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 פרוטוקול מס' 42/12/18 של מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
 שהתקיימה ביום רביעי ו' באב תשע"ח, 18/7/18 בשעה 17:00

 במרכז יום לקשיש שליד המועצה האזורית מטה יהודה
 

  חסר:
 ראש המועצה משה דדון
 בר גיורא טרם מונה
 גבעת ישעיהו טרם מונה
 קרית ענבים טרם מונה

 אבן ספיר  ראובן שמעון
 אשתאול  שמחה חדד

 גבעת יערים גילי עוזרי

  גפן דוד כהן
 אורה שאול נהרי
 זכריה יוסי משה

 כסלון שמעון בן ברוך
 לוזית אבי דדון

 מבוא בית"ר ששון  סיידוף
 מוצא  עלית ראובן צמח

 מחסיה עופר בנחמו
 מטע דדון נפתלי

 מעלה חמישה אריאל יהודאי
 נוה אילן ירון ארמוזה

 נוה שלום איאס שביטה
 נחם שמאי ועלני

 נטף מאיר מגל
 נס הרים צבי אליהו

 עג'ור אברהם גמו
 עין נקובה עוודאללה עימאד

 עין רפה ברהום יוסף
 צור הדסה ממן יעקב

 צור הדסה זהבית בלומנפלד
 עמינדב כהן אלעזר

 צפרירים רזיאלה קחו
 רמת רזיאל אלעמי אמיר

 רמת רחל דוד דרומלביץ
 תירוש גבאי דוד

  תיקון – סעיף 22 טעות סופר
  נכחו:

 סגן ומ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה ניב ויזל
 סגן ראש המועצה, טל שחר בני אלירז

 אביעזר מרדכי רחמים
 אדרת יצחק זדה
 בית זית יניב שושני

 בית מאיר איציק בן אבו
 בית נקופה דוד אבו

 בקוע ישראל אלוני
 גיזו אביחיל זביב
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 הראל אבי פליישמן

 זנוח חיים כהן

 יד השמונה יוסף בר דוד
 ישעי אלון ורדי

 כפר אוריה מוטי אליהו
 מסילת ציון רגב משה

  נוה מיכאל דוד ירמיהו
 נחושה סלם מאיר

 נחשון דן נאמן
 צובה שמואל שני

 צור הדסה משה בן יוסף
  צלפון גיא פתיחי

 צרעה רן כוחן
 שדות מיכה שמעון  דדון

 שואבה ששון יצחק צחי
 שורש בראל רם

 ליאון שריגים  יהושע (בובי) משה
 תעוז שמואל אליהו
 תרום אברהם דניאל

  
  משתתפים:

 מנכ"ל המועצה  פיני תורן
 גזבר המועצה משה אוחיון

 היועצת המשפטית למועצה ורד כהן, עו"ד
 ראש מינהל החינוך ניב בר גיא

 עו"ד רועי הלר
 

 קהל:
 

 עורך עיתון בקיצור יובל רובין
 צור הדסה שלומי מגנזי

 צלפון ערן אוחנה
 לוזית אבי בן שושן

 קרית ענבים  איזי
 צרעה רון שצברג
 סדר יום:

 הודעות יו"ר.1.
 סגירת המשטרה הירוקה במטה יהודה (הפעלת המשטרה הכחולה).1.1

 ניב מסר דיווח.
 

 מועדי ישיבות מליאה 5.9.18,  1.210.10.18
 ניב מעדכן את המועדים לישיבות הבאות עד לבחירות.

 
 1.3   התנגדות עצמית לתוכנית המתאר

  ניב מדווח.
 

 אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 216/5/18.
 

 הוחלט: לאשר.
 

  אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 325/4/18.
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 הוחלט: לאשר.

 
 אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 430/5/18.

 
 הוחלט: לאשר.

 
בני5. .3 אשתאול, חברה חדד שמחה .2 ספיר, אבן יו"ר יששכר חזי .1 למועצה: בחירות ועדת חברי מינוי                    אישור

7 מונה שטרם ערבי מגזר נציג .6 צלפון. חבר פתיחי גיא .5 שלום, נוה חבר שבטיא אייאס .4 נחושה, חבר                     דוד
 . חבר נוסף שטרם מונה.

 
מהמגזר נציג פתיחי, גיא , שבטיא אייאס דוד, בני חדד, שמחה יו"ר, יששכר חזי החברים, את מאשרת המליאה                    הוחלט:
בקדנציה בועדה חבר שהיה זית מבית נרדי גבי את להוסיף וביקש שושני יניב פנה הישיבה בסוף                  הערבי.

 קודמת, 2 השמות הנוספים יובאו לאישרור במליאה הבאה.
 

 אישור קביעת מודד של 2,200 - לצורך קביעת מספר חברי המליאה לבחירות ב- 30/10/18 .6.
 

 הוחלט: לאשר.
 

לתקנות7. 3ו סעיף על-פי לסמכותה בהתאם - 2018 לשנת מילואים לחיילי בארנונה %5 של הנחה קבלת                  אישור
של בשיעור הנחה לקבוע המועצה מליאת מחליטה התשנ"ג–1993, מארנונה), (הנחה המדינה במשק              הסדרים
(עלות פעיל. מילואים חייל שהוא בנכס מחזיק על הכספים שנת באותה שהוטלה הכללית הארנונה מסכום 5%                

 משוערת של כחצי מיליון ₪).
 

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור בקשה לפטור ממכרז לצורך ניהול מו"מ לרכישת  רכב ביוב X 4  4 אגף פיתוח.8.
 

 הוחלט: לאשר.
 

בשנתיים9. ,2016 – התשע"ז שמירה) (שירותי יהודה למטה עזר לחוק 11 שבסעיף הגבייה מגבלת תוקף                 הארכת
 נוספות עד ליום 31/12/19 – מצ"ב דברי הסבר – עו"ד ורד כהן.

31 מיום לפיה גבייה מגבלת קובע העזר), חוק – (להלן התשע"ז-2016 שמירה), (שירותי יהודה למטה עזר לחוק 11                    סעיף
מי או הפנים שר ושל המועצה מליאת של אישור טעונה תהיה העזר חוק לפי היטל הטלת ,2017                   בדצמבר

 מטעמו.

הוסמכה במסגרתו החוק), – (להלן התשע"א-2011 שעה), (הוראת העיריות פקודת לתיקון חוק בשל נקבעה זו גבייה                  מגבלת
בחוק לכך בקשר והיטלים אגרות ולהטיל בתחומה, ציבורי וסדר אבטחה שמירה, של עניינים להסדיר                המועצה
פעמים מספר שהוארכה מוגבלת, לתקופה זאת אך הפנים), שר שקבע סכום על עולה שאינו (בסכום                 עזר
31 ליום עד התקופה את האריך העזר חוק התקנת לפני שפורסם האחרון התיקון כאשר לחוק, תיקונים                  במסגרת

 דצמבר 2017.

 

 

 

התשע"ח-2017 ,(4 מס' (תיקון שעה) (הוראת העיריות פקודת לתיקון (חוק לחוק נוסף תיקון פורסם 2017 דצמבר 28                  ביום
 ), במסגרתו הוארכה התקופה בשנתיים נוספות, עד ליום 31 דצמבר 2019.

 בהתאם לכך, יש צורך להאריך גם את תקופת מגבלת הגבייה הקבועה בחוק העזר בשנתיים נוספות.

להארכת המועצה מליאת אישור לאחר ההיטל גביית להמשך הפנים שר אישור את לקבל ניתן הפנים, משרד הנחיות פי                    על
 תוקפו של חוק העזר, בלא צורך במכלול ההליכים הפורמליים הנדרשים לתיקון והארכת תוקפו של חוק העזר.
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שמירה), (שירותי יהודה למטה עזר לחוק 11 שבסעיף הגבייה מגבלת תוקף את להאריך מחליטה המועצה מליאת                  החלטה:

 התשע"ז-2016, בשנתיים נוספות, עד ליום 31 בדצמבר 2019.

 
מנכ"ל,10. משכר 90% הינו שכרן גובה המועצה: מהנדסת שכר ועדכון המשפטית היועצת כהן ורד שכר                 עדכון

משכר 95% ל- שכרה את לעדכן ניתן 15/2/11 מיום השכר על והממונה הפנים משרד מנכ"ל לחוזר                  בהתאם
 מנכ"ל דרגה 6, השכר והעדכון מתוקצבים בתקציב המועצה.

 הוחלט: לאשר.
 

הפנים11. משרד מנכ"ל לחוזר בהתאם מנכ"ל, משכר 85% שכרו גובה המועצה: מנכ"ל תורן פיני שכר                 עדכון
,95% ל- היא הבקשה מנכ"ל, משכר 100% ל- שכרו את לעדכן ניתן 1.1.2018 מיום השכר על                  והממונה

 השכר והעדכון בתקציב המועצה.
 הוחלט: לאשר.

 
הכפירה,12. דרך הצבעוני, רחוב הלוטם, רחוב המעיין, דרך יתלה, רח' העוזרר, דרך בנטף: לרחובות שמות                 אישור

 משעול המרווה.
 הוחלט: לאשר.

 
בפסטיבל13. השתתפות בפרס זכו בגינה ארצית בתחרות זכו חריף יד של והמוזיקה המחול משלחת יציאת                 אישור

והמחול. המוסיקה עולמות בין ומפגש נוער מפגש מהווה הפסטיבל קוריאה, בדרום לנוער ומוסיקה               מחול
המשלחת של כוללת עלות מלווה, והורי צוות חברי 2 בליווי 31/7/18 - 24/7/18 בתאריכים לשבוע                 היציאה

 הינה 57,172 ₪ לפי החלוקה הבאה:
 

כמו 
 ת

 עלות
 בדולר

 שער הדולר
 תשלום סה"כ בש"ח 28.06.18

 סה"כ תשלום תשלום מועצה עצמאי
 מועצה

      ₪   $1,600.00 17 ילדים
3.65  

5833.6 ₪  3,500.00   ₪  2,333.60    ₪ 39,671.20  
מלווי

  17,500.80 ₪    5,833.60 ₪      -             ₪ 5833.6  $1,600.00 3 ם

  57,172.00 ₪  סה"כ      
 הוחלט: לאשר.

 
למאיץ14. טוב, הר ספר מבית פיזיקה מגמת תלמידי 7 ,2017 דצמבר בחודש שהתקיימה משלחת                אישור

השתתפות עלות כמו לתלמיד ₪ 1500) חינוך משלחות מתקציב ₪ 10,500 של בסך בשוויץ                החלקיקים
 לפולין).

 הוחלט: לאשר.
 

.15, 26.7.18 – 15.7.18 התאריכים: בין מלווים 3 + תלמידים 16 לוירצבורג נוער למשלחת יציאה                 אישור
 השתתפות המועצה עבור המלווים  1656 $.

 הוחלט: לאשר.
 

.16- טוב הר ספר מבית מורה זוהר סיגל המשלחת ראש – לנומברכט 25/9/18 ב- נוער למשלחת יציאה                   אישור
 650 $ השתתפות המועצה.

 הוחלט: לאשר.
 

  העברת הקרקע עליה הוקם יד חריף מבעלות קיבוץ צרעה לבעלות המועצה ללא תמורה.17.
 

יד של הקרקע העברת מאשרת המועצה מליאת המועצה, תושבי לטובת ציבוריות למטרות משמשת חריף יד                 החלטה:
כלל רמ"י, לאישור בכפוף היום שקיים כפי ציבורי לשימוש המועצה לבעלות מצרעה תמורה, ללא                חריף,
שיהיה ככל המועצה. על יחולו הציבורי, בשימוש הכרוכים בעתיד ושיידרשו העבר בגין שנדרשו               התשלומים

 שינוי מהמצב הקיים בכל הקשור למבנה ו/או להסכם ההפעלה השינוי יובא להכרעת מליאת המועצה.
 פתיחת חשבון בנק ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות + הורים בבתי הספר:18.
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  פרטי הבנק שם ביה"ס

 רשות /הורים
 בעלת זכות חתימה

 מנהל/ת ביה"ס
 לאשר מורשת

 חתימה מזכירת
 ביה"ס

 לבטל מורשת חתימה

 לאומי סניף 916  חווה חקלאית
 בית שמש

  זאנגי אלה  
  ת.ז. 023810088

  סימה ברקוביץ
 ת.ז. 40723074

  סמדר בשארי
 ת.ז. 056647811

 פתיחת חשבון  האלה
 לאומי סניף 916

 ביג בית שמש

 שרה דמסקי  
 ת.ז. 22449201

  חגית אלון
 ת.ז. 31496386

 

 האלה
 

 סגירת חשבון
 דיסקונט ביג בית
 שמש סניף 167

 שרה דמסקי  ת.ז.  
 22449201  

 נעמי ורקר     ת.ז.
033508680  

 ראובן נורית  ת.ז.
058264151 

 דרור על יסודי
 משלב יצירתי

 דיסקונט ביג בית
 שמש סניף 167

 פיקהולץ שילה
ענבל ת.ז.

032287450 

 נעמי ורקר ת.ז.
033508680 

  ורדה איפרגן
 ת.ז. 057728727

     
 בנק דיסקונט סניף השחר

 167 ח-ן 88870
  שטרית שגיא

 ת.ז. 29365749
 סימה ברקוביץ ת.ז.

40723074 
 אתי סיידוף ת.ז.

52138153 
  איגוד סניף 051 מרחבים

 ח-ן 2680014
  עפרה בהרב

 ת.ז. 32938383
  מיכל שלום

  ת.ז. 31995608
  ליאור טחורש

 ת.ז. 59634543

 דליה אלקון ת.ז.
24611469  

     
 

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור דוחות כספיים לשנת 2017 של הועדים המקומיים:19.
        

  
 שם

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום הישוב
 עודף/גרעון-

 לשנה המבוקרת
 עודף/גרעון-

 מצטבר

 31.12.2017 אורה 1
 בועז מקלר

 277 216 1582 1798 ושות'
 0 0 321 321 ברית פיקוח 31.12.2017 הראל 2
 30 40- 1545 1505 יעקב זיו 31.12.2017 צובה 3

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לישובים לשנת 20:2018.
    

 מגורים למ"ר (*)  סך התקציב הישוב מס'
 10.30 1,642 קרית ענבים 1
 7.25 300 שדות מיכה 2
 21.11 715 מטע 3

 הוחלט: לאשר.
 

 תבר"ים לסגירה בשנת 21:2018.
       

 מס'
 הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר תבר

עודף/גרעו
 הערות ן

 0 417,384 417,384 417,384  מבוא ביתר-בית העם 4146
 תבר

  שהסתיים
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 0 57,000 57,000 57,000 סיוע באחזקת בסיסי מגב 2016 4261
 תבר

  שהסתיים

 0 317,500 317,500 317,500  הר טוב-ענן חינוכי 4271
 תבר

  שהסתיים

 0 107,141 107,141 107,143 בטיחות בדרכים 2017 4281
 תבר

  שהסתיים

 0 978,177 978,177 1,000,000 ציוד מחשוב ומחשבים מוסדות חינוך 4265
 תבר

  שהסתיים
    1,899,027 1,877,202 1,877,202 0   

 הוחלט: לאשר.
 

 ריכוז עדכוני תקציב:22.
  עדכון תקציב רזרבה 

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 184 50- 234 רזרבה לפעולות – חינוך 1819999/999
 517 50 467  רזרבה לפעולות - שונות 1613999/999

 701 0 701  סה"כ הוצאות  
     

  
  עדכון תקציב רזרבה מותנה

          הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 0 700 700-  הכנסות ארנונה מותנה 1111000/108
 116,715- 700- 116,015- ארנונה-גביה 1111000/100

 116,715- 0 116,715-  סה"כ הכנסות  
 

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 0 233- 233 רזרבה לפעולות - שונות – מותנה 1613999/960
 0 233- 233 רזרבה לפעולות - חינוך – מותנה 1819999/960
 0 234- 234  רזרבה לפעולות - תרבות - מותנה 1829999/960
 750 233 517  רזרבה לפעולות - שונות 1613999/999
 417 233 184 רזרבה לפעולות – חינוך 1819999/999
 241 234 7 רזרבה לפעולות – תרבות 1829999/999

    1,408 0 1,408 
     

  
  עדכון תקציב נאמן למקום

         הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 62- 62- 0  השתת' מ. הפיס-פסטיבל נאמן למקום 1251000/741
 62- 62- 0  סה"כ הכנסות  

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 141 100- 241  רזרבה לפעולות - תרבות 1829999/999
 162 162 0 פסטיבל נאמן למקום 1822100/756

 303 62 241  סה"כ הוצאות  
     

  עדכון תקציב ספורט 
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 60- 60- 0 הכנסות מדמי שימוש באולמות ספורט 1329300/411
 363- 43- 320- הכנסות מהשתתפות הורים-חוגים 1329300/410

 423- 103- 320-  סה"כ הכנסות  
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          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 992 215 777  שכר מדריכי ספורט 1829300/110
 159 20- 179 עבודות קבלניות פרחי ספורט 1829300/750
 49 92- 141  רזרבה לפעולות-תרבות 1829999/999

 1,200 103 1,097  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב חינוך - עין כרם 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 1380 100 1280 הקצבה יעודית עין כרם 1815600/812
 317 100- 417 רזרבה חינוך 1819999/999

 1,697 0 1,697  סה"כ הוצאות  
     

  
 
 
 
 

 עדכון תקציב  רווחה
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 84- 84- 0  עמותה לקשיש - השתת' בשכר 1341000/790
 120- 120- 0 מע"ש רוגלית - השתת' שכר 1341000/791

 204- 204- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 5,856 204 5,652 שכר עובדי מחלקת רווחה 1841000/110

 5,856 204 5,652  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב  יד חריף 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 29 21- 50  להקות אתניות - פסטיבל 1826000/980
 81 21 60 שונות לחוגים+מופעי סוף שנה 1825100/780
 20 30- 50  אחזקת ריהוט וכלים 1825000/450
 60 30 30 יד חריף הוצ' שונות 1825000/780

 190 0 190  סה"כ הוצאות  
     

  עדכון תקציב  הנגשת קלפיות 
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 21- 21- 0  השתת' מ. הפנים-הנגשת קלפיות 1439000/910

 21- 21- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 21 21 0 הנגשת קלפיות - עבודות קבלניות 1939000/750

 21 21 0  סה"כ הוצאות  
     

  
  עדכון תקציב  שמירה מוסדות חינוך

         הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 2,954- 285- 2,669- השתת' משטרת ישראל שמירה מוסדות חינוך 1317100/990
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 2,954- 285- 2,669-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 4,152 515 3,637  שמירה מוסדות חינוך 1817100/750
 220 160- 380 ניקיון-בי"ס ממ"ד קרוב 1813210/750
 200 30 170 נקיון- בי"ס מתתיהו 1813203/750
 193 15- 208 ניקיון - בי"ס ממ"ד נחושה 1813211/750
 260 10- 270 ניקיון-עין הרים 1813204/750
 258 5 253  ניקיון - השחר 1813202/750
 270 50- 320 נקיון- עין ראפה 1813206/750
 370 50- 420  ניקיון-צור הדסה הדסים 1813209/750
 256 130- 386 ניקיון-צור הדסה צורים 1813212/750
 96 60 36  ניקיון-משלב יצירתי 1815410/750
 230 120- 350 ניקיון בי"ס לביא 1813213/750
 35 35 0  ניקיון מרחבים 1813410/750
 568 25 543 ניקיון-מועצה 1613000/750
 2,600 200 2,400 הקצבה ברנקו וייס 1815320/810
 117 50- 167  גני ילדים-טלפון 1812200/540

 9,825 285 9,540  סה"כ הוצאות  
     

  עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים בסיכון 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 18 35- 53  תוכנית לאומית לילדים -נוער פעולות 1843922/750
 172 35 137  תוכנית לאומית לילדים -נוער שכר 1843922/110

 190 0 190  סה"כ הוצאות  
  

 
  עדכון תקציב חינוך - שיקום שכונות

          הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 31- 31- 0 השתת' מ. החינוך-שיקום שכונות 2018 1312200/927
 31- 31- 0 סה"כ הכנסות  

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 31 31 0 שיקום שכונות 2018-עבודות קבלניות 1812200/757
 31 31 0  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב חינוך 
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 26- 5- 21- השתת' מ. החינוך-הצטיידות 1313300/924

 26- 5- 21-  סה"כ הוצאות  
     

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 65 15 50  הצטיידות חינוך מיוחד פרטני 1813300/931
 493 15- 508  גינון בתי ספר יסודיים 1813200/421
 26 5 21 הצטיידות חינוך מיוחד 1813300/930

 584 5 579  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב  שכר וטרינר 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 845 78- 923 משכורות וטרינר 1714100/110
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 78 78 0 עבודות קבלניות וטרינר 1714100/750

 923 0 923  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב  מיחשוב 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 300 30- 330 הוצאות תקשורת 1613000/540
 213 30 183 הוצאות מיחשוב 1615000/570

 513 0 513  סה"כ הוצאות  
     

  עדכון תקציב חינוך-גני ילדים 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 120 12- 132 הקצבות חומרי ניקוי 1812200/721
 26 12 14  גינון בתי ספר יסודיים 1812200/755

 146 0 146  סה"כ הוצאות  
     

  
 עדכון תקציב רווחה-תוכנית לצעיר 2018

         הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 453- 60 513-  טיפול בילד בקהילה 1343502/930
 42- 0 42- טיפול בילד בקהילה - צד ג' 1343502/420
 60- 60- 0 יתד תוכנית לצעיר 2018 1347103/930

 555- 0 555-  סה"כ הכנסות  
     

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 660 80- 740 טיפול בילד בקהילה 1843502/840
 44 44 0 יתד תוכנית לצעיר 2018 1847103/840
 36 36 0 שכר - יתד תוכנית לצעיר 2018 1847103/110

 740 0 740  סה"כ הוצאות  
     

  
 
 
 
 
 

  עדכון תקציב נוער
          הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 210- 210- 0 פעילות בני המושבים-טיולים וסמינרים 1328220/423

 210- 210- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 210 210 0 פעילות בני המושבים-טיולים וסמינרים 1828205/754

 210 210 0  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב חינוך - שכר עין הרים 
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 124- 124- 0 השתת' בי"ס עין הרים בשכר 1313204/421

 124- 124- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות
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 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 124 124 0  שכר עין הרים פיצול כיתות 1813204/111
 124 124 0  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב כללי 
          הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 0 1,000 1,000- אגרות ניקוז 1472000/412
 2,164- 2,164- 0 השתת' מ. הפנים-קרן לצימצום פערים 1191000/918

 2,164- 1,164- 1,000- סה"כ הכנסות  
 

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 2,270 870 1,400 ביטוחי מועצה 1613000/440
 1,051 301 750 הוצ' משפטיות-עבודות קבלניות 1617000/751
 0 7- 7  אגוד ערים לכבאות השתת' 1724000/830

 1,921 1,164 757  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב נוער-פעילות קיץ 
          הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 103- 103- 0 השתת' מ. החינוך-עיר הילדים והנוער 1329300/923

 103- 103- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 103 103 0 עבודות קבלניות-עיר הילדים והנוער 1828200/753

 103 103 0  סה"כ הוצאות  
     

  
 עדכון תקציב מילגות

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 1502 3 1499 מילגות סטודנטים 1832400/850
 57 2- 59 עבודות קבלניות -פעילויות לסטודנטים 1832400/750
 38 1- 39 פעולות תרבות - עבודות קבלניות 1822100/752

 1,597 0 1,597  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב שכר 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 848 206 642 משכורות חשמלאים 1743000/110
 140 50- 190 שכר עובדי מינהל משלב יצירתי-דרור 1815410/110
 68 40- 108 שכר - חווה חקלאית 1813700/110
 729 116- 845 שכר וטרינר 1714100/110

 1,863 0 1,863  סה"כ הוצאות  
     

  
 
 

 עדכון תקציב אחזקת מבני ציבור
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 35 35 0 שכר-אחזקת מבני ציבור 1741001/110
 65 5- 70 פעולות ספורט בית ספרי 1829300/781
 125 5- 130 ליגות כדורגל/כדורשת ייצוג 1829310/753
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 18 15- 33 אולמות ספורט אזוריים 1829200/750
 149 10- 159 עבודות קבלניות פרחי ספורט 1829300/750

 392 0 392  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב עיר ללא אלימות 
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 9- 9- 0  השתת' ישובים סיירת מחצלות 1269000/424

 9- 9- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 9 9 0 עבודות קבלניות-סיירת מחצלות 1613001/756

 9 9 0  סה"כ הוצאות  
          

 עדכון תקציב השתלמויות 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 733 17- 750 רזרבה לפעולות שונות 1613999/999
 197 17 180  קורסים מיקצועיים 1618000/521

 930 0 930  סה"כ הוצאות  
     

 עדכון תקציב יד חריף 
          הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 157- 157- 0  השתת' מ. החינוך- פרוייקט קונסרבטוריון 1325100/921

 157- 157- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 157 157 0 עבודות קבלניות - פרויקט קונסרבטוריון יד חריף 1825100/752

 157 157 0  סה"כ הוצאות  
 

 תב"רים:23.
     עיצוב מרחבי למידה על יסודי צור הדסה 23.1

    תקציב מקור מימון 
    80,000 משרד החינוך 
    80,000 סה"כ 

 
 .הוחלט: לאשר

     
     הצטיידות טכנולוגית מוס"ח 23.2

    תקציב מקור מימון 
    100,000 משרד החינוך 
    100,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר

     
     עדכון ושדרוג ציוד תקשוב צורים עין ראפה 23.3

    תקציב מקור מימון 
    160,000 משרד החינוך 
    86,000 קרנות רשות 
    246,000 סה"כ 

 

 הוחלט: לאשר
 
 
 
     

      חווה חקלאית - 3 מבנים יבילים 23.4
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    תקציב מקור מימון 
    210,000 משרד החינוך 
    210,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר

     
     הצטיידות חינוך 23.5

    תקציב מקור מימון 
    300,000 מפעל הפיס 
    300,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר

     
     מיחשוב חינוך 23.6

    תקציב מקור מימון 
    200,000 מפעל הפיס 
    200,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר

     
     מבני חינוך ובדק בית 23.7

    תקציב מקור מימון 

 מילוות מבנקים 
2,000,00

0    

 סה"כ 
2,000,00

0    

 
 הוחלט: לאשר

     
     עדכון תב"רים 

     תב"ר 3183 - מועדון פיס לגיל הזהב נחשון 23.8
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  1,001,924 30,887 971,037 מפעל הפיס 
  767,425 30,887- 798,312 קרנות רשות 
  130,651 0 130,651 מלוות מבנקים 

  
1,900,00

0 0 1,900,000  

 
 .הוחלט: לאשר

     
     תבר 4290 - מסילת ציון-הסדרת נחל מאיר 23.9

  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  525,121 90,121 435,000  רשות ניקוז ירקון 
  435,000 90,121 525,121  

 
 הוחלט: לאשר

     
     תב"ר 4280- צור הדסה מוסדות ציבור 23.10

  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 

 משרד הבינוי והשיכון 
5,466,14

7 1,601,824 7,067,971  

  
5,466,14

7 1,601,824 7,067,971  

 
 הוחלט: לאשר

     

23.11 
 תב"ר 4009 - גבעת יערים - גינה ציבורית פיס

     ירוק
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  328,185 11,815- 340,000 מפעל הפיס 
  11,815 11,815 0 קרנות רשות 
  340,000 0 340,000  
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 .הוחלט: לאשר
 
 
     

     תבר 3925 - גיזו - הקמת מועדון פיס לנוער 23.12
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  952,800 37,000- 989,800 מפעל הפיס 
  708,063 0 708,063  מילוות מבנקים 
  37,000 37,000 0 קרנות רשות 

  
1,697,86

3 0 1,697,863  

 
 .הוחלט: לאשר

     
      תבר 4021 - הר טוב מקיף על יסודי 23.13

  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 

 מפעל הפיס 
4,004,20

5 -29,442 3,974,763  

 משרד החינוך 
1,815,79

6 0 1,815,796  
  724,831 0 724,831  קרנות הרשות 

  מילוות מבנקים 
2,116,87

2 0 2,116,872  

  
8,661,70

4 -29,442 8,632,262  

 
 .הוחלט: לאשר

     
      תבר 4035 - גיזו - הקמת מעון יום בנחושה 23.14

  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  353,481 53,921 299,560 מפעל הפיס 

  משרד התעשיה והמסחר 
2,700,00

0 0 2,700,000  
  246,079 53,921- 300,000 קרנות רשות 

  
3,299,56

0 0 3,299,560  
     .הוחלט: לאשר 

 
 

 פרוטוקול מתומלל
 

 טוב אחר הצהרים טובים לכולם שלום לכולם התעכבתי בכוונה שיהיה קוורוםניב ויזל:
 לתחילה, בובי נכנס אפשר להתחיל, ברוכים השבים,

 
 תודה ברוכים הנמצאיםדובר:

 
רוצהניב ויזל: אני כל קודם אז הסעיפים, אל לרוץ נתחיל זה ואחרי ראש יושב הודעות כמה                 יש

ישראל משטרת בעצם ומתן, משה הגיד אפשר אי ומשתן, משא באיזשהו שאנחנו              לדווח
לנו בא הזה הדבר הארץ, בכל הירוקה המשטרה את שסוגרים המפכ"ל ידי על               החליטה
אפילו מקבלת האחרונות השנים כל יהודה במטה הירוקה המשטרה אנחנו, בהפתעה             די
את להפוך החליטו אבל ארצי, בכלל ראשון מקום על תפקוד, על המשטרה מטעם               פרס
ולשר, למפכ"ל מכתב, שעבר שבוע הוצאתי אני כחולה, למשטרה הירוקה            המשטרה
מול שהעבודה דעים תמימי שכולנו חושב אני הזו, ההחלטה את לשנות לנסות              בשביל
אנחנו ולכולם הישובים לפתרון עזר בגדול הצליח האחרונות בשנים הירוקה            המשטרה
ואני כרגע שהוחלט מה זה אבל הגזרה רוע את לשנות שנצליח המחוז בעזרת               מקווים
הקדנציה סיום עד מליאות 2 עוד נשארו בעצם אנחנו ישיבות מועדי למליאה, פה               מדווח
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שהיא אחרונה והמליאה ב5/9 הלימודים שנת תחילת לאחר תהיה נוספת הבאה             מליאה
ב10/10 הבחירות לפני יום 20 לפני שבועיים תהיה חגיגית, כזאת פרידה מליאה              יותר
לכם ישלח שיגיעו מאוד חשוב שתרשמו מציע ואני לנו שנשארו המליאות שתי              אלה
את להגיש צריכים אנחנו יולי חודש בסוף הזה החודש בסוף ב30 האלה, למליאות               זימון
כל את תקבלו הישובים כל אתם אנחנו יהודה מטה של המתאר לתוכנית              ההתנגדויות
או היום זה את תקבלו יהודה מטה של שהבטחנו כמו העצמית ההתנגדות את               תקבלו
חשוב אומר שאני ומה יישוב כל יהודה מטה של העצמית ההתנגדות את בבוקר               מחר
התנגדות להוסיף או משהו להוסיף רוצה או שרצה מי כל ידענו כן ידענו לא יגידו                 שלא
להיות יכול כי התנגדות להגיש צריכים הם בכלל האם לשאול אלי שפנו ישובים יש                או
את לישיבה זימנו לחודש וב24 יסתכלו שיקראו אותם מספקת המועצה של             שההתנגדות

  שבעת הישובים שדיברנו איתם ומי שרוצה שישלח לנו הערות ושנספיק להוסיף אותם.
 

 מועדי ישיבות מליאה 5.9.18,  10.10.18
 ניב מעדכן את המועדים לישיבות הבאות עד לבחירות.

 אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 16/5/18
 הוחלט: לאשר.

 
  אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 25/4/18

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 30/5/18
 הוחלט: לאשר.

 
פרוטוקולניב ויזל: אישור למאי ה16 מתאריך המועצה מליאת ישיבת פרוטוקול אישור 2             בסעיף

מה ובנייה לתכנון משנה ועדת פרוטוקול אישור מה25/4 ובנייה לתכנון משנה            ועדת
30/5 

 
  על הסעיף של האישור פרוטוקול הקודםצחי:

 איזה סעיף?ניב ויזל:
שלצחי: הסעיף של הסבר היה קודמת מליאה בישיבת עלה מליאה ישיבת פרוטוקול              שתיים

עסקנו ולא הזה הסעיף את הסברנו שרק חושב אני המועצה של ובנייה תכנון לחוק 116               
איזה הזאת במליאה לעלות רוצה ואני באוויר דברים היו דבר, שם נגענו ולא אמרנו                ולא
אנשים כמה איזה או גוף איזה יודע לא כמו זה הוועדה בתוך לבנות לעשות לנסות                 רעיון
בפנינו שהובא הזה ההסבר כי לתושבים תשובות לתת מנת על מקצועיים מספיק              שיהיו
פתאום שאנשים גדולה מאוד אנדרלמוסיה דעתי לפי יצר המושבים לתוך ירד כמובן              זה
עו"ד מיני מכל פניות מיני כל מגיעים נמצאים, הם סיטואציה באיזה מבינים              לא
ואני המידע, של בנושא גדולה מאוד אנדרלמוסיה יש סיפורים להסדרות,            אדריכלים
עבר הוא יודע לא מועצה... בתור מאתנו נלקח שהוא איפה שבגלל משהו שזה               חושב
ל.... אפילו מענה נותן שהיה לוועדה פונים היינו אם ראוי היה כן אחרים,               לגופים
בתוך סדר קצת לעשות כדי משהו איזה יודע לא מחייב לא ראשוני ייעוץ               ראשוניות

 הבלגן הזה,
גםניב ויזל: אני איך, נראה התכנסות איזשהי נעשה הוועדה בתוך פנים, וועדת אעשה אני               אוקי

בבירור זה עם להתעסק כדאי אם לראות צריך בישובים גם בחירות שיש              מזכיר
בצורה ממש זה עם להתעסק שהתחלנו בכלל יחידים אנחנו אחרות מועצות עם              שעשיתי
פנימית התייעצות נעשה אנחנו ברצינות אומר שאתה מה את לוקח אני אבל              כזאת

 ולראות איך לעשות את זה בצורה מסודרת,
וראשוןצחי: בעסקים שנתקל גורם כל לדוגמא סתם שבירושלים בירושלים שקיים רעיון             זה

(לא המידע כל את עבורך מרכז שיושב מישהו יש שמגישים לפני ואז פונים               עסקים
  ברור) מסביר ואז אתה יוצא לדרך עם הזה,

 אוקי,ניב ויזל:
 גם בירושלים יש משהו כמו...צחי:
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דוד בני .3 אשתאול, חברה חדד שמחה .2 ספיר, אבן יו"ר יששכר חזי .1 למועצה: בחירות ועדת חברי מינוי                     אישור
נוסף חבר .7 מונה טרם ערבי מגזר נציג .6 צלפון. חבר פתיחי גיא .5 שלום, נוה חבר שבטיא אייאס .4 נחושה,                       חבר

 טרם מונה
 הוחלט: לאשר.
ודיברנוניב ויזל: שלחנו אנחנו בחירות ועדת למועצה, בחירות ועדת חברי מינוי אישור צחי,              תודה

גיא שביטה, אליאס דוד, בני חדד, שמחה יששכר, חזי זה שהסכימו אנשים אנשים,               עם
להתכנס צריכה הזאת הוועדה הערבי, מהמגזר (מליאה) לחבר אפשרות ואישרנו            פתיחי,
לראות בשביל רק זה הפנים, משרד הנציג עם יחד בחירות לוועדת פעמים 5 ,4              

 שהנהלים של המועצה תקנים.
 

 אישור קביעת מודד של 2,200 - לצורך קביעת מספר חברי המליאה לבחירות ב- 30/10/18 .
 הוחלט: לאשר.

 סעיף 6 הוא קביעת  מודד של 2,200 לצורך  קביעת מספר חברי המליאה לבחירות,ניב ויזל:
 רגע  אז אתה מאשר עוד שתים עכשיו? זה לא רושם שמות ?בובי:

 כרגע לא כרגע אישרנו את החמישה שרשומים פה אין לי פשוט שם נוסף,ניב ויזל:
 זה המינימום?בובי:

מהניב ויזל: שום אין מזה חוץ זוגי אי יהיה שזה עדיף לא, זה מקסימום או מינימום, פה אין                   לא
אישור ,6 סעיף תראו זה, אחרי ולהוסיף שהמליאה להחליט גם אפשר תחליט              שהמליאה
שנייה, רק לבחירות, המליאה חברי מספר קביעת לצורך 2,200 של מודד             קביעת
חברי של אותו לשנות או הקיים המצב את לאשרר בעצם להגיד בא הזה               הסעיף
זה הדסה מצור שלושה ישוב מכל נציג יש ישובים 57 לנו שיש יודעים אתם                המליאה,
להיות שתהפוך רוצים לא הזה האיזון על לשמור בשביל אנחנו היום, שקורה              מה
בארץ, גדולה הכי מועצה מליאת ככה גם שזה יודעים אתם 100 ,90 ,80 של                מליאה

 אני חושב שירושלים תל אביב זה סביב 32, 36,
 31 בירושלים,בובי:

 מה?ניב ויזל:
 31,בובי:

דברניב ויזל: אותו על תשמור יותר או פחות שהמליאה לאשר רוצים אנחנו גם, אביב בתל                כן
בכמות תלוי או אחד עוד שיכנס להיות יכול אז מאוד שגדלה הדסה צור               למעט
עשינו היום כמו איזון אותו על יותר או פחות זה על לשמור ובשביל בעתיד                שתתאכלס
אם המליאה החלטת גם יהיה שזה מציע ואני הנכון המספר לטובת 2,200 שזה               חישוב
ונתקדם, שנאשר מציע אני אז אחר למשהו זה את להפוך שרוצים וחושבים מתנגדים               אין

 סעיף 7,
 יש מצב של החלטה שאנחנו יכולים להגיד לכל יישוב לא יותר מנציג אחד?בובי:

 לא, כי זה הולך לפי מודד, ולכן אנחנו רוצים לשמור על האיזון הזה אני חושב שהחלטהניב ויזל:
  היא החלטה  נכונה, ואין מה לעשות אנחנו מועצה גדולה,

 
לתקנות 3ו סעיף על-פי לסמכותה בהתאם - 2018 לשנת מילואים לחיילי בארנונה %5 של הנחה קבלת                  אישור
5% של בשיעור הנחה לקבוע המועצה מליאת מחליטה התשנ"ג–1993, מארנונה), (הנחה המדינה במשק               הסדרים
של משוערת (עלות פעיל. מילואים חייל שהוא בנכס מחזיק על הכספים שנת באותה שהוטלה הכללית הארנונה                  מסכום

 כחצי מיליון ₪).
 הוחלט: לאשר.
בהתאםניב ויזל: 2018 לשנת מילואים לחיילי בארנונה 5% של הנחה קבלת אישור 7              סעיף

המועצה מליאת מחליטה המדינה, במשק הסדרים לתקנות 13 סעיף פי על             לסמכותה
על כספים שנת באותה שהוטלה הכללית הארנונה מסכום 5% בשיעור הנחה             לקבוע
אין מיליון חצי היקף סביב היא המשוערת העלות פעיל, מילואים חייל שהוא בנכס               מחזיק
במליאה זה על דיברנו כבר אנחנו כל קודם מילה, להגיד רגע רוצה אני מדויק מספר                 פה
אני זה את נעביר שאנחנו אמרנו כבר שלוש או אחורה מליאות שתי מליאה לי נדמה                 לפני
זה את לעשות שאפשר אמרתי גם אני שכח שמישהו שחשבו מליאה חברי למספר               מודה
מילואים משרת אני גלוי להיות רוצה אני להגיד רוצה אני שנה, סוף עד               רטרואקטיבית
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מהחלטה נהנה ואני מילואים משרת אני נאות גילוי לא, שזה כתוב שיהיה רוצה אני                אז

  הזאת אז גם זה אני רוצה
 

שמישהו וחשב מכתבים ששלח למי מודה גם אני אז השולחן סביב כאלה כמה עוד פה שיש חושב אני נאות כגילוי                      להגיד
לנו יהיה שלא עד וציינתי אמרתי אני כולם של הפעיל מילואים השירות על וגם                שכח
כמקסימום מדובר שבדקנו אחרי זה, את להביא אחריות חסר יהיה זה מדויקים              מספרים
לאשר גאים כמליאה שאנחנו חושב ואני ה400,000 סביב יותר זה להערכתי מיליון              חצי
מילים להרחיב צריך ולא הזה הדבר את אחד פה זה את שנאשר מציע ואני זה,                 את

  נוספות בנושא,
 רק שהמחלקת יודיעו לציבור,רגב:

 שמה?ניב ויזל:
 שיודיעו לציבור שידעו אנשים שמי שבמילואים יכולים לקבל,רגב:

אתניב ויזל: לקבל יוכל שירצה מי זה, את לפרסם ישמחו נציגים פה יש וגם יפורסם זה                 ברור,
 ההנחה, אישור,

  (מדברים יחד)
 כן חברים?ניב ויזל:

 זה לתמיד? זה לתוקף מסויים? למתי זה?יוסי:
אוניב ויזל: לאמץ יכולים אנחנו מדינה החלטת זה אחרת שיוחל עד שנה כל מדובר זה כרגע                 לא

ולא אחרי יהיה שזה בשביל מליאה בהחלטת תלוי שזה אמר הפנים משרד זה לאמץ,                לא
 סתם מליאה, היינו צריכים לבדוק את המשמעות הכספית של הנושא הזה,

 כתוב בנוסח בשנת 2018,ורד כהן:
  אנחנו כרגע אישרנו 2018 ו2019 אני אצטרך להביא את זה עוד פעם,ניב ויזל:

  (מדברים יחד)
 זה רק בנושא ארנונה.ניב ויזל:

 
 

 אישור בקשה לפטור ממכרז לצורך ניהול מו"מ לרכישת  רכב ביוב X 4  4 אגף פיתוח.
 הוחלט: לאשר.

 
כלניב ויזל: בתוך שאנחנו הביוב של הרכב את להחליף חייבים אנחנו ביקשנו אנחנו 8               נושא

על מדבר לא אני השותף כל הקריאות לכל הביובים את מתקנים הזמן כל               הישובים
  הביוביות אני מדבר על הרכב של המועצה

 מה שצמח נוסעיהושוע:
אישורניב ויזל: קיבלנו אנחנו מטורפות שלו העלויות ישן מאוד הוא הזה הרכב נוסע, שצמח               מה

פעמים פרסמנו שאנחנו היא הבעיה מאושר תבר לנו ויש אותו להחליף הפנים              ממשרד
בגלל אז הזה הרכב את לרכוש הצלחנו לא בקשה הגיש לא אחד אף ובמכרזים                מכרזים,
פשוט, למליאה פה זה את מביאים אנחנו מחיר הצעות נוהל מעל קצת הוא שלו                שהמחיר
זה את שהעברתי מקווה אני במכרז ולא מחיר הצעות בנוהל הרכב את לרכוש               לבקש

 מדויק,
 מה עלויות?בובי יהושוע:

מיניב ויזל: כאלה רכבים סוגי 3 יש שקל, אלף 230 ,220 טועה לא אני אם סביב זה                  עלויות
וברמת מבוקשים מאוד רכבים זה שאלה פה אין הרכב, את נקנה אנחנו הזול את                שיגיש

 מכרז הם פשוט לא משתתפים, חברות לא מגישות הצעות,
 חברות לא מגישות,ורד כהן:
  אז אנחנו רוצים לעשות את זה בנוהל הצעות מחיר,ניב ויזל:
לנוורד כהן: לתת בעצם החלטה מקבלים אנחנו ברורה, תהיה שההחלטה כדי לחדד רק רוצה               אני

ממכרז ופטור מכרז, מחייב אכן הזה הסכום כי ממכרז בפטור ומתן משא לנהל               אפשרות
בוסקילה שמעון זה הזה העניין את שמנהל מי החברות אחת עם הרכב את               לרכוש
מסבירה שבעצם דעת חוות בפני והניח כתב גם והוא הרכבים של הרכישה על               שאחראי
את להגיש לבוא אחד רכב בשביל מהחברות אחד לאף רצון אין כי הצעות הוגשו                שלא
של רק סמכות זה המועצות לצד ח' 22 סעיף לפי המכרז את לרכוש לא                המעטפה

 עמוד 16 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 18/7/18
 



 
של ומתן המשא של הזה להליך לגשת גם לנו ויש לנו לאשר יכולה המליאה                המליאה,

  פטור ממכרז,
 סליחה,חיים כהן:
 כן,ניב ויזל:

 אם  יש פטור ממכרז  ולא יתנו לנו בשום מכרז,חיים כהן:
 לא שומעים, לא שומעים כלום,דובר:

רקחיים כהן: אני במיוחד, מכרזים, ללא הצעות לקבל הולכים וכרגע הצעות נתנו לא              שהחברות
 שואל אם... אתם רוצים?

 יש 3 חברות בלבד,ניב ויזל:
 איזה?חיים כהן:

 
 
 

שברולט,ניב ויזל: זה נכון זוכר אני אם הזה, הרכב את שמספקות בלבד חברות 3 מסביר,                אני
זה המכוניות שלושת הזו ההצעה ההצעות, את נותנים הן מבקשים הם ופורט,              דוייטס

 בסדר מבחינתנו מי שיגיש את ההצעה ה...
 אני אומר ל... רק את השברולט,חיים כהן:

  (מדברים יחד)
המחירניב ויזל: את צריכים בסוף אנחנו אבל בסדר במחירים, וזה במידה זה, את נרשום               אנחנו

  הזה,
  אז אני אומר הרכב בין שלושתם (מדברים יחד)חיים כהן:
תוקףניב ויזל: הארכת את תסבירי ורד מחיר, בהצעות יהיה זה מקרה בכל ההערה את               רשמנו

  מקבלות הגבייה רגע,
שירותיורד כהן: לעניין פה קיבלנו שאנחנו עזר חוק במועצה יודעים שאתם כמו לנו יש               טוב

אני הגביה את לעשות תוכל שבעצם כדי החוק תוקף את הארכנו אנחנו שנה בכל                שמירה
חוק את מאמצים, שלא ישובים ויש שמאמצים ישובים יש מדף חוק שזה לכם               מזכירה
שלו התוקף את להאריך אמורים היו בדצמבר אמורים היו בנובמבר 2018 בשנת              העזר
אז הכיסאות בין נפל זה וכנראה לידה בחופשת נעשה... לא זה ולצערי נוספות               לשנתיים
שאתם מה ,2018 שנת את לגבות יוכלו שבעצם כדי עכשיו זה את מביאים               אנחנו
התעריפים אם לשמירה העזר חוק של היום הקיים העזר חוק את בעצם זה פה                מאשרים
הזו, השאלה תעלה שלא כדי מבהירה אני בעיה לנו הייתה הדסה בצור היום               הקיימים
במליאה שיבוא אחר שלם סיפור וזה ... להיום שנכון התעריף עם בעיה              הייתה
שלקח אורבניקס חברת עם חדש, תעריף נעשה החדשים, התעריפים עם לדיון             בספטמבר
זה היום מאשרים שאנחנו מה הבאה במליאה זה על נרחיב אנחנו אבל המכלול כל                את
ובעצם אותו שירצו ישובים יש ימשיך שהוא כדי הקיים, העזר חוק של              הארכה

 באמצעותו הם גובים את ההיטל,
 

מנכ"ל, משכר 90% הינו שכרן גובה המועצה: מהנדסת שכר ועדכון המשפטית היועצת כהן ורד שכר                 עדכון
95% ל- שכרה את לעדכן ניתן 15/2/11 מיום השכר על והממונה הפנים משרד מנכ"ל לחוזר                 בהתאם

 משכר מנכ"ל דרגה 6, השכר והעדכון מתוקצבים בתקציב המועצה.
 הוחלט: לאשר.

 
הפנים משרד מנכ"ל לחוזר בהתאם מנכ"ל, משכר 85% שכרו גובה המועצה: מנכ"ל תורן פיני שכר                 עדכון
95% ל- היא הבקשה מנכ"ל, משכר 100% ל- שכרו את לעדכן ניתן 1.1.2018 מיום השכר על                 והממונה

 , השכר והעדכון בתקציב המועצה.
 הוחלט: לאשר.

 
שלניב ויזל: סעיפים הם ,11 וסעיף 10 סעיף רגע, לצאת ומפיני מורד מבקש אני ורד,                תודה

משרד מנכל חוזה לפי הוא 10 סעיף כי סעיפים שני זה מנכל חוזה פי על שכר                  עדכוני
זה ולכן ה1/1/18 לפי זה מועצה מנכל לפי זה 11 וסעיף 2011 לפברואר מ15                הפנים
היועצת לורד אותו לאשר שצריך שכר בהסדר בשניהם מדובר שונים סעיפים בשני              בא
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בחזרה, להם אקרא אני מאושר זה אם המנכל, תורן ולפיני המהנדסת למיכל              המשפטית

 טוב כרגיל אני אגיד שיהיה אחד מתנגד שלאר יחשבו
 מה עלויות בשכר?דובר:

  אני אין לי פה את ה, זה 5 אחוז תוספת להגיד לך כמה זה יוצא אני יכול רגע לחשוב,ניב ויזל:
  (מדברים יחד)

רוציםניב ויזל: אתם ... הרחובות את נאשר בינתים אנחנו בסדר, בחזרה, בינתים להם תקראו               טוב
הכפירה, דרך הצבעוני, הלוטם ברור) (לא ה... שזה כמו שמאשרים או לכם אקריא               שאני

 ומשעול המרווה,  בני רגע נו מה איתם,
 הם העדיפו להישאר בחוץ הם רוצים 20%,דובר:

  נשנה את ההחלטה,  טוב אחרי ויכוח גדול זה  אושר נעבור הלאה, בני בבקשה,ניב ויזל:
 
 

בפסטיבל השתתפות בפרס זכו בגינה ארצית בתחרות זכו חריף יד של והמוזיקה המחול משלחת יציאת                 אישור
והמחול. המוסיקה עולמות בין ומפגש נוער מפגש מהווה הפסטיבל קוריאה, בדרום לנוער ומוסיקה               מחול
של כוללת עלות מלווה, והורי צוות חברי 2 בליווי 31/7/18 - 24/7/18 בתאריכים לשבוע                היציאה

 המשלחת הינה 57,172 ₪ לפי החלוקה הבאה:
 

כמו 
 ת

 עלות
 בדולר

 שער הדולר
 תשלום סה"כ בש"ח 28.06.18

 סה"כ תשלום תשלום מועצה עצמאי
 מועצה

      ₪   $1,600.00 17 ילדים
3.65  

5833.6 ₪  3,500.00   ₪  2,333.60    ₪ 39,671.20  
מלווי

  17,500.80 ₪    5,833.60 ₪      -             ₪ 5833.6  $1,600.00 3 ם

  57,172.00 ₪  סה"כ      
 הוחלט: לאשר.

 
 

החלקיקים למאיץ טוב, הר ספר מבית פיזיקה מגמת תלמידי 7 ,2017 דצמבר בחודש שהתקיימה משלחת                 אישור
 בשוויץ בסך של 10,500 ₪ מתקציב משלחות חינוך (1500 ₪ לתלמיד כמו עלות השתתפות לפולין).

 הוחלט: לאשר.
 

(לאבני אלירז: עיריית של במוזיקה משלחת יציאת של אישור 13 סעיף ככה טוב טובים               צהרים
לפסטיבל יוצאים והם להם מפרגנים ואנחנו ארצית בתחרות שזכתה משלחת זה             ברור)
בטוח זה ושמה קוראיה, בדרום קוראיה בצפון לא קוריאה, בדרום נוער של              ומוזיקה
שהיא משתתפים זה השאר וכל מבוגרים שני של יצירה על מדברים ואנחנו              יותר
ב כבר שהתקיימה משלחת של אישור 14 סעיף מרקדנים, וחלק מנגנים חלק             מורכבת
ההשתתפות רם? משהו להגיד רוצה חלקיקים, Xב שיצאו תלמידים שם היה 2017            
איזושהי נעשתה כי בדיעבד לכאן מובן זה 10,500 של כוללת ועלות בשוויץ              הייתה
החינוך של התקציב בתוך היה זה אבל עבודה הזמנת לזה סודר שלא בכך קטנה                טעות
של השתתפות וזה בדיעבד זה את לאשר מבקשים אנחנו ולכן החינוך תקציב              מתוך

  1,500 שקל לתלמיד כמו שיוצאים במשלחות לפולין.
 

, 26.7.18 – 15.7.18 התאריכים: בין מלווים 3 + תלמידים 16 לוירצבורג נוער למשלחת יציאה                 אישור
 השתתפות המועצה עבור המלווים  1656 $.

 הוחלט: לאשר.
 

החודשבני אלירז: שרוצים מלווים 3 + תלמידים 16 לוירצבורג נוער משלחת יציאה 15              אישור,
 ויש פה השתתפות של  1,600 ומשהו דולר, ו

 רגע אבל ה1,600 זה רק המלווים זה מה שכתבתם?יהושוע:
 כן,בני אלירז:

 התלמידים משלמים?יהושוע:
אנחנובני אלירז: המלווים עבור רק המלווים, עבור רק משלם אחד כל כן, משלמים              התלמידים

משלחות רצים אנחנו לשנתיים אחת בוירצבורג ככה יוצאת נוער של המשלחת             משלמים,

 עמוד 18 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 18/7/18
 



 
חלקם משימות מיני כל להם יש אחרות נוער משלחות עם שמה ועובדים שיוצאים               נוער
ועושים הולכים יהודים עלמין בתי של שיקום בזמנו דוד ירמי אז איתי שהיה מי                למשל
בית בהם שהיה יהודים בתים של מינפוי על בתים של ציוד חומה... פרויקט               איזשהו
שאנחנו ניכרת תרומה לו שיש חושב אני חשוב קשב כאלה, דברים מיני וכל               כנסת

 הולכים ואנחנו מקבלים, כמו כן  יש סעיף נוסף 16 שהוא...
 יש לי שאלה 15/7  הזמנתם כבר עכשיו אני צודק?זביר:

 אם אתה לא מאשר נחזיר אותם, אני  לא יודע להגיד ... יכול להיות שיש פה טעותבני אלירז:
  בתאריכים,

  (מדברים יחד)
 

650 - טוב הר ספר מבית מורה זוהר סיגל המשלחת ראש – לנומברכט 25/9/18 ב- נוער למשלחת יציאה                    אישור
 $ השתתפות המועצה.

 הוחלט: לאשר.
 

רקבני אלירז: אנחנו כאן נוער של משלחת כן גם לנומברכט משלחת של יציאה אישור               ככה
הכול זה המשלחת את מלווה היא דולר 650 של בעלות סיגל המשלחת ראש את                מממנים

  תודה.  פתאום אני רואה דברים שלא ראיתי קודם,
 לשאלתך רק הורים של מור אם לא מאשרים אז לא יקבלו אותנו,  טוב,  סעיף 16ניב ויזל:

 אישרנו.
 

רשות דרישות על הסבר תמורה, ללא המועצה לבעלות צרעה קיבוץ מבעלות חריף יד הוקם עליה הקרקע                  העברת
 מקרקעי ישראל ימסר בנושא.

 
 סעיף 17,  העברת קרקע עליה הוקם יד חריף מבעלות קיבוץ צרעה לבעלות  המועצהניב ויזל:

 ללא תמורה, אני אתן לורד,
 טוב אנחנו קיבלנו פניה, של קיבוץ צרעה. קיבוץ צרעה קיבל ... מנהל מקרקעי ישראלורד כהן:

 אם אני זוכרת נכון את הסכום משהו כמו 19,000,000 שקלים על שימושים חורגים,
 לתוך הקיבוץ, אנחנו מתייחסים היום רק למשהו קונקרטי וספציפי  לתוך השומה הזאת

 יש סכום  של  2.38 מיליון ₪ על שימוש חורג ע מבנה יד חריף, כולם יודעים מה זה
 מבנה יד חריף  אין צורך להסתיר בעצם שם מתנהלים כל חוגים והפעילות של ילדי מטה

 יהודה, קיבוץ צרעה...
 לא  רק חוגים גם בסתוך בית הספר מה שאנשים יוצאים ל... בתוך בית ספר,יהושוע:
  כן כן גם בית ספר נכון,ורד כהן:

  (מדברים יחד)
שמצויורד כהן: המבנה על מדברים אנחנו שלוחת על מדברים לא אנחנו אבל שלוחות 4 פה                יש

למועצה פנה קיבוץ... חריף יד מוסד של המרכזי המבנה בעצם שהוא צרעה              לכוון
שם על הקרקע את להעביר רוצים הם הקרקע, את נקבל בעצם אנחנו ש,               בבקשה
תהיה גם היא שהשומה כמובן ואז מועצה קרקע תוגדר הזו הקרקע שבעצם כדי               המועצה
עמותה יש העמותה, בבעלות הוא המבנה המבנה, את הקרקע על יש אחרים,              בסכומים
שהם מה הקיבוץ של היא והקרקע העמותה בבעלות המבנה חריף יד עמותת              שנקראת
מטה אזורית מועצה הם הקרקע של העברה את לאשר זה מהמועצה היום              מבקשים
המועצה עם אנחנו שם החורג השימוש של השומה של העניין את שיש כמובן               יהודה,
מול ומתן משא דיון להיערך יצטרך אז הקרקע את לרשותה ותעביר תסכים בעצם               תעביר
אזורית מועצה בין שנחתם הסכם קיים החורג, השימוש לגבי ישראל מקרקעי             מנהל
את מאשפרת שהיא זה עבור מהמועצה מקבלת שהיא מה בעצם העמותה עמותה,              לאותה
כמלגות יהודה מטה לילדי שחוזר בשנה שקלים 25,000 של סכום זה במבנה              השימוש

  זה בעצם, מה
מי אותו להראות אותו לשלוח בעיה שום אין גלוי חשו,ף ההסכם ההסכם, את לראות שרוצה מי כל אמרתי אני בהסכם,                      שיש
אמור הוא אבל לשנה שלו הארכה את חידשנו שאנחנו הסכם זה בו לעיין               שרוצה

 להסתיים בסוף השנה, זה מה שהמבקש בעצם .. קיבוץ צרעה,
 רמי אתה רוצה להסביר?ניב ויזל:
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אותורם: לקרוא מבקש ואני ההחלטה נוסח הוא צריך שלדעתי נוסח שיש להגיד              חשוב

לחזור גם מוכן ואני ההחלטה נוסח את קורא ואני לאשר שמבקשים מה שזה לדעתי                והוא
המועצה מליאת המועצה, תושבי לטובת ציבוריות, למטרות משמשת חריף יד            עליו,
לשימוש המועצה לבעלות מצרעה תמורה ללא חריף יד של הקרקע העברת             מאשרת
בגין העתיד ורישום העבר בגין שנדרשו התשלומים כלל היום, עד קיים שישאר              ציבורי
מה וכל הקיים במצב שינוי איזשהו שיהיה ככל מועצה על יחולו הציבורי              השימוש
למעשה המועצה, מליאת להכרעת יופעל השינוי הפעלה להסכם ואו למבנה            שקשור
סימנה שורד כמו הקרקע להעברת אחד מרכזים דברים לשני מתייחס הזה, החלטה              נוסח
מכיוון לכם, וכתבתי השומה את קיבל קיבוץ שהם תזכרו המועצה תמורה, ללא              שהיא
שקל מקבלת לא ... שהמועצה יודע הוא הרי לב מרעות שסתם חושב אני שוב                שהמנהל,
בית באזור מסחרים מבנים של שומות לקח מסחרים ברור) (לא זה ואמר בא הוא                אבל
זה שלמעשה יודע שהוא .. שומה ונתן וכולה משרדים לחנויות דברים מיני כל של                שמש
יד הפעלת ... יושב מבנה למבנה, שמתייחס הנושא זה השני והנושא שינה.... לא               ישמש
מה שכל לזה לפעול מוכן שאני אמרתי ואני ממני ביקשו רציף באופן תימשך               חריף

 שקשור להפעלת יד חריף מה שהיה הוא שיהיה, זה העניין,
 למה עמותה....הם קיבלו גם את הקרקע וגם את המבנה,אלון ורדי:

 תראה אלטן קיבוץ צרעה..רם:
 קיבוץ צרעה שישלם  את החובו שלו כבר מזמן, עשר שנים....אלון ורדי:

 .... (לא ברור)  זה אין ויכוח כמו שכל אחד מאיתנו במנהל על כל מיני דברים,רם:
 שיעביר גם את המבנה,אלון ורדי:

הקרקערם: על רק שמות שם המנהל המבנה, של ... לא הוא כל קודם אסביר אני                 רגע,
שילמת ולא שימוש, הקרקע על קיבלת שום... קיבלת לא מעולם אתה ברור לך               שיהיה
בואו .... לקיבוץ מועצה בין הסכם שום היה לא מעולם ל... בא ...לא קיבוץ קרקע                 על

 לא ניכנס עם הראש בקיר,
  (לא ברור)אלון ורדי:

(לארם: למועצה המבנה את ...להעביר נשאר ולא הזה המבנה את הפעילה המועצה שנה 20              
שמחר חוששים מה ישתנה, שמשהו סכנה שום אין ברור) (לא .... ציבורית קרקע               ברור)
כדי לא הוקמה עמותה גם לפעול, יכול אני אמרתי להשתמש, יהיה אפשר אי               בבוקר
שקל קבלה לא היא למועצה הפעלה הסכם יש שנה 20 במשך שהיא עובדה עסק                לעשות
עסק איזשהו לא זה כל קודם אז מועצה לידי הכול והחזירו למלגות שקל 25,000                אולי
שיהיה זה הוא שהיה שמה שאומרת ציבורית ברור) (לא לזה נקרא איזשוהי זה               חדש
מבקש.... שאני הבקשה זאת ולכן ברור) (לא הקיבוץ ראש על יהיה שזה סיבה אין                אבל
להיכנס רוצה לא אני אלון העניין בניסות לכם וכתבתי נכון שזה חושב אני ברור)                (לא
יודע אני לך נראה לא המצב, כרגע וזה זה על דיברנו של... כרגע יכול ךא אני כי                   לזה
בקשה זה הוגנת, בקשה זו הכול שבסך חושב חברים, הבקשה זאת זהו לעשות, צריך                מה
לאן או לכאן הש... יהיו השנים, כל בה שהשתמש הגורם לכל ציבורי שימוש               שמשמשת
רשות או ישראל במדינת אזורית מועצה אף כתבתי גם ואני חושב גם ואני ורד                אמרה
הזדמנות איזשהי כאן אנצל רק אני בסדר, ציבורי שימוש עבור משלמת לא              מקומית
לבין ברור) (לא בין שתהיה מקומית רשות בין רק יתברר הזה הדבר את לפתור                והדרך

  המנהל לא יכולה  ... בין קיבוץ כי זאת הדרך ללחוץ עליה,
  ...פה נוסח של הנוסח שהם רוצים שיכתב  בהסכם,חיים כהן:

 מה אתה אומר? לקרוא עוד פעם את  הנוסח,רם:
 מי הכתיב את הנוסח?חיים כהן:

כדירם: וגם הקרקע את להעביר גם מתבקש שלמעשה נוסח זה הכתבתי זה מה               אני,
את להציל לנסות סכם... להיות שהולך לחלוטין ברור הקרקע, ויגיד יבוא             שהמנהל

  ההסכם של הקרקע ללא תמורה,
 כן אבל...חיים כהן:
 רק צריך להוסיף שם זה בכפוף להסכמת המנהל כי זה רק בהסכמת רמ"י.ורד כהן:

 ברור...רם:
 שיהיה כתובורד כהן:

 יש פרוטוקול שבו המנהל מבקש... אומר שהדרך להסדיר זה  להעביר את ה....רם:
 חיים בבקשה,ניב ויזל:
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הכנתחיים: אתה יחד) (מדברים אותו הכנת בינתים פה המעלה כל של הזה הנוסח אומר                אני

 לפי מה שהם רוצים, ולמה הנוסח  הזה לא, ישבו עליו עו"ד או אנשים...
 זה הנוסח שמבוקש,רם:

 
הענייןחיים: נגד, לא אני הזה הנוסח הזה, הנוסח את להכין צריכים המקצוע שבעלי חושב                אני

הילדים, שם נמצאים שלנו ילדים זה, נגד לא אני המקום. של .. או העברה של                 הזה
שמה המקום שלכם מהדברים שהבנתי מה לפי כן גם עכשיו אומרים שאתם מה               כלומר

  עושים בו פעילויות, ואנחנו עושים פעילויות במקום שאליו (לא ברור)
  (מדברים יחד)

 חיים תקשיב תעשה לי טובה,רם:
 אני מקשיב,חיים:

 אתה לא מקשיב,רם:
 אבל זה מה שהיא אמרהחיים:

 אבל זה לא מה שהיא אמרה תן לי להסביר לך,רם:
 כן?חיים:

קרקערם: שבר זה שצרעה מכיוון שמה החורג בשימוש רואה שהמנהל זה אמרה שהיא               מה
את להעביר צרעה על ללחוץ כדי צרעה, של בקרקע משתמשת המועצה צרעה              של
רשומה יותר קרקע זה הייתה המועצה אם אומר הוא השימוש את לסיים או               הקרקע
המועצה מושב או קיבוץ עם ראוי, בסדר שימוש נקרא זה חוגים לעשות אז               במועצה,
היית יחד) (מדברים מנהל היית שלך יחד) (מדברים ב ואתה וגם אצלך קונה               הייתה
על... לא זה אבל עושה, שהמועצה כמו וכולה פעילויות כרטיסים מוכר חוגים, שם               עושה
שים מסחרי, השימוש חורג, שימוש לך יש לך אומרים למושב אליך פונים היו               המועצה,
לקיבוץ באים שמה, על רשומה שלא בקרקע ציבורי שימוש עשתה שהמועצה בגלל              לב,
שהשימוש כדי בקרקע, חורג שימוש נקרא זה ההבחנה, בדיוק זה תשלם, לו              אומרים

 יהיה מוסדר הקרקע צריכה להיות  רשומה על שם ה...
  (מדברים יחד)

המילהניב ויזל: את תכתוב ושתים מנהל לאישור כפוף ורד שאמרה מה את לנוסח תוסיף               רמי
  אחרי המליאה בעתיד לא אמרת יש להוסיף בסדר,

  (מדברים יחד)
ספרניב ויזל: בבית בנחושה גם היה ככה חדש דבר שום פה אין לחיים גם אומר אני                 תקשיבו

ממה הבדל שום פה אין תמורה ללא הקרקע את מעבירים אנחנו גן בכל ככה                שהקמנו
הסכם זה ולכן צרעה בבעלות לא הוא הבניין של הנושא ברור שיהיה תמיד,               שנעשה
כל שזה חושב אני בעתיד מליאה להחלטת יובא זה שיהיה ממה שינוי בכל ולכן                הפעלה

 כך ברור,  ו....
  (מדברים יחד)

שאלהירמי: שאלות שתי שואל אני עליה, לא... זה באמת צרעה בעד אני לכולם טוב                ערב
הביוב כאילו לגמרי בטל זה אם בטל הזה הסיפור אם למועצה עובר זה אם                ראשונה

 השומה של....
  (מדברים יחד)

שהשומהרם: אמרנו אמרנו שלא אחרי להתפרץ כאילו זה ש, חושב אני הבנתי              ירמי
  המקסימאלית בשיא הפתיחות ושיא לכולם

  (מדברים יחד)
הרע,רם: במקרה זה ואמרנו כתבנו פעמים שבע לך אמרתי שמונה שלוש נקודה שתים               רגע

נותן צרעה קיבוץ עכשיו שומות יש ... ומתן למשא נכנסים אנחנו אפס זה הטוב                במקרה
הבקשה זאת כי ישראל מקרקעי מנהל מול ומתן למשא ניכנס עכשיו אנחנו בחינם, זה                את
לקרות יכול שאמרת מה כל העמותה של השני שאמרת בנושא אומר שאני מה זה                שלו,
שינוי שכל כתבנו לכן שנה עוד שנה חצי עוד זה את נעשה אנחנו זמן לנו יש בעיה,                   אין
כי הבעיה את פתרנו ובזה למליאה לפה יגיע אחרונות שנה ב20 שהיה במה דבר כל                 או
לדעת רוצה ואתה לעומתה שייך זה כי שינוי בלי הסכם אותו את ממשיכים אנחנו                כרגע
ושתרמה כברי צומת ליד דרכים תאונת שעשתה חריף משפחת לזכר עמותה עמותה,              מה
מה בדיוק לטובת מוסדות לטובת הזה הכסף את תרמו אנשים מיני כל אני גם אנשים                 כסף
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הכוונה הייתה זה כולו האזור של חוגים פורמאלי בלתי לטובת בדיוק עושה,              שהמועצה

 לכן לא יהיה שינוי בלי החלטת מליאה אחרת, אביחי בקשה,
 
 

  רציתי לדעת... יבוצע מהלך הזה.... (מדברים יחד)אביחי:
 תן לו רמקול,דובר:

  (מדברים יחד)
המועצהאביחי: לבעלות תעבור ברור) (לא ובעצם הזו ההרחבה שתבוצע לאחר אם שואל              אני

חריף ביד שם החוגים נושא את לקדם מהלך איזשהו תעשה שהמועצה ניתן יהיה               האם
שבוע היינו כאילו מתרומם לא חריף שיד הרגשה לי יש כאילו ואני זה... את מראה                 אני
תחושב לי ויש שמה רוקדים שמה רוקדות של ונערות נערים מאות של במופעים               שעבר
של אולי חשיבה איזשהי לבצע אפשרות איזשהי יש האם מתרומם לא קצת חריף               שיד
יהיה הרוב כמעט כבר עכשיו זה כי חריף יד את להרים אפשר איך לראות תרבות                 אגף

 ב...
 

אנירם: שני מצד כן, שאמרתי מה וכל דיון לעשות אפשר כן היא התשובה כל קודם                 אז
קצת דברים שומעים שאנחנו חושב אני מזמן לא מנהל עכשיו רק שם שהוחלף               חושב
בהחלט אני אבל חוגים הרבה זה ריקוד רק לא אגב דרך זה אומר שאת ממה                 שונים

  מוכן יושב פה בני ואני חושב שנוכל לעשות על זה דיון תמיד,
 רגע אבל קודם ביקש ישראל...ניב ויזל:

  (מדברים יחד)
 כן ישראל,ניב ויזל:
תודהישראל: להגיד צריך אני הכול סך פוליטיקה בלי באמת ההזדמנות את לנצל רוצה               אני

ספר בית ספר לבית לחוגים המקום את נתן הקרקע את נתן שנים שבמשך ה...                לקיבוץ
לפעילות כזה מקום להשכיר רק ספר כבית אני הרבה הזה במקום השתמש              התיכון
חושב ואני האלה השנים בכל שקלים אלפי מאוד ספר לבית חוסך נותן היה זה                שותפת
הכלכלים השיקולים מה חשוב ולא הקרקע את שנותן לקיבוץ... רבה תודה להגיד              שצריך
תודה הכול, זה זה את למנף צריכה והמועצה למועצה, תמורה ללא הקרקע, את               נותן

 רבה לצרעה,
כנראהיהושוע: שומה על מדברים פה אנחנו לי שאלה פה שהציעו מה עם מסכים אני                עקרונית

 שתגיע למועצה, לא יודעים את הסכום,
  חברים אני נורא מבקש... אתה מפריע ירמי  אתה מפריע,ניב ויזל:
זהיהושוע: ספר לבית גדר יש זה חריף יד של ספר בית של הזאת התמונה את מכירים                  כולם

  מעבר לגדר, אי אפשר להגדיר את הקרקע ששייכת  לבית ספר,
  (מדברים יחד)

המועצהרם: ידי על מנוהלת חריף יד ככה ראשית אז יודע, שלא מי ובשביל בשבילך                אביחי
התשלומים שלנו המשכורות שלנו השליטה אנחנו אוקי העמותה, ידי על מנוהלת לא              היא
ביד לעשות שרוצים מה שכל כך אוקי יהודה מטה לתוך נכנסים כולם החוגים               עבור
מעלות יותר גדולה באולה החוגים עלות אולה, את גם מכיר אני .... לסדר אפשר,                חריף
אבל הסעות בתוכה יש גם הפעילות מרבית חריף יד חריף ביד משלמים שהם               החוגים
שלוחות עוד פתחנו לאחרונה שרוצים מה לעשות ניתן שלנו בשליטה הכול פתוח              הכול

 של יד חריף בקרוב יפתח עוד שלוחה בע"מ ובית ספר עין הרי העסק הזה תופס....
 לפי מה שהקריא לך את הנוסח הם מכתיבים לך גם מי יעבוד שם,דובר:

 רמי תקרא עוד פעם,ניב ויזל:
 אני אקריא,רם:

  אין  שום קשר,ניב ויזל:
  (מדברים יחד)

ידרם: כאן... שקורה מה כל ונצביע, ברור) (לא הנוסח את אקריא אני א' ככה, מציע                 אני
מאשרת המועצה מליאת המועצה, שתי לטובת הציבוריות המטרות את משמש            חריף
שהיה כפי ציבורי לשימוש המועצה לגלות ... תמורה ללא חריף יד של הקרקע               העברת
שיש ככל המועצה, על יחולו הציבורי בשימוש בקרקע בגין... ...שנדרשו היום, עד              קיים
המנהל, לאישור בכפוף הקרקע העברת אוקי למעלה להוסיף ביקשה ורד סליחה             שינוי,
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הוא הקיים שהמצב לך אומר אני הקיים מהמצב שינוי שיש ככל ש... מה זה                בסדר
ההפעלה להסכם או למבנה שקשור מה וכל המבנה, את מפעילה המועצה שנה              עשרים

  השינוי יובא  להכרעת מליאת מועצה, זה מה שכתוב.
  (מדברים יחד)

ההצעהניב ויזל: את לקבל מציע גם אני הבהרה עוד שרוצה מי שמצינו חושב אני מבקש,                אני
את נעשה וגם כבוד לתת וגם חריף ביד לעשות הבאה המליאה את נשקול אנחנו                של...
אף נמנע? מי היד, את ירים מתנגד מי המליאה? מחברי היד את ירים ההצעה בעד מי                  זה,

 אחד, חברים תודה רבה סעיף הבא, אוחיון בקשה,
 

 סעיף 18 - 21
 

18,משה אוחיון: לנו ויש עושה שהמועצה שגרתיות פעולות של סעיפים אלה הבאים הסעיפים              כן
בגלל באים הם חדשים חתימה המורשה חדשים חתימה מורשה של אישור זה 18               סעיף
דבר עוד זה 19 סעיף חדשים, ספר בתי פתיחת או מזכירות חילופי מנהלים               חילופי
לאישור אותם מביאים ואנחנו אותם, לנו שמביאים ומישובים כספים דוחות            אישור
שאר איתם וסגרנו שנזכרו, תב"רים זה 21 בסעיף וועד מיסי תקציב, ב20...              המליאה,
עם ממשלה, ממשרדי שמתקבלות להכנסות בהתאם יחד) (מדברים ... זה            הסעיפים
תקציבים 23,1 והוא בתבר"ים עדכונים כמה יש 23 סעיף לתבר"ים, הלאה             תמשיכו
שלושה של למימןן הרשאה התקבל החקלאית בחווה החינוך, ממשרד           שמתקבלים
אנחנו הפיס ממפעל כספים זה ב23/6 23/5 בסעיף פה לנו יש שאנחנו הדברים               יבילים,
מבנה זה לב שימו 23/7 סעיף החינוך, ולמבנה ולמחשוב להצטיידות אותם לנייד              רוצים
זה... שלהם שהמקורות שקלים מיליון 2 כ פה להעביר רוצים אנחנו בית ובדק               חינוך
אם נשתמש נצטרך אם והבניה השיפוצים בשיא אנחנו זה את שנצטרך בטוח לא               מבנקים

  לא נצטרך
את מגדילים אנחנו כסף עוד לנו הביאו הניקוז ברשות לנו יש יחד) (מדברים מ... זה ב23/9 בזה, נשתמש לא אנחנו                      אז
יכול אני במשרד מקבל אני שאלות שלמישהו י אם השינויים יותר או פחות וזה                התקציב

  לענות
 יש לי שאלה עכשיו, מה זה הרזרבות ?צחי:

 תסביר לו את זה,ניב ויזל:
 
 

מקומותמשה אוחיון: לקחנו כלומר רזרבה סעיפי 3 היו 2018 ב שהעברנו הכללי בתקציב              שתקצבנו
בסעיף רואה אתה אם שקורה ומה ובשונות בחינוך צפויות ולא גדולות הוצאות              שיש
זה כלומר 50,000 שונות של לרזרבה 50,000 חינוך של מרזרבה העברנו אז              הראשון
אז כסף שם חסר היה אם התרבות בנושא גם וככה הרזרבה בתחום סעיפים בין                מעבר

  אמרנו.... (מדברים יחד) הרזרבות היו מיועדות לחינוך.
  (מדברים יחד)

המועצהניב ויזל: ילדי כל את לברך המליאה בשם כל קודם רוצה אני שהולכים לפני רגע                חברים
שיהיו קלות בלי קיץ שיהיה להקפיד אבקש בתיכון גם ילדים בגני גם ביסודי               גם
בדרום גם שקט קיץ לנו שיהיה רוצים, לא שאנחנו מה מיני כל לנו יהיו שלא                 בישובים

  וגם אצלנו,
 

  ערן מזל טוב אמרו לי  שיש לך יום הולדת היום אז בשם המליאה אני מברך
 

 רוצה להודות לכולם שהגעתם קיץ נעים תודה רבה לכולם.
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  הישיבה ננעלה בשעה 18:40
 
 
 
 

__________________________ 
 ניב ויזלפיני תורן

 מ"מ ראש המועצהמנכ"ל המועצה
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