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 240631סימוכין: 
   

 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 21/13/20פרוטוקול מס' 
 הרים-במרכז קק"ל נס 23.12.2020שהתקיימה ביום רביעי ח' בטבת תשפ"א 

  בזום נכחו  נכחו
 גיא חן  צור הדסה  ראש המועצה ניב ויזל

 מרדכי רחמים  אביעזר  סגן ומ"מ ראש המועצה, טל שחר בני אלירז
 בן ברוך שמעון  כסלון  סגן ראש מועצה, צור הדסה שלומי מגנזי
 סמאח סלאימה נווה שלום בר דוד יוסף יד השמונה 

 אלקון איזידור  קרית ענבים  אביסף דדון אדרת
 שלומציון לולו מבוא בית"ר אלדד דוד עגור 
 ימימה אליסיאן נחושה  רן כוחן אברהם צרעה

 קוקי אסתר לחמן  נטף  צחי ששון שואבה 
 מתי קליגר  רמת רזיאל  רחל אלון מרגלית נס הרים 

 דוד דרומלביץ רמת רחל בן יהודה אהרון גבעת יערים
 דוד מלול  צובה  שאול נהרי אורה

   יהושע משה בובי שריגים 
   אבי פליישמן הראל
  חסרו: ישראל אלוני בקוע 

 גבריאל דהן  גפן  בן עבו יצחק בית מאיר 
 אביחיל זרביב  גיזו  לולאי יעקב נחם

 בני שמואל  תעוז  אלמוג בן שלום  אשתאול 
 נתן מדינה  מחסיה  אברהם בר ששת  מטע 

 נורית יעקובוביץ  גבעת ישעיהו  בן אבו דוד  בית נקופה 
 אביגדור כהן  שדות מיכה  אילנה דוד  זכריה 

 רובי ליאון  צור הדסה  ורדי אלון  ישעי 
   ראובן צמח  מוצא עילית

   ראובן שמעון  אבן ספיר 
  משתתפים נוספים רוני דוד  מסילת ציון 
 מנכ"לית המועצה רחלי משה ירמי דוד  נוה מיכאל 

 גזבר המועצה  משה אוחיון  חיים כהן  זנוח 

 מנהלת אגף מידע ותקשור גילי אהרוני דן נאמן  נחשון 
 יועצת משפטית  עו"ד ורד כהן  דוד בוזגלו  בר גיורא

 מנהלת מחלקת נוער  שרון כץ גבאי דוד  תירוש 
מנהל אגף אסטרטגיה  סיוון כהן טופל שני רביב כהן  נתיב הל"ה 

 ושירות לתושב
 מבקר המועצה יואל ינון אחמד עבדאללה עין נקובה 
 'עיתון בקיצור' רובין ברהום יוסף עין ראפה

 עוזרת מנכ"לית עדי קמחי שמעון קינן  עמינדב 
 תקציבאית המועצה טלי מדמון משה פרץ צלפון 

 מנהלת אגף הפיתוח שרית עוזרי קאחו רזיאלה צפרירים
 החברה הכלכליתמנהל  רונן קליין יואב ויצמן  מעלה החמישה 

 מנהלת אגף ההנדסה מיכל נאור דניאל אברהם  תרום 
 מנהלת מחלקה ברווחה הדס דוד סיידוף רוסי  כפר אוריה 

 מנהל חינוך גיא-ניב בר ארמוזה יפעת נוה אילן
מנהל אגף ביטחון, רישוי  משה סויסה טובול אפרת שלף  שורש 

עסקים, איכות הסביבה 
 ותחבורה

 עורך 'בקיצור' יובל רובין אברהם גנון  לוזית 
   יניב שושני בית זית
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 סדר יום
 

 הודעות יו"ר. .1

 הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום:  .2

 א. תב"ר:

תכנית התקשוב  -4519תב"ר 
    הלאומית תשפ"א

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב מעודכן תקציב

 1,650,000 450,000 1,200,000 משרד החינוך

 1,650,000 450,000 1,200,000 סה"כ

    אושר
 -מסילת ציון -4290תב"ר 

 הסדרת נחל מאיר 
    

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב מעודכן תקציב

 1,136,899 611,778 525,121 רשות ניקוז

 1,136,899 611,778 525,121 סה"כ

    אושר
 2רכישת -4414תב"ר 

    אוטובוסים

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב מעודכן תקציב

 1,269,632 29,458 1,240,174 משרד החינוך

 278,956  278,956 מפעל הפיס

 1,548,588 29,458 1,519,130 סה"כ

    אושר
 

 אושר

 

  היתר לקבלת אשראי:  2021ב. אישור חידוש היתר אשראי לשנת 
 

 .₪ 4,000,000 - סכום ההיתר בנק פועלים
 

 .₪ 2,000,000 - ההיתרסכום  בנק לאומי
 

 . ₪ 7,000,000 -סכום ההיתר  בנק מרכנתיל דיסקונט
 

 אושר
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 .238637, סימוכין: 28.10.2020אישור פרוטוקול מתוקן מתאריך   .3

 אושר

 

 -פתיחת חשבון ושינוי פרטי בנק  לביתה"ס "קרוב" .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אושר

 :אישור כרטיסים חכמים לעובדים שתוקף כרטיסם פג בחודש הקרוב עבור עבודה מול משרד הרווחה .5

 056224322 –שושנה עמוס 

 056075658 –עפרה בטאט 

 301388302 –לירז נקי 

 066468471-דודו כהני  

 אושר

 

 :פתיחת כרטיס קומסיין עבור שני עובדים .6

 למנהל מפעל ראוי למטווח - 058282807ת.ז  צפריר שיפמן

 לשימוש רישוי זמין בוועדה לתכנון ובנייה. - 200473205אסף סמרנסקי ת.ז 

 אושר

 

 חברה כלכלית: .7

 (.אישור תקנון החברה הכלכלית ודו"חות כספיים חתומים )מצורפים כקובץ נוסף .א

 בחברה הכלכלית. אישור של רחלי משה, מנכ"לית המועצה, כחברת דריקטוריון .ב

 אישור שני נציגי ציבור כחברי דריקטוריון בחברה הכלכלית: .ג

 אבי חן. (1

 רננה אביאל. (2

 אושרו שלושת הסעיפים

 בעלי זכות חתימה פרטי הבנק שם ביה"ס
ביטול בעלי זכות 

 חתימה /הערות

 

 קרוב

 

דיסקונט 

מס' חשבון 

סניף  52667

בית  0167

 שמש

 

ליאת  -מנהלת בית הספר 

 029509130ברששת ת.ז. 

 

קרן  -מזכירת בית הספר

 033085309אלה ת.ז. 

 

ניר אסף ת.ז.  -נציג ההורים

026622027 

 

 

נא לבטל זכות 

חתימה נציגת 

 -ההורים היוצאת

תמרה 

ת.ז.  שמחה 

014305684 
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: לאכוף ייעוד התפקיד )ע"פ חוזר מנכ"ל(הגב' עפרה בטאט.   -אישור מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית ברשות  .8

את האיסור על הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. 

 אושר

 

לאחר שהמועצה בחנה את נתוני המועמד ואת הצהרותיו לקרבתו המשפחתית לחבר מועצה, חברי המועצה  .9

 .תפקיד, בכפוף לאישור ועדת מינהל השירותמאשררים את החלטת ועדת הבחינה לבחירת המועמד ניר נהרי ל

 
 חבר המועצה שאול נהרי יצא מהאולם בעת ההצבעה.

 מצביעים בעד. 41אושר ברוב של 

 

 פתיחת תב"רים: .10

  בניית אנדרטת הל"ה

 תקציב מקור מימון

 900,000 קרן קיימת לישראל

 900,000 סה"כ

  אושר

  הדסה-ציוד אולם ספורט צור

 תקציב מקור מימון

 200,000 קרנות רשות

 200,000 סה"כ
 2 -נגד

 40 -בעד
  אושר

  רכישת מחשבים

 תקציב מקור מימון

 66,660 מפעל הפיס

 66,660 סה"כ

  אושר
מרחב -בי"ס אמית נחשון

  למידה

 תקציב מקור מימון

 80,000 משרד החינוך

 80,000 סה"כ

  אושר

  מרחב למידה-בי"ס קרוב 

 תקציב מקור מימון

 80,000 משרד החינוך
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 80,000 סה"כ

  אושר

  מרחב למידה-בי"ס אלון

 תקציב מקור מימון

 80,000 משרד החינוך

 80,000 סה"כ

  אושר

  מרחב למידה -בי"ס הדסים

 תקציב מקור מימון

 80,000 משרד החינוך

 80,000 סה"כ

  אושר

  יוזמות חינוכיות גני ילדים

 תקציב מקור מימון

 200,000 קרנות רשות

 200,000 סה"כ

  אושר

  2020בטיחות בדרכים 

 תקציב מקור מימון

 16,000 משרד התחבורה

 6,858 קרנות רשות

 22,858 סה"כ
 

 אושר
  

  אמצעי קצה לתלמידים

 תקציב מקור מימון

 31,800 מפעל הפיס

 10,600 תקציב רגיל

 42,400 סה"כ

  אושר
 

 אושר
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 תב"רים:עדכון  .11

 

    גיורא-ביוב בר -4412תב"ר 

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 5,829,276 2,394,434- 8,223,710 מענק-מנהלת הביוב

 4,338,657 26,064- 4,364,721 מענק תגבור -מנהלת הביוב

 1,268,564  1,268,564 מלוות מבנקים

 11,436,497 2,420,498- 13,856,995 סה"כ

    אושר

    ספיר-ביוב אבן-4411תב"ר 

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 4,128,813 829,633- 4,958,446 מנהלת הביוב

 3,731,436  3,731,436 מלוות מבנקים

 7,860,249 829,633- 8,689,882 סה"כ

    אושר

    על יסודי עין נקובה-3985תב"ר 

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 17,599,398 2,162,287- 19,761,685 מפעל הפיס

 2,750,622 2,162,287 588,335 קרנות רשות

 357,972  357,972 מלוות מבנקים

 20,707,992 0 20,707,992 סה"כ

    אושר

    תכנון ביוב-4503תב"ר 

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 1,000,000  1,000,000 מבנקיםמלוות 

 700,000 700,000  ביוב-קרנות רשות

 1,700,000 700,000 1,000,000 סה"כ

    אושר

    ביוב זכריה -4494תב"ר 

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 3,418,851 28,491 3,390,360 מנהלת הביוב 

 3,703,756 28,436- 3,732,192 מלוות מבנקים

 7,122,607 55 7,122,552 סה"כ
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    אושר

    שמאים-4383תב"ר 

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 2,600,000 1,000,000 1,600,000 קרנות רשות

 2,600,000 1,000,000 1,600,000 סה"כ

    אושר
 

 אושר

 

 סגירת תב"רים: .12

 

מס' 

 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר תבר

 הסתיים 0 2,115,227 2,115,227 2,600,000 תרום גן ילדים 4101

 הסתיים 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 תשתיות בישובים 4054

4044 

ספריה אזורית מ.יהודה 

 הסתיים 0 788,824 788,824 800,000 שיפוץ

 הסתיים 0 295,681 295,681 300,000 הצטיידות חינוך 4347

 הסתיים 0 105,560 105,560 105,800 פעולות אבטחה וטיולים 4507

4258 

שיפוץ מקוואות נשים 

 הסתיים 0 350,066 350,066 381,332 2016

 הסתיים 0 186,000 186,000 200,000 פיתוח בתי עלמין 4259

 הסתיים 0 1,392,640 1,392,640 1,519,130 אוטובוסים 2רכישת  4384

 הסתיים 0 1,394,363 1,394,363 1,394,363 גן ילדים לוזית 4079

 הסתיים 0 88,200 88,200 88,200 ממד האלה הצטיידות 4189

 הסתיים 0 176,400 176,400 176,400 בי"ס קרוב הצטיידות 4197

4210 

נחם  2015שיפוץ מקוואות 

 הסתיים 0 372,796 372,796 408,690 וצפרירים

 הסתיים 0 461,466 461,466 550,000 בית כנסת-צור הדסה 4257

 הסתיים 0 338,370 338,370 357,079 2017שיפוץ מקוואות  4298

4133 

בי"ס טל שחר הסדרי 

 הסתיים 0 591,837 591,837 600,000 בטיחות

4158 

הסדרת סובה לבי"ס הר 

 הסתיים 0 1,581,233 1,581,233 1,673,266 טוב

 הסתיים 0 86,853 86,853 87,000 2019בטיחות בדרכים  4405
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 הסתיים 0 253,031 253,031 251,712 רכישת מחשבים לבתי ספר 4434

    15,492,972 14,578,547 14,578,547 0   

 

 אושר

 

 .דיסקונט-מלש"ח מבנק מרכנתיל 15המליאה מתבקשת לאשר למועצה פתיחת הלוואת איזון לתקציב השוטף של  .13

 

 אושר

 

 :עדכוני תקציב .14

 

 מיון סעיפים תקצביים  -עדכון תקציב 

       הכנסות
 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 0 7151 7151- היטל ביוב  1472000290

 7151- 7151- 0 היטלי ביוב  1472000590

 0 90 90- רכז חיילים משוחררים  -השתת' משרד הביטחון  1322410790

 90- 90- 0 רכז חיילים משוחררים  -השתת' משרד הביטחון  1322410970

 0 93 93- השתת' מ. הפנים הצטיידות מתחמי תפילה  1357000910

 93- 93- 0 השתת' מ. הפנים הצטיידות מתחמי תפילה  1229000912
 

 7,334- 0 7,334- סה"כ הכנסות

       הוצאות
 

 מעודכןתקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 64 10- 74 עבודות קבלניות מבקר 1612000750

 10 10 0 מבקר -הוצאות שונות  1612000780

 0 29- 29 מזכירות -הוצאות אחרות 1613000782

 29 29 0 מזכירות-משרדיות 1613000562

 0 28- 28 מיחשוב-הוצאות אחרות 1615000780

 28 28 0 מחשוב-משרדיות 1614000560

 0 29- 29 רווחת עובדים 1813111755

 29 29 0 רווחת עובדים 1613111780

 0 24- 24 לשכה משפטית -משרדיות  1617000780

 24 24 0 לשכה משפטית -משרדיות  1617000560

 0 93- 93 קורונה-הצטיידות מתחמי תפילה 1857000930

 93 93 0 הצטיידות מתחמי תפילה -נגיף קורונה  1729999933
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 277 0 277 הוצאותסה"כ 

 

 אושר

 

 אשר הוגשו ע"י הישובים: 2021תקציבי ישובים  .15

 

 הישוב

סך 

 התקציב 

מגורים 

 אישור מליאה  עלות  תפקיד  מס' משרות  למ"ר )*(

     לא מועסקים עובדים  8.34 418 הראל

מליאת דצמבר 

2020 

     לא מועסקים עובדים  8.25 373 יד השמונה

מליאת דצמבר 

2020 

 161 ע.תחזוקה  100% 31.78 1,327 רמת רזיאל

מליאת דצמבר 

2020 

   100 ענ"ק 80%      

   43 ע.בטחון  שעתי       

 

 אושר

 

 :דוחות כספיים של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט שלהלן .16

 :2018שנת 

 

 דו"ח ליום  

מבוקר 

 הוצאות הכנסות ע"י

 -עודף/גרעון

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף/גרעון

 הערות מצטבר

 31/12/2018 אשתאול

רוא"ח 

 614- 500- 1260 760 אילן כהן 

בדוח כספי 

  יש עודף 2019

בית 

 31/12/2018 מאיר

אורן 

 686- 84- 562 478 דניאלי

בדוח כספי 

  יש עודף 2019
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 :2019שנת 

 

 דו"ח ליום  

מבוקר 

 הוצאות הכנסות ע"י

 -עודף/גרעון

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף/גרעון

 הערות מצטבר

מוצא 

 31/12/2019 עילית

תמר נודל 

שטרן 

  491 400- 2,456 2,056 רוא"ח 

 31/12/2019 נחשון

יעקב זיו 

  12- 12- 647 635 רוא"ח 

צור 

 31/12/2019 הדסה

ירון שמיר 

  5,629 1,839 15,821 17,660 רוא"ח 

 31/12/2019 שורש

בועז 

מקלר 

 במגמת ירידה  444- 146 4,798 4,944 ושות'

 31/12/2019 תירוש

ערן גולני 

  92 36 323 359 רוא"ח 

 31/12/2019 גפן

ערן גולני 

  17 56- 418 362 רוא"ח 

 31/12/2019 אשתאול

רוא"ח 

 במגמת ירידה  550- 64 737 801 אילן כהן 

 

 אושר
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 פרוטוקול

 

 הודעות היו"ר – 1סעיף 

ערב טוב לכולם. אנחנו היום בשתי מליאות. מליאה אחת, מליאה מן המנין, המליאה הראשונה,  ניב ויזל:

נסיים  כולכם קיבלתם את החומר. מליאה ראשונה, אני מקווה שמשהו כמו שעה, שעה ורבע,

אותה, לאחר מכן תהיה הפסקה של רבע, ולאחר מכן ניכנס למליאה שלא מן המניין. מליאת 

התקציב. ככה אנחנו עובדים, זה מה שנעשה. יושבים פה מנהלי האגפים, כולם כולל מנכ"ל 

החברה הכלכלית. כל אחד יציג אחרי זה במליאת התקציב את הדברים שלו, ואנחנו נתקדם. 

אחד לו שמנו לו פה גם את השילוט והכול לפי מה שאמרו לנו בטלפון. לפי זה  חברי מליאה, כל

ככה אנחנו עובדים. אני מאחל לכולכם ערב טוב. אני רוצה רגע להגיד עוד מילה אחת. אנחנו 

של פסטיבל  20-, סיימנו את שנת ה20-בפתח של שנה חדשה, ואני רוצה להגיד לכם שזו שנת ה

דור ישיר, בשידור חי, מי שלא נמצא, ושנמצא גם בזום, אני מבקש האוכל. חברים, אנחנו בשי

לסגור טלפונים, ושכל אחד, שני מטר, מי שלא מדבר להיות עם מסכה בבקשה. אנחנו מסיימים 

של פסטיבל האוכל. כל מה שאתם רואים פה היום הכיבוד,  2020-ב 20-, זו שנת ה2020את שנת 

ל ידי המבשלות של מטה יהודה, שהמליאה החגיגית כל מה שיהיה, ארוחת הערב בסוף, זה ע

הזאת תסיים את הפסטיבל, תסיים את השנה. רוצה להגיד לכם שגם השנה, עשינו את הפסטיבל 

למרות הקורונה, למרות שאי אפשר היה להתכנס, היה פסטיבל שעזר לחקלאים, עזר למבשלות, 

עשות את זה למרות הקורונה. עזר לכולם להתפרנס, וקיבל הצלחה מאוד גדולה, והצלחנו ל

אנחנו היום נהנה מארוחת ערב מהמבשלות, ומפה בשם המליאה אני רוצה באמת להודות לכל 

המבשלות, לכל מי שטרח, ... לרוני, לכל מי שטרח, תודה רבה. זה כבוד גדול לנו. אני רוצה 

ה את , עוש20-להודות עוד הפעם לכל המבשלות, לאפרת, שעושה את זה כבר את השנה ה

הפסטיבל הזה, לרוני רון, לברק, לכל מחלקת התיירות, אז באמת כל הכבוד, ואנחנו נותנים את 

המקום הראוי לפסטיבל הזה. אנחנו נתחיל במליאה רגילה. הודעות, לא שכחתי, יש הודעות, 

ויש הרבה דברים להגיד, אנחנו נעשה את זה בהודעות יושב הראש לקראת המליאה השנייה, 

גדולות היום, יש עוד ועדות גדולות. יש מה לספר, נעשה את זה לקראת הישיבה הבאה. היה ועדת 

כמו כל מליאה יש לנו מבחר סעיפים שלא היו בהנהלה, ואני לא רוצים לחכות איתם חודש שלם 

עד המליאה הבאה, שלא היו על סדר היום, יש לנו פה שלושה תב"רים שהגיעו אלינו השבוע. 
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קש את אישורכם לעלות שלושה סעיפים שלא היו על סדר היום, שהגיעו חברים, אני רוצה לב

אלינו שבוע אחד, זה תב"ר לתוכנית אישור לבתי ספר, השני זה הסדרת נחל מאיר במסילת ציון, 

, ושלא נתמהמה, 2021-והשלישי זה רכישת שני אוטובוסים. קיבלנו אישור לשני אוטובוסים ל

הזאת. אני לא מעלה את זה, אני רק שואל אם יש לנו אישור אנחנו בחרנו לאשר את זה במליאה 

להעלות את זה במליאה הזאת, אני צריך את הסכמתכם, מי בעד, רק ירים את היד. מי נגד? 

 תודה. נעלה את זה על סדר היום. אושר פה אחד. אנחנו נתחיל. 

 קשה. , והיתר לקבלת אשראי, משה אוחיון, בב2021אישור חידוש היתר אשראי לשנת 

 הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום, משה אוחיון, גזבר המועצה - 2סעיף 

ערב טוב. כמו כל שנה אנחנו מאשרים את מסגרת האשראי של המועצה. משרד הפנים מבקש  :1212משה אוחיון

לאשר את זה כל שנה מחדש, וכמו בכל חשבון, גם בחשבונות פרטיים יש מסגרת אשראי, גם 

 לוועדה יש מסגרת אשראי, ואנחנו צריכים להשאיר את זה כל שנה. 

 238637סימוכין,  28.10.20אישור פרוטוקול מתוקן מתאריך  - 3סעיף 

, אישור פרוטוקול מתוקן. רגע, בוא נעשה ככה, מי נגד ירים את היד. 3טוב. תודה רבה. סעיף  ניב ויזל:

לעשירי. יש מתנגדים? יש נמענים?  28אושר. יש נמנע? אושר. אישור פרוטוקול מתוקן מתאריך 

 אושר. תודה רבה.

 משב אוחיון, גזבר המועצה –"קרוב"  פתיחת חשבון ושינוי שם בנק לבית הספר - 4סעיף 

פתיחת חשבון ושינוי פרטי בנק לבית ספר קרוב. יש לנו בית ספר קרוב, פשוט שינוי של אישור  

, אישור כרטיסים חכמים. אנחנו ממשיכים בנושא הזה, כל 5החתימות, מורשה חתימה. סעיף 

יש  5-ו 4ה בטאט, לירז, פעם יהיה לנו אישור כרטיסים חכמים. יש פה את שושנה עמוס, עפר

, חברה כלכלית. אנחנו צריכים לאשר תקנון 7מתנגדים? יש מי שנמנע? כולנו בעד. תודה רבה. 

החברה הכלכלית, ודוחות כספיים חתומים שצורפו לכם בסדר היום. אנחנו רוצים אישור תקנון, 

נים מבקש מכל חברה כלכלית, אני אגיד במילה, אנחנו מדינת ישראל, משרד הפנים. משרד הפ

הרשויות בארץ בשנים האחרונות לאשר את התקנון שלו, של החברה הכלכלית, וכל חברה הוא 

תופס אותה בזמן שהוא בעצם מחויב לה. אנחנו עשינו שינוי ובחרנו מנכ"ל חברה כלכלית וזה 

בכפוף לשינוי התקנון. אנחנו צירפנו את החומר הנלווה, ואנחנו צריכים אשרור. זה אושר 

החברה הכלכלית, ואנחנו קצת פשוט צריכים לאשרר את זה פה. אני ביקשתי  ירקטוריוןבד

מעורך דין של החברה הכלכלית, עדי, להיות פה, הוא יושב פה. אם מישהו רוצה ששאלה מסוימת 

 סביב זה, ניתן לשאול, אם לא אז אני רוצה לאפשר את התקנון כפי שהוא צורף לכם.
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התקנון, למדתי את התקציב. בסך הכול אני, מה שמסתבר, שהחברה הכלכלית  אני קראתי את שמעון קינן:

הופכת למן איזה חברה קטנה שמספקת קצת שירותי קניית דלק ומכירת דלק וקצת שירותי 

אוטובוסים ועוד כמה דברים משניים ובזה מסתיים תפקידה. רוב התפקיד המרכזי של חברה 

יתוח מרכזי קהילתי וכל מה שמשתמע מזה, יצא ממנה כלכלית, זה מה שנקרא פיתוח יישובים ופ

, יכול להיות שזה טוב, אני לא עכשיווהוא איננו, והוא עבר לכל מיני חברות פרטיות והוא איננו. 

אומר שזה לא טוב או שזה כן טוב. אני אומר שאפשר לאשר את התקנון ואשפר לאשר את 

קיים דיון עם המנכ"ל החדש, בכלל התקציב, אבל חייב להתקיים דיון בעתיד הקרוב, להת

 הרבה. כל כךהמשמעות של חברה כלכלית במה שהיא עוסקת, 

שמעון. אין בעיה, נדבר על זה גם אחרי זה בהצגה של החברה הכלכלית. אני רק אמרתי לך גם  ניב ויזל:

בהנהלה וגם פה. אנחנו פה לא נכסים לדיון חברה כלכלית. אני הבטחתי שנעשה דיון כמו 

שת, על החברה הכלכלית. נעשה את זה מסודר. פה אנחנו מדברים על התקנון. יש בתקנון שביק

שנה האחרונות, ואת זה צריך  30-שלושה סעיפים שהם השתנו מהתקנון הקודם מה-שניים

סעיפים היום, אני מציע לא  700לאשרר. שלחנו לכם את זה. אני מציע פשוט בגלל שיש לנו 

דק, ואנחנו נעשה על זה דיון וגם אחרי זה שרונן ידבר על החברה להתעכב. אני חושב שאתה צו

הכלכלית, הוא גם יזכיר את מה שאתה אמרת במליאה הבאה. אז תודה רבה. מישהו מתנגד או 

 .אז אנחנו מאשרים את התקנוןנמנע? 

 פתיחת כרטיס קומסיין עבור שני עובדים. - 6סעיף 

אנחנו צריכים לפתוח כרטיס קומסיין עבור  וקולהפרוט, אז לשם 6אמרו לי שדילגתי על סעיף 

שני עובדים לצפריר ולאסף לשימוש רישוי זמין בוועדה לתכנון ובנייה, לצפריר בשביל מפעל ראוי 

. אני אומר מאשרים סעיף, אם מישהו מתנגד או 6אנחנו גם מאשרים את סעיף למטווחים. אז 

 .עכשיורוצדורה רוצה שיעירו לי, כי אחרת אנחנו יהיה יותר נוח בפ

 חברה כלכלית – 7סעיף 

סעיף ב', אישור של רחלי משה, מנכ"לית המועצה כחברת דירקטוריון בחברה הכלכלית, היא מחליפה את יעל, אנחנו 

צריכים לאשר פה את האישור שלה, ואני מצרף את זה לסעיף ג', שאנחנו צריכים לאשר שני 

ת. אז אני רוצה רגע להסביר שבמסגרת התקנון נציגי ציבור כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלי

שהרגע אישרנו צריך שיהיו שליש חברי מליאה, שליש נציג ציבור, שליש עובדים סטטוטוריים, 

. על מנת הדירקטוריוןמנהלים סטטוטוריים, שליש עובדים סטטוטוריים של המועצה בתוך 
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להיות גם שליש נשים, אז  שאנחנו נעמוד בשליש, שליש, שליש, ויש פה גם למי ששואל חובה

, ומוסיפים את שני הדברים. אני אבקש מרחלי רגע לצאת לצורך עכשיואנחנו מתקנים את זה 

ג' כתוב אישור שני נציגי ציבור, אחד זה אבי חן מאבן ספיר, והשני -העניין, ונצביע קודם על ג', ב

י זה נצביע לרחלי שהיא זה בן רננה מאשתאול. אנחנו נצביע על שני נציגי הציבור האלה, אחר

תצא. מי בעד לאשר, נעשה הפוך, מי נגד, ירים את היד. הנושא נבדק ואושר לפי בקשתך. מי 

מתנגד למינויים, ירים את היד. מי נמנע? אנחנו מאשרים. מי בעד לאשר את רחלי משה במקום 

 רו הסעיפים.פה אחד אושיעל? נעשה הפוך, מי נגד, מי נמנע? תודה, רחלי, את יכולה לחזור. 

 אישור מינוי ממונה למניעה להטרדה מינית. רחלי, את רוצה להסביר את זה רגע? 

 בראשות הגב' עופרה –אישור מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית  – 8סעיף 

ערב טוב לכולם. בעצם המועצה מחויבת למנות ממונה על מניעת הטרדה מינית ברשות. אנחנו  רחלי משה:

העובדת עופרה בטאט, זה בעצם מינוי בנוסף לתפקידה הקבוע בענף מבקשים למנות את 

 הרווחה. 

 ... תוספת בשכר? דובר:

אנחנו מחויבים לזה לפי חוק. עשתה את זה לפני זה נדמה לי דפנה אשטר, וזה באותו, זה ברווחה.  ניב ויזל:

  .לפרוטוקולאושר  8סעיף אני מבקש ששאול נהרי לצאת. רגע,  9סעיף 

עו"ד ורד כהן, יועמ"ש  –אשרור החלטת מליאה קודמת בנוע להעסקתו של ניר נהרי לפיקוח במועצה  – 9סעיף 

 המועצה.

מליאות.  3, או 2. אנחנו אישרנו את ניר נהרי. אישרנו אותו במליאה נדמה לי לפני 9סעיף           ניב ויזל:

ביקש מאיתנו בגלל ניגוד  אישרנו את זה בזום, במליאת זום. משרד הפנים לא קיבל את זה. הוא

העניינים ביקש מאיתנו, הם רוצים בגלל שזה העסקת עובד, מליאה פרונטלית במינימום מסוים 

של משתתפים, לכן אנחנו מעלים את זה עוד פעם, אין פה שום דבר חדש. אז אני מציע פה אם 

היד. תודה רבה את עבודתו של ניר נהרי כפיקוח במועצה ירים את  9-כן לספור מי בעד לאשר ב

 אפשר לקרוא לשאול חזרה. אני מעביר את רשימת התב"רים למשה אוחיון, בבקשה. 

 פתיחת תב"רים – 10סעיף 

, כמו כל מליאה רוצים לאשר לתב"רים חדשים שבכל דבר כתוב מה 10ערב טוב. אנחנו בסעיף  משה אוחיון:

ינוי,  וקרן קיימת לישראל. אחר מקור המימון. יש לנו דבר ראשון בניית אנדרטה, ל"ה ,מקור הב

כך יש לנו ציוד אולם הספורט בצור הדסה, רכישת מחשבים, בית ספר עמית נחשון, בכל דבר 
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 .11חדש יש לנו את מקורות המימון. נעבור לעדכון תב"רים. סעיף 

 עדכון תב"רים  – 11סעיף 

נחנו מעדכנים פה עדכון תב"רים, המועצה מבצעת ביאור של יישובים שלא היו מחויבים. א 

תב"רים בהתאם לתוצאות המכרזים. אנחנו מתאימים את התבר"ים לתוצאות המכרזים, אז 

ככה יש לנו תב"ר של מר גיורה, אחרי זה תב"ר של אבן ספיר, ... אבן ספיר. אותו דבר יש לנו 

התב"ר הבא בעין עקוב, אנחנו מתאימים את התב"ר לקראת הסגירה שלו. יש לנו בתבר"ים 

 . 116ים, יש לנו תב"ר חשוב פה של תקנה הבא

לפני זה את תב"ר שאנחנו ממשיכים עם  קודם כולרגע, בוא אני רוצה להגיד מילה. יש לנו  ניב ויזל:

היישובים, יש פה עדכון לתב"ר זכריה, ואחריו יש לנו תב"ר שמאים. אנחנו, אני אומר פה לכם, 

לעדכון ולהוסיף עוד כסף תב"ר שמאים, וזה  חברי המליאה, זה חשוב, אנחנו פה רוצים לאפשר,

, בשביל שנוכל לטפל בזה בשנתיים הקרובות, לכן זה מאוד חשוב, 116על מנת גם בעיקר לתיקון 

 וזה אני חושב סוג של בשורה, נמשיך.

 מה זה תב"ר שמאים אם אפשר לשאול? נורית יעקבוביץ':

, ... 116יל שנוכל להסביר גם את הנושא של תיקון נורית, אני הרגע הסברתי. לא שמעת. זה בשב ניב ויזל:

 אני ממשיך הלאה, תמשיך, אוחיון.

 סגירת תב"רים – 12סעיף 

, זה סגירת תב"רים. על פי הוראת משרד הפנים כל דבר שהסתיים, סיימנו את העבודה, 12סעיף  משה אוחיון:

גם מביאים את הסגירה אנחנו צריכים לסגור אותו, להביא למליאה כמו שפתחנו אותו, אנחנו 

 שלו, ומביאים את התקציב, הוצאות הכנסות, ואנחנו רוצים לסגור את התב"רים האלה. 

, עדכון תב"רים, עד שמה שדיברנו 11, פתיחת תב"רים, סעיף 10רגע, לפי שאתה ממשיך, סעיף  ניב ויזל:

 , יש מתנגדים או יש מישהו שנמנע?13עד סעיף  12בעצם בסעיף  עכשיו

 מיליון שקל, ... 2אני מתנגד לתקציב של  קינן:שמעון 

 אלף. 200זה  ניב ויזל:

 אלף. אני מתנגד. 200 שמעון קינן:

 אוקי. ניב ויזל:

 אני רוצה לנמק למה אני מתנגד. שמעון קינן:
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 בסדר.  ניב ויזל:

 אני מבקש באמת. שמעון קינן:

 בבקשה. ניב ויזל:

אני מתנגד, אני גם התנגדתי בהנהלה, אנחנו בנינו אולם התעמלות. אנחנו בנינו, לא צור הדסה.  שמעון קינן:

מטה יהודה בנתה אולם התעמלות ושוב צור הדסה. אולם התעמלות, אני לא ראיתי אותו, אבל 

אומרים שהוא מדהים, גם ביופיו וגם ביכולת מתן השירות שלו לכל ענפי הספורט, ואנחנו באולם 

מיליון שקל. זה לא כסף קטן. לא השקענו את האולם הזה לא ...  15עד  12-שקענו קרוב להזה ה

ולא השקענו אולם כזה לא באזור של אבו נעם ולא במקומות אחרים. באולם הזה הושקע בצור 

הדסה, היה מי שהחליט, היה מי שניווט, היה מי שלקח אחריות, והיה מי שעשה אותו, והיה מי 

מי שהמשיך ובנה בכל הכבוד שגמר אותו, אבל היום נגמר האולם הזה, ועכשיו  שפישל שם, והיה

אלף  200אלף שקל להצטיידות. למה, למה לתת  200באים אומרים לנו הצטיידות. אנחנו רוצים 

שקל להצטיידות, ישוב צור הדסה גמר את התקציב שלו בעודף תקציבי של שני מיליון שקל. שני 

התקציב שלו. בדיווחים שלכם, של הגזברות, של המבקש, של כולם. מיליון שקל הוא גמר את 

אלף שקל בשביל  200מיליון שקל, בא לבקש מאיתנו  2, ליישוב שיש לו עודף תקציבי של עכשיו

לצייד את האולם? ... נכנס לתקציב, אני אדבר על זה אחר כך, אתה רואה שהמועצה כאן מממנת 

, אני רוצה גם להבין, זה חשוב לי, עכשיום הזה. אז שקל לשנה את האחזקה של האול 320-ב

 האם הבעלות על האולם הזה הוא של המועצה או המועצה,

התשובה מאוד ברורה, ואני אענה לך, וזה בסדר שאתה שואל והכול בסדר. התשובה היא מאוד  ניב ויזל:

יידות כל ברורה. קודם כול, לא רק באולם של צור הדסה יש הצטיידות, אם תסתכל יש הצט

הזמן לכל האולמות. גם האולם הזה, אני מזכיר לכל מטה יהודה, צור הדסה הוא חלק ממטה 

יהודה, האולם הזה הוא של מטה יהודה, הוא לא של צור הדסה לשאלתך, הוא שייך למטה 

יהודה, מטה יהודה תתפעל אותו גם בהמשך. הוא אולם של מטה יהודה כל עוד צור הדסה במטה 

, האולם הזה צריך לגמור אותו עכשיוהדסה במטה יהודה, נדבר על זה אחרי זה.  יהודה, וצור

בהצטיידות, לכן צריך לגמור ... התפעול שלו ... כל תפעול אחר בכל מקום הוא על חשבון מטה 

יהודה לכן זה לא קשור. אני אומר לך גם שיש לנו שלושה בתי ספר צמודים שם, אז זה גם בבתי 

ור הדסה, נקודה. ואני מבקש לאשר את זה מי מתנגד, זה בסדר להתנגד. הספר, זה לא רק בצ
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. בבקשה, סעיף אושרשמעון מתנגד, יש נמענים? שניים מתנגדים. יש נמנעים? אין. תודה רבה. 

13. 

-מלש"ח מבנק מרכנתיל 15המליאה מתבקשת לאשר למועצה פתיחת הלוואת איזון לתקציב השוטף של  – 13סעיף 

 אוחיון גזבר המועצה. משה -דיסקונט 

מיליון שקל.  15המליאה מתבקשת לאשר למועצה פתיחת הלוואת ארגון ותקציב השוטף של  משה אוחיון:

אני רוצה לומר כמה דברים לפני שנדבר על הסעיף הספציפי הזה. בשנים האחרונות המועצה 

פרמטרים, אחד , כדי לקבל ניהול תקין צריך לעמוד בהרבה מאוד עכשיוקיבלה ניהול תקין. 

הפרמטרים זה לגמור שנה בצורה מאוזנת. אנחנו סיימנו את השנים האחרונות בצורה מאוזנת, 

, אם תסתכלו, יש לכם פה טיוטת תקציב, חוברת מאוד יפה. 2020, בשנת 2019כולל את שנת 

תסכלו בדף השלישי יש שם הכנסות ארנונה ממטה יהודה. הכנסות ארנונה ממטה יהודה. יש 

מיליון, המועצה  125היו הכנסות של  2016-ת זה בחוברות. בהכנסות מארנונה, הסתכלו בלכם א

, המועצה עלתה 19, 18, 17, 2016עשתה הרבה פעילות של קביעה ואם תסתכלו בצורה עקבית 

התוכנית הייתה לגבות ... וככה  2020-בצורה עקבית בהכנסות מארנונה בצורה יפה מאוד. ב

מיליון, אלא מה נתקלנו בקורונה, זה לא היה צפוי,  168ציב הזה, של המליאה אישרה את התק

בכל הארץ, בכל העולם ההכנסות ירדו. יחסית ההכנסות במועצה ירדו פחות מהאחוז שירדו 

מיליון, אנחנו  15מיליון,  16-רשויות אחרות, וחסר לנו לסיים את התקציב בצורה מאוזנת כ

הזאת במיוחד שמשרד הפנים פעם ראשונה מאשר  חושבים שחשוב מאוד לקחת את ההלוואה

לקחת הלוואה גם לתקציב השוטף, והוא מאשר לקחת הלוואה כדי לאזן את התקציב, אז אני 

 חושב כדי שניקח את ההלוואה הזאת כדי שנמשיך להיות מאוזנים ונעבור את השנה הזאת.

עצה יציבה פעם ראשונה, לא רק ניהול צריך להגיד למליאה מעבר לזה, אנחנו הולכים לקבל מו משה אוחיון:

תקין, מועצה יציבה. רק מי שעומד בקריטריון הזה יכול לקבל הלוואה לשוטף. מה שלא היה. 

, זה כמו פרס שנותנים למטה יהודה, ובתנאים מצוינים ובגלל שהעומס מלגות הוא עומס עכשיו

בתקציב, חשבנו שחובה לקחת מלגות יחסית לא גבוה, אנחנו חשבנו יחד עם ..., שאחרי זה ידבר 

את זה, ובאמת לנצל את ההזדמנות הזאת, זה לא קורה כל יום, לא קורה כל שנה, וזה מאפשר 

לנו לגמור את השנה בצורה תקינה, בצורה יציבה. אז אני גם פה ישבנו על זה שעות וביקשנו 

ר שבחנו, אנחנו ואישרו לנו את זה, וזה מותנה באישור מליאה, אז אני מבקש לאשר את זה לאח
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, נדבר אחרי זה 2021-ככה נגמור את השנה בצורה תקינה, טובה, ואנחנו כבר יודעים היום שב

לקורונה. נשאיר את זה למליאה הבאה. אבל אנחנו בהחלט  2021בתקציב מה המשמעויות של 

חושבים שזה לא כל מועצה וכל רשות קיבלה את זה, אם להגיד אם בכלל. אז יש לנו פה משהו 

 שאנחנו צריכים לקחת. אז יש מישהו שמתנגד או מישהו שנמנע? 

 ... דובר:

אני רק אומר דבר אחד, אנחנו שלחנו את הכול. אני רוצה שיבינו כולם. זה לא קל לנהל דבר כזה  משה אוחיון:

גדול גם בזום. אנחנו ביקשנו מכל חברי מליאה, כל שאלה שיש בשבועיים האחרונים, בשבוע 

למועצה, לשאול. הגזבר עבד יומיים שלושה נתן תשובות על כל דבר לכל מי שרצה  האחרון, לבוא

כולל רחלי, וכולל עורכת הדין ורד. ענינו כל כל דבר. אם יש משהו שלא מובן אין בעיה, אבל בואו 

 לא נחזור לדברים שקיבלנו עליהם תשובות. בבקשה. 

הלוואה לקחת, נכון? על מנת לאזן  עכשיושקל מיליון  15-אני מקווה ... תשובות, אבל בגלל ה דובר:

 את התקציב, השאלה היא אם יש גירעון בתקציב. 

גם  2019מיליון שקלים אנחנו נגמור בצורה מאוזנת, כמו שגמרנו את  15-אני אענה על זה. עם ה משה אוחיון:

אחר כך,  בצורה מאוזנת. אם תסכלו גם 2020בצורה מאוזנת פחות או יותר, אנחנו נגמור גם את 

 תעברו עוד שני דפים על )לא ברור עומס מלגות( תראו,

אבל אני ממש מבקש, יש לנו את זה אחרי זה עוד. נדבר על זה. אתה תראה את זה אחרי זה. גם  ניב ויזל:

יש לך פה חומר, ואתה יכולת לראות את זה, יש את זה ב )לא ברור עומס מלגות( שאחרי זה 

מסוימים שלא טוב לנו גם לרדת מהם, וזה נסביר אחרי זה  נראה שזה עומד בתוך אחוזים

בבקשה בתוכנית. אז אם יש מישהו שלא קיבל את התשובה, אז באמת אין לי בעיה בהצבעה, 

אז אני מציע שנאשר את זה ואחרי זה נדבר על זה ברשותך. אז יש מישהו שנמנע או מישהו 

 בקשה, אוחיון.שמתנגד, ירים את היד, אם לא אנחנו עוברים הלאה. ב

 משה אוחיון, גזבר המועצה. –עדכוני תקציב  – 14סעיף 

הוא סעיף טכני, זו בקשה של רואה חשבון, מבקר מטעם משרד הפנים שמבקש רק  14סעיף  משה אוחיון:

 לשנות את המספר של הסעיפים, לכתוב אותם במספרים שונים, זה דבר טכני.

 ע"י היישובים. אשר הוגשו 2021תקציבי ישובים  – 15סעיף 

אלו דברים שאנחנו עושים בשגרה, מאשרים תקציבי יישובים שהגישו תקציבים לשנת  15סעיף  ניב ויזל:
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, 14, דוחות כספיים של הוועדים, יואל מדבר על זה. סעיף 16אנחנו מאשרים אותם. סעיף  2021

אשון ביקשנו . בסעיף הראושרלפרוטוקול, יש מישהו שמתנגד או מישהו שנמנע? אם לא,  15

צריך לאשר אותם. אז  עכשיולהוסיף על סדר היום, אתם זוכרים את התבר"ים? אז פשוט 

, 3, תב"ר מסילת ציון ... מאיר, 2א' עד תב"ר תוכנית התקשוב הלאומית,  2בהתחלה, סעיף 

רכישת שני אוטובוסים. אין לנו פה כסף שהמועצה משתתפת. אני מבקש רק לאשר את זה 

, זה חשוב, אם מישהו מתנגד או לפרוטוקולה מה שוורד ביקשה. לאשר את זה , זלפרוטוקול

 . ועכשיו, יואל, בבקשה.עבר פה אחדנמנע, ירים את היד. 

 .2018יואל ינון, מבקר המועצה: שנת  –דוחות כספיים של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט שלהלן  – 16סעיף 

. יש לנו פה שני, יש להם 2019ולשנת  2018זה דוחות כספיים בוועדים המקומיים לשנת  16סעיף  יואל ינון:

הם סיימו בעודף. בבית מאיר במליאה הקודמת נשאר  2019, היה לכם ..., אבל בשנת 2018בשנת 

אלף שקל ואת אשתאול, מופיע לכם חוב פתוח  111, ... פרויקט 2019אולי את הדוח הכספי לשנת 

הם סיימו בעודף. מחלקת ... במועצה עשתה  2018ם בשנת ... הם ... בגירעון, אבל בשנת אומנ

 להם תוכנית התייעלות והם פועלים.

 דרך אגב, זה בעקבות בקשתכם במליאה זה נעשה, אוקי? כן, תמשיך. ניב ויזל:

 זהו.  יואל ינון:

להתייחס, צריך גם להתייחס לעודף של בנק, אני חושב כמו שמתייחסים למינוס של בנק, וצריך  אברהם פליישמן:

 כי ברגע שיש עודף רציני של בנק, זה לא דווקא מראה על תפקוד סביר וטוב של בנק. 

, יש מתנגדים או מישהו נמנע? אני לא רואה, 16, כן. סעיף 16צודק, וזה נכון. אנחנו מצביעים על  ניב ויזל:

 .17. סעיף אז עבר

 משה אוחיון, גזבר המועצה. –המועצה לחברה הכלכלית ולעמותה לזקן  אישור הסכמים בין– 17סעיף 

אנחנו רוצים לאשר הסכמים בין המועצה לחברה הכלכלית ולעמותת הזקן, משה אוחיון,  

 תסביר, זה גם משהו טכני, אני רוצה להבין.

ר, אולי שני כן. בספרי המועצה וגם בספרים של החברה הכלכלית, קיים חוב שלמעלה מעשו משה אוחיון:

עשורים, שמאז שקמה החברה הכלכלית, והחוב הזה קיים. המבקר החדש, ... מבקר מטעם 

משרד הפנים, נכנס מבקר חדש, רואה חשבון חדש, שהוא אומר, בסדר, אני רואה שקיים החוק, 

מיליון, לעגן אותו  6-אבל צריך לעגן אותו בהסכם, אז אנחנו מבקשים את החוב הקיים, כ
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וך פרק זמן מסוים החברה הכלכלית תצטרך להחזיר את זה למועצה. וההסכמים בהסכם, שת

 צורפו אליכם.

וההסכם השני זה הבית לזקן. אני אומר עוד פעם, זה לא אומר פה שום דבר, זה פשוט, מבקר  ניב ויזל:

משרד הפנים אומר שכל חוב צריך להיות בהסכם, ולכן אנחנו צריכים לאשר פה. החוב רשום 

פרים ורק צריך שיהיה הסכם. אז יש מישהו שמתנגד שנעשה את ההסכם? בבקשה, כבר בס

 חיים?

 החברה הכלכלית מאיפה היא תחזיר את החוב הזה של ... חיים:

החברה הכלכלית יש לה חוב של הרבה מאוד שנים, בסדר? אחרי זה נדבר על החברה הכלכלית,  ניב ויזל:

כל מה שאנחנו אומרים שהחוק הזה צריך להיות  אבל החברה הכלכלית תמכור של הרבה שנים.

תחת הסכם. זה מה מבקר של משרד הפנים מבקש מאיתנו. אז אם הוא מבקש, אנחנו חייבים 

 לעשות הסכם. כן, בבקשה, חיים.

אני שאלתי מאיפה החברה הכלכלית תחזיר לך חוב הזה למועצה, מאיפה היא תביא את   חיים:

יאה הקודמת של התקציב אני אמרתי, ואני אחזור על זה עוד הכספים האלה ושנית אני גם במל

הפעם, שאנחנו רוצים שהחברה הכלכלית תיתן לנו חומר, ותעביר את זה פה כמו שצריך, 

 במליאה במיוחד.

אבל אני חושב ששמעון העלה את זה ונתן מקודם תשובה לזה. שמעון העלה את זה לפני רבע  ניב ויזל:

 שעה.

 ואתה ענית לו שזה יהיה במליאה הבאה. עכשיוניב, שמעתי את שמעון. שמעון העלה את זה  חיים:

 לא. אני עניתי שני דברים, חיים, תקשיב,  ניב ויזל:

שנייה, שנייה, אבל תן לי לסיים. מה שנאמר, לא משנה מה שנאמר, בסדר? אני מדבר לפני שנה,  חיים:

הסקירה של החברה הכלכלית, אני ביקשתי שאנחנו היינו בזיכרון, נתנו על קצה המזלג את 

רוצים לקבל סקירה יותר רחבה ולדעת מה קורה עם החברה הכלכלית, אמרתם זה יובא למליאה 

 מיוחדת, אנחנו נקיים,

 אז אני עניתי גם על זה. ניב ויזל:

 אבל אנחנו כבר שנה, והמליאה הזאת, חיים:

נושא שלא על סדר היום, שנתתי לה תשובות ש ... עוד  בסדר, אז מה אתה רוצה? אתה מעלה ניב ויזל:
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רבע שעה יציג רונן את מה היה מה לא, מנכ"ל חדש, וחוץ מזה אנחנו אמרנו שרונן יבוא ויעשה 

מליאה, נעשה מיוחד בדיוק כמו שביקשתם, ואמרנו שזה יהיה אחרי השינוי, אז עומדים בדיוק 

פעם מישהו יעלה ונחזור על זה עוד פעם, וגם במה שהבטחנו, אז אני אומר לך, אי אפשר שכל 

בהנהלה העלית, וגם שם אני אייצג. אז אתה יודע, חברי ההנהלה מעלים את זה בהנהלה, 

בהנהלה עונים, ועכשיו ההנהלה מעלה פה עוד פעם במליאה. אז זה לא, זה לא לסדר הטוב זה 

 .17ואני אביא את זה. סעף לא נחמד, אבל בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר, נדון על זה, 

 לא, ניב. לא, אני חייב להגיד משהו. חיים:

 כן? ניב ויזל:

אתה אומר שחברי ההנהלה מאשרים את זה בהנהלה ומעלים את זה עוד הפעם. אני להנהלה  חיים:

הקודמת יכולתי וברגע שדיברת על זה בסוף, רגע, אני שאלתי אותך, אמרתי אני כבר עניתי על 

 זה לפני כן.

 נכון. ניב ויזל:

 אז אני לא שמעתי את התשובה. חיים:

שעות הנהלה.  5אז מה אתה רוצה? שכל פעם שמישהו מאחר להתחיל את הישיבות מההתחלה?  ניב ויזל:

שעות  5שעות הנהלה עשינו בשבועיים. לא חושב שיש אחד בארץ שעה  5יש פה חברי הנהלה. 

 .הנהלה. אז אם אירחת אז קיבלתי את הבקשה שלך

 ניב, אני איחרתי להנהלה, חיים:

 נכון. ניב ויזל:

 אני לא איחרתי למליאה. חיים:

 נכון. ניב ויזל:

 אם לא הספקתי לשאול את זה בהנהלה, אני שואל את זה במליאה. חיים:

, מישהו מתנגד לעשות את ההסכמים בין המועצה והחברה 17אבל עניתי לך. תודה. סעיף  ניב ויזל:

הזקן, כפי שביקש משרד הפנים, המבקר, יש מי שמתנגד לזה? מישהו נמנע? הכלכלית ולעמותת 

 . אושרתודה, 

 

חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס  –המועצה מאשר פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס  – 18סעיף 
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 משה אוחיון, גזבר המועצה. –במוניציפל בנק בע"מ  –

שבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס, חשבון פיתוח פיס, , המועצה מאשרת פתיחת שני ח18 

 וחשבון מענקי פיס. 

זה גם סעיף טכני, מפעל הפיס, כדי להעביר את המענקים הוא מבקש לאשר במליאה ואחר כך  משה אוחיון:

במשרד הפנים, שני חשבונות ייעודיים מיוחדים כדי לקבל את המענקים, החשבונות צריכים 

 בנק, אז אנחנו צריכים לאשר את שני החשבונות האלה. להיות במוניציפל

דקות הפסקה.  10. חברים, אושר פה אחדאוקי. גם משהו טכני. מישהו מתנגד? מישהו נמנע?  ניב ויזל:

 אחרי זה נתחיל הודעות. אחרי זה מליאת תקציב. תודה רבה. 

  ** סוף הדיון **   
 
 
  

 


