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 פתיחת תב"רים: ./8

  בניית קברים

תקציב מקורמימון

 160,000בתיעלמין-קרנותרשות

 160,000 סה"כ

 אושר
 

 

  /1/1שיפוץ מקוואות נשים 

תקציב מקורמימון

 528,635משרדהדתות

 528,635 סה"כ

 אושר
 

 

  תשתיות בישובים

תקציבמקורמימון

 7,000,000קרנותרשות

 7,000,000 סה"כ

 אושר
 

 

  בדק בית

תקציב מקורמימון

 4,000,000קרנותרשות

 4,000,000 סה"כ

 אושר
 

 

  הצטיידות מוסדות חינוך

תקציב מקורמימון

 1,000,000מפעלהפיס

 1,000,000סה"כ

 אושר
 

 

  מיחשוב מוסדות חינוך

תקציב מקורמימון

 1,000,000מפעלהפיס

 1,000,000סה"כ

 אושר


 


 

 



 
 

 
 

 

 עדכוני תקציב: .88

 מחסנינשק-עדכוןתקציבבטחון

        הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 11 11 0 מחסנינשק-השתת'מגב 1222000791

 11 11 0 סה"כ הכנסות  

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 11 11 0 עבודותקבלניות-מחסנינשק 1722000752

 11 11 0 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבוטרינריה

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 159 40 119 תרופות 1714100780

 80 40- 120 הוצאותאחרות 1714100781

 239 0 239 סה"כ הוצאות 

 מרחבים-תקציבחינוךעדכון

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 240 240 0 מרחביםשכל"ממנהלה 1313400422

 240 240 0 סה"כ הכנסות 

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 155 155 0 החזרהפרששרת-מרחבים 1813400751

 85 85 0 החזראגרותלימודיחוץ-מרחבים 1813400752

 240 240 0 סה"כ הוצאות 

 סייעות-עדכוןתקציבחינוך

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 37,761 189 37,572 שכל"מ-גניילדיםחובה 1312200920

 1,458 18 1,440 6-1סייעתשניהגני 1312200925

 1,958 348- 2,306 חינוךמיוחדיסודיסייעות 1313300920

 6,606 506 6,100 סייעותחוקשילוב 1313301920

 2,685 627 2,058 סייעותרפואיות 1313302920

 748 173 575 חיובבעלויותבגיןהעסקתסייעות 1313304440

 5,924 2,524 3,400 לוויהסעותמ.החינוך 1317820920

 57,140 3,689 53,451 סה"כ הכנסות 



 
 

 
 

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 13,804 1,003 12,801 שכר-גניילדיםחובה 1812200110

 2,478 8 2,470 מחליפות+מ.מקו-גניילדים 1812200210

 1,853 217- 2,070 שכר-גניילדיםסייעותשניות 1812200112

 2,882 60- 2,942 משכורותסייעותכיתתיות 1813300110

 7,333 268 7,065 משכורותסייעותאישיותחוקשילוב 1813301110

 694 352 342 שירותחו-סייעותחוקשילוב 1813301760

 4,095 929 3,166 סייעותרפואיות 1813302110

 1,181 747 434 סייעותתגבורמועצה 1813303110

 748 748 0 סייעותכיתתיותבעלויותחוץ 1813304110

 2,251 89- 2,340 חינוךמיוחד-ליוויהסעות 1817820110

 37,319 3,689 33,630 סה"כ הוצאות 

 תוכניתהעשרהיציאהמסגר-עדכוןתקציבחינוך

        הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 124 124 0 העשרהיציאהמהסגר-הוריםהשתת' 1313270420

 124 124 0 סה"כ הכנסות  

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 380 380 0 העשרהיציאהמהסגר-שכר 1813270110

 26 26 0 העשרהיציאהמהסגר 1813270750

 718 282- 1000 רזרבהלפעולותשונות 1613999999

 1,124 124 1,000 הוצאותסה"כ  

 עדכוןתקציבמיחשוב

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 264 10 254 אתראינטרנט+פיתוחתוכנות 1614000754

 21 7- 28 משרדיותמיחשוב 1615000560

 21 3- 24 משרדיותאגףאסטרטגי 1618000560

 306 0 306 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבנועראתגרים

        הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 198 2- 200 השתת'מ.החינוךתוכניתאתגרים 1328200923

 198 2- 200 סה"כ הכנסות  

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן



 
 

 
 

 192 2- 194 אתגריםבמגזרהערביתוכנית 1828200755

 192 2- 194 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבספורט

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 148 30- 178 שכרכדורגל 1829205110

 30 30 0 עבודותקבלניות-מאמניםכדורגל 1829205751

 1,040 45- 1,085 שכרכדורסל 1829202110

 45 45 0 עבודותקבלניות-מאמניםכדורגל 1829202751

 1,263 0 1,263 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבעירללאאלימות

        הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

הרשותלביטחון-השתת'משרדלביטחוןפנים 1269000990
 קהילתי

1,145 -373 772 

 100 125- 225 הרשותלביטחוןקהילתי-השתת'מ.הפיס 1269000740

 872 498- 1,370 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 150 0 150 מנהל-רשותלביטחוןקהילתי 1613200110

 259 49 210 רכזיקהילה-רשותלביטחוןקהילתי 1613201110

 140 0 140 מנחהחינוכי-רשותלביטחוןקהילתי 1613202110

 414 251- 665 מדריכימוגנותומחצלות-רשותלביטחוןקהילתי 1613203110

 35 108- 143 סדנאותוהדרכות-רשותלביטחוןקהילתי 1613201751

 0 50- 50 פעילותמניעהקהילתית-רשותלביטחוןקהילתי 1613201752

 11 19- 30 פרסוםושיווק-רשותלביטחוןקהילתי 1613201550

 0 10- 10 הסעות-רשותלביטחוןקהילתי 1613201710

 11 1 10 הצטיידות-רשותלביטחוןקהילתי 1613201930

 10 0 10 סיירותהורים-רשותלביטחוןקהילתי 1613201753

 0 80- 80 הקמתמערכיםטכנולוגיים-רשותלביטחוןקהילתי 1613201931

תחזוקתמערכים-רשותלביטחוןקהילתי 1613201754
 טכנולוגיים

30 -30 0 

 1,030 498- 1,528 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבצעירים

        הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 0 105- 105 רכזחייליםמשוחררים-השתת.מ.הבטחון 1322410790

 105 105 0 רכזחייליםמשוחררים-מ.הבטחוןהשתת. 1322410970

 105 0 105 סה"כ הכנסות  

 עדכוןתקציברווחה



 
 

 
 

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 21 21 0 השתת'מ.הרווחה-רכזמעניםמגןזהב 1344503930

 22 22 0 תוכניתלהפגתהבדידות-מגןזהב 1344411930

 67 67 0 מחשובמחלקותרווחה 1341003930

 110 110 0 סה"כ הכנסות 

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 111 55- 166 0248יתדתוכניתלצעיר 1847103840

 140 55 85 0248יתדתוכניתלצעיר-שכר 1847103110

 126 21 105 מועדוניותיקים-שכר 1844503110

 23 7- 30 מועצה-מועדוניותיקים 1844400780

 29 29 0 תוכניתלהפגתהבדידות-מגןזהב 1844411840

 67 67 0 הוצאותמיחשוברווחה 1841000570

 496 110 386 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבשכרתברואה

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 360 20- 380 תברואהגזם 1712300110

 490 20 470 מפקחיאיכותסביבה 1712320110

 850 0 850 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבשכרמינהלה

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 479 20 459 מינהלה-שכר 1939000110

 2351 10- 2361 מינהלחינוך-שכר 1811000110

 880 10- 890 ועדה-שכר 1733410110

 3,710 0 3,710 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבשכרקורונה

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 44 44 0 קורונה)שומרבכניסה(-שכר 1729999110

 56 44- 100 הצטיידותלמוקדקורונה-נגיףקורונה 1729999931

 100 0 100 סה"כ הוצאות 

 0204עדכוןתקציבתוכניתלאומיתלילדיםונוערבסיכון

        הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיףמס'סעיף
מעודכן

 75 38 37 השתת'משרדהרווחה 1343920/930



 
 

 
 

 564 0 564 תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון-השתת'מ.החינוך 1343920/920

 44 38- 82 השתת'משרדהבריאות 1349320/940

 683 0 683 סה"כ הכנסות  

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 127 102 25 רווחהפעולות-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843920/840

 90 47 43 חינוךשכר-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843921/110

 53 47- 100 חינוךפעולות-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843921/750

 200 0 200 נוערשכר-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843922/110

 58 19 39 נוערפעולות-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843922/750

 0 19- 19 נוערהצטיידות-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843922/930

 329 0 329 חינוךשפ"ישכר-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843923/110

 15 0 15 חינוךשפ"יפעולות-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843923/750

 30 5 25 רווחהשכר-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843924/110

 0 107- 107 בריאות-תוכניתלאומיתלילדיםבסיכון 1843295/750

 902 0 902 סה"כ הוצאות  

 עדכוןתקציבתרבות

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 183 183 0 השתת'מ.התרבותפעולותתרבותתקופתקורונה 1322100990

 183 183 0 סה"כ הכנסות 

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 183 183 0 תקופתקורונה-תרבותפעולות 1822100751

 183 183 0 סה"כ הוצאות 



 אושר

 

:דוחותכספייםשלהוועדיםהמקומייםליישוביםלפיהפירוטשלהלן .40

 :1/82שנת 

מבוקר  דו"ח ליום הישוב מס"ד

 ע"י

 -עודף3גרעון הוצאות הכנסות

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף3גרעון

 מצטבר

מידד31/12/2019 עגו'ר 8

הלוי

 ושות'

 12 89 376465

ברית31/12/2019 כסלון 1

-פקוח

 27 5 361366



 
 

 
 

נפתלי

 שלו

אלישר31/12/2019 תרום 4

-ליפשיץ

 רו"ח

 465 178- 1091913

 

 אושר

 

 :/1/1שנת 

מבוקר  דו"ח ליום הישוב מס"ד

 ע"י

 -עודף3גרעון הוצאות הכנסות

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף3גרעון

 מצטבר

רמת  8

 רחל

אלי31/12/2020

 בירנבוים

 0 0 37493749

 

 אושר

 

:0204מוגשיםבזאתתקציביישוביםלשנת .46

 :1/18שנת 

מגורים למ"ר  סך התקציב  הישוב "דמס

)*( 

 עלות  תפקיד  משרות 

 78 ע.שמירה 95% 21724 מטע1

 69 ע.תרבות  80%       

              

 40 מזכיר  50% 15.28350 גפן 2

 18 ע.ניקיון  שעתי        

 36 מזכיר  50% 7.21350 תירוש 3

 96 מזכירה  100% 15.11660 תרום4

 55 ענ"ק  50%       

 9 ע.ספריה  שעתי         

 75 מזכיר  50% 15.40503 לוזית 5

 75 ע.אחזקה  50%       

 15 ע.ניקיון  25% 17.84380 נחם 6

 60 ע.אחזקה  100%       



 
 

 
 

 48 ענ"ק  30% 18.811,025 עמינדב 7

 110 ע.ניקיון  100%       

ע.מועדון  35%        

 לקשיש 

50 

 30 שומר  30%        

בית  8

 זית

 250 מזכיר  100% 26.324,045

מנהלת  42%       

 חשבונות 

73 

מנהלת  94%        

 משרד 

193 

רכזת  100%        

 תרבות 

153 

 66 מזכירה  25% 10.22455 אדרת 9

 60 ענקית  25%       

 30 חצרן  25%        

 24 ע.ניקיון  50% 10.97410 תעוז 10

 30 מזכירה  20%       

 42 ענקית  30%        

 7 דוורת 10%        

שדות  11

 מיכה

 90 ענקית  55% 8.25350

רמת 12

 רחל

לא   3,552

מועסקים 

 עובדים 

    

 

 אושר






_______________________

ניבויזלרחלימשה
 המועצהראשהמועצהמנכ"לית

 
-מצ"בתמלול-

 



 
 

 
 

 פרוטוקול



קו:ניב ויזל עם כולנו, בשם שלנו, ההזדהות היה באמת מההודעות חלק אז טוב

זה את לסגור צריכים אנחנו כנראה כנראה, המליאה את אנחנו התפר,

נעשהברוגלית,נהיהאורחיםשלירמיואנימקווהשנעשהאתזהברוגלית.

כמובן נעשהאתזה, נראהאיך עוד אנחנו פהסיור, לו נעשה שירצה מי

רעשיתם,אבלמישירצהמחבריהאניחושבשזהנכון,אלאאםשאתםכב

כןתגידוליאחרתנעשהאתזהבביתהעםברוגלית.אנחנורוציםלשלוח

לשלוח רוצים אנחנו אחיו, מות על אהרון בן ליהודה תנחומינו את

תנחומינולדודגבאיעלמותאחיו,יהודהדדוןיו״רוועדאגודהלוזיתעל

הםמותאחותו, עלמותאביהםחייםבוזגלו, תנחומיםלמשפחתבוזגלו

העירביתשמשעלמותאחיה,-יושביםשבעהבמחסייה,תנחומיםלראשת

עם נמצאים כרגע אנחנו ברוך. זכרם ויהיה זה עם מתחילים 428אנחנו

 במועצה, פעילים 216חולים שניה מנה המתחסנים מספר 02מבודדים,

נפטרים.אנחנוכלמליאה14שהואלף,וישכרגעומ62אלף,מנהראשונה

מהשאנחנואישרנופה04אומריםומעדכניםמחדש.אושרהשבועתקציב

במליאהאזחשובלצייןוכלהכבודלךאוחיון,אושר,משרדהפניםאישר

 תקציב מחיאות04את ]נשמעות אנחנו-. אושר. פה שאישרנו מה כפיים[

בוועד שהתחלנו להגיד ראשרוצים פרס מענקים, לתת רחלי בראשות ה

ניהול תקין, מינהל בנושאי בנושאי, מצטיינים ועדים לטובת המועצה

 לזה ויכנסו השנה זה את נתחיל אנחנו הלאה, וכן ועדים8כספים

ראשונים,ניתןלהם,זהפרססמלישלכמהאלפישקליםלכלועד,זהגם

 לעודד רוצים במליאה אמרתם שאתם מה זהבזכות תקין, ניהול לפרס

 שיעורי₪4,222סביב התחלנו בקריטריונים. שיעמוד לישוב כזה משהו

ספר,אתםזוכריםשסיפרתיעלזהבמליאה-העשרהבמסגרתפרטיתבבתי

תלמידיםהתחילוהשבוע422אניחושבשזההישגענקלמטהיהודה,מעל

ישראלשהתחלנולימודיהעשרה,אניחושבשאנחנואוליהיחידיםבמדינת



 
 

 
 

 כמו משלמיםמשהו זה, זה62את כמובן לשעתיים, פרטי לשיעור שקל

מורים ידי סטודנטיםועל ידי על השעותואנחנו אנשיםשנשאריםאחרי

ששייכיםלמועצהולאלמשרדהחינוךנותניםשיעוריעזרבכלהתחומים.

וסיוריםיוםהאישההביןלאומיצויןביוםשניהאחרון,נשותהמועצהעש

ממשיכיםכלהזמן פרסומיםאנחנו ירושליםובירוחם. תלאביב, ברהט,

לפרסםלחבריהמליאהאתכלההודעותבתוךמטרהשתעודדוכלהזמןגם

שאנחנו פרסום כל על הדופק על היד עם ותהיו הכול וגם הוועדים את

יערי שבועייםבקרית גבולותלפני וועדת הייתה גבולות, ועדת ם,עושים.

זההתאריךב-אבו 42-גושוביוםרביעיהבאישוועדתגבולותביתשמש.

וועדתגבולותביתשמששמדברתעלשינויגבולותוחלוקתהכנסותבאזור

ההרטוב,פ׳קצת,ג׳,צורעה,אישי,קצתזנוחוכןהלאה.רכסלבן,מועצה

המועצה אורה, בצומת מפלסית הפרדה לתוכנית ערער הגישה אזורית

הייתהעורעריחידי,יושבפהיניבשושניועודכמה,ובני,אנילארואהפה,

איך שזוכר מי בניה, לתכנון המקומית הוועדה יושב מלול וכמובן אה,

אנחנו למה המחוזית הוועדה על התפוצצת שם אתה עלינו, צעקו

מערערים,אזהערעורהצליחוזכינובערערהזהוהתוכניתהייתהתוכנית

 הערערהתקבלבמועצההארציתוהתוכניתלאאושרה.תנאי לרכסלבן,

אנירוצהלהגידלתושביאורהועמינדב,אתםצריכיםלהביןאנחנוהגשנו

וזה,והתוכניתנעצרהכרגעבנושאהזה,הישגמאודחשובלוועדה,לאייל,

בחקר ישראל פרס חתן קשת אלי לפרופסור ברכות לכולם. למהנדסת,

 החיים, בשםמדעי אותו מברכים אנחנו לשלשום, נכון עמינדב, תושב

להיות יכול אני, מכרזים, וועדת בנושא ההודעות. וזה המועצה הנהלת

סדר על לא זה כרגע הקרובה, במליאה החלטות לקבל נצטרך שאנחנו

את נאשר כל קודם אנחנו היום, לסדר להיכנס רוצים אנחנו היום.

ה,לאקיבלתישוםהערותאזאנחנו,,לאהי02.4-פרוטוקולההנהלהמה

בואנגידשכלפעםשאניאומרורד,אנחנומאשריםאזאםאיןהתנגדות

.02/4אזאנחנומאשרים.שניה,אנחנומאשריםאתהפרוטוקולמתאריך



 
 

 
 

אניאתןלרחלי.רחליאת?1סעיף

קעיןערבטובלכולם,אזבאמתמדוברעלפרסוםפרוגרמהשלשטחימקררחלי משה:

בבעלותהמועצההמיועדיםלהקצאהבמסגרתוועדתהקצאות,ובעצםכדי

לפרסום אישור מבקשים אנחנו אז ההקצאות, בוועדת בכך לדון שנוכל

מדוברעלבתי נחושה-הפרוגרמהלהקצאתהשטחים, כנסתבצורהדסה,

וטרום.

אתרוצהלהרחיבבנוסף?עו״ד ורד כהן:

עודמהלהרחיב...ליאין,אםישלךרחלי משה:

 )לא שומעים ברור(

מהבצורהדסהחוזריםבתשובהקצת?ירמי דוד:

בראשיתהשנהאםאניעו״ד ורד כהן: מזכירהשלפני, אני הרבהמהלהרחיב, אין לא,

זוכרתנכון,אנחנואישרנובעצםאתהתבחיניםשלפיהםיכולים,מציעים

נ שאנחנו  השלב הקצאות, לוועדת בקשות כמולהגיש כעת בו מצאים

אנחנו מהמגרשים חלקים איזה מודיעים אנחנו זה הסבירה שרחלי

מתכווניםלהקצות,השלבהבאזהשיוגשובקשותלוועדתהקצאותביחס

למגרשיםהללוואחרישוועדתהקצאותתקבלאתההחלטהזהיבואעדכון

למליאתהמועצה.

תמשיכיבבקשה.ניב ויזל:

י,אזאםמישהומתנגדאזשיאמר.אה,אוקעו״ד ורד כהן:

רקשאלה,התקציבלזהמאיפה?ירמי דוד:

תקציבלמה,אנחנומקציםאתהקרקעלבינויאתהמתכוון?עו״ד ורד כהן:

אתהבינויהםעושיםלבד.ירמי דוד:

עו״ד ורד כהן: אז טוב, זאתהמטרהשלההקצאות. כן, נכון זהפתיחתכרטיס 4סעיף

עםסיין-קום להיות גם רוצה היא משה, רחלי המועצה, מנכ״לית עבור

גישהלכלהעניינימרכבהוכדומה.מישהומתנגד?אושר,פהאחד.

.2ניב ויזל:

מדבריםעלחוקיעזר.2סעיףו2טוב,ישלנופהשניסעיפים,סעיף2סעיףעו״ד ורד כהן:



 
 

 
 

 קודמות, במליאות במליאה, אושרו כבר האלה העזר שכאןחוקי אלא

הסלילת של העזר חוק את יש התחשיב, של עדכונים מאשרים אנחנו

,זהמשהושחשובשלחדד.מהשאנחנואישרנופהבעצם2כבישיםבסעיף

במליאותהקודמותזהחוקעזרלסלילה,זאתאומרתשהיהתעריףקבוע

וישמקוםשרוציםלסלולכבישקייםעושיםבעצםאת, ובמידה שנקבע

 מאודמטילים יהודה מטה אממה, שנקבע, התעריף עם היטל אותו את

לעשות רוצים שאנחנו מקומות שיש בגלל הפנים משרד מול התעקשה

חלקיותשלעבודה,חלקמכביש,חלקממדרכה,ולכןההשתהשלההיטל

המלאהזההציבהאיזהשהיאבעיהכיהסכומיםהםגבוהים,סתםלצורך

 היא העלות אם א422הדוגמא, לף הנוכחי₪ בתחשיב שאנחנו מה אז

מאשריםעכשיוזהתעריףמופחתלחלקיותשלעבודה,אגבמטהיהודהזו

המועצההראשונהשמשרדהפניםאישראתהתיקוןהזה,זהבעצםתוספת

שנייהלחוקשאתםכבראישרתםשבמידהואנחנונהיהמעונייניםבביצוע

היטלהואבהתאם,אםתראוחלקיותעבודה,ההיטלהואבהתאם,גובהה

זאתאומרתאם02–82אתהתעריפיםזהמשהובסדרגודלשלהבדלשל

,שזה02%-אזזהפההיחסיותשלההיטלזהכ82%העבודההמלאהזה

.2משמעותימאודעבורנוועבורהתושבים.זהסעיף

מלניב ויזל: כחברי שאתם חושב אני הזה, הסעיף על להתעקש רוצה יאהאני

חייביםלהבין,בעיני,אמרתיגםהיוםלבני,בעיניזהפריצתדרךארצית.

זאתאומרת,שאםאנחנוהולכיםלישובאחדשכלהזמןבוכיםפהזהלא

משנהאםזהבגבעתירעים,אובבקועה,אובכפראוריה,אובצלפון,שיש

עשותשםכבישאחדשהואנוראיואיןכסףבטברלעשות,ישפהאפשרותל

כלדבר ריבודאו קרצוף, עכשיו, לפני, ריבודוסלילהמהשלאהיהניתן

מטר,זהאומראנחנויכולים8ולהרחיבאתהכבישעדלדעתיזהנותןעד

האלה בישובים כבישים סלילת של בתשתיות להשקעות להיכנס היום

עכשיו82ולהטילהיטלשהואהיטלשל פחותממהשהיאבקודם, אחוז

רצתיעםזהלפנישנתיים,למה,כיאנחנובמליאהאישרנואתההיטל,אני



 
 

 
 

אףוועדמקומילארוצהאתזה,עכשיוליישסמכותלהטילאתזה,אבל

412או₪אלף402אניאבואלדוגמאלרוגליתואניאגידיאללהבואנטיל

היום,עלביתהאב,אועלמשק,יגידולי״תגידליאתהמשוגע,איןכסף״

עלביתהאב₪אלף02אנייכולעלרחובשלם,עלמישצמודאליולהטיל

בארנונה, נבדוקאתהאפשרותהחוקיתלעשותתשלומיםכמו וגםאנחנו

לעשותאיזהשהםתשלומיםעלזה,אנילאיודעמהמותרמהאסוראבל

נבדוקאיך,איךמותרגםלעשותאתזה.אניחושבשזהפריצתדרךואני

מקווהשבמליאהגםאתםכחברימליאהתגידולוועדיםמקומייםכיעלי

ישלחץאדירמההרחבות,מההרחבות,למהאתהלאמטיל,למהאתהלא

להטילאתזהבחלקיותשלכסף, זהמאפשרלנו עכשיו בעיר, מטילכמו

זה אניחושבשזהפריצתדרךלכןהיהליחשובלהתערבבזה,דרךאגב,

ריתקידמהעםבניועםהיועצתהמשפטית,עםצביועםגיתית,עבודהשש

מקווה ואני הכל לתחשיבים זמן לקח פשוטה, כך כל שלא עבודה זה

שהמליאהתאשראתזהושגםלארקשהיאתאשר,שנוכללהשתמשבזה,

תודה.

אתעו״ד ורד כהן: לאשר מבקשים בעצם שאנחנו נגיד הפרוטוקול לצורך רק אנחנו

1.24לפברואר,ההיטלבעצםהמופחתהוא00-שג׳יגהאישרהבהתחשיב

למטרבנוי,כמובןשזהבכפוףלאישורסופי₪42.12-למטרלקרקע,ו₪

שלמשרדהפניםואחרכךפרסוםברשומותוכלמהשצריךכדישזהייכנס

לתוקף,אזאםישמישהושמנגדאואםלמישהויששאלה,אזבבקשה.

שאלהלי.ן:יהודה בן אהרו

יהודה.עו״ד ורד כהן:

השאלהשליאםזה,יהודהבגבעתיערים,שמישהמציאאתזה,זהכבריהודה בן אהרון:

לאתוכנית,זהלאתוכניתמדףאוזהמשהו?

זהכןזהחוקעזרמדף,זהעדייןנותראתםאישרתםאתזהכבראתהחוקעו״ד ורד כהן:

חנומאשריםפהזהבעצםתוספתשנייהעזרהזה,כמושהסברתימהשאנ

תהליךשבאמתארך עםתעריףמופחת, לחוקשלהמדףשכבראישרתם,



 
 

 
 

קרובלשנתייםאבלההישגהגיעוזהחשובמאוד.אזמישהומתנגד?אושר.

 סעיף אז אישרנו2אוקיי גם ניקוז, היטל של תעריף עדכון אישור זה

משרדהפניםבגללאי כאן זהשהםשינוייםבתקורותבמליאההקודמת,

חברת ידי על ואושר התעריף של נעשהעדכון התעריף, של עדכון ביקשו

התעריףהוא עכשיו ההפרשהואשלכמהאגורות, לדונם₪42.40ג׳יגה,

אבלצריךלהביא2.202למטרבנוי,בפעםהקודמתזההיה2.262-קרקעו

מביאיםבעצםאתהאיש אנחנו אז המעודכן.אתזהלאישור, תחשיב ור

מישהומתנגד?

רקשאלה.דוד מלול:

בבקשה.עו״ד ורד כהן:

איפהבאלידיביטוי...דוד מלול:

 )לא שומעים ברור(

זהמוצהרעלהדףמהשנקרא,אני,אנחנומטיליםאותועלהגרושורבעניב ויזל:

אנחנו איךזהנקרא, הולכיםל.. אםאנחנו הולכים, אםאנחנו הזהואז

קצתיותר,כלשנהלרשויותהניקוז.מיליוןו..₪מיליון-משלמיםכסף,כ

אנחנו022-מיליון שנירשויותניקוז, ישלנו עודקצת, ולשני, משלמים,

אתזה,אנחנומשלמיםאבלאיןלנוהכנסהפרזה,החוקאומראתהחייב

לגבותהיטלניקוזזהאיזהשקללחודשלאיודעכמה,סכוםמאודמאוד

בשנהמהכולאו₪קטןאבלשבסיכומושלדברמביאאותךלסביבמיליון

זה,זהיותרוזהמהשאנחנומשלמים,רשותהניקוזסורקולרשותהניקוז

זההחוקשאפשרלהטיל עכשיו כלהטיפולבכלהדברהזה, כלהנחלים,

אתזהואפשרלאלהטילאתזהעדשיכריחואותךלהטילכיהחוקאומר

שאתהחייבלהטיל,אבלאתםרואיםאתהסעיףזהבדיחהזהלאאיזה,

ב׳זהכבראושראזזהרקעדכון.כן,בבקשה,רחלי?

שכרושלראשמינהלחינוךניבפרגאי,רחלי משה: רגע... נדברעלהשכר, טובאנחנו

ל שלו השכר אושר שנתיים מעל לפני לפי42%-במליאה מנכ״ל משכר

משרדהפניםישתווכישכרמוגדרים אגדישרקשלפי אני טבלתהשכר,



 
 

 
 

למנהלמחלקה,למנהלאגף,למנהלמינהל,תווךהשכרלפימשרדהפנים

שאישרתםלו24%,היוםהואמועסקב22-82%ינהלהואביןשלמנהלמ

82%הנוספיםל4%-במליאהלפנימעלשנתייםובעצםהואזכאילעלותב

,אזאנחנומעליםאתזהעכשיו,זאתאומרת0204בעצם,4/4-כברלפני,מ

להגיעל חלףכברלפני82%-שהפרקהזמןשהואהיהצריךלהשליםכדי

 חודשים כדימספר האישור את בעצם מבקשים עכשיו, מעלים ואנחנו

ב אותו להעסיק הפנים למשרד בקשה שאלות,82%-להגיש יש אם .

בשמחה.

מאשרים,ניב ויזל: אנחנו קבוע, זה את עושים אנחנו טכניים דברים זה אז טוב

 בין 82-22אושרכבר, היה 24, מעליםל בוועדתביקורת,82–, שינוי .

צפרירים,בבקשה.בוועדמקומי

לכןיואל ינון: התפטרו בצפרירים ביקורת וועדת חברי שני משנים, אנחנו אוקי,

מר׳ את לאשר צריכים אנו חדשים, חברים שני במקומם ממנים אנחנו

טלכפיר.מישהומתנגד?-אליזנודוידומר׳מי

 (דיבורים ברקע)

ם.כמובכלמליאהאו,אנחנוזהפתיחתטבריםהחדשי׳/8סעיף ערבטוב,משה אוחיון:

בכלהנדלהאנחנומביאיםאתהבריםהחדשיםשנפתחים,ישלנופהאת

טברראשוןזהבנייתקבריםביתעלמין,טברשניזהשיפוץמקוואותנשים

שהמקורמימוןשלומשרדהדתות.ישלנוכמובכלשנה,המועצהמשקיעה

ה,הפיתוחביישובים,זהעל,זהוז₪מיליון46או40-בפיתוחביישוביםכ

מיליוןאנחנו,פה4-לאישורבקדנציהובמסגרתה₪אלף242-במסגרתה

 מביאים לפעמים2אנחנו אנחנו רשות מקרנות הוא שהמקור מיליון

זה פה, ראשות מקרנות חלק בנקים מלגות זה מזה חלק גם מביאים

ברחדשלבדקביתבקרנותראשות,אנחנובדקבית,אנחנורוציםלפתוחט

בבתי לטפל כדי הקיץ לקראת מעכשיו מתארגנים שאנחנו הספר, בבתי

הצטיידותמוסדותחינוך בסעיפיםהבאים: הדבר אותו והגנים, -הספר

₪עודמיליון-שהמקורהואמפעלהפיס,ומכשורמוסדותחינוך₪מיליון



 
 

 
 

שהמקורמפעלהפיס.

באמתבקטעהזה,אניחושבשעשיתאתזהמשהתרשהלילשבחאותךפהבני אלירז:

מתחילתהשנהולאלהגיעלקראתחודש שאפו2,2נכון ולעשותאתזה,

גדול.

טוביופיתודה.משה אוחיון:

לאשמעו,הבינוזההכיחשוב.בני אלירז:

משה אוחיון: לגבי תודה, שנה44סעיף בכל כמו אושר שלנו התקציב אמר, שניב כמו

הראשונ במחוזאנחנו הראשונים ואנחנו התקציב את להגיש במחוז ים

לכם מזכיר אני אושר. כבר שלנו התקציב התקציב, את לנו שמאשרים

לדוגמאהשכניםשלנובביתשמשעודלאעשודיוןעלהתקציבאצלנוזה

אחרישאושרלנוהתקציבאנחנועושיםלועדכוניםכיאנחנו כבראושר.

בדצמבר התקציב את גםהעברנו האלה בחודשיים חודשיים, עברו מאז

בעקבותהקורונהחלוכמהשינויםבתקציב,אנחנוכלשינוימביאיםאותו

בסעיףה תסתכלו של4–למליאהכמושאתםרואים, בשינוי אפילו 44,

 מביאים₪אלף אנחנו זהבדיוק, נשק, השתתפותמגבבמחסני שקיבלנו

 אלף כל לאישור, פה סכום₪אותו לסעיףכל בסעיף העברה כל שהוא,

כלמישרוצהלהישארפה פהישרשימהיחסיתארוכה, מביאים, אנחנו

נעבוראיתוסעיף,

 (דיבורים ברקע)

ודוחותלניש40בסעיףישלנו,טוב,אנחנומזדרזיםאזנגיעלסעיףהבא.משה אוחיון:

,46בסעיףכספייםשלהוועדיםהמקומייםואנחנומביאיםאותםלאישור.

 40בסעיף סעיף0246זהשנת היישובים020246, תקציביםשל ישלנו ,

לעשות מבקש המבקר הקודמת, בהנהלה זה את אמרנו החדש, בפורמט

פהאת הבאנו אתהתפקידים, לעשותאתהמשרות, פורמטחדששכולל

התקציביםלפניהפורמטהחדששלהמבקר,ובסדר,זהוסיימנו,ערבטוב

תודה.

רוצהלהגידמילהזההזמן,ניב ויזל: קודםכלאםמישהו רוצהרגע, אני טובאז



 
 

 
 

לירמי אתן אני הזמן, זה מילה להגיד רוצה מישהו אם טוב, נכון? זהו,

זהלאמובן לכםתודה, באמתלהגיד רקרוצהבשמי זהאני  ל.. ואתן

ודהלמחלקתמאליולבואלפהואניחושב,עדי,עדיוגם,אנירוצהלהגידת

הביטחוןשלמטהיהודהשעשתהאתכלהאופרציהולהגיעלפה]נשמעות

היה-מחיאות הוא פה נמצא לא שהוא למרות לסויסה לצפריר, כפיים[,

בשביל, הכל את שעשתה לעדי הזה, הפרויקט כל את לעשות זה, בתוך

אםהחומריםבפניכםשהפלתיעליהםאתזהרקלפנייומיים,אנימתנצל

יעועלהרגעהאחרון,כיהיהליחשובשזהיהיהפה,לעשותפהתמלול,הג

לא זה פה, שנשב ומהצבא מהמשטרה הביטחון, ממוסדות אישור לקבל

לכלמי שלנו, לנהג לכולם, לעוזי, תודהלכלמחלקתהביטחון, פשוטאז

יו״ר משהדוידשהגיעהיום, שנמצאפהאזבאמתתודהעלזהלכולכם,

העו כלוועד בשם בשמי אז אמירה פה אומרים אנחנו באמת אז בדים,

הנהלתהמועצהפה,היוקצתסקפטיםאיתיאםזהיצאלפועל,אניחושב

שזההיהחשובוזההיהטוב,ירמיבבקשהואחריזהאניאתןלבני.

אניאעשהאתזהקצרומפה,לאצריךזה,קודםכלאנימצטרףלברכותירמי דויד:

כוח,מהשעשית-שבנווהמיכאל..אנירוצהלומרלךניביישרלירמיממו

היוםהואטובלמראהעינייםככהשאנשיםגםמביניםוכולנומביניםכמה

התפר,לאהבנתיעדכמההגבולהזהפרוץזהדבראחד,תודה-שניגרעלקו

להעמידלנגד צריכיםתמיד אנחנו לתודותשלך שהצטרפתי שנייהאחרי

א השב״כעינינו החיילים, הביטחון, אנשי כאן שעושים העבודה ת

והמשטרהגםמגיעלהםתודהגדולה,אםכיאחריכלזהשאנחנואומרים

עדייןאנחנומרגישיםשביתנולאמבצרינו,לצערנו,מהשאנחנורואיםפה

יום,-זהבאמתפירצהמאודגדולהשהיאפוגעתבמהלךהתקיןשלנוביום

 ואניכלתושבותושב, בשקט, לאיושן כלאימאלילדיםוכלאבאהיום,

הכי בצורה לצאת צריכה מכאן הזאתי והזעקה שהצעקה הכי-חושב

משמעותיתלתקשורתואנירואהשעשיתאתזהוטובשכך,צריךלחבראת

כלחבריהמליאהלבעיההזאתי,אתההצעתובצדקשנעשהאתהמליאה



 
 

 
 

נעשהלה בנווהמיכאל, אתעומקהקרובהאצלי ככלשיבינו םגםסיום,

מי גםהמוסדות, הבעיהכךיהיויותרשיתופיםואנימקווהשגםבאמת,

שאחריעלכלהטיפולבדברהנוראהזהייתןאתהדעתונמגראתהבעיה

הזאתי.אנחנויושביםעלמרחבביוספרי,אניחושבשהואמרחב,כלפארק

,קק״למחזיקהאותו,עושהפהאלףדונם,אנימקצראלתדאגו44עדולם

ב נמצאים אנחנו תל6-עבודה, תל-תלים, אוי,-אום-בורגין, אל...

כיאתםממהרים...לא התבלבלתיעםזהלאנוראלאנכנסכיאניבלחץ,

 נורא. לא הזמן,6נורא, המקוםהזהמלאבאנשיםכל תליםמטויולים,

שממושבאדרת,וכמושאמרפההאישמהמשטרהששכחתיאתשמו,האי

הדברהבאחלילהזההפיגועורקאזמישהויתעוררואסורלנולהגיעלזה.

הםעושיםאתהכולאבלעדיין עושים, אלאלומרבאמתשאנחנו לי אין

להאשים רוצה לא אני חריף, מאוד ריבונות של במשבר נמצאים אנחנו

לביתש להיכנס מפחד לא גנב אם לאלהתעסקבפוליטיקה, בןאמרת ל

אוי גלויות, בפנים והוא משפט-אדם בתי הוא המצב כאן כי לנו, ואבוי

ופרקליטותועניינים,כלהמערכתהזאתיצריכהלתתאתהדעתעלהדבר

 הזה.

 איןמשילוט.ניב ויזל:

שבסוףירמי דויד: כנראה ולצערנו משילוט אין האחרון, המשפט זה משילוט, אין

זאתמטה לבדוקאיךבכל החבריםנצטרך ובראשותכל יהודהברשותך

הפרוץ שהמצב כדי המשילוט ואת הריבונות את לוקחת האלה הטובים

הזהלאיקרה.

ירמיתודהרבה,תודהרבה,בבקשה.ניב ויזל:

התודותשהועפושאול נהרי: לכל נוסף אורה, מושב כנציג אורה. ממושב שאול נהרי

הקודקודים,מישפעלבנושאפה,אנירוצהגםלומרלךתודה,כמובןכל

שלהרכסלבן,שרצולעשותלנורכסשחורשםולאהצליחולעתעתה,דבר

שניבאמתעלכלזהשבאנולטבעזהממשמדהיםואניקצתנפגעבשביל

הן השנה כל לאישה, בשנה יש אחד יום האישה, יום שהיום הנשים



 
 

 
 

]נשמעותמחי ...-אותמתפקדותכמושצריךלמהיוםאחדבשנה? כפיים[

אנימכיראתאשתישכלהשנההיאמצוינת,פעםבשנהאניאחמיאלה?

 )דיבורים ברקע(

שאולאיןעליך,כלהכבוד,בבקשהבני.ניב ויזל:

טובערבטוב,ראשיתאנימברךבאמתניבעלהסיורהזה,אניחושבשזהבני אלירז:

קצתלצאתהחוצהלרדתולראותואניחושבשיהיהטובאםנעשהבאמת

המון ונותן מוסיף שזה חושב אני נודדותכאלה, ככה, ההנהלות גםאת

צבע,אזראשיתשאולקצתאמרעלזה,אזאניבאמתרוצהלחזקניבאת

של אתהקטע קיבל שלא חושב שאני הישג זה הזה, הערער באמת ה..

יחד חושבשברשותךהובלתאותו מדהיםואני התעודההנכונהזההישג

אתם כמה עד יודע לא אני חברים פה, שעשתה והוועדה ממו אייל עם

מודעיםלזהאבלזהאניחושבבאמתתקדים,ישמתנגדאחדוהואגםכן

כולם שאנחנו זהבקטעזוכהלמשהו אז יודעיםכמההואמאייםעלינו,

]נשמעותמחיאות לכולם, גדול מגיעבאמת.-הזהבאמתשאפו כן כפיים[

דברנוסףשאנירוצהלגעתשהתחיללהתפתחככהבימיםהאחרוניםוזה

הזה הנושא זה אז מרחבית. וועדה של נושא על שמועות חצאי מיני כל

איזהשהוארצוןאומהלךלעשותשינוייובהרהיטבעלידיניב,ישכנראה

שלהוועדההמרחביתבמבשרת,להםיתנווועדהמקומיתוישמישרוצה

אתאבו שמנסיםלהקיםצעקה-לספחאלינו גושוישכמהחבר׳האצלנו

רבה, תודה ניב להגיד שוב רוצה אני מבינים, לא שהם משהו על ורעש

תיאיתך,ניבעומדעלזה,המכתבשלךיצאמאודברור,מאודנחרץ,ישב

כולנו,ידאחתכנגדהדברהזהכךשאףאחדלאיתבלבלשוםדבראנחנו

עבודה פה נעשית להגיד באמת רוצה אני ולסיכום זה, על נוותר לא

להזכיר מצליחים אנחנו תמיד שלא אנשים ויש המועצה בתוך מדהימה

ול הקלעים מאחוריי ככה תמיד שאת גלית, באמת אז תמידאותם, א

תודה להגיד רחלי בצג, שמה שבאמת שמה, תורן פיני פיני... בפרונט,

נהנהעםהעבודה, מאוד מאוד אישי באופן אני וגםלעדי, באמתגםלך



 
 

 
 

באמת-ההשתלבותשלךכל אני ניב, אחרון ואחרון כךמהירהומדהימה,

דבר, בכל אותי משתף באמת הפעולה, שיתופי על לך להודות רוצה

להגידהתייעצו שוב חייב ואני גדול מאוד תענוג ופשוט וכנה אמתית ת

כפיים[-תודה.ֿ]נשמעותמחיאות

שחכתיניב ויזל: רקיגידשחלקמהמאבקבגדרההפרדה, אני טובתודהלכולכם,

להגידקודם,אםזהמוקלט,זהבעקבותבקשהשלי,מרכזהמועצות,כל

ובמקבילאלינו,סליחהזהגדרההפרדהפרוצה,מהדרוםעדהגלבוע,עכשי

של גם ההנהלה גלבוע אזורית במועצה אלינו במקביל עכשיו מפריע...

אנחנו שם, ההנהלה את גם ועושים ההפרדה גדר על יושבת גלבוע

ממשיכיםבכלהמועצותלזעוקאתהזעקהשלגדרההפרדה,אניאגידעוד

נתיבהל״ה,כלהאזורמפגי נווהמיכאל, ניםכברשישי,שתושביאביעזר,

טוב לא אוויר מזג יש כי הקרוב לשישי זה את נעצור כרגע אנחנו שני,

ואנחנונשקולאתצעדינו,נשקולאתצעדינובשבועהבאאיךלהחריף,אם

אנחנונראהבשבועשבועייםהקרובים,אניאחריהשיחהשליעםהמח״ט,

שלי,ישליבזהנסיים,אחריהשיחהשליעםהמח״טהאלוףוהמשטרה,י

גם שינוי, פה ושיהיה הבינו ושהם טוב למקום הולכים שאנחנו הרגשה

בעקבותהישיבההזאתולכןאניאומרלכםאנימקווה,אנימציעואומר

הולך זה אם הולך, זה לאן נראה ואנחנו הבאה למליאה נחכה אנחנו

לאט צעדים, לשקול מתחילים כבר אנחנו נוספים-ומחריף, צעדים לאט

התושביםי על כולםשישמור פעולהמלאשל שיתוף נצטרך ואנחנו רמי,

שלנופהבמטהיהודה.אזפעםאחרונהתודהלכולם,תודהלכלהעושים

במלאכהולפנישיהיהפהקרוחשוךאזאנחנונסגוראתההנהלה,תודה.



 )סוף ההקלטה(



 
 

 



 
 

 
 

 










 


