
  4024סימוכין                                          מועצה   אזורית   גדרות

 
  44/  795פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

  4/  0/  0244שהתקיימה ביום שלישי, בתאריך 
 

 וסי קנדלשיין ראש המועצה, אביעד אטינגר, חיים אלקן, יגאל אפטר, י: נוכחים
 

 , צביקה בוינג'ו, יצחק בזאז, יענקלה בליטשטיין, יגאל בלכר, גרשון ארזואן           
 

 רוני בן דוד, ראובן חדש, שרונה חן, רענן לוי, מירי מושינסקי, ירון סולומון,            
 

 גיורא רחמילביץ.           
 

 : שאול ולדמן, זוהר להד.חסרים
 

 ( , ראובן  BDOטוביה ישמח , עו"ד חיים שוורץ, דורון ארמי ) חברת  :השתתפו
 

 רולניק.              
 

 על סדר היום:
 
 אישור תב"רים *
 
 מינוי וועדות מועצה *
 
 מינוי וועדות ביקורת ביישובים *
 
 מינוי נציג בוועדה לתכנון ובניה "שורקות" *
 
 דיון -ועדת תמיכות  *
 
 דיון –ועדת ביקורת  *
 
 דיון –בית העם  *
 

 7/  585ראש המועצה עדכן את חברי המליאה כי פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 
 , הונח בתיקיהם לעיון. 32/  03/  3102מתאריך 

 
אושר ,  01 –בעד  – 09/  40/  0242מתאריך  40/  797פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 פה אחד.
 

 – 09/  40/  0242מתאריך  42/  795פרוטוקול ישיבת מליאה, שלא מן המנין, מס' 
 .אושר פה אחד,  01 –בעד 

 
 
 
 
 



 אישור   תב"רים    -:      4סעיף   מס'   
 
 

מקורות ₪, אלף  3,311תב"ר על סך :  –כיתתי  –בניית גן ילדים דו  – 595תב"ר מס' 
,  01 –בעד  –מקרנות פיתוח ₪ אלף  211 –ממשרד החינוך , ו ₪ אלף  0,211מימון: 

 .ושר פה אחדא
 

 : הערה לתב"ר
בקרב חברי המליאה שנכחו בישיבת  01/  3/  3102שבוצע בתאריך בסבב טלפוני 

נוספים ₪ אלף  211 –, הוחלט להגדיל את התב"ר ב  2/  3/  3102המועצה מתאריך 
סה"כ  –מקרנות פיתוח לכיסוי עלויות הבניה שאינן ממומנות ע"י משרד החינוך 

מקרנות ₪ אלף  111 –ממשרד החינוך ו ₪ אלף  0,211 –כש ₪ אלף  3,511התב"ר 
 אושר פה אחד. ,  01 –בעד  –עבור כל גן ילדים ( ₪ אלף  211פיתוח ) 

  
₪, אלף  013תב"ר על סך:  –בריכת השחיה להסדרי כניסה  – 595תב"ר מס' 

אלף  03 –מקרנות פיתוח ו ₪ אלף  51מהתקציב הרגיל, ₪ אלף  21מקורות מימון: 
 . אושר פה אחד,  01 - בעד –בעלי המזנון בבריכה מ₪ 

 
 

 מינוי   וועדות   מועצה:       0סעיף   מס'   
 
 

 ראש המועצה הציג את הוועדות הבאות:
 

  – רכש ובלאי
 גזבר המועצה, חני אזולאי -טוביה ישמח העובדים הבאים:ראש המועצה ממליץ על 

 קב"ט המועצה. - חשבת שכר ומנהלת חשבונות, שמעון הרפז -
 

 .אושר פה אחד,  01 –בעד 
 

  –החלטה 
 

מליאת המועצה מאשרת מינויים של גזבר המועצה, מנהלת חשבונות וקב"ט לוועדת 
 רכש ובלאי.

 
  – סמיםהנגע במאבק 

 -יו"ר הוועדה, אביעד אטינגר  -ראש המועצה ממליץ על החברים הבאים: שרונה חן 
מנהלת מחלקת חינוך,  -מנהלת מחלקת רווחה, אביב קליין  -נציג מליאה, חיה משה 

כנציג  -נציגת הרשות הלאומית למלחמה בסמים, יעקב אסא  -הלנה פליטמן הבר 
 כנציג ציבור. -ציבור , ערן גלזר 

 
 .אושר פה אחד,  01 –בעד 

 
  –החלטה 

 
לעיל כחברים בוועדה המוצעים מליאת המועצה מאשרת מינויים של החברים 

 למאבק בנגע הסמים.
 
 
 



 מינוי   וועדות   ביקורת   ביישובים   -:      2סעיף   מס'   
 

על פי החוק חייב כל יישוב למנות חברי וועדת ביקורת שהינם חברי היישוב אך לא 
ליישובים הבאים בהתאם  שנבחרו וועדות הביקורת. להלן המקומי בוועדחברים 

 להמלצות הוועדים המקומיים:
 

  –עשרת 
 

 ארנון חנקין, עדי פריש, בני דוידור.
 

 )יגאל בלכר(. 0 –, נמנע  05 –בעד 
 

  – שדמה
 

 נועה גלוטר, שרית רפפורט, לימור ויסברג .
 

 )יגאל בלכר(. 0 –, נמנע  05 –בעד 
 

  – מישר
 

 צבי אלבלינג, נחמיה זמוש, אביבה מרקס.
 

 )יגאל בלכר(. 0 –, נמנע  05  -בעד 
 

  – כפר מרדכי
 

 עפר בר שם, דני אלקלעי, אושרת תגר.
 

 )יגאל בלכר(.  0 –, נמנע  05 –בעד 
 

  -החלטה
 

מליאת המועצה מאשרת מינויים של חברי וועדת ביקורת ביישובים כפי שהוצגו 
 לעיל. 

 
 

 "שורקות"  ובניה  לתכנון   בוועדה  נציג   מינוי    -:      4סעיף  מס'   
 
 

נציג המועצה בוועדה לתכנון כ בקש לחדש את מנוי ראש המועצה ראש המועצה מ
 ובנייה "שורקות".

 
 .אושר פה אחד,  01 –בעד 

 
  –החלטה 

 
לתכנון מליאת המועצה מאשרת מינויו של ראש המועצה כנציג המועצה בוועדה 

 ובנייה.
 



 דיון    -  תמיכות   ועדת    -:      7סעיף   מס'   
 

 של יגאל בלכר, יו"ר הוועדה, הציג את הנושא. מבקשי התמיכות השנה זהים לאלו
 הוועדה: אותן אישרהקודמות. להלן הבקשות השנים ה
 
  – עמותת מרכז יום לקשיש. 0

 ויתור המועצה על ₪ אלף  71עד מתוכן ₪ אלף  037 מאושרתסה"כ התמיכה ה   
  7 –השתתפות המועצה בהוצאות חשמל ומים, ו ₪ אלף  51העברת דמי חבר,    
 יגובש עדכון תקציב המועצה לכשבמידה ובהמשך השנה  עלות רכזת שכר.₪ אלף    
  –ותתאפשר הגדלת התמיכה, תוגדל השתתפות המועצה בהוצאות חשמל ומים ב    
 כן, מאושר שימוש במבנה המועצה ללא תמורה. כמו נוספים.₪ אלף  5   
 
  – שבט אריות גדרות. 3

 רכזי השבט. בעלות שכר בגין השתתפות ₪ אלף  015 מאושרתסה"כ התמיכה ה   
 שימוש במבנה המועצה ללא תמורה.  כמו כן, מאושר   
 
  – מרכז קהילתי אזורי כפרי גדרות. 2

 מיועדים להעסקת רכז ₪ אלף  011מתוכם ₪ אלף  211ת רושאסה"כ התמיכה המ   
 כמו כן, מאושר שימוש במבנה המועצה ללא תמורה. נוער.    
 
  – קרן מושיקו. 2

 המיועדת לחלוקת מלגות לסטודנטים לתושבי ₪ אלף  5ת רושאסה"כ התמיכה המ   
 המועצה.    
 

 .אושר פה אחד,  01 –בעד 
 

  – החלטה
 

 השונים כפי שהוצגו לעיל.מליאת המועצה מאשרת את התמיכות בגופים 
 
 
 

 דיון   –  ביקורת   ועדת    -:    5סעיף   מס'   
 
 

 ירון סולומון, יו"ר הוועדה הציג את הנושא בפני חברי המליאה. 
 דו"ח כספי ודו"ח ביקורת מפורט. להלן הפירוט: 3 -הדו"ח מתחלק ל

ללא חריגות ₪ אלף  03בעודף של  3103בדו"ח הכספי המועצה סיימה את שנת 
 מהותיות. 

שנובע ממימון ביניים ₪ אלף  112בתקציב הפיתוח קיים גרעון זמני לסוף השנה של 
. המועצה משקיעה את העודפים בפרויקטים בביצוע לתקציבים ממשלתיים

 .באפיקי השקעה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים₪ ליון ימ 00.8 –כ  כספייםה
הסכום הולך וקטן ₪ , ליון ימ 32.3עומד על סך  3103וף שנת עומס המלוות לס

 המלוות.  גם חלק מקרןכל שנה מחזירים ש לאחר
 . 50.25%עמד על ואחוז הגבייה מחובות שנים קודמות  21.20%אחוז הגבייה עמד על 

ירון סולומון ציין לשבח את עבודת מחלקת הגבייה ואת הגזבר על שעושים עבודתם 
 נאמנה. 

ח מוגדרים כחובות "אלף ש 737מתוכם ₪ ליון ימ 0.1 –חייבים בארנונה כ  יתרות
 ₪. אלף  220מסופקים. בנוסף קיימים יתרות חייבים בגין אגרות והיטלים בסך 



תייחסים לתאריך הדו"ח מנתוני אביעד אטינגר האיר את תשומת לב הנוכחים כי 
 . וכבר השתנהנתונים ובינתיים  20.03.02

 מפורט , בפרק ב', ישנם מספר ליקויים המפורטים להלן:בדו"ח ביקורת 
 שני וועדים מקומיים פעלו ללא אישור תקציב על ידי המועצה.   3103. בשנת 0

 .והליקוי תוקן הוועדים הם: ועד גן הדרום וועד משגב דב   
 והשינוי בוצע לפני שהבקשות אושר שינוי בתבחינים למתן תמיכות  3103. בשנת 3

 והליקוי יתוקן  לתמיכה הוגשו ולפני שוועדת התמיכות דנה והחליטה לגביהם   
 . 3102בשנת    
 . היתה הערה שהמועצה אינה מפרסמת הודעה בעיתונות בדבר אפשרות להגשת 2
 רק גוף אחד יש להדגיש את המקרה המיוחד של גדרות שקיים בה בקשות תמיכה.    

 באתר   ותמפורסמ ו כן, יש לציין שהתמיכותהעונה על התבחינים שנקבעו. כמ   
 ולדעת היועץ המשפטי הנוכח בישיבת המועצה זה  האינטרנט של המועצה   
 .מספיק   
 חלקם תוקנו. ליקויים שטרם תוקנו או תוקנו  - . מעקב אחר הליקויים שנרשמו2

 מתייחס  . הליקוי 3103חלקית: לא כל הוועדים הגישו דוחות כספיים לשנת    
 . הביקורת אך לאחר מכן הוגשו הדוחותלתאריך    
 מרבית היישובים גובים כספים דרך האגודה ולא לחשבון בנק על שם הוועד . 5

 ולכן הגזבר יעביר מכתב הבנק המקומי. ישנה הפרדה בספרים אך לא בחשבון    
 לוועדים המקומיים שיש לפתוח חשבון נפרד.    
 ממונים ועדות  –ביקורת לוועדים המקומיים . לגבי תיעוד על תפקוד ועדות 1

 .ביקורת חדשות   
 כל שנה ההערה מופיעה. הדרישה היא לשתי  –. תקן עובדים בתקציב הג"א 7

 וזאת למרות שתקציב הג"א בחתימת פיקוד משרות על מנת לטפל במקלטים    
 . העורף ומשרד הפנים דורש משרה אחת בלבד   
 בישיבת המליאה  הליקוי תוקן –. המועצה לא מינתה וועדה למאבק בנגע הסמים 8

 . הנוכחית   
 

ירון סולומון מודה לחברי וועדת הביקורת : גיורא רחמילביץ וגרשון ארזואן. כמו כן 
 הוא מודה לגזבר המועצה על שיתוף הפעולה. 

 
 .אושר פה אחד,  01 –בעד 

 
 

 דיון    –  העם   בית    -:      5סעיף   מס'   
 
 

 הוועדהדרכי עבודת ועדת בית העם, הציגה לחברי המליאה  יו"רמירי מושינסקי, 
 .ואת המלצותיה

להצלחת מירי מושינסקי הודתה לכל חברי הוועדה על שתרמו והשקיעו מזמנם 
 .הוועדה

. זוהי   BDOנציג חברת עבודת הכנה ותוכנית כלכלית נערכה ע"י דורון ארמי, 
לגבש תוכנית ייעוץ כלכלי והיא נשכרה על ידי המועצה על מנת ל חיצוניתחברה 

 .בהתאם לסוגי פעילות ולנפח פעילות כפי שתקבע המועצה בית העםכלכלית ל
, ונציגי הוועדה נפגשו עם מנהלי אולמות של יד בישיבות הוועדה עלו כל מיני רעיונות

 השוואה.  לימוד ובנימין , ברנר ויבנה לשם 
עם מימי אושרוב שהיא מפעילת סלי תרבות באזור מזה גם גשו חברי הוועדה נפ

 שנים רבות.  
 להלן המסקנות שהגיעו חברי הוועדה:

 למה הוא נועד. . תרבות עולה כסף ולא מעט. יגאל אפטר שאל מהי מטרת האולם ו0



 מירי מושינסקי ענתה כי הוועדה יצאה מנקודת הנחה כי המטרה היא לשרת את    
 צרכי התרבות הבסיסיים של תושבי האזור , גני הילדים, בית הספר מתנ"ס. עד    
 היום אירועי התרבות התקיימו באולם אירועים בכפר מנחם. מעבר לכך, להעניק    
 יצטרכו לצאת למקומות אחרים.לא קום שתרבות לכלל התושבים במ   
 כסאות והוא מרווח.  322מושינסקי פירטה כי באולם יש    
 . הפעלת האולם מחייבת מנהל . היקף משרתו תהיה תלויה בהיקף הפעילות. לדעת 3

 הוועדה יש להתחיל במשרה חלקית.    
 תפעל אותו יש צורך באב בית , איש טכני המבין בציוד היקר והחדשני ויודע ל. 2

 ולשמור עליו. אב בית חייב להיות נוכח בכל פעילות של האולם.   
 . תחזוקת האולם והמתחם חייבת להיות שוטפת ובייחוד לאחר כל פעילות. אין 2

 אולם הסעדה בצמוד לאולם דבר שעלול להיות כחסרון.    

 . הבסיס הינו פעילות שוטפת  BDOנבנתה תוכנית ע"י חברת  –. תכנים אפשריים 5
 של גני הילדים , בית הספר והמתנ"ס.    
 
 הפעילות חולקה לפעילות לילדים שכללה: סרטים והצגות. פעילות לנוער שכללה:   
 סרטים ) מתחרים מול סינמה סיטי (, סטנד אפ והופעות . ופעילות למבוגרים   
 זיקה, שירה, שבת תרבות וכו'. סדרות של הצגות, מו –שכללה: אינסוף אפשרויות   
 ניתן יהיה לשלב פעילות משותפת עם הבריכה.   
 כולל ניקיון, תחזוקה, חשמל, מים, גינון.₪  3,511. עלות "פתיחת דלת" הינה 1

 י יהיו את כל האישורים הנדרשים על מנת לצאת צנקודת המוצא כי תוך חודש וח   
 לפעילות.    
 המטרה לצאת למכרז בחודש מרץ למנהל וניהול המזנון. לאחר מכן לבנות תוכנית    
 .   3105 – 3102ולשווק מנויים לשנת    
 עונת מנויים מתחילה מספטמבר ועד יוני. ממאי ועד ספטמבר מציעים אירועים    
 בודדים, חגיגות פתיחה לקהלים שונים, סרטים ואפילו אפשר להתחיל סדרות.   
 
 . שנבדקו טבלת השוואה בין האולמותהציגה ירי מושינסקי מ

בשבוע. אירועים קהילתיים שיתקיימו בבוקר הנם סלי שלושה אירועים  -כ היעד 
 פעמיים בשבוע מתוכם סרט במוצאי שבת.  –תרבות של הילדים. ערבים כ 

 הטבלה דורגה לפי מוניטין גבוה ובנוני תלוי בעלות האומן. 
ות "פתיחת דלת" הכוללת ניקיון, קופאי וייגבה מההורים בית הספר ישלם על

 במסגרת סל תרבות. 
 

  – המלצות הוועדה
 . בית העם יהיה תחת אחריות המתנ"ס, מנהל המקום יהיה כפוף למנהל המתנ"ס 0

 ובכך מרחיבים את פעילות המתנ"ס.   
 . מציעים להתחיל בזהירות, בשלב הראשון לפי היקף הפעילות המוצע . מנהל צריך 3

 להיות בחצי משרה. הוא יתעסק בבניית רפרטואר , תכנים, שיווק, אחראי לבניית    
 המקום ואופיו.   
 אב בית צריך להיות איש טכני העובד בשליש משרה . המשרה תעלה בהתאם    
 להגברת הפעילות.   
 אנשי מקצוע.מ שתורכבש להקים ועדת רפרטואר . י2
 . הוועדה ממליצה על פעילות מוגבלת לסופשבוע . בשישי לא תהיה פעילות. 2

 בשבת בבוקר תהיה פעילות לאחר פעילות בית הכנסת שתיועד רק עבור הצגות    
 ילדים או שבת תרבות.   
 ריכה להיות אכיפה. , צנדרשת הכוונה למקומות חנייה מתאימים –. הסדרי חנייה 5

 ליד בית הספר מקומות חניה בנוסף יש ומקומות חנייה בצמידות  51ישנם    
 והמועצה. הרעיון הוא לא לפגוע באיכות החיים של דיירי הרחוב והמתחם.   
 המקום צריך להיות ברמה, לא ימכרו טבק ונרגילות. המלצה שיהיה  –. בית קפה 1



 סגור בשישי שבת. לא יהיה פיצוציה . המקום יהיה פתוח במשך כל השבוע.   
 בית העם צריך להישאר אך וועדת הנהלה של המועצה הנה גם  –. שם לאולם 7

 וועדת שמות והיא תגיש המלצתה למליאה.   
 

 מירי מושינסקי הציגה את ראובן רולניק כחבר בוועדת בית העם. 
ליאה וביקש מהם שכל אחד בתורו יחווה את דעתו ראש המועצה פנה לחברי המ

 לגבי המלצות הוועדה ועיקר ההתמקדות על הפעלה בסופשבוע. להלן הפירוט:
 

  – חיים אלקן
לדעתו צריך להתחשב באוכלוסייה בעשרת אין כוונה להעיק על חייהם. ממליץ על 

 פתיחה בשבת לפחות חלקית. היה שמח לשמוע את דעתם של תושבי עשרת. 
נח לפניו פרוטוקול של וועד עשרת המסכים לפעילות של עד ראש המועצה אמר כי מו

בית העם צריך להיות כפוף לאחריות  חיים אלקן מפגשים בשנה בשבת. לדעת 2 –כ 
המתנ"ס. כמו כן, מנהל בחצי משרה לא מספיק וזה יצלע, צריך משרה מלאה. נושא 

 . דיירי הרחוב והמתחם עלולים לסבול –החנייה 
בית קפה יפעל בשעות פעילות האולם כולל בשבת. גם כשאין אירוע לדעתו זה טוב 

  שיישבו שם. 
 

  – יגאל בלכר
ישנן אוכלוסיות שלא שמים דגש אליהן מציין כי  תומך בדעתו של חיים אלקן.

שבת זה הזמן היחידי בשבילם ללכת להצגה עם שהוהכוונה לילדים הקטנים 
 ההורים. 

 
  – צביקה בוינג'ו

הקפטריה עלולה לשמש מטרד מאחר יבואו גם אנשים שלא מהאזור ויתרועעו 
במקום. ישנה חשיבות לשעות הפתיחה מאחר וזה מקום בילוי לתושבי האזור. 

 .וצריך לפתוח אותם יחד מבחינתו בית העם והקפיטריה הם גוף אחד
 

  – איציק בזאז
על שעות פתיחת בית  בעד שעות פתיחת הקפיטריה בחופף לפעילות האולם. ממליץ

העם בימי חמישי ומוצאי שבת בנוסף לכל השבוע. ביום חמישי ממליץ אחר 
 הצהריים פעילות סרט לצעירים ובערב פעילות למבוגרים. 

לכלול את המילה "היכל" ולא "בית עם" המיושן )כדוגמה "היכל צריך  המבנהשם 
 . המילניום"( 

 
  -רענן לוי

חר ויש להתחשב בתושבי עשרת ובמתפללים בבית מתנגד להפעלת האולם בשבת מא
הכנסת ליד. לכן, בית העם צריך להיות סגור מכניסת השבת ועד מוצאי שבת ולא 

צריכה להיות פעילות. לדעתו כלכלת האולם יכולה להתייצב גם ללא הפעלה בשבת. 
במידה ויפעל בשבת לא נוכל להחזיר את הגלגל לאחור. לדעתו ההחלטה היא של 

ולכן קורא לחברי המליאה להצביע נגד פתיחת בזולת  יש להתחשבציבור ונבחרי 
לדיון בנושא בית  רלוונטיים עשרת אינםלדעת רענן לוי חברי וועד  האולם בשבת.

תואם ענה שכל מהלך הפתיחה בשבת . ראש המועצה בלבדמליאה העם אלא חברי ה
כן, ראש המועצה  מול וועד עשרת, ויו"ר הוועד היה חבר בוועדת בית העם. כמו

   .ולא חברי המליאה מייצג את תושבי עשרתעשרת הוא זה שמדגיש כי וועד 
 לדעתו שם בית העם צריך להמשיך ולהיקרא כך ללא שינוי.

 
  – אביעד אטינגר

של רענן לוי לגבי שעות הפתיחה. לדעתו בית העם צריך להיות מסכים עם דבריו 
פעמים  01צריך להיות פתוח בית העם סגור בשבת. שואל מה החשיבות הגדולה ש

 בשנה מאחר והפעילות תהיה קריטית לאלו שגרים קרוב. 



מציין את העובדה שבשנתיים הבאות יהיה אתר בנייה בסמוך למבנה ועלול להיות 
 מפגע.

לדעתו צריך להעסיק מנהל במשרה מלאה ושיהיה מקצועי. לדעתו לא תהיה בעיה 
שוב לדאוג לשיווק ותחזוקה. המחירים צריכים ימים בשבוע. הח 5למלא את האולם 

זה שגוי לתמחר לפי עלות טיביים כי יש מתחרים מסביב. לדעת אביעד להיות אטרק
 פתיחת דלת. ניתן לייקר מאחר וכבר היום משלמים יקר יותר לפעילויות מסביב. 

שאל אם יש מימון חיצוני לסל תרבות ממשרד החינוך. ראש המועצה ענה כי אביעד 
ימון מגיע מההורים. אביעד אטינגר שאל באם עלות נסיעה להצגה בברנר זולה המ

עקב  יותר מעלות הצגה בבית העם. דורון ארמי ענה כי בברנר יותר זול מאשר כאן
 . יתרון לגודל האולם שם

י אושרוב בדרך כלל הצגה ממירי מושינסקי התערבה ואמרה כי לאחר שיחה עם מי
 וע ימים בברנר והילדים ימשיכו לנסוע לשם. יקרה עם תפאורה מגיעה לשב

סל התרבות אינו כמו כן, מירי מושינסקי מציעה להשכיר את האולם לאחרים. 
 מממן את שאר הפעילויות. 

 
  - ראובן חדש

שם בית העם מקובל עליו. לדעתו מנהל טוב ומנוסה יכול לנצל בצורה מושכלת את 
ו צריך להיות יום מנוחה בייחוד שזה בית העם. לגבי פעילות בשבת מתנגד כי לדעת

. ראובן חדש מודה למירי מושינסקי על עבודת המחקר שעשתה. צמוד לבית הכנסת
שואל מדוע צריך להתיישר לפי מנויים מספטמבר ועד יוני ולא מינואר ועד דצמבר. 
מירי מושינסקי ענתה כי מי שרכש מנוי לא יהיה פנוי עד לסוף יוני ולא ירכוש מנוי 

 . נוסף
 

  – יגאל אפטר
בילוי  יהפנה שאילתא למירי מושינסקי ודורון ארמי האם נעשה סקר שיווקי להרגל

של האנשים בגדרות. דורון ארמי ענה כי הליך העבודה היה מחובר לפן הכלכלי 
כרואה חשבון. במהלך העבודה דורון ארמי נפגש עם מספר בעלי תפקיד מהמועצה 

כמו כן היתה  התרבות של הנוער ותושבי האזור. על מנת לקבל חוות דעת על הרגלי
פגישה עם מנהל האולם בגבעת ברנר על מנת לקבל נתונים, ביקושים ומה מושך את 

הקהל המקומי. בהתאם לאומדנים על עלויות שהתקבלו נבנו כל מיני תמהילים. 
הפעילות המרוויחה ביותר היא סרט. סרטים עם מימון המועצה ובית הקפה יוכלו 

חלק גדול של הצגות וסטנד אפ. הצגה עם מוניטין קבוע יש הפסד. הרעיון  לממן
מנהל המתנ"ס היה שותף לכל התהליך. בתפיסה היה לבנות תמהיל הכי מאוזן. 

בסרטים, הצגות,  ותמירי מושינסקי הוסיפה ואמרה כי כל קבוצות הגיל מעוניינ
 ערבי שירה וכו'. מופעים, 

 
  –ירון סולומון 

אומר כי הדיון סוער והוא אינו זוכר מתי היה כזה דיון על נושא חשוב כל כך. לדעת 
ירון סולומון היה צריך לשריין בתקציב סבסוד האולם לשלוש שנים ראשונות על 

 מנת שהעסק יחל לפעול אולי כך יהיה תקציב לכיסוי עלויות בעלי התפקידים. 
עם בעיקר מנויים מבחוץ ולא מקווה שהאולם לא יתנהל כפי שהבריכה מתנהלת 

מבית.  אם העסק לא יצליח יהיה שם רע למקום ואנו נשאר עם אולם יפה וחבל כי 
הושקע המון כסף במקום. לדעת ירון סולומון יש לכבד את נציגי עשרת ובקשתם לא 

 להפעיל את המקום בשבת.
שכל לגבי ייעוד האולם יש מגוון רחב של פעילויות וכמובן צריך לעשות זאת ב

 ובמידתיות.
 

   - גיורא רחמילביץ
על הצגת הדברים בצורה ברורה ונאותה. לדעתו שם בית  מודה למירי מושינסקי

העם הוא שם נחמד וענתיקה והוא שלנו. באופן עקרוני נכון לעכשיו בלתי אפשרי 
לקבוע את שעות הפתיחה. מצטער על כך שבית העם אינו מול הבית שלו אחרת הוא 

 ה. גיורא רחמילביץ מעונין להתחשב באנשי עשרת.עהיה מכוון את התנו
 



  – קלה בליטשטייןיענ
לגבי פתיחת האולם בשבת זה לא נורא לדעתו פעילות הבריכה מפריעה יותר. הוא 

נפסיק את  02:11בשבת עד  בלאגןיוצא מנקודת הנחה שאם יהיה סקנדל או 
הפעילות בשבתות. ממליץ לקבל את המתווה כפי שהוא. תמיד אפשר לאחר חצי 

כלית לא פקטור בעיניו כי זה צריך שנה להתכנס ולדון מחדש בגורמים. פגיעה כל
 להיות מסובסד. 

 משבת תרבות לא מרוויחים אבל זה שירות לתושב.
 לגבי השם אין לו התנגדות לבית העם.

 
  - רוני בן דוד

ואת מירי בשל פתיחת בית העם והוא דבק בשם. מברך את הוועדה אירוע חגיגי זהו 
וראש המועצה על עבודת המחקר. הוא אינו רואה בעיה בהפעלת המקום  מושינסקי

בשבת וחושב שצריכים להיות מופעים בעלי אופי שלא יפגעו בשלוות התושבים. 
בייחוד אם תהיה אכיפה בענין החנייה. קצת תנועה אינה מזיקה לתושבים. רוני בן 

ממומן, המקום  שמגיעים לבריכה ולמתנ"ס ובזכותם  על תושבי החוץדוד מברך 
 נשמר ופועל. בתור אחד שמגיע לאירועים של המתנ"ס ישמח לראות את חברי

 המליאה גם בפעילות בית העם. 
מבחינתו הקפיטריה צריכה להיות סגורה בשבת גם אם יש אירוע. ענין האכיפה 

בנושא החנייה חשוב מאוד על מנת שתושבי עשרת לא ייפגעו באיכות חייהם. תומך 
 העם בשבת. בפתיחת בית

 
  – שרונה חן

התחלת הפעילות בשנה זו היא הדרייב המרכזי לצורת הפעילות בשנים הקרובות או 
לחיסולה. אם ההתחלה לא תהיה טובה זה יתרסק. באשדוד ישנה תוכנית תרבות 

לפחות  ,למופת והיא מתחרה רצינית מולנו. מנהל המקום חייב להיות עם ניסיון
 . הפעילות את לסבסדיש בשנה הראשונה 

לגבי פעילות שבת צריך לקבל את המינון הנמוך. יש לעשות הארכת צוות ולקבוע 
מראש מתי בודקים ומעריכים מחדש את המצב. מתארת לעצמה שאנשים שבאים 

 למופע תרבות לא יעשו מעשה ונדליזם. 
 

  - מירי מושינסקי
לבית העם  היא שומעת קולות מכיוון נציגי עשרת על כך שכולם מגיעים לעשרת

שנמצא במרכז היישוב וצריכים לדעת שנותנים שירות לקהילה חילונית ואחד מן 
. ולכן וזו היתה מתכונת הפעילות במבנה גם בעבר הימים הפנויים הוא בשבת

שבתות בשנה וזה מעט. אפשר אחרי שנה לערוך בדיקה ולשנות  01מדברים על 
מתחת לאפם ויש לזה מחיר. החלטות. תושבי עשרת נהנים מהרבה פעילויות שזה 

 מסכימה בהחלט לעשות שבתרבות והקפיטריה תהיה סגורה בשבת.
 

 -ראש המועצה
הנושא נבדק בשבת  האולםפתיחת מסכם את הדיון בנושא. ראש המועצה אמר לגבי 

והכל מתואם מול וועד  תוהוועדה השתדלה שהפגיעה בתושבים תהיה מינימאלי
במהלך השבת נועדה סגירת הקפיטריה ההחלטה על  עשרת המייצג את תושביו.

לשמור על השקט. לגבי שאלתו של אביעד אטינגר על שימוש בכספי המנהל לייעודים 
אחרים התשובה היתה שלא ניתן להשתמש בכסף לייעודים אחרים מאחר והכסף 

את הכסף  תתצבוע והושג לאחר משא ומתן עם מנהל מקרקעי ישראל שהסכים ל
 לשיקום בית העם.בתמורה 

הוחלט כי פעילות בית העם תהיה כפופה למתנ"ס והמנהל יהיה כפוף לראש 
 המועצה. 

ה על עבודתם ראש המועצה הודה ליו"ר הוועדה, מירי מושינסקי, ולכל חברי הוועד
הקשה והשעות הרבות שהקדישו מזמנם להצלחת הפרויקט. כמו כן, ראש המועצה 

   תוכנית העסקית שהכינו. מודה לדורון ארמי וחברתו על ה
ראש המועצה אומר כי בהשקפת עולמו מטרת בית העם העיקרית היא לשרת את 

 תושבי גדרות.



 :הועלו שתי הצעות להצבעה
 

  - הצעה מספר אחת
פתיחת האולם ביום שישי האולם ייסגר כשעתיים לפני כניסת השבת. תתאפשר 

עם. מיועד לשבתרבות או פעמים בשנה על פי המלצת ועדת בית ה 01 – 2בשבת 
שבת.  –. הקפיטריה תהיה סגורה במהלך שישי  00:11השעה מהצגות ילדים 

  שוב לקהל.  וייפתחהאולם והקפיטריה מוצאי שבת ב
 

 . 01 –בעד 
 

  – הצעה מספר שתיים
 לא לפתוח את בית העם בשבת .

 
 ) יגאל בלכר וראובן חדש (. 3 –, נמנע  2 –בעד 

 
  –החלטה 

 
פעמים בשנה לפעילות  01עד  2 -מליאת המועצה מאשרת פתיחת בית העם בשבת כ 

 . הקפיטריה תהיה סגורה במהלך השבת.  00:11השעה משבתרבות או הצגות ילדים 
 

 ראש המועצה הציע כי השם בית העם יישאר.
 

 .) יצחק בזאז( 0 –, נגד  05 –בעד 
 

  – החלטה
 

 העם. מליאת המועצה מאשרת שיישאר השם בית
 
 

 ,לתשומת ליבכם
 

  02:11בשעה  , ראשוןיום  , 32/  2/  3102ישיבת מליאה הבאה תיערך בתאריך 
 בערב בחדר הישיבות במועצה.

 
 
 
 
 
 

 על החתום                                                                                 
 

 יוסי קנדלשיין                                                                                
 ראש המועצה                                                                                

 
 
 
 


