  משפחות600אפשר 
ודווקא בשתיים וחצי האחרוות ובחודשיים . אבל ציבורית בלהבים, בטח לא פוליטית, מאוד שים לא הייתי פעילה מבחיה

את המשפחות , וראיתי ופגשתי את האשים הצעירים שהגיעו לפה, כששמעו את הטיעוים ושמעו את ההתגדויות, האחרוים
. הם לא רוצים לגדול עד אין סוף. הם לא רוצים עיר. כי הם רוצים יישוב קהילתי איטימי, הצעירות שהגיעו לפה מבחירה

.כמו שגם את אמרת, ברוריה, לצערי... ילדיי, אי. שמעתי את הכאב שבקול שלהם

.כי לא שמעו את זה בהקלטה, תחזרי על המשפט הזה:ברוריה אליעז' גב

ואי רוצה לשמור , ה הצעירים'על החבר, אבל אי כן מסתכלת על הקהילה הצומחת פה מסביבו, ממשיכים... :עדי זד' גב
ולא אם צטרך לצאת בצומת , אם אחו שמור על הייחודיות שלו, והם לא ילכו מכאן. ואי רוצה שהם לא ילכו מכאן. עליהם
 דקות 52אי וסעת . בעידן הגב, אי עובדת מעבר לכביש. כולכם יודעים איפה אי עובדת. מ" ק5,  דקות52ולסוע , להבים

ובלי תכון , ואחו יודעים היטב מה המשמעות של יישוב שגדל בלי תפיסה אסטרטגית. מ האלה" הק5כדי לעשות את , לפעמים
עד שהיא תתפוס את , יש לו הרבה שים עד שתהיה מבוססת, יש לו כרגע את שרוית. אפשר להירגע, אז בואו. ובלי תשתיות
. ואין מה למהר, ים שאחו רוציםעד שמערכות החיוך והקהילה יוכלו לתת מעה מיטבי ולשמור על איכות החי, המקום שלה

שאחו לא צריכים לפחד , אבל אי מסכימה עם האמירה של מתי, אי מסכימה עם הרבה ממה שאמר, ואי מסכימה עם מתי
לא ישתפו , ואם ראש המועצה והמועצה שלו. המהל לא יכול לכפות עליו. אם המהל יכול לכפות עליו, ממה יקרה עם המהל

שהדבר היחיד , ולכן בתוים האלה, צריך לשמור על הפרופורציות. אז אי אפשר לכפות עליו בייה לגובה ודברים כאלה, פעולה
ולכן , ושמור על הייחודיות של היישוב, קצת המקורות שלו, זה הכסף שיגיע מהמהל, שאולי היה יוצא מאישור של שרוים

. צביע בעד ההתגדויות, וכמובן, כמו שהיא, בואו שמור על להבים, אי ממש מבקשת ומצטרפת לכל עמיתיי וחבריי במועצה
.אבל אי מקווה ששמעתי אותי, סליחה שאי מאלצת אתכם להל את השיחה גם בזום

.עדי, בריאות, בריאות:מר יוסף יסן

.שמעו הכל, הרבה בריאות:ברוריה אליעז' גב

?את רוצה לומר משהו, מלי:מר יוסף יסן

.לפי שמלי, רגע. לפי שאת אומרת, מלי, ורגע. תודה רבה, תודה:עדי זד' גב

.שומעים, שומעים אותך:ברוריה אליעז' גב

.אי רוצה להגיד לכם, אי רוצה רגע לפי שמלי מוסיפה:עדי זד' גב

.מלי:מלי פולישוק' גב

.מלי:מר יוסף יסן

אי רואה בזה את . להגיד תודה רבה רבה על כל ההתעייות והמוכות ללכת לקראת. סליחה, מלי:עדי זד' גב
.מיום שישי אתם כל הזמן מסביבי ותודה רבה, ובאמת. הקהילתיות האמתית שלו

.בריאות:ברוריה אליעז' גב
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.העיקר שתהיי בריאה:מלי פולישוק' גב

.מלי, כן:מר יוסף יסן

מטעם , שצריכה לראות, ציגה בעלת דעה, מה שמכוה, אי, כמו שאתם יודעים, אז אי, טוב:מלי פולישוק' גב
וזה , רק אתם צריכים לזכור דבר אחד. הכל טוב ויפה. ואתם הדרים, שהדברים מתהלים כמו שצריך, גופי התכון, הממשלה

צריכים להיות , וכל השיקולים שלכם, שאתם מליאה של וועדת תכון, אי לא מזהה את השמות והתפקידים, אמר לפיי
וזה לגיטימי , ואיך אתם רואים את עתיד היישוב שלכם, ומה אתם, זה בהחלט בגדר תכון, מה שעכשיו אמרה עדי. תכויים

שכאילו שאתם , כדי שדעתכם תישמע, ולכן אי רוצה להמליץ לכם. לא בתחילת הדרך. אבל אתם בשלב של התגדויות, מאוד
בהחלטה , אבל תכתבו בכל, הכל כון. על אופי היישוב, על תחבורה, דיברתם על תשתיות. שיהיו תכוים, מחליפים פה היום

ככה יהיה יותר קשה להתגד , ככל שתפרטו יותר. שזה יהיה מפורט. על כל ההיבטים שלהם, את הימוקים התכויים, שלכם
אז לכן חשוב . כי בעלי הקרקעות וודאי יערערו לכאן או לכאן, זה יגיע לוועדת ערר, ומה שלא תחליטו, זאת וועדת הערר. לכם

שכל חברי או , כי לפי הדעות ששמעו פה, אי לא מכירה תקדים שיישוב שלם. מאוד שהימוקים שלכם יהיו חזקים ביותר
. שזה הפקדה של תכית להרחבת יישוב, מחליטים לדחות משהו שהוחלט עליו בעבר, כמעט פה אחד, כמעט כל חברי המועצה

, ויכול להיות שתצטרכו גם להגיע לארצי. גם אם היה בעבר, אבל זה בהחלט יוצא דופן. ייתכן שיש. אי לא מכירה כזה תקדים
הייתי פעם חברת , למרות כל חילוקי הדעות המובים, לכן. בכלל לא אתפלא אם תצטרכו להגיע לזה. לוועדת התכון הארצית

, אם היה אכפת לכם. אי לא כסת אליהם, ושים אותם רגע בצד, אי מכירה את כל חילופי המחמאות הפוליטיים, מועצה
זו סתם . תלכו ביד אחת, תהיו מחוברים ביחד, ככל שאתם הולכים עד הארצי, ואי בטוחה שאכפת לכם מהיישוב שלכם

אי אגיד את זה , אבל המלצה של מישהי שיש לה גם יסיון וגם באה מהכיוון של, היא לא המלצה מקצועית? כן, המלצה
לפי , זה צריך להיות לפי החוק. זאת ההשקפה שלי. אי מאמיה שאשי היישוב צריכים להחליט על היישוב שלהם, אחרת
לא הייתם , אגב. זו הסמכות שיתה לכם. אבל הם צריכים להחליט, תכויים, לפי שיקולים מקצועיים לחלוטין, הספר

אבל שכל השיקולים שלכם יהיו מקצועיים תכויים . בגלל שקיבלתם הסמכה להחליט על עצמכם, אי פה, מקבלים הסמכה
.לחלוטין

?מישהו רוצה להוסיף עוד משהו. תודה, אוקי:מר יוסף יסן

.אי רוצה מבחיה מקצועית, כן:מר שלומי שטרית

.רק עוד משפט אחד:מלי פולישוק' גב

.לדבר קצת על המקצועיות:מר שלומי שטרית

.רגע:מר יוסף יסן

.משפט אחד, רגע:מלי פולישוק' גב

.היא רוצה להוסיף:ברוריה אליעז' גב

זה כון . לתכן קדימה, כפי שאמר פה לפיי, יהיה לכם קשה מאוד לא לקדם את היישוב ולראות:מלי פולישוק' גב
.כ תחיל למלא את הדירות"ואח, וקודם פיתוח, וקודם תשתיות. אבל בידיכם הכלים לעשות את זה במסורה, לתכן קדימה

.שלומי, כן. טוב:מר יוסף יסן

.אז כפי שמלי פולישוק:מר שלומי שטרית

.מלי, מלי:מר יוסף יסן

משת . אין יציאה וספת ליישוב להבים, 2017שכבר משת , אי גם רוצה לציין, מלי פולישוק צייה:מר שלומי שטרית
, מדוע עד רגע זה לא הבאתם עמדה סותרת. יודע מזה, ראש המועצה, אדוי, וגם אתה, גם ראש המועצה הקודם ידע מזה, 2017

, חושבים ורוצים ומעוייים שאו חשוב על זה או דון בזה, גם אם מוסדות התכון להבא, בוסף. אם יש יציאה או אין יציאה
. ולא מסוגלים לחיות פה התושבים.  שה מפקקים וראיים15שסובל פה , אחו פה יישוב להבים. שיעשו לו תשתיות, ראשית

, לכן. וזה מה שמעיין אותם, הם רק רוצים למכור קרקעות. זה לא הזיז, לאף אחד ממוסדות התכון, ולאף אחד זה לא הזיז
.תודה רבה. תשתיות, ראשית, אחו רוצים
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?שלומי, שמעת, על צומת להבים:מר יוסף יסן

.כל מילה וספת מיותרת, יש פה קוצזוס:מר שלומי שטרית

.הושא הולך לערר. אבל זה הולך לערר, לא:מתי ליפשיץ' פרופ

?עוד למישהו יש משהו להוסיף, חברים, טוב:מר יוסף יסן

מעבר , השאלה היא אם לא כבר לפרוטוקול, ואי לוקחת דווקא את מה שמלי אמרה פה, רגע, השאלה:עייאש. ד. רוית' גב
מדוע אחו , בצורה שלא משתמעת, לא צריך להגיד, כי שמעו את ההתגדויות, לזה שאחו מסכימים ומסכימים ומסכימים

.יוצא מכאן לוועדה, כי כל הדבר הזה וכל הפרוטוקול הזה, בצורה של רשימה סדורה, זאת אומרת. מקבלים את ההתגדויות

.זה בדיוק מה שאחו, רוית, רוית:מר אלעד ארזי

.זה מה שאחו הולכים לעשות:רבי'ד רות ג"עו

?אתם עושים את זה, אה:עייאש. ד. רוית' גב

.כן:רבי'ד רות ג"עו

.כן:מר אלעד ארזי

.רק רציתי לוודא שמישהו יעשה את זה, בסדר, לא:עייאש. ד. רוית' גב

.ירכז, ירכז:ברוריה אליעז' גב

.יגיד את זה לפרוטוקול, לא:עייאש. ד. רוית' גב

.ואז שמע, כן:ברוריה אליעז' גב

.אחרי שאתם מסחים ומסגים, אלעד, בהמשך לדברים האלה, אי חושב עוד משהו:מתי ליפשיץ' פרופ

.כון:עייאש. ד. רוית' גב

.100%-ואחו סומכים עליכם ב:מתי ליפשיץ' פרופ

.בכל זאת תשמיעו את זה:ברוריה אליעז' גב

.שווה שחברי הוועדה הזו:מתי ליפשיץ' פרופ

.ישמעו:ברוריה אליעז' גב

.יעברו על זה:מתי ליפשיץ' פרופ

.כון:ברוריה אליעז' גב

.ויראו אם צריך משהו להוסיף:מתי ליפשיץ' פרופ

?מתי, קיבלת:מר אלעד ארזי

.קיבלו, כן:עייאש. ד. רוית' גב

?לפי ששמעתם אותו:מתי ליפשיץ' פרופ

.אם קיבלת את זה. אי שואל אם אתה ראית את המצגת, לא:מר אלעד ארזי
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.אי לא ראיתי אותה, לא:מתי ליפשיץ' פרופ

.אז אחו עכשיו עבור לזה:מר אלעד ארזי

.ושא וההחלטה תתקבל היום, אחו עבור ושא:ורד ארז' גב

?כון, זה, זה:מתי ליפשיץ' פרופ

.כן:מר אלעד ארזי

תו לו גם כן לראות . אתם כרגע יוצאים לסח מסמך בעקבות הכל, מה שאי אומר. תודה, אז יש לי:מתי ליפשיץ' פרופ
.פחות מילה, אולי עוד מילה, כדי שראה, את המסמך

.הם יציגו עכשיו, הם יציגו:עייאש. ד. רוית' גב

?כרגע:מתי ליפשיץ' פרופ

.זה חלק מהפרוטוקול, כן:עייאש. ד. רוית' גב

. דקות אחורה5אי חוזר . אז כל מה שאמרתי לא:מתי ליפשיץ' פרופ

? דקות20, כמה זמן זה לוקח:עייאש. ד. רוית' גב

אחו מקד כרגע בהיבט . כי אתם באמת כבר העליתם את רוב הדברים, אחו עשה את זה מהר, לא, לא, לא:מר אלעד ארזי
אחו , בסוף. אי אומר אותם שוב למען הפרוטוקול והסדר, גם אם הם אמרו, אי אעבור על כמה דברים. המקצועי, התכוי

.צריכים לעמוד מאחורי החלטה כזאת בהיבט המקצועי

.רק אם אפשר להגיד מי מדבר וקצת להגביר את הקול:מלי פולישוק' גב

.מדבר מהדס המועצה:ברוריה אליעז' גב

?את רוצה להביא אותה לפה:מר אלעד ארזי

.לא צריך. רק לשמוע אותו, לא. אוקי:מלי פולישוק' גב

.מביאים אותך קרוב אליו, הה:ברוריה אליעז' גב
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התכית . לחוק תכון ובייה'  א62בהתאם לסעיף , 2017שכות שרוים הוגשה לוועדה המקומית בשת , טוב:מר אלעד ארזי
ועד גבול השיפוט הדרומי של המועצה המקומית , מגבולה הדרומי של שכות שרוית, מציעה הקמת שכוה דרומית חדשה

התכית מציעה מגוון מגורים . ישובהתכית היה השלב האחרון הממצה את זכויות תכית המתאר המאושרות של הי. להבים
שתיים , 2019זה בשת , פה בדף הבא, מה שיתן לראות פה בסקיצה, טוב.  מגרשים535-ו,  יחידות דיור816. וייעודים לווים

אחו קוראים לו המשולש . בעצם להבים קיבלה תחום שיפוט חדש, צו המועצות המקומית, אחרי ההפקדה של שכות שרוים
בשקופית הבאה יתן . בימים אלה אחו בתהליכים של העברתו לתחום התכון.  דום ליישוב4,400שבעצם הוסיף עוד , הצפוי

. קו מתח עליון, מסילת רכבת, זה סוג של פרוזדור תשתיות.  דוםB ,2,100- וAבעצם יש פה שטחים של , לראות חלוקה
בהתייחס לחוות הדעת של . יהיו שטחים לתכון.  דוםD ,2,300- וCשטחים . על השטחים האלה לא יתוכן דבר, בעיקרון

להגדיל את הכסות המועצה , תעסוקה, עתודת היישוב למסחר, הם יתוכו להרחבה,  והלאה2030מהל התכון לשת 
היישוב להבים הבין שיש לו עתודת , בעצם להבים, רק שתיים אחרי הפקדת שרוים, זאת אומרת, קודה משמעותית. מארוה

צריכים לראות . יש פה עכשיו מרחב עק, זאת אומרת. דרש תכון כוללי, ולכן אי אומר בראייתו, קרקע וספת משמעותית
, המרחב הדרומי תוכן כאילו אין בלתו, זאת אומרת. שלכשעצמו עמד פריסטדדיג, איך הוא משתלב עם המרחב הדרומי

שכות . אי רק אקריא למען הפרוטוקול. עכשיו צריכים לחשוב ראייה כוללית, יש משולש צפוי, ה'חבר, ופתאום הם אמרו לו
הרחבת , בימים אלו מקדמת הוועדה. י וועדת הגבולות"שרוים הופקדה כשתיים לפי הגדלת תחום השיפוט המויציפלי ע

י רשות מקרקעי "הוצגו מספר חלופות תכון לשטחים אלו ע, במהלך השה האחרוה. מרחב התכון בהתאם לגבולות השיפוט
יצא איזה סיכום לדיון שהיה שבוע . מסחר ותעסוקה, החלופות כוללות תכון שטחי מגורים. ישראל ולשכת התכון המחוזית

מדובר בתכית של שכוה בחדשה בחלקו הדרומי של . אי לא השתתפתי בדיון. או לפי שבועיים, היה בו ראש המועצה. שעבר
לרבות תכון הכולל מגמות , להביםראוי שבחיתה תעשה בראייה כוללית של כל מרחב התכון החדש של היישוב . היישוב
כיום רובן המוחלט של הכסות , אי עוד פעם חזר, היבט כלכלי. 'וכו' שיווק מדורג וכו, מוף כלכלי ליישוב להבים, פיתוח

אחו . אמרו את זה פה כל החברים. תגרום להוצאות וספות, הקמת שכוה וספת. היה מגביית ארוה למגורים, המועצה
מחסור בתשתיות . ולתכן את זה אסטרטגית, אחו צריכים למצוא מקורות הכסה. רוצים לשמור על סטדרט גבוה ביישוב

. קוב ביום'  מ2,000-המתקן מתוכן לטפל בכ. קוב ביום'  מ1,300-ש היום מטפל ב"המת. ש"יש לו היום מת. ביוב והשקיה
ש שלו "המת.  דברים2יש פה בעצם , אי אסביר, זאת אומרת. מאגר הקולחין הקיים הגיע בימי החורף לקצה גבול היכולת

צריך להעביר , על מת שהוא יוכל לטפל יותר. זה מה שהוא יכול לטפל. קוב'  מ2,000-ב, זאת אומרת ברמה מכית, יכול לטפל
כרגע המאגר שלו . מאגר מים, יש בעצם מאגר, ש"בוסף למת. כדי שהוא יוכל לטפל ביותר מים, אותו שדרוג טכי משמעותי

על מת שוכל . ואירועים כאלה ואחרים, וכבר היום בימי החורף יש לו הצפה, על מת, זאת אומרת.  קוב40,000-יכול לעמוד ב
כ. צריכים לבות מאגר מים וסף, לטפל ביותר מים
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שיוקם מחלף וסף בין שרוים , ל תיבי ישראל"מכ, אבל יש סיכום בין ראש המועצה הקודם לבין יסים פרץ:מר יוסף יסן
.לשרוית

?אז למה לא הבאתם מכתב:מר שלומי שטרית

.גם מדובר על זה, זה:מר יוסף יסן

.תוריד את זה ממי, שראה, למה אתה לא מביא אישור? למה לא הבאתם:מר שלומי שטרית

?במסמך, איפה:עייאש. ד. רוית' גב

. שים5,  שים4יש לך את זה , למה לא:מר שלומי שטרית

?יש לו מסמך כזה:עייאש. ד. רוית' גב

.אי לא ראיתי מסמך כזה:מר יוסף יסן

.אוקי:עייאש. ד. רוית' גב

.אמר את זה בוכחותך, בישיבת מועצה, וראש המועצה הקודם:מר יוסף יסן

.אלא אם כן יש לך, אי לא ראיתי מסמך כזה. זה בסדר, לא:עייאש. ד. רוית' גב

.רוצים לראות מחלף בוי. לא רק אישור, אחו רוצים לראות קודם כל מחלף בוי:מר שלומי שטרית

.אי לא זוכרת:עייאש. ד. רוית' גב

.אשר את השכוה, לאחר מכן, לא רק מחלף בוי:מר שלומי שטרית

.לך תזכור,  שים6:עייאש. ד. רוית' גב

למה הוא לא שולח את המסמך , יח שזה הלך איכשהו לאיבוד? אבל למה הוא לא שולח מחדש:ברוריה אליעז' גב
?מחדש

. פעמים שיפה למשרד התחבורה10אי פיתי אליו , הוא לא הביא. כי זה אצל יוסי:מר שלומי שטרית

.בוא תקדם, בוא, טוב:מר יוסף יסן

?אז למה העלית את זה:עייאש. ד. רוית' גב

47עמוד  01/08/2021 מתאריך:2021003פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מס' 



619-0457366המשך תוכית: 

,  לכל היישוב2024, 2023הוועדה בחה את תוי האכלוס הצפויים לשת . מוסדות חיוך, שירותים לציבור, טוב:מר אלעד ארזי
טרם החלו תהליכי רישוי של , בשלב זה. ומצא כי יש צורך בהקמת בית ספר וגי ילדים וספים, לרבות אכלוס שכות שרוית

ראה כי ככל שלא , מבלי לקחת בחשבון את יחידות הדיור התוספתיות המוצעות בתכית זו. מוסדות חיוך וספים ביישוב
זאת בהתאם לפרוגרמה של משרד החיוך , צפוי להתוות חוסר בכיתות לימוד וכיתות גן, ייבו מוסדות חיוך וספים ביישוב

המהווה , אמם בהתאם לספח הפרוגרמטי לצרכי ציבור: חוות הדעת המקצועית. בדבר כמות מקסימלית של תלמידים בכיתה
לא החלו הליכי רישוי בייה של , אולם בפועל, יתן מעה לצרכי ציבור בתחום התכית ואף מעבר, חלק ממסמכי התכית

אחו אמורים , אבל. ותת מעה לשכוה עצמה, בשרוים כשרוים, זאת אומרת. מוסדות חיוך שאושרו בתכיות קודמות
: ירידת ערך הכסים. 2024, 2023אחו מדברים פה על שת , עוד פעם, וביישוב זה, להכין את עצמו בשכות שרוית

קיים מלאי גדול של , שכוה הכוללת מגרשים מסוגים שוים, אמר כבר כיום בשכות שרוית, בהתייעצות עם שמאי מקרקעין
, י משקיעים"חלק מהמגרשים בשרוית רכשו מלכתחילה ע. ועדיין אים בויים, י רשות מקרקעי ישראל"מגרשים ששווקו ע

יביא להגדלה משמעותית של , המהווים תוספת למגרשים הריקים הרבים הקיימים,  מגרשים חדשים535ולפיכך מכרז וסף של 
 מסך 30%שזה בערך , 200באזור . משכות שרוית, אפשר קצת פה להתרשם מהתקדמות השכוה. היצע ולדילול המחירים

לא : חוות דעת מקצועית.  מגרשים ריקים או בשלבים כאלה ואחרים של היתר285ובערך ,  בבייה120. המגרשים מאוכלסים
כך , יצוין כי תכית שרוית לא הגיעה לכדי מימוש מרבי. הוצגה חוות דעת שמאית התומכת בטעה הזאת שיהיו מחירים

, התגדות וספת, טוב. יגרום דווקא לעיכוב בהתפתחות היישוב, שיישום התכית הוכחית והוצאה מן הכח אל הפועל בעת הזו
, כך שבייה מסיבית בהרחבה, כפרי ליישוב-בהתגדויות עלה הרצון לשמר את הצביון הקהילתי. זה שיוי מיישוב קהילתי לעיר
.איה תואמת את אופי היישוב

?זה מה שאתה אומר, אחו היה עיר, אם שרוים תקום, אם אחו עבור. אי לא מבין, רגע:דובר

ואי רוצה פה להתערב , זה חזק ממי. זה חזק ממי, סליחה. אי פה רוצה להתערב, לא, לא, אבל, לא:מר שלומי שטרית
י לגבי המשולש "מה התכית של רמ, אי פוה אליך ושואל אותך, אלעד. כל חברי המועצה, מדבר שמסתירים מכל התושבים

?האם זה כון שהם רוצים שם לבות שם שכוות מגורים או לא? הצפוי

.שלומי, שלומי, שלומי, רגע:מר אלעד ארזי

.זה כל הושא פה. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד:מר שלומי שטרית

.תן לי לסיים, שלומי:מר אלעד ארזי

.היא אמרה, תשאל אותה:עייאש. ד. רוית' גב

.זאת עיר ללהבים, י"התכית של רמ. זה עיר, שכוות מגורים וספות. זה עיר. רוצים לבות שם, שכן:מר שלומי שטרית

.תן לי רק לסיים, שלומי:מר אלעד ארזי

?אבל מה זה רלווטי לשרוים:עייאש. ד. רוית' גב

?מה:מר שלומי שטרית

?מה זה רלווטי לשרוים:עייאש. ד. רוית' גב

.לא עיר, יוסי אומר. למה עיר, יוסי אמר. למה עיר, הוא אמר, הוא שאל למה עיר:מר שלומי שטרית

.מה שמודגש בשחור זו ההתגדות, לא:מר אלעד ארזי

.יוסי, אתה לא הבת את המסמך:עייאש. ד. רוית' גב

.אחו מתייחסים למה שהתושב אמר, זו ההתגדות של התושב:מר אלעד ארזי

.במקרה הוא לא מקבל, פה. חלק הוא מקבל וחלק הוא לא, זו ההתגדות. אתה לא הבת את המסמך:עייאש. ד. רוית' גב

.שלא קיימת חריגה ביעד האוכלוסייה, אי כותב, להיפך, הה:מר אלעד ארזי
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אי לא מקבל , שהוא אמר, היה משהו אחר, גם קודם. לא הבת את המסמך. שלא קיימת האוכלוסייה:עייאש. ד. רוית' גב
.אחו לא עוברים את הסף, 3,850כי . את ההתגדות

.כון:מר אלעד ארזי

.לגבי המספר, המספר:ברוריה אליעז' גב

לא קיימת חריגה מיעד האוכלוסייה שבתכית , חוות הדעת המקצועית בושא יישוב קהילתי לעיר. אי ממשיך:מר אלעד ארזי
. אכן לא התקיים שיתוף ציבור לתכית: אי שיתוף ציבור. י בחרי הציבור"מדובר בסוגיה של מדייות המוכתבת ע. המתאר

היא , והדרך היחידה שלהם להביע את דעתם, לא התקיים שיתוף ציבור, התושבים טועים כי מאז אישור תכית המתאר
אין חובה בחוק לקיים , למרות זאת. לא התקיים שיתוף ציבור, חוות דעת מקצועית לתכית. במסגרת התגדויות לתכית

עולה כי הבלבול , מפרסומים של המועצה וקטעי פרוטוקולים. הטעיית התושבים בשם השכוה. שיתוף ציבור לתכית מסוג זה
טעה : חוות דעתו היא. בעוד מדובר בתכון שכוה חדשה לגמרי, ווצר הרושם כי מדובר באותה השכוה, בין שמות השכוות

הם התייחסו פה , התגדות החברה להגת הטבע. והוועדה איה עוסקת בעייים כאלה, איה עולה כדי טעה תכוית, מסוג זה
אחו . היבטים תחבורתיים של הפרבור, חתך רחוב, שכוה פרברית, בעל ערכיות ופית אקולוגית, פגיעה בשטח. לכמה היבטים

הרחובות זהים בחתכם לרחובות , באשר לחתכי רחובות. תואמת להוראות תכית המתאר, אמרו שהצפיפות המוצעת בתכית
: בושא התגדות המועצה המקומית בי שמעון. ואין לשות את רוחב החתך, זה לא כון, וגם במקרה הזה, הקיימים גם היום

יש צורך . אכן קיימת חריגה. ומצא כי קיימת חריגה, גבולות התכית בדקו לאור עדכון גבולות השיפוט בין המועצה האזורית
.בהתאם לגבול השיפוט, לדייק את הגבול ואת הקו הכחול

.אם מותר לדעת, איפה חריגה:ברוריה אליעז' גב

.אם את רואה, את יכולה להסתכל בסרטוט, יש שם:מר אלעד ארזי

?כמה מטרים:ברוריה אליעז' גב

.אין לו שום משמעות, אין לו שום משמעות. יש שם איזה מטרים בודדים, כן:מר אלעד ארזי

.אוקי, זה לא רציי:ברוריה אליעז' גב

שם . במוחמד השתלט על כל שרוית שם, ואצלו, מטר, אבל תראי איך שומרים על הקרקעות שלהם:מר שלומי שטרית
?איך וציא אותם משם. להשתלט שם על אדמות של התושבים, באישור, תתי לו, זה אתה כן, שם

. אחו ממליצים לדחות את ההתגדות, לעיין חריגה מיעד האוכלוסייה. אי עובר בקצרה על ההמלצות, טוב:מר אלעד ארזי
לעיין מחסור בשירותים . קיימים עומסי תועה ביישוב, אכן. לקבל את ההתגדות, עומסי תועה כבדים. לא קיימת חריגה

אלא החלטת בחרי , לא הוצגה חוות דעת שמאית התומכת בטעה זו, לעיין ירידת ערך הכסים. לקבל את ההתגדות, לציבור
. מתכית המתאר, לא קיימת חריגה מיעד האוכלוסייה. לדחות את ההתגדות, לעיין שיוי מיישוב קהילתי לעיר. הציבור

. למרות זאת אין חובה לקיים שיתוף ציבור, לתכית לא התקיים שיתוף ציבור. לדחות את ההתגדות, לעיין אי שיתוף ציבור
לעיין התגדות החברה להגת . איה עולה כדי טעה תכוית, טעה מסוג זה. לדחות את ההתגדות, לעיין הטעיית התושבים

לוכח המסה , אי אסכם. לקבל את ההתגדות, לעיין התגדות המועצה האזורית בי שמעון. לדחות את ההתגדות, הטבע
הוועדה כן , אם הייתה פה בעיה בושא אחד או שיים, לכאורה, זאת אומרת. הקריטית של ההתיות שידרשו לשלביות התכית

ולבוא ולומר , לחכות שיהיה מחלף דרומי, ביית בית ספר יסודי, אפשר להוסיף התיה כזאת או אחרת, יכלה לבוא ולומר
, אך מכיוון שמדובר פה במסה קריטית של התיות שידרשו לשלביות התכית. שאפשר באמת לקבל ולדחות את ההתגדויות

והעמסת יחידות , פיתוח תשתיות מים וביוב, פתרון תחבורתי, לרבות עיין מוסדות ציבור, ובכדי להתאים אותה לביצוע מושכל
לרבות , מבלי לתת מעה לתכון כוללי של כלל מרחב היישוב, על אלו שטרם מומשו בתכית שרוית, דיור למגורים וספות

הכוללת את כלל צרכי , ראייה מרקמית, עד לביצוע בחית עומק, ממליץ המהדס לדחות את התכית, ביחס לחלק הצפוי
תוך שמירתו , וזאת לשם גיבוש מסמך מדייות להתפתחות היישוב. 'צרכי ציבור וכו, תחבורה, הציבור ומתן מעה לתשתיות

, חם הצפויובמסגרת זו מומלץ לבחון את האפשרות ליצור הלימה בין תכון ופיתוח המת, בין היתר. כיישוב בעל צביון קהילתי
הלוקחת בחשבון את השלכות תוספת יחידות הדיור במתחם שרוים , וזאת בראייה רוחבית, לבין תכון ופיתוח מתחם שרוים

.תודה. על כלל היישוב

.כל הכבוד, תודה:מר שלומי שטרית
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דיברתם על בית ספר .  דברים שמבחית השירותים3.  דברים להוסיף על מה שאמרתם2, באמת. מעולה:עייאש. ד. רוית' גב
אין , דבר שי. קודם כל מסחר, הושא. זה שירותי מסחר שחסרים לו ביישוב בצורה משמעותית, אחד. ודיברתם על תחבורה

.גם הוא סגר, לא יכול להיות שהאחד שיש לו. שירותי דואר, הה כתבתי, ויושב, הם אומרים פה. דואר

.ולא יהיה, סגר:מר שלומי שטרית

.באמת לחזק את מה שזה, תן לי לסיים רק, שלומי, גם ושא. ועכשיו אחו על אותו שטח כמות האשים:עייאש. ד. רוית' גב

.סליחה, סליחה:מר שלומי שטרית

עוד , זאת אומרת. מבחית פעילות ופעילות מויציפלית שירותית לתושבים. זה מועדון חברים, ושא וסף:עייאש. ד. רוית' גב
. ומשהו אשים800 דברים שיכולת השירות לעוד 3

.ביטחון:מר שלומי שטרית

, אין לו יכולת לשמור על יישוב בביטחון בצורה כזאת, והכי משמעותי בעייי, אחרון חביב, ואחרון. כמובן:עייאש. ד. רוית' גב
.שהוא שומר על תחושת הביטחון האישית של תושבי להבים

.צודקת:מר שלומי שטרית

.מקשה עליו שבעתיים, ולכן הרחבה לגבולות הזה:עייאש. ד. רוית' גב

.אי רק אוסיף משפט:מר אלעד ארזי

?אפשר להסביר את הימוק:רבי'ד רות ג"עו

?של:עייאש. ד. רוית' גב

.של הביטחון:רבי'ד רות ג"עו

אז , סליחה בשרוים, אם אתם רואים. אחו היום בגודל מסוים, מה שקורה, גודל היישוב, של הביטחון:עייאש. ד. רוית' גב
אזור מאוד מאוד שטוח ומאוד .  אזורים2יש לו גם , מבחית טופוגרפיה, ויש בו, כי יש בו גבעות, השטח הוא הרבה יותר מסובך

אתה מאבד את היכולת , כל השליטה על השטח הזה, כל השליטה, זאת אומרת.  יחידות הדיור2יש בו את , באזור הררי. הררי
 ומשהו 800ובגלל , בגלל הטופוגרפיה, בגלל המרחק, שלך לקבץ את מרחב הפעולה ויכולת התגובה שלך לכל אירוע שהוא

ותחושת הביטחון . אחו לא עומדים בביטחון, 200חלקית של , רק בשרוית, בלי, גם היום. אז זה מאוד מאוד מקשה. מגרשים
.ולכן על אחת כמה וכמה. הלכה אחורה

.סיימו, חברים, טוב:מר יוסף יסן

.משפט אחרון, רק שיה:מר אלעד ארזי

.תשובה שלא עתה בכלל. על העיין של הביטחון, אי חושבת שזו קודת מאוד משמעותית:עדי זד' גב

.אתה מוזמן, אם צריכים אותי בימוקים מול זה:עייאש. ד. רוית' גב

.אבל אי מציעה, אתה אף פעם לא לוקח. אי מציעה את שירותיי:עייאש. ד. רוית' גב

.הוא מפחד. הוא לא רוצה:מר שלומי שטרית

.עדי, סליחה. הוא מפחיד, ברור:עייאש. ד. רוית' גב

.לא שמעו, עדי:ברוריה אליעז' גב
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, את סוגיית הביטחון, שהעלית עכשיו קודה מאוד חשובה, אמרתי לרוית, אי אומרת, אז אי אגיד עוד פעם:עדי זד' גב
 5-היא ה, כל התכון של שרוים, אם אתם זוכרים. ושגם המתווה שלו הוא מאוד בעייתי, והיכולת לשלוט בשטח כל כך רחב

. אי לא רואה איך אחו משתלטים על יכולת שליטה על כזה שטח רחב. אוות האלה והתוואי של החל והטיילת וכן הלאה
אבל , אי לא רוצה להשתמש במושג מובלעת, אחו יושבים פיזית. פיזית, וצריך לקחת בחשבון את המקום שבו אחו יושבים

.הקושי שלו הוא עוד יותר גדול, ולכן. אחו די מבודדים

.היא סיימה, יוסי:ברוריה אליעז' גב

, כולם? מי בעד קבלת ההתגדויות ודחיית התכית. אז לא ורא, שלומי איו. אי מסכם את הדיון, חברים, טוב:מר יוסף יסן
.פה אחד

.הצבעה, שלומי. תקראו לו. זה רשום, לא, לא:עייאש. ד. רוית' גב

.תצביע על ההתגדויות, שלומי:ברוריה אליעז' גב

.גם את עדי, פה אחד, תודה:מר יוסף יסן

.מההתחלה, שלומי, רגע, רגע:עייאש. ד. רוית' גב

.פה אחד, פה אחד:מר שלומי שטרית

.ו, פה אחד, כולם בעד:מר יוסף יסן

.אז זה פה אחד, אוקי:רבי'ד רות ג"עו

.תודה? בסדר. פה אחד:מר יוסף יסן

החלטות 
: רקע

התוכית מציעה , לחוק התכון והביה) ג(א62 שכות שרוים הוגשה לוועדה המקומית בהתאם לסעיף 619-0457366תכית 
. ומית להביםמגבולה הדרומי של שכות שרוית ועד גבול השיפוט הדרומי של המועצה המק, הקמת שכוה דרומית חדשה

התוכית מדגישה את חשיבותו הופית של וואדי אלעקת כפארק טבעי בלב , התוכית מציעה מגוון מגורים ויעודים לווים
.הישוב ושמה דגש על חיבורים לשכוות המצאות מצפון לוואדי

. מגרשים535 יחידות דיור ב 816התוכית כוללת 

ש בהתאם לספח ביוב ותוכית שדרוג "משרד הבריאות בתאי לשדרוג מט, ל"קק, התוכית קיבלה את אישור חברת החשמל
 שכוה וספת ללא לתוכית התקבלה התייחסות רשות היקוז אשר איה רואה לכון לאשר פיתוח, ש שאושרו על ידם"מט

.התייחסות לחל אלעקת ולתוכית ההסדרה שאושרה לשכות שרוית
.לתוכית יתו הערות רשות העתיקות להשלמה

: והוחלט על הפקדת התוכית בתאים הבאים23/05/17התוכית דוה בישיבת ועדה מקומית בתאריך 

.5/101/02/16שמספרה , עמידת התוכית בצפיפות הדרשת מכוח תוכית המתאר והוראותיה. 1 
.תיקון מסמכי התוכית בהתאם להערות מחלקת הדסה. 2 

.24/10/2017התוכית פורסמה להפקדה בתאריך 

מצאה תואמת את תכית המתאר הכוללית של ,  לחוק התכון והביה109התוכית בדקה בשלב עיון השר בהתאם לסעיף 
. וקבעה כתוכית בסמכות הועדה המקומית5/ 101/ 02/ 16 -להבים 

התגדות של החברה להגת הטבע והתגדות של מועצה אזורית בי ,  התגדויות מטעם  תושבי הישוב634לתוכית הוגשו 
.שמעון

:עיקר הטעות בהתגדויות
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:ושאי ההתגדויות מטעם תושבי היישוב.      1
.חריגה מיעד האוכלוסייה של תכית המתאר.      1.1
.עומסי תועה כבדים וחוסר בתשתיות.      1.2
.מוסדות חיוך -מחסור בשירותים לציבור .      1.3
.ירידת ערך הכסים.      1.4
.שיוי מישוב קהילתי לעיר.      1.5
.אי שיתוף הציבור.      1.6
.הטעיית התושבים בשם השכוה.      1.7

שכות צמודי קרקע וציפוף הרחוב מהווים , התגדות החברה להגת הטבע  פגיעה בשטח בעל ערכיות ופית אקולוגית.      2
החרפת העומסים בכלי רכב ביציאות ובכיסות ומחסור בחיה ברחבי , מעמסה על הסביבה וגורמים לחסימת קריה ישירה

.הישוב
 שמעון גבולות התוכית בדקו לאור עדכון גבולות השיפוט בין מועצה אזורית בי -התגדות המועצה האזורית בי שמעון. 3

.ולהבים ומצא כי קיימת חריגה לתחום בי שמעון

אליהם  הוזמו כלל המתגדים , 30/5/2021 וביום 23/5/2021ביום , התגדויות שמעו בשי מועדים, לוכח ריבוי המתגדים
.יםל שמעו ההתגדויות וכן תה ליזם הזדמות אותה להשיב לטעות המתגד"במועדים ה. וציגי יזם התוכית

כמו כן הוצגה חוות דעת והמלצות מהדס ,  התקיים דיון פימי של מליאת הוועדה בו דוו ושאי ההתגדויות1/8/2021ביום 
:לאחר ששמעו ההתגדויות לתוכית ובחיתם המקצועית, הוועדה

הוראות תכית המתאר, לדחות את ההתגדות -לעיין חריגה מיעד האוכלוסייה של תכית המתאר . 1
ד ביישוב וממילא מיעד"לא קיימת חריגה ממספר יח. ד" יח3,853    בהוראות תכית המתאר היו 

.    האוכלוסייה
הרחבת היישוב תגרום לתוספת עומסים ביציאות, לקבל את ההתגדות -לעיין עומסי תועה כבדים . 2

סיף מפרידן שיחבר את הישוב    הקיימות ביישוב ובפרט באזור צומת להבים בהמשך היועצים מציעים להו
פרט למחלף, 40משרד התחבורה מתגד להוספת מחלף וסף על כביש  - 40    באופן ישיר לכביש 

.    הממוקם בצומת להבים
בכיסות וביציאות(יתגברו עומסי התועה בשעות העומס ,     כאשר שכות שרוית תהיה באכלוס מלא

.בוסף תיווצר בעיית חייה במקומות אלו, )מרכזי מסחר, צ"חט, ס"בכיסות לביה,     מהישוב
אמם -בהתייחס לושא מוסדות חיוך , לקבל את ההתגדות -לעיין מחסור בשירותים לציבור . 3

תן מעה לצרכי ציבור בתחום    בהתאם לספח הפרוגרמתי לצרכי ציבור המהווה חלק ממסמכי התוכית י
ות קודמותאולם בפועל לא החלו הליכי רישוי וביה של מוסדות חיוך שאושרו התוכי,     התוכית ואף מעבר

.    בתחומי הישוב
ד התוספתיות מבלי שתחלה עבודות לביצוע הקמת מוסדות הציבור"    בסיבות אלה ראה שאישור יח

.    תביא למחסור במוסדות חיוך בישוב
אך יצוין כי תכית שרוית לא. לא הוצגה חוות דעת שמאית התומכת בטעה זו -לעיין ירידת ערך הכסים . 4

ובוסף יישום התוכית, וייתכן כי ערך הכסים יפגע,     הגיעה לכדי מימוש מרבית זכויות הבייה המוקות מכוחה
.תפתחות הישוב    הוכחית והוצאתה מן הכוח אל הפועל בעת הזו יגרום דווקא לעיכוב בה

לא קיימת חריגה מיעד האוכלוסייה שבתוכית, לדחות את ההתגדות -לעיין שיוי מישוב קהילתי לעיר . 5
.י בחרי הציבור"מדובר בסוגיה של מדייות המוכתבת ע,     המתאר

למרות זאת אין, לתוכית לא התקיים שיתוף ציבור, לדחות את ההתגדות -לעיין אי שיתוף הציבור . 6
.    חובה בחוק לקיום שיתוף ציבור לתוכיות מסוג זה

טעה מסוג זה איה עולה כדי, לדחות את ההתגדות -לעיין הטעיית התושבים בשם השכוה . 7
.    טעה תכוית והועדה איה עוסקת בעייים אלה

הצפיפות תואמת להחיית מיימום, לדחות את ההתגדות -לעיין התגדות החברה להגת הטבע . 8
הרחובות זהים בחתכם לרחובות הקיימים: באשר לחתכי הרחובות.     הצפיפות של תכית המתאר המאושרת

.לשות את רוחב החתך, במקרה זה,     אותם הם ממשיכים ואין זה כון
התכון בישוב יהיה בגבולות, לקבל את ההתגדות -לעיין התגדות המועצה האזורית בי שמעון . 9

.    התכון של הישוב בלבד

ש "ומצא כי המט, ה לאור התוכיתבחה על ידי המהדס התאמת התשתיות של היישוב לגידול הצפוי באוכלוסיי, כמו כן
מאגר הקולחין הקיים מגיע בימי החורף לקצה . ק ביום" מ2000-המתקן מתוכן לטפל בכ -ק ביום " מ1300-מטפל כיום בכ
ק ביום " מ580 -אשר יוסיפו עוד כ, ד" יח500-עם סיום אכלוס שכות שרוית עתידים להתווסף לישוב עוד כ. הקיבולת שלו

על מת . תון שמקרב את המתקן לקצה יכולת הטיפול במצבו הוכחי, ק ליום" מ1880כ הספיקה תגיע ל "סה. וספים למתקן
ש הקיים "שדרוג מכי של המט: דרשות שתי הפעולות הבאות, לטפל ולהמשיך להשתמש במי הביוב עם הקמת שכות שרוים

.וביית מאגר מי קולחין וסף
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לרבות , יחס ל השפעתה של התוכית על הישובבמהלך הדיון חברי הוועדה הביעו עמדתם כי יש מקום לבצע הערכה מחודשת ב
ועדיין לא יתן ,  שים לאחר ההחלטה להפקיד את התוכית הלכו והתגברו4 -שכיום כ, מבחית שאלת עומסי התועה הכבדים

ח הגידול באוכלוסייה הובע משווק ואכלוס להעריך את ההשפעה של מחלף להבים על עומסי התועה מהם סובל הישוב לוכ
.שכות שרוית

דבר שהיה יכול ,  בשכות שרוים8200העילית ' ל איו מעויין לשכן את יח"עמדו חברי הוועדה על העובדה כי צה, כמו כן
.להעלות את ההון האושי שצפוי להגיע לישוב להבים

ראה כי הישוב אי יתית שרויסיון תכ וכחו יכול להכיל את הגדלת האוכלוסייה התוספתית חברי הועדה עמדו על כך של
ישוב והיכולת של הרשות מדובר בחוסר התאמה בין גידול האוכלוסייה הצפוי  לבין מערכת התשתיות ב. המוצעת בתוכית

,  דבר אשר כבר במצב הקיים כיום רצוף בקשיים ואתגרים לא מעט, המקומית לתת שירות ציבורי וקהילתי מיימלי לתושבים
חברי הוועדה הביעו את עמדתם כי ראוי לעשות חשיבה . לא כל שכן לוכח הגידול בשיעור האוכלוסייה כמוצע בתוכית זו

פים מויציפאלית לישוב לאור החלטת מחודשת ביחס להשלכותיה של התוכית הלוקחת בחשבון גם את השטחים המתווס
וכל זאת , אלובאשר  בשלב זה טרם התבררו כל הייעודים והשימושים ביחס לשטחים וספים , 2019ועדת הגבולות משת 

.בוסף לגידול האוכלוסייה עמה מתמודדת המועצה לוכח תכית שרוית

שלה הן  ביחס לאפשרות של יצירת שטחי מסחר חברי הועדה שמעו את ציגי מהל התכון ומשרד הפים ביחס למדייות הממ
ביחס כאשר עולה מדבריהם כי אין בהירות אם קיימת  אפשרות זו או שיעורה והן , ותעסוקה ביחס לשטחים וספים אלו

ד בתא " את שעור צפיפות יחכאשר עלול להיות מצב בו תבחיי הצפיפות גם ביישובים פריפריאליים יעלו, למדייות הציפוף
.שטח

ב את חזון פיתוח הישוב ואשר לוקחת בחשבון חברי הועדה הביעו את עמדתם כי יש להידרש לתוכית ארוכת טווח אשר תכתי
על אחת כמה , דבר שהרשות מתקשה לבצע כיום מסיבות אובייקטיביות, גם את הפיתוח והביה בפועל של המרחב הציבורי

שובע מתוואי השטח של חל אלעקת אשר מתק את , וכמה לוכח  לאור העדר הרצף התכוי בין שכות שרוים לשאר הישוב
בייהם החזרת תחושת , על אלו עמם היא מתמודדת היום, שכות שרוים משאר הישוב ומעמיד אתגרים וספים בפי הרשות

.עליהן עמדו חברי הוועדה -הביטחון האישי של תושבי הישוב לוכח מכת הגבות וכן במצבי חירום 

:החלטה

המציעה תוספת של למעלה , דרומי של הישובמדובר בתוכית של שכוה חדשה על עתודת הקרקע האחרוה למגורים בחלקו ה
הגיעה הוועדה פה אחד , ולאחר שמיעת הדרג המקצועי והמייעץ לרבות המלצות המהדס , לוכח ההתגדויות; ד " יח800מ 

ומתוך כך להורות על דחיית התוכית מהטעמים , לכדי החלטה לקבל את ההתגדויות בחלקן כבהמלצת מהדס הוועדה
:שלהלן

אשר תעשה בראיה כוללית ,  תושבי היישובראשית סבורה הוועדה כי יש להידרש להערכה מחודשת מטעמים שקשורים בטובת
תכון מגורים , לרבות תכון הכולל מגמות פיתוח שיהווה מוף כלכלי ליישוב, של כל מרחב התכון החדש של הישוב להבים

.תכון ופיתוח שירותים ותשתיות מותאמים לאופי הישוב, ושווק מדורג המתאים לאופי הישוב
אזורי תעסוקה ומסחר משמעותיים המיבים רווחים תביא את , תכון שכות מגורים חדשה ללא מקורות הכסה וספים כגון

.הישוב לקיצוץ בהשקעות בתושבים בתחומים שוים ואף לגירעון תקציבי

,בוסף
בכדי להתאים אותה לביצוע מושכל , עלהמסה הקריטית של ההתיות שידרשו לשם קביעת שלביות הוצאת התוכיות לפו

, לרבות לעיין פתרוות לבייתם של מוסדות ציבור( והדרגתי התואם את יכולת ההכלה של יישוב לאור הגידול באוכלוסייה 
יביא ) ד למגורים וספות על אלו שטרם מומשו מתוכית שרוית"פיתוח תשתיות מים וביוב והעמסת יח, פתרון תחבורתי

.ממילא לשיוי התוכית מהיסוד
יש  לבצע בחיה תכוית מחודשת הלוקחת בחשבון גם את , הוועדה סוברת כי בטרם הוצאת תכית לתוספת מגורים,  כמו כן

יש לבצע חשיבה . וזאת על מת לתת מעה לתושבים הקיימים ולאלה שיצטרפו, הרחבת שטחיו המויציפליים של היישוב
הלוקחת בחשבון את  כלל צרכי הישוב ומתן , ויובחית עומק לתכון בראייה כוללת של כלל היישוב  לרבות ביחס לחלק הצפ

 וזאת לשם גיבוש מסמך מדייות וחזון עדכי להתפתחות היישוב תוך שמירתו', צרכי ציבור וכו, תחבורה, מעה לתשתיות
.וזאת דווקא לוכח יסיון העבר עם אישור תכית שרוית, כישוב בצביון קהילתי

תחם הצפוי לבין תכון הוועדה רואה חשיבות בבחית האפשרות ליצירת הלימה בין תכון ופיתוח המ, ובמסגרת זו, בין היתר
.ד במתחם שרוים על כלל היישוב"וזאת בראיה רחבה הלוקחת בחשבון את השלכות תוספת יח, ופיתוח מתחם שרוים

___________                                                                     ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ                                    ___________ ִ ִ ִ ִ ִ ִ
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סן                                                           יוסף י                     אלעד ארזי                                    
ר הועדה"                                                       יו                   מהדס הועדה                                    
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