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852142סימוכין:



של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה  /7137/31פרוטוקול מס' 

  7.17/.11יד' בשבט, ביום רביעי  בזום יהודה שהתקיימה
 

נכחו:

ראשהמועצה-ניבויזל

סגןראשהמועצה,צורהדסה-שלומימגנזי

אורה-נהרישאול

ביתזית-שושנייניבחיים

גבעתיערים-בןאהרוןיהודה

טלשחרסגןראשהמועצה,-אלירזבני

מבואביתר-שלומציוןלולו

נוהמיכאל-ירמידוד

עיןראפה-ברהוםיוסף

צובה-מלולדוד

זנוח-כהןחיים

שריגים-יהושעמשהבובי

רמתרחל-דרומלביץדוד

שואבה-ששוןיצחקצחי

חסרו:

עמינדב-קינןשמעון

אביעזר-רחמיםמרדכי

ישעי-ורדיאלון

תירוש-גבאידוד

משתתפים:

מנכ"ליתהמועצה-רחלימשה

היועצתהמשפטית-עו"דורדכהן

מבקרהמועצה-יואלינון

מנהלתאגףמערכותמידעותקשוב-גיליאהרוני

מנהלתלשכתראשהמועצה-גליתדהן

גזברהמועצה-משהאוחיון

עוזרראשהמועצה-פיניתורן

עוזרתמנכ"לית-עדיקמחי

מנכ"להחברההכלכלית-רונןקליין

יועץ-צביקוסובו



 
 

 
 

 
 סדר יום:


 הודעותיו"ר. .2

 

8282מענהלשאילתאבנושאהיקףהוצאותשלפרסוםבשנת–שאילתאשלדודדרומלביץ' .8

)מצ"בנספחיםמצורפים(.8221לעומת

 יוצגעלידי:רחלימשה,מנכ"ליתהמועצה.

 אושר


.852142,סימוכין:21.28.8282מתאריךהנהלהאישורפרוטוקול .3

 852142,סימוכין:21.28.8282אישורפרוטוקולהנהלהשלאמןהמנייןמתאריך

 אושר

מינויהגב׳רחלימשה,מנכ״להמועצהכמנהלתמאגרימידעברישומירשםמאגריהמידעע״פ .5

 במקוםהגב׳יעלאברמןטאובין.2122-הגנתהפרטיותתשמ״אחוק

.)מצ"בנספחיםמצורפים(יוצגעלידי:גיליאהרוני,מנהלתאגףתקשורת,מידעותקשוב

 אושר

 )מצ"בנספחיםמצורפים(:דוחותהביקורתשלרו"חמטעםמשרדהפנים .4

,משרדהפניםשנעשהע"ירואהחשבוןמטעם8221אישורדוחביקורתמפרטלשנת .א

.,מבקרהמועצהיואלינוןיוצגעלידי:–מלווהבהתייחסותוועדתהביקורת

 .יוצגעלידי:משהאוחיון,גזברהמועצה–32.28.8221אישורדוחותכספייםליום .ב

 אושר

-רייםפתוחים()תיקון(,תשפ"אאישורחוקעזרלמטהיהודה)שטחיםציבו-חוקעזרלשצ"פ .6

מצ"בנספחיםיוצגעלידי:עו"דורדכהן,יועמ"ש.)-הסברונוסחהחוקמצ"בדברי8282

 מצורפים(

 אושר

 

 פתיחתתב"רים: .7

  /1/1-מענק פיתוח צור הדסה 1

תקציב מקורמימון 

 601,000 משרדהפנים

 601,000 סה"כ 

  אושר 

  התייעלות אנרגטית 2

תקציב מקורמימון 

 1,546,662 משרדהפנים



 
 

 
 

 1,546,662 סה"כ 

  אושר 

  4*4רכבים  1רכישת  3

תקציב מקורמימון 

 555,338 משרדהפנים

 555,338 סה"כ 

  אושר 

  מדידות ארנונה 4

תקציב מקורמימון 

 500,000 משרדהפנים

 500,000 סה"כ 

  אושר 

  פיתוח שוטף חוות חקלאיות 5

תקציב מקורמימון 

 40,000 משרדהחינוך

 17,143 קרנותרשות 

 57,143 סה"כ 

  אושר 

  מוכנות לחירום סייבר 6

תקציב מקורמימון 

 60,000 משרדהפנים

 15,000 קרנותרשות 

 75,000 סה"כ 

  אושר 

  אוטובוסים 1רכישת  7

תקציב מקורמימון 

 503,100 קרנותרשות

 503,100 סה"כ 

  אושר 

  תכנון ביוב 8

תקציב מימוןמקור 

 1,000,000 ביוב-קרנותרשות

 1,000,000 סה"כ 

  אושר 

  שיפוץ בית עלמין -עין נקובה 9



 
 

 
 

תקציב מקורמימון 

 81,073 משרדהפנים

 81,073 סה"כ 

  אושר 

  שיפוץ בית עלמין-עין ראפה 10

תקציב מקורמימון 

 63,652 משרדהפנים

 63,652 סה"כ 

  אושר 

 שיקום כבישים אזור תעשיה הר טוב 11

תקציב מקורמימון 

 500,000 משרדהפנים

 500,000 סה"כ 

  אושר 

  שיקום כבישים בישובים 12

תקציב מקורמימון 

 800,000 משרדהפנים

 800,000 סה"כ 

  אושר 

 טיפול בליקויי בטיחות בחשמל במוסדות חינוך 13

תקציב מקורמימון 

 400,000 הפניםמשרד

 400,000 סה"כ 

  אושר 

  רכישת מחפרון 14

תקציב מקורמימון 

 400,000 משרדהפנים

 400,000 סה"כ 

  אושר 

 התקנת מערכות גילוי במוסדות חינוך 15

תקציב מקורמימון 

 223,000 משרדהפנים

 223,000 סה"כ 

  אושר 

  שיפוץ חדר מורים-אמית נחשון 16



 
 

 
 

תקציב מימוןמקור 

 100,000 משרדהחינוך

 100,000 סה"כ 

  אושר 

  נגישות -אמית נחשון 17

תקציב מקורמימון 

 867,881 משרדהחינוך

 867,881 סה"כ 

  אושר 

  בינוי-בי"ס מרחבים 18

תקציב מקורמימון 

 6,819,668 משרדהחינוך

 6,819,668 סה"כ 

  אושר 

שיפוץ חדר -מתתיהובי"ס  19

 מורים

 

תקציב מקורמימון 

 100,000 משרדהחינוך

 100,000 סה"כ 

  אושר 

  פיתוח בישובים 20

תקציב מקורמימון 

 6,000,000 מלוותמבנקים

 6,000,000 סה"כ 

  אושר 

  ביוב-גבעות עדן 21

תקציב מקורמימון 

 1,180,000 ביוב-קרנותרשות

 1,180,000סה"כ 

  אושר 







 עדכוןתב"רים: .2

    1רכישת -4474תב"ר  1



 
 

 
 

 אוטובוסים

עדכוןתקציב מקורמימון 

תקציב

תקציב

מעודכן

 1,269,632  1,269,632 משרדהחינוך

 285,584 6,628 278,956 מפעלהפיס 

 1,555,216 6,628 1,548,588 סה"כ 

     

   רכישת מחשבים לבתי ספר-44/4תב"ר  2

עדכוןתקציב מקורמימון 

תקציב

תקציב

מעודכן

 253,031 1,319 251,712 מפעלהפיס

 253,031 1,319 251,712 סה"כ 

     

     

   מבנה רב תכליתי עין ראפה3נקובה-4444תב"ר  3

עדכוןתקציב מקורמימון 

תקציב

תקציב

מעודכן

 5,823,000 2,000,000 3,823,000 משרדהבינויוהשיכון

 5,823,000 2,000,000 3,823,000 סה"כ 

     

    תכנון -4/74תב"ר  4

עדכוןתקציב מקורמימון 

תקציב

תקציב

מעודכן

 2,800,000 1,000,000 1,800,000 קרנותרשות

 2,800,000 1,000,000 1,800,000 סה"כ 

     

    ביוב זכריה-4444תב"ר  5

עדכוןתקציב מקורמימון 

תקציב

תקציב

מעודכן

 3,390,360 28,491- 3,418,851 מנהלתהביוב

 4,000,000 296,244 3,703,756 מלוותמבנקים 

 7,390,360 267,753 7,122,607 סה"כ 

 אושר







 
 

 
 

 סגירתתב"רים: .1

מס' 

 הערות עודף3גרעון הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר תבר

4256 

-עליסודיעיןראפה

 הסתיים 0 151,056 151,056 151,056 ציודוריהוט

 הסתיים 0 240,228 240,228 250,000 ניקוזבישובזנוח 4222

4378 

ציודוריהוטלבתי

 הסתיים 0 203,134 203,134 203,134 ספר

3985 

עליסודיעין

     20,492,955 20,492,955 20,707,992 ראפה/נקובה

    21,312,182 21,087,373 21,087,373 0   

 

 אושר



אישורערבותהמועצהלהלוואה: .22

לטובתלצורךהקמתפרויקטמערכותסולאריים,במליאההסבהשלהלוואהקיימתשאושרה

בנקיםמסחריים.

הנושאמלווהבחוו"דיועמ"שהחברההכלכלית.

מוצגעלידי:רונןקליין,מנכ"להחברההכלכלית.

 אושר

 

ע"פחלוקהלמשרות,תפקידים8282לשנתהישוביםלפידרישתמשרדהפנים:תקציבי .22

:(כלהתקציביםהנ"לאושרובמליאותקודמות).ועלויות

 מוצגעלידי:יואלינון,מבקרהמועצה.

 

 הישוב

סך 

 התקציב

מגורים 

למ"ר 

 עלות  באלפ"ש תפקיד משרות )*(

 65 מזכיר  30% 16.29 600 אביעזר

 50 מזכירה  50%      

 66 ענקי"ית 60%      

 7.67 373 אבן ספיר

לא מועסקים 

     עובדים 

 94 גנן  100% 10.11 512 אדרת

 60 ענקי"ת  50%      



 
 

 
 

 200 שומרים 150% 20.87 1,864 אורה

 47 ע.ניקיון  40%      

      30% 

ע.מועדון 

 16 לקשיש

 25 דת  20%      

 110 ע.נוער  75%      

 50 גנן  50% 15.72 687 אשתאול

 10 ספרנית שעתי       

 80 מזכירה  60%      

 65 ענק  50%      

 100% 26.18 4,400 בית זית

רכזת 

 153 תרבות 

      87% 

מנהלת 

 193 משרד

      33% 

מנהלת 

 73 חשבונות 

 245 מזכיר  100%      

 30 ע.ניקיון  שעתי  10.47 400 בית מאיר

 12 ספרנית  שעתי       

 75% 14.65 702 בית נקופה

מנהלת 

 128 קהילה 

 85 ע.אחזקה 50%      

 67 ענקי"ת  50%      

 36 ע.ניקיון  שעתי       

 80 ענקי"ת  50% 13.95 461 בקוע

 10 ע.ניקיון  שעתי       

 150 שומר  100% 20.39 546 בר גיורא

 51 פקידה  50%      

 39 ע.אחזקה  50%      

 43 ע.גינון  50%      

 78 ענקי"ית 50%      

 148 מזכיר  70% 16.15 1,298 גבעת יערים

 143 ע.אחזקה  100%      

 31 ע.רווחה  50%      

 143 שומרים שעתי       



 
 

 
 

 76 תרבות  50%      

גבעת 

 72 ענקי"ת  50% 12.70 648 ישעיהו

 126 מזכיר  50%      

 15 ע.ניקיון  20% 10.86 300 גיזו

 40 מזכיר  20% 15.12 350 גפן

 18 ע.ניקיון  שעתי       

 8.25 414 הראל

לא מועסקים 

     עובדים 

 100 מזכיר  50% 13.56 961 זכריה

 21 ענקי"ת  20%      

 85 ענקי"ת  50% 7.47 350 זנוח

 100 מזכירה  60% 38.37 1,500 טל שחר

      66% 

מנהלת 

 98 פרויקטים

 10 ע.ניקיון  20%      

 95 ענ"ק 60%      

 8.16 366 יד השמונה

לא מועסקים 

     עובדים 

 96 ע.בטחון  100% 8.07 467 ישעי

 24 מזכירה  25%      

 51 ע.אחזקה  שעתי       

 10 ע.ניקיון  שעתי       

 79 מזכיר  50% 17.24 300 כסלון

 62 ענקי"ת  50%      

 17 ע.אחזקה  שעתי       

 132 מזכיר  50% 18.62 825 כפר אוריה

 36 ע.אחזקה  30%      

 67 מזכיר  50% 15.23 459 לוזית

 86 ע.אחזקה  50%      

   ענקי"ת  100%      

 192 מזכיר  100% 10.78 1,309 מבוא ביתר

 72 ע.אחזקה  100%      

      100% 

מנהלת 

 192 צהרון 



 
 

 
 

 56 רכז נוער  50%      

      200% 

סייעות 

 145 בצהרון 

 167 מזכירה  100% 21.96 2,212 מוצא עילית

 97 ע.בטחון  100%      

 68 ענ"ק 50%      

 115 ע.אחזקה  100%      

 42 רכז תרבות         

 96 ענקי"ת  50% 13.56 350 מחסיה

 57 ענק 75% 21.22 732 מטע

 68 שומר 100%      

 109 מזכירה  50% 13.22 807 מסילת ציון

 80 ע.נוער  70%      

 105 אב בית  100%      

 18 ע.אחזקה  25%      

 8 ע.ספריה  7%      

מעלה 

 11.52 1,715 החמישה

לא מועסקים 

     עובדים 

 132 מזכיר 50% 9.64 1,249 נוה אילן

 44 ע.אחזקה  40%      

 33 גינון  34%      

 75 רכז קהילתי  50%      

 79 ע.תרבות  50%      

 38 מזכירה  30% 8.14 432 נוה מיכאל

 4 ע.ניקיון  שעתי       

 11.91 292 נוה שלום

לא מועסקים 

     עובדים 

 132 מזכירה  70% 11.23 1207 נחושה

 84 רכז נוער  50%      

 47 ע.אחזקה  50%      

 60 ע.ניקיון  שעתי       

 15 ע.ניקיון  25% 17.65 390 נחם

 60 ע.אחזקה 100%      

 12.97 625 נחשון

לא מועסקים 

     עובדים 



 
 

 
 

 90 מזכירה  80% 12.68 1,980 נטף

 63 מנהלת גנים  100%      

 74 ענקי"ים 60%      

 209 גננות  100%      

 96 מזכירה  50% 7.74 592 נס הרים

 14.48 1,524 נתיב הל"ה

לא מועסקים 

     עובדים 

 7.47 350 עגו'ר

לא מועסקים 

     עובדים 

 90 מזכירה  57% 11.35 682 עין נקובא

 52 ע.ניקיון  50%      

 65 ע.אחזקה  75%      

 50 ע.בטחון  64%      

 60 מזכיר  30% 9.23 950 עין רפא

 42 ע.אחזקה  שעתי       

 35 ע.ניקיון  56%      

 80 ענ"ק  60% 18.60 913 עמינדב

 100 ע.ניקיון  100%      

      33% 

ע.מועדון 

 53 לקשיש

 30 שומר  30%      

 12.32 1,610 צובה

לא מועסקים 

     עובדים 

 386 מנכ"ל  100% 12.80 17,851 צור הדסה

 242 קב"ט  100%      

 156 מזכירה  100%      

 118 רכז רכש  100%      

      100% 

מנהלת 

 202 חשבונות 

 117 ע.תרבות  75%      

 174 רכז חינוך  100%      

 40 ספרניות  שעתי       

 759 ע.טיאוט 600%      

 900 ע.מים וביוב  600%      

 373 ע.גינון  200%      



 
 

 
 

 97 ע.ניקיון  100%      

 82 ע.אחזקה שעתי      

 50 ענק 50% 15.12 500 צלפון

 54 מזכירה  50%      

 50 ע.קהילה  50%      

 7.47 350 צפרירים

לא מועסקים 

     עובדים 

 20.95 382 צרעה

לא מועסקים 

     עובדים 

 10.61 2,329 קרית ענבים

לא מועסקים 

     עובדים 

 157   100% 31.44 1,259 רמת רזיאל

      80%   100 

 26.78 3,552 רמת רחל

לא מועסקים 

     עובדים 

 98 ענק  50% 7.50 350 שדות מיכה

 86 ענק 50% 12.83 901 שואבה

 80%   1,860 שורש

מנהלת 

 128 חשבונות 

 130 שומר 100%      

 139 שומר 100%      

 39 ע.בטחון  50%      

 109 מזכיר  50%      

 50 ע.תרבות  40%      

 106 חצרן 100%      

 25 ע.ניקיון  20%      

 78 מזכירה  33% 15.24 1,054 שריגים

      50% 

רכזת 

 83 קהילה 

 28 מנקה  שעתי       

 49 ע.נוער  שעתי       

      40% 

ע.קיר 

 135 טיפוס 

 36 מזכיר  20% 7.14 350 תירוש

 24 ע.נוער  50% 10.86 390 תעוז



 
 

 
 

 24 ע.ניקיון  שעתית       

 6 ע.כללי שעתית       

            

 96 מזכירה  75% 14.95 683 תרום

 9 ספרנית  שעתי       

 55 ענק  50%      



 אושר



:אשרהוגשוע"יהישוביםלאישורהנהלתומליאתהמועצה8282תקציביישובים .28

 מוצגעלידי:יואלינון,מבקרהמועצה.



 סך התקציב הישוב

מגורים למ"ר 

 עלות תפקיד משרות )*(

 85 מזכירה  60% 15.89 773 אשתאול

 58 חצרן  55%      

 72 ענ"ק  50%      

 10 ספרנית  שעתי       

 58 מזכירה  30% 16.47 617 אביעזר

 48 ע.מזכירה  50%      

 66 ענ"ק  60%      

            

 80 ענ"ק  50% 13.95 440 בקוע

 10 ע.ניקיון  שעתי       

בית 

 145 מזכירה  75% 14.81 736 נקופה

 130 חצרן  100%      

 68 ענ"ק  50%      

 15 ע.ניקיון  שעתי       

 18 מדריכות  שעתי       

גבעת 

 126 מזכיר  50% 12.84 580 ישעיהו

 72 ענ"ק  50%      

 3 ע.אחזקה  שעתי       

 220 מזכיר 90% 38.8 1,293 טל שחר



 
 

 
 

      65% 

רכזת 

 104 קהילה 

      75% 

מדריכת 

 108 נוער 

 28 ספרנית  שעתי       

 18 ע.ניקיון  שעתי       

 80 מזכיר 33% 13.7 971 זכריה

 21 ע.גיל זהב 33%      

 90 מזכיר  100% 12.73 2,114 נטף

      100% 

מנהלת 

 120 גנים 

 54 ענ"ק  100%      

 506 גננות  600%      

כפר 

 132 מזכיר  50% 18.82 828 אוריה

 144 מזכיר  50% 9.74 1,155 נוה אילן

 178 קב"ט  100%      

      50% 

רכזת 

 62 חינוך 

 62 מדריכה 50%      

            

 110 חצרן  100%      

מסילת 

 109 מזכירה  50% 13.70 808 ציון

 80 ע.נוער  70%      

 105 אב בית  100%      

 8 ספריה  שעתי       

 18 ע.שמירה  שעתי       

            

נתיב 

 14.63 1,754 הל"ה

לא 

מועסקים 

     עובדים 

            

 255 שומרים 200% 10.98 1,590 שורש

 140 מנהח"ש 80%      



 
 

 
 

 25 ע.ניקיון  33%      

 55 מדריכות  66%      

 109 מזכיר  50%      

 25 חצרן  50%      

 39 רב"ש  50%      

 81 ע.תחזוקה  80%      

 419 מנכ"לית  100% 12.94 17,536 צור הדסה

 162 מזכירה  100%      

 216 מנח"ש  100%      

 155 מנהל רכש  100%      

      100% 

רכזת 

 128 תרבות 

      100% 

רכזת 

 138 תקשורת 

      100% 

רכזת 

 142 חינוך 

 40 ספרניות  33%      

 63 רכז נוער  שעתי       

 155 רכז חוגים  100%      

 808 ע.טיאוט  700%      

 28 ע.ניקיון  100%      

 98 אב בית  100%      

 184 מנהל גינון  100%      

 174 ע.גינון  100%      

 298 קב"ט  100%      

      700% 

ע.מים 

 981 וביוב 

 

 אושר









:דוחותכספייםשלהוועדיםהמקומייםליישוביםלפיהפירוטשלהלן .23

 מוצגעלידי:יואלינון,מבקרהמועצה.

 1/71שנת 



 
 

 
 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום שם הישוב

 -עודף3גרעון

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף3גרעון

 מצטבר

 90 15 2405 2420 א.יהודיוףושות' 31.12.2017 נוה שלום

 

 אושר

 

 1/72שנת 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  

 -עודף3גרעון

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף3גרעון

 מצטבר

              

 0 0 289 289 אליבירנבוים 31/12/2018 צרעה

 214 124 2038 2162 א.יהודיוףושות' 31/12/2018 נוה שלום

 

 אושר

 

 1/74שנת 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  

 -עודף3גרעון

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף3גרעון

 מצטבר

 42- 449- 2141 1692 בועזמקלרושות' 31/12/2019 אורה

 31/12/2019 שדות מיכה

אורן-בריתפיקוח

 143 6 374 380 דניאלי

 70- 284- 2019 1735 א.יהודיוףושות' 31/12/2019 נוה שלום

 405 50 1314 1364 בועזכהןרוא"ח 31/12/2019 שריגים

 31/12/2019 תעוז

-יהודיתקריסטל

 70 4 409 413 רוא"ח

 31/12/2019 טל שחר

בנימין-אלימלך

 167 280- 1551 1271 רוא"ח

 0 0 4142 4142 אליבירנבוים 31/12/2019 רמת רחל

 31/12/2019 נחושה

רוא"חאמנון

 466 86 1145 1231 מקייטן

 

 אושר





 
 

 
 









_______________________

רחלימשהניבויזל
 מנכ"ליתהמועצהראשהמועצה

 

 -מצב תמלול-


 

 

 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול
 

 הודעות יו"ר. .7



 
 

 
 

רק:ניבויזל מבקש אני להתחיל. רוצים אנחנו טובים. צהריים אחר טוב, ערב

שלומצי הצבעות. לראות גם שנוכל מצלמה, לפתוח שיכול מי מכולם.

שלום,תפתחיבבקשהאםאתיכולה,כלמישאיתנוברוכיםהבאים.כיף

לראותאתכם.ואנחנומאודמאודמקוויםשבפעםהבאהזהכברלאיהיה

פעם כל בגדולבזום. בסגר. אנחנו קורה. לא וזה זה את אומרים אנחנו

לא גם מיוחדים, דברים הרבה אין קצרה. להיות צריכה ההנהלה היום

לאנמשך. במליאה.כרגעהממשלהצריכהלהחליטהאםהסגרנמשךאו

 המליאה שגם ולא12כנראה להתכנס. לנו אסור כי בזום. תהיה אחוז

אנחנ אז אפשרות. לנו אנינותנים בזום. נעשה כנראה המליאה גםאת ו

ואני אצלנו. שקורה במה בכלל, שקורה, במה בהודעות להתחיל רוצה

מבקשמכלחבריהמליאהשאיתנואנירואהשעודכמהמצטרפיםעכשיו.

גם אתהמסר להעביר שנמצאיםאיתנו, המליאה, מבקשמחברי אני אז

למישלאנמצא,ולאחרים.שלוםשלומצי,ירמי,

אהלן.ירמידוד:

שלום,ערבטובלמישהצטרף.אזאניאתחילברשותכם,אנחנועשרדקותניבויזל:

אניצריךלכבדאתמישעלהבזמן.גםיניבשושני.שלוםאנירקלארואה

טוב בהודעות. להתחיל רוצה אני לכולם. שלום אז שלך. התמונה את

נהיהאנ בואו שלאמדברבמיוט. מי שרוצהחבריםכל מי שיםרציניים.

ואנחנו בכלל. פשוט לא הוא המצב קורונה מבחינת לו. נתן יצביע לדבר

חוליםפעיליםבמטהיהודה.ישלנוכמעטאלףמבודדים.434עומדיםעל

 כמעט מתחסנים כמות מבחינת ו26אנחנו ראשונה פעם התחסנו -אלף

יחס2222 זהאחוז במטהיהודה. כברפעםשניה, יתגבוהמאודהתחסנו

 כרגע לנו יש הרשויות. אני32של יהודה צחוק. לא זה חברים נפטרים.

 צחוק לא זה שהתחסנת. לכם32רואה מזכיר ואני מהקורונה. נפטרים

שאניכלפעםאומרלכםכמהוכליוםזההולךוגדל.אנחנוצריכיםלשמור

האח זאת שחשוב מה זה ותכלס שלנו. התושבים ועל הישובים ריותעל

יהיה משתדליםשזה אנחנו כרגע. הציבור הבריאותשל על לשמור שלנו

רובמהשאנחנועושיםכלהיום,כלהזמן.בשיתוףפעולהעםפק"ע)פקוד



 
 

 
 

העורף(אנחנוממשיכיםלבצעבדיקותקורונהוהסברהלתושביםכלהזמן.

נו.היום,היהחיסוניםחופשילכולםבקרייתיעריםעםשיתוףפעולהאית

מנסים החיסונים. שנגמרו הודעה ראיתי כרגע אני העורף. פיקוד ועם

יחדעםמשרד אנחנו היההיום. אבלחיסוניםלכולםחופשי למצואעוד.

 לזכאים. מזון תווי חלוקת מבצעים משרד842הפנים, דרך מזון תווי

לפי זה את עושים אנחנו זכאים. לטובת כסף הרבה סל. לשופר הפנים

משפחותמקבלותאת842לאנשיםשבאמתצריכיםאתזה.מעלזכאותש

למשפחותמאומתות מזון ישבמקבילמארזי זהיתחילהשבועהבא. זה.

קורונה,יחדעםפק"ע.דרךאגףהרווחהשלהמועצה.אנילאמעורבבזה.

הרווחהיודעתמיכןמילא.מערךהחקירות.אנחנוהמערךשלהמועצה,

לאלפייםחקירותעדכה,בשביללמנועאתשרשראותעשהמערךשלמע

ההדבקה.ואנחנוממשיכיםעםזהכליוםכלהזמן.מישעושהואחראית

עלזהזומאיהאשכנזיוהיאעובדתתחתסיוון,ואנחנוממשיכיםכלהזמן

 מעל קיימה המועצה ישוב. כל מקומיים82מול וועדים עם פגישות

 שהתחלואה שראינו שהיאבמקומות להיותאיזה והולכת הולכתלגדול,

בעיה,נעשתהעבודהבתיאוםעםהוועדהמקומישלכלהישובים.לפעמים

רואים זהנעשהבישוביםשאנחנו מליאה. ועםחברי גםעםוועדאגודה,

ששרשרתההדבקההולכתוגדלה.אנימבקשמכלחבריההנהלה,להמשיך

להמשיךלהחליטול בהסברה, לנו הגידלעצמםשזההעתלהראותלסייע

למנועאתשרשרתההדבקהבכל כולנו אתהיכולתשלכםגםכמנהיגים,

הישובים.זהלאבדיחה.זהלאצחוק.ואנחנוגםלאבסוףהאירוע,שלא

זהלצעריהרב,הולך יהיהשוםהרגשהשליאללהזהאחרינומתחסנים.

לשמור,בעקבותהעבודהונהיהכלהזמןיותרויותרגרוע.אנחנומצליחים

מצליחים כולנו, עם איתנו בתיאום בוועדים בישובים, שעושים הטובה

לשמורעלעצמנוכמועצהירוקה.אנחנוהמועצההירוקההיחידהבמחוז.

היחידים.אנחנוצריכיםלשמורעלזהמכלמשמר,ולהתעסקבזה.ולעזור

יחלהתחסןכיהואלמישצריך.ואניחוזרואומראםישמישהושלאמצל

לאיכול,אוישמישהושלאמגיעיםאליו,נאלהעביראתהכלדרךסיוון.



 
 

 
 

הפרסומים, מבחינת אחד. לכל להגיע ואיך לעזור איך יודעים אנחנו

מבקשים וגםליו"ריםואנחנו המליאהכלהזמן. הודעותנשלחותלחברי

אתםמרגישיםלהעבירלדאוג,שהמידעעובר,שכלהזמןהמידעיעבור.אם

כולכם וגילי. רחלי. עד לסיוון להגיד נא עובר, לא שהמידע שהוא איפה

רוצהלהביע אני זהבנושאהקורונה. יעבור. רוצהשהמידע אני מכירים.

אביגדור שלאביגדורשהלךלעולמו. עלמותו תנחומיםוצערבשםכולנו

הרבה איתנו שהיה מאוד, ותיק מליאה חבר מיכה. משדות מאודכהן

שנים,בשםההנהלה.ונגידגםבמליאה.רוציםלהביעצערולהשתתףבצער

ארוכות שנים במשך הגזברות מזכירת יפעת המועצה, עובדת יפעת של

יש לגמרי. לכםבנושאאחר רוצהלהגיד אני בפניה. אתתנחומנו להביע

נמצאיםשנתייםאחרי אנחנו מליאהשלאמגיעיםלוועדות. הרבהחברי

וישהבח בוועדות. להיות רצו כולם בהתחלה שיש מגלים ואנחנו ירות.

יחדעם רוצהלהתריע,שאנחנו ואני וועדותשאנשיםלאמגיעיםאליהם.

מליאה לחברי נוציאמכתב עםהמנכ"לית נוציאיחד היועצתהמשפטית

או מתחייבים שהם או רוצים לא שהם או יגידו ושפשוט מגיעים. שלא

םבוועדותבמליאותהבאות.שפשוטנחליףאות

התקנוןאומרששלושפעמיםשלאמגיעים,שלומציוןלולו:

ארבע.ניבויזל:

אוקי.ואזמתבטלתהחברותאוטומטית.לא.שלומציוןלולו:

כן.אבלאניצריךלהתריעלפני.אזאניאומרמכיווןשכלאחדזהוועדהניבויזל:

ומסביראתזה.הנושאהבא.היוםאחרתוהכל.אזאניפשוטמדברעלזה,

ובגזר. ומנכ"למשרדהתיירותהיהאצלנו היהביקורשלשרתהתיירות,

הארץ. נושאהתיירותבמרכז בכל התיירותיתמוך מטרהשמשרד מתוך

כמושהואתומךנגידבדרום,בצפוןשמרכזהארץשלאתלאביבירושלים

גם מכירהבו שמדינתישראל כפרי כאזור גםכתיירותיחשב יין, כאזור

כפרית.אנימקווהשהביקורהיהטוב.ושנצליחלהוציאגםכמהגרושים.

מיזהשרהתיירות?שלומימגנזי:



 
 

 
 

לפברוארישלנווועדת7-שרתהתיירותלחודשהקרובזהאוריתפרקש.בניבויזל:

לגבולותבנושאקרייתיעריםזההגיעלפנישעתיים.אזאנימדווחלכםע

שבוע עוד בדיוק זה לזה. ולהיערך לראות צריכים אנחנו יערים. קריית

בנושאטלזסטון. ממשיכיםלהיאבקעלהקרקעותשלנו לעכשיו. מעכשיו

זהמבחינתהודעות.ישעודמספרדבריםקטניםשאנירוצהלספרעליהם.

משהו להגיד רוצה שלומי ואם שהצביע. ראיתי לבני זה לפני אתן אני

ך.בבקשהבני.ונמשי

הקורונה.בניאלירז: בעניין לשתף רציתי ואני מדי. מהר התקדמת קצת אני טוב,

כולםיודעיםכמה כיזהקורה. ולהגידחבריםאלתגידוליזהלאיקרה.

הכללים, כל עם החוצה יוצא ובאמת שומר. ומאוד מקפיד מאוד אני

יצפוידווקאבביתואפילומחמירבכללים.ולצעריבסוףבמקוםהכיבלת

ללכת גם רבותי מאוד חשוב אז שלי. מהנכדה הקורונה את חטפתי

יודעים לא אנחנו לזלזל לא ממש לשמור. וגם להקפיד וגם ולהתחסן

מאיפהזהמגיע.לצעריישגםמוטציותשונותכרגעשמרחפותבאוויר.אז

חשובבואונהווהגםכןדוגמאאישית.ובאמתהנושאשלהחיסוניםמאוד

לראות הזה בקטע גם ירוקים, אנחנו להישאר, עלינו וחובה ומשמעותי.

שבקורונהנשארירוקים.אזברוךהשםעברתיאתזה.גםאניגםכלתיגם

בניעברנואתזהבאופןיחסיסבירובסדר.ברוךהשםמאחורנו.אזכדאי

מאודלהישמר.ויפהשעהאחתקודם.

שובמאוד.שלומיאתהרוצהלהוסיףמשהו.תודהרבהבני.חניבויזל:

לא.שלומי:

עודמישהורוצה?אושאנייכוללהתחיל.רוציםלהתייחס.אזאניאתחילניבויזל:

ברשותכםבישיבהעצמה.

מענה לשאילתא בנושא היקף הוצאות של -שאילתא של דוד דרומלביץ'.5

 1/74לעומת  /1/1פרסום בשנת 

קודםכלהייתהשאילתאשלדרומולביץ'.אתםרואיםאתהמסמכים.הםניבויזל:

לרחלי אתן אני כולכם. רואים שאתם מקווה אני בשיתוף. פה עולים

תדבריבקשרלשאילתאשלדרומולביץ',בנושאפרסום.אזבבקשהרחלי.



 
 

 
 

ערבטובלכולם.אזשלחנוגםבמיילאתהתשובהשנתנולשאילתאשלדודרחלימשה:

בנושאהפרסומיםבעיתונים.

שומעיםאותךמאודחלש.:'דודדרומלביץ

טובאזערבטובלכולם.כולםקיבלוגםבמיילאתהתשובהלשאילתאשלרחלימשה:

להדגיששההוצאות צריך כן ההוצאות. היתר בנושאהפרסומיםבין דוד

נה.להזכירלכולנושזאתהייתהבעצםשנתהקורו8221-8282בעצםמשנת

הגם,

אתישרמתחילה:'דודדרומלביץ אבללבקשמשהו. אפשרשניהרקלאלהפריע,

את קודם אציג אני אולי השאילתא. בכלל מוצגת לא אבל בתשובה.

השאילתא.היאקצרהמאודשלוששורות.

אוקי.רחלימשה:

כיאתעונהעלמשהושהחבריםלאיודעיםמהשאלתי.:'דודדרומלביץ

בבקשה.משה:רחלי

אנחנוקראנואתהשאלהשלךכולנו.דובר:

מיזהכולנו.ואיפה,:'דודדרומלביץ

זהלאמשנה.דודיאללהחבלעלהזמן.תקריא.ניבויזל:

ב:'דודדרומלביץ שלנו המועצה לראש העברתי אני שאילתא82-טוב, לאוגוסט

םלפרסומיםבנושאפרסומיםבעיתוניםובכלל.אחד,מההםהקריטריוני

סך היה מה שתים, ובמרשתת. ירחונים שבועונים, בעיתונים, בתשלום

ב אגפים ולפי פרסום מקום לפי בחלוקה הפרסום ומהו8221-תקציב ,

.8282-תקציבהפרסוםהכלליולפיאגפיםב

אוקי.אתהתשובהאניאומרתעודהפעםנכתבהגםלכולם.אנחנובעצםרחלימשה:

הבקשות את לפימרכזים זה המועצה. ואגפי מחלקות מכל לפרסומים

ב ששמנו8282-צורך. שנה זו הקורונה. לצד הקורונה, בלבד השנה זאת

דגשעלהמידעלציבור,עלהקשרעםהתושבים.אניגםאגידשאנחנוכל

ב בוודאי הזאת, השנה גם מטרה82-העת, לעצמנו שמנו שאנחנו משהו

הייתהשנתהקורונה.ובוודאי8282תלהמשיךלקדםולפתח.לצדזאתשנ

ואת יותראתהמידע ולשתףעוד יותר, עוד להנגישאתהמידע שנדרשנו



 
 

 
 

נגיד בוא וכל ההתנהלות הקורונה, שבהקשר החשובות ההודעות

מאוד זמן דינאמיתובטווחי בצורה הזמן ככהשהייתהכל ההתמודדות,

לשאילת בתשובה טבלה פה יש הזה. בהקשר זה טבלהקצרים.  יש א

מפורטתגםעםהסכומים.וזהבעיקר,זהמרכזאתהכלבעצם.

טוב,אנירגעאמשיך.רחלידיברהעםדרומו,ואםצריךדרומועודשאלותניבויזל:

אנחנו8282-ואנימניחשגםב8282-בנושאהזה,אזבבקשה,השנהוגםב

עהזהקצתזהבאבהפת8282-מוציאיםהרבהכסףעלנושאהקורונה.ב

יותרממהשתכננו.אבלאיןמהלעשותזהחשובמאודהמידעלציבורבכל

הנושאהזה.אנירוצהלהמשיךולאשראתפרוטוקולההנהלה.
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מה1-מהניבויזל: המנין לדצמברשל1-לדצמברולאשראתהפרוטוקולשלאמן

וגם רגילה. מליאה גם מליאות. שתי לנו היה הקודמות. המליאות שתי

ההנהלו שתי את מאשרים ואנחנו תקציב. לאישור אתתמליאה לא

 בסעיף הזה. בהקשר שהיו ההנהלות שתי את מישהו5המליאות. יש

הפרוטוקוליםאניפשוטלארואה.צריךלהגידשם.אםשמתנגדלאישור

מישהומתנגדשיגידשם.איןמתנגדיםתודהרבה.



מינוי הגב' רחלי משה, מנכ"ל המועצה כמנהלת מאגרי מידע ברישומי רשם  ./

במקום הגב' יעל אברמן  7427-מאגרי המידע ע"פ חוק הגנת הפרטיות תשמ"א

 טאובין.

משהניבויזל: רחלי במקוםמינוי מידע מאגרי כמנהלת המועצה מנכ"לית

אלאאםכן זה. על להצביע אפשר אםצריךלדעתי המנכ"ליתהקודמת.

אתםרוציםשורדתסביראתזה.זהפשוטלהחליףאתרחליעםיעלי.כל

יש הזה. לנושא הנספחים את קיבלתם לאשר. שצריך משהו יהיה פעם

ידוד.מישהושמתנגדיריםאתהידוידבר.ירמ



 
 

 
 

רחליירמידוד: של המינוי את ואישרנו דיברנו בזמנו אנחנו להבין, רוצה רק אני

פעם כל יעל. הקודמת של בנעליה נכנסת בעצם המנכ"לית כמנכ"לית.

עכשיואנחנונצטרךלעלותולאשרכלדבר,אושזהלאהיהבתחומיעיסוק

שלההקודמים.

ספציפיידורדכהן:"עו מסמכים ספציפיתשמשרםיש החלטה מבקש המשפטים ד

לאישור.

פעםנמצאאתעצמנוירמידוד: כל ולכל אתזה. נאשר כל תביאוה אז מאהאחוז

רחלילאשרלה.תביאואתהכל,שהיאתתחיללעבודגם.

צודק,ניבויזל: אתה לא לצערנו ככה. עובד לא זה ,אבל פה צוחקים כולם ירמי

יכו אז ככה. עובד לא זה להיותלצערנו ויכול זה. עם שסיימנו להיות ל

אחוז12שיבואעוד.זהכלפעםישמשהושאנחנוצריכיםלעשותספציפית.

מהלעשותזהדבריםטכניים. אין פעםישדברים. מדי מהדבריםעשינו.

אבלאתה לארואהאתהפניםשלך. אני אתהמתנגד. צחיאתההצבעת,

שמת,

תנגד.אניבעדשזהיעבורהכלבסדר.לא.אנילאמששוןיצחקצחי:

תודה.נעבורהלאה.ניבויזל:

 דוחות הביקורת של רו"ח מטעם משרד הפנים: .4

רואהחשבוןמטעם8221אישורדוחביקורתמפרטלשנתא. שנעשהעלידי

משרדהפנים

32.28.8221אישורדוחותכספייםליוםב.

משרדהפנים.אניאתןליואלינוןולמשהדוחותביקורתשלרו"חמטעםניבויזל:

אוחיון.יואלינון.

ערבטובלכולם.פעםבשנהכלשנהמשרדהפניםממנהרואהחשבוןלבצעיואלינון:

ביקורתברשויותהמקומיות.הרואהחשבוןמפיקשנידוחותגםדוחכספי

מספר נבדקים מוציא חשבון שהרואה המפורט בדוח מפורט. דוח וגם

שכרנוש תקציבהרגיל, לדוגמא, כמו איםשנקבעיםעלידימשרדהפנים.

ארנונהתב"רים מליאהועובדים, יתרתחובותשלחברי עובדיםבכירים,

הליקוייםבדוחהמפורטיועברוםוועדתהקצאותמבניםוועדיםמקומיי .



 
 

 
 

נתחיל אנחנו הפנים משרד להנחיות בהתאם וגם המועצה, להתייחסות

בממצא בפניהדיון הובא בליקויים הטיפול אחר והמעקב העיקריים ים

וועדתהביקורתשלהמועצה.וועדתהביקורתגםדנהבממצאיםרואהאת

פהזהתההתייחסו וגםממליצההמלצותלטפולבליקויים. שלהמועצה,

המקוםלהודותלחבריוועדתביקורת.אנירוצהלומרשבמשךהשניםיש

ירידהבצורהדרמט יתבליקוייםובממצאיםשמשרדהפניםכותב.אצלנו

גםדרךאגברובהליקוייםתוקנועלידיהמועצה.להזכירכםמדוברבדוח

לכןרובהליקויים8282.היוםאנחנוכברנמצאיםבשנת8221מפורטלשנת

וועדת של סיכום וגם המפורט, הדוח לאחרונה. או כדי תוך תוקנו כבר

אליכ זה את העברנו הדוחותביקורת את גם הפורט, הדוח את גם ם.

מספר וועדתביקורתהיו וועדתביקורת. וגםאתהסיכוםשל הכספיים.

נושאיםשדנובהם.אניאעבוראתכםעלעיקריהממצאים.כי,

אפשררגעשאלהלגבימהשאמרתעדעכשיויואל?:'דודדרומלביץ

כן.יואלינון:

הדבריםשמלווים:'דודדרומלביץ חובותאחד נושאשל השניםזה לאורך אותנו

למועצהשנבעומעברלתושביםשלשנימגזריםשקשוריםגםאלינו.אחד

חודשים מספר לפני ושאלתי מליאה. חברי זה ושתים מועצה, עובדי זה

רוצה אני אותך. רואה לא אני פה. אתה גזברנו. משה, ידי על ונעניתי

אמרתשהייתההתייחסותעכשיו בביקורתהאחרונהשלהמבקרלשאול,

מטעםמשרדהפנים,הזכרתחובותחברימועצה.אזהאםעדייןאחריכל

כךהרבהטפוליםמסוריםשלהמועצה,האםעדייןישחברימליאה.

חברה,לא.לאאנימנהלאתהישיבה.בואונעשהככה.בגללשאנחנובזום,ניבויזל:

זה אחרי יסיים. יואל ככה, נעשה למהבואו גםכבר תענה אוחיון משה

שדודשאל.ואחריזהנפתח.בבקשה.אזתסיים.

זאתיואלינון: מקרקעין. ההקצאות וועדת הרכב זה מהממצאים אחד בסדר. כן.

ידי על טופל הליקוי הפנים. משרד מנכ"ל חוזרי פי על לנדרש בהתאם

צאותאישרההרכבוועדתהק8228...-מליאתהמועצה.מליאתהמועצהב

העסקת את מאשרת לא המועצה שמליאת דברים על לכללים. בהתאם



 
 

 
 

הדרך. בהמשך אליכם יובא היום וזה המקומיים. בדרגים העובדים

המליאהחייבתלפיהחוק,צריכהלאשרחוץמהתקציבשלהוועדהמקומי

היום לפניכם יובא זה העובדים. של העלות את וגם העובדים את גם

גםכןתוקןעלידיהמועצה.חלקמוועדתהחובהמהבהמשך.אזזהדברש

ההתייחסו התשובה חלק המוגדרת. בשנה פעלו לא ניב, שלתשאמר

המועצהזהשחלקמהעבודותכןהיופעילותרקלאכתבוכןהיופעילותרק

שנבחרמטעםמשרדהפניםהואלארואהשיש הרואהחשבון לאכתבו.

שהוועד אומר הוא אז היוםפרוטוקולים מבחינתו. התכנסו לא ות

הוועדות כל של הזה הנושא בכל מטפלים ניב, שאמר כמו המנכ"לית

הפעילות,עלמנתשכלחבריהמליאהיהיופעילים.ישגםאתהנושאשל,

אתניבויזל: אצלך תסדר אז נבלעות המילים טוב. אותך שומעים לא יואל

ת,וגםיענהעלמהשדורמוהאינטרנט.אתןאתןלאוחיוןשידברעלהביקור

שאל.ואזאניתסדרבינתיים.בבקשהאוחיון.

לשנימשהאוחיון: בהתייחס שאל, שדורמו ומה אמר, שיואל למה בהמשך טוב, ערב

עובדים חובות יותר לנו היו בעבר ונבחרים. עובדים חובות זה דברים

בהסדר שהוא אחד עובד לנו יש הסדרנו. הרוב את הסדרנו ונבחרים

הואקיבל נבחראחדשהואאמרשהואקיבלמכתב. וישלנו  תשלומים.

פעמיםאושלושפעמיםמכתב,וליהואהודיעשהואבדרךלהסדיראתזה.

הדוחות לגבי הכספיים. לדוחות נעבור עכשיו הסדיר. לא הוא עדיין

הכספיים,היהממצאביקורתשלחובותלמועצה.זהמופיעבדוחשליואל.

תלמועצה,אםאנחנונדברעלזהבכלליותהחובותלמועצהבערךזההחובו

בחודשים825 מטפלת שהמועצה אבוד חוב יש שמתוכם שקל, מליון

בחבות מדובר המועצה. של מהספרים מחיקתו לקראת והיא האחרונים

משנותהשמוניםשלתושביטלזסטוןואבוגוששהיושייכיםלמועצה.מאז

נמצאים האלה ריביתהחובות ריבית, צוברים המועצה. של בספרים

שוםדרךלגבותאת אין ריביתוהצמדה. רובהחובהואכמובן והצמדה.

ל קרוב ואנחנו האלה. 222-החובות עומדים282מליון, אנחנו מליון,

החובותכ שאר לטפול72-למחוקאותםמחובותהמועצה. הועברו מליון



 
 

 
 

החוק דיןשמטפליםבזהעלפי ישעורכי לגבותאתהחובותהאלה. כדי ,

 ויש82עוד בערךשזהבהליכיםמינהלייםשהמועצהמטפלתבזה. מליון

עודשמוניםמליוןשזהבהשגותוערעוריםוגםבטפולעורכידין.כלומרכל

המחיקה. של בשלבים או דין עורכי בטיפול או מחולקים שלנו החובות

יואלאםאתהרוצהלהמשיך.

כןיואל.ניבויזל:

ישלנועודכמהדבריםקטנים.משרדהפניםהוראהחשבוןכתבשבמועצהיואלינון:

זהגםדבר לאהיהנוהלכתובבנושארישוםנכסחדשבמחלקתהגביה.

שתוקןבמהלךהביקורת.תוקןבחודשהאחרוןישכברנוהלכתובלרישום

לגביהחובותשלחברינכסחדש.לגביוועדיםמקומיים,אנירקרוצהלציין

המליאה.א'ישקיטוןדרמטי.נשארלנורקחברמליאה.אחד.

אבלהרגעאוחיוןדיברעלזה.למהלחזור.גםככהלאשומעים.ניבויזל:

אוקי.נשארלנולגביוועדיםמקומיים.ישלנובעיהשחוזרתעלעצמהכליואלינון:

 הוועדים של הכספיים הדוחות לגבי אתשנה, מגישים שלא המקומיים

ש כתב חשבון הרואה בזמן. את56-הדוחות הגישו לא וועדיםמקומיים

לשנת 8221הדוחהכספי לנו להיוםנותרו אבלנכון וועדיםמקומיים32.

 לשנת הכספיים הדוחות את הגישו וועדים8221שלא של תקציב לגבי .

מן.מקומיםגםכןחלקמהוועדיםלאהגישואתהתקציבבז

אפשרלדעתמההנקודהשמתקשיםבהוהםלאמגישים.הריזהסךהכלירמידוד:

צריך אולי אזלמהלאמגישים. נוראטריוויאליכלשנהמגישיםאתזה.

לעזורלהםקצת.אוליצריךלתתלהםסיוע.תגידגםאתהנקודהלמה.

לכליואלינון: היום נגישה במועצה, וועדים מחלקת שאמרת מקומיכמו וועד

ממש אותם שמלווים המקומיים הוועדים את מלווים וגם שמתקשה.

להכיןאתהתקציב,אתהדוחותהכספים.עכשיולגביהדוחהכספימשרד

פעמים והרבה אפריל. חודש עד הדוח את להגיש מהם דורש הפנים

שהם עד במועצה. שלהם חשבון המצב את לקבל מצליחים לא הוועדים

שבונותלכןזהלוקחקצתזמן.לכןזהמתעכב.נכוןלהיום,סוגריםאתהח

ואני אנחנומהשהמועצהפועלותאנחנוהכנונוהללגביפרסניהולתקין.



 
 

 
 

יאכו הזה שהנוהל מאד אתףמקווה להגיש המקומיים הוועדים את

הדוחותהכספייםוגםאתהתקציביםבזמן.

המועצההיאשגורמתלזהירמידוד: להלאהבנתי, אין שהיאלאמעבירהלהםכי

אפשרות.

לא.בגללשהמועצה.עדשהמועצהסוגרתאתהדוחותהכספייםזהלוקחיואלינון:

לוקח הכספיים הדוחות את לסגור למועצה נכנס חשבון הרואה כי זמן.

קצתזמן.

מבקשלקראתניבויזל:  אני יואל. מצטער לאמביניםכלום. עוצראתזהכי אני

תם מבחינתי אותך. להבין תהיהבמקוםעםאינטרנטשאפשר המליאה,

הזמן.אוחיוןאתהרוצהלעזורלו.

רוציםלעזורלוועדיםמשהאוחיון: כן אנחנו לומר, מהשיואלהתחיל בקשרלוועדים,

להגישבזמן.אנחנומעמידיםאתדניאלהשתדריךאותםותראהלהםאיך

 להגיש כדי התקציב. את ישובלבנות הכספיים הדוחות גם בזמן. אותו

חשבון רואה להעמיד רוצים אנחנו מעמידים, אנחנו בהגשה, שמתקשה

ולתת זהדרבון פרסניהולתקין. ומהשיואלדיברזהלגבי שיעזורלהם.

פרסלישוביםשכןהגישובזמן.וכןיעמדוביעדיםשהצבנולהם.

דרומולביץ',אתהרציתעודמשהו.ניבויזל:

אנירוצהאיןלימושגבמימדובר.אבללצדבאמתמלאהערכהלטפול,כידרומולביץ':

אניזוכרשלפניכמהשניםדוברבהרבהמאדאנשים,שהיוחייביםכספים.

אנירוצהלשאולתחליטאתהלמיהשאלה,איךזהיכוללהיותשאחריכל

ונבחרציבורחברמליאהמצדשני, כךהרבהזמןעובדמועצהמצדאחד,

הסמכויות מופעלות ולא זה. את מסדירים לא למועצה. כספים חייבים

כלפיהםהנדרשותכדילהפסיקאואתעבודתם,אואתנבחרותם.

והחברניבויזל: בהסדרה. נמצא מועצה העובד שנאמר. מה לא בדיוק זה אבל

מליאהחותםעכשיועלהסדרה,אחרישהואקיבלמהשהסביראוחיוןאת

א התהליך. והבטיחכל מסדיריםאתהנושא. אנחנו שאיתו אחד נשאר ז

שהואמסדיראתהנושא.

יישרכוח.כלהכבודלעוסקיםבמלאכה.:'דודדרומלביץ



 
 

 
 

עםניבויזל: גם הסדרה ונעשתה שקוף. סודר. הזה שהנושא לכם להראות באים

העובד,ועכשיואנחנומקוויםלסגורגםעםאותוחברמליאהשהיהבבעיה.

בנושאשלהחובותוא בדיוקהפוך, אז וזהו. מקוויםשהנושאנפתר. נחנו

ה שמשנות חובות זה 22-מועצה כמעט את52זה לשים וצריך שנה.

ויורד, יורד, וזה ומחזירים הולכים שנה כל יעלה זה שנה כל הדברים.

מליון,222ויורד.וגםזאתבשורה.כיהתחילולכתובלימהפתאוםחייבים

 זהחברים זה. את מסדירים אנחנו יורד. שנה. כל זה הזמן. כל היה זה

וחלקם זהחובותשלארבעיםשנה, זהלאחובותהמועצהמעכשיו. יורד.

רואה ועם הפנים למשרד מדווחות להיות חייבות האלה והחובות יותר.

חשבוןועםמבקרמשרדהפנים.ואנחנוצריכיםלאשראתזהבמליאהכל

זההכל. כיאנילאשנה. עודמישהורוצהלשאול. אנימקווהשהבהרתי.

רואהאתכולכם.

אנירוצהבבקשה.יניבשושני:

כןיניבשומעים.ניבויזל:

למהיניבשושני: מעבר, שצריך איזהמשהו אםישעוד אתאוחיון רוצהלשאול אני

איזה בגביה. לטפל מנת על והכל, הנהלה חברי בתור עושים שאנחנו

עיםהואחושבשאנחנוצריכיםלהעמידלרשותו,כדישהגביהתתבצעאמצ

בצורהמסודרתומהירה.דבראחד.אםצריךבמעקביותרשוטף.זהדבר

 מעל שהם הישנים החובות לגבי שני ודבר לא52אחד. למה זה, וכל ,

להחליטלמחוקאותםכבר.באיזהשהואשלב.

כלניבויזל: קודם יניב, לך אענה החלטנואני ואני ורד, דיברתי שנה מלפני אני

שנה82שמוציאיםאתכלהנושאשלהחובותהישנים,שלארבעיםשנה,

דברים מיני כל זה מכירים. לא חלקכם מכירים פה, הוותיקים חלקכם

מאודישנים.העברנואתהכל,בשנהשעברה,לעורכידיןחיצונייםבשביל

ומשהו.לכןזהעובדבכלהכוחמולשלאתהיהפהשוםהרגשהשלמישהו

עורכידיןחיצונייםוזהקרהמלפנישנתיים.ורד.פהלידימלפנישנתיים.

כולם החובות את והעברנו עשינו אוחיון עם יחד השני, בנושא אחד. זה

לעורכידין,לאשלהמועצה.בכוונהבשבילשלאיהיהלנו,שוםידבנושא



 
 

 
 

.לשאלההשניהשלך,עלהחובותאבודים,הזה.זהבנושאהחובותהישנים

אוחיוןאמרשאנחנומקוויםשיאשרולנולמחוקאותם.זהתהליךמחיקה.

זהנמצאכברבתהליך.אנימקווה זהתהליךמחיקה. אתהמכיראתזה.

תודה אז זהבתהליך. נמחקכבר. להראותשזה שבשנההבאהנוכלכבר

לכולם.כןמלול.

ייווצרוחובותשל8282-אלה.אנירוצהפשוטלהבין,אנימניחשבישלישדודמלול:

מה זה. את יודעים אנחנו הארנונה. כולםמשלמיםאת לא כי תושבים.

עזבואותימ8282דינםשלהחובותהאלהמשנת ו,האםזהנוצר,2122-,

אוצריךלהירשםבדוחותהכספיים,חובאואיזהשהואגרעוןשלהמועצה,

בכללצריךלהירשםבצדהזכותלאבצדההתחייבות.אושזה

רוצהמשהאוחיון: אני לדבר. רוצה מעט עוד ורד גם דברים. כמה להבהיר רוצה אני

המבוקרים.אלההדוחות8221להבהירכמהדברים.אנימחזיקאתדוחות

אחוזים.13-האחרוניםשישלנומבוקרים.ישלנובגביההשוטפתהגענול

אחוזיםשלאהצלחנו,אנחנו7-אחוזים.ה13לנועליהיפהמאודכלומריש

מעביריםאותםלאכיפהמינהלית.כלומראנחנומתחיליםלעקללהםאת

יש שניה. התראה ראשונה, התראה כן לפני להם ושולחים החשבון.

ואנחנומעקליםלהםאתהחשבון.אחרי תקופותשישיםיוםוכוליוכולי.

אתהאכיפ שגמרנו כלומרב אםלא8282-ההמינהליתבשנההשלישית,

,מעביריםאתזהלטפולעורכידיןחיצונייםשהםגם21הצלחנולגבותאת

עושיםהוצאהלפועלוכולי.

שלאניבויזל: מה האם וגם אחר. משהו שאל הוא האם, שאל, הוא אבל לא.

בבעיותוהכ שישאנשיםשנתקלו האםמצליחיםבגללבעייתהקורונה, ל.

בשנההבאההאםתגידאםאניצודק,אםהבנתיאותךמלול,האםבשנה

נכון עכשיו. שראינו כמו בדוחות נראה אנחנו האלה החובות את הבאה

מלול.

נכון.דודמלול:

אניחושבשכן.ניבויזל:



 
 

 
 

וודאישאנחנונראה.הדוחותמורכביםככה,אםאנייכוללהקריאלכםאתמשהאוחיון:

הדוחותהכספייםאיךזהמורכב.ישלנויתרתחובלתחילתשנה.ישזהמ

לנואחרכךחיובשלאותהשנה.כמהגבינובאותהשנה.וכמהיתרתחוב

כמההם. שנהמחולקתחובותאבודים, לסוף כשהיתרתחוב שנה, לסוף

אתהחובותהמסופקיםוהאבודים, וחובותשוטפים. מסופקיםואבודים.

אמתייחסים.כיזהכברבתהליךשלמחיקה.אנימקווהשתוךאנחנוכברל

חודשייםשלושה,אנחנוכברלאנראהאותםבדוחות.מהשיישארלנוזה

גם וזה וכולי השגות עליהם שיש והחובות לנו. שיש השוטפים, החובות

נמצאבהליךשלטיפולמשפטי.

בקשה.טוב,תודהרבהלאוחיון.אנירוצה,חייםבניבויזל:

רציתילשאוללגביהדוחותהכספייםשדיברתםעליהםשישישוביםשלאחייםכהן:

מגישיםבזמן.ודיברתםעללמעלהמשלושים.השאלהשליהיאכזו,האם

להיות יכול או שמתקשים, להיות יכול מגישים שלא האלה הישובים

השעושיםאתזהממשהומחויב.האםמדוברבאותםישוביםשעושיםגבי

עלזהבעבר. דיברנו מרוכזת?אםבאותםישוביםשעושיםגביהמרוכזת,

צריךלבדוקואםהםלאמצליחיםלעמודבזה,ולהעביראתהגביהשלהם

בזמןלמועצה,לשלולאתזהמהם.אמרתיאתזהבעבר.ואניאומראתזה

עכשיו.

נואתזהוהעברנוזהעשינו,זהלאקשור.מהשאתהאומראתהצודק.עשיניבויזל:

ואני ישוביםמגביהמרוכזתלגבייתהמועצה.אמרתאתזהפעםשעברה,

חברים אני זהלאקשורלדוחותבמקרההזה. אבל אתזה. עשינו אומר

חיסוניםלהערב.זאת622רציתירקלהגיד,שהרגעהגיעהודעהשישעוד

יתיעריםאומרתאנחנוממשיכיםלחסןאתכלמישרוצה,במתחםשלקר

נווהאילן.אזרקלידע.

זהמהמטוסיםשלפייזרשביבישלחאומודרנה.ירמידוד:

ערבטובמההרהגבוהוהקורהמקפיאפה.לכלהחברהשלנופה,שאולשאולנהרי:

רציתילאחלמועדיםלשמחה.כיט"ובשבטזהמועדולאחג.אזשיהיהלנו

אבלאלת כלהפירות. ומתוקכמו וזהחג, יש... אתכלהפירותכי אכלו



 
 

 
 

מרעיל.ורציתילאחלברוךרופאחוליםלסממ"ר.והרבההצלחהלליאורה

שעזבהאתהמועצה.אנימקווהשתגיעטובהכמוה.וזהושיהיהלכםערב

טוב.ותודהרבהשהאזנתם.

אנחנומאשריםניבויזל: תודהרבה. רוצהלהמשיךרגעבנושאים. אני תודהרבה.

להעלותאתהדוחותכמושיואלהעלהלמליאה.אנירוצהלהעביר,חברה,

כלפעםכשאניאומרמאשרים.אםישמישהושמתנגדתרימוידככהזה

.6יהיהיותרמהר.אנירוצהלעבורלסעיף

למטה יהודה )שטחים ציבוריים  ר חוק עזרואיש-חוק עזר לשצ"פ.6

 מצ"ב דברי הסבר ונוסח החוק 1/17-פתוחים()תיקון(, תשפ"א

חוקעזרשצ"פים.אנינותןלורד.ורדבבקשה.ניבויזל:

קיבלנודורדכהן:"עו אנחנו העזר, לחוק אישור בעצם קיבלנו אנחנו לכולם. טוב ערב

השצ" של החוק, של לתחולה בעצם הפנים ממשרד סוףאישור עד פים

כמה הזה החוק על שוחחנו מעודכנים אתם אנחנו ובמקביל דצמבר.

אני התעריפים. עדכון של בהליך היינו עדכנו במקביל אנחנו פעמים.

הואנמצאהוא מחברתאורבניקסלהצטרףלזום. קסורב, מצבי ביקשתי

חישוב לעניין שאלה יש למישהו אם קצר, הסבר לתת אותנו, שומע

של החדש.התעריף. בתחשיב נעשה שבעצם מה החומר. את אליכם חתי

אישר הפנים משרד בעבר, זוכרים אתם שאם זה, את יסביר צבי וודאי

תחשיבלכלאשכול.ועכשיוההנחיהשקיבלנוזהלעשותתחשיבאחידלכל

התחשיבהחדששאושר פהלפניכםעכשיו. אזהנהזהגםמוצג המועצה.

אזהשאנחנובעצםצריכיםלאשרבמליאה,ואזכברעלידיג'יגה.השלבהב

התעריףהוא לפניכם. הנהזהמוצג להעבירהכללמשרדהפניםלאישור.

.אגבוודאימישהוישאלאםזה6.26ולשטחבנין87.58בעצםלשטחקרקע

גבוהאונמוךיותרממהשהיהקודםבאשכולות,זהנמוךיותר.ודברנוסף

עזרשהואבעצםחוקמדף.זאתאומרתשאםשאנימזכירהלכםזהחוק

חייב אבל לא. אז לא, ואם מחילים אנחנו אז בינוי לבצע רוצים אנחנו

לאשרחוקעזרעםתעריףכדילשלוחלמשרדהפנים.כיהתחולהשלהחוק



 
 

 
 

הקודםשאישרנוהסתיימהבעצםבסוףדצמבר.צביאםאתהשומע,ותוכל

לומרכמהמילים,אזבבקשה.

ערבטוב,קוסובו:צבי

לצורךדודמלול: לא ארנונה, לצורך פתוחים שטחים זה מה ולהגדיר לפתוח תוכל

תב"עאומשהו.

השטחיםצביקוסובו: כל להקשר. אין ארנונה תב"ע. רקלפי היא ההגדרה לא. לא.

מה שבתב"עזההנחיותהחוקמוגדריםכשצ"פהםאלהשבבסיסהחוק.

שבעצם זה הסבירה התחשיבשורד העניין. לצורך מצוין הסבירה היא

תעריף היה ה... התחשיב היה שנים מעט לפני לא שנעשה הקודם

לקיבוצים.תעריףלמושביםתעריףלישוביםעירונייםכמוצורהדסה,שגם

הפנים משרד ידי על התבקשנו ביניהם. דומים די היו התעריפים שמה

ע וגם המועצה. לכל אחיד תעריף משרדלעשותאת של שונות הנחיות ם

הפנים.התעריףהחדשבעצםלעומתהתעריפיםהקודמיםהואנמוךבערך

זה52-ב אמרה שורד כמו זה שוב עכשיו הקודם. התעריף לעומת אחוז

תעריףמדף.זאתאומרתלאבאיםומחיליםעלתושביםאתההיטלהזה.

שהואחלעכשיוהואטובלצורךהענייןאחדהשינוייםהעיקרייםשהיובו

גםעלאזורהתעשיה,מהשהקודםלאהיהחל.זאתאומרתשאםהמועצה

תרצהלפתחשצ"פבאזורהתעשיהאותרצהלפתחשכונתהרחבה,שיהיה

יהיה אחרת. חברה ולא אותה תפתח שהיא הענין, לצורך שצ"פים בה

למסמכותהלגבות,כמושהיאגובההיטלביובאוהיטלסלילה,אוכלהיט

אלף זה דצמבר, קייםעד שהיה המצב לעומת שוב היחידי השינוי אחר.

חוץמזהשוםדבר שהתעריףהואאחידלכלהמועצה. וב' שהתעריףירד,

לאהשתנה.כיגםהיהחוקקודםבמועצה.

תגידאיזהשטחיםבנוייםישבשצ"פים.דודמלול:

לא.זהלאהשטחהבנויהחיובהואלתושבשנהנהמהשצ"פ.זאתאומרתצביקוסובו:

כמושישהיטלביובשהתושבמשלםלצורךהשתתפותחלקוהיחסיבבניית

היחסי חלקו במימון משתתף הוא פה אז העניין. לצורך הביוב מערכת

בבניית,בהקמתהשצ"פשלהשכונהשהואגרבה.שובזהלאלתושבשגר



 
 

 
 

ויטילוהיוםכברב עכשיו זאתאומרתלאיבואו והכלשםמפותח. מושב,

עלמישהועלשצ"פשכברקיים.

נקודהמשהולשטחמרובע.87יששטחיםפתוחיםשישלזהשמהמחירשלדודמלול:

נקודהזהלמטרמרובעמגרששלךשלהביתשלך.87-לא.לא.הצביקוסובו:

האתםעושיםלנובלבולשלם.שאלאתכםלא.זהרשוםעלהקרקע.חברירמידוד:

דודעלאיזהקרקעמדובר.

עלהקרקעשלהמגרששלך.כמוהיטלביוב.כשאתהמשלםהיטלביוב,אוצביקוסובו:

במועצהגםישתעריףלהיטלביוב.

אזמההקשרלשצ"פים.קודםאמרתשצ"פיםשזהלוקחיםעלהשצ"פ.ירמידוד:

צביקוסובו: נתתי ביובאני מערכת שמקימים כמו ביוב. היטל כמו שזה דוגמא

לגודל בהתאם מחויב תושב וכל ביוב. היטל משלם תושב וכל בישובים.

המגרששלו.ולגודלהביתשלו.כיברשומותבחוק,ישתעריףלמטרמגרש.

אםהתעריףלמטרמגרשסתםאני דוגמא, אתן ואני ותעריףלמטרבנוי.

ותעריףלמטרבניההואש42זורק.בביובהוא שקללמטר.82קללמטר.

וישלמישהומגרששלחצידונם.אזזהחמישיםשקללמטרכפולחצידונם

 דוגמא84זה נותן סתם )אני כפול למטר, שקל עשים ועוד שקל. אלף

5222ועוד5222מטר.זה822מספרית(גודלהביתשלו,נניחישלוביתשל

לשהואצריךלשלםבגיןהיטלביוב.הואהמספרשקל.זאתאומרתסךהכ

 84הקודםשאמרתי המועצה81-5222ועוד אם בשצ"פ. גם דבר אותו .

מהשצ"פ שייהנה מי העניין. לצורך חדשה, בשכונה שצ"פ לפתח תחליט

הזהיצטרךלשלםאנילארואהרגעאתהתעריףמולעיני.

וגניבויזל: גםלירמי להסביר, רגע רוצה זהרקאני פהבעצםשינוי, אין םלדוד.

פחותכסףממהשהיהקודם.זהצריךלהיותברור.זהפחות.

לארוציםכברלשלםלמועצה.אנחנומשלמיםיותרמדי.עודפעם,ירמידוד:

אבלזהמהשאנימנסהלהסבירלך.ניבויזל:

אתםאישרתםהרבהיותרמזה.זהעכשיופחות.דורדכהן:"עו

מספיקלנו.המועצהעשירהישלכםהכנסותתעזבואותנובשקט.ירמידוד:



 
 

 
 

טוב,אזאניאגידפעםשניה,למרותמהשאתהאומרירמי,משלמיםפחותניבויזל:

שנה כל אבל פעםהשלישיתפחותממהשהיהקודם. ממהשהיהקודם.

ירמי דוד מר מיכאל, בנווה אם עכשיו שצ"פ. ההיטל את לאשר ,צריך

תוכל אתה שצ"פ שם לעשות תרצה ואתה הרחבה. עוד לעשות יצטרכו

יהיהשצ"פ לא זה את אםלאתעשה היטל. עוד עליהם להטיל כמועצה

ברוגלית.זההמשמעות.מדוברלחדשולאלישן.ומדוברעלאזורתעשיה,

שאםרוציםלעשותלושצ"פ.לכןכולנוצריכיםלרצותאתזה.מהשקורה

יבהחלטה.וזהמשהושהסבירהורדמקודם.פהזהשינו

זהמשהושקיבלוכדילפתוראתהבעיה.דורדכהן:"עו

נכון.ניבויזל:

מעולה.אםככהמעולה.בסדר.יאללהקדימה.ירמידוד:

אזאםישמישהושמתנגד,דורדכהן:"עו

הודהבבקשה.טוב,אםישמישהושמתנגד,אנחנוסופרים.רגע,כן.מיזהיניבויזל:

להביןאתמהשאמרת,מדובררקבהרחבותחדשות.מדוברבאזוריתעשיהיהודה:

וזהחובמדף.

נכון.מדויק.ניבויזל:

תודה.יהודה:

אוקי.חבריםישמישהושמתנגדאיןאנחנומאשרים.עובריםלנושאהבא.ניבויזל:

אניקוראלמשהאוחיון.פתיחתתב"רים.



ריםפתיחת תב".7

כן,אנחנונמשיךבדבריםהשגרתיים.ישלנותב"ריםחדשים.משהאוחיון:

צבימאורבניקסתודהרבה.בבקשהתמשיך.ניבויזל:

חדשים.משהאוחיון: תב"רים פתיחת של השגרתיים בדברים נמשיך אנחנו אז כן.

תב"ר כל על שקיבלנו. חשובים תב"רים כמה פה יש תב"רים. ועדכון

נדב תב"רשאנחנו ישלנו התב"ר. של המימון של המקור גםמה נציין ר

מענקפתוחצורהדסה,שהמקורשלוהואממשרדהפנים.במסגרתהמענק

ואתהפיתוחאנחנו וחלקלפיתוח. חלקלשוטף קיבלנו אז גדול, לאישור



 
 

 
 

 עושים וזהמהשאנחנו בתב"ר שהמקור622צריכיםלהעביר שקל, אלף

זההמשךהפרויקט8נוהתייעלותאנרגטית,מספרהואמשרדהפנים.ישל

לנו יש וחצי. מליון מעל הפנים. ממשרד הוא פה שהמימון הלדים, של

רכישה לנו יש הפנים. משרד במימון הם הבאים התב"רים כל בהמשך

לטובתהביטחון.

אבלרגע,אוחיוןמהזההתייעלותאנרגטית.למההכוונההלדים.שלומציוןלולו:

פהבפרויקטהספציפיהזהזהלדים.אנחנוהולכיםעללדיםבישוביםזהאוחיון:משה

עודמליוןוחצי.

ולכמהישוביםזהמספיק?שלומציוןלולו:

תלויבגודלשלהישוב.בערךכלישובמצריךבערךכחצימליוןשקלים.אזמשהאוחיון:

זהתלויבממוצע.

אשלומציוןלולו: ישובים. שלושה זה שאצלנואז יודעת אני זה. את מחלקים מה לפי ז

במקרהישאתהפיילוטאבללפימהמקציםאתזה.

ישלנועודחמישהמליון,משהאוחיון:

שלומציאני,אנחנועשינולפנישלוששניםבדיקה.ולפיהבדיקההזאת,זהניבויזל:

נחנולאשמחליפיםבמקוםאחדחצימליוןכמושאתיודעת,גםאצלכם,א

עושיםאתזהלפיהדחיפות.זהלארקשלושה.ישלנורשימהשלחמישה.

ולדעתיאחריזהעודשמונה.

עודמשהאוחיון: נשיג השנה במהלך אנחנו כל המועצה. לכל להחליף היא השאיפה

לכל להחליף חומש בתוכנית לנו ותהיה למליאה. זה את נביא תקציבים

זה5*5זהרכישתשנירכבים3.סעיףהמועצהאתהתאורהלתאורתלדים

לטובתהביטחון.גםזההמקורממוןזהמשרדהפנים.

לאן,כמהלמה.זה...מבוזרת.5*5רגע,אוחיוןכפרהעליך.שנירכביםשלומציוןלולו:

אניאסביר.אתצודקת.ישלנולביטחוןאצלנוישלנורכביםלאנשיביטחוןמשהאוחיון:

הר השמסתובבים. אותם רואים שאתם האלה פעם5*5-כבים כל צריך

להחליףאותם.איןאותםבליסינג.

זהאנייודעתאבלזהשלהמועצה?שלומציוןלולו:



 
 

 
 

זהשלהמועצהזהמימוןשלמשרדהפנים.אבלמישממןלנואתזהזהמשהאוחיון:

פשוטמחליפים הזה. אתהתב"ר צריכיםלאשר אנחנו אז הפנים. משרד

רכבים.

לא.אתזהאנימבינה.אתהצדהבירוקרטיאנייודעתלקרואמשרדהפניםשלומציוןלולו:

מביאאתזה.וצריךלהחליףשנירכבים.אנישואלתלמההרכביםהאלה

זההכל.

מניבויזל: ישנים רכבים מחליפים. זה8222-רכבים כבר להחליף חייבים פשוט .

הכל.

.5*5זהאפשרלהביאארבעדאצ'ותבמחירהששוןיצחקצחי:

.אזאנימביןשהםבשטח.5*5היאשואלתסליחה,למההרכביםהאלה,שאולנהרי:

שאלתיעלהשימוש.באמת.לאהבנתיאםזהלישובמסויםאושזהרכב,שלומציוןלולו:

לא.זהלרןמאורה.לצפרירלמחלקתביטחוןשלנושצריכהרכביםוצריכהניבויזל:

חייביםל אנחנו שלמשרדהפנים. ייעודי ישתקציב לכן העמיסמאחורה.

לאשראותוזההכל.איןפהמשהומיוחד.

לעליהשאולנהרי: במיוחד נועד וזה כזה. דבר לי יש גם אני מתערב, שאני סליחה

לשטחים.במקרהשלמרדפיםזהביןהיתר.

נכוןמאוד.אפשרלהמשיך.ניבויזל:

דאצ'ות.5לאמספיקדאצו'ת.אפשרלקנותבמחירהזה:ששוןיצחקצחי

לא.אתה,צחיאםאתהמצטרףקודםכלשנזכהלראותאתהפניםשלך.ניבויזל:

של לצרכים עונות לא הם הרבה, לנו יש שדאצ'ות היא התשובה אבל

הבטחוןתודהתמשיך.

הכלתלויבנהג.ששוןיצחקצחי:

משהאוחיון: הישובים5בסעיף כל את למדוד שנתיים לפני התחלנו ארנונה מדידות

עוד ופהישלנו אנחנומקבליםממשרדהפניםתקציבלזה. 422במועצה.

,פיתוחבחווה4אלףשקללהשלמתהמדידותבכלהישובים.ישלנוסעיף

אוטובוסיםמהחברה רכישתשני בשבעישלנו מוכנותלסייבר. חקלאית.

החליטההכלכלית המועצה אוטובוסים. הכלכלית החברה אצל היו .

שהחברההכלכליתמפסיקהאתהפעילותשלהבאוטובוסים.האוטובוסים



 
 

 
 

האוטובוסים כל של לסד"ק התכנסו והמועצה למועצה. עוברים האלה

 בסעיף  האחרונות2הצהובים. בשנים המועצה ביוב. תכנון את לנו יש

ואנחנומבייבתאתכלהישוביםשאיןב ובשבילזהצריךלתכנן. הםביוב.

מרוויחיםלעבור ואנחנו הפרק. על ארבעה ישלנו לישוב. עובריםמישוב

לישוביםהאחרוניםשנשארו.וזהתקציבתכנון.ישלנואיןעקובהשבובית

-העלמיןאלההדבריםהשוטפים.ישלנועודדברעודתב"ריםתסתכליב

התע22 באזור כבישים כבישים.שיקום התעשיה אזור הרטוב. שייה

אזור של המראה כל את לשפר זה אותם. לשפץ שעברה בשנה התחלנו

,ישלנו28התעשיה.אנחנוממשיכיםעםעודתקציבשלחצימליון.בסעיף

 אלףשקלאיפהשעובריםישוב222תקציבגםלשיפוץכבישיםבישובים.

ב ומשפצים. תוכנית. לפי ט23-ישוב בטיחותבחשמלישלנו בליקויי פול

 של תקציב קיבלנו חנוך. 522במוסדות בסעיף שקל. רכישת25אלף ,

זה זהישפראתהשירות. שהטרקטורהזהגםישמשלישובים. טרקטור,

אלףשקל.ישלנוהתקנותשלמערכותגילויבמוסדותחינוך.522

מהזההדברהזה.מתיזהנגמר.ירמידוד:

נהכבראנחנומגיעיםלסעיפיםהבאים.כלהכספים.המשהאוחיון:

מהאתהרוצהשיגמר.אתהלארוצהשנשקיעעוד.ניבויזל:

לא.אניאוהבאתזה.אבלאנילאאוהבאתההסברים.זההכלכזהברור.ירמידוד:

כאילומה,נותנים.

אבלאנחנוחייביםלהקריא.ניבויזל:

הזמןטוחניםמיםבישיבותהאלה,תסלחלי.טוחניםמים.כלירמידוד:

אוחיוןישלישאלה,ישלישאלהעלסעיפיםשעברתכבר.לגביהמדידותיהודה:

אם יודע לא ואני בישובים מדידות עשו שנים כמה לפני כבר בישובים.

הגיע תעשיה. באזורי הכבישים לגבי האלה. המדידות עם משהו נעשה

נימאודמקווהשהתמונהתהיהשונהעכשיו.מנכ"לחדשלאזורתעשיה.וא

תודה.

לאמשהאוחיון: זה המדידות של הנושא להבהיר, רק רוצה אני המדידות לגבי טוב,

שמדדנווהופחייבנו.ישהשגותוישערעורים.



 
 

 
 

מדדנוולאעשינוכלוםעםזה.יהודה:

ראהלךכלהישוביםאיפהשמדדנוכןהטמענואתזהבפנים.אנחנואניאמשהאוחיון:

82שמדדנוהטמענו.ואנחנומתחיליםלקבללפיהמדידותהחדשות.סעיף

הואסעיףחשוב.אנחנו,

אוחיוןברשותך,ניבאני,ירמידוד:

שומעירמי.ניבויזל:

ניבאניממשמתנצלאנירוצהלרדת.אבלמאודחשובלילהעלותמשהו.ירמידוד:

עכשיו.אנירקתגידוליעםמילדבר.אנימקבלאנילארוצהלדברעלזה

מי עם פונים למי בעיות. שם שיש מהרחבה מ... מידעים המון המון

מקבליםתשובות.אניפשוטרוצהלרדת,ואניאעשהאתזהישירות.

רקלאשמעתיאותךטוב.הרחבתסריגים.ניבויזל:

כן.הנושאשלהרחבהסריגים.ירמידוד:

תדברעםניסןגלבוע.ואםאיןלךתשובותתתקשראלי.ניבויזל:

כמוירמידוד: בשמחות ונתראה לרדת חייב אני שמח. חג חברה לכם. רבה תודה

שאומרים.

תודה.ניבויזל:

שנה82סעיףמשהאוחיון: ממשיכיםבהשקעותובפיתוחבישובים. אנחנו סעיףחשוב.

.השנההיאתמשיךבקצבמליון23-,המועצההשקיעהכ82שעברהבשנת

מזה חלק זה הישובים. של בפיתוח בישובים להשקיע תמשיך הזה.

642-במסגרתה מבקשיםעוד אנחנו אז ישוב. 6אלףשקלבקדנציהלכל

זהגבעותעדןהישובהחדש82מליוןשהמקוריהיהמלוותמבנקים.סעיף

שילמוהיטלינמצאבתנופהשלבניה.אנחנוצריכיםלחבראותולישוב.הם

ומהכסףשהםשילמומהיטליביוב,אנחנוהולכיםלחבראתהישוב ביוב.

החדש.

 עדכון תב"רים.2

רכשיתמשהאוחיון: אוטובוסיםשהמקורהואבמשרדהחינוךובמפעלישלנו עודשני

אנחנומביאיםאתזה6,622הפיס.אנחנואתםרואיםישאיזההבדלשל

אז בחוזה. הזוכה כפי בדיוק יהיה שהמחיר להתאים כדי למליאה שוב



 
 

 
 

אנחנומביאיםלעדכון.הסעיפיםהבאיםרכישתמחשביםמבנהרבתכליתי

אלהכספים כל רוציםלעדכןתכנון. ואנחנו השיכון שמתקבליםממשרד

,תב"רשלביובבזכריה.בהמשךלמה4אתזהבמליאה.אותודברבסעיף

שאמרתיבתנופהשלההשקעותבביוב.אנחנויצאנולמכרזואנחנופהרק

המכרז. של לתוצאות התב"ר את המכרז. של התוצאות את מתאימים

.ישלנוסגירתתב"רים.1בסעיף

סגירת תב"רים.1

אנחנומשהאוחיון: אותו שסיימנו ברגע אותו, שהתחלנו תב"ר כל לכם שידוע כמו

חייביםלהביאאתזהלמליאה.להודיעכמהעלההתב"רכמההשקענואיך

פוניםלמשרדהפניםבבקשה אנחנו ואחרישזהמאושרבמליאה. סיימנו.

 כמה מביאים אנחנו פה ולכן הזה. התב"ר את שסיימנולסגור תב"רים

אותם.

אישור ערבות המועצה להלוואה.22

הואסעיףחשוב.אוליניברוצהלהרחיבעליו.משהאוחיון:

ניבויזל: חברהסעיף רקאתהתמונות. לי תחזירו ערבותהמועצה22כן. אישור ,

להלוואה.אנחנובמליאההאחרונהאםאתםזוכריםאישרנואתכלנושא

יםשעושיםדרך,אישרנובמליאההקודמתהלוואהממפעלהגגותהסולארי

אתזהלחברההכלכלית והמועצההייתהצריכהלהעביר הפיסלמועצה,

לאחר סולאריים. פאנלים לטובת המועצה של הגגות קירוי כל בשביל

שאישרנובמליאהבארונןהמנכ"לשלהחברההכלכלית,הואאיתנוושומע

י הרבה הצעה והביא בנקאותנו, הפועלים. מבנק שקיבלנו טובה, ותר

הפיס. ממפעל טובה יותר הלוואה לכם נותן אני אומר בעצם הפועלים

ישירותלחברההכלכלית.וזהגםמהשהרבהאנשים,הרבהחברימליאה

במקום אבל לבד. שצריך לעבודכמו שהחברההכלכליתתתחיל פה, רצו

להלוואה ערבה המועצה הלוואה, תקח זהשהמועצה כלכלית מבחינה .

הצעההרבהיותרטובה.וגםמאפשרלנולשמוראתהתקציביםשלמפעל

הפיס,לישוביםעצמם.הבקשהשלנופההיאלאשראתהערבותלהלוואה

שלהחברההכלכלית.אנירוצהלהגידלכםשישנועלזההרבה.וזההרבה



 
 

 
 

מביאיםאת אנחנו ולכן הרבהיותרטובמהקודם. זהעודפעםנראהלנו

למליאה.רונן.אתהרוצהלהסבירמילהאושלומי.אזבבקשה.

היאגםשמהרונןקליין: ההלוואההיאבתנאיםטוביםיותר. הסברתאתזהמצוין.

אתהחברהבפרונטולאאתהמועצה.זהבדיוקהמטרה.כמושראיתיאת

גםבישיבההקודמת.

שלומיאתהרוצהמשהו.ניבויזל:

אנירוצהלברךאתרונןשהדברהראשוןשהואעשההואמצאלנוהלוואהמגנזי:שלומי

טובהיותר.וטובשבחרנובו.

תודהשלומי.אםלמישהויששאלהעלזה.זהסעיףחשוב.זהבסדר.אזניבויזל:

מישהו יש אם אז טוב, בבקשה. חיים כן רוצה אני אז לא אם בבקשה.

מקוםההלוואההקודמתשיריםאתהיד.אםשמתנגדערבותלנושאהזהב

לאאנחנומאשריםאתזה.אנחנוגםמאשריםאתהתב"ריםכפישאוחיון

אםישמישהושמתנגדמישהושמתנגדנאלהריםאתהידשאני הקריא.

אוכללראותולרשוםלפרוטוקול.אנימודהלכםעלזהאנימבקשממשה

אוחיוןמההנושאהבא.

נותןכן.חייםכהן: פה בא אני הכלכלית. לחברה ערבות לתת צריכים אנחנו למה

מקבלים אנחנו מה מזה. מקבלים אנחנו מה הכלכלית לחברה משהו

מהענייןהזהשלההשקעההזו,הערבותהזו,שאנחנובואנגידמסכניםאת

שהם הכלכלית לחברה ערבות פה נותנים ואנחנו במועצה שלנו, העניין

ולאאנחנו.מהאנחנומקבליםמקבליםאתהצורה ,אתההכנסהמשמה.

מהגגותהאלה.

אםראיתאתהדוחותשלומציוןלולו: להםלאתהיהחברהכלכלית. לאניתן אםאנחנו

את להם ניתן לא אנחנו שאם מבין אתה אז החברה, של הכספיים

היא המועצה בסוף כי אלינו. יחזור גם שהכסף האפשרות ההזדמנות

תהיהחברהכלכלית.כיאיןלהםיכולתלשרודיותרמשלושההחברה.לא

חודשים.

אניאענהלךחיים.ניבויזל:



 
 

 
 

החברהחייםכהן: נמצאת מצב באיזה יודע אני אומרת. שאת מה את מבין אני

קיבלנו לא ואנחנו הכלכלית. בחברה בעבר היה מה יודע אני הכלכלית.

להיכנ רוצים לא ואנחנו העבר. על שהיאתשובות לאיזה הפעם עוד ס

להיות הולך מה יודעים לא ואנחנו ערבויות. נותנים שאנחנו מערבולת

בעתיד.למהאניצריךלהיותערבאחריכלמה,

חייםתןלילענותלך.אניאומרהבנואתזה.אנחנועכשיונותניםערבותניבויזל:

זההרבהיותרטוב.אחרתהמועצה לוקחתבמקוםשניקחאתכלהכסף.

לאמעבירלהם פהאני אתהכסףומעבירהאתהכסףלחברההכלכלית.

כסף.אנירקנותןערבותעלמהשהבנקנותןומשאירכסףשלמפעלהפיס

לטובתהמושביםלטובתהישוביםשלנו.אניחושבשזהוויןווין.

להחזיראתואזהמנכ"ל,אנימוסיפהעלניב,ואזהמנכ"לאחראילמעשהשלומציוןלולו:

מנכ"ל ישלנו עכשיו אבללאלהחזירלמועצהלהחזירלבנק. הכסףהזה.

טובהיום.

גםלמועצה.רווחיהחברההכלכלית,ניבויזל:

נכון.כיהמועצההיאהבעלים.זהמהשאמרתיקודם.אבלאםלא,איןלךשלומציוןלולו:

איןאופציהאחרתאופציהאחרתלפעולה.אתהצריךלהביןאתזהחיים.

לפעולה.אםלאאתהסוגראתהחברההכלכלית.עכשיוזהנכס.

אנילאסוגראתהחברההכלכלית.אבלאנילארוצהלקחתפהסיכוניםחייםכהן:

נוספיםכמובעבר.שניהניבתןלירגעלהשלים.אנילא,

אנילאמדבר.אתהרקמדבר.אנישותקתדבר.ניבויזל:

אזבסדר.אניאומרשאנייודעבקטעהזהשלהסולאריהזה,אנייודעמהחייםכהן:

שכירות. לך להציע שיכולות חברות גם יש הגגות. על ששמים מה כל

שכירותואתהמאבטחאתעצמךבציפוראחתביד,מאשרשתייםעלזה.

כשאניהולךפהנותןאתהערבויותשאנילאיודעמהיהיה.ואחריתקופה

סשניםזהעובראלי.ואנימקבלאתמלואההכנסה.כמועצה.אנישלאיק

שלערבויות, הולךלהיכנסלמשהו הזהשאני שואלמהפההפלוסבעניין

מההמועצהמקבלתמזה.



 
 

 
 

ומכיווןשלומציוןלולו: ברורים מאוד תחשיבים יש דווקא הסולארי, של בהקשר חיים

בטוחה.כיאתהיודעכמהשזהמולחברתחשמל,דווקאשםההכנסההיא

ובכמה ומהההסכםשחתמתעםחברתחשמל. חשמלאתההולךלייצר.

אםהיית סיכון. דווקאפהאין אתההולךלמכוראתזהלחברתחשמל.

אומרליאנחנונותניםערבויותכדישהםיקימואיזהמבנהשאוליישכירו

תחשיבאקסלמסודר.אותוואוליזה,ואוליזהואולי.פהאיןאוליפהיש

דווקאשמהישפחותסיכון.

רגע,חייםתןלולענותלךהואיענהלךבצורהמסודרת.שלומימגנזי:

חבריםכולםלהיותבשקט.אנילארוצהלסגורלכםאתהמקרופונים.אניניבויזל:

רוצהלתתלדברבצורהמסודרת.חייםשאלשאלה,אנימבקשמרונןתענה

לו.

תןלירגע,שלומיתהעלתהפהמשהו.אנירוצהלהגידאתהענייןהזהמההן:חייםכ

מחברתחשמלשהואמחירבטוח, מחירקבוע, שישמחיר, שאתאומרת,

ואין החברההכלכליתמקבלתאותו. שהואמחירבטוחשמקבליםאותו,

להמשהושאנחנומסתכניםבו.מיאמרשאיןמשהושאנחנומסתכניםבו

במשהושהואבטוח.בזהשא לאאאבטחאתעצמי למהאני ערבים. נחנו

עםציפוראחתבידמאשרשתייםעלהעץ,שבהםאנימקבלאתהשכירות

שלי.והשכירותשליהיאבטוחה,

פעם.ניבויזל: עוד ולהסביר לרונן אתן ואני פעם, עוד לך מסביר אני הבנו. חיים

הלוו מהבנק לקבל יכול לא רונן כל ערבותקודם בלי טובה, כך כל אה

מועצה.שוםבנקלאיתן.לכןמפעלהפיסנותןגםלמועצהולאנותןלחברה

כלכלית.אנחנופהמרוויחיםפעמיים.גםאתהכספיםשלמפעלהפיס,וגם

וכמוששלומציאמרהישלנו אתזהשהבנקמוכןלתתלחברההכלכלית.

יו,חלקמההכנסותלאחרמולהלוואההכנסהבטוחהמחברתחשמל.עכש

אתההסדרהזה, כהכנסהלמועצה. עוברותלמועצה. שחוזרותבהשקעה,

טובה יותר הצעה פה מביאים אנחנו הקודמת. במליאה כבר החלטנו

מהמליאההקודמת.כירונןהצליחלהביאלנוהצעהיותרטובה,שמקדמת

שצריךאתההחזרעםחברתחשמללטובתהחזרההלוואה,אזאניחושב



 
 

 
 

לברךעלזה.פשוטלברךעלזה.עכשיואתהשואללמהצריךחברהכלכלית

ואפשרלדברעלארוכות ישלזהסיפורשלם. ולמהכלהדברהזה. בכלל.

בנושאיםאחרים.אניחושבשאנחנופהצריכיםלאשראתהלקיחת,לתת

ערבותלטובתהחברההכלכליתשכולנו,כמושאמרהשלומצי,וכמושאמר

כסף להביא כסף. להרוויח הכלכלית לחברה שניתן הזמן הגיע רונן,

מחיר מחיר. של יופי ישלנו היהמכרז. ישעסקהמצוינת. ופה למועצה.

שכמעטשבראתהשוק.ואנחנורוציםלצאתלדרך.אנימעדיףלקחתאת

זהמבנקהפועליםולאלקחתאתזהממפעלהפיס,שאזסופרלנואתזה

םשהואנתןלנועלחשבוןהישובים.ואנירוצהלברךעלזה.בתורכספי

זהנושאשלאמותמידה.שלומימגנזי:

אוקי.חבריםאםישמישהושמתנגדזהבסדרגמור.תרימואתהיד.אםניבויזל:

איןאזתודהרבה.תמשיךאוחיון.

למשרות,  על פי חלוקה /1/1שת משרד הפנים: תקציבי הישובים לשנת רילפי ד .77

תפקידים ועלויות )כל התקציבים הנ"ל אושרו במליאות קודמות(

,אנחנומביאיםבכלמליאהאתהתקציביםשלהישוביםלשנת22כן.סעיףמשהאוחיון:

משרד8282 מטעם חשבון רואה לנו הוחלף האחרונה בשנה לאחרונה .

ציבהפניםשמבקראותנו.הרואהחשבוןהחדשמבקששאנחנומביאיםתק

למליאה,נביאאותויותרמפורט,כוללגםהמשרות.ומההתפקידיםשיש.

וכמההעלותשלכלמשרה.אזזההפורמטהחדששמבקשהמבקרהחדש.

,לאשר8282אנחנורוציםלהביאשובאתהתקציביםשכברהעברנולשנת

זהכמהדפים.תעברועל אותםבמתכונתהחדשהשביקשרואההחשבון.

כלזהתרא עלותשל משרותוכמה משרותכמהאחוזי זהמחולקלפי ו.

משרה.

טובתחזירובבקשהלכולם.כולכםקיבלתםאתזה.ניבויזל:

כשישדוחותמשהאוחיון: מליאה. בכל כמו דוחותכספיים. דבריםלאשר שני ישעוד

דוחות פה אז המליאה. לאישור אותם מביאים אנחנו כספייםשמוגשים

.אזמבקשיםלאשראתהדוחותהכספייםשלהישובים.27,22,21כספיים

ותודהוערבטוב.



 
 

 
 

אנירוצהרקמילה.אזתודהלכולם.רקנעשהלצורךהעניןאםישמישהוניבויזל:

שמתנגדיריםאתהיד.לצערנוכלפעםבאמבקרחדש,במקוםלהקלעל

פורמטאחר.אזהרשויותאזהםממשיכים.אזעכשיוצריךפורמטכזהו

אנחנונלךלפיהפורמטים.ואנחנונאשראתזה.אנירוצהרקלפנישנפרד

באמתלאחללכםולהגידלכםשהיוםט"ובשבט,ואנחנומאחליםלכםחג

תורה דבר לך יש בובי כולנו. של שלנו חג ההתיישבות. של חג זה שמח.

להגידלט"ובשבט.

תיגמרהקורונהנחזורלדבריתורה.לאהכנתיכלוםמראש.בובייהושע:

אנירוצהלהגידלכולםחגשמח.ואנימאודמבקשאחריכלמהשאישרנוניבויזל:

פהאנחנוממשיכיםרגיל.אבלכלהתשומתלבשלכולנוהואסביבבריאות

וגם הציבור. על גם עצמכם. על גם לשמור להמשיך מבקש אני הציבור.

 מהבוקר בזה עסוקים תודהאנחנו טוב, ערב לכם מאחל אני הלילה. עד

רבהלכלחבריההנהלה.מעריכיםמאוד.לילהטוב.ותודהלכולכם.

נפרדיםלשלום



הישיבהנעולה


 


