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 ישיבת המועצה

 בית כנסת "בית מוריה" -תמיכות

בנה בית עבור השלמת מ "מוריה"בית אישור תמיכה לעמותת יאללה שרון,  :עודד רביבי

 . כן?הכנסת

שהמועצה קיבלה אותו  בית כנסת משכן אליהו אחרי שהקצנו את הקרקע של :שרון הורביץ

 במבנה עמותה שזכתההאליהו חסיד, הקצנו את המבנה.  ,לידיה, זה הקבלן שבנה

שפרסמנו, העמותה עומדת  כותעלתה והגישה גם בקשה לתמיכה בנוהל תמי

העמותה  ,משפחות 80 -ים לה המבנה מתאמהנדס המועצלפי הערכת ת. בדרישו

לשייך  שמעוניינים משפחות כבר בעלי נכסים בגבעת התמר 80 -הגישה לנו קרוב ל

אנחנו מבקשים לאשר להם את התמיכה  ת חלקם לקרן מבני ציבור לדבר הזה.א

ה יחידרה את בקשתם, הם היחידים העמותה האחרי שוועדת תמיכות איש

 ,אלף שקל 80סך הכל נכון להיום זו ההערכה  ה.שביקשה לקבל כסף למגרש הז

 .6משפחות כפול  80

 ערב טוב לכולם. :משה בן אלישע

יג? אפרת, צורי, כולם בעד תודה משה. מי בעד לאשר את התמיכה כפי ששרון הצ :עודד רביבי

  פה אחד.

 הצבעה

 כולם–בעד 

 אין –נגד 

 .ב להתראותתודה רבה לכם ערב טו 

  תודה רבה לכם? אפשר גם להגיד :דובר

 חבל על הזמן. לכולא, לא, יאללה  :עודד רביבי

 נקרא לכם לבוא לחתום יחד עם ראש המועצה ואיתי בימים הקרובים. :שרון הורביץ

 מוכן? לילה טוב. איפה אדמונד אתה ,בבקשה :עודד רביבי

 ת שלעקיבא, תדאג שבפרוטוקול יהיה כתוב את הנסיבובבקשה  יש לי שאלה, :אברהם בן צבי

ישיבה מן המניין, בגלל שיש מגבלות עד כמה ניתן לעשות את זה הדחייה של 

 במשך שנה אחת.

 מה? :דוברת

 מה.ביקשתי לדעת על סמך  ,הודיעו לנו שהישיבה נדחית, אבל לא עודכנולא,  :אברהם בן צבי

 שראש המועצה חולה?מה על סמך זה  :עקיבא סילבצקי
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ולא דחינו  ,בידוד ואפרת היתה בבידודי חודש נאוה היתה בבכללי. סליחה, לפנ :אברהם בן צבי

 את הישיבות.

 גם הגזבר היה בבידוד. הממלא מקום היה בבידוד,גם  :דובר

 נכון, ולא דחינו את הישיבות. :אברהם בן צבי

 הם ביקשו אבל לדחות? :עקיבא סילבצקי

אין הבדל בין יושב ראש לכל מה? אין הבדל, מבחינה זו אין הבדל בין יושב ראש,  :אברהם בן צבי

 יתר חברי הכנסת פה.

 - - - :עקיבא סילבצקי

 אם יריב לוין יהיה בבידוד יהיה דיון במושב הכנסת מחר, אוקי? :אברהם בן צבי

 

 אלומים"" –בחירת שם לבי"ס המשלב 

את שמו בית הספר המשלב בתמר שינה  ,קודמתשדיווחנו לכם בישיבה הכמו  :עודד רביבי

 אלומה. לבית הספר

 אלומים. :תרדוב

 אלומים, ואנחנו מבקשים. :עודד רביבי

 בר.עו רק לדייק, המשלב בתמר :דובי שפלר

כדי שזה יופיע בפרוטוקול  ,ולכן אנחנו צריכים לעשות על זה הצבעה ,עובר לדגן :עודד רביבי

ת הספר אז אני מבקש לאשר את שינוי בי .נקואפשר יהיה לשנות את חשבון הב

 מי בעד? ,אלומים לבית הספר

 בית ספר מה? :אברהם בן צבי

 אלומים. :דוברת

 א'? -אלומים ב :דובי שפלר

 א'. מנחם אתה בעד? אבי?  -אלומים ב :עודד רביבי

 בעד. :אבי חדידה

 כולם בעד תודה רבה, פה אחד.  :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 יןא –נגד 

  

 דו"ח כספי חכ"ל
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 ?אדמונד אתה מוכן עודד רביבי:

 כן. :אדמונד חסין

 כן, בבקשה. :עודד רביבי

 אין הפסקה? :אפרת גנטק

 אין הפסקה. למה את צריכה הפסקה? :עודד רביבי

 לא, תיכף, אני, הכל בסדר. :אפרת גנטק

 , בבקשה.כן אדמונד :עודד רביבי

בפני חברי המליאה ערב טוב לכם, אנחנו מחויבים לעבור פעם ראשונה ולהציג  :אדמונד חסין

לא לאשר אלא לדווח את הדוח הכספי של החברה הכלכלית. הדוח הכספי,  את

ועדת ביקורת של החברה  הדוח שנמצא בפניכם ונשלח לכם אושר על ידי

ואנחנו מציגים  ,אושר על ידי הדירקטוריון של החברה הכלכליתהכלכלית, גם 

זה  נמצא איתי, זה מקליטלכם את זה עכשיו. אני רואה שאין פה רמקול ודוד 

 לא?

 נכון. :רביביעודד 

 אוקי. :אדמונד חסין

 זה בעצם אסיפה כללית של בעלי מניות של החברה? :אברהם בן צבי

 פה? :אדמונד חסין

 כן. :אברהם בן צבי

 לא, לא. :אדמונד חסין

 חייב להציג את זה לבעלי מניות. אתה :אברהם בן צבי

ה, מליאת המועצה היא מליאת המועצ הזזה לבעלי המניות ש אני חייב להציג את :אדמונד חסין

 הבעלים.

 לבעלי המניות? :אברהם בן צבי

 נכון. :אדמונד חסין

 שזה עובר מראש מועצה לראש מועצה? ,חוץ ממניה אחת שנמצא אצל עודד :אברהם בן צבי

 וגם הוא נמצא פה אז הכל בסדר. ,נכון, אמת :אדמונד חסין

 אחוז? אז מאה :אברהם בן צבי

ה אחוז פה. אז עכשיו שני הדברים אושרו בוועדת ביקורת מאה אחוז, מא :אדמונד חסין

מייל והם מוצגים כאן. חנו לכם את כל הדוחות באילובדירקטוריון החברה, ש
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גם דוד ישראלי, אני לא יודע כמה אנחנו נשמע אותו, אנחנו נמצא איתנו על הקו 

 -מודני נמצא עם העדוד בוא תתחיל א ,ורנשתדל להיות בשקט ולשמוע אותו. ונעב

 ציפורה כהן או דוד ישראלי? ,לא הבנתי :דובי שפלר

 דוד ישראלי נמצא איתנו על הקו. :אדמונד חסין

 דוד ישראלי הוא מנהל חשבונות, ציפורה כהן היא רואת החשבון. :עודד רביבי

ת מאושרים. דוד וחוהד ,הוא המנהל חשבון, ציפורה כהן היא הרואת חשבון :אדמונד חסין

נחנו עכשיו נמצאים בעמוד הפותח של החוות דעת של הרואת ומעים אותך, אש

 חשבון. דבר. 

רואת  על הדוח הכספי, )לא שומעים ברור( ערב טוב לכולם אני אעבור מהר :דוד ישראלי

, 3בעמוד  - - -נעבור על  ו. ובואהחשבון בדקה ולא הסתייגה מהדוח ואישרה אותו

לנו ביום  או שווה כסף היהמה כסף זאת אומרת כ, השוטף - - - את לנו יש 3עמוד 

כסף או שווה כסף ליום  759,425סך הכל  - - -אכנס ? אני לא 31.12.2019

שהחברה כבר  שווה כסף 81,315מיליון  מראש, . נלך למטה הוצאות31.12.2019

 ותוצאוה ובתהליכי תכנון של שכונת מורדות התאנה ,השקיעה לטווח ארוך

  - - - עשייהוח אזור התפית

אני נותן קצת הסבר לאנשים. מה שאתם רואים פה  ,שנייה, שנייה דוד רק שנייה :אדמונד חסין

ו על שני פרויקטים בר דוד, הוצאיעל זה ד 840בהוצאות מראש של המיליון 

פיתוח אזור התעשייה. מי שירד לאזור  ,אחד על אזור התעשייה מרכזיים חברים.

שיו עבודות פיתוח על מנת לפתח. רואה שנעשות עכ ,ה בימים האחרוניםהתעשיי

להזכירכם כל המגרשים נמכרו ליזמים, אנחנו כחברה כלכלית עושים את 

כל הדברים האלה. פרויקט  ,הפיתוח, כבישים, קירות תומכים, תקשורת, ביוב

ות זה מורד ,שני שאנחנו עובדים עליו כבר כתשע שנים חברים שני הפרויקטים

רט, כניסה לשיכון מוכן לשיווק. היום היינו מפו לנו תכנון , גם פה ישהתאנה

במנהל, ובשעה טובה קיבלנו את התוכניות המאושרות, הם הועברו היום גם 

 32על מנת שמשרד השיכון יפרסם את המכרז לשיווק הקרקע,  ,למשרד השיכון

 לנו תוכניות מוכנות ויחידות דיור, ואנחנו כבר השקענו את הכסף על מנת שיהי

 ן הסברתי את הנושא של הוצאות מראש. דוד תמשיך.לפיתוח. עד כא

חלק התחתון ואנחנו עוברים לאת ההוצאות מראש.  - - -( רור)לא שומעים ב :דוד ישראלי

לפירעון, יש לנו זכאים ויתרות זכות.  - - -תחייבויות, יש לנו ספקים לנושא של ה

וכל  - - - חשבנות איתםהמקומית הת המועצה זה בעיקרזכאים ויתרות זכות 
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 - -בעיקר משכורת, רשות המיסים ותנאים סוציאליים של משכורת  מיני דברים,

סך הכל הסכום פה הוא עשרה אלף שקלים, שזה כסף שהמועצה העבירה  -

 483,480היום. ולמטה בסוגריים  - - -לחברה הכלכלית מזה כבר כמה שנים, כנ"ל 

 חברה הכלכלית יכולהה - - -ד היום מיום הקמת החברה ע זה ההפסד הנצבר

ההפסד הנצבר זה היה  646,333רואים בסוגריים  תםא 483  - - - לנצל לצורך

זאת אומרת שאנחנו הקטנו את ההפסד מה שאומר , 483בשנה קודמת, השנה 

 הגדלנו את הרווח.ש

הזאתי  . דוד מתייחס לשורהדוד רק שנייה רק שאני אסביר לאנשים ,רק שנייה :אדמונד חסין

הוא  ,הוקטן, 646ים, שההפסד של שנה שעברה היה י מסמן שאתם רואכאן שאנ

, והדבר הזה עוזר לנו בנושא של תשלומי מיסים מול רשויות המס. 483עומד על 

 תמשיך. 

 4עובר לדוח הכנסות והוצאות, ואני בעצם עובר לעמוד אני )לא שומעים ברור(  :דוד ישראלי

, אני לא יודע עד כמה אתם 4ת עמוד מסתיר א 5עמוד מכיוון ש - - - 5ד ולעמו

 - - -רשימה א'  - - - . הכנסותאני אעבור על זה ככה בצורה מהירהאז יכולים 

 - - -אפרתון, קולטים סולאריים, גרפיקה - - -שימוש בטלפונים ניידים 

 ?וזהו שישאלאדמונד אולי נעצור את זה ואם למישהו יש שאלות  :דובי שפלר

 בדיוק. :דובר

 ב שאנחנו שומעים או מקשיבים לא?שאתה לא באמת חו :לרדובי שפ

 זה נשמע כמו החברה לפיתוח על הירח.  :דובר

אדמונד, אתה לא באמת חושב שאנחנו שומעים או מקשיבים, אני מאוד מקווה  :דובי שפלר

 ת.שהיא מקליטה את זה אם היא מצליחה ולא בסוף יהיה שלוש נקודו

 . לי לשמוע מפריעאתה  :מנחם שפיץ

ל הדוח רווח והפסד שנייה. מופיע בפניכם פה ברשימה שתעצור  ,דוד רק שנייה :אדמונד חסין

זה מול זה.  ,ואת ההוצאות ממתן שירותים ,הכנסות ממתן שירותים של החברה

 בעמוד הבא מופיעים כל הרשימה המפורטת ממה ההכנסות וממה ההוצאות.

 תשאיר את זה.רגע, רגע, תשאיר,  :צורי דותן

 בבקשה. רק שנייה דוד. , הנההנהבבקשה בבקשה, בבקשה,  :דמונד חסיןא

 בסדר, עצרתי. :דוד ישראלי

סולאריים, מפרסום, מקולטים סולאריים, שימושים בטלפונים  - - - אז יש לך פה :אדמונד חסין

 -גרפיקה מ
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 פרסום זה האפרתון? :צורי דותן

 נסות. הכ זה :עודד רביבי

 באפרת. לא, זה השלטים :נאוה כץ

 איפה האפרתון נמצא פה? :צורי דותן

שנייה דוד, שנייה דוד. כן זו הרשימה של ההכנסות, מפרסום זה הכוונה פרסום  :אדמונד חסין

 הכוונה. וחוצות ז

 איפה ההכנסות מהאפרתון? :צורי דותן

 זה בפרסום. :דובר

 תחת פרסום? :ורי דותןצ

 כן. :דובר

 תון, ועכשיו פה ההוצאות.צות באפרסום חוזה פר :אדמונד חסין

 שהמועצה מעבירה בתקציב? 180רגע, זה כולל בפנים את  :צורי דותן

 מתן שירותים.ה עלות טבוודאי, בוודאי. ופה למ :אדמונד חסין

זה צריך להיות בצורה אחרת, אין לך כאלו הכנסות, אתה מייצר את זה הכנסות  :צורי דותן

 ך פה תמיכות.יש ל

 אתה מוכר פרסומות. ,ך פרסומותלא, יש ל :דידהאבי ח

  זה לא תמיכה. :אדמונד חסין

 זה לא מתנ"ס. :עודד רביבי

 ? צורי?רגע, רגע, צורי :אדמונד חסין

 .20-21לא, לא, זה תקציב  :צורי דותן

 צורי ששאלת שאלה? :אדמונד חסין

 כן. :צורי דותן

 תסביר.קבל תשובה, דוד  :אדמונד חסין

  - , עלות מתן שירותים זה כמה עלה לנואני אומרור( )לא שומעים בר :דוד ישראלי

 אני לא שומע. :צורי דותן

 אדמונד לא שומעים אותו. :עודד רביבי

 תעצור. , דודדוד :אדמונד חסין

 תגיד לי מה שהוא אומר. :צורי דותן

 בוא תתקרב אלי, נו בוא. :אדמונד חסין

 פה? מה?למה הוא לא  יןאני לא מבמת נו בא אדמונד :עודד רביבי
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 תגיד לי מה שהוא אומר. :צורי דותן

וזה כולל  ,עלות מתן שירותים זה כולל את הנושא של האפרתוןהוא בירושלים.  :אדמונד חסין

את הנושא של הפרסום ברחבי אפרת, זה לא ניתן כתמיכה לחברה הכלכלית זה 

 כנגד חשבונית, אוקי? ניתן כשירות 

ה הוצאה יש לחברה הכלכלית על האפרתון לעומת ה כמי, בוא תראצורי, צור :שפיץ חםמנ

 ההכנסה שיש להם על זה, בסדר? תסתכל.

 זה עיתון מקומי?ועריכת פרסום  :צורי דותן

תבין שזה לא תמיכה, אני אפילו המלצתי לחברה הכלכלית שתחזיר את זה  :מנחם שפיץ

מרים אתה ת ואוכלכליבאים החברה ה בגלל שאחר כך ,למועצה ולא תטפל בזה

 חי מהדבר הזה, שזה פשוט לא נכון.

ריים? אני רק אאוקי, הלאה, אתם רואים שיש הכנסות והוצאות מקולטים סול :אדמונד חסין

אעדכן אותכם חברים שעכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של פרויקט של קולטים 

שה מבנים חדשים סולאריים שאתם אישרתם, ואנחנו עכשיו באישור של שי

ן עליהם קולטים סולריים שיניבו הכנסה למועצה. דוד רת שאנחנו נתקיבאפ

 תתקדם הלאה לדוחות על השינויים בהון.

 שאלה. :נאוה כץ

 רק שנייה, רק שנייה, דוד רק שנייה. :אדמונד חסין

ריים, אנחנו שקלנו פעם גם כן אאני מבינה שאנחנו משתמשים בקולטים סול :נאוה כץ

 ינות רוח?טורב

 ,גם פעם טורבינות רוח, הבאתי לפה שתי חברות ורצינו להעמיד עליהם שקלנו ,כן :סיןאדמונד ח

מדידות רוח ההבעיה היא שאין לנו מרחקי ביטחון באפרת, הרוח היא טובה  - - -

מטר מרווח ביטחון לבתים, אין לנו את זה כי  500הבעיה היא שצריך  ,הם טובות

 -טורבינת רוח מייצרת 

גב  הואהאזור הזה הוא בעייתי, האזור שמתאים  ,ינות רוחזור טורבלא בא אנחנו :צורי דותן

 -, פה אין ההר

 לא, הרוח היא טובה צורי. :אדמונד חסין

 בדקתי. פה, , אין לנואני התמחיתי בנושא הזה בתואר שלי :צורי דותן

 אז אני סומכת עליך צורי וגם עליך. :נאוה כץ

דוחות שאתה אמור לתת אותם בגלל  נויים בהון, זהה. דוחות על שיה רבתוד :אדמונד חסין

 הבקשה של המועצה ומשרד הפנים.
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 אדמונד? :דוד ישראלי

 כן? :אדמונד חסין

, אני חוזר 4בעמוד  - - -אני אסיים שנייה אחת את הדברים ( רור)לא שומעים ב :דוד ישראלי

ליות ויש לנו הוצאות הנהלה כל - - -אלף או  367של  - - -היה לנו רווח  4לעמוד 

. 64,775המקבילה בשנה קודמת היה  האם תסתכלו בשור, 162,853ם עודף של ש

 - - -זאת אומרת שהחברה 

מים לב לשורה הזאתי שמודגשת, אתם רואים שבשנת שאתם  אני אתרגם אותך. :אדמונד חסין

 מד מאודאלף שקל רווח, נח 162אלף שקל רווח השנה היא  64היא היתה  18

 תשומת לב לעוד איזה משהו מרכזי?עוד צה. תודה. לטובת המוע

 אוקי? רק תגיד לו בסוף להגיד אנו מכריזים בזאת על אישור הדוחות. :אברהם בן צבי

 טוב דוד תודה רבה לך אנחנו מודים לך.  :אדמונד חסין

 זה לא פייר הוא גנב את הבדיחה שלי. :נאוה כץ

 ה.הודות לנאו :אברהם בן צבי

 ובי?ד כן :אדמונד חסין

 יש שם פיקדון קצר מועד נכון? 3ככה, בביאור  :לרדובי שפ

 אנחנו הולכים לביאור. ?יש פיקדון 3בביאור  :אדמונד חסין

 למטה, למטה, רד למטה לביאורים. :דובי שפלר

 רק שנייה. דבר, בבקשה. :אדמונד חסין

 .3ביאורים ביאור רד ל :דובי שפלר

 י דבר. דוב כן? :אדמונד חסין

, פיקדונות לזמן קצר אני מבין שהכסף הזה 3, יפה, ביאור 2ביאור , 1ביאור  :פלרדובי ש

 ריבית? 0.00משחקים איתו כי אחרת הוא עשה 

נו בזה עבור היועצים לא, לא, לא, הכסף הזה כבר זרם לתוך העובר ושב, השתמש :אדמונד חסין

, 2020 -, אנחנו ב2019סוף  מצב של זה אל תשכח זה צילום לאזור התעשייה.

מורדות התאנה ועל הזית, סליחה, על מורדות התאנה ועל אזור עבודה בנו עשי

 התעשייה, והכסף הזה נטמע בתוך העובר ושב.

 אלף שקל של המזומנים לאיפה הלכו? 400 -ו :דובי שפלר

 איפה? :אדמונד חסין

 .3עדיין אני בביאור  :דובי שפלר

 ?ה אתה מדבראיפה על מ :אדמונד חסין
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 לף שקל.א 400 -ירדנו ביתרת מזומנים ב 19 -ל 18 -מ :פלרדובי ש

 ברור, כי עשינו בהם שימוש לטובת שני הפרויקטים האלה. :אדמונד חסין

 ?19 -ב :דובי שפלר

 השנים האלה. , לשתי20 -וגם ל 19 -ל :אדמונד חסין

 ?19כתוב  :דובי שפלר

 אה מול עיניך.אתה צודק, זה מה שאתה רו :אדמונד חסין

 .4יאור הלאה, ב :רשפל דובי

 אנחנו נמצאים ברכוש קבוע. 4ביאור  :אדמונד חסין

 למה אין פחת? זה מוזר. :דובי שפלר

דוד הוא שואל למה אין פחת בזה? אתה רואה שיש פחת מלא ולכן העלות  :אדמונד חסין

 המופחתת בסוף שנה היא אפס.

 ?מה יש לובניינים?  אין לו פחת, מה יש לו כי :שרון הורביץ

 במחשב עושים פחת. אפילו עד עכשיו עושים פחת,א יודע, ל :דובי שפלר

 .אין לי מה אפילו ניצלנו את כל הפחת ולכן אין שום פחת לשנה הזו, אין לי פחת :אדמונד חסין

 .6ביאור  :דובי שפלר

 ?6ביאור  :אדמונד חסין

 הכנסות מראש בגין עמלות מהמועצה. :דובי שפלר

 כן? :נד חסיןמואד

 תסביר. :פלרי שדוב

 , דוד תסביר?הכנסות מראש בגין עמלות מהמועצה - 6ביאור  :אדמונד חסין

עד  - - -שאנחנו הכנסות מראש זה פרויקט של משרד התיירות )לא שומעים ברור(  :דוד ישראלי

 בדצמבר. 31

 ,. הכנסות מראש לקבלרק שנייה דוד אני אסביר, אני אסביר את זה, אני אסביר :אדמונד חסין

חשבונית שיצאה למועצה עבור הפעילות שלנו בנושא של תיירות זה אישור של 

קיבל את הפירוט לאיפה המועצה  הוא אפרת. מי שהיה פה בישיבה שעברה

 -הולכת בנושא הזה, לכן אנחנו עקבנו

 וזה עומד לזכות המועצה לשנה הבאה. :שרון הורביץ

 אה.המועצה לשנה הבזה עומד לזכות  :אדמונד חסין

 שימוש בשירותי החברה.ל :שרון הורביץ

 מהחברה הכלכלית אל המועצה. :אדמונד חסין
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 זאת אומרת המועצה קידמה את החברה הכלכלית בתשלום? :דובי שפלר

 נכון. :אדמונד חסין

היא לא קידמה, אי אפשר היה לשנות פה זה אירוע מס מפני שזה חברה  :שרון הורביץ

 סיפור רציני. והכל, לשנות זה היהשמשלמת מע"מ 

 .הכנסות הוצאות -רד הלאה לת :דובי שפלר

 מה אתה רוצה? :אדמונד חסין

 איפה שהיה הפירוט של ההכנסות וההוצאות. :דובי שפלר

הרשימות, רק שנייה בבקשה, אני חוזר לרשימה המפורטת של ההכנסות  :אדמונד חסין

 וההוצאות לשירותים רק שנייה, הנה בבקשה.

 מתן שירותים. בעלות ,בהכנסותאוקי,  :דובי שפלר

 בבקשה דובי. :אדמונד חסין

המקבל היום אני מבין ותקן אותי אם אני טועה,  ,בעלות מתן שירותים :דובי שפלר

 השירותים הראשי בטלפונים זה המועצה עצמה?

 לא. :אדמונד חסין

 אז מי? :דובי שפלר

 אנשים חיצוניים.תושבים,  :אדמונד חסין

 בשירותים? משתמשתכבר לא  והמועצה :דובי שפלר

 היא מסיימת עכשיו. :שרון הורביץ

 -אנחנו בסוף השנה הנוכחית אנחנו :אדמונד חסין

 המועצה יוצאת מזה. :שרון הורביץ

 בסדר. אם המועצה מסיימת אז זה :דובי שפלר

 כולם, אנחנו סוגרים את הפעילות הזאת. :אדמונד חסין

 סום.לגבי פר :דובי שפלר

 כן? :אדמונד חסין

 אני מדבר על ההכנסות. :דובי שפלר

 בבקשה. :אדמונד חסין

 ים?לגבי פרסום יפה מאוד. לגבי טיילת האוהבים עשרת אלפים שקל :דובי שפלר

 כן? :אדמונד חסין

 שקל. 170 -שלט מכרו ב :דובי שפלר

 - לא, זה המועצה :אדמונד חסין
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 נתנו את זה בחינם. :דוברת

 בחינם.אחרי זה אמרו שזה  :דובי שפלר

שולם לא, לא, לא. המועצה לקחה אותי כפרויקטור לטפל בנושא הזה, וזה מה ש :חסיןאדמונד 

חד פעמי על מנת לעשות את הדבר הזה. התושב עצמו גם היום שרוצה להזמין  לי

שלט נכנס לאתר המועצה ומזמין שלט, עד שהמועצה תחליט אם היא יוצאת מזה 

 .עובד הזשיו בינתיים ה. עכאת מזאו לא יוצ

 הנהלה וכלליות? :דובי שפלר

 איפה? איפה? ,כן :אדמונד חסין

 תשאל את ההוא בטלפון איפה זה איזה עמוד זה? :דובי שפלר

 כמה אחוז הנהלה וכלליות? :דובר

 רשימה, הנה.הנה בבקשה, בבקשה, הנה  :אדמונד חסין

 המון כסף, מה ההסבר? ,ותדבר ראשון לגבי משרדי :דובי שפלר

 שכר דירה, הם שוכרים מהמועצה את החדר. :ביץשרון הור

אנחנו כל דבר שירות שאנחנו מקבלים מהמועצה אנחנו משלמים למועצה עבור  :אדמונד חסין

 שירותי המשרד שלנו, וכל מחשב או כל דבר כזה נכנס למשרדים.

 רק אתה? 2019 -מי הם עובדי החברה הכלכלית בוקי. א :דובי שפלר

 רק אני. :אדמונד חסין

 רק אדמונד. :עודד רביבי

 רק אתה? :דובי שפלר

 וקרן יצחקי. :עודד רביבי

 .קרן יצחקי לא עובדת החברהלא,  :אדמונד חסין

ה כמה שעות בשבוע נתנעבודה מהמועצה, אחת מהעובדים במועצה קנתה שירותי  :שרון הורביץ

החברה צה והמועצה חייבה את וקיבלה משכורת מהמוע ,לחברה הכלכלית

 ת.הכלכלי

 אלף שקל? 78 די גבוה אני לא רוצה להיכנס לשכר שלך, אבל שכר :דובי שפלר

 החלק היחסי של אדמונד בחברה הזאת.זה זה רק של האגף הזה, בדיוק,  :שרון הורביץ

 השכר שלי מחולק לפי הפרויקטים. :אדמונד חסין

 לכמה פרויקטים. :שרון הורביץ

את הדברים ההשקעתיים בפרויקטים, אז אני  יש את הדברים המנהלתיים ויש :חסיןאדמונד 

 במורדות התאנה. אופיע חלק באזור התעשייה, חלק
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 תודה רבה. :דובי שפלר

 תודה לך דוד אנחנו מודים לך ערב טוב. :אדמונד חסין

 2019לך שאלות לאדמונד? טוב אדמונד דבר ראשון יישר כוח על ההישגים במה :עודד רביבי

למה. אני מוחה בכל תוקף על זה שדוד לא היה פה, ועל הפרויקטים שהגיעו להש

ככה לא מציגים נושא לדיון. אם אנשי משרד השיכון יכלו לבוא מירושלים עד 

. תודה הערבלפה כדי להציג את הדברים שלהם, דוד ישראלי היה צריך להיות פה 

 רבה ערב טוב ולהתראות.

 , תודה רבה.דה לכםאני מו :אדמונד חסין

 

 2021 תקציב 

אבל אנחנו ערכנו רשימה של ישיבות המועצה  ,חנו נשלח לכם את זה גם במיילאנ :דד רביביוע

, לדעתי זה 18 -אחר כך ב, 11.1 -לשנה הבאה. ישיבת המועצה הראשונה תהיה ב

 ?18נכון שרון? למה זה מופיע פה  8.2

 זה טעות זה ישתנה. 1.2 -ב :שרון הורביץ

וישיבת מועצה מן  2021לאישור תקציב  שלא מן המנייןיהיה ישיבת מועצה  8.2 :עודד רביבי

המניין, יכול להיות שזה יזוז לראשון אנחנו נעדכן אותכם את זה ברשימה 

, אוגוסט לא יהיו 12.7, 21.6, 24.5, 19.4, 15.3הסופית שתגיע אליכם במייל. 

 לו גם במייל. מבחינת, כל זה תקב13.12 -ו 15.11, 18.10, 13.9ישיבות מועצה, 

ולכן הוא לא  ,יהודה לצערי עדיין תקוע במילואים, 2021דה לשנת תוכניות העבו

הצליח להגיע כדי להציג לכם את הסיפור הזה. בגדול אנחנו כל מי שטיפה עוקב 

אחרי החדשות מבין שאנחנו בסימן שאלה מאוד גדול, האם אנחנו הולכים לשנה 

ם יהיו ציב מדינה? הא? האם יהיה תק12לקי ח 1נוספת שתקציב המדינה הוא 

 ,קיצוצים או לא יהיו קיצוצים? בכל מקרה אנחנו מחויבים ואין בזה הנחות

ברבעון הראשון של שנת העבודה, ולכן  2021צריכים להגיש את התקציב שלנו של 

אנחנו מנסים להביא את זה כמה שיותר מוקדם. מאחר ויהודה גם ישב שבעה 

רגע את היעד של השבוע בעצם מסמנים כיחסית מאוחר, אנחנו וגם חנוכה יוצא 

כאשר לוחות הזמנים  השלים את תוכניות העבודה והתקציב.הראשון בפברואר ל

עשינו סבב בין כל  לנובמבר 12ועד  8 -מ ,כרגע כפי שאנחנו עובדים עליהם

, עם דגש על ראי הקורונה ואיך הוא 2021המחלקות עם האתגר וההזדמנות לשנת 

עילויות נוספות? האם הוא מבטל ם הוא מייצר פמשפיע על התקציב, הא
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 עד 8 -פעילויות? וכל אחת מהמחלקות היתה צריכה להיערך זה. בימים האלה מ

אנחנו בסבב של האגפים השונים שבעצם מכינים את הטיוטות  לנובמבר 25

יו יה 10.12עד  29.11. 26.11 -שלהם, והם צריכים להגיש את הטיוטות עד ה

לראות איך אנחנו מתכנסים  ,ל והגזברהאגפים והמנכ"ישיבות עם מנהלי 

יהיה תיקון תוכניות על ידי  15.12למסגרת התקציב שאותה אנחנו מכירים. 

הכספים יהיה ישיבת הכנה של ועדת  20.12מנהלי האגפים ושליחת טיוטה שנייה. 

עית להכין איזה אחרי שבעצם אנחנו גמרנו ברמה המקצו, 2021לתוכניות עבודה 

בין האגפים השונים.  אתם יכולים להתחיל לעבוד ולעבורה טיוטה שאית שהיא

אנחנו נבקש מוועדת כספים שתשב עם מנהלי האגפים  31.12 -עד ה 21.12 -מ

 להעיר את ההערות ולראות איך אנחנו מתקדמים.

 ?על זה אפשר לשאול שאלה :נאוה כץ

 כן. :עודד רביבי

 בעצם בתור מועצה? לינוההשפעה ע א עובר מההממשלתי ל אם התקציב :נאוה כץ

 -דבר ראשון אנחנו לא יודעים, דבר שני החוק לא נתן לזה הסבר. כלומר גם בשנת :עודד רביבי

 זה לא נורמאלי. :נאוה כץ

 בוקר טוב. :עודד רביבי

 ברור. :נאוה כץ

 .welcome to Israel :אברהם בן צבי

 לקות קצר.הזמן לשבת עם המח ,עודד :דובר

אם אנחנו מורידים את חנוכה  ,ים, אין ברירה, יש את חנוכה באמצעאנחנו יודע :עודד רביבי

אלה לוחות הזמנים, כולם יצטרכו לעשות מאמץ ולשנס מותניים. ואני אומר עוד 

פעם וההערה של נאוה היא במקום, יכול להיות שאנחנו בתקופה הזאת עוד נמצא 

אשרו תקציב מדינה אנחנו נהיה בסרט כי אם י ,את עצמנו עם גזירות כלכליות

נגיע נרכז את כל התוכניות המחלקתיות  אנחנולינואר  7עד  3 -אחר לגמרי. מה

אנחנו  7.1 -כדי לנסות להגיע לאיפוס שאותו אנחנו תמיד מבקשים. ב ,לסיכומים

רוצים לשלוח תוכנית עבודה ראשונית מקושרת תקציב לכל אחד מחברי 

 המועצה.

  ציב. ותק :פלרדובי ש

 מה זה? :עודד רביבי
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 ותקציב. :דובי שפלר

אמרתי ותקציב, בשאיפה שזה יהיה לפחות שלושה שבועות עד חודש לפני  :עודד רביבי

אנחנו נעשה פגישות עם חברי לינואר  21 -עד ה 17האישור במליאת המועצה. 

 ה סופית.כדי לענות עכל כל השאלות ולהגיע לטיוט ,המועצה כמו שאנחנו נוהגים

 ,לחברי המועצהאנחנו רוצים להגיע לטיוטה סופית מתוקנת שאותה נשלח  29.1

. אני מודע לזה 8.2 -וההצבעה על התקציב בעזרת ה' ובשעה טובה תתבצע ב

שלוחות הזמנים הם מאוד מאוד צפופים, וכמו שאני אומר עוד פעם, אתם רואים 

 משחק פוליטי. זה לא רק, במדינה עם ההתמהמהות עם הגשת תקציב המדינה גם

ת מסגרת התקציב אלא גם לא רק מבחינ ,בסוף זה הרבה מאוד סימני שאלה

ואיזה הוצאות ועלויות הוא מטיל על הרשויות  ,מבחינת הסיפור של הקורונה

ואיך הוא מוסיף דברים. ואתם רואים כל פעם שיש הנחיות חדשות מבחינת 

אנחנו מגיעים לאירוע  ולכן ,יבמבחינתנו זה משפיע על התקצ ,מוסדות החינוך

 הזה.

 ה אחת בקשר לתקציב?אפשר לבקש פה עוד שאל :נאוה כץ

 כן. :עודד רביבי

שכל שנה אנחנו מקבלים באמת חוברת מאוד מאוד מרשימה ויפה, אני מרגישה  :נאוה כץ

יש  י לכל הניירת הזאת היא קצת גדולה.והנזק הסביבת תיאבל שההיבט הסביב

לי כל סיעה יכולה לקבל טיוטה משל עצמה ולא שכל ת, אם אואפשרות, אני שואל

 בנפרד? שהוצריך לקבל מחבר מועצה 

אנחנו משתדלים לחסוך בנייר, הסיעה שלכם רוצה עותק אחד אתם תקבל עותק  :עודד רביבי

רבה בסוף מאחר ומדובר על ה יעה שרוצה רק עותק אחד תודיע לנו.אחד, כל ס

זה, אני חושב שחברי מועצה יכולים  את לקרואמאוד שורות ולוקח הרבה זמן 

אבל אם  רוא את זה בזמנם החופשי בבית.ה כדי לקלקבל את זה פעם אחת בשנ

אז לכם  ,הסיעה שלכם רוצה להיות סמל ודוגמה שאתם חוסכים עותק אחד

כי אתם מאוד רגישים  ,אנחנו נפיץ רק אחד, תגידו לנו לאיזה כתובת אתם רוצים

 א רוצים חלילה במעילה.ואנחנו להכתובות  עם נושא

 הסביבה. אנחנו הוועדה לאיכות :אברהם בן צבי
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 אישור פרוטוקולים מאי, יוני, יולי

, הוכנסו התיקונים, אני 2020של מאי, יוני ויולי פרוטוקולים טוב. הועברו אליכם  :עודד רביבי

מבקש לאשר את הפרוטוקולים. מי בעד לאשר את הפרוטוקולים? נאוה בעד, 

י, אבי ואני. אברהם אתה מתנגד, נמנע, אורית, מנחם, דובי, אפרת, צורתמר, 

 רוטוקול?אתה מוחה, אתה רוצה לרשום לפ

אני רוצה לציין ששוב כשתושב או מישהו שלא היה נוכח בישיבה רואה את  ,כן :אברהם בן צבי

 ,קשה לדעת איפה יש מחיקות מפאת צנעת הפרט או דברים כאלו ,הפרוטוקול

לפענח מה שנאמר. אני חושב מקרים שהתמלילנים לא מצליחים ואיפה יש 

שר לתמלילי הפרוטוקולים של בדומה לבקשה של ראש ממשלתנו בית משפט בק

זה ", "זה הושמט מפאת צנעת הפרט"לעשות סימנים, , ראוי להפריד והחקירה

  מצונזר.אני קראתי את זה חשבתי שהכל  ,. הרי מי שקורא את זה היום"לא ברור

ברהם שום דבר לא נמחק משום צנעת הפרט, אין דברים אז אני אתקן אותך א :דד רביביעו

מה שאנשים מדברים בזמן שמישהו אחר מדבר התמלילנים שאנחנו מצנזרים, 

על  וזאת הסיבה היחידה שהדברים לא נכתבים. אז תודה רבה ,לא יודעים לכתוב

 .האישור

בהקלטה של ם שאמרתי שגם נשמעים די ברור אני מופתע לגלות שהרבה דברי :אברהם בן צבי

 המועצה נמחקו מהפרוטוקול.

ואז אנחנו נבדוק עם התמלילן מדוע הוא  ,ציונים ספציפיים אז אני אשמח לקבל :עודד רביבי

 מעל בתפקידו ועשה נגדך פעולה של השמטת דבריך החשובים.

 בין את המבטא שלי?אולי לא מ :אברהם בן צבי

 ., אני לא יכול לתקן את זההיותיכול ל :עודד רביבי

 נחם, מנחם ותיק כבר.פעם ראשון שעולה חדש מארה"ב הוא חבר מועצה חוץ ממ :אברהם בן צבי

 אין לו מבטא.הוא  :עודד רביבי

 אין לו מבטא אמריקאי. :אברהם בן צבי

 מתמללת חדשה. כבר הפיקה לקחים ושלחה החברה :דובי שפלר

 מה? :אברהם בן צבי

פה נותן שירות של הקלטה לדעתי זה שני בעלי אנחנו לא באים לאף אחד ממי ש :עודד רביבי

תחילת הישיבה היא ביקשה שאנחנו נקפיד להזכיר שכל תפקידים שונים, והיום ב

כרתי להגיד לכולם זאני מקווה ש יפתח בפתח דבריו את שמו ותפקידו, מי שמדבר

 אז תודה רבה.  השלמת, ואם לא
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 בקשות הצטרפות לועדות

כל מיני ועדות. אז טוב הגיעו אלי מספר בקשות של אנשים שרוצים להצטרף ל עודד רביבי:

. חי סוקולוב לוועדת צורי ביקש להוסיף את רעות רוזנבלט לוועדת חינוך

תחבורה, אני לא זוכר מי העלה את זה. נאוה כץ ביקשה להיות חברה בוועדת 

פים, והיא ביקשה להיות ביטחון, מנחם הזמין אותה להיות חברה בוועדת כס

לנו כרגע יושב ראש לוועדת איכות מאחר ואין , ויושבת ראש ועדת איכות הסביבה

תודה רבה. מי בעד לאשר את חברי  הסביבה אז שמחתי על ההתנדבות שלה,

 הוועדות?

 יש לי שאלה, יש כאן גם כן ועדת תיירות? :נאוה כץ

ועדה מה שנקרא צוות היגוי שאדמונד התחיל ועדת תיירות? לא, ועדת תיירות זה  :עודד רביבי

אספנו אנשים שמתעסקים בתיירות והצטרפו לזה,  .לשבת על תוכניות התיירות

מוזמנת לוועדת היגוי הזאת נציין גם את זה. מי בעד  אם את רוצה להיות גם

 שהצגנו? כולם בעד, יופי תודה רבה. התוספות לחברי הוועדות כפילאשר את 

 הצבעה

 םכול –בעד 

 אין –נגד 

הבנתי היא החברת  לפי ,הביטחוןעניין אחד, עכשיו שנאוה הצטרפה לוועדת  :אברהם בן צבי

ועדה הזו, אני מציע למנות אותה חבר מועצה היחיד בו מועצה היחידה או

 כיושבת ראש של ועדת הביטחון.

תן לך אז אני אשאל אותה מה פשר התגובה ואני א ,מאחר ונאוה כמעט נחנקה :עודד רביבי

 תשובה על זה בישיבה הבאה.

  ההצעה על דעת נאוה. :אברהם בן צבי

וועדת הביטחון נכון? אז כחברה ב דייויסאני בטוח. נאוה את גם ביקשת את ריקי  :עודד רביבי

כחברה בוועדת הביטחון. מי בעד? כולם בעד  דייויסאני מבקש לאשר גם את ריקי 

 אף אחד לא נגד תודה רבה. 

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 
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צבעה בפני עצמו, יש לך אני מבקש להזכיר לך כל אחד ה ,תב"רים אדוני הגזבר 

את יכולה יש טבלה, סודיות. הרבה תב"רים אז נא לעבור עליהם במהירות ובי

 .ואני אחלק את הטבלה שלי לחלק את הדפים שלך

 אני אשמח. :דוברת

 קחי. :עודד רביבי

 תודה. :דוברת

 ם לי יש פה אם מישהו רוצה.ג :שרון הורביץ

ת היום הולדת היא מקפידה על המנהג להביא במסגרולאפרת היה יום הולדת  :עודד רביבי

 .ותודה רבה יום הולדת שמח לאפרתלכם שקיות יום הולדת, אז 

 זה מקמח מלא וזה פרווה. :אפרת גנטק

 )חילופי דברים(

 יום הולדת שמח תודה רבה.  :עודד רביבי

 

 תב"רים

 ו בתב"רים פארק המדע. כן?אנחנ

משרד הפנים מאוד מקפיד, לא רוצה יש פה דברים שכבר דנו עליהם במועצה,  :שרון הורביץ

ראו לדוגמא את הדבר  טיים.בירוקראאבל מקפיד גם בדברים  מקשיחלהגיד 

תוך אותו, רק הם רוצים שנשייך סכום מ העברנו אותו פה כבר אישרנו ,הראשון

לפני כמה חודשים לתוך הדבר הזה. אז פארק המדע  ההלוואה שלקחנו השנה

אלף שקל  500של  matching ,של הקק"ל 400ון שזה קק"ל אנחנו מוסיפים למילי

 י בעד? אני מחליף את עודד, מי בעד?מ - - - שמקורו מהמועצה

 רגע זה הלוואה שכבר אישרנו? :אברהם בן צבי

 שאושרה פה. :שרון הורביץ

 רק המדע?עבור פא :אברהם בן צבי

ותיקים, כל שנה זה ר הסכום הזה. יפה. כיתת אזרחים בשויך כאותו סכום כן,  :שרון הורביץ

הסכום גם בתקציבי  מוסיפים מעדכנים את נהתב"ר רב שנתי, אנחנו כל ש

 73תושבים ישלמו , לכן הממשלה וגם בתקציבים של התושבים אלה שמשתתפים

 אלף. 43אלף שקל והממשלה 

 ך הצלחת בשנת קורונה להגדיל השתתפות תושבים?אי :דובי שפלר
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ומורים והכל קבוצה  ,השנה וגם הלימודים מתנהלים בזוםכי גם היו בהתחלת  :שרון הורביץ

 סגורה.

 כאילו מה ההשפעה מבחינת התוכניות? ,מה זה :בן צביאברהם 

ולכל רהם לאבלך  שיענהאני אבקש מהאחראי אני אכתוב לדבר,  אני לא הכתובת :שרון הורביץ

 חברי המועצה.

 ם ותיקים יש? מנחם, יש ועדת אזרחים ותיקים?ועדת אזרחי :אברהם בן צבי

 לא שומע. :מנחם שפיץ

 יש ועדת אזרחים ותיקים? :ברהם בן צביא

 לא. :עודד רביבי

 אז מה עושים עם כל הכסף הזה?לא?  :אברהם בן צבי

 כולנו צעירים בנשמה. :מנחם שפיץ

 הלאה. :עודד רביבי

מהרשות ממבני  אלף שקל 600 ,ם את התקציבבינוי כיתות גן בדגן, אנחנו מעדכני :שרון הורביץ

 החינוך, ייתכן שעוד נצליח לקבל פה כסף.אלף שקל משרד  71 -ציבור ו

 לא, לא, לא. :דובי שפלר

 600 -אנחנו הגענו ל .קיבלנו ממשרד החינוך, אתה צודק דובי 70,853סליחה, רק  :שרון הורביץ

ם לנו כסף מתשתיות אנחנו מקווים שנצליח לשכנע את המשרד לשל ,לף שקלא

 עד?הרשות. מי ב - - -ל להקטין את ואז נוכ ,היקפיות

 הלאה. פה אחד. :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 לא הצבעת על הסעיף השני. :דובי שפלר

חצי  ,זה תב"ר חדש ,ד הביטחוןלעודד. מצלמות תצפית משר - - -את  אני מחזיר :שרון הורביץ

אני מדגיש  ,טחון חלק מהתקציב הרגיל. התקציב הרגילאתם רואים ממשרד הבי

בגלל שהשנה זה  ,קציב פיתוח בתוך החזקת מרכיבי ביטחוןתקציב רגיל לא ת

בסכום הזה אנחנו משתתפים  , אזשנה ראשונה ויש לנו שנת אחריות מהיצרן

 בשדרוג המערכת. מי בעד?

 א יופיע בפרוטוקול.כולם בעד. נאוה, אברהם אתם בעד? אחר כך זה ל :יביעודד רב

 לא, זה תקציב שאושר כבר. :אברהם בן צבי
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 הפנים ביקש.לא משנה אבל צריך לעשות הצבעה עוד פעם כי משרד זה  :ביביעודד ר

 אלף? 250לא, אבל על מה אנחנו מצביעים על  :אברהם בן צבי

 500הוא  שבתקציב הרגיל לא מצביעים עליו, הפרויקט 250 זה ,, כן בדיוק250 :שרון הורביץ

 - הם ממשרד 250אלף שקל שמתוכם 

 תוספת?משרד הביטחון, על ה צביעים עלאז אנחנו מ :אברהם בן צבי

 כן. :שרון הורביץ

 אני בעד. :אברהם בן צבי

 רשמתי. :עודד רביבי

 תודה. :אברהם בן צבי

אלף שקלים, משרד לאיכות  35הסביבה, תקציב רגיל תמיכות בנושא איכות  :שרון הורביץ

בעיקר זה  תחויב על ידי המשרד, matchingיש פה  ,אלף שקל 140ביבה הס

 עילויות חינוכיות.פ

 לאן זה מיועד? :אברהם בן צבי

 פעילויות חינוכיות, הפרדה במקור. :שרון הורביץ

 אז זה מה שדיברנו פעם שעברה? :אברהם בן צבי

 כן. :שרון הורביץ

כול שיש לנו יכולת להשפיע על הנושא השנתי, שכ ,אז אני שוב מבקש לפרוטוקול :אברהם בן צבי

לא יודע איך הם עושים  או שנה אחת באפרתביבה הסשיבקשו ממשרד לאיכות 

 את זה, שיתמקדו בנושא של זיהום רעש. תודה על הרישום שרון. ואני בעד.

 עוד לא הצבענו. :עודד רביבי

 לא הצבענו? עוד אה :ביאברהם בן צ

 בעד אף אחד לא נגד. הלאה.מי בעד? כולם  :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

חלק משרד החינוך  ,בית הספר היסודי בדגן, אנחנו יודעים שמשתתפים בסכומים :שרון הורביץ

 אלף שקלים. מי בעד? 147,452 -למפעל הפיס, תקציב מפעל הפיס עודכן  קחל

 כן הלאה. .פה אחד מי בעד לאשר את התב"ר? כולם בעד אף אחד לא נגד :ביעודד רבי
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 הצבעה

 כולם–בעד 

 אין –נגד 

תמר אותו דבר, מפעל הפיס שהוא המממן העיקרי, משרד החינוך פה את גנים ב :שרון הורביץ

 .303,502 -עודכן ב ,העביר לו להעביר עבורוהוא כל הכספים מעביר דרכו, 

 עד לאשר?מי ב :עודד רביבי

 גנים בנויים?זה  רגע,  :צורי דותן

אנחנו קידמנו כן הגנים בנויים שמשתמשים, הגיע עכשיו כסף להצטיידות שלהם,  :רביץשרון הו

 הצטיידות עכשיו הוא מגיע.

 מי בעד לאשר? כולם בעד פה אחד, הלאה. :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 אופיר, אנחנו מעדכנים את הזה גשרם, פה מדובר על תקן שפ"ע קידום פרויקטי :שרון הורביץ

ם חברת לפני למעלה משנה, הגענו להבנה ע מתאונהאלף שקל. היתה מכה  200 -ב

 200קיבלנו  טוח וגם זה עבר את הייעוץ המשפטי.יועץ הבי לפי המלצת הביטוח

ותתקנו כאוות  ותעשו עם הגשר מה שאתם רוצים ,אלף שקל מחברת הביטוח

את די לשפץ אתם יודעים לקחנו סכום כסף כאם בגלל שגם בהלוואה  ם.נפשכ

ו אותם תקציבית, שקל היו מונחים ולא שייכנ 200 הדבר הזה, אנחנו מוסיפים

משייכים אותם תקציבית ומוסיפים אותם לתב"ר הזה, ומהתב"ר אנחנו עכשיו 

 הזה בחודשים הקרובים יעשו עבודות חיזוק ושיפוץ לגשר. 

 ?בסוף עשר מיליוןאז לא הבנתי, זה  :דובי שפלר

 אלף שקל שאנחנו מקבלים מהביטוח 200הכל בתב"ר יש עשרה מיליון שקל, סך  :עודד רביבי

אני צובע אותו בתב"ר הזה של  כי הוא לא יכול להישאר בחשבון בנק סתם,

 קידום פרויקטים.

 זה כמה דברים?זה לא רק לגשר אופיר  :דובי שפלר

 200 -הגדיל אותו בבתב"ר יש יתרה של עשרה מיליון שקל, אני עכשיו צריך ללא,  :עודד רביבי

הולך להשקיע בגשר עשרה  אלף שקל מהביטוח. אני לא 200אלף שקל כי קיבלתי 

 אלף שקל.  200מקסימום אני הולך להשקיע בגשר  מיליון שקל,

 - 200 אלף ועוד 200, כן בסך הכל 200 -ו פה 200 :שרון הורביץ
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 ?לא, זה אמור להיות בתב"ר מיוחד רק בשביל הגשר :ן צביאברהם ב

אלף  400 -ל 200בין  ,ותלא, לא, בתוך התב"ר הזה שהוא גם לגבי כבישים ותשתי :שרון הורביץ

שקל יילקח לגשר אופיר בתקווה שלא יהיה עוד נזק בחודש הקרוב, בחודשים 

 הקרובים.

 הלאה.תודה, גד פה אחד. מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נ :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

ה שניתן לניהול של מוסד תיכון "דרך אבות", אתם יודעים שזה מוסד של המועצ :רון הורביץש

רשת חינוכית מוסד "אור תורה". בהבנה שלנו שלא מובנית מאליה בכלל עם 

ה שמשרד בנייה או בחידוש המבנלמעבר היא כל הוצאה ש ,מוסדות "אור תורה"

י שליש על נות מתחלקות שהחינוך משתתף, במידה ויש הוצאות עודפות ההוצא

רה" ואנחנו חייבנו את "אור תחשבון "אור תורה" ושליש על חשבון המועצה. 

נו לחסוך מהקבלן כסף לכן אנחנו חהודענו להם שהצלוכבר בסכום גדול מידי, 

אלף  221 -משתתפת בני המועצה , ומצד ש41,737אלף שקל,  42החזרנו להם 

אלף  441זה  41פחות  482, 440 -פים במשתת "אור תורה" ,לכן שימו לב שקל.

חצי מהסכום הזה אנחנו שומרים שני שליש "אור שזה כ 212שקל בבנייה, ואנחנו 

 תורה".

 -קח להם עוד אלף שקל שזה יהיה  :דובי שפלר

 מי בעד? :שרון הורביץ

 עוד אלף שקל. זברצינות, אם זה חצי א :דובי שפלר

 מי בעד? :עודד רביבי

 "אור תורה"? -סף המיועד לכה :אברהם בן צבי

 ירה לנו.מעב ,"אור תורה" נותנת לנו :שרון הורביץ

 ואנחנו צריכים לשייך אותו? :אברהם בן צבי

אנחנו הוצאנו כסף, אנחנו הוצאנו כסף לבנייה בשדרוג של כיתות חדשות יותר  :שרון הורביץ

ו בהפרש הזה הם לקחו על עצמם שני שליש ואנחנ ,חינוך נתןמאשר משרד ה

 אלף שקל. 221ומשהו אלף שקל והמועצה  400שליש, לכן הם שילמו 

 מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד. :ד רביביעוד
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 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

יתה, אנחנו בית ספר בתמר בשורה שמאכזבת אותנו אבל אין לנו מה לעשות א :שרון הורביץ

אפילו  לתשתיות היקפיות. קל ממשרד החינוךאלף ש 655ציפינו שנוכל לקבל 

כך למהנדס שנבחר על ידי משרד נסעתי במיוחד עם משה למשרד, משה נסע אחר 

והוא באמת עם כל המאמץ לא הצלחנו להוכיח בעיות  ,החינוך ולא הצליח

בניין המוצלח לכן במצריכות השתתפות של משרד החינוך.  טופוגראפיות שהיו

אלף שקלים  655חסר לנו  ,הענק שמה מאוד שזה יצירה יפה מאוד שכולל הפטיו

 הדבר הזה וככה נוכל לסגור את התב"ר הזה.שייקחו מקרן מבני ציבור לכיוון 

 מי בעד לאשר? :עודד רביבי

 שנייה, שנייה. :צורי דותן

 שאלה של צורי. :שרון הורביץ

 רוצה להבין עוד פעם, אנחנו מדברים על שלב הבנייה? שנייה, אז אני :צורי דותן

 כן. :הורביץ שרון

בניין, בין חינוך איך לתקצב את האתה בונה בבנייה אתה מגיש בקשות למשרד ה :עודד רביבי

זה תנאי שטח קשים, שיפועים, קירות היתר סעיף שאנחנו כמעט תמיד מקבלים 

עוד תוספת כסף. בבית הספר  תמך שאנחנו צריכים לעשות על זה אנחנו מקבלים

בית הספר הוא המגרש הכי קל בכל שכונת בתמר מה לעשות המגרש שנבחר ל

קירות תמך. בתכנון המבנה כדי לעשות אותו גם אין לי שם  ,מגרש שטוח ,התמר

וגם אולם תפילתית וגם מסדרון גדול העלויות היו יותר  ,שלוחה קהילתית

זאת ממשרד החינוך. עכשיו הגענו לחשבון גבוהות, קיווינו שנקבל את התוספת ה

אז לכן  ,ך אומר לך במגרש הזה לא מגיע לך תוספת תנאי שטחמשרד החינו ,סופי

אלף שקל, צריכים להוציא את זה מקרן מבני ציבור מה  655ר של אנחנו בפע

 לעשות. מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד.

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 י ציבור?תמיד זה מקרנות מבנ ,דרך כלל מאיפה יוצאים למוסדות חינוךב :צורי דותן
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חינוכי שאנחנו  וסדאין אף מרוב הכסף למוסדות חינוך מגיע ממשרד החינוך,  :עודד רביבי

 מצליחים לגמור אותו רק עם הכסף שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך.

 ספר באפרת?שאנחנו עושים בדרך כלל בכל הבתי  matching  -ה :צורי דותן

קבל כסף ממשרד החינוך על פי פרוגראמה אתה מ, matchingבבתי ספר אין לך  :עודד רביבי

חשיבים של משרד החינוך יש שורה של מכולת ותחשיבים של משרד החינוך, בת

והוא יכול לתת לך על תנאי שטח, יכול להגיד לך שיפועים, יכול להגיד לך חללים, 

. יושבים על כל החשבונות, בסוף נכנסים לפרויקט לא יודע כל מיני תוספות שיש

מים אנחנו מרוויחים לפעמים אנחנו מפסידים, בקטע הזה פה בבית בנייה לפע

 אלף שקל. 655נוצר פער של הספר 

אני יכול להגיד שאין רשויות, היום אין רשויות שמסיימות מבני ציבור בכסף של  :שרון הורביץ

 .יפיםימטיפה משרד החינוך, כולם 

הזמנות שלא צריכות רים על אנחנו מדבאם שאלה היא אני זורם איתך, אבל ה :צורי דותן

 להיות  שנשאר בקרן הזאתי סכום זעום?

אנחנו לוקחים בחשבון  ,אבל כשאנחנו לוקחים מהתושבים אגרות מבני ציבור :ד רביביעוד

 .י כנסתגם תנועות נוער וגם בת ,גם גני ילדים ,בונים גם בתי ספרשאנחנו מזה 

גם  - - - למשפחה 6000 -בממוצע כ ,בערך 6000 -לכן אנחנו משתתפים רק ב :שרון הורביץ

 ות חינוך גם גנים.גם מוסדמקווה, גם מועדון נוער, 

 מי בעד לאשר את זה? צורי? ,טוב :עודד רביבי

 נמנע. :צורי דותן

 נמנע. כל היתר בעד תודה רבה. הלאה. :עודד רביבי

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

 1 -מנע נ

 matchingמשרד התחבורה מתב"ר חדש, חלק , 2020נת סימון והתקני בטיחות לש :שרון הורביץ

 אלף שקלים. 87 -כך הכל תב"ר הרגיל של הרשות, ס

 מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד. :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 
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 אין –נגד 

 איזה קרן זה? :צורי דותן

 זה קרן עבודות ופיתוח, לא מבני ציבור. :שרון הורביץ

נחנו לא מכניסים דרך אגב אז בהמשך לסעיף הקודם קרנות פיתוח לבית למה א :צורי דותן

 פר?ס

אין הרבה כסף, עכשיו שיהיה שיווק קרקעות חדש עוד פעם הקרנות יתמלאו,  :שרון הורביץ

 היה את מורדות הזית.יומשהו יחידות דיור בתמר,  200כמעט 

 . כן שרון?, יהיה כסףבעיטם 3500 :ודד רביביע

אלף  13 רלב"ד -מ פעולות בטיחות בדרכים שיש תב"ר שנשאר בו עודף.זה נדיר  :שרון הורביץ

 שקלים.

 מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד, תודה רבה. :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 לא הצבענו. 2סעיף  :דובי שפלר

 לא הצבענו? 2סעיף  :עודד רביבי

 כיתת אזרחים ותיקים. :שרון הורביץ

בעד אף אחד  להעלות להצבעה? כולם שהגזבר שכח 613בעד לאשר את תב"ר  מי :ד רביביעוד

 לא נגד תודה רבה. 

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 

 2020עדכון תקציב 

 עדכון תקציב. :שרון הורביץ

 מה זה? :עודד רביבי

 .2020 -ן תקציב לעדכו :שרון הורביץ

 לא הבנתי? :עודד רביבי

 .2020 -ל יש עוד סעיף עדכון תקציב :שרון הורביץ

 לא מופיע אצלנו. :עודד רביבי
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הוא עדכון תקציבי מאוד מאוד  ,יש את זה, אני רק מפזר לכולםלכולם , נשלח :שרון הורביץ

 - שולי, רק דרישות משרד הפנים שבכל עת שאנחנו צריכים

 תעביר לנו.יבא עק :נאוה כץ

שים על השינויים, שינוי יש לנו סעיפים חדשיש פה. כאן השינוי בגלל  ,בבקשה :שרון הורביץ

, אלף שקלים 38 -ים את התקציב בבהכנסות ושינוי בהוצאות. סך הכל אנחנו משנ

הסעיפים החדשים זה תקבולי ממשלה  אתם רואים סעיפים ממש מינוריים.

הוצאות לשעת חירום ושכר, פרסומים וכו',  ,כומיםמהקורונה שהוסיפו לנו עוד ס

ראים את זה מתחלק גם בהכנסות גם ואנחנו מ שקל.אלף  150שזה בערך 

 סעיף סעיף. בהוצאות, אני חושב שאין טעם לעבור

הנוער ירד משמעותית בגלל שלא היה צעירים ואיפה זה נמצא?  אתה רואה :צורי דותן

 פעילות.

 גם בהכנסות וגם בהוצאות.לנו היה ר ירדו, צעירים ונוע :שרון הורביץ

 ., כןכן :צורי דותן

 ? מנחם? תמר? בעד. אברהם?ומי בעד לאשר את התיקוני תקציב כפי שהוצגכן,  :עודד רביבי

 נגד. :אברהם בן צבי

 גד? ברור, כולם בעד חוץ מאברהם שנגד.נ :עודד רביבי

 .7לא רק  11אחר כך עקיבא יגיד שהאופוזיציה זה  :אברהם בן צבי

 , עוד משהו אדון הגזבר?כן :עודד רביבי

 אני נמנע. :צורי דותן

 אתה נמנע, צורי נמנע.  :יביעודד רב

 הצבעה

 רוב -בעד 

 1 -נגד 

 1 -נמנע 

 מי הקואליציה ומי האופוזיציה. ה בבקשה אתה רואה ידעתיהנ 

קיבל היום ממשרד ראש המועצה  ,אני רק רוצה לציין שיהיה רשום, התקבל היום :שרון הורביץ

חנו למרות שאנ, 2019יקורת והדוחות הכספיים לשנת הפנים את דוחות הב

 2019ת שנ שרד הפנים לקח לו הרבה זמן לעשות.חשבון מלרואה סיימנו הכל 

תקציב של כמאה מיליון אלף שקל, זה סך הכל מ 400קטן של  הסתיימה בגירעון

דוח ביקורת בגירעון. גם בו בעודף לפעמים אנחנלפעמים שקל זה סכום קטן, 
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 הוא די מינורי ,ת ה'שידונו בו ועדת הביקורת בישיבתה עם חזרתו של זאב בעזר

 ,מועצה בישיבה בתחילת ינוארוזה יעבור ל מאוד מינימאלי אין שום דבר וכו'.

כי בתחילת דצמבר תשב הוועדה  שהוא יהיה ואז נוכל להעביר לכם אני מקווה

 .בפניכם ותביא את זה

 

 וני ראש המועצהעדכ

טוב שלושה נושאים אחרונים מבחינתי. אחד, הועברה לכם טבלה של ישיבות  :עודד רביבי

יש ועדות לא מצטיינות שלא דות המועצה, יש ועדות מצטיינות שנפגשות וע

כמו שאני אומר תמיד אני לא יכול לחייב מתנדבים להתנדב, אבל תדעו  נפגשות.

חנו מקבלים על זה הערה בדוח הביקורת של לכם ועדות שלא מתכנסות בסוף אנ

ה שלו בסוף משרד הפנים, ומבחינתנו יושב ראש של ועדה שלא מכנס את הוועד

ינו בחמישה כוכבי הביקורת הזאת מופנית כלפיו באופן אישי. אנחנו השבוע זכ

, אז כל מי שעזר ובעיקר ועדת תחבורה תודה רבה ויישר יופי בבטיחות בדרכים

רון אתם תראו על זה פרסומים בקרוב, שמח להגיד שבישיבת כוח. ונושא אח

, אחרי סאגה ארוכה הגיעו הנהלת המתנ"ס שלשום הגיעו, אתמול בערב סליחה

"ס החדשה נציגי הציבור להבנות של מה המתווה של בחירת הנהלת המתנ

שווה שתחפשו נציגים ראויים שבאים באמת  ת זה.יפרסמו א ,להנהלת המתנ"ס

אכתם לצורכי ציבור באמונה, בסוף זה לא תפקיד שמתגמל בשכר לעשות את מל

אז אנחנו  גם באה קבלה העצומה.זה אך ורק באמת לתת לקהילה ומתוך הנתינה 

תפנו על פי הנהלים שהנהלת המתנ"ס ונשמח ש ,מחפשים אנשים שרוצים לתרום

 החליטה להגיש מועמדים. תודה רבה לילה טוב ובשורות טובות.

 ו' בחזרה לבית ספר. -אנחנו מקבלים בברכה את ילדי כיתות ה'ו :אפרת גנטק

 בהצלחה. :דוברת

 מאמין, כשהוא יראה את זה הוא יאמין.אבי עוד לא  :עודד רביבי

 

 

 יםתרגומקלט ותומלל ע"י חבר הו
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 יעודד רביב                             מאשר: 


