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מס'   המניין  מן  מועצה  .  29ישיבת  פותחים    אנחנו  : שי רוזנצוויג 

ראש   סגנית   , זיידמן שירי  עו"ד   , אנוכי נוכחים: 

המועצה;   ראש  סגנית   , ארצי שלומית  עו"ד  המועצה; 

נחום   דליה  אורית שגיא;  שטיינר;  רחל  רוזנפלד;  אייל 

ומשה אופיר. כמו כן אודליה גוטל, מנכ"לית, אילן    לוי 

גז  וגם  דולב,  משפטית.  יועצת   , שרמן גיתית  עו"ד  בר, 

  . . תודה רבה. חסר אלי כהן  יהב, שמצלם אותנו

 

ן   . 1  . 26אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

מן   : שי רוזנצוויג  מועצה  ישיבת  פרוטוקול  אישור  היום:  סדר  על 

 העביר פה אחד?  , אפשר ל 26המניין  

 אני לא הייתי בישיבה.   : משה אופיר 

ן   : צוויג שי רוזנ  בסדר. מי בעד לאשר את פרוטוקול מועצה מן המניי

, ודליה? את מצביעה בעד?  26 , רחל, אייל, שירי  ? שי

 היא לא היתה.   : אורית שגיא 

 שלומית היתה.   : אודליה גוטל 

אף   : שי רוזנצוויג  נגד?  מי  ושלומית.  היתה.  מי  שלומית  אחד. 

, אז כל מי שלא  י היה נמנע. משה, אורית    נמנע? אוקי

י.    ודליה נמנעות. אוקי

 מה נמנעת? אני לא נמנעת.   : דליה נחום לוי 

בדיוק   : שי רוזנצוויג  זה  מה?  זה.  או  זה  או  להצביע  צריכה  את  אז 

 הפיתרון לאם לא היית, אתה נמנע, כי לא היית.  

 

מ  החלטה:     ישיבת  פרוטוקול  את  ין  מאשרים  המני מן  ועצה 
 . 26מס'  

רוזנפלד   אייל  רוזנצוויג,  שי  זיידמן,  בעד:  שירי   ,
  .  שלומית ארצי

 נמנעים: אורית שגיא, דליה נחום לוי, משה אופיר.   

 

 שאילתות.   . 2
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 הצעות לסדר.  . 3

 שאילתות והצעות לסדר.   : שי רוזנצוויג 

קיבלנו   : משה אופיר  אנחנו   . משהו להעיר  רוצה  אני   . שי רגע, 

הרבה  הזמנ  לפני  ין  ומהמני ן  מהמניי שלא  לישיבה  ה 

אב   . ההז זמן את  קיבלנו  ל  מהמניין  של  לישיבה  מנה 

לפני יומיים שלושה, אני לא זוכר בדיוק. ביום חמישי,  

כמה   להכין  רציתי  אני  אבקש,  אני  טועה.  לא  אני  אם 

 שאילתות.  

כל   זה  את  מקבלים  אנחנו  למה  היא  השאלה  עכשיו 

י  ידעתי שתהיה  לא  אני  אי  כך,  למה   . המניין מן  שיבה 

לישיב אפשר   את ההזמנות  לנו  ,  להעביר  ין המני מן  ות 

ואני   היום  נושא לסדר  לי  יש  אולי אם  על מנת שנוכל, 

 רוצה להתייעץ,  

רצון   : שי רוזנצוויג  איזשהו  פה  היה  לא  כי  אודליה.  לך  תסביר  בוא 

היום.   ולסדר  שאילתות  להעלות  ממישהו  למנוע 

, קצר.    תסבירי

יש   : ל אודליה גוט  ההזדמנות.  את  ניצלנו  אז  פה,   כבר  אתם  שוב. 

אתם   בעצם  פה,  הפרק  על  שעולה  במה  תראו  תיכף 

רוצים   ואנחנו  ן  האחרו ברגע  שנכנסו  תב"רים  שני 

רוצים   שכולנו  התמיכות  את  ובעצם  אותם.  לאשר 

 לאשר ולחלק,  

 זה הכי חשוב. לא חשבנו שאתה מגיע גם.   : שי רוזנצוויג 

אנ  : אודליה גוטל  היו רגע.  חברי  חנו  לכל  טלפון  שיחות  עשינו  ם 

יצ  שזה  בגלל  מבחינת  המועצה,  אגב,   . חמישי ביום  א 

שצריך,   במה  עומדים  אנחנו  ותקינות  זמנים  לוחות 

 שעות.    48-מבחינת ה 

ינים.   : שי רוזנצוויג  העני דחיפות  בגלל  זה   , משהו איזה  פה  היה  לא 

 לא חשבנו שאתה תגיע. אמרת שלא תגיע.  

היום  ציפ וספ  : אודליה גוטל  אנחנו  תגיע.  שאתה  ידענו  לא  ית 

ה  חברי  לכל  את  התקשרנו  ראו  שהם  לראות  מועצה 

ספציפי   באופן  שאלנו  שאלות,  יש  ואם  ההזמנה 

שעלו   שאלות  איזשהם  יש  אם  לפתור,  באמת  בשביל 
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הודעת   פשוט  מבחינתי  אתה  היו  כאלה.  ולא  מהקהל 

 שאתה לא מגיע לישיבה ולכן לא יצרנו איתך קשר.  

 תעלה אותם בפעם הבאה. זה בסדר.   : וויג שי רוזנצ 

אי   : משה אופיר  מן  למה  לישיבות  הזמנות  להוציא  אבל  אפשר 

 המניין, שלא ברגע האחרון? 

   -אבל הסברתי כרגע שהיה לנו   : אודליה גוטל 

הדברים.   : שי רוזנצוויג  של  הדחיפות  בגלל  זה  מאוד.  השתדלנו 

כבר   פה  שיש  העובדה  את  ניצלנו  זה.  את  הצמדנו 

 ה ויש פה הכל.  הקלט 

   -לא דבר ש  הדחיפות של אישור התמיכות, זה   : משה אופיר 

,   : אודליה גוטל   חוץ מהתמיכות יש עוד שני תב"רים שנכנסו

בבידוד.   : שי רוזנצוויג  יהיה  בבידוד. הוא  ידענו מתי אתה תהיה  לא 

שיש   להיות  יכול  היום  זה  את  נעשה  לא  שאם  חשבנו 

 ואז הכסף,  סיכוי שעד סוף השנה גם לא נוכל,  

אל  : משה אופיר  התקשרה  משהו.  לך  להגיד  רוצה  המזכירה,  אני  י 

לא חושב   אני מגיע. אמרתי לה שאני  אותי אם  שאלה 

מזה.   יצאתי  בסוף  בבידוד.  שאני  ון  מכיו אגיע  שאני 

  .  אמרה לי 'אין בעיה, אנחנו נעשה ישיבה בזום'

 לא אמרה דבר כזה.   : שי רוזנצוויג 

שנייה  : אודליה גוטל  כל, רגע,  קודם  היא    .  זה  את  אמרה  היא  אם 

אין   בטעות.  זה  את  משרד  אמרה  של  אישור  שום 

 הפנים לקיים ישיבות בזום. הלוואי והיה.  

 אבל יש אישור.   : משה אופיר 

מועצה   : אודליה גוטל  ישיבות  לקיים  הפנים  משרד  של  אישור  אין 

 בזום. לצערנו הרב.  

.   : שי רוזנצוויג   אני ביקשתי

, אנח  : אודליה גוטל  פנינו    נו כולנו  המנכ"לים,  הרשויות,  ראשי 

ואי  הפנים  פה  למשרד  תגיד  כזה.  אישור  ן 

כל   לאורך  היחידה שהסכימו,  הישיבה  זו  היועמ"שית. 

, למעט תקופה קצרה שהיה איסור   התקופה, שיתכנסו

עד   להתכנס  מותר  התכנסות.  על  אך    50כללי  איש, 

 ורק לטובת ישיבות מועצה.  
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 .  2020  אישור חלוקת תמיכות  . 4

תמיכות  תודה.   : שי רוזנצוויג  חלוקת  קד 2020אישור  מי  .  ימה. 

 לוקח את זה. אילן?  

גם   : אודליה גוטל  לכם  נשלח  זה,  את  לכם  יש  זה.  על  נעבור  בואו 

 במייל. מופיע לכם גם בחומרים אצלכם כרגע.  

שיותר   : שי רוזנצוויג  כמה  זה  את  להעביר  באמת  היא  הדחיפות 

ב  לו  שיש  מי   , בואו היתה  מהר.   . קריטי משהו  אמת 

חבר'ה  בבקשות.  דנה  היא  תמיכות,  פשוט  ועדת  אני   ,

 רוצה להתקדם.  

ידי העמותות הפועלות   היא דנה בבקשות שהוגשו על 

ביישוב. כולם עבדו מהר מהר כדי לייצר פה אפשרות  

 של להעביר את הכסף.  

 הועבר להם?    2020הכסף של   : משה אופיר 

 רים על זה.  עכשיו אנחנו מדב  : שי רוזנצוויג 

 ?  2020-זה ל  : משה אופיר 

, כן  : שי רוזנצוויג   . כי אם לא נעשה את זה,  כן

 הועבר אליהם?    2019 : משה אופיר 

 כן, מה שאתה יודע.   : אילן דולב 

 מי יו"ר ועדת תמיכות?   : אורית שגיא 

 מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש.   : אילן דולב 

 אין חברי מועצה?   : אורית שגיא 

 וועדה ...  אז מה זה ה  : משה אופיר 

 :  מקצועית.    בדרך כלל זה המנכ"ל. זו ועדה  עו"ד גיתית שרמן

 מה היא עושה? מה התפקיד שלה בפועל?   : משה אופיר 

 לקבוע את ...   : אייל רוזנפלד 

 לא, יש ועדה לתבחינים.   : שי רוזנצוויג 

השנה.   : אורית שגיא  של  יותר  מוקדם  בשלב  שעשינו  מה  זה  רגע, 

 משה אופיר, חלק ממנה.  

 ואז אושרו התבחינים?  : אופיר ה  מש 

.   : אורית שגיא   בוודאי

ועדת   גיתית שרמן: עו"ד   לכם  יש  משנה.  ועדת  על  מדבר  הוא  לא, 

 משנה?  
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ונים   הקריטרי את  שקבע  מי  משנה.  ועדת   : אורית שגיא   , נכון

שעל פיהם אנחנו  הכנסנו את הדברים לזה, זה ועדת  

 המשנה. בסדר? זה קרה בתחילת השנה.  

י  לצופים   : ג שי רוזנצוו אישרה  המועצה  התחתונה,    75,000בשורה 

עקי  בני  כמעט  ₪.  קיבלו  עמותת    24,000בא   .₪

כמעט   ושחייה    78,000הספורט  אנחנו    ₪22  וקצת. 

 רוצים להעביר אותם.  

 אתם תצליחו להעביר אותם עד סוף השנה?   : אורית שגיא 

לא   : שי רוזנצוויג  אחרת  כי  נוכל.  לא  אחרת  כי  לזה,  לתת  הגדרתי 

לעשות  נ  צריכים  עכשיו  אנחנו  מאוד.  קשה  יהיה  וכל. 

 , שנה שבה לא היתה פעילות,  את זה. אגב 

השנה?   : אורית שגיא  תמיכה  לתת  צריך  למשל  לשחייה  למה   , זהו

 הם לא פעלו בכלל כל השנה.  

.   : שי רוזנצוויג   פעלו, פעלו

 נבחרות פועלות.   : דליה נחום לוי 

יכולי  : שי רוזנצוויג  היינו  חברים.  , לא,  'בואו ולהגיד  להקשיח    ם 

  . כוח' חצי  ניתן  גם  כוח,  חצי  עשינו  עבדו  אנחנו  לא. 

,  והכסף הזה בסוף  את זה על פי התבחינים.   שקללנו

 צריך לעבור אליהם.  

 כמה חניכים יש בבני עקיבא?   : אורית שגיא 

לך   : אודליה גוטל  אגיד  שזה,  חושבת  אני  למעלה.  שם  לך  רשום 

 ניכים.  ח   37בדיוק, בני עקיבא יש לך  

 ובצופים?  : אורית שגיא 

 .  230 : אודליה גוטל 

 חניכים,    230אז איך יוצא שעבור   : גיא אורית ש 

רואה?   : אודליה גוטל  את  שירות.  מקבל  לכל  נקודות  חמש  לך  יש 

, זה מופיע בצורה מפורטת.    תסתכלי

שם   : שי רוזנצוויג  היו  עקיבא.  בני  של  ארגון  בשבת  הייתי  שמע, 

 המון אנשים.  

השעות   : וטל אודליה ג  זה  שבועית.  פעילות  לשעת  נקודות  חמש 

ה  זה  אחד  שלהם,  לכל  זה  מבינה?  את  שלהם.  שעות 

   מהם, ואלו הנקודות. 

 צריך לשנות את זה.   : אורית שגיא 
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של   שינוי  לעשות  אפשר  הבאה   : אודליה גוטל  שנה 

 הקריטריונים.  

 שנה הבאה כבר סגור.   : שי רוזנצוויג 

ונים. ...  בסדר, שינוי קרי  : אודליה גוטל   טרי

שנייה על המספרים,    שנייה רגע. אני עכשיו מסתכלת  : אורית שגיא 

ל  קרוב  יש  עקיבא  בבני  אם  חניכים,    40-בסדר? 

 ובצופים יש, כמה אמרת לי?  

 .  230 : אודליה גוטל 

. והצופים מקבלים נגיד פי שלוש ממה שמקבלים  230 : אורית שגיא 

במשקל   כאילו  מסתכלת  אני  בסוף  עקיבא,  בבני 

הכסף,  ה  את  התקציב,  את  שמים  אנחנו  איפה  כובד 

צריך  יש פה משהו ש  אולי  ן.  לעי צורם  נראה  הוא קצת 

 לבחון את התבחינים מחדש.  

, אין בעיה לבחון את התבחינים. ...   : שי רוזנצוויג  ן  אפשר לבחו

רק   : שי רוזנצוויג  לא  זה  תבחינים.  הרבה  יש  תרומה,  הרבה  יש 

 הכמות של הילדים.  

 אושרו במליאה.    2021למיטב זיכרוני, התבחינים של   רמן: עו"ד גיתית ש 

 לא, אבל השאלה, גיתית,   : ורית שגיא א 

 :  אני מבינה.   עו"ד גיתית שרמן

 אפשר לפתוח אותם מחדש.   : אודליה גוטל 

 : את   עו"ד גיתית שרמן לפתוח  רוצים  אתם  אם  שלכם  החלטה  זו 

 התבחינים.  

 אני אשקול את העניין הזה.   : שי רוזנצוויג 

 אני אעלה את זה לישיבת מועצה.   : אורית שגיא 

 .  2020-זה לא רלוונטי אבל ל  שרמן: עו"ד גיתית  

  אני מבקשת שנדון בזה, בסדר?  : אורית שגיא 

בואו נתקדם.   : שי רוזנצוויג  ... חבר'ה, אני לא שולל.  אני לא שולל. 

 זה בסדר.  

אני   : משה אופיר  פה,  שכתוב  מה  בגין  תמיכה  נקבל  אם  רגע, 

, איפה זה בא לידי ביטוי?...    הבנתי   שלפני

 :  ו בתמיכה עקיפה. ...  ז  עו"ד גיתית שרמן

.  20-'? לא, זה ל 21-ל  : דליה נחום לוי  ' 

 חבר'ה, אנחנו מאשרים, רגע, בואו נאשר.   : שי רוזנצוויג 
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שאלה.   : משה אופיר  ... מעבר למה שכתוב?   לי  יש 

אנ  : אודליה גוטל  אז  נקרא תמיכה עקיפה. זה מופיע,  עונה. זה  זה  י 

 נקרא תמיכה עקיפה.  

, וכמה מקב  : משה אופיר   לים אבל?  כן

ובמבנים.   : אודליה גוטל  ערך  בשווה  מגיע  כלל  בדרך  בכסף.  לא  זה 

. יש   ואין לזה קשר ישיר לתמיכה הכספית שאתה נותן

לי   תן  אבל  שנייה,  הכדורסל,  את  הצופים,  את  לנו 

ואת בנ  לנו את הצופים, את הכדורסל  יש  י  לענות לך. 

מקבלים   במבנים.  פה  משתמשים  שבעצם  עקיבא, 

של  שהם  לא  מבנים  העקיפה.  התמיכה  וזאת  נו 

 הופכים את זה לכסף.  

 : הפרוטוקול   עו"ד גיתית שרמן את  תראי  בבקשה?  הפרוטוקול,  איפה 

 רגע.  

אותו   : אודליה גוטל  הכנתי  לא  אני  אליהם.  נשלח  הפרוטוקול? 

 ...  להצגה.  

 : אסביר.  עו"ד גיתית שרמן הע   אני  זה  התמיכה  יודע,  שאתה  כמו  קיפה, 

 נים זה שווה כסף.  שווה כסף. שימוש במב 

 ברור.   : משה אופיר 

 : ישירה   עו"ד גיתית שרמן תמיכה  עם  בקשות  הן  שהוגשו  הבקשות 

במסגרת   אנחנו,  במבנים.  בשימוש  עקיפה  ותמיכה 

המלצנו   מקצועית,  תמיכות  כוועדת  שלנו  ההמלצה 

להעניק   הפרוטוקול  במסגרת  לפי  לכם  ישירה  תמיכה 

ו   ... האקסל  מסמך  קרי   , שאושרו ,  התבחינים  כו'

 ותמיכה עקיפה בדמות שימוש במבנים.  

 יש הנחיות משרד הפנים לזה.   : משה אופיר 

 זה במסגרת הסדר הטוב.   : שי רוזנצוויג 

,   : משה אופיר  זיכרוני מיטב  לפי  סליחה,  רגע,  עקיפה,  תמיכה 

 תמיכה.    תמיכה עקיפה צריכה להשתקלל בכל חישובי 

 : .   עו"ד גיתית שרמן  נכון

 עקיפה.    אבל היא  : אודליה גוטל 

שאין   : משה אופיר  דוגמה,  סתם  יכולה,  המועצה  תיאורטית,  נגיד 

שימוש   לתת  לצופים  וחלילה,  חס  נגדם,  דבר  שום  לי 

בשנה.   שקל  מיליון  מגזים,  אני  נגיד,  שהוא  במבנה 
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נותנים   לא  השאר  מיליון,  להם  נתנו    , 'אוקיי להגיד 

עוד  שו  להם  וניתן  עקיפה,  בתמיכה  דבר    100,000ם 

  ,  שקל'

:   עו"ד  סעיף   גיתית שרמן בתקציב  אישרתם  כשאתם  אתם,  אבל  נכון. 

ישירות.   תמיכות  סעיף  אישרתם  אתם  תמיכות, 

שנים   על  גם  בהתבסס  שניתן.  כסף  של  כספית, 

נותן   שהמועצה  יודעים  אנחנו  לזה,  בנוסף  קודמות. 

מהעמותות   לשלוש  עקיפה  באמצעות  תמיכה  האלה 

 מתן שימוש במבנים.  

 הנחיות משרד הפנים?  מה אומרות   : משה אופיר 

 :    -אתה יכול להסתכל   עו"ד גיתית שרמן

 לא, אני לא בטוח.   : משה אופיר 

 : נוהל תמיכות.  בנוהל   עו"ד גיתית שרמן יכול לקרוא את  קודם כל, אתה 

זו  תמיכות   ומה  עקיפה  תמיכה  זו  מה  במפורש  כתוב 

ישיר  ותמיכה  תמיכה  עקיפה  תמיכה  לבקש  ושניתן  ה 

 ישירה.  

 מיכה עקיפה אפשר לתת ככה?  ת  : משה אופיר 

 :  נגיד. זה לא ככה.   עו"ד גיתית שרמן

 לפי התבחינים.   : אילן דולב 

 ... בריכת השחייה ותגיד אני רוצה ...   : משה אופיר 

היא   : אודליה גוטל  הבריכה  שלי.  לא  היא  הבריכה  כי  הבריכה,  אבל 

של  מתקן  להשתמש  לא  לשחייה  לתת  יכולה  שאני  י 

 בה. אוקיי? 

רק   שרמן: עו"ד גיתית   נותן  שאתה  להחליט  בתבחינים  יכול  אתה  רגע, 

 תמיכה ישירה.  

תמיכה   : אודליה גוטל  היא  עקיפה  תמיכה  ככה.  בדיוק  הולך  זה 

  . שלי שהם  מבנים  לתת  יכולה  אני  בכסף.  לא  שהיא 

  .  אני לא יכולה לתת מבנים שהם לא שלי

 לא, אבל הוא אומר זה צריך לבוא ...   ן: תית שרמ עו"ד גי 

,   : ב אילן דול   אני אתן על זה שתי מילים, בסדר? אני ריכזתי

'את   : משה אופיר  לך  יגידו  הם  אז  ן.  נכו לא  זה  אומרת  שאת  מה 

פה   לנו  תיתן  שהמועצה  רוצים  אנחנו  מה?  יודעת 

 תמיכה ...'  
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:    -רת  שוב. מה שאני אומ  חוזרת   עו"ד גיתית שרמן אני  לא, 

 להיפך, זה מסדיר.   : שי רוזנצוויג 

 הרשות רוצה לתמוך ... בירושלים,  ...   : משה אופיר 

 זה בדיוק הפוך, משה.   : שי רוזנצוויג 

, זה   : משה אופיר  אתה יכול לתת להם מבנים אינסוף, ולהגיד אוקיי

   -לא בתמיכה  

 זה בדיוק מסדיר מה שעד היום לא היה מוסדר.   : שי רוזנצוויג 

,   : ר משה אופי   יש פה נהלים די ברורים ואני זוכר שפעם התעסקתי

בכלל   : ליה גוטל אוד  הוזכרה  לא  מזמן  לא  שעד  לך  להגיד  רוצה  אני 

. זו פעם   התמיכה העקיפה. זה בכלל לא עלה לשולחן

לי   תן  רגע,  בגלל,  וזה   , לשולחן עולה  שזה  ראשונה 

 לסיים בבקשה. תן לי בבקשה לסיים את המשפט.  

שהיא.  צורה  בשום  לשולחן  עלה  לא  לא    זה 

ראשונה   פעם  זו  דרך אחרת.  בשום  ולא  בפרוטוקולים 

בשביל   השולחן,  על  זה  את  שמה  התמיכות  שוועדת 

שאנחנו   בגלל  עולה  שזה  ככה  העניינים,  את  להסדיר 

הלכה   אחרת.  סיבה  משום  ולא  זה  את  העלינו 

לשנה   ביחס  דבר  שום  שינינו  לא  אנחנו  למעשה, 

 הקודמת.  

לתמיכות,   המשנה  ועדת  ידי  על  נקבעו  התבחינים 

איזשהו   לעשות  רוצים  אם  מקודם.  שציינו  מי  שזה 

 שינוי, אפשר לדבר עליו לעתיד, בשנים הקרובות.  

לתמיכה    , עברו בשנים  שהיה  וכמו  זאת,  לשנה  נכון 

התמיכה   ועל  החלוקה  על  השפעה  שום  אין  העקיפה 

   הישירה.  

מ  : משה אופיר  לך  להגיד  רוצה  אומרת  אני  שאת  זה  חשוב.  שפט 

מעולם   עלה  זוכר  שלא  מועצה  כחבר  אני   . ן נכו לא  זה 

בוועדה   הזאת,  במועצה  לא   , ועשינו  ל שדנו תמיכות 

   -... אמרנו רגע, הם גם מקבלים מהמועצה  

 דליה תיכף תגיד.   : דליה נחום לוי 

 משה, אבל ישבנו יחד בתחילת שנה על כל...   דוברת: 

טוע  : שי רוזנצוויג  אתה  בואו  לא,   , אוקיי טועה.  אתה  משה.  ה, 

 נתקדם. כן, כן, אתה טועה. אתה לא זוכר טוב.  
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מציע לאשר את חלוקת התמיכות על   אני   חבר'ה, 

ביום   תמיכות  ועדת  צופים    15.12.2020פי   : כדלהלן

עקיבא    75,000  – בני  עמותת    23,904  –₪,   ,₪

₪. מי בעד?    22,179-₪, שחייה    77,821  –הספורט  

 ת? פה אחד? שלומי 

.   : שלומית ארצי   כן

ין שמות.   : משה אופיר   לא צריכים לצי

.   : שי רוזנצוויג   פה אחד אמרתי

 

התמיכות   החלטה:     חלוקת  את  אחד  פה  מאשרת  המועצה 
יום   תמיכות  ועדת  החלטת    15.12.2020עפ"י 

  :  כדלהלן

 ₪.   75,000צופים:    –  1 

 ₪   23,904בני עקיבא:    –  2 

 ₪   77,821  –עמותת הספורט    –  3 

 ₪.    22,179שחייה:    –  4 

 

 פתיחת תב"רים.   . 5

 אוקיי. תב"רים, אני, אתה?   : אודליה גוטל 

 עדכן סגירת פתיחת תב"רים. קדימה, אודליה.   : שי רוזנצוויג 

תב"רים  בעצם  : אודליה גוטל  שני  לנו  יש   , לכן קודם  שאמרתי  כמו   ,

תב"ר   זה  ראשון  תב"ר  לפתוח.  מבקשים  שאנחנו 

של משרד 530 פיתוח  תקציב  ע"ס    .    400,000הפנים 

שקלים. עקרונית אמור להיכנס כל שנה. השנה הגענו  

או   נותנים  הם  אם  ידעו  לא  שהם  האחרון,  לרגע  עד 

שנותנים   אישור  קיבלנו  שעבר  בשבוע  נותנים.  לא 

  .  אותו

להם  הכסף    הגשנו  עם  לעשות  רוצים  שאנחנו  מה  את 

זה   ציבוריים  הזה,  של משטחים  ותיקון  שדרוג  בעיקר 

 בוריים.  נים צי בג 

שכבר  משטחים  החלפת  אומר  וצריך    לא   זה  ראויים  
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לשים   רוצים   גם  אנחנו  פה  הצללות.  אותם,   להחליף 

החצר   פיתוח  לטובת  ילך  שגם  אמרנו  מהכסף  חלק 

הזה.   התב"ר  זה  אז  כל    400,000בחצב.  שקלים. 

.    100%המימון הוא    ממשרד הפנים. זהו

תב"ר  : שי רוזנצוויג  פתיחת  את  לאשר  בעד  פיתוח  530  מי  תקציב   ,

ן    400,000ע"ס   מימו מקור  הפנים.    ₪100%.  משרד 

 מי בעד? פה אחד. תודה. 

 

תב"ר  מאש  החלטה:     פתיחת  אחד  פה  תקציב    –  530רים 
סך   על  :    400,000פיתוח  מימון מקור   .₪100%  

 משרד המשפטים.  

 

אפילו   : אודליה גוטל  שהתחילו  דרישות  עבודה,   , כן גם  נוסף,  תב"ר 

שנה.  גורמים  כב   בתחילת  עם  נפגשנו  בינואר  ר 

ן   ביטחו שער  של  הזה  העניין  לגבי  הביטחון  במשרד 

ליישוב. גם זה בשבוע שעבר התקבל אישור,   בכניסה 

סך   על  תקציבית  גם,    60,000הרשאה  שקלים. 

100%    . זהו היום.  עולה  לכן   . ן הביטחו משרד  תקציב 

 תעלה להצבעה.  

שנקר  : שי רוזנצוויג  מה  נורמאלי  ש"ג  הרבה  א.  זה שער,  עומד  כבר 

לפה   הבאנו  הגיע.  לא  פשוט  והתקציב  היום  סדר  על 

מנדל,   נוחי  מר  להתיישבות,  היחידה  יו"ר  את 

הצלחנו   פשוט  אחרים  גורמים  עוד  ובעזרת  ובעזרתו 

שב  מאוד  מקווה  ואני  הזה,  הכסף  את    2021-להשיג 

ובעקבותיו גם עוד   נוכל ליהנות משער משודרג  אנחנו 

 כמה דברים.  

ל  בעד  בכניסה    אשר במי  ביטחון  שער  להקמת  תקציב 

סך   על  :    60,000ליישוב  מימון מקור   .₪100%  

. כולם? משה?   ן  משרד הביטחו

.   : משה אופיר  , כן  כן

 פה אחד. תודה.   : שי רוזנצוויג 

תב"ר   החלטה:     פתיחת  אחד  פה  שער    531מאשרים  להקמת 
סך   על  :    60,000ביטחון  מימון מקור   .₪100%  
  .  משרד הביטחון
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בפטור  איש  . 6 למתנ"סים  החברה  ועם  המתנ"ס  עם  התקשרות  ור 
 ממכרז. 

החברה   : שי רוזנצוויג  ועם  המתנ"ס  עם  התקשרות  אישור 

  .  למתנ"סים בפטור ממכרז. תסבירי

ככה   : אודליה גוטל  אני  יודעים,  לא  או  יודעים  שאתם  כמו  ככה.  אז 

עם   שנחתם  האחרון  או  המקורי  ההסכם  אעדכן. 

מ  הוא  אחד 2010-המתנ"ס  שאנחנו  מהד   .  ברים 

ולחדש את כל   עושים כאן ככל שעובר הזמן זה לסדר 

 ההסכמים.  

בין   חדש  משולש  הסכם  על  עובדים  אנחנו  ובעצם 

והמועצה.   למתנ"סים  החברה  שאנחנו  המתנ"ס,  ומה 

ההתקשרות   אישור  את  בעצם  זה  היום  מבקשים 

המתנ"ס   עם  להתקשר  בעצם  המועצה,  חברי  שלכם, 

סעי  פי  על  ממכרז.  חו בפטור  להיות  ף  שנוכל  כדי  ק, 

.  ,  בטוחים שהכל מסודר  ן ותקני  תקי

 אפשר לראות את ההסכם הזה?   : אורית שגיא 

מה   : אודליה גוטל  אבל  היועמ"שים.  בין  בשיחות  ין  עדי הוא  אפשר. 

לכן חשוב   לא את ההסכם.  זה  היום  שאנחנו מאשרים 

 לי לחדד.  

 אבל ההסכם יובא לאישורנו?   : אורית שגיא 

.  אתם   : אודליה גוטל   תוכלו לראות אותו

ו   : אורית שגיא  עכשי אנחנו  אם  מאשרים.  אנחנו  מה  השאלה  לא, 

 מאשרים את זה, אנחנו בעצם מאשרים את ההסכם?  

 לא.   : אודליה גוטל 

 : התקשורת   עו"ד גיתית שרמן ממכרז.  בפטור  ההתקשרות  את  מאשרים 

מעין   העמותה  כי  העמותה,  עם  ממכרז  בפטור 

   -עירונית, יש סעיף  

 לא לחכות לזה שנראה את ההסכם?   : גיא ית ש אור 

 : ,   עו"ד גיתית שרמן ין את הנוסח הסופי  אין עדי

 אז תנסחו אותו ונאשר.   : אורית שגיא 

 : כל   עו"ד גיתית שרמן לא  העירייה.  מההתנהלות  חלק  זה   , בעיקרון
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צריך    הסכם  להביא לאישור המועצה.  

מאשר  : אורית שגיא  אני  אם  אחליט  אני  ההסכם  לפי  את בסדר,    ת 

 ההתקשרות, כן או לא.  

חבר'ה,   : שי רוזנצוויג  מעודכן.  לא  הקיים, שהוא  לך את ההסכם  יש 

  . ישן מאוד  הסכם  יש  שזה.  ממה  פשוט  יותר  רגע, 

  .  אנחנו מעדכנים אותו

.   : אורית שגיא   מעולה, שי

ו. את לא חייבת להצביע.   : שי רוזנצוויג  רגע, אז אנחנו מעלים עכשי

עים עכשיו על הסכם.  מצבי אנחנו רוצים להתקדם. לא  

על  אנחנו   להם  מצביעים  נותן  שזה  ממכרזים,  פטור 

 את האפשרות החוקית,  

, אני חושבת,   : אורית שגיא   שי

 אבל היא רוצה להסביר לך שאולי תביני ממנה.   : שי רוזנצוויג 

את   : אורית שגיא  לראות  כדי  לחכות  מניעה  שאין  חושבת  אני 

נוכל להצביע עליו בל  על    ב שלם, ההסכם, כדי שכולנו 

 ההתקשרות. תרצה, בבקשה. לא תרצה,  

אמרנו   : שי רוזנצוויג  להתקדם.  רוצים  ואנחנו  מאחר  מניעה,  יש 

 שנביא את ההסכם לפה. מותר להתקדם?  

להביא   : דליה נחום לוי  רוצים  אנחנו  אם  הנשאלת  השאלה  אורית, 

   -חברה אחרת שתרים  

 בדיוק.   : אודליה גוטל 

לך   : אורית שגיא  נשבעת  בסדר?    שהבנתי דליה,  הראשונה.  בפעם 

אבל הדרך היחידה שלי, בסדר? לדעת באמת על מה  

אבל   בפועל.  ההסכם  את  גם  לראות  זה  מצביעה,  אני 

 הכל בסדר. לא חייבים.  

 : העקרונות.   עו"ד גיתית שרמן את  אסביר  אני  הן  אורית,  העקרונות 

או   המתנ"סים  בכל  אגב,  דרך  משולש,  הסכם  כאלה. 

   רוב המתנ"סים בארץ, 

.   : וזנצוויג שי ר   כוכב יאיר עכשיו עשו

 : החברה   עו"ד גיתית שרמן של  תבניתי  הסכם  אותו  על  גם  מבוסס  זה 

למתנ"סים ואנחנו כמובן עשינו את השינויים החייבים  

הרשות   את  שיש  זה  על  מבוסס  ההסכם  שלנו.  ין  לעני

מהמתנ"ס,   שירותים  רוכשת  בעצם  שהיא  המקומית, 
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כמ  שירותים,  שאתם אותם  עושים    ו  את   מתקצבת 

שכלול   וזה  קיים  מצב  של  הסדרה  בעצם  זו  היום, 

  .  ושיפור אפילו של ההסכם שקיים בתוקף, הסכם ישן

והיא   שלישית  צלע  בעצם  היא  למתנ"סים  החברה 

למתנ"ס,   ומביאה  שלה  לכיס  היד  את  מכניסה  בעצם 

ביחסים בינה לבין המתנ"ס, מממנת כל מיני הוצאות,  

זה  מנהל ה ביטוחים, הוצאות משפטיות,   מתנ"ס, הכל 

סעיפים   הרבה  יש  אז  המתנ"ס,  לבין  בינם  ביחסים 

 , לא קשורים למועצה,  שקשורים 

 צריך לעזור להם להתנהל.   : שי רוזנצוויג 

 : למתנ"סים   עו"ד גיתית שרמן החברה  עם  ההתקשרות  זה.  רק  לא  להם. 

היא בעצמה פטורה, כי החברה למתנ"סים היא חברה  

הה  בעצם  ולמעשה  או ממשלתית.   כל  סכם  מר, 

בעצם   למתנ"סים  החברה  של  והכל  הנהלים  התכנים, 

  , ואנחנו  ... שאנחנו  עירונית  מעין  העמותה  על  יחולו 

למתנ"ס,   נמסור  שאנחנו  המתנ"ס  של  הפעילויות  כל 

אבל   קיימת,  מצב  תמונת  של  צילום  זה  להיום  שנכון 

יופיעו   הם  הנספח,  את  לשנות  יהיה  אפשר  תמיד 

והם  בנספח  בצורה מסודרת  יתוקצ   בצורה מסודרת  בו 

על ידי מליאת המועצה, ככה שהמטרה היא באמת א'  

גם   יש  אודליה,  שאמרה  מה  אפרופו   , וב' הסדרה. 

סעיף יציאה שאומר שאם אני לא טועה, בהתרעה של  

יכול לצאת. ואם אתם תקבלו    60 ימים הדדית, כל צד 

כזה,   דבר  או  המבנה  לגבי  בעתיד  החלטה  איזושהי 

 ציאה.  יש לכם אפשרות י 

פה,    : שי רוזנצוויג  מתדיינים  כרגע  כי  הסכם,  לכשיהיה  מזה.  יותר 

 . אנחנו לקחנו מצב קיים שלא    להביא לפה לכולם לדון

לשנת   מותאם  מותאם  2021היה  היה  שמשהו  לא   .

 לשנים האלה.  

סדר   בו  ועשינו  ון  היגי לו  ועשינו  אותו  לקחנו  אבל 

דברים שראי  ועוד כמה  קו  אישור  כמו  בו  ם.  ת והכנסנו 

מצביעים    גם  לא  זה  כרגע  נותנים  מה שאנחנו  עכשיו, 

בצורה   להתנהל  להם  לאפשר  אלא  ההסכם,  על 
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 מסודרת.  

 מה ההתחייבויות של המועצה בהסכם?   : אורית שגיא 

 : פעילות   עו"ד גיתית שרמן כל  פשוטות.  מאוד  המועצה  של  ההתחייבויות 

תופיע  שאני   שגם  עבורי,  לבצע  למתנ"ס  נותנת 

שיתעדכ  מעת  בנספח,  להיות  ן  צריכה  לעת, 

לזה,   מעבר  שלנו.  ההתחייבות  זו   . זהו מתוקצבת. 

  , ן  המתנ"ס מתחייב כלפינו גם בביטוחים, גם בנזיקי

.   : שי רוזנצוויג   הסכם טוב לנו

 : לו   עו"ד גיתית שרמן לתת  המתנ"ס  כלפי  מתחייבת  למתנ"סים  החברה 

קורה,   שהיום  מה  בגדול  אומרת  זאת  התכנים.  את 

מק  אנחנו  ש היום  אבל  בלים  מהמתנ"ס.  ירותים 

 ההסכם הוא מאוד ישן.  

 אין ויכוח בכלל על הצורך לחדש את ההסכם...   : אורית שגיא 

, רק אתה. אני   : שי רוזנצוויג  שנייה, רגע. משה, תסיים. כולם סיימו

 רוצה להעלות את זה להצבעה.  

אנחנו   : משה אופיר  אורית.  עם  מסכים  אני  באמת  כל,  קודם 

פה  לאשר  .   מתבקשים  להעביר    משהו הקושי  היה  מה 

 את זה?  

.   : אודליה גוטל   כי אתה לא מאשר את החוזה עכשיו

 רגע, קיבלת את זה מראש.   : משה אופיר 

 : , אבל זה משפיע.   עו"ד גיתית שרמן  כן

נוהל   : שי רוזנצוויג  המתנ"ס  להיום  נכון  השניים.  בין  קשר  אין 

ן.    בצורה מסודרת. ואנחנו מבקשים להסדיר את העניי

 בטח שיש קשר.   : גיא ורית ש א 

   -טוב,  חבר'ה, אני   : שי רוזנצוויג 

.   : משה אופיר   רגע, רגע, לא סיימתי

יכולה   : אודליה גוטל  . את  טוב מכולנו יותר  דליה. את מכירה את זה 

   -להבהיר את זה שאין קשר בין  

שקורה   : דליה נחום לוי  שמה  להסביר  ניסיתי  להסביר.  ניסיתי  אני 

להיום  נכון  יכול שהיום,  חברה  ,  אחרת,  חברה  לבוא  ה 

'אנחנו   ולהגיד  הצעה  איזושהי  עם  ולבוא  פרטית, 

החברה   מול  נעמוד  ואנחנו  מכרז  שיהיה  רוצים 

למתנ"סים'. אנחנו לעומת זאת אומרים שאנחנו מתוך  
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  ,  הניסיון שלנו

 אודליה, כמה זמן לוקח להחליף חברה?  : שלומית ארצי 

מוכ  : דליה נחום לוי  את  שלומית.  לתת סליחה,  תודה.    נה  לסיים?  לי 

עם   ון שלנו  אומרים שכתוצאה מהניסי אנחנו  שני  מצד 

אנחנו   להמשיך.  רוצים  אנחנו  למתנ"סים,  החברה 

ולעשות   למכרזים  לצאת  של  הזה  הנושא  את  חוסכים 

 את כל התהליך. עונה לך על השאלה, שלומית? 

 לא, אין צורך. אני לא צריכה את התשובות שלך.   : שלומית ארצי 

את   : וי נחום ל דליה   לאשר  זה  מתבקשים,  שאנחנו  מה  הזה,  בסעיף 

בלי   למתנ"סים,  החברה  עם  שלנו  המשך ההתקשרות 

 שום קשר,  

נתון בהתרעה מראש   : שי רוזנצוויג  רגע  בכל  אגב, שיכולה להפסיק 

שאנחנו   מהרגע  טועה.  לא  אני  אם  חודשיים,  של 

 חותמים על החוזה.  

 רשאית ...  נ"סים  ומצד שני גם החברה למת  : דליה נחום לוי 

בבקשה,   : שי רוזנצוויג  כן,  שנייה.  אחרונה.  מילה  לו  לתת  שנייה, 

 משה.  

שבאמת   : דליה נחום לוי  מקווה  רק  של  אני  העניינים  את  יסדיר  זה 

לא   פעילות  שום  יבצע  לא  והמתנ"ס  המתנ"ס 

 מתוקצבת על ידי המועצה ואז לא יהיו חובות.  

 ה.  כן, מש המטרה היא באמת להסדיר.   : שי רוזנצוויג 

 דליה, סיימת?  : משה אופיר 

.   : דליה נחום לוי   כן

היחסים של המועצה, החברה   : משה אופיר  על  כשמדברים  אפרופו 

לדעת   אפשר  מנשה,  באלפי  פה  והמתנ"ס  למתנ"סים 

חובות   שיש  שומע  אני  כי  ההתחשבנות?  מצב  מה 

מיני   כל  והיסטוריה.  נגמרו  שלא  ואחרים,  כאלה 

 דברים.  

שלנ המ  : שי רוזנצוויג  בגלל  צב  היה.  שהוא  ממה  גרוע  פחות  כרגע  ו 

במקום   להיות  יכולנו  הסדר.  איזשהו  איתם  שהתחלנו 

הרב,   לצערנו  מולם.  חתום  הסכם  לנו  היה  אם  אחר 

בהסכם,   שלנו  הצד  את  לשפר  רוצים   שאנחנו  בגלל 

הם   כי  רץ  פחות  זה  האחרונים  חודשים  בשלושה  אז 
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אמ  שלנו  המלווה  והחשב  ר  ההסכם.  על   לא חותמים 

,    'אני  ' שלנו המקורית  התוכנית  לפי  להתקדם  מוכן 

הסכם   כשיהיה  ורק  'אך  מבחינתו,  אגב,  ובצדק, 

. אז האינטרס, עכשיו כשהם קצת יותר      -חתום'

 מה הקשר? מה, אנחנו מחזיקים אותם בני ערובה?   : אורית שגיא 

לא   : שי רוזנצוויג  אחד  אף  אומרת?  זאת  מה  אותם.  מחזיקים  לא 

   -אחד    מחזיק אף אחד. כל 

 מה, לא משלמים להם, מה הקשר?   : אורית שגיא 

 ... כחבר מועצה מה קורה ...   : משה אופיר 

מעלה   : שי רוזנצוויג  אני  חבר'ה,  ו.  הי שהם  ממה  גרועים  פחות 

כך.   אחר  לך  אענה  אני  כרגע.  קשור  לא  זה  להצבעה. 

לאשר   מעלה  אני  כך.  אחר  לך  ואענה  אברר  אני 

ם בפטור  מתנ"סי התקשרות עם המתנ"ס עם החברה ל 

 ממכרז. מי בעד?  

 דליה, מה את, בעד?   : משה אופיר 

, מה.   : דליה נחום לוי   כן

נגד?   : שי רוזנצוויג  מי  ומשה.  דליה  שי, שלומית,  רחל,   , שירי אייל, 

 אף אחד. מי נמנע? אורית. תודה רבה. 

 

החברה   החלטה:     ועם  המתנ"ס  עם  התקשרות  מאשרים 
 למתנ"סים בפטור ממכרז.  

שי   זיידמן,  רוזנצ   בעד:  שירי  רוזנפלד,  אייל  וויג, 
משה   לוי,  נחום  דליה  ארצי,  שלומית  שטיינר,  רחל 

 אופיר.  

 נמנעת: אורית שגיא.   

 

 עדכוני ראש המועצה.   . 7

אני רוצה רק לקראת סיום להגיד. היום באלפי מנשה   : שי רוזנצוויג 

אנחנו    12יש   בריאות.  לכולם  נאחל  אנחנו  מאומתים. 

קורה   מה  ,  ביישוב רואים  שומרון בקרני   . לנו סובב  ים 

מעט.   עוד  אדומה  רעננה  סבא,  כפר  אחרים,  יישובים 

אני   כמוהם.   להיות  רוצים  לא  אנחנו   . ן השרו הוד 

   -מבקש  
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עם   עושים  מה  בפייסבוק  אותך  שאל   : משה אופיר  מישהו 

 קרובים שמגיעים מיישובים אדומים.  

א  : שי רוזנצוויג  ודבר  בהחלט.  להיבדק.  מהם  ,  מבקשים  ן החל  חרו

המתח   קו  על  עבודות  יהיו  שלישי  יום  עד  מהיום 

ולפיכך   שלנו  הניידת  התחמ"ש  את  שמזין  העליון 

 אנחנו נחובר לקו הקודם.  

יהיה   מחרתיים  מחר,  שהיום,  להיות  שיכול  אומר  זה 

ה  כל  ינו  שחוו מה  מאוד    30-לנו  מקווה  האלה.  שנה 

לתחמ"ש   מחוברים  להיות  ונחזור  מהר  שייגמר 

עבוד  נפלא שעושה  הישיבה  ה  לכולם.  רבה  תודה  ה. 

 מסתיימת, תודה.  

 

 

 אודליה גוטל 

 המועצה    ית מנכ"ל 

 י רוזנצוויג ש  

 ראש המועצה 

 


