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 18.11.20  –  26מועצה מן המניין מס'  ישיבת  

 

 

מועצה   : שי רוזנצוויג  ישיבת  טוב.  מס'  ערב  המניין  .  26מן 

אייל   שטיינר,  רחל   , זיידמן שירי  אנוכי,  משתתפים 

אילן  נפ וז ר  . אנחנו  דול לד,  ואנוכי גיתית שרמן  עו"ד  ב, 

ונמתין   נעצור  אנחנו  ולכן  מלא,  לקוורום  חסרים  ין  עדי

 . עד אשר יהיה קוורום 

 *** הפסקת ההקלטה לבקשת ראש המועצה *** 

 

ומן המניין מס'    24אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'   . 1
25  . 

 

י  לפתוח  : ג שי רוזנצוו רוצה  אני  בסדר? טוב,  הצטרפה   .  שלום.  שוב 

עו"ד   המועצה  ראש  סגנית  המועצה,  חברת  אלינו 

אז   הישיבה.  את  לפתוח  יכולים  ואנחנו  ארצי  שלומית 

מן   מועצה  ישיבות  פרוטוקולים  אישור  היום,  סדר  על 

ין    24המניין   קיבלתם את הכל. למישהו  .  25ומן המני

הערות?  הא  יש  אפשר לא.  פ   ם  א לאשר  פה   חד? ה 

 אחד.  

   

ישיבות  מאשרים   ה: לט הח     של  הפרוטוקולים  את  אחד  פה 

 .  25-ו   24המועצה מס'  

 

 שאילתות.   . 2

 

 הצעות לסדר.  . 3

 אין שאילתות, אין הצעות לסדר.   : שי רוזנצוויג 

 .  2019דוח כספי לשנת   . 4

 

 . אילן. קדימה.  2019דוח כספי   : שי רוזנצוויג 

לשנת   וח הד  : אילן דולב  מבקרי   בדק נ   2019  הכספי  ידי  ם  על 

ה  משרד  נדון  מטעם  מראש,  אליכם  נשלח  פנים. 
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כפי   הגירעון  ביעד  שם  עמדנו  אנחנו  כספים.  בוועדת 

יותר   טיפה  אפילו  ההבראה,  בתוכנית  הוגדר  שהוא 

לשנת   הכנסות  בביצוע  ₪    2נכללו    2019טוב.  מיליון 

השתתפות   השלמת  בגין  החינוך  ממשרד  תקבולים 

באסי ממשר  החינוך  יע פות ד  על  פיצה  זה  סכום  דים  . 

של  בתקציב  לוחות  שנקבעו  בשל  מימוש  לידי  באו  א 

תוכנית   את  שאישרנו  מאז  הקצרים.   הזמנים 

גורמים   וכן  שנה.  סוף  עד   , שביצענו ועד  ההבראה 

כמו   ההתייעלות  את  לבצע  אפשרו  שלא  חיצוניים 

  .  שתכננו

ת  שיב ועדת כספים, י הדוח הכספי עבר בכל הוועדות.   : שי רוזנצוויג 

ההיי  ה -הנהלה.  בשעה  לייט  עמדנו  שבאמת  טובה  וא 

היסטוריה   קצת  זה   . וכו' ההבראה  הגירעון,  יעדי  בכל 

רחוקה אבל בכל זאת, ציון דרך חשוב. מי בעד לאשר  

 . פה אחד.  2019את הדוח הכספי לשנת  

 

אחד   החלטה:     פה  מאשרת  לשנת  המועצה  הכספי  הדוח  את 

2019  . 

 

תו  . 5 עזר הארכת  חוקי  ש סל   –  קף  תיעול,  רחובות,  טחים  ילת 
 , היטל ואגרת ביוב.  ציבוריים פתוחים 

 

עזר   : שי רוזנצוויג  חוקי  תוקף  תיעול    –הארכת  רחובות  סלילת 

ביוב.   אגרות  והיטל  פתוחים  ציבוריים  שטחים 

 בבקשה.  

בוועדת   : אילן דולב  גם  עבר  זה  בקצרה.  זה  את  אעשה  אני 

המוע  הזה.  בנושא  דנו  תב"ר כספים.  אישרה    צה 

מס'  בי  לעדכון  23שיבה  הוע ,  התב"ר  העזר.  בר  חוקי 

התב"ר   את  אישר  לא  המחוז  למחוז.  הפנים,  למשרד 

הקרנות   בכספי  להשתמש  ניתן  לא  שלטענתם  ון  מכיו

לבקש   לי  המליצה  המחוז  מנהלת  העזר.  חוקי  לעדכון 

ן לי את חוקי   ממנה ארכה עד שנגייס יועץ חיצוני שיכי

מ  שאנחנו  כפי  א העזר  ויתאים  לרשות    ותם צפים 

   ולשנים הבאות. 
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את   : שי רוזנצוויג  נאריך  כל  קודם  דברים.  שני  פה  יש  למעשה 

לנו   לאפשר  כדי  הקיימים  העזר  חוקי  של  התוקף 

של   עדכון  שלהם.  העדכון  של  הנכון  לתהליך  להיכנס 

זה   ההבראה,  בתוכנית  שהוא  לזה  מעבר  עזר,  חוקי 

חשו  העזר   ב, פחות  שחוקי  חשוב  שיותר  לא    מה 

אנחנו    כבר מעודכנים   שנים.  מעט  עבודה  לא  נעשה 

או  ואפשרות  ונתאים  גמישות  ניצור  מנשה.  לאלפי  תם 

התושבים   עם  נטיב  ובכלל  כמועצה,  לנו  פעולה 

לאלפי   טובה  בשורה  בעצם  וזו  יותר  טוב  לשירות 

שנה   לחצי  ההארכה   את  נאשר  אנחנו  כרגע  מנשה. 

  , אישרנו שאז  התב"ר  שאת  תראו  אתם  ובהמשך 

מת שה  תב"ר  לא  או אים וא  נבטל  פשוט  אנחנו   ,  . מי  תו

 בעד לאשר את הארכת התוקף?  

   -אז רגע, במשך חצי שנה זה בעצם   : שירי זיידמן 

   -הם אמורים, כן. הם אמורים להיות   : אילן דולב 

 ? לא תהיה הארכה נוספת לדעתך  : שירי זיידמן 

יודעים. כרגע  אם נצטרך, נגיש  : שי רוזנצוויג  אנחנו  . אבל אנחנו לא 

לדרך  את  אנ   , יוצאים  לסיים  רוצה  לפני.  י  אפילו  זה 

כל מקרה זה מה שנקרא פרוצדורה. אנחנו מאשרים  ב 

תוקף   הארכת  רחובות,  את  סלילת  בדבר  העזר  חוקי 

ביוב   ואגרות  היטל  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  תיעול, 

 . מי בעד? פה אחד. תודה.  1.6.2021עד ליום  

 

ת  החלטה:     הארכת  את  אחד  פה  חוק מאשרים  מגבלת  י  וקף 

ר ה  סלילת  בדבר  שט עזר  תיעול,  חים  חובות, 

ליום   עד  ביוב,  והאגרת  היטל  פתוחים,  ציבוריים 

1.6.2021  . 

 

 עיסוק נוסף למהנדסת המועצה   אישור  .  6

 

 אישור עיסוק נוסף למהנדסת מועצה. אודליה.   : שי רוזנצוויג 

מלי  : אודליה גוטל  ידי  על  נבחרה  שלנו  המועצה  מהנדסת  את  טוב, 

באורנית  בח לכ   המועצה  כדירקטורית  יישוב  הן  כ"ל 
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כדירקטורית    אורנית  אישורה  לשם  מתגוררת.  היא  בו 

שלנו   המועצה  אישור  את  הפנים  ממשרד  מבקשים 

עובדת   והמהנדסת  מאחר  תפקידה,  על  נוסף  בעיסוק 

ללא   בעיסוק  מדובר   . אצלנו במועצה  מלאה  במשרה 

 תמורה בחכ"ל. זהו. הצבעה.  

 העניין הזה?  על  מישהו רוצה להגיב   : שי רוזנצוויג 

, אני אשמח.   : וזנפלד ל ר איי   כן

 על איזה היקף מדובר?  : שלומית ארצי 

ובכמה   : אודליה גוטל  שלהם  בחכ"ל  תלוי  זה  להגיד.  יודעת  לא  אני 

מבחינת   מושג  לנו  שיש  אמרתי  לא  מתכנסים.  שהם 

 ההיקף.  

   -איך אנחנו יכולים לדעת אם זה יפגע   : שלומית ארצי 

יכולים  : ויג שי רוזנצו  כן   רק   אנחנו  זה להעריך.  בהחלט.  מסוג    , 

 הדברים שיש פה לכאן ולשם.  

לעודד   : אייל רוזנפלד  אוהב  אני   , א' דברים.  כמה  להגיד  רוצה  אני 

לתחום   לתרום  בטח  בזמנם החופשי,  להתנדב  אנשים 

שיש   חושב  אני  ספציפית  הזה  במקרה  אבל  הציבורי. 

מחלקה   איזושהי  שמנהל  אדם  בבן  מדובר  פה, 

ש ביי  מאמין  ואני  הז המח שוב,  לא  לקה  מתנהלת  את 

פה   להשקיע  שצריך  חושב  ואני  ביותר.  הטובה  ברמה 

ובכיף   בטוח  אני  מאמץ,  שיושקע  אחרי  מאמץ.  יותר 

פה   לתת  שצריך  חושב  אני  אבל  דברים.  כאן  לשחרר 

 עוד קצת אצלנו ביישוב.  

שיש   : שירי זיידמן  העצום  העבודה  היקף  שבגלל  החשש  בקיצור, 

הנ  לא  במחלקת  הם  שכרגע  וא עומ דסה,  ספק דים    ין 

 שהם צריכים תוספת אפילו של אנשים,  

.   : אייל רוזנפלד   לגמרי

,   : שירי זיידמן  יהיו שעות שייגרעו ייגרע,  עוד  סיכוי שזה  יש  אם  אז 

 אז קשה לי עם זה.  

היא עוד אמא לילדים צעירים. שהיא ממש  לא רק זה.   : שלומית ארצי 

א בטוחה שזה  מקפידה על שעות להגיע אליהם. אני ל 

ון  .  י ו מצ   רעי  ן

ון טוב.   : שירי זיידמן   אני גם לא חושבת שזה רעי

בעיסוק   : שי רוזנצוויג  לעסוק  המועצה  למהנדסת  לאשר  בעד  מי 



   

לים בע"מ, טלפו   - פרוטוקו וס  נ בו ע"י:  :  הופק   -  03-5373237ן
 

7 

אורנית?   הכלכלית  בחברה  דירקטורית  להיות  נוסף 

ואם   שלי  העובדים  נגד  לא  פעם  אף  אני  כי  בעד,  אני 

ש  שלומית,  אייל,  נגד?  מי  זה.  היא  ביקשה  .  היא  ירי

   ת. נע נמ   מי נמנע? רחל 

 

בעיסוק   החלטה:     לעסוק  המועצה  למהנדסת  מאשרים  לא 

הכלכלית   בחברה  כדירקטורית  תמורה  ללא  נוסף 

 אורנית.  

ייג.     בעד: שי רוזנצו

   , .  , שלומית  אייל רוזנפלד נגד: שירי זיידמן  ארצי

 נמנעת: רחל שטיינר.   

 

 מאיר ברקאי    –שירות    הארכת   אישור  . 7

   

.  ו ר י אישור הארכת ש  : יג שי רוזנצוו   ת למאיר ברקאי

כרגע   : אודליה גוטל  שפ"ע.  מחלקת  את  מנהל  ברקאי  מאיר  טוב, 

ה  השירות.  72-בשנה  את  לו  הארכנו  שעברה  בשנה   .

מאיר   השירות.  את  לו  להאריך  השנה  גם  מבקש  אני 

בצורה   היישוב  את  מכיר  נאמנה.  תפקידו  את  עושה 

ובא  לנצח  לא  שזה  לנו  שברור  כמובן  מת  טובה. 

למצו  את  מ   א המטרה היא  וילמד  ידו  על  שייחפף  ישהו 

שנעשה   הדברים  מסוג  וזה   . אצלו שצבור  הידע  כל 

כמנכ"לית   מבחינתי  אבל  הבאה.  שנה  במהלך 

רופא   וכמו שהציג גם   , ו כוחו במותני עוד  המועצה, כל 

מבקשת   אני  לעבוד,  להמשיך  יכול  הוא  התעסוקה 

 לכם.  להאריך לו את השירות. וכמובן שזה בידיים ש 

י   לדעתי קונצנזוס, נכון? מי בעד?   : ג שי רוזנצוו

, פה אחד.                               אוקיי

 

ברקאי   החלטה:     מאיר  למר  שירות  הארכת  אחד  פה  מאשרים 

 כמנהל מחלקת שפ"ע לשנה נוספת.  
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ני    אישור  . 8  2021תמיכות  תבחי

 

.  2021אישור תבחיני תמיכות   : נצוויג רוז שי    . אילן

מביאים   : אילן דולב  המוע אנו  שנקבעו  לאישור  התבחינים  את  צה 

 על ידי ועדת תמיכות. התבחינים האלה,  

שנה,   : שי רוזנצוויג  כל  פה.  שחדש  למי  זה  מתחיל.  שאתה  לפני 

התבחינים.   את  לאשר  צריך  אתה  השנה  סוף  לקראת 

ריטוא  מה זה  אומר  לא  זה  את  הו   ל.  יש   . למו לך 

על   פה  מדובר  אותם.  לאשר  צריך  עצמם.  התבחינים 

הבאה.  התבחינ  לשנה  את  ים  עשינו  שעברה  שנה 

ן   עניי פעם,  עוד  של,  סוג  זה  אז  התבחינים. 

  .  פרוצדוראלי

תבחינים.   : אילן דולב  אותם  אגב,  אליכם.  נשלחו  התבחינים 

נושא   הוספנו  שונים.  משפטים  שני  וי  הוספנו  שו של 

ו  וי  שיפ תמיכה,  שו י.  השוו על  שמירה  ו/או  מבנים  וץ 

ל"צופ  נותנים  שאנחנו  שמירה  ולשאר  של  ים" 

באירועים.   המשפטים  העמותות  שני  את  הוספנו 

וגם   כחוק   ... לקבל  לעמותות  לאפשר  כדי  האלה 

ומבקר   המדינה  מבקר  של  ביקורת  הערת  בעקבות 

ין שימוש במבנים ללא זקיפת ...     המועצה בעני

ההתנהלות    ה ור בש  : שי רוזנצוויג  כנראה  שנים  במשך  התחתונה, 

כדי    , היתה  אנחנו   ... היתה  וכדי  לא  זה  את  לשפר 

וגם כדי  לוודא ש  אנחנו עובדים כמו שצריך ולפי החוק 

היועצת   ואישור  בקשה  לפי  פה,  הכנסנו  להיטיב, 

בין   ההבדל  עיקר  בעצם  שזה  אחד,  המשפטית משפט 

תמ  ההבדל.  כל  זה  שעברה.  עקיפה  שנה  יכה 

ב לעמותו  במבנה  ת  שימוש  או  והנוער.  החינוך  תחום 

פי מש  על  יהיו  אבי היישוב הזמינים.  או שיפוץ מבנה, 

  זאת אומרת שאם אנחנו נרצה לעשות תמיכה עקיפה, 

 בנוסף לתבחינים,  

מהם   : אייל רוזנפלד  מישהו  נגיד  כזאת.  שלי  השאלה  אוקיי.  לא, 

יכולים    100,000קיבל   אנחנו  עכשיו  האם  שקל. 

שמתוך  ל  אותו  ישלם    100,000-ה חייב  גם  הוא  שקל 
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 עכשיו על המבנה? או על השמירה?  

זו זקיפה   : ב דול   אילן  רעיוני,  וי  וי תמיכה זה שו בנוסף. שו לא, זה 

לתקציב   זה  את  נכניס  אנחנו  שם  2021רעיונית.  יש   .

   -שורה של שווי תמיכות. אנחנו התקשרנו עם שמאי  

 ה בדיוק לא זה.  זה בדיוק הפוך. ז  : שי רוזנצוויג 

.   : ן דולב איל   זה מגדיל. זה מגדיל את התמיכה ולא מקטין

שווה   : ויג שי רוזנצו  בצורת  תמיכה  עוד  לתת  אפשרות  רוצה  אתה 

 כסף.  

 וחוקית.   : אילן דולב 

 אוקיי?  הכנסתי את הגנן שלי ל"צופים".   : שי רוזנצוויג 

   ? על חשבון התמיכה לא  זה בתוספת. זה   : אייל רוזנפלד 

י  : גוטל אודליה   תמיכה  מהתקציב,  שיר יש  זה  הישירה  שהתמיכה  ה, 

וי  אליהם.  שעובר  הכסף  בעצם  סעיף  זה  בתקציב  ש 

 של תמיכה עקיפה, שזה שווה כסף.  

התבחינים   : שי רוזנצוויג  את  תמיכות  מאשרים    2021לשנת  לנוהל 

כפי שהוצעו על ידי ועדת תמיכות. מי בעד? פה אחד,  

 תודה.  

 

אחד   החלטה:     פה  לנוה מאשרים  התבחינים  ת את  מיכות  ל 

 כפי שהוצעו על ידי ועדת התמיכות.    2021לשנת  

 

 בנק מזרחי    -הנפקת שיקים ממוחשבים     אישור  . 9

 

,   : שי רוזנצוויג  או  . מזרחי בנק  ממוחשבים,  שיקים  הנפקת  אישור 

לא שמענו כבר הרבה זמן אישור של בנק מזרחי כזה  

א  יש  בסדר?  זה,  את  אקריא  אני  אחר.  שינוי  או  יזה 

ה  ממוחשבים.  טופ בדרישות  שיקים  להנפקת  שלהם  ס 

הה  תנאי  את  לאשר  דורשים  הם  בישיבת  היום  דפסה 

קו   ליישר  וכדי  חדש.  זה  קודם,  היה  לא  זה  מועצה. 

הליך  אית  זה  פה.  זה  את  לאשר  צריכים  אנחנו  אז  ם 

לחתום   חתימה  למורשה  לאשר  בעד  מי   . פרוצדוראלי

לה  הטופס  ה   דפסת על  בנק  של  פה  שיקים  מזרחי? 

 בצורה טובה ומושכלת.  ום  שתחת אחד.  
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ל  החלטה:     החתימה  למורשי  אחד  פה  על  מאשרים  חתום 

.    הטופס להדפסת שיקים של   בנק מזרחי

 

 לעובדי המועצה    חכמים   כרטיסים הנפקת    אישור  . 10

 

 אישור כרטיס חכם. עוד דבר.   : שי רוזנצוויג 

 קים? אתה לא רוצה כבר לעשות את זה לכל הבנ  : אייל רוזנפלד 

את  אי   לא,  : אילן דולב  משנים  הבנקים  כל  לא  הרי  צורך.  לי  ן 

 הטפסים.  

יתחיל   : ויג שי רוזנצו  שהוא  רוצה  לא  גם  גורף אני  רק  לאשר  לא,   .

אישור   פרוצדורה.  עוד  טוב,  לא.  לא,   . מזרחי בנק 

להנפקת   בדרישות  שינויים  יש  פה,  גם  חכם.   כרטיס 

הגב'  ביניהם  מועצה,  עובדי  מספר  יש  חכם.    כרטיס 

מח יפ ש  עובדת  דויד,  ,    לקת רה  זיסמן אריה  רווחה, 

מל  חשב  בניטה  ושמעון  המועצה  אנחנו  קב"ט  ווה. 

עבור  פה את הנפקת הכרטיס החכם  ם.  צריכים לאשר 

הרווחה   לעובדת  חכם  כרטיס  הנפקת  לאשר  בעד  מי 

בניטה   שמעון  מר  המלווה  החשב  דויד,  שיפרה  הגב' 

 ולקב"ט מר אריה זיסמן?  

 ..?  מה זה .  : שלומית ארצי 

דיגיטאלית.   : שי רוזנצוויג  חתימה  למערכת.  חכם  לדוגמא  כרטיס 

 ימה דיגיטאלית.  תב"רים, היום זה עובר בחת 

 כן? אני יכולה גם להיכנס למערכות שלכם?   : שירי זיידמן 

 לא, לי יש כזה. לאילן יש כזה. לאורלי יש כזה?  : שי רוזנצוויג 

 לא.   : אילן דולב 

. מי בע  : שי רוזנצוויג   דה.  ד? פה אחד, תו אוקיי

 

לעובדת  החלטה:     חכם  כרטיס  הנפקת  אחד  פה    מאשרים 

המלווה   לחשב  דויד,  שיפרה  הגב'  הרווחה  מחלקת 

  .  מר שמעון בניטה ולקב"ט המועצה מר אריה זיסמן
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 פתיחה, עדכון וסגירת תב"רים    . 11

 

תב"ר   : שי רוזנצוויג  את  יש  תב"רים.  עדכון  זו  513פתיחה,   ,

התב פעי  לשוטף.  מעבר  מתנ"ס  מנת  לות  על  נפתח  "ר 

למתנ"  המגיעים  כספים  על   , בזמנו  , ממשרדי  לעגן ס 

החשב   עם  העבודה  שיטת  שינוי  בשל  הממשלה. 

  . אותו צריך  לא  התייתר,  בעצם  הזה  התב"ר  המלווה, 

תכלית.   שום  לו  ן  אי  . אותו לסגור  רוצים  פשוט  ואנחנו 

 ? פה אחד.  513מי בעד לסגור את תב"ר  

 .  513תב"ר מס'    לסגור את מאשרים פה אחד   ה: החלט    

 

ביטול תב" 526תב"ר   : שי רוזנצוויג  חוקי העזר. מה  526ר  ,  עדכון   .

שלא   הזה  התב"ר  בדיוק  זה  קודם.  אתכם  שדיברתי 

התב"ר   לפי  הרשות  קרנות  בכספי  להשתמש  ניתן 

הנ"ל    200,000הקודם,   לאור  עזר.  חוקי  עדכון   ,₪

ב  מי   . לבטלו ויש  מתייתר  אחד,  התב"ר  פה  עד? 

 תודה.  

 

 .  526מאשרים פה אחד לבטל את תב"ר מס'   טה: החל    

 

לתב"ר   : וויג שי רוזנצ  מימון  מקורות  שינוי  תב"ר  520הגדלת  זה   .

הגדרנו   בזמנו  אנחנו  אז  חינוך.  מוסדות  מחשוב  יפה. 

רוצים  להגדיל  ₪.    400,00על    520את תב"ר   אנחנו 

משרד   של  קורא  קול  באמצעות  הזה  התב"ר  את 

המועצה ה  של  ההשתתפות  מכלל    11%היא    חינוך. 

ס  החדשים.  המימון  מקורות  להלן  התב"ר  התקציב.  ך 

נותן    616,000הוא   החינוך  משרד  ואנחנו    ₪516. 

כמובן    100,000נותנים   הרשות.  מקרנות  שקל 

ומקו  קיים  קיים.  שהכסף  ן  המימו את  ר  לאשר  בעד  מי 

תב"ר   של  מימון  מקורות  ושינוי  לסך    520הגדלה 

משרד    616,000 מימון  מקורות  ,  516החינוך  ₪, 

רשות   זה  100,00קרנות  אחד.  פה  בעד?  מי  ברור  . 

 כי זו באמת בשורה פה לחינוך. וואחד תב"ר.  
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אחד   החלטה:     פה  של  מאשרים  מימון  מקורות  ושינוי  הגדלה 

לסך  ,  520תב"ר   חינוך,  מוסדות    616,000מחשוב 

  .₪ 

  : ן  מקורות מימו

 ₪.    516,000  –משרד החינוך   

 ₪.    100,000  –קרנות הרשות   

 

ו כאלה, ברוך השם,  הוא תב"ר משמח. יש לנ   529גם   : שי רוזנצוויג 

לבית   אופניים  שבילי  תכנון   . האחרון בזמן  מעט  לא 

להשיג   והצלחנו  ביקשנו  אנחנו   . שרון צופי  הספר 

רוצים   אנחנו  בכלל  אופניים,  שבילי  של  לתכנון  תב"ר 

להנגשה,   , כן שיותר,  כמה  של    לעודד  סך  על 

מ   300,000 הם  כמובן  70%ממנים  ₪.  אנחנו   .

 .  30%מממנים  

.   : אייל רוזנפלד   זה רק התכנון

יועץ   : שי רוזנצוויג  יודע,  שאתה  במשהו  פה  מדובר  כי   . התכנון רק 

שבא   מישהו  איזה  רק  לא  זה  תאורה,  יועץ  חשמל, 

נתחיל.   אנחנו   . רציני מאוד  פרויקט  שביל.  לך  ומצייר 

כך  ואחר  התכנון  את  שלנו    נעשה  הבאה  המשימה 

לה  את  תהיה  להביא  נצטרך  אנחנו  התקציב.  את  ביא 

ממ  רבה,  התקציב  'תודה  להם  נגיד  התחבורה.  שרד 

נעשה   אנחנו   . לבצע' הכסף  את  תנו  עכשיו  תכננתם. 

את זה. אבל כדי להגיע לשלב שאני בא ומבקש כסף,  

  .  אנחנו צריכים לתכנן

 בסדר, צריך להיות ... גם כן קדימה.   : אייל רוזנפלד 

שז  : שי רוזנצוויג  לב  הוא  שימו  יפה,  כזה  שביל  שלמשל  משהו  ה 

לשנו  פנטסטית.  יכול  בצורה  היישוב  את  ולשדרג  ת 

אגב, לא לשמש רק, שביל אופניים זה שביל אופניים.  

תב"ר   פתיחת  לאשר  החלטה:  ן  529הצעת  תכנו  ,

בסך   אופניים,  מימון    300,000שבילי  מקורות   .₪

.  90,000  –רשות  , מקורות ה 210  –משרד התחבורה  

 חנו פה אחד. תודה.  מי בעד? אנ 
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א  החלטה:     פה  תב"ר  חד  מאשרים  שבילי    529פתיחת  תכנון 

 ₪.    300,000אופניים בסך  

  : ן  מקורות מימו

 ₪.   210,000  –משרד התחבורה   

 ₪.    90,000  –קרנות הרשות   

 

 קורונה, חגים, סגר, כ"א.    –עדכוני ראש המועצה   . 9

 

כמה טוב,   : שי רוזנצוויג  אז  המועצה.  ראש  שלי    עדכוני  עדכונים 

קורונה  נעבור.  ואנחנו  עומדת  בבקשה.  מנשה  אלפי   .

אין   השם  ברוך  מה.   זמן  מזה  מאומתים  אפס  על 

מהיום,   לא  זה  מנשה.  באלפי  מאומתים  ואין  חולים 

   -אנחנו כבר  

 לנובמבר.    5-מ  : אודליה גוטל 

טוב.    5-מה  : שי רוזנצוויג  מצבנו  השם  ברוך  שגם  לנובמבר.  מזכיר 

שעבר   שבוע  בכאן  בסוף  לדעתי  בחדשות,    11פורסם 

ה  מנשה  בבדיקות  שאלפי  המובילים  היישובים  בין  וא 

ביחד   ברשימה  אותנו  ינו  צי האוכלוסייה.  לגודל  ביחס 

עם תל אביב, ועוד כמה ערים. אז בסדר, המצב שלנו  

עם   הזמן  כל  דפנה.  זרי  על  נחים  לא  אנחנו  טוב.  הוא 

ח  אני  הדופק.  על  לעשות יד  שיודעים  שהעובדה    ושב 

ן בין שמירה על חוקים לבין פת  ולא  פה את האיזו יחה 

מביא    , אותו לחנוק  ובעצם  היישוב  את  פה  לייבש 

לתושבים   מהקרדיט  הרבה  דבר.  של  בסופו  תוצאות 

מסוגל   שהייתי  מאמין  הייתי  לא  אני  שומרים.  שרובם 

זה.   את  עושה  אני  הנה,  אבל  מסיכה,  ועם  ככה  לדבר 

ה  לי  הרבה  אין  יש  כמוני  ברירה.  תושבים  רבה 

ת. אנחנו בסך  אחרים. אנחנו צריכים לשמוח, להתגאו 

על   יד  עם  להיות  להמשיך  גם  אבל  בסדר.  הכל 

במסגרת   עולה  לא  הקורונה  שנושא  יום  ן  ואי הדופק, 

ושאר   ביישוב  המקצוע  בעלי  מול  שלי  השוטף 

שר   עם  זום,  פגישת  לשיחה,  ישבתי  היום  הגורמים. 

יולי  נו   הבריאות  מספר  העליתי  ן  אדלשטיין.  כגו שאים 
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ה  של  לחינוך  חזרתם  כמובן,  ה' -' חינוך   . יחזרו  -ו'  ' ו

צריכים   עדיין  וכו'  ז'  אבל  הנראה.  ככל  הבא,  שבוע 

יודעים לעשות   ולאפשר לנו לחנך אותם. אנחנו  לחזור 

יתנו   שלא  סיבה  שום  אין  ירוק.  יישוב  אנחנו  זה.  את 

הייש  מצב  לפי  לפעול  ההרשאות  את  כנ"ל  וב.  לנו 

פורמא  בלתי  מקשה  חינוך  מאוד  היום  "צופים".  לי. 

מרג  ואני  לאבד  עלי  מתחיל  לאט  לאט  שאני  איך  יש 

אז   בבית.  תקוע  גם  והוא  בזום  גם  שהוא  הנוער,  את 

של   פעילויות  לעשות  לנו  תאפשרו  ירוק.  יישוב   , כן

חלילה   ואם  יכולים.  אנחנו   . פורמאלי הבלתי  החינוך 

נעצו  עולה,  שהתחלואה  זו  נראה   . ן העניי כל  זה  ר. 

 גות של לעצור כשצריך ולשחרר כשאפשר.  המנהי 

שזה  תחמ   מניח  אני  מותקנת.  שלנו  התחמ"ש  אז  "ש. 

באופן   תחושמל  שהיא  עד  ספורות  שעות  של  ין  עני

של   קצרה  תקופה  שיש  מניח  אני  זאת,  ועם   . רשמי

מחרתיים,   מחר,  היום,  שם.  אנחנו  אבל   . ' וכו בדיקות 

נצלי   , שני  , ן ראשו עובדת,  יום  מתחמ"ש  ליהנות  ח 

פה, הציפייה שלי  שז  זה  אומר את  ואני  אומר,  שזה  ה 

קרי   מנשה,  אלפי  של  החשמל  בעיות  רוב  את  יעצור 

הפסקות   רוב  החשמל,  קפיצות  רוב  חשמל.  קפיצות 

סוף   סוף  יישוב  להיות  אמורים  אנחנו  החשמל. 

אני   הזאת  בהזדמנות  נורמאלי.  חשמל  עם   , נורמאלי

מי  לכל  להודות  פה.    רוצה  כולם  בעצם  היה  שעזר. 

במיוחד   בדרכו.  אחד  כל  הזה,  ין  בעני יד  ,  להם  לשירי

ושאר   עימי  יחד  הדרך,  מתחילת  זה  את  שהובילה 

הרבה   לכם,  אומר  אני  לכם.  תודה  המועצה.  חברי 

יש   מנשה  שבאלפי  העובדה  פה,  נהיה  שלא  אחרי 

שאנחנו   משהו  לגמרי  היא  טובה,  חשמל  תשתית 

מ  שעשינו  ונדע  בו  המהות  ניזכר  בעצם  וזו  טוב,  שהו 

 ל להיות איש ציבור.  ש 

ונופיה.   העסקים  .    פארק  נחתמו כבר  העבודה  היתרי 

מניח   אני  בפארק העסקים.  צו תחילת העבודה  נחתם 

אנחנו   השבוע  באמצע  מתישהו  או  שבוע  ...  שתחילת 

לנופיה.   גם  עבודה  תחילת  היא  צו  המשמעות 



   

לים בע"מ, טלפו   - פרוטוקו וס  נ בו ע"י:  :  הופק   -  03-5373237ן
 

15 

ימ  של  עניין  זה   . זהו בשטח.  לעבוד  ים.  שמתחילים 

י  פה  גם  מבחינתי  שנתיים,  הרכבת  לנו  צפויות  צאה. 

ב  של  שנתיים  פיתוח.  כמעט  כך  ואחר  תשתית  ניית 

אחרי   לומר,  אפשר  כבר  עכשיו  שבעוד,  חושב  אני 

עוד   רגועים  נהיה  אנחנו  באמת,  מתחילים  שאנחנו 

אבל    , ן הראשו הטרקטור  את  כשנראה  ימים  כמה 

לראות   נזכה  שנים  שלוש  שעוד  לומר  באמת  אפשר 

של  בתקווה  עומדים.  יהיה  בניינים  זה  אם  גם  וש. 

פארק  לא משנה.  זה  העוגן    ארבע,  הוא  הזה  העסקים 

גם   תעסוקה,  גם  לספק  נוכל  ובזכותו  היישוב  של 

טוב   שירות  לספק  גם   , שלנו ההכנסות  את  להגדיל 

ב  עליו  ועובדים  לציבור  האחרונות.    15-יותר  שנה 

בצורה   אותו  שמקדמים  אלה  להיות  זכינו  אנחנו 

 משמעותית בישורת האחרונה.  

ה   הורשה.  טובה  בשעה  טל.  לגבעת  גישה  יתה  כביש 

זמן   מאוד  הרבה  כבר  לכם  שמחכים  והעיקולים  ועדה 

אותם. זה   אישרו  סוף סוף  בגלל שהיתה הקפאה, הם 

העבודות.   של  לפרסום  עכשיו  יוצאים  שאנחנו  אומר 

של   קצר  פלואו  איזה  זמן    15יש  יש  שבהם  יום, 

אנחנו    שכל כך משנות בשלב הזה כי   להתנגדויות. לא 

ו   , זהו הקשים.  החלקים  את  עברנו  פה  כבר  יוצאים 

ההתנגדות,   ימי  שייגמרו  שמרגע  מניח  אני  לעבודה. 

מבחינת   הקרקע  את  מכינים  כבר  ערים  של  החבר'ה 

על   כלים שעובדים  ובקרוב תראו  צריכים  כל מה שהם 

העיקולים. אני מזכיר, כשאנחנו הגענו לפה בהתחלת  

העב הדר  לתוכנית  מחוץ  היו  הם  לא  ך  כי  למה?  ודה. 

מ  היה  ולא  תב"ע,  להם  מיני  היתה  כל  שיעשה.  י 

לשולחן   אותם  להחזיר  התעקשנו  ואנחנו  סיבות. 

עור   שקרם  תב"ע  יצירת  של  ארוך  ותהליך  העבודה. 

גדול   הכי  זה ההישג   , אותי שואלים  אתם  ואם  וגידים. 

הם   העיקולים,  אבל  אותו.  שהרחיבו  הזה  בכביש 

התאונ הס  רוב  שם  העיקרית.  ונפגע  כנה  כמעט  או  ות 

  .  היו

נו   אנחנו  בבד,  האחרים  בד  הרבדים  כל  את  שם  סיף 
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   -כגון מתקני ספורט, כגון  

 לעשות את הפינישים האחרונים.   : שירי זיידמן 

הפינישים   : שי רוזנצוויג  את  והכיף  הצער  כל  עם   . כן פינישים, 

  , ו  לעשות בסוף. אין טעם לשים עכשי

 .  זה לא גמור, מן הסתם  : ידמן שירי זי 

דברי  : שי רוזנצוויג  עכשיו  לשים  טעם  כל  אין  עם  לנו,  שיהרסו  ם 

זה   זה,  את  בנו  איך  שמעירים  אנשים  גם  העבודה. 

   -נראה רע, כי יש שם  

 פסולת.   : שירי זיידמן 

אני   : שי רוזנצוויג  אבל   . שינקו ברור  פסולת  הפסולת.  את  עזבי  לא, 

הכ  עשו  שבורות.  בלטות  סוג  אומר,  איזה  יש  בסוף  ל, 

אנחנו  acceptance textשל   קבלה.  של  סוג  כאילו   ,

 עוברים מטר מטר,  

 על השביל,   : שירי זיידמן 

אתם   : שי רוזנצוויג  אבל  זה,  את  נעשה  לא  אנחנו  לכם,  אומר  ואני 

יסומן   דבר  כל  באג,  כל  פאק,  כל  דבר,  וכל   . תעזרו

אבל   שמתים.  עצים  על  לי  כואב  אז  שמת,  עץ  ויתוקן. 

נקב א  לא  אנחנו  לכם,  אומר  אם  ני  גם   , יהיו העצים  ל. 

כול  את  להחליף  לא  נצטרך  עדיין  אני   , עכשיו ם. 

אומרת   זאת  האלה.  העצים  על  אחריות  קיבלתי 

ין   עדי זה  האלה.  בעצים  מטפלים  לא  שלי  הגננים 

הם   מת,  שעץ  מבינים  הם  לנו.  נמסר  שלא  כביש 

מוצר   תקבל  אתה  בסוף  חדש.  עץ  להחליף  יצטרכו 

עו גמור.   עוד חודשיים,  ד שלושה חודשים.  עוד חודש, 

של  הסוף  לקראת  באמת  פעם    אנחנו  אף  הזה.  הדבר 

אומר,   אני  אבל  נוסיף.  תמיד  שם.  סוף  יהיה  לא 

 מבחינת העבודה הגדולה.  

שבילי    שם  פתחנו  לחורף.  הכנה  עשינו   . עדכון עוד 

הגשמים   את  ועברנו  גשמים.  למי  זמניים  תיעול 

פה  so far so goodהאחרונים,   קורא  אני  זאת  בכל   .

 כולם לנסוע לאט.  ל 

א   מועצה.  מבקר  אדם,  בירכנו  כוח  מבקר.  פה  היה  ז 

כבר   הוא  ישיבות.  מספר  לפני  הבאים  בברוכים  אותו 

החליט   הוא  אבל   , חי הוא  אומרת  זאת   . איתנו לא 
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יותר   הרבה  הצעה  קיבל   . אותו משכו  חוזר,  שהוא 

ר  הוא  שבו  בתחום  עבד,  הוא  שבו  במועצה  צה  טובה 

בדרכו  לעמוד  יכולנו  זה.    ולא  את  עשינו  לא  ולכן 

ו  בהצלחה  לו  מבקר  איחלנו  עכשיו  מחפשים  אנחנו 

ן   , אי חדש. זה נגמר מה שנקרא טוב. אני הבנתי אותו

עוצר מישהו  hard feelingפה   לא  אני  כל הצער.  עם   ,

היתה   פה  שלו  שאפיזודה  למרות  להתקדם.  שרוצה 

יותר קצר. הוא    קצרה. לגבי פקח הבנייה זה היה עוד 

. היה פה שלושה ימים והחליט, מה  כבר גם לא   איתנו

 החליט? שלא בא לו להיות פקח? מה?  הוא  

השוק   : אודליה גוטל  את  מעדיף  כנראה  והוא  פקח  להיות  לו  בא  לא 

   -הפרטי כי מן הסתם  

תבינו שכל כך קשה, כל כך קשה למצוא פה פקח. גם   : שי רוזנצוויג 

ומב  רוצים  שאנחנו  ימים  אנשים  כמה  לפה,  יאים 

, חלקם מבינים, או שהמשכורת או שהתפקיד.  מבינים 

אפילו  ו   , מישהו שמכיר  מי  שוב.   לכם  אומר  אני  פה 

נהיה   אנחנו  התפקיד,  לתוך  אותו  לגדל  צעיר שאפשר 

'רוצה   להגיד  שרוצה  מישהו  ספר.  בית  של  אחלה 

  . . זו התחלה. ולא מישהו שבא להעביר את הזמן '  אני

ז  : אייל רוזנפלד   , א א' מועצה.  בישיבת  נאמר  לא  גם  ה  זה  את  מרתי 

כל    , א' כספים.  שנת  בוועדת  על  .  2019הכבוד 

אני   לצמצם.  הצלחנו  ואפילו  שלנו,  ביעדים  שעמדנו 

. וזה   לא חושב שזה קרה הרבה זמן כבר ביישוב שלנו

של   הכביש  לגבי   , שני דבר  נכונה.  דרך  על  מראה 

חשוב   הסיבובים,  של  העבודה  תחילת  עם  טל.  גבעת 

הקודמים מ  מהלקחים  ללמוד  כבר    אוד  להם  ולשים 

כ  הלימיטים.  את  אני מבין  עכשיו  אם   , קבלן אותו  זה  י 

את   לבצע  בא  קבלן  אותו  זה  כאילו  נכון?   , נכון

 העיקולים?  

.   : שי רוזנצוויג   כן

לתקופת   : אייל רוזנפלד  במיוחד  לימיטים,  להם  לשים  כבר  אז 

על   עובדים  שלו  והאנשים  ויצא  יברח  שלא  החורף. 

לגד   הכביש  כבר  אם אפשר  ,  וחוסמים.  ו אותו מעכשי ר 

נ  זה  נכנס  כאילו  כשאתה  יכול,  לא  ואתה  והל העבודה 
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אבל    . לכולנו ברור  באיזה,  פה  חיים  מבין שאנחנו  אני 

, אז בואו נעשה   אם אפשר יותר להעמיד אותו במקומו

 את זה. במיוחד בחורף.  

 בסדר גמור.   : שי רוזנצוויג 

על  : שירי זיידמן  לו  ולשבת  שצריך.  ראש ה   ...  כמו  שיעשה  בלי  , 

 עדינות.  

מס'  בהחל  : שי רוזנצוויג  ישיבה  את  סיימנו   . י אוקי ,  .  26ט.  נעלנו

 תודה רבה. מתפזרים.  
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