סימוכין746832 :

פרוטוקול מס'  32/31/41של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה
יהודה שהתקיימה ביום רביעי ג' בחשוון 43.31.41
נכחו:
ניב ויזל  -ראש המועצה
שלומי מגנזי -סגן ראש המועצה ,צור הדסה
נהרי שאול -אורה
שושני יניב חיים -בית זית
בן אהרון יהודה -גבעת יערים
אלירז בני -טל שחר
ורדי אלון -ישעי
שלומציון לולו -מבוא ביתר
ירמי דוד -נוה מיכאל
ברהום יוסף -עין ראפה
מלול דוד -צובה
דרומלביץ דוד -רמת רחל
חסרו:
מרדכי רחבים -אביעזר
כהן חיים -זנוח
קינן שמעון -עמינדב
ששון יצחק צחי -שואבה
יהושע משה בובי -שריגים
גבאי דוד -תירוש
משתתפים:
רחלי משה -מנכ"לית המועצה
עו"ד ורד כהן -היועצת המשפטית
יואל ינון -מבקר המועצה
גילי אהרוני -מנהלת אגף מערכות מידע ותקשוב
גלית דהן -מנהלת לשכת ראש המועצה
משה אוחיון -גזבר המועצה

על סדר היום :
 .1הודעות יו"ר
 .7אישור פרוטוקול מיום  – .18.6.71הוחלט לאשר
 .4עדכון הרכב ועדת הקצאות קרקע ומבנים
מנכ"לית – יו"ר  ,יועץ משפטי ,גזבר ,מהנדס המועצה- .הוחלט לאשר
 .3מינוי יפוי כח למשרד הרישוי :שמעון בוסקילה ,מירי יוסף שטרית ,גידי סיידוף
 הוחלט לאשר .5הסמכת פקחים של מחלקת השרות הווטרינרי
דר' רוני יחיא ת.ז 711131162.על פי נוסח ההסמכה .

הפקח מוסמכים:
להשתמש בכל הסמכויות הנתונות למפקח בחוקי העזר העירוניים של המועצה.
א.
לדרוש הצגתה של תעודת מזהה מכל אדם בשטח המועצה בהתאם לחוק החזקת
ב.
תעודת זהות והצגתה ,תשמ"ג 1167-או כל תעודה רשמית אחרת המעידה על
זהותו ונושאת תצלומו.
לפעול בהתאם להוראות פקודת הכלבת 1143,לרבות כניסה לחצרים.
ג.
לפעול בהתאם לחוק הסדרת הפיקוח על הכלבים,תשס"ג.7117-
ד.
לנושא תעודה זו יש סמכויות שוטר לפי סעיף  82לחוק סדר הדין הפלילי
ה.
(סמכויות אכיפה – מעצרים) ,התשנ"ו.1118-
הוחלט לאשר
 .8אישור שכרה של מנכ"לית המועצה ,בהתאם להחלטת ועדת איתור הגב' רחלי משה
ובהתאם לחוזר מנכ"ל ,לפי  65%משכר מנכ"ל.
הוחלט לאשר

 .7פתיחת תב"רים:

1

מזגנים מוס"ח
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

330,000
330,000

סה"כ

הוחלט לאשר
2

עבודות חשמל
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

300,000

סה"כ
הוחלט לאשר
3

300,000

תכנית התקשוב הלאומית תשפ"א
מקור מימון

תקציב

משרד החינוך

1,200,000
1,200,000

סה"כ

הוחלט לאשר
4

צמצום התרבות כלבים בבעלות
מקור מימון

תקציב

משרד החקלאות

127,000

סה"כ

127,000

הוחלט לאשר
5

ימי אימוץ איזוריים
מקור מימון

תקציב

משרד החקלאות

54,000

סה"כ

54,000

הוחלט לאשר
6

סימון כבישים והתקני בטיחות 4132
מקור מימון

תקציב

משרד התחבורה

66,904

קרנות רשות

28,673

סה"כ

95,577

הוחלט לאשר
7

רכישת עגלות אשפה וקומפוסטרים
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

250,000

סה"כ

250,000

הוחלט לאשר

8

בדק בית מקוואות
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

200,000

סה"כ

200,000

הוחלט לאשר
9

בניית קברים
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות -בתי עלמין

190,000

סה"כ

190,000

הוחלט לאשר

 .8עידכון תב"רים:
1

תב"ר -1822אבן ספיר הסדרת כביש גישה
מקור מימון

תקציב

עדכון תקציב תקציב מעודכן

משרד התחבורה

1,200,000

-140,480

1,059,520

קרנות רשות

300,000

140,480

440,480

סה"כ

1,500,000

0

1,500,000

הוחלט לאשר
2

תב"ר -2234רכישת מחשבים לבתי ספר
מקור מימון

תקציב

עדכון תקציב תקציב מעודכן

מפעל הפיס

195,408

1,791

197,199

סה"כ

195,408

1,791

197,199

הוחלט לאשר

 .2עדכוני תקציב
עדכון תקציב בטחון  -מרכיבי בטחון
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1721000421

כביש אספלט

29

-29

0

1721000420

אחזקת גדרות

47

-11

36

1721000425

שער חשמלי

48

40

88

סה"כ הוצאות

124

0

124

עדכון תקציב ביוב
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1972000/753

עבודות קבלניות  -ניטור

358

-85

273

1972000/751

עבודות קבלניות  -שאיבות

1,160

85

1,245

סה"כ הוצאות

1,518

0

1,518

עדכון תקציב דת
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1357000910

השתת' מ .הפנים-הצטיידות מתחמי תפילה

0

-93

-93

סה"כ הכנסות

0

-93

-93

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1857000930

הצטיידות מתחמי תפילה

0

93

93

סה"כ הוצאות

0

93

93

עדכון תקציב הנחת ארנונה עסקים
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1594000/912

השתת' מ .הפנים-שיפוי ארנונה עסקים

0

-18,632

-18,632

1594000/990

השתת' מ .להגנת הסביבה-שיפוי ארנונה עסקים

0

-4,410

-4,410

1111000/100

גביה ארנונה

-136,906

23,042

-113,864

1116000/100

הנחות ארנונה עפ"י חוק

-9,912

-10,931

-20,843

סה"כ הכנסות

-146,818

-10,931

-157,749

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1995000/800

הנחות לזכאים עפ"י חוק

9,912

10,931

20,843

סה"כ הוצאות

9,912

10,931

20,843

עדכון תקציב וטרינריה
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1214200961

השתת' מ .החקלאות-ימי אימוץ אזוריים

-54

54

0

1214200962

השתת' מ .החקלאות-עיקור סירוס כלבי בעלים

-127

127

0

סה"כ הכנסות

-181

181

0

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1714200/752

עבודות קבלניות  -ימי אימוץ אזוריים

54

-54

0

1714200/753

עבודות קבלניות -עיקור וסירוס כלבים

127

-127

0

1714100/570

מיחשוב וטרינריה

38

15

53

1714200/750

איסוף ואחזקת בעלי חיים  -עבודות קבלניות

38

-15

23

סה"כ הוצאות

257

-181

0

עדכון תקציב ועדים
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1613000/781

סמינר ועדים

240

-142

98

1613001/757

עבודות קבלניותרפרנט משאבי אנוש

90

-40

50

1766000/810

ועדים-שלמה לתקציב מינימום

1,942

182

2,124

סה"כ הוצאות

2,272

0

2,272

עדכון תקציב חינוך  -הכלה והשתלבות בי"ס מעיינות
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1313215/925

השתת' מ .החינוך-הכלה והשתלבות מעיינות

0

-2

-2

0

סה"כ הכנסות

-2

-2

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1813215/815

בי"ס מעיינות-הכלה והשתלבות

0

2

2

סה"כ הוצאות

0

2

2

עדכון תקציב חינוך  -מסגרות קיץ
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1313804410

השתת' הורים קייטנות

-70

-2,150

-2,220

1313800920

מסגרות קיץ-מנהל בית ספרי

-271

-4,565

-4,836

1313800921

מסגרות קיץ -תלמידים,קבוצות

-751

743

-8

1313800922

מסגרות קיץ-מסגרות חינוך מיוחד

-74

3

-71

1313800923

מסגרות קיץ-הסעות

-435

-609

-1,044

1191000911

מענק כללי לאיזון

-28,820

-659

-29,479

סה"כ הכנסות

-30,421

-7,237

-37,658

הוצאות
1813800761

מסגרות קיץ-תקורות ניקיון

57

123

180

1813800110

מסגרות קיץ  -שכר

806

407

1,213

1813800710

מסגרות קיץ  -הסעות

456

211

667

1813800750

מסגרות קיץ  -פעולות

40

6,342

6,382

1812200410

שכר דירה-גני ילדים

409

154

563

סה"כ הוצאות

1,768

7,237

9,005

עדכון תקציב חינוך  -גני ילדים
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1812200/720

הקצבות חומרי לימוד

361

-15

346

1812200/721

הקצבות חומרי ניקוי

114

15

129

סה"כ הוצאות

475

0

475

עדכון תקציב חינוך  -עוזרי הוראה
הכנסות

מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1313220/920

השתת' מ .החינוך-העסקת עוזרי חינוך תשפ"א

0

-2,528

-2,528

סה"כ הכנסות

0

-2,528

-2,528

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1813220/110

שכר-עוזרי חינוך להוראה תשפ"א

0

1,767

1,767

1813220/750

העשרה עוזרי הוראה  -עבודות קבלניות

0

602

602

1813220/520

חד פעמי עוזרי הוראה  -עבודות קבלניות

0

159

159

סה"כ הוצאות

0

2,528

2,528

עדכון תקציב יד חריף  -קורונה
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1325100490

שכל"ם חוגים

-3,000

1,492

-1,508

1325100921

השתת' מ .החינוך  -פרוייקט קונסרבטוריון

0

-162

-162

סה"כ הכנסות

-3,000

1,330

-1,670

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1825100110

משכורות

1,071

-109

962

1825200110

שכר מורים

2,790

-862

1,928

1825000550

פרסום

35

-15

20

1825000751

שרותי ניקיון

115

-25

90

1825000754

יועץ יד חריף

51

-21

30

1825000755

עבודות קבלניות-מדריכים

455

-258

197

1825300750

תוכנית בלתי פורמלית מי ו'

40

-40

0

סה"כ הוצאות

4,557

-1,330

3,227

עדכון תקציב יד חריף  -מודל מויקלי מגזר ערבי
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1825200/750

עבודות קבלניות מודל מוסיקלי מגזר ערבי

40

-15

25

1825211/110

שכר-מודל מוסיקלי מגזר ערבי

0

15

15

סה"כ הוצאות

40

0

40

עדכון תקציב כללי
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1769000/985

א.ערים לאיכות הסביבה השתת'

299

-299

0

1769000/800

א.ערים לאיכות הסביבה השתת'

0

299

299

1995000/980

הנחות לזכאים ע"פ חוק

9,912

-9,912

0

1995000/800

הנחות לזכאים ע"פ חוק

0

9,912

9,912

סה"כ הוצאות

10,011

0

10,011

עדכון תקציב מילגות
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1613999/999

רזרבה לפעולות שונות

1,397

-136

1,261

1832400/850

מילגות סטודנטים

1,334

136

1,470

סה"כ הוצאות

2,731

0

2,731

עדכון תקציב נוער
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1325000/490

השתת' ישובים בפעילות קיץ קהילתית

0

-25

-25

סה"כ הכנסות

0

-25

-25

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1828202/750

השתת' בסדנאות לישובים

0

25

25

1822110/757

שיפוץ מרגש עין כרם

100

-40

60

1828200/780

מחלקת נוער  -הוצאות שונות

48

40

88

סה"כ הוצאות

148

25

173

עדכון תקציב נוער  -פעילות קיץ
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1822300/780

שונות-קייטנת מדעים

17

-13

4

1822100/758

טקסים ממלכתיים רשותיים

26

-5

21

1822100/759

פעילות קיץ קהילתית

217

18

235

סה"כ הוצאות

260

0

260

עדכון תקציב קורונה  -פיצול סעיפים
הכנסות
תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

מס' סעיף

שם הסעיף

 1344000/790השתת' מ.הפיס-תוכנית הפעלה לסיוע לאזרחים ותיקים

-97

97

0

 1229001/790השתת' מ.הפיס-תוכנית הפעלה לסיוע לאזרחים ותיקים

0

-97

-97

 1342201/790השתת' מ .הפיס-תוכנית הפעלה לתושבים בצוקה

-66

66

0

 1229002/790השתת' מ .הפיס-תוכנית הפעלה לתושבים בצוקה

0

-66

-66

-163

0

-163

סה"כ הכנסות
הוצאות

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

מס' סעיף

שם הסעיף

 1994000/754נגיף קורונה עבודות קבלניות

476

-476

0

 1729999/932נגיף קורונה-ציוד מיגון והצטיידות

0

346

346

 1729999/550נגיף קורונה-הסברה ופרסום

0

30

30

 1729999/931נגיף קורונה-הצטיידות למוקד

0

100

100

476

0

476

סה"כ הוצאות

עדכון תקציב ניקיון מוסדות חינוך
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1191000911

מענק כללי לאיזון

-29,479

-164

-29,643

1313200924

קול קורא-ציוד ניקיון והגיינה מוסדות חינוך

0

-93

-93

סה"כ הכנסות

-29,479

-257

-29,736

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1813210750

קבלנים-ממ"ד קרוב

273

9

282

1813203750

קבלנים  -מתתיהו

263

9

272

1813211750

קבלנים-נחושה

306

-3

303

1813204750

קבלנים  -עין הרים

350

-10

340

1813202750

קבלנים-השחר

295

9

304

1813206750

קבלנים-עין ראפה

256

19

275

1815210750

קבלנים-תיכון הר טוב

525

525

1813207750

קבלנים-אלון

341

-10

331

1813208750

קבלנים-נוה שלום

211

9

220

1813410750

קבלנים-מרחבים

105

105

1813215750

קבלנים-משלב צור הדסה

45

24

69

1813209750

קבלנים-הדסים

452

9

461

1813212750

קבלנים-צורים

272

8

280

1813213750

קבלנים-לביא

275

12

287

1813200753

קול קורא-ציוד ניקיון והגיינה מוסדות חינוך

0

114

114

1729999932

נגיף קורונה-ציוד מיגון והצטיידות

346

58

404

סה"כ הוצאות

4,315

257

4,572

עדכון תקציב יישוב גדול-עדכון מספר
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1192000912

מענק יישוב גדול-השתת' מ.הפנים

-1,300

1,300

0

1594000913

מענק יישוב גדול-השתת' מ.הפנים

0

-1,300

-1,300

סה"כ הכנסות

-1,300

0

-1,300

עדכון תקציב קורונה
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1729999/932

נגיף קורונה-ציוד מיגון והצטיידות

404

83

487

1615000/753

הוצאות מיחשוב-תוכנה

946

-83

863

סה"כ הוצאות

518

0

518

עדכון תקציב רווחה
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1342404/930

סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה

0

-13

-13

1343900/420

ילדים במעונות יום-צד ג'

0

-5

-5

סה"כ הכנסות

0

-18

-18

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1844503/110

מועדוני ותיקים-שכר עין נקובה

102

-15

87

1842201/110

משפחות במצוקה בקהילה-שכר

0

15

15

1842404/840

סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה

0

18

18

סה"כ הוצאות

102

18

120

עדכון תקציב שכר  -אחזקה מוסדות חינוך
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1812200/420

גני ילדים תחזוקה

356

-14

342

1812200/111

שכר תחזוקה מוסדות חינוך

627

14

641

סה"כ הוצאות

983

0

983

עדכון תקציב תיירות  -פסטיבל האוכל
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1771001/753

מרוץ תנך תש"ח-עבודות קבלניות

143

-90

53

1771000/756

פסטיבל האוכל

238

90

328

סה"כ הוצאות

381

0

381

עדכון תקציב-קול קורא פעילות תרבות תקופת קורונה
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1322100/990

השתת' מ.התרבות פעולות תרבות תקופת קורונה

0

-183

-183

סה"כ הכנסות

0

-183

-183

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1822100/751

פעולות תרבות  -תקופת קורונה

0

183

183

0

סה"כ הוצאות

183

183

עדכון תקציב נוער וצעירים
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1823100/110

שכר  -ספריה ניידת

247

-30

217

1823100/930

הצטיידות  -מרחב אימהות

0

30

30

סה"כ הוצאות

247

0

247

עדכון תקציב רכבים
הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1611000534

א.רכב ראש המועצה -ליסינג

64

5

69

1618000530

ליסינג מנהל אגף אסטרטגי

41

1

42

1812200538

ליסינג אחזקת גני ילדים

34

17

51

1857000532

א.רכב דת-ליסינג

47

1

48

1815210531

א.רכב מנהל בי"ס הרטוב-ליס

36

7

43

1841000530

מנהלת מחלקה רווחה  -ליסינג

42

6

48

1711100532

מנהל אגף בטחון וחירום  -ליסינג

43

2

45

1721000530

א.רכב קב"ט מוס"ח ליסינג

44

3

47

1733001531

א.רכב פקח בניה-ליסינג

34

1

35

1611000536

ליסינג-עוזר ראש מועצה

46

1

47

1613200530

ליסינג-רשות לביטחון קהילה

41

7

48

1743000532

א.רכב חשמלאי -ליסינג

34

9

43

1771000530

א.רכב מנהל מח' תיירות-ליסינג

30

12

42

1817300537

א.רכב-מנהלת שפ"י ליסינג

42

1

43

1733300531

א.רכב מנהלת פיקוח-ליסינג

37

3

40

1711000536

ליסינג  -פיקוח סביבתי

30

1

31

1941100530

פקח תחבורה  -ליסינג

30

1

31

1613100532

ליסינג חשבת שכר

37

5

42

1741001536

ליסינג-מנהל מחלקת מבני ציבור

34

10

44

1821000534

א.רכ nמנהלת אגף חברה ונוער

41

1

42

1771000532

א.רכב רכזת תיירות-ליסיניג

30

2

32

1817700530

ליסינג-קצינת ביקור סדיר

30

1

31

1733001537

א.רכב מנהלת מחלקת רישוי -ליסינג

35

13

48

1781000530

ליסינג  -מנהל רישוי עסקים

38

9

47

1743000538

א.רכב חשמל  -ליסינג

38

4

42

1613100534

ליסינג מנהל משאבי אנוש

38

13

51

1812200537

ליסינג  -מנהל אחזקת מוס"ח

41

7

48

1829300536

א.רכב מנהל מחלקת ספורט-ליסינג

42

2

44

1811000534

א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-ליסינג

42

19

61

1812210530

ליסינג-מנהלת חינוך קדם יסודי

50

5

55

1939100530

ליסינג  -מנהל רכש

47

1

48

1711001532

א.רכב תברואן -ליסינג

35

9

44

1714100535

ליסינג-מפקח וטרינרי

38

1

39

1721000539

דלק ושונות -קב"ט מוס"ח

42

-20

22

1972000530

מחפרון טרקטור

60

-60

0

1941000530

רכב איגום

70

-20

50

1721001537

ליסינג קבט מחלקת ביטחון

48

-11

37

1721001531

ליסינג קבט מחלקת ביטחון

48

-16

32

1721000534

ליסינג קבט מחלקת ביטחון

48

-13

35

1811000531

א.רכב מחלקת חינוך מיוחד-דלק ושונות

22

-17

5

1712301534

ליסינג פקח איכות סביבה

30

-16

14

1712301533

דלק ושונות פקח איכות סביבה

10

-7

3

סה"כ הוצאות

1,669

0

1,669

הוחלט לאשר

.31אישור דוחות כספיים לשנת  4132של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט:

דו"ח ליום

מבוקר ע"י

הכנסות

הוצאות

עודף/גרעון -לשנה עודף/גרעון-
מצטבר
המבוקרת

בית נקופה

31/12/2019

תמר נודל שטרן רוא"ח

702

715

-13

17

נוה אילן

31/12/2019

גזי מישל ושות'

1445

1296

149

-38

נוה מיכאל

31/12/2019

גלית חכם

307

317

-10

166

אביעזר

31/12/2019

ערן כהן-רוא"ח

628

520

108

451

רמת רזיאל

31/12/2019

נפתלי שלו רוא"ח

1423

1182

241

282

עמינדב

31/12/2019

אורן דניאלי

1069

959

110

-11

מסילת ציון

31/12/2019

אורן דניאלי רוא"ח

1001

1017

-16

36

בית מאיר

31/12/2019

אורן דניאלי

437

326

111

-575

לוזית

31/12/2019

אורן דניאלי

732

562

170

184

צובה

31/12/2019

יעקב זיו

1581

1574

7

42

אשתאול

31/12/2019

רוא"ח אילן כהן

801

737

64

-550

הוחלט לאשר
.33אישור תקציב  4141אשר הוגשו ע"י הישובים לפי הפירוט :
הישוב

סך
התקציב

מגורים למ"ר
(*)

צפרירים

350

7.47

קרית ענבים

2,329

10.61

נוה שלום

292

11.91

הוחלט לאשר

___________
רחלי משה
מנכ"לית המועצה

_____________
ניב ויזל
ראש המועצה

מצ"ב פרוטוקול מתומלל :

פרוטוקול מישיבת הנהלה המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי ,ג' בחשון תש"פ43.31.4141 ,
סעיף  – 3הודעות יו"ר
ניב ויזל:

טוב ,שלום לכולם ,אני שמח לראות אתכם .מה שלומכם בכל התקופה הקשה הזאת?
אנחנו רוצים לראות שכולם נמצאים ובואו נחליט שכל אחד יהיה ב Mute-ומי שרוצה
לדבר יסמן לי .קשה לי מאוד לא לראות את התמונות שלכם ,יוסף תפתח ,יש שם
דוד ,אולי דוד מלול ,יהודה ,אם תפתחו יהיה לנו יותר קל ,אחרת קשה לי ואנחנו
צריכים גם להקלטה את כולם .אז שלום לכולם ואחר הצהריים טובים ,ערב טוב .אני
יושב פה אצלי במשרד יחד עם ורד ויחד עם אוחיון ,הם אצלי במשרד וכשהם ידברו
אז אנחנו במצלמה נראה אותם .מבחינת כמות אני רואה את כולם ,שאול נהרי
שלום ,הצטרף אלינו ,שלום לך.

דובר:

מספר רב חברים ,לא כמות.

ניב ויזל:

אני מחכה עוד דקה כי יש פה קצת חבר'ה פה בורחים .יניב שלום ,תיזהר מהנסיעה,
אתה בנ סיעה אני רואה .שלום נהרי ,תפתח מצלמה ,יהודה תפתחו מצלמות כי
אחרת קשה גם בהקלטה .טוב ,אז אני אתחיל ברשותכם בהנהלת המועצה ,צר לי
שעוד פעם ועוד פעם אנחנו צריכים לעשות את זה בימי הקורונה ,אנחנו צריכים
לעשות את זה בזום .אני ,ביקש שמעון קינן ,שלח בקשה ,אני לא רואה אותו פה ,אני
לא יודע למה אבל שמעון קינן ביקש על הנושא של הזום שמי שמתקשה נעזור לו אז
אני מתחיל את הישיבה ואומר פעם נוספת ואומר את זה גם במליאה .מי שקשה לו
בזום אז גילי פה שומעת אותנו ,אנחנו נעזור לכל אחד בכל מקום שצריך בשביל
שיוכל להיכנס .תבינו שבמגבלו ת הקורונה לצערי אין לנו ברירה ,אני מקווה שעד
שנאשר את התקציב של  7171הוא כבר יהיה בצורה אחרת ואנחנו נעשה את זה
באיזושהי פגישה ארוכה וניפגש אחד עם השני ,מקווה בשביל כולנו .לבינתיים נתחיל
את הישיבה ואני אתחיל בהודעות ,אני רוצה להגיד שבסך הכל אין הרבה דברים
ב ישיבה היום ומה שמאוד חשוב ,מאוד מאוד ,זה הודעות וההודעות הן הודעות
חשובות אז אני אתחיל ברשותכם .קודם כל ,בנושא הקורונה ,תמונת מצב להיום זה
 28חולים ו  758-בבידוד ,זה המצב הכי טוב אולי שאפשר להתפלל אליו .גם בתוך
המועצות הירוקות אנחנו במצב מצוין 81,111 .תושבים 28 ,חולים מאומתים

ומבחינה זאת אני רוצה להגיד לכם שזה עבודה מאוד מאוד קשה של הביטחון ,של
סיון במוקד ,של מאיה אשכנזי ,של היקל"ר ,בעיקר פיקוד העורף עובדים איתנו
צמוד .המון הסברה ואני רוצה פה להגיד מילה טובה גם ליוסף ברהום ולעין נקובא
שלא נמצאים פה .עין נקובא היה שם מצב של כבר מעל  111חולים ,כמעט  151וירדנו
שם ל .2-הבוקר שמעתי שזה עלה עוד פעם בעוד  3-5ואנחנו צריכים לשים לב שזה לא
מתפרץ .מצבנו כרגע הוא טוב ,אנחנו צריכים להראות דוגמא לכולם גם כחברי
מליאה .מערכת החינוך חוזרת ,לצערי מדינת ישראל מקבלת את ההחלטות שלה .אני
אנסה להיות זהיר ,שלום לך ירמי ,תפתח את המצלמה נראה אותך גם .מדינת ישראל
מקבלת החלטות ואחרי זה מפילה את זה על הרשויות ,זה נכון שבתקשורת מעבירים
המון אחריות לרשויות אבל עדיין מי שמקבל את ההחלטות בסיכומו של דבר זה
מדינת ישראל .מדינת ישראל החליטה לפתוח את הגנים ,השבוע פתחנו את כל הגנים,
היה פה ושם בעיות קטנות אבל בגדול פתחנו את כל הגנים ,גם צהרונים והתארגנו
בזמן כמו שצריך .אני רוצה להגיד לכם שאנחנו גם ערוכים לפתוח את כיתות א' עד
ד' ,לצערי אני לא רואה את זה קורה ביום ראשון הקרוב .אם יחליטו שכן אנחנו
ערוכ ים ,להערכתי לא יחליטו שכן וזה יימשך לפחות עוד שבוע והמצב הזה הוא מצב
לא קל לנו .אני מבקש מכולם להיכנס ל Mute-כי שומעים פה רעשי רקע ,זה לא כזה
סיפור ,פשוט תלחצו על  , Muteתודה .אני אומר עוד פעם ,המצב הולך להיות מסובך
כי בתוך היישובים שלנו בני הנוער כבר ממרץ ,אפריל ,מאי משתגעים כבר ,עם
ההורים שלהם משתגעים בבתים ויש גם מקומות שאנחנו רואים כבר עובדות לא
טובות של הנוער .יש אלימות ,יש כל מיני דברים שקורים ביישובים ואנחנו חייבים,
לא יכולים להוציא אותם מתחום היישוב .אני אחבר אתכם שאנחנו החלטנו שבשנת
 ,7171זה כבר קשו ר לתקציב הבא ,אנחנו שמים מיקוד גדול מאוד על קהילות .אנחנו
הולכים על חיזוק קהילות ,אם לפני שנה אמרנו שאנחנו מסתכלים על האחר ,צרכים
מיוחדים .המועצה עשתה המון ,כל אגף לטובת משהו שקשור לאחר ,אנחנו מדברים
על  7171על חיזוק הקהילות .חשבנו על זה עוד לפני הקורונה אבל הקורונה עוד יותר
מחזקת את זה ,רואים מה קורה בקהילות שיש שם תחלואה והקהילה על זה .אז יש
מי שדואג לחולים ויש מי שדואג למבודדים ויש מי שדואג לבני הנוער ואנחנו הולכים
ב 7171-לחזק את הקהילות .מה שעשינו בשבועיים האחרונים ,בעצם מחול המועד
אנחנו הכנו תכנית לדעת י יפהפה ,אני עוד מעט אציג אותה אבל לפני זה אני אגיד
שהיום ומחר ,ואתם כראשי קהילות וכחברי מליאה והנהלה .היום ומחר ,אחרי

בקשה שלי אישית מפיקוד העורף ,היום פתחו דגימות קורונה במתחם של התחבורה
אז ברגע זה שאנחנו מדברים יש במטה יהודה גם היום וגם מחר דגימות קורונה חינם
וחופשי .כל מי שבא יכול להיבדק בתחבורה ,מי ששומע ,מי שרואה כל דבר כזה
אפשר לגשת לתחבורה ולעשות בדיקת קורונה .זה ליומיים במטה יהודה ,זה חשוב
מאוד ,ככל שייבדקו יותר נדע את האמת יותר .דבר נוסף ,אנחנו התחלנו לעשות את
החקירות דרך היישובים ודרך המועצה על מ נת לקצר את זמן התחלואה ומי שלא
מבין אני אסביר לו רגע .אני למשל נכנסתי פעמיים לבידוד ,פעם אחת התקשרו אליי
אחרי  8ימים ופעם אחת התקשרו אליי אחרי  2ימים .זאת אומרת שב 8-ימים עד
שהגיעו אליי הייתי יכול להדביק עוד ועוד ,וזאת המחלה בכל המדינה ,עד שמודיעים
לך אתה כבר בינתיים יכול להדביק .אנחנו התחלנו לעשות הכשרה השבוע של
מתנדבים תחת האגף של סיון ומי שאחראית על זה זאת מאיה אשכנזי ,על מנת
לעשות את הבדיקות ,לקבל הכשרה של משרד הבריאות איך לעשות את החקירות
ולעשות את זה בשיתוף פעולה עם היישובים .ניסינו את זה בכמה יישובים וזה היה
מצוין ,זה קיצר את הזמן ואנחנו התחלנו לעשות את ההכשרה הזאת אתמול,
שלשום ,לקחנו  6-11חברים והם ילמדו איך לעשות את זה .זהו ,מערכת החינוך ,גם
הגיל הרך ,חזרה לגנים ל 5-ימים .אנחנו עשינו מאמץ מאוד מאוד גדול לעשות את זה
 8ימים ,משרד הבריאות לא מאשר לגננו ת לעבוד ביותר משלושה גנים וזה קורה בכל
המועצות האזוריות .ניסינו דרך מרכז המועצות לשנות את הגזירה ,זה לא הצליח
ולכן אנחנו עושים כמו כל מרכז המועצות ,גם המועצות השכנות .אנחנו עושים 5
ימים וביום ה 8-הגננת יכולה לעשות את זה מרחוק או כל גן יעשה מה שהוא יכול
לטו בת ההורים .אני רוצה רגע להציג לכם ,גילי אם את יכולה לשתף מסך ,להראות
לכם את התכנית שאנחנו רוצים להתחיל .תודה .אז אני מקווה שאתם רואים את זה,
מי שלא רואה יכול לדבר .אנחנו הולכים ,בעצם קראנו לזה מושלב במטה יהודה.
אנחנו מראים לכם את ה ,אנחנו קוראים לזה הפתרון המושלם עבור כולם .מתווה
חינוך המשלב חינוך פורמלי ובלתי פורמלי .אני רוצה שתבינו ,אסור לנו לעשות
לימודים ביישובים ומה שאנחנו עושים ,אנחנו פה בעצם מנסים לתת תשובה
והתשובה ,מי שאחראי על זה שרון כץ שאחראית על הנוער יחד עם ניב בר גיא בחינוך
ועשינו פה שילוב של ש ני אגפים שאמור לעשות משהו לטובת היישובים .אתם יכולים
לראות ,תפיסה חינוכית מסביב לשעון ,בבוקר מרכזי מפגש ,למידה ,העשרה
ביישובים .אחר הצהריים ערב פעילות חברתית ,תנועות נוער ,פעילות יישובית

קהילתית ובלילה סיירת איתור בדגש לגיל התיכון .תמשיכו ,אנחנו מראים לכם פה
 7-4שקפים ,זה הכל .יש פה עקרונות של הפעלת התכנית ,זה הצעת תקציב המועצה
ופה אני רוצה רגע להסביר לכם משהו .זה לא עסק פשוט וחשוב לי מאוד שגם
ההנהלה ובשבוע הבא המליאה תפיץ את הדבר המדהים הזה ליישובים .אני ואוחיון
שיושב לצדי כבר מדברים מעל שבוע,
דובר:

אפשר לשלוח לנו את המצגת?

ניב ויזל:

המצגת תהיה ,היא מצגת הרבה יותר ארוכה ,אני כולה מציג לכם פה  4-3שקפים
אבל אם תרצה אחרי זה נוכל להציג .תגיד לגילי ,היא תוכל גם את הגדולה יותר,
המפורטת יותר אבל רגע גילי ,תשאירי את זה ככה רגע .אנחנו הולכים להשקיע 211-
 611אלף שקל ב נובמבר דצמבר לטובת חינוך ובלתי פורמלי ביישובים עד שיחזרו
הלימודים ,ואנחנו מדברים על סוג של משהו אפשרי מ-ה' עד יב' ,זה לא פשוט .אם
והיה והממשלה תחליט להחזיר את הלימודים אז אנחנו נפסיק את זה אבל אם לא
אנחנו רוצים להתחיל .עכשיו ,אי אפשר לקלוע ב 58-יישובים ,יש קיבוצים ומושבים
ויישובים גדולים ,יישובים קהילתיים ,לכולם באותו דבר .לכן אנחנו עושים פה ,אני
מראה לכם מתווה גדול אבל בתוך המתווה הזה שרון כץ והחינוך ,לכל יישוב ירכזו
את מה שטוב לו בשיתוף פעולה עם היישוב .אנחנו בגדול הולכים,

שלומציון לולו:

אבל סליחה רגע ני ב ,סליחה שנייה אבל אני לא מבינה ,הילדים לומדים בבקרים.

ניב ויזל:

לא ,הילדים ,אם ילמדו ,קודם כל הם לא לומדים ,כרגע זה רק גנים.

שלומציון לולו:

הם לומדים בזום.

ניב ויזל:

אז אני מסביר עוד פעם.

שלומציון לולו:

לא ,אבל הילדים של הבית ספר אני מדברת.

ניב ויזל:

אני מדבר מ -ה' עד יב' יחד עם הזומים .זה שהם לומדים בבוקר בזום זה לא פותר את
הבעיה ,אנחנו לא פוגעים בלימוד ,אנחנו רוצים להוסיף למי שרוצה קצת פעילות
בלתי פורמלית וגם בנושא החינוך למי שהמורים לא יכולים להגיע לכל ילד .בסוף כל
ילד יושב מול המחשב שלו ,משתגע ואנחנו שומעים כבר על מקרים לא טובים
שקורים במספר יישובים .עכשיו אנחנו נסדר את זה כל יישוב לפי הנוחות שלו אבל
אני מראה לכם את המסגרת והמסגרת היא קודם כל הקצאת תקציב מועצה שאנחנו

במליאה נאשר אותו .אוחיון יאשר אותו כעדכון תקציב של  211-611אלף שקל
לחודשיים בסימון הפעילות וכח אדם ,ואנחנו אומרים זה משהו כמו  5,111שקל שבו
נממן בן אדם לא בהתנדבות ,שזה תפקידו לעשות בתוך יישוב .אם צריך הרצאות
ואם צריך להביא אנשי מקצוע ואם ,כל יישוב משהו אחר .בגדול סביב  5,111שקל
ליישוב אנחנו מקצים לכל חודש לתקופה הזאת .אנחנו רוצים לחבר בין החינוך
הפורמלי והבלתי פורמלי ומענה למצוקות הנוער בנסיבות הריק שנוצר לאור סגירת
הלמידה בבתי הספר .התאמת תכנית חינוכית לצרכי היישוב וליכולותיו תוך סיוע
מועצתי אם נדרש .העצמת מנהיגות מקומית ואוטונומיה גבוהה ליישובים וחיזוק
הקהילות .עמידה בהנחיות ומגבלות משרד הבריאות והקמת מערך מתנדבים רשותי
בשיתוף תנועות הנוער .זאת אומרת אנחנו לוקחים את כל המסגרות ומנסים לעשות
משהו קצת יותר מוסדר ,יש יישובים שכבר זה הרבה יותר מוסדר ויש יישובים
שפחות .אנחנו נתאים את עצמנו לכל יישוב ,פשוט שלא יישאר לנו שום מקום שבני
הנוער לא יודע ים את זה .מבנה הלמידה היישובי ,יש לכם פה מצגת ,זה מרכז יישובי,
 3שעות פעילות על פי צורך יישובי 8 .שכבות מ-ה' עד יב' ,לא יותר מ 1-תלמידים
בקבוצה ואני מדבר על נובמבר דצמבר ,ומימין כתוב לכם למידה עצמאית ,קבוצות,
מפגש חברתי ,פעילות רבים וכו' ,תמשיכי .טוב ,פה יש איזה מצגת איך זה נראה
בפועל ,לא צריך יותר מדי להתעכב פה .כל יישוב קיבל את זה ,אנחנו בקשר עם כל
ועדי היישובים ומי שלא היו איתו בקשר יהיה עד סוף השבוע .בכוונתנו ביום ראשון
הקרוב כבר לצאת לדרך כי המצב בחלק מהיישובים הוא לא טוב .אז גילי את יכולה
להוריד את ז ה ולהחזיר אותנו לזום מלא .קוראים לזה "מושלב" ותראו את העיצוב,
מאוד מאוד יפה ,זה אומר משולב ומושלם .תחזירי אותנו לזום גילי ,יופי ,אז חזרנו
לזום .אני מבקש מגילי מי שירצה לקבל את זה אליו יכול לקבל את זה אליו ,יש גם
מצגת יותר ארוכה .זה רק היה בשביל ההנהלה להראות את ה ,זה הרבה יותר מורכב
והרבה יותר גדול ועבדו על זה הרבה מאוד זמן ובאמת פה זה המקום להגיד להם
שאפו .אני מקווה שזה יצליח ואני מקווה שיחזרו ללמוד ולא נצטרך את זה אבל
אנחנו מוכנים לכל דבר שלא יקרה בקטע הזה.
שלומי מגנזי:

ניב אני יכול להגיד מילה?

ניב ויזל:

כן ,אני רק כתבתי למטה שזה תחת מגבלות הקורונה ותבינו שכל מועצות ,אני בקשר
עם מועצות אזוריות אחרות .המועצות משתגעות לעשות משהו כי אי אפשר להשאיר

את המצב הקיים ,בגלל שיחסית למקומות אחרים אנחנו ירוקים ובמצב טוב אנחנו
נעשה את זה במגבלות הקורונה .כן שלומי.
שלומי מגנזי:

כמו שאמרת ,למעשה הילדים נמצאים בחופש כבר מה  15-למרץ ,צודקת ,בשאלה של
לגבי הנושא של הלימודים ,שלומדים,

דובר:

שלומצי.

שלומי מגנזי:

שלומצי ,שלומדים ,הם לומדים ואנחנו יודעים שבעצם מה שחסר זה המפגשים
ביניהם ואנחנו מדברים על פעולות ותהיו בקשר עם שרון ,יש לה סט של פעולות
מדהימות שהם בנו ביחד ,פשוט תוכלו לקבל את זה ולעשות ולהעביר את זה לבני
הנוער .צריך לזכור שהיום שלהם השתנה ,הם פעילים בערבים ובלילות ,הם חצי
לומדים ,חצי לא לומדים במהלך הבקרים והחוסר איזון הזה וחוסר המפגש הזה
מייצר דברים שמחייבים להכניס אותם גם למשימות של התנדבות ,גם ללמידה .יש
שם תכניות כמו ללכת ליקב ולעזור בעבודות היקב ,לעזור בעבודות חקלאות ,סיורים
בכל מיני מקומות ופעולות בתוך היישוב .אני חושב שזאת הזדמנות נפלאה לכולנו
כמנהיגים כל אחד ביישוב שלו לייצר את אותה קהילתיות שנדרשת כל כך בעת
הזאת ,וככל שתרימו את זה יותר ותתמכו את זה יותר ותדחפו את זה יותר יש פה
הזדמנות לסייע בנקודה שבה אנחנו כאנשי ,כל אחד בהנהגה ביישוב שלו יכול למנף
את זה למקומות הכי טובים שיכולים להיות ולייצר את אותה קהילה שכולנו רוצים
שתהיה .אני חושב שזה רעיון נפלא ניב וגם הנושא התקציבי שהקצית לזה
וההזדמנות היא הזדמנות שכדאי לכל אחד להרים אותה.

ניב ויזל:

אוקיי ,אז תודה ואנחנו במליאה נצטרך ,מה שאנחנו בסך הכל זקוקים זה לאשר את
העדכון תקציב .אנחנו ישבנו על זה הרבה בשביל שנוכל לתת את ה ,באמת את העזרה
הזאת ליישובים ,אני חושב שזה חשוב .אני רוצה לעבור לנושא אחר ,אנחנו נמצאים
רגע לפני ועדות גבולות ,אנחנו ביום חמישי הבא בוועדת גבולות על צור הדסה ,ועדה
שלישית כבר .אנחנו לא יודעים מה הולך להיות שם ,מה הולך לקרות אבל הוועדה
ביום ,כרגע לפי מה שאנחנו יודעים הוועדה ביום חמישי הבא בנושא צור הדסה .שבוע
אחרי ,ב 4-לנובמבר יש לנו ישיבה עם מנכ"ל משרד הפנים ועם כל מי שקשור לוועדות
גבולות .בעצם ישיבה לרגע לפני ועדת גבולות בית שמש ,ועדת גבולות ו-ועדת
הכנסות .זה אירוע מאוד מאוד לא פשוט שאנחנו לא ישנים בלילות בגללו ,מדובר פה

על העיר בית שמש ועל תכנית המתאר הענקית שלה .דיברנו על זה כבר בהנהלה,
דיברנו על זה במליאות והנה זה מגיע .מי שביקש את הדבר הזה לצערי זה משרד
השיכון וכרגע זה כנראה יעלה על הפרק ושתבינו ,אנחנו דיברנו עם כל שבעת
היישובים סביב בית שמש .מדובר פה על צרעה ,ישעי ,נתיב הל"ה ,מחסיה ,זנוח,
נחם ,אשתאול ,כל האזור הזה ואנחנו ,יספרו לנו ב 4-לחודש מה המנדט של ועדת
גבולות ומה בעצם רוצים מאיתנו .ועדת גבולות ברור לכם שזה גם ועדת הכנסות
ואנחנו בלי ההכנסות האלה נהיה בבעיה קשה מאוד .יש עוד ועדת גבולות קריית
יערים שכרגע לשמה אין לנו תאריך סגור .דבר נוסף שאני רק מדווח ואני מקווה
שעוד חודש אני אתן דיווח יותר גדול .אנחנו בתוך תהליך כבר  3שנים של מאסף
כסלון .מי שלא יודע מכל מי שיושב פה ,מאסף כסלון זה בעצם אולי הדבר עם הכי
הרבה כסף אבל אנחנו לא כל כך מדברים עליו .מאסף כסלון מגיע ממבשרת ,אבו
גוש ,כל מה שאתם רוצים ,הר הדר ,כל אזור ההר שם ,מעלה החמישה ,קריית יערים,
יד השמונה ,נוה אילן ,שורש ,עין נקובא ,עין ראפה .המאסף יורד בעצם עד בית שמש,
בדרך אוסף את כל היישובים למטה כמו מסילת ציון ,כמו נחם ,כמו אזור תעשייה
ומגיע בסוף למט"ש בית שמש .המאסף הזה הוא מאסף שקולט לתוכו את כל אבו
גוש ,את קריית יערים ובעצם המאסף כבר לא מסוגל להכיל את כל הכמות שופכין.
זה פרויקט ענק ,אחד הגדולים שהיו במטה יהודה .מדובר פה על כ 711-מיליון שקל
והם רצו שאנחנו נשתתף בעלות הזאת לפני  3שנים לפי כמות המשתתפים .אני לא
ה סכמתי ,יושב פה אוחיון לידי ,אני לא הסכמתי לזה ופשוט הייתי בסוג של מלחמה
על הסיפור הזה ואני רק רוצה לדווח ששלשום הייתה ישיבה ברשות המים ,וכנראה
שהם אישרו שם את המאסף בוועדת תכנון שלהם ,קיבלנו נייר על זה .עוד כחודש
יאשרו גם את הנושא של המענקים ותקציבים ואם זה מה שאני חושב קרה ,אז
הצלחנו שעלינו ,על התושבים הוותיקים במטה יהודה לא נופל שקל אחד ואני מדבר
אתכם על עשרות אלפי שקלים למושבים ולבעלי הנחלות שהצלחנו במאבק שלנו .זה
כל המועצה אבל תחשבו מה היה קורה אם כל בעל משק היה צריך לשלם עוד פעם
היטלי ביוב מהתחלה ,זה ה ישג גדול ,אני מציע שאחרי שנקבל את זה סופית נדווח
למליאה בצורה רשמית על הנושא הזה.

סעיף  – 6אישור שכרה של מנכ"לית המועצה ,בהתאם להחלטת ועדת איתור הגב' רחלי

משה ובהתאם לחוזר מנכ"ל – ניב ויזל
הנושא הבא הוא מנכ"לית המועצה ,אנחנו בעצם ,יעל עזבה ,נמצאת פה איתנו רחלי
משה שמחליפה את יעל .רחלי משה בעצם לקבל ולאשר את מנכ"ל מועצה זה החלטת
ראש מועצה ומה שמקימים בעצם זה רק ועדת כשירות .ועדת כשירות קשורה גם
למשרד הפנים וגם למועצה ,ועדת כשירות יושבת ,מאשרת שאכן האדם מתאים
להיות מנכ"ל וזה מינוי אישי והתפקיד של המליאה הוא אך ורק לאשר את אחוזי
השכר לדבר הזה .אני הייתי רוצה לפני שנדבר ,לתת לרחלי משה ,זה פעם ראשונה,
שתציג את עצמה פה לכם ,אחרי זה אני אבקש ממנה לצאת ואז אנחנו נדבר .בבקשה
רחלי.
רחלי משה:

אז קודם כל אחר הצהריים טובים ,שלום לכולם .מוזר באמת להיפגש פעם ראשונה
ככה אבל לפחות נפגשים .אז ככה ,אני לא אתחיל לספר על עצמי באריכות ,הישיבה
מספיק ארוכה ,אני הפצתי מכתב ככה תמציתי לכולם .אני רק אגיד לכם שזה כבוד
גדול וזכות גדולה לשרת במטה יהודה ,לשרת את מטה יהודה ואני נכנסת לתפקיד
ככה מתוך תחושת שליחות ובאמת חשיבות עמוקה וגדולה לדבר הזה .אני אגיד
שככה התהליך כניסה לתפקיד ככה בהתחלה בטח יהיה תהליך למידה ,בוודאי
תהליך למידה ארוך וממושך אבל אני עוד אדאג להיפגש עם כל אחד בנפרד ,בעצם
נקבע פגישות אישיות מסודרות .עד שזה יקרה ,אם למי מכן יש איזשהו עניין דחוף
או שרוצה להיפגש בהקדם ול א לחכות ככה עד שתיקבע פגישה אז אני מזמינה אתכם
בשמחה .מי שעדיין אין לו את מספר הטלפון שלי אז כמובן שאני אשלח אבל
מפורסם בכל מקום שאפשר לפרסם ,ואני כאן בשבילכם ולשירותכם ולשירות
המועצה .אז תודה ובהצלחה לכולנו.

ניב ויזל:

בהצלחה רחלי ,תודה רבה .תצאי בשביל שאנחנו נוכל להמשיך לדבר ושתהיה לך
נסיעה טובה ,את עכשיו במועצה אז סעי בזהירות.

רחלי משה:

תודה ,להתראות.

ניב ויזל:

כן ,אלון ורדי בבקשה.

אלון ורדי:

שומעים?

ניב ויזל:

כן .אלון ,אתה סגרת ,תפתח את ה.Mute-

אלון ורדי:

עכשיו שומעים?

ניב ויזל:

כן.

אלון ורדי:

בקשר לווע דת גבולות ,איך התכוננו לזה בצורה שנוכל לעבור את המשוכה הזאת ככה
בצורה מיטבית?

ניב ויזל:

אתה מדבר על בית שמש ,אלון? כי אני לא רואה אותך.

אלון ורדי:

על בית שמש ,כן.

ניב ויזל:

על ועדת גבולות בית שמש?

אלון ורדי:

בית שמש ,בדיוק.

ניב ויזל:

תראו ,ב 4-לנובמבר זה ל א ועדת גבולות .קורה פה משהו שבדרך כלל לא קורה,
יושבת פה גם ורד וגם אוחיון ,הם יכולים להגיד לכם .משרד הפנים מתקשר אלינו
לשאול אותנו ,להתייעץ איתנו ,הוא לא חייב לשאול אותנו ,איזה מנדט הוא נותן
לוועדת גבולות .ברגע שמשרד הפנים נותן את המנדט לוועדת גבולות וחלוקת הכנסות
זה המנדט של ועדת גבולות .לפני שהוא נותן את זה הוא מתייעץ איתנו ,משרד
השיכון ביקש ועדת גבולות על הכל ,הכל זה אומר הכל .הכל זה אומר כל מה
שאמרתי כולל אשתאול ,כולל צרעה ,כולל להגיע עד כנף  ,7כל הזה ,הם מבקשים את
הכל .אנחנו מתכוננים לזה גם בקטע של הכנסות וגם בקטע של גבולות .שאלנו את כל
היישובים ,אם אתה זוכר עשינו עבודה ,שאלנו את כל יישוב מה הוא רוצה ,מה הוא
לא רוצה בשביל שנהיה מוכנים לדבר הזה .אנחנו נשמע את משרד הפנים ב 4-ונגיד לו
את דעתנו ,שהמועצה לא יכולה להחזיק בלי הכסף הזה ונגיד את מה שנגיד ואחרי
ה ישיבה הזאת משרד הפנים ייתן מנדט לוועדת גבולות .אנחנו נדע מה הוא החליט
ואז נדע על מה ועדת גבולות מדברת ,אבל זה פעם ראשונה שאני יודע שמשרד הפנים
שואל מועצה לפני שהוא נתן מנדט וזה כבר משהו לא רגיל .עניתי לך?

אלון ורדי:

כן ,ענית לי ואנחנו עוד נדבר על זה איך אנחנו באמת תוקפים אותם והם יוצרים לובי
רציני כי זה להיות או לחדול.

ניב ויזל:

נכון ,אני כמו שאתה יודע מתעסק בזה כל הזמן ,כל רגע כולל משרד הפנים .מי
שחושב שאפשר לצאת מזה עם הכל ביד שלנו ,טועה .מי שחושב שהם יקבלו את הכל
גם לא נתן את זה ואנחנו נצטרך לחשוב טוב טוב ,זה לשנים הבאות של כולנו .טוב,

אז אני מתקדם עוד שאלה .אני חוזר לנושא המנכ"לית ואני אומר את זה ככה .מה
שאנחנו צריכים בסעיף  , 8מה שאנחנו צריכים בעצם זה לאשר את גובה השכר של
ההעסקה של רחלי משה לאחר שוועדת הכשירות אישרה ומשרד הפנים אישר .זה
משרת אמון ואין בזה ,יש בזה פטור ממכרז ,מי שלא מבין .מנכ"ל מועצה בגדול יכול
לקבל  111%משכר בכירים ,אנחנו חשבנו לאשר  ,65%זה מקובל גם עליה ואנחנו ,אני
רוצה להגיד לכם ,היא תמשיך להיות אחראית על הנושא משאבי אנוש גם בתפקידה
החדש ואנחנו במצב הזה היום של הקורונה חוסכים פה בעצם שכר של מנהל אגף
ואני חושב שזה יפה וראוי ,ואני מבקש שבמליאה נאשר את זה .אז זה הנושא ובנוסף
במליאה צריך להחליף אותה בוועדות שמנכ"ל חייב להיות וזה צריך אישור מליאה,
במקום יעל היא צריכה להיות ,ממנים ,אני מקריא לכם .היא צריכה להיות בוועדות
הבאות ,יושבת ראש ועדת ר כש ,תחבורה ,מיגור אלימות ,ועדת השקעות ותרומות,
ועדת הקצאות מבנים ומקרקעין ו-ועדת תמיכות .אלה ,זה התקשי"ר על הוועדות
האלה ,זה ועדות פנימיות של המועצה ,זה באחריות מנכ"ל.
שלומציון לולו:

אני ברשותך רוצה לומר משהו ,כן ניב.

ניב ויזל:

כן ,רגע שנייה .מה רצית ורד?

עו"ד ורד כהן:

אמרתי שאנחנו מפרטים פה ב ,יהיה להם במליאה איפה היא ...

ניב ויזל:

כן ,ורד אומרת שבמליאה אנחנו נסביר איפה זה יו"ר הוועדה ומקומות שהוא רק
חבר ועדה .יש פה גם ,היא גם חברת ועדה בחברה הכלכלית ,צריך להוסיף פה ורד.
אנחנו צריכים לאשר שהיא תהיה חברה גם  ,במקום יעל ,בכל המקומות שיעל הייתה.
אז בבקשה ,מי רצה? שלומצי.

שלומציון לולו:

אני רציתי לומר .אם זכרוני אינו מטעני אז ליעל אנחנו אישרנו בהתחלה רק  61%ולא
 ,65%ו 7-אני חושבת שכל המהלך הזה של לפתוח מחלקה של הון אנושי הייתה לו
משמעות מאוד גדולה מבחינת המועצה ,וגם שיפוי ממשרד הפנים אם אני זוכרת נכון
שלצורך העניין הם עזרו ,מפ"ם בזמנו עזר להקים את המחלקה הזאת וכדומה ,ואני
חושבת שזה לא יהיה נכון לא להמשיך עם המחלקה הזאת ,עם כל החסכון שבדבר
מה שנקרא כי יש לו משמעות במועצה כזאת גדולה ובטח מנכ"לית צעירה עם מעט
מאוד נ יסיון וגם תוך כדי לימודים שתעשה את שני התפקידים ,זה נראה לי קצת
מיועד לכישלון .אז שתי הנקודות האלה ברשותך.

ניב ויזל:

טוב ,שלומצי אז קודם כל יש לך טעות ,היא לא תוך כדי לימודים ,היא גמרה את
הלימודים.

שלומציון לולו:

יופי ,מצוין.

ניב ויזל:

היא גמרה את הלימודים.

שלומציון לולו:

זה היה משתמע מהמכתב שלה אז אני ...

ניב ויזל:

לא ,במכתב שלה היא כתבה שנשאר לה בחינה לסיים תואר שני במשפטים.

שלומציון לולו:

בסדר ,אז בלי המשפט האחרון אז.

ניב ויזל:

אין לימודים .דבר נוסף ,היא עם הרבה מאוד שנים של ניסיון במשאבי אנוש ואני,
בשבי ל שיהיה לה ,שזה יישאר ואני מסכים איתך כן על החשיבות .אז כל נושא
הוועדים יצא ממנה ותודה שאת אמרת כי מרוב הזה לא הזכרתי .כל נושא הוועדים
עבר לסיון במבנה הארגוני ,סיון מנהל האגף האסטרטגי יהיה אחראי גם על הוועדים,
כבר עשה חפיפה עם יעל .הוועדים וליאורה עברו כולם לסיון ,זאת אומרת שזה לא
יהיה תחתיה ,יהיה לה יותר זמן ,והנושא השני שיעל החזיקה זה איכות סביבה
ואיכות סביבה גם פה ,את האיכות סביבה ,העברנו את לוי ואת כל הנושא של
המחזור ואיכות סביבה יעבור לאסף של סוויסה וגם הם כבר עברו ,ולכן את שני
הדברים האלה השארתי לה ובכל מקרה מנכ"ל אחראי על משאבי אנוש .זה בכל
מקרה האחריות המיניסטריאלית שלה.

שלומציון לולו:

ברור ,ברור.

ניב ויזל:

רגע ,לכן בשלב הזה אני לא ,ובשלב שיש קורונה ועם כל הבלגן ורחלי ,זה התחום
שלה ,היא מכירה אותו ואם נראה צורך עוד חצי שנה -שנה להחזיר מנהל אגף חדש זה
בהחלט בא בחשבון .אני חושב שבעת הזאת ,במצב היום אני רוצה לחסוך ככל הניתן
ואני עוד מעט ,אחרי שנעשה את זה אני אגיד לכם גם המצב הכלכלי של המועצה כי
אתם כמנהלי ,חברי הנהלה חייבים לדעת מה קורה בזה היום .אז אני מקווה שעניתי
לך ,רחלי משה,

שלומציון לולו:

כן ,לא ענית לי על הסעיף הראשון שאנחנו אישרנו ליעל .61%

ניב ויזל:

אני אבדוק את זה אבל יעל הייתה אמורה להיות עכשיו כבר ב  ,65%-אין מנכ"לים ב -
 .61%אנחנו רוצים לאשר  65%ואז כל שנתיים להביא למליאה עלייה וגם לחסוך בזה
עוד במקום אחר .אז אני חושב שזה נכון,

שלומציון לולו:

אם זה עולה בקנה אחד עם העדכון התקציבי שאתה הולך להגיד לנו עכשיו אז זה
רלוונטי אבל אם לא אז נראה לי שאפשר להתחיל ב ,61%-זה לא כזה נורא.

ניב ויזל:

תראו ,אין הרבה מועצות שמנכ"ל עובד על  ,61%אנחנו מועצה ענקית.

שלומציון לולו:

אין גם הרבה מנכ"לים בני .41

ניב ויזל:

תקשיבי שלומצי ,אני מבין מה שאת אומרת אבל זה החלטה שלי וזה מה ש...

שלומציון לולו:

אז אתה לא צריך אותנו לאשר.

ניב ויזל:

לא ,אני לא צריך לאשר ,אני צריך גובה שכר ואני אמור להביא  111%גם עם יעל וגם
עם איתה אבל אני אומר לא  65% .111%זה בסדר גמור ,גם יעל הייתה עולה עכשיו
ל  ,65%-אני חושב שזה בסדר וגם המינימום הוא  111%כאשר ראש הרשות יכול לתת
הנחיה להוריד .אני בקשר עם הגזבר ואני חושב שאחרי שאנחנו עושים את
ההתייעלות וגם מורידים משאבי אנוש ,אני חושב שזה הוגן .אי אפשר להשאיר גם
משאבי אנוש וגם את כל הדבר הזה על בן אדם וגם להגיד  ,61%לא חושב שזה נכון.
אני חושב ש  65%-בהחלט ראוי ובאמת זה מדובר פה על ,לא חושב שזה דבר שצריך
לעלות פה לדיון אבל אם את רוצה נעלה את זה ,זה בסדר .אני רוצה לעבור,

דוד דרומלביץ':

רגע ,אני מבקש לדבר ,אתם לא בודקים ...

ניב ויזל:

רגע דרומו תן כבוד ,ראיתי.

דוד דרומלביץ':

לא ,אתה אומר שאתה רוצה כבר ,אתה עובר למשהו אחר.

ניב ויזל:

לא ,לא ,לא ,אני אתן לך לדבר ,אל תדאג .אני רוצה להגיד לכם שבלאו הכי וגם
לשלומצי ,אנחנו לא מדברים על עכשיו להעביר על המשכורת ואחרי זה אני אתן
לדרומו לדבר .אני מדבר כולה על ינואר ,לא על עכשיו ,על סוף דצמבר .עכשיו אני לא
מעלה ,היא בכלל תחת חופשת לידה ,הבחורה הזאת עובדת תחת חופשת לידה ולא
תקבל עכשיו שקל נוסף .גם אסור לתת ,מדובר כולה מדצמבר ועכשיו אני נותן
לדרומו לדבר.

דוד דרומלביץ':

טוב ,מאחר וכבר  ...בהמשך למה שדובר פה ,אני חושב פה שלומצי שלפחות ראוי
לבחון את העניין הזה של שילוב מנכ"לית ביחד עם משאבי אנוש .המשאבי אנוש
עובר טלטלות כל פעם ,כן יש מישהו שם ,אין מישהו ,יש ,אין .אני מבקש להוסיף
להחלטה שהנושא הזה ייבחן מחדש בעוד חצי שנה.

(מדברים יחד)
דוד דרומלביץ':

של השארת משאבי האנוש בידיה של רחלי עם איחולי הצלחה נשאר או ששמים
מישהו במשאבי אנוש ,יידון שוב בהנהלה בעוד  8חודשים.

ניב ויזל:

טוב ,אני קודם כל אמרתי מראש שאנחנו מתחילים ככה בחצי שנה-שנה הקרובה עם
הקורונה .להזכירכם ,ב 71-שנה האחרונות או ב 11-שנים האחרונות בכלל לא היה
ואני שמח ,לא היה בכלל משאבי אנוש .עשינו פה תהליך מטורף של משאבי אנוש
שמי שעשתה אותו זאת רחלי משה ,לא הבאנו אותה מהשמיים .היא עשתה את
התהליך המטורף שקרה במטה יהודה ואתם לא מבינים כמה כסף חסכנו .להביא את
זה היום למישהו חדש זה יהיה חסר אחריות ,מצד שני אם נראה שזה גדול מדי
בהחלט אני מסכים עם שלומצי ועם דרומלביץ' .אני חושב שעוד חצי שנה נבחן את זה
עוד פעם ,אני מקבל את ההערה הזאת.

שלומציון לולו:

לא ,אני חושבת שדווקא על הסעיף הזה אתה ענית די בצורה מקיפה .כשמוציאים
ממנה ,קודם כל למנכ"ל יש אחריות באופן כללי על הכל ,בסדר? אבל זה ברור שאם
סיון לקח את הוועדים וסיון ,אין ספק ,באמת מגיע לו כל התשבוחות בעניין של מה
שהוא עשה עד היום ,יש לו מה שנקרא את הקבלות ביד ,והורדת ממנה את העניין של
איכות סביבה שתפס גם כן הרבה מאוד תאוצה בשנתיים האחרונות .אני רואה את
זה לפחות אצלנו ביישוב ,אני משערת שגם ביישובים אחרים רואים .אז בהחלט ראוי
ובטח כשזה הפורטה הגדול שלה ,של משאבי אנוש ,שזה יישאר אצלה .האם צריך
לבחון את זה בעוד חצי שנה ,בעוד שנה? בואו ,ימים יגידו ,גם כאילו זה .גם אי אפשר
להכניס עובד חדש ,מנהל כל כך בכיר כשהיא נכנסת לתפקיד כי היא עצמה יש לה
עכשיו אתגר בלשבת על כיסא המנכ"ל וללמוד את התחום הזה ,מעבר להביא מישהו
חדש לכח אדם .בעניין הזה יש היגיון.

ניב ויזל:

אני חושב שאת צודקת ,אני גם את ,רחלי משה לא סתם נמצאת איתנו כבר יותר
מחצי שנה 2 ,חודשים .עובדי המועצה למדו להכיר ,אנחנו יודעים את היכולות ואני

רוצה להגיד לך משהו שלומצי וגם לזה .אתם לא מבינים מה זה לקבל החלטה ,קודם
כל אני נתתי מילה שלי שכל עוד אני ראש מועצה תהיה מנכ"לית ולא מנכ"ל ,זה
אחד .שתיים אמרתי,
שלומציון לולו:

רגע ,שעל זה רציתי לברך גם ושכחתי .כל הכבוד ,על זה אני מברכת מאוד.

ניב ויזל:

אז זה רק אני מזכיר לכם שהיו לי יותר מ  41-מועמדים עם  211שנה ניסיון והכל,
ושכל אחד יחשוב בבית מה קורה במטה יהודה אם הייתי מביא פה מנכ"ל עם 211
שנים ניסיון ,אם בכלל הוא היה שומע מישהו מכם ,אם היה מוכן ללמוד מה זה מטה
יהודה ומה זה ,ואני אומר לכם שגם בחרנו נכון וגם אני רוצה שכולנו נאחל לה
הצלחה ונעזור לה ,והיא באה עם פול מרץ ורצון להצליח .אז אנחנו פה לא מצביעים,
אנחנו מצביעים במליאה אבל אני לפחות מההנהלה רוצה ,בשם ההנהלה ,ואני מקווה
שאתם מצטרפים לאחל לה הצלחה גדולה ,לרחלי משה .אנחנו ,אפשר לעבור או
שמישהו רוצה להוסיף?

ירמיהו דוד:

כן ,בהחלט ,אני אשמח מאוד להוסיף.

ניב ויזל:

ירמי תפתח תמונה ,לא רואים אותך.

ירמיהו דוד:

לא ,יש לי בעיה כנראה עם הזה ,אני נראה לא טוב אז אני מעדיף לא עם תמונה .אני
רוצה לאחל לרחלי באמת הצלחה גדולה ,אני חושב שחשוב מאוד שניתן לה את כל
התמיכה כדי שהיא תביא אותנו ואת המועצה באמת למה שאנחנו מאחלים לעצמנו.
אני חושב שיש לה תפקיד מאוד חשוב ו,

דוד דרומלביץ':

ירמי תחבר חזרה את החגורה.

ירמיהו דוד:

לא ,הנה הגעתי ,רגע ,שנייה ,אז זהו אני חוזר ואומר ,אני מאחל לה באמת הצלחה
והצלחה לכולנו.

ניב ויזל:

ירמי תודה רבה.

ירמיהו דוד:

לגבי זה שבחרת נשים ,רק אני מעדיף שיהיו נשים מהצד הימני אם אפשר.

ניב ויזל:

אני גם לא מתערב וגם לא יודע ,את זה לא שאלתי ,נשבע לך ,לא יודע.

ירמיהו דוד:

חבר'ה לצחוק קצת מותר.

סעיף  – 4אישור פרוטוקול מיום 36.8.41

ניב ויזל:

כן ,אתה לא רואה אותי ,אני צוחק .טוב ,תודה רבה ,אני מעביר את המצלמה לורד
להתחיל את הסעיפים ואני רוצה קודם כל לאשר את הפרוטוקול מאוגוסט ,מה -
 , 18.6.71אז אנחנו נאשר אותו במליאה ואני מעביר לורד .רגע ,בוא נראה שזה עובד,
רואים את ורד?

דובר:

כן.

סעיף  – 1עדכון הרכב ועדת הקצאות קרקע ומבנים
עו"ד ורד כהן:

טוב ,צהריים טובים לכולם .אנחנו נעבור לסעיף  4לסדר יום .אנחנו בעצם מבקשים
כחלק מהמינוי החדש של רחלי לעדכן הרכב של מספר ועדות כמו שניב אמר .אז יש
עדכון הרכב של ועדת הקצאות קרקע ומבנים ,שם רחלי צריכה לשמש כיושבת ראש
הוועדה ,עוד יהיו בה חברים בוועדה אני אנוכי ,גזבר המועצה ומהנדסת המועצה.
שומעים אותי?

דובר:

כן.

ניב ויזל:

חברים אם לא שומעים תגידו ,זה לא סתם.

עו"ד ורד כהן:

זה סעיף  ,4סעיף .3

דוד דרומלביץ':

רגע ,על סעיף  4בבקשה אני רוצה להגיד משהו .עד כמה שידוע לי ועדת הקצאות
אמורה למנות חמישה חברים על פי ההנחיות של הגורמים המוסמכים ו,

ניב ויזל:

זה לא  ...משהו לא בסדר ,רגע ,תעצור רגע .גילי מה זה? היא העלתה משהו לא נכון.
את העלית משהו לא נכון ,תורידי את זה .זהו ,תמשיכי בבקשה.

עו"ד ורד כהן:

אני שומעת אותך דוד.

דוד דרומלביץ':

כן ,אני אומר שעד כמה שידוע לי פה לפי ההנחיות ועדת הקצאות אמורה למנות
חמישה חברים ,אותם ארבעה שכתבתם ואמור להיות גם עוד מישהו שעוסק במועצה
בנכסים אז מה עם השלמת הוועדה? למה היא מובאת בחסר של אחד? אנחנו יודעים
שאנחנו לא אוהבים ועדות זוגיות ,בדרך כלל הוועדות הן אי זוגיות כדי שאפשר יהיה
לקבל שם הכרעות .חוץ מזה שחסר הבן אדם ,מה אתם מתכוונים לעשות כדי
להשלים את האדם החמישי?

עו"ד ורד כהן:

דוד אני אבדוק את זה ,אנחנו הסתכלנו פשוט בחוזר של משרד הפנים וזה ההרכב
שכתוב אבל אני אבדוק את זה ועד המליאה אם אכן ,אני יודעת על מה אתה מסתכל
אבל יש ...

דוד דרומלביץ':

זה של משרד הפנים ,הרכב הוועדה.

עו"ד ורד כהן:

אני יודעת על מה אתה מסתכל ,יש חוברת עדכנית יותר וזה הועתק משם .בכל מקרה
אני אבדוק את זה מול הרפרנט שלנו במשרד הפנים ועד המליאה אני כבר אעדכן.
אנחנו עכשיו רוצים ,הבאתי את הסעיף הזה כי רחלי אמורה לשמש כיושבת ראש
הוועדה .אני אבדוק את זה ועד המליאה אני מבטיחה שאם צריך חמישי אנחנו נבקש
לצרף.

דוד דרומלביץ':

מי זה האדם ,היא או הוא שעוסקים בנושא של הנכסים במועצה?

עו"ד ורד כהן:

זה הגזבר ו/או מי מטעמו אז הוא מצרף ,בדרך כלל טלי מצטרפת אלינו.

דוד דרומלביץ':

אז הנה יופי ,יהיה איזון ,יהיה רוב נשי בוועדה ,יהיה שלוש נשים.

דובר:

היא לא עובדת מועצה ,היא לא יכולה.

עו"ד ורד כהן:

אז דוד תודה ,אני אבדוק ועד המליאה אנחנו נעדכן.

סעיף  – 2מינוי ייפוי כח למשרד הרישוי :שמעון בוסקילה ,מירי יוסף שטרית ,גידי
סיידוף
עו"ד ורד כהן:

סעיף  3אנחנו מבקשים בעצם לאשר ייפוי כח לשלושה עובדים שלנו לטובת הגשת כל
אישור שצריך למשרד הרישוי .הם אלה שמטפלים בכל העניינים של הרכבים של
המועצה ,אנחנו מבקשים לאשר לשמעון בוסקילה ,למירי יוסף שטרית ולגידי סיידוף.
לשמעון בוסקילה אנחנו מאשרים מדי שנה ,פשוט התקבלה בקשה מהמחלקה שלו
לאשר עוד שניים נוספים כי הם מסייעים לו מול משרד הרישוי וכל הטופסולוגיה.
בלי הייפוי כח החתום שלו במשרד הרישוי לא מאפשרים לעשות שום שינויים ולכן
אנחנו מביאים את זה למליאה.

ניב ויזל:

חברים כל מה שעכשיו ורד אומרת זה דברים טכניים שעושים כל שנה ,זה מישהו
שכל יום נוסע למשרד הרישוי ,מחתים מסמכים ,חוזר וזה אבל זה הפרוצדורה.

עו"ד ורד כהן:

פשוט עד עכשיו זה היה רק שמעון ואנחנו מבקשים לצרף ...

שלומציון לולו:

אז בואו נצביע רגע על שני הסעיפים האלה ...

ניב ויזל:

לא ,אנחנו מצביעים רק במליאה שלומצי.

שלומציון לולו:

אוקיי.

עו"ד ורד כהן:

ההנהלה ממליצה.

ניב ויזל:

אנחנו רק נמליץ ,אם מישהו לא רוצה להמליץ ,אומר.

עו"ד ורד כהן:

אז הוא אומר אבל ה,

שלומציון לולו:

אוקיי סבבה ,סליחה ,לא הבנתי .תודה.

סעיף  – 4הסמכת פקחים של מחלקת השרות הווטרינרי
עו"ד ורד כהן:

הסעיף החמישי זה הסמכת פקחים ,פה מה שאתם מחזיקים ביד ורואים ביד יש בו
תיקון .אנחנו מבקשים בשלב הזה לאשר את ההסמכה הזו רק לד"ר רוני יחיא כי לפי
מה שהודיעו לי היום חנית ישראלי עוד לא עברה את הקורס .אז אני אף פעם לא
מאשרת למליאה לאשר הסמכה לפני שהעובד עבר את הקורס הכשרה.

שלומציון לולו:

אתם זוכרים שבמליאה שהיינו בלא זוכרת באיזה מושב ,היה על זה ויכוח על
הפקחים האלה ,אתם זוכרים את זה.

עו"ד ורד כהן:

כן.

ניב ויזל:

לא משנה.

שלומציון לולו:

שיש להם יותר מדי סמכויות.

ניב ויזל:

בסדר אבל זה אושר ועכשיו אנחנו צריכים לאשר את ה,

עו"ד ורד כהן:

אני רק אניח את דעתך שלומצי שמה שאנחנו מאשרים עכשיו זאת ד"ר רוני יחיא,
זאת אותה וטרינרית נוספת שהיינו צריכים לחיסונים .דיברנו על זה ,כדי לתת שירות
רחב יותר ביי שובים אבל מה שאני מבקשת להמליץ זה רק לגביה .חנית בשלב זה אני
עוד לא מביאה לאישור וגם מהסדר יום של המליאה זה פשוט יוסר.

שלומציון לולו:

מאה אחוז.

עו"ד ורד כהן:

סעיף  8זה מה שיניב דיבר קודם לעניין השכר של רחלי.

סעיף  – 7פתיחת תב"רים
ניב ויזל:

גזבר בבקשה רק תרים את הקול ,הנה אתם רואים את אוחיון.

משה אוחיון:

ערב טוב ,בהצלחה גם לרחלי ,אמנם היא לא שומעת אבל בהצלחה .יש לנו פה פתיחת
תב"רים חדשים ,זה הדברים הרגילים שאנחנו עושים בכל הנהלה ומליאה .פתיחת
התב"רים זה צורך שוטף של המועצה או שאנחנו קיבלנו הרשאות ממשרד ממשלתי
ואנחנו פותחים את התב"רים .אז יש לנו את שני התב"רים הראשונים ,זה ממקורות
המועצה ...

דובר :1

אוחיון תוריד את המסכה ,אתה לא חייב.

דובר :7

לא שומעים אותך.

משה אוחיון:

אז אני אתקרב קצת.

ניב ויזל:

רגע ,חכו רגע ,אני רוצה ,אני מפחד ממנו עם הקורונה ,אני בורח .רגע ,חכו רגע.
בבקשה אוחיון.

משה אוחיון:

כן ,אז אנחנו מדברים על פתיחת תב"רים חדשים ,התב"רים ,המקור שלהם זה בדרך
כלל או מכספי רשות או ממשרדי ממשלה .יש לנו ,שני התב"רים הראשונים מזגנים
במוסדות חינוך ,נקודות חשמל ,אלה תב"רים שהם מקרנות הרשות.

דובר:

איפה זה עבודות החשמל?

משה אוחיון:

עבודות החשמל זה עבודות חשמל לבטיחות שזה במוסדות חינוך או בטיחות
ביישובים .שרית קובעת ,היא בודקת איפה שיש בעיות בטיחות הולכים לטפל
במקומות האלה .התב"ר השלישי זה תכנית התקשוב של משרד החינוך ,קיבלנו עוד
 ₪ 1,711,111לטובת בת י הספר .יש לנו עוד דברים שוטפים ,יש לנו בסעיף  2רכישת
עגלות אשפה ,זה לטובת היישובים ויש לנו צורך נוסף ,בדק בית במקוואות ובניית
קברים .זה צרכי דת שאנחנו פותחים פה עוד תב"רים .יש לנו גם עדכון תב"רים.

דוד דרומלביץ':

רגע שנייה ,לפני שאתה עובר לעדכון אפשר לשאול?

משה אוחיון:

כן.

דוד דרומלביץ':

קודם כל לגבי קברים ב ,זה לא מימון שבא מאיזשהו משרד ממשלתי? זה בא מקרנות
רשות חפירת הקברים? יש את משרד הפנים שמממן את הקברים.

משה אוחיון:

לא ,הקברים ,פה אנחנו מדברים ,זה תקציב ,בדרך כלל זה קורה בהרבה מקרים .בן
הזוג קונה קבר אז בכספים האלה שנכנסים למועצה מהכנסות אנחנו חופרים עוד
קברים .אז פה זה מהכנסות שיש לנו ,קרנות הרשות הכוונה הכנסות שיש לנו
ממכירת קברים שבן הזוג,

דובר:

זה פתיחת תב"ר?

משה אוחיון:

אנחנו צריכים לפתוח תב"ר ,כן.

ניב ויזל:

דרומו אנחנו מקבלים אחרי זה ,אחרי שהבן נפטר כבר ...

דוד דרומלביץ':

לא ,מה שאמר עכשיו אוחיון הבנתי ,זה לא תב"ר תב"ר אלא זה כסף שנגבה
מתושבים לטובת בתי הקברות ...

משה אוחיון:

נכון ,אחרי שקוברים אנחנו מקבלים מביטוח לאומי וזה חוזר לקרן.

דוד דרומלביץ':

עכשיו אני רוצה לשאול שאלה כללית וזה עולה הרבה פעמים כשעוסקים בתב"רים.
בסעיף הזה  2יש פה בין מיליון למיליון וחצי כסף שמוקצה מקרנות הרשות .מה
המצב שלנו בקרנות הרשות? סך ההתחייבויות שכבר קיים ,מה העודף ,לפי מה
אנחנו ,יש כסף שם? מתוכנן כסף? אני ספרתי פה את הסכומים בתשעת הסעיפים
האלה ,מדובר בקרוב למיליון וחצי שקל.

משה אוחיון:

בקרנות הרשות אסור לנו להיות ביתרת חובה ,כלומר אנחנו יכולים להשתמש רק
בכסף שיש שם ,אסור לנו להיכנס לחובה .אז זה כל הזמן ,זה כספים שמתקבלים
מהיטלי השבחה בדרך כלל ואנחנו משקיעים בזה ביישובים או בבתי ספר או בכל
מיני דברים חשובים שאנחנו מוצאים לנכון כמו פה .עבודות חשמל שהבטיחות
מחייבת אותנו לעשות אותן.

דוד דרומלביץ':

טוב.

סעיף  – 8עדכוני תקציב
משה אוחיון:

טוב ,אנחנו נעבור לסעיף  .6בסעיף  6יש לנו עדכוני תקציב .אני רוצה לומר,

דוד דרומלביץ':

עדכוני תב"רים.

משה אוחיון:

יש עדכוני תב"רים ,זה דברים שוטפים שקיבלנו עוד כסף או הפחתנו כסף ,זה דברים
קטנים שאנחנו חייבים להביא כל פעולה כזאת למליאה .אחר כך בסעיף  6יש לנו
עדכוני תקציב.

דוד דרומלביץ':

זה .1

משה אוחיון:

אצלי  ,6בסדר ,יכול להיות  1אצלכם .עדכוני תקציב .אני רוצה לומר שהשנה הגיע לנו
מבקר חדש ,משרד הפנים כל  5שנים מחליף משרד רואה חשבון שמבקרים אותנו.
השנה החליפו משרד רואה חשבון אחרי  5שנים ,יש לנו מספר רואה חשבון חדש .אני
רוצה לומר שהשנה המועצה נכנסה לנבחרת של  31רשויות שקיבלו ממשרד הפנים
"מועצות יציבות" או "רשויות יציבות" ,יש רק  31כאלה מתוך  758רשויות .אנחנו
קיבלנו "רשות יציבה" ,כדי לקבל "רשות יציבה" צריך לעמוד בהרבה מאוד
קריטריונים ,אנחנו עמדנו בכל הקריטריונים .יש בזה הרבה הקלות וזה אני חושב
תעודת כבוד למועצה שהיא נכנסה לנבחרת של "רשות יציבה"" .רשות יציבה" כמובן
היא צריכה להיות בניהול תקי ן ,רק רשות שיש לה כמה שנים ניהול תקין רצוף ,אחד
הקריטריונים ואנחנו עכשיו "רשות יציבה" .עכשיו ,מי שבודק אותנו זה רואה חשבון
חיצוני מטעם משרד הפנים ,הוא יושב פה חודשים ובודק הרבה סעיפים ,הרבה מאוד
סעיפים .עכשיו פה בעדכוני תקציב ,בעקבות ההערה של המבקר הוא רצה רק שנשנה,
אם אתם רואים את המספר סעיפים ,יש כאלה שמתחיל  ,127יש כאלה .165 ,167
לכל סוג הוצאה והכנסה יש מספר אז הוא ביקש מאיתנו לשנות פעולות לפי מספר
סעיפים .זה משהו טכני מאוד שהבאנו את זה כאן בעדכוני תקציב ,אנחנו כמובן
רוצים לעמוד בכל הקריטריונים של משרד הפנים .אנחנו משתדלים להקפיד בזה
מאוד אז הבאנו כל חלק מהעדכונים ,זה בקשות של הרואה חשבון ,בקשות טכניות
לשנות את המספר הסידורי של הסעיף וזה אנחנו עושים את זה .שאר העדכונים זה
עדכונים בעקבות הקורונה .יש לנו ,מצד אחד אנחנו הפסקנו פעילויות מסוימות ,מצד
אחד תגברנ ו הרבה סוגי פעילויות אחרות אז כל השינויים שיש לנו ,כל הסעיפים
מופיעים פה .זה הרבה מאוד סעיפים ,הרבה מאוד שורות ,אני זמין ,אני אומר את זה

כמעט בכל ישיבה ,אני זמין לשאלות ,לרדת לפרטי פרטים על כל שקל אנחנו יכולים
להסביר ולהגיד מאיפה זה עבר לאיפה זה עבר.
יהודה:

אפשר שאלה משה? תסביר לי  ...עדכון תקציבי דת ,מה זה?

משה אוחיון:

עדכון תקציבי דת .יום אחד ,ערב אחד לפני הימים ,לפני ראש השנה ויום כיפור,
בלילה ,זה היה בשעות לילה .ראש המועצה קיבל מייל שמשרד הפנים ,היות והוא
סגר את בית הכנסת הוא מאשר הצטיידות במתחמי תפילה בחוץ ,זה אומר ספסלים,
הצללות וכו' וכו' .למחרת בבוקר ניב אמר לי שאנחנו צריכים לפעול ,הרמנו את
מחלקת הדת ,הם התקשרו לכל היישובים ונתנו לכל היישובים תקציב מיוחד
להצללות וכיסאות ואכן הוצאנו .תוך יום כל היישובים קנו כיסאות ושולחנות  ...וכל
מה שצריך.

יהודה:

מי שלא קיבל יכול לקבל? מי שהשקיע ולא קיבל?

משה אוחיון:

תהיה בקשר עם ליאור.

יהודה:

אני לא מדבר עליי ,אני מדבר באופן עקרוני.

משה אוחיון:

הנה ניב ירחיב על זה קצת יותר דיבור.

ניב ויזל:

כן ,לפני סוכות מי שזוכר ,נפלה הודעה בלילה שאסור להתפלל בתוך בתי הכנסת .שר
הפנים ,לפני יום כיפור ,סליחה ,שר הפנים שלח לנו הודעה ממש מאוחר באחר
הצהריים-ערב שהוא מאשר סכום כזה או אחר ומבקש שנאשר להתפלל בחוץ .עשינו
פה ממש עבודה של פחות מ 73-שעות ואני חושב שהלכנו בעיקר ליישובים הדתיים
ואמרנו להם רוצו ,תעשו הצללות ואנחנו נעזור לכם בהשתתפות .אין לי פה את
הרשימה מולי ,זה לדעתי  71 ,15יישובים נעזרו בזה וקיבלנו מלא מכתבי תודה
והוקרה על זה .זה עזר לתפילות לעבור את הימים האלה ,איפה בדיוק ,מי ומה ,לא
זוכר .טוב ,יש עוד?

סעיף  – 2אישור דו"חות כספיים לשנת  4132של הוועדים המקומיים ליישובים
משה אוחיון:

כן ,יש ,אז יש לנו פה עדכוני תקציב .אמרתי עוד פעם ,מי שירצה לשאול על כל עדכון
ועדכון אנחנו נסביר .יש לנו פה בסעיף  11או  1אצלי 11 ,אצלכם ,אישור דו"חות

כספיים לשנת  7111של הוועדים המקומיים ,זה אנחנו עושים את זה בשגרה בכל
הנהלה ומליאה.

סעיף  – 31אישור תקציב
משה אוחיון:

והסעיף האחרון זה אישור תקציב של  ,7171יישובים שלא הגישו עכשיו הם הגישו ...

דוד דרומלביץ':

רגע ,אתה עובר כבר סעיף משה?

משה אוחיון:

כן.

דוד דרומלביץ':

אז אפשר עוד שאלה?

משה אוחיון:

כן ,ודאי.

דוד דרומלביץ':

לפני שאתה עובר סעיף .יש פה עדכון תקציב יישוב גדול ,זאת אומרת שתו לנו את
התקציב .מה זה? קצת אולי איזה מילה ,למה זה נעלם התקציב הזה? אני מבין שזה
היה מיועד לצור הדסה.

משה אוחיון:

איפה אתה מסתכל? תגיד לי איזה סעיף ...

דוד דרומלביץ':

הדפים ,אני לא רואה פה מספרים לדפים אבל,

משה אוחיון:

טוב ,אני לא רואה אבל אני אסביר ,אני זוכר.

דוד דרומלביץ':

זה בעמוד הרביעי למטה.

משה אוחיון:

בסדר.

דוד דרומלביץ':

עדכון תקציב יישוב גדול היה צריך להיות  ₪ 1,411,111ומישהו שתה את זה ,זה ירד
ל .1-

משה אוחיון:

טוב ,אני אסביר ,זה לא שמישהו שתה ,אני אסביר .בכל שנה כמו בשנת  7111כי
אנחנו מקבלים בפקס שמשרד הפנים שולח את זה ב 41.17-כמה זה תקציב יישוב
גדול .השנה גם ,אנחנו נמצאים עכשיו בסוף אוקטובר ,אנחנו גם לא יודעים מה יהיה
התקציב .משרד הפנים ביום האחרון של השנה כדי לא להחזיר למשרד האוצר ,הוא
יושב ,מחלק את כל מה שנשאר לו ליישובים .אותו דבר זה מה שקורה פה ,אנחנו
תקצבנו ,אנחנו מעריכים שזה יהיה אולי  ,₪ 1,411,111 ,611 ,211הקצבנו סכום

מסוים .ברגע שאנחנו נדע ,אנחנו רק בסוף השנה ,אולי ביום האחרון של השנה נדע
כמה זה ואנחנו מעדכנים לפי מה ש ,מה שיש לנו זה הערכה ,בסוף השנה נדע כמה זה.
פה אנחנו מתקצבים את זה ב ,₪ 1,411,111-אני לא יודע כמה זה יהיה ,אנחנו מצפים
שזה יהיה יותר.
דוד דרומלביץ':

הבנתי .איפה פה מה שניב הציג בהתחלה? את ה 5,111-שקל לחודשיים הקרובים
ליישובים  ...איפה זה? אני לא רואה את זה.

משה אוחיון:

כן ,ניב הנחה אותי לתקצב את זה ,אנחנו סיימנו את התקצוב של זה רק אתמול,
היום ,זה לא נכנס לפה.

ניב ויזל:

דרומו מכיוון שעבדנו על זה בשבוע האחרון כל הזמן אז אנחנו אומרים שזה מה
שנעשה ולמליאה נוציא את האיפה זה .זה לא מופיע ,אל תחפש.

דוד דרומלביץ':

לא ,הבנתי ,בסדר ,אתם תוסיפו את זה.

ניב ויזל:

בדיוק.

דוד דרומלביץ':

אז יש לכם רזרבה או שאתם תציעו קיצוצים ...

ניב ויזל:

לא ,אנחנו מחפשים כאן סעיפים בשביל להביא את ה 611,111-שקל ,החשיבות,
אנחנו רואים את זה חשיבות עליונה ולכן אנחנו הופכים כל סעיף ונעשה את
העדכונים במליאה.

דוד דרומלביץ':

זאת אומרת הרשימה הזאת היא לא רלוונטית כי יהיו פה תיקונים.

משה אוחיון:

היא רלוונטית ,צריך רק להוסיף שתי שורות.

ניב ויזל:

היא רלוונטית ,זה עוד שתי שורות שצריך להוסיף.

דוד דרומלביץ':

לא ,אבל אתם הולכים להוריד רוחבי או אני לא יודע מה  611,111שקל.

ניב ויזל:

יש עדכוני רזרבה ,יש מקומות שראש מועצה ,זה לא יהיה עוד כל שורה משתנה ,יהיו
פה עוד  7-4שורות ,זה מה שיתווסף.

דוד דרומלביץ':

טוב ,בהצלחה.

משה אוחיון:

תודה.

שלומציון לולו:

רגע ,אני אשמח אם אוחיון יגיד עוד מילה על עוד כספים שנחסכו  /נוצלו בעקבות
הקורונה כי הייתה לנו שנה מלאה בקורונות.

משה אוחיון:

טוב ,אני אגיד כמה דברים על התקציב של  .'71קודם כל כמובן ציפינו לגבות ארנונה
גבוהה מאוד בשנת  ,' 71רצינו להמשיך את התנופה שהייתה לנו בגביית הארנונה
בשנים האחרונות .עלינו עשרות מיל יונים בשנים האחרונות משנה לשנה ,ציפינו שזה
יהיה גם בשנת  .'71בשנת ,'71

דובר:

הכל קרס.

משה אוחיון:

כל הציפיות שלנו קרסו בחלקן ,עסקים ברגע שהמדינה אמרה להם אל תשלמו ,אני
אשלם במקומכם שלושה חודשים אז הם לא שילמו ,המדינה שילמה שלושה חודשים
אבל אחרי שלושה חודשים רובם גם הפסיקו לשלם אז יש לנו ירידה מהותית
בהכנסות מארנונה .אז איפה שלא הייתה לנו פעילות אנחנו מכסים על הירידה
הזאת.

שלומציון לולו:

אבל כמה אחוזים זה הכנסה מעסקים של ארנונה של המועצה? מעט מאוד אני זוכרת
ממה שדיווחת בשנים קודמות.

משה אוחיון:

אנחנו ,ההכנסות מארנונה ציפינו השנה שיהיו  121מיליון  ,₪כאשר הציפייה שלנו
הייתה שבערך קרוב ל  11-מיליון  ₪יהיו מעסקים ובערך חצי חצי עסקים ומגורים.
בעסקים אנחנו רואים ירידה יותר משמעותית ,במגורים גם יש ירידה אבל לא כמו
בעסקים .כלומר ,במגורים יש משפחות שנכנסו למצוקה או אנשים שפוטרו או יצאו
לחל"ת אז אנחנו רואים בזה מגמה לא גורפת,

ניב ויזל:

אבל שלומצי אני בסוף תכננתי להגיד כמה מילים על המצב הכלכלי ועל התכנית
לשנה הבאה אז אני חושב שזה יעזור.

משה אוחיון:

שלומצי אז יש סעיפים שירדו,

שלומציון לולו:

כן ,אני בהאזנה ,תמשיך ,אני מקשיבה .אוקיי ,תודה ניב.

משה אוחיון:

אז יש פעילויות שלא עשינו אז אנחנו מנסים להעביר מפעילויות שלא עשינו לטובת
הכנסות שלא התקבלו ועם כל זה אנחנו ,כל הציפייה שלנו כדי לגמור את  '71בצורה
מאוזנת .איפה שחסר אנחנו פועלים להשלים כדי לגמור את זה בצורה ...

שלומציון לולו:

אבל אתה ,רגע אבל השאלה שלי הייתה מה ההיקף של הפעילויות האלה? זאת
אומרת מתוך התקציב של המועצה ,זו שנה מאתגרת ,אין ספק וכמו שבמקביל יש
הוצאות נוספות לשירותי דת כאלה ואחרים כשהמצב זה ויש פחות הכנסות מארנונה
או מעסקים אז יש גם סעיפים שלמים שלא נוצלו כי לא הייתה באמת שנת פעילות
ממרץ שנה שעברה ,אם אפשר לומר את זה .אז אני משערת שיש איזושהי יתרה ,אני
רק רוצה לדעת פחות או יותר מה ההיקף שלה או מאיזה תחומים היא באה.

משה אוחיון:

אז אני אגיד בצורה כללית ,יש לנו הנחיה מראש המועצה לא להוריד בשירותים על
הצרכים .כלומר ,פינוי אשפה את לא רואה הבדל,

ניב ויזל:

ההיפך.

משה אוחיון:

ברגע שכולם בבית ובסגר אז יש יותר פינוי אשפה ,עלינו בפינוי אשפה כי יש יותר
אשפה .גזם ,אנשים שהיו בבית ,לא היה להם מה לעשות ,הלכו לנקות בגינות שלהם
 ...המון גזם ,עלייה של עשרות אחוזים בגזם ובאשפה אז שם אין על מה לדבר .איפה
כן ירדה לכאורה קצת הפעילות? באוטובוסים ,בהסעות לתלמידים ,לכאורה אנחנו
רואים איזה ירידה מסוימת אבל מצד שני עם כל ההנחיות של הממשלה לפצל
הוצאות ואם באוטובוס אנחנו הסענו  31אחר כך היינו צריכים להסיע  16תלמידים
אז היינו צריכים שני אוטובוסים ,ואם עכשיו לא לומדים אז יש לנו  41ומשהו
אוטובוסים שמושבתים .אנחנו ממשיכים לשלם את המשכורת לנהגים ומצד שני
אנחנו לא מקבלים כסף ממשרד החינוך כי הנהגים יושבים ,מקבלים משכורת,
האוטובוסים מושבתים ואין לנו כסף הכנסות ממשרד החינוך אז יש לנו מערכת של
איזונים.

שלומציון לולו:

במועצות לא היה אף אחד שהוציאו לחל"ת?

ניב ויזל:

שלומצי אני הסברתי בישיבה האחרונה ,נדמה לי אם אני לא טועה שלא היית
בקודמת ,אבל הסברתי שהבעיה הכי גדולה של המדינה שהיא לא נותנת לרשויות
המקומיות להוציא לחל"ת .אין לנו אישור להוצאה לחל"ת ,זאת הבעיה הכי גדולה,
כשאתם שומעם בחדשות שעובדים  41%אני משלם ל  ,111%-כשיורדים לי 41% 61%
עובדים אבל אנחנו משלמים ל 111%-כי אם כל ,תחשבי שאם כל השלטון הציבורי
ילך לחל"ת המדינה תקרוס אז מפילים את זה על הרשויות.

שלומציון לולו:

זה גם כאילו לא להעביר מכיס לכיס ,מה זה משנה אם משרד התעסוקה משלם או ...

ניב ויזל:

לא ,זה משנה כי זה הארנונה שלך ,זה הארנונה של התושבים ,אנחנו משלמים
מהכספים שלנו על אנשים שכביכול יושבים בבית .עכשיו ,הם לא אשמים ,הם לא
אשם אבל לנו אסור להוציא לחל"ת ,אפילו אסור .אז עשינו ,הסברתי את זה ,עשינו
התייעלות בשעות נוספות ,זה רחלי משה ,עשינו התייעלות בשעות נוספות ,בשעות
כוננות .עשינו את כל מה שאפשר וחייבנו גם בחופשות ,איפה שהיה אפשר ,חל"ת
אסור .זאת אומרת שמקבלים כמו שהנהגים היום יושבים בבית ,אסור לנו להסיע
אותם ומשכורות יוצאות ,א ין לי מה לעשות בנושא הזה .אז אני לא רואה רק שגדלו
ה ,ההוצאות לא קטנו בהרבה לצערי הרב .מי שקרא אתמול שערורייה ,אני כבר
אומר לכם שאם יחזירו את הלימודים אז הם מחזירים בקפסולות של  71או 16
באוטובוס וכבר היינו שם.

שלומציון לולו:

היינו שם.

ניב ויזל:

היינו שם כב ר בשטויות האלה אז עכשיו עוד פעם צריך שני אוטובוסים על כל כיתה,
זה מטורף וזה הוצאות מטורף .אז זה שנה משוגעת שלומצי ותאמיני לי שחושבים
ועובדים פה על כל סעיף וסעיף לראות איפה .כשאני עכשיו אומר שאני רוצה לשים
 611,111שקל ,מה שאמר דרומו ,כי אני חושב שזה חשוב ותסכימו איתי שזה כמעט
הדבר הכי חשוב היום ,להשקיע בנוער הזה שממרץ תקוע בבתים .אז אנחנו צריכים
להביא  611,111שקל ,זה לא מתוקצב ,משום מקום זה לא מתוקצב .זה לחפש מתחת
לאדמה כסף כי זה חשוב ,אין מה לעשות ,זה חשוב .אנחנו לא יכולים לשבת לחכות
כל דבר למה שהמדינה תגיד וגם זה יהיה הביקורת וגם ,על כל דבר שלא יקרה .אתה
רוצה עוד משהו?

משה אוחיון:

כן ,אז אני רק רציתי להגיד לך עוד משפט .אפילו הוצאות הרווחה עלו בכמה
מיליונים כי פתאום יש יותר משפחות רווחה ,יותר טיפולים ,יש יותר הוצאות על
הרווחה בתקופה הזאת .אז יש איזונים ,נכון  ,יש באיזה סעיפים בודדים שההוצאות
קטנו או שלא עשו פעילות ,מצד שני יש סעיפים אחרים שהפעילות יותר גדולה ואנחנו
צריכים יותר אשפה ,יותר גזם ,יותר רווחה וזה האיזונים שאנחנו ...

שלומציון לולו:

אוקיי ,תודה רגע אוחיון אבל עוד מילה על רווחה גם לניב וגם אולי לרחלי ,היא לא
איתנו בישיבה ,נכון?

ניב ויזל:

לא.

שלומציון לולו:

אבל אני חושבת שהתחום הזה של הרווחה מאוד מאוד יושפע מהפעילות שהמועצה
תעשה כי לצערנו אנחנו שומעים יותר ויותר על מצב מאוד בעייתי בתוך בתים שהסגר
או החמיר או העלה או המציא ,זה לא משנה אם זה ההתחלה ,האמצע או הסוף כבר
אבל מצב הרווחה בתוך בתים שהסגר מאוד העצים וזה כבר סגר שני מה שנקרא,
ובכלל כל התקופה הזאת שהילדים לא בבית ספר .עכשיו אין סגר אבל ילדים בבית
וכדומה ויש איזשהו לחץ ולחץ כלכלי של גורמים שמאוד מעצימים את העניין הזה,
ודווקא ברווחה המועצה צריכה מאוד לשים תשומת לב .רווחה זה נושא ,תסלחו לי
על הביטוי ,לא סקסי .זה לא נושא שמדברים בו ,זה לא איזושהי תכנית עכשיו
שעושים מיוחדת לבני נוער ואיזה יופי וזה מעוצב יפה וכדומה ,וזה כאילו מתחת
לשטיח אבל הקהילה שלנו בנויה על זה .אני חושבת שבעניין הזה ראוי לשים דגש,
מה שנקרא משנה תוקף בימים אלה.

משה אוחיון:

יש עוד שני נושאים שלא מופיעים אצלכם ,הם יופיעו ,כי פשוט קיבלתי אותם היום
והם יופיעו במליאה .זה נושאים קטנים ,יש לנו ביוב ביישוב זכריה ,הביוב שם ...
לעשות שם ביוב ,זה מהפכת הביוב שניב דיבר עליה לפני כן .אז פה יש עוד איזה
עדכון של  7,311שקלים .כלומר בהרשאה שקיבלנו ממנהלת הביוב ,קיבלנו אותה
בפעם הקודמת על  ₪ 4,417,111ועכשיו הורידו  .₪ 7,311אנחנו חייבים להביא את זה
למליאה לאשר ,אז ההרשאה שם של המנהלת ביוב תהיה רק  ₪ 4,411,111פחות
 7,111שקל ,והדבר השני שאנחנו צריכים להביא זה ,רק היום קיבלנו ,מפעל הפיס
מבקש שאנחנו נאשר את פתיחת החשבון שיש לנו בבנק דקסיה כדי שהוא יעביר
אלינו כספים לחשבונות .תודה רבה וערב טוב.

ניב ויזל:

טוב ,תודה לאוחיון .אני רוצה לפני סיום להגיד לכם כמה מילים .חלק מזה כבר
שלומצי שאלה אז זה חסך ממני אבל תכננתי בסוף להגיד לכם את ה,

דוד דרומלביץ':

סליחה ניב אבל יש פה עוד שני סעיפים שלא דיברנו.

משה אוחיון:

הסעיפים האלה דיברנו ,עצרו אותנו ,אתה מדבר על הסעיפים של אישור התקציב
ואישור הדו"חות?

דוד דרומלביץ':

כן.

משה אוחיון:

אז בסדר ,אמרתי ,התחלתי את זה ,אמרתי את זה מקודם והפסיקו אותי באמצע אז
אני חוזר על זה .סעיף  11ו  11-זה אישור דו"חות כספיים ,כל יישוב שמביא את

הדו"ח כספי אנחנו חייבים להביא אותו למליאה לאישור ולשלוח אותו למשרד
הפנים ,זה מה שאנחנו עושים פה ,והסעיף האחרון זה אישור תקציב .כלומר יש,
דוד דרומלביץ':

רגע ,לפני אישור תקציב ,משה ברשותך .אני כבר בגיל די מתקדם אבל נדמה לי
שדיברנו פעם אחר פעם שיותר לא מאשרים ליישובים תקציבים גרעוניים .איך זה
שעוד פעם מביאים פה לאישור שלושה יישובים עם גירעונות חדשים לצד אחרים
שהם בתכנית צמצום הגרעון הקודם? איך זה שמביאים פה לאישור שלושה יישובים
עם גרעון תקציבי?

משה אוחיון:

אז אני אענה לך ,קודם כל זה עבר את המבקר ,אם אתה תסתכל ,יש בעמודות ,יש
עמודה אחת לפני האחרונה זה עודף או גרעון לשנה המבוקרת.

דוד דרומלביץ':

הבנתי ,תודה.

ניב ויזל:

טוב ,חברים אני נורא מבקש ,תראו זה נשמע כאילו אנחנו מעבירים מהר את
הסעיפים אבל אני מאוד מבקש ,מי שבאמת מתעקש על סעיף כזה ורוצה להבין
תתקשרו לאוחיון .אנחנו לא אומרים את זה סתם ,אנחנו אומרים את זה כי אחרי
זה,

דוד דרומלביץ':

כן אבל אי אפשר ,אתה שולח יום לפני הישיבה חומר שצריך לעבור עליו  4-3שעות,

ניב ויזל:

לא ,אין בעיה ,אני מדבר,

דוד דרומלביץ':

תשלחו בבקשה את החומר שבוע קודם.

ניב ויזל:

לא תמיד אפשר.

דוד דרומלביץ':

החומר הגיע אתמול.

ניב ויזל:

דרומו תקשיב לי רגע ,אנחנו משאירים את זה לסוף כי תמיד ברגע האחרון
מתווספים עוד דברים .עדיף לי,

דוד דרומלביץ':

כן ,אבל אתה לא יכול לדרוש מאיתנו גם ...

ניב ויזל:

אני לא דורש ,אתה לא נותן לסיים לדבר ,אבל אתה לא נותן לסיים לדבר ,אני באתי
להגיד בשבילך משהו .יש פה עוד  11אנשים שאחרי זה מתקשרים ואומרים לי שהם
לא יכולים להחזיק על כל דבר כזה כל כך הרבה זמן .אז מה אני מציע? תקשיב ,אני
א ומר מי שלא ראה את הכל או שיש לו שאלות או כל דבר אחר ,גם אחרי ההנהלה,

זה מה שבאתי להגיד לך ,יש עוד שבוע .תשאלו ,תגידו לאוחיון ,אין בעיה ,אנחנו
מאשרים את זה במליאה .אני פשוט חייב להעלות את כל הסעיפים פה ואנחנו מחכים
לרגע האחרון כי הנה היום הגיעו עוד שני דברים אז אחרי זה אני צריך לבוא ולהגיד
איך אני מוסיף סעיף ומוריד סעיף ,לכן אנחנו מחכים .עכשיו עוד דבר ,תראו ,אנחנו,
יש פה מלא סעיפים ועדכונים קטנים ,מי שבאמת חשוב לו משהו תשאלו את אוחיון
כי זה לא שאנחנו עושים את זה בשביל לגמור מהר מהר .אני רוצה רגע להתייחס
למה שאמרה שלומצי ועל המצב הכלכלי ועל שנה הבאה .תראו רגע ,השנה הזאת היא
שנה הכי קשה שאני זוכר ,כל אחד מכם שיושב בבית שלו ,מנהל עסק ,יגיד לכם ויש
פה חלק שאמרו לי .המצב הוא קטסטרופה ,אנחנו נמצאים במלחמה נגד אויב אחר,
נגד אויב שאנחנו לא מכירים ,נגד מגפה .אין לאף אחד פה ,אף אחד פה לא יכול
להגיד לי מתי זה ייגמר ,אף אחד לא .יש כאלה בקבוצת סיכון שלא יוצאים מהבית,
גם אני כבר לא יכול בצורת עבודה הזאת ,כל אחד כבר משתגע ,כל אחד בבית שלו
כבר רואה מה שקורה ובסוף כמות ההכנסות שלנו יורדת .אם תדברו עם צבי בגבייה
הוא יגיד לכם איזה שיחות יש לו יום-יום עם אנשים שאין להם כסף וכמות הארנונה
יורדת ,ואנחנו נמצאים בעולם הזה ולנסות לחצות את זה ולהיות מועצה שמצליחה
לחצות את כל העולם הזה ,ולא לאחר במשכורות וכל כך הרבה משפחות תלויות
במועצה הזאת וגם ועדים וגם תושבים וגם לשמור על הבריאות .חברים זה לא פשוט
ואני רוצה להגיד לכם שבהחלט תעודת כבוד שגם גמרנו כ"מועצה יציבה" וגם אנחנו
מצליחים להמשיך ולקבל כספים ולעשות את הביוב ולעשות התקדמות ועוד ועוד.
אביסף מאדרת ,יושב ראש ועדת תקציב ,עשה כבר ישיבה ראשונה ,בעוד שבועיים
שלושה הישיבה השנייה .הישיבת ועדת תקציב כפי שבחרנו הייתה מצוינת ,הייתה
טובה ,דני טרגן עשה איתו החלפה ,ישבו ארוכות ואנחנו מגבשים עכשיו את תקציב
 . 7171אני אשמח מאוד לבשר לכם שאנחנו רוצים לעשות את ישיבת התקציב לא
בזום ,רוצים לעשות אותה ארוכה ,לא בזום ,לעשות את זה בצורה מסודרת .מקווים
שיאפשרו לנו ,אני באמת מקווה כבר לראות את כולכם וזהו .אז לי זה היה מאוד
חשוב גם להגיד גם לאביסף בהצלחה ,ועדת תקציב ,כל מי שנבחרו שאפו גדול על
העבודה שהם רוצים לעשות והייתה בהחלט ישיבה ממצה .אז אם אין עוד שאלות,

דוד דרומלביץ':

רק תזכורת ,קודם כל תודה רבה על הכל .אם אפשר לשלוח לנו את המצגת של
פעילות הנוער שהראיתם לנו כמה שקפים ממנה ,אם אפשר לשלוח לחברי ההנהלה
את המצגת.

ניב ויזל:

שולחים את זה לכל הוועדים ,אני אבקש גם לחברי מליאה.

דוד דרומלביץ':

תודה רבה.

ניב ויזל:

בכיף .חברים תודה רבה לכולם ,לילה טוב.
** סוף הדיון **

