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 מועצה מקומית אלפי מנשה 
 45מס'    יןימן המנפרוטוקול ישיבת מועצה  

   20.12.2021 ,ב"תשפ   טבתבט"ז ,  'ביום מ

 
 ראש המועצה   י רוזנצוויג  ש    : משתתפים 

 ומ"מ ראש המועצה   נית סג        שירי זיידמן עו"ד     

 סגנית ראש המועצה  שלומית ארצי  עו"ד     

 חברת מועצה   רחל שטיינר    

 חברת מועצה   לוי -חום דליה נ    

 חבר מועצה   אייל רוזנפלד 

     

 המועצה   ית מנכ"ל     אודליה גוטל   : נוכחים 

 גזבר המועצה    אילן דולב 

 ת משפטי   צת יוע      גיתית שרמן עו"ד  

 מבקרת העירייה             חני בריקמן 

 

 חבר מועצה   משה אופיר    חסרים:  

ני      חבר מועצה   אלרן אהרו

 חברת מועצה                   אורית שגיא    
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המניין   : שי רוזנצוויג  מן  מועצה  את  לפתוח  רוצה  אני  לכולם.  שלום 

שירי  45מס'    , ארצי שלומית  עו"ד  איתי  נמצאים   .

ל  צריכה  היא  רגע,  רחל,  יצאה   אייל,   . ן מבי אני  חזור, 

כמו  דליה.   אופיר.  ומשה  אלרן  שגיא,  אורית  חסרים: 

גוטל המנכ"לית  ; אילן הגזבר; עו"ד  כן נוכחים אודליה 

 גיתית שרמן יועצת משפטית וחני, מבקרת המועצה.  

מס'   : אודליה גוטל  סעיף  שמתחילים.  חתימה  9לפני  מורשי  אישור   ,

ה  יום  בסדר  היה  לא  חצ"ב  חטיבת  שלכם.  של  מקורי 

. צריכים א   ת אישורכם.  הוספנו אותו

הוספת   : שי רוזנצוויג  את  אחד  פה  לאשר  להוסיף,  אפשר  אם 

 הסעיף?  

 כן, אפשר.   : שלומית ארצי 

 פה אחד, תודה.   : שי רוזנצוויג 

 

סעיף   החלטה:  הוספת  את  אחד  פה  אישור  9מאשרים   ,

 מורשי חתימה חטיבת חצב, לסדר היום.  

 

קצ אנחנ  : שי רוזנצוויג  תקציב,  ו  שהעברנו  מזה  מרוגשים  משמח  ת 

בואו   ומרוגשת,   , זו וטובה  מחויכת  באווירה  אז  והכל. 

 נתחיל.  

 

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה.  . 1

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 שאילתות.  . 3

 

 אישורי פרוטוקול, אפשר לאשר פה אחד?   : שי רוזנצוויג 

ן  לנו זה.   : אודליה גוטל   לא, לא, אי

. גם סדר אין שא י א  : אייל רוזנפלד  ן  ילתות.  ן. הצעות לסדר אי

.   : שי רוזנצוויג  אוקיי אין  פרוטוקול  אישורי  לי  אמרת  אבל  לא, 

  . אין שאילתות,  אין.  לסדר,  מוזר.  הצעות  קצת  זה 

 ננסה איכשהו, אם יש למישהו בקהל שאלות, אני ...  
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 אני חושבת שזה בכלל יום מרגש.   : שלומית ארצי 

.   : שי רוזנצוויג   נכון

 

 מיליון ₪.   1.5חידוש מסגרת חח"ד בבנק מזרחי   . 4

 

,   : שי רוזנצוויג  מזרחי בבנק  רץ,  אני  חח"ד,  מסגרת    1.5חידוש 

המועצה מבקשת   שנה  כל  יודעים,  כמו שאתם   . מיליון

האשראי   מסגרת  החח"ד,  מסגרת  אישור  את  לחדש 

עד   של  שלנו  ככה    1.5השוטפת  גם  שהיא  מיליון, 

ה  זה   . הזמן עם  וקטן  שהולך  שבו  סכום  בשנה  זמן 

לאש  שוב  מבקשים  אתם  אנחנו  אם  לחדש.  לנו   ר 

מאשרים לאשר את מסגרת האשראי השוטף בסך של  

הכנסות    1.5עד   שעבוד  כולל   , מזרחי בבנק  ון  מילי

הבנק.   טופסי  פי  על  והכל  וביוב,  מים  ללא  עצמיות, 

 האם אפשר פה אחד? פה אחד, תודה.  

 

אחד   החלטה:  פה  שוטפת  מאשרים  אשראי  עד  מסגרת  של 

1.5   ₪ כול   מיליון  מזרחי  הכנסות  בבנק  שעבוד  ל 

 עצמיות ללא מים וביוב והכל על פי טופסי הבנק.  

 

 .  2021אישור חלוקת כספי תמיכות לשנת   . 5

 

לעמותות   : שי רוזנצוויג  לפני  2021חלוקת תקציב התמיכות  . חשוב 

לא היה   הסדר תמיכות. בתוכנית ההבראה היתה  זה. 

מ  עם  ממש  של  מלחמה  לא  פה  אני  הפנים.  שרד 

 ' לי  אמרו  אתה  אשכח.  נתמכת.  מועצה  אתה  אדוני, 

עשינו   ואנחנו   . תמיכות' לתת  יכול  לא  אתה  נתמך. 

כל   עם  התמיכות  נושא  שכל  דאגנו  ואנחנו  מלחמה 

בדבר   גאה  אישי  באופן  ואני  ויישאר  יישמר  הקושי 

לאחר   צריכים,  אנחנו  שבו  הזמן  הגיע  והיום  הזה, 

כ  ההשלמות,  את  מהעמותות,  שקיבלנו  המסמכים  ל 

הנתונ  את  המקצועית  בחנו  תמיכות  ועדת  ידי  על  ים 

   -והגענו  
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 רגע, שאלה. חלוקת התמיכות היא לפי אחוזים?   : שלומית ארצי 

 לפי התבחינים.   : שי רוזנצוויג 

התקציב   : אילן דולב  את  חילקנו  שהיה.  הניקוד  זה   . תראו הנה, 

 .  50%-50%כמו שנה שעברה בדיוק.  

 אוקיי, בסדר.   : שלומית ארצי 

הנ  : אילן דולב  ואני  ולפי  שפי  העמותות.  לנו  דיווחו  שהם  קודות 

על   העלינו  ביחד.  אותו  בדקנו  המידע.  את  אספנו 

 הטבלה.  

 פחות או יותר אותו דבר. בוא נרוץ.   : שי רוזנצוויג 

 מכבי זה לא פחות משנה שעברה?   : דליה נחום לוי 

 זה טיפה פחות, כן.   : אודליה גוטל 

, זה על פי הניקוד.   : אילן דולב   לא ניתן

 זה על פי הניקוד. זה טיפה פחות.   : יה גוטל אודל 

 אבל לא בצורה משמעותית.   : שי רוזנצוויג 

היה     : אודליה גוטל  זה  שעברה  מה    80.  80-20שנה  לפי  ומשהו 

של   ועניין  ניקוד  של  עניין  זה  שוב,  אבל  זוכרת.  שאני 

המס  את  יש   . ין בעני סיי  שום  אין  לנו  מכים  הכספים. 

.  שהם מגישים, לפי התבחינים שלנ   ו

 יש ירידה בפעילות של מכבי או מה?   : דליה נחום לוי 

 יש עלייה בפעילות של שחייה.   : אודליה גוטל 

לאשר   : שי רוזנצוויג  זה  שיקרה  רוצים  שאנחנו  מה  חשובים.  כולם 

השנה,   עוד  הכסף  את  לקבל  יוכלו  שהם  כדי  זה,  את 

 אילן?  

 יבים.  כן, ממש, חי  : אילן דולב 

ל  : שי רוזנצוויג  ,  תבינו, שאם  כי אנשים הלכו קוורום,  לנו פה  א היה 

צופים,   הזה.  הדבר  את  לחלק  יכולים  ינו  הי לא  אז 

עקיבא    83,000 בני  הספורט    ₪17,000.  עמותת   .₪

₪. האם אנחנו מאשרים    ₪26,000. שחייה    74,000

ועדת   החלטת  פי  על  התמיכות  חלוקת  את  אחד  פה 

בעד?  2021תמיכות מדצמבר   מי  ציינתי?  כמו שאני   ,

 חד כולם.  פה א 

 

התמיכות   החלטה:  חלוקת  את  אחד  פה  מאשרת  המועצה 

)מדצמבר   תמיכות  ועדת  החלטת  (  2021עפ"י 
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צופים:   עקיבא    83כדלהלן:  בני    17אלפש"ח, 

עמותת הספורט   שחייה    74אלפש"ח,    26אלפש"ח, 

 אלפש"ח.  

 

 .  2022אישור תבחני תמיכות לשנת   . 6

 

לשנת   : נצוויג שי רוז  תמיכות  תבחיני  שאתם  2022אישור  כמו   .

זוכר   שלא  מי  שנה  זוכרים,  סוף  בכל   . ארענן אני 

 אנחנו גם מאשרים את התבחינים לשנה הבאה.  

 אותו דבר.   : אודליה גוטל 

אני מבקש   : שי רוזנצוויג  ולכן  אלו אותם תבחינים  אין פה הפתעות. 

ל  ו  עכשי גם  אותם  ג 2022-לאשר  שנהיה  בתקווה  ם  , 

ולעמוד  בזה  לעמוד  גם  חזקים  באותה    מספיק 

 סיטואציה בשנה הבאה.  

 או להגדיל את התמיכות.   : שלומית ארצי 

אמן. המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות לשנת   : שי רוזנצוויג 

. מי בעד? פה אחד, תודה.  2022  , כפי שהוצגו

 

את   החלטה:  אחד  פה  מאשרת  לתמיכות  המועצה  התבחינים 

 .  2022לשנת  

 

 .  30/06/2022-הארכת תוקף חוקי העזר עד ה  . 7

 

אנחנו   : שי רוזנצוויג  העזר.  חוקי  תוקף  את  להאריך  רוצים  אנחנו 

בתהליך   זכו  הם  אורבניקס,  חברת  עם  עובדים  כרגע 

הקיימים.   העזר  חוקי  לחידוש  שערכנו  המכרזי 

ממש   זה  מחר.  יסתיים  הזה  שהתב"ר  שלנו  האינטרס 

אבל   המועצה.  של  קריטי  שההליך  אינטרס  למרות 

עדי  זה   , בעיצומו מיני  נמצא  מכל  הסתיים  לא  ין 

שוב   להאריך  הזה  לשולחן  להביא  והתבקשנו  סיבות, 

עד   הקיימים  העזר  חוקי  מנת    30.6.22את  על 

  . להבין צריך  הזה  בקטע  העבודה.  סיום  את  לאפשר 

העיקר   חייב,  אני  אם  להאריך,  פעמים  כמה  מוכן  אני 
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חוקי   ולהביא  טובה  עבודה  בסדר?  לעשות  בום.  עזר 

חוקים שמשפיעים  ולכן    אלו  אנשים  של  על החיים  פה 

אנחנו   אז  אותם,  ולסדר  אותם  לדייק  רוצים  אנחנו 

תוקף   אנחנו מאשרים את הארכת  גדולים.  כמו  נאריך 

תיעול,   רחובות,  סלילת  בדבר  העזר  חוקי  מגבלת 

פי   על  ביוב  ואגרת  היטל  פתוחים,  ציבוריים  שטחים 

מיום   הנלווה  בחומר  שהצגו  כפי  הקיימים,  התעריפים 

ליום    1/1/2022 מקווה    30/6/2022עד  מאוד   שאני 

שעד אז אנחנו כבר נהיה אחרי הסבב הזה. זה הצפי  

. מי בעד? פה אחד. תודה.    שלי

 

אחד  מאשרים   החלטה:  חוקי  פה  מגבלת  תוקף  הארכת  את 

שטחים   תיעול,  רחובות,  סלילת  בדבר  העזר 

פי   על  ביוב  ואגרת  היטל  פתוחים,  ציבוריים 

שה  כפי  הקיימים,  הנלווה  התעריפים  בחומר  וצגו 

 .  30/6/2022ועד ליום    1/1/2022מיום  

 

.   –  543פתיחת תב"ר   . 8  עבודות תכנון

 

תב"ר   : שי רוזנצוויג  רוצים  543פתיחת  אנחנו   . תכנון עבודות  אלו   ,

ציבור,   מבני  לתכנון  בעצם  שישמש  תב"ר  לפתוח 

בסך   הנדסה  הרשות.    200,000מחלקת  מקרנות   ₪

 נון?  זה בעלי מקצוע, נכון? זה תכ 

בעלי   : אודליה גוטל  אותם  את  לקחת  היכולת  שתהיה  בעיקר  זה 

לחכות   נצטרך  ולא  ונגיש  פתוח  יהיה  התב"ר  מקצוע. 

את   ולאשר  לבוא  פרויקט  לעשות  שרוצים   פעם  בכל 

 זה מחדש.  

ו   : שי רוזנצוויג  עכשי לקבל  שהולך  אחד  מישהו  לא    200,000זה 

 שקל.  

 לא, ממש לא.   : אודליה גוטל 

שעות,   : שי רוזנצוויג  בנק  נצטרך  פה   , לנו לשמש  שהולך  סכום  זה 

פרויקטים   קידום  לטובת  שעות,  בנק  נצטרך  שם 

כאלה,   ירבו  כן   . זמין תב"ר  לנו  יהיה  אז  בהנדסה. 
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תב"ר   פתיחת  מאשרים  תכנון    543האמת.  עבודות 

מי    200,000ע"ס   הרשות.  קרנות  מימון  מקור   ₪

 פה אחד.  בעד?  

 

עבודות תכנון    543"ר  מאשרים פה אחד פתיחת תב  החלטה: 

 ₪, מקור מימון: קרנות הרשות.    200,000בסך  

 

 אישור מורשי חתימה חטיבת חצב.  . 9

 

חצב.   : שי רוזנצוויג  חטיבת  חתימה  מורשי  לאשר  רוצים  אנחנו 

  , ן שרו צופי  הספר  בית  מנהל  כי  לאשר  רוצים  אנחנו 

הזהות,   תעודת  את  אציין  לא  אני  שימשוביץ,  ליאורה 

הספר  בית  כן    ומזכירת  גם  פרמאט,  לימור   , שרון צופ 

חתימה   מורשות  הינן  הזהות,  תעודת  את  ין  אצי לא 

והכרטיסים   החשבונות  בכל  חצב  הספר  בבית 

המנוהלים   והמנהלתיים  הספר  הכספיים  בית  שם  על 

אלו   וכרטיסים  חשבונות  יחייבו  יחדיו  וחתימותיהם 

כפי   המחייבים.  הטפסים  פי  על  הכל   , ין ועני דבר  לכל 

.  שקורה כל הז   מן

 יש הגבלת סכום פה? או שזה פתוח?   : שלומית ארצי 

את   : אודליה גוטל  להם  יש  כל  קודם  וכאלה.  למשיכה  לא  זה 

סתם   אבל  ו.  פי על  פועלים  הם  שלהם.  התקציב 

בבית   מהורים  לגבות  יוכלו  שהם  בשביל  לדוגמה, 

 הספר כספים, הן צריכות את האישור הזה.  

 הכל על פי חוק.   : שי רוזנצוויג 

 כל התנהלות כספית הם חייבים את זה.   : גוטל   אודליה 

 על פי חוק. מי בעד? פה אחד.   : שי רוזנצוויג 

 

צופה   החלטה:  הספר  בית  מנהלת  כי:  אחד  פה  מאשרים 

ת.ז.   שימשוביץ  ליאורה   ,   027257864שרון

, לימור פרמאט   ן נן  ומזכירת בית הספר צופה שרו הי

בכל החשבונות   מורשות החתימה בבית הספר חצב 

על  והכ  המנוהלים  והמנהלתיים  הכספיים  רטיסים 
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חשבונות   יחייבו  יחדיו  וחתימותיהם  הספר  בית  שם 

פי הטפסים   על  ין, הכל  ועני דבר  לכל  אלו  וכרטיסים 

 המחייבים.  
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את   : שי רוזנצוויג  לעדכן  כל  קודם  רוצה  אני  המועצה.  ראש  עדכוני 

ש  שתקציב  עכשיו  אלינו  שמצטרף  עבר    2022ת  נ מי 

ואני רוצה להודות לחברי   המועצה אייל,  ברוב קולות. 

ן   והאמו התמיכה  על   , שירי שלומית,  דליה,  רחל, 

טוב,   תקציב  מאוזן,  תקציב  הזה.  החשוב  בתקציב 

מחד   רואה  אוכלוסיות.  הרבה  כך  לכל  מענה  שנותן 

עוד   פה  שיש  מבין  גם  שני  ומצד  המוחלשות  את 

הרב  עוד  בשביל  שבאות  וצריך    ה אוכלוסיות  סיבות. 

רוצה   כולם.  של  חיבור  נצטרך  אנחנו  לכולם.  לדאוג 

לחשב   וגם  ותמך.  שערך  מי  ולכל  לגזבר  גם  להודות 

, תודה לכולם.    המלווה שליווה אותנו

כארבעה    יש  מנשה  באלפי  כיום  כי  לעדכן  רוצה  אני 

ינו חמישה, ירדנו לארבעה.  חולי קורונה   מאומתים. הי

גם  ההערכות,  כל  מאוד,  ,    חשוב  שבהן האופטימיות 

מאוד   קפיצה  תהיה  הקרובים  שבשבועיים  אומרות 

  , ין עדי התחסן  שלא  מי  כל  ולכן  בתחלואה.  גדולה 

מחוסן   אתה  אם  שונה  זה  תחלואה  שתהיה  זה  אגב, 

מחוסנת,   מחוסן,  אתה  אם  מחוסן.  לא  אתה  אם  לבין 

תהיה   עליך  ההשפעה  בוסטר,   , שלישי שני,   , בראשון

אם  לעומת  פחותה  יותר  .    הרבה  מחוסן תהיה  לא 

גם   נוראיות.  לוואי  תופעות  עכשיו  רואים  כבר  אנחנו 

והם   שחלו  כאלה  קוביד.  הלונג  את  יש  נוער,  בבני 

  , החלימו שהם  אחרי  לוואי  תופעות  איתם  סוחבים 

תופעות   מעט  ולא  ן  זיכרו אובדן  של  ין,  העני לצורך 

. לכן אנחנו   שאנחנו לא רוצים שזה יקרה לילדים שלנו

 מרגישים,  
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 הבנתי שנגמרו להם החיסונים.   : נחום לוי   דליה 

חיסונים,   : שי רוזנצוויג  פעמיים  הבאתי  כן,  החיסונים.  נגמרו  היום 

לזרוק.   צריכים  היינו   . באו באו  בקושי  היום  בסדר, 

עוד   חמישי  ביום  נביא  אנחנו  בוקינג.  אובר  והיה 

 ניידת לפה, שתהיה...  

, כבר עבר.    21 : אייל רוזנפלד   יום מהשני

ין תופס.   : וטל ג אודליה    אגב, אמרו שזה עדי

חבר'ה.   : שי רוזנצוויג  רגע,  שנייה,  תופס.  עדיין  זה  חמישי  יום  עד 

ניתן   חמישי  ביום  הציבור.  את  גם  לעדכן  רוצה  אני 

. אנחנו מעריכים שזה ארבע  יפורסמו -להגיע, השעות 

חמש   מגיל  כמובן  לפה  יגיעו   . תעקבו כזה.  שמונה 

, שני, שליש  ן . כל מי  י והלאה, חיסון ראשו וכו' , בוסטר 

ברוך   היום,  שלי  הבן   . לחסן תגיעו  לא התחסן  שעדיין 

קורא   ואני  יכל.  סוף  סוף   , ן החיסו את  קיבל  השם, 

  .  לכולם לנהוג כמוני

של    לב,  שמתם  אם  הגישה  כביש  תשתיות.  לגבי 

עם   מים.  קצת  שזה  לי  אמרו  במים.  מוצף  טל,  גבעת 

גם   מים,  טיפת  שם  להיות  צריכה  שלא  זה  ך  י צר כל 

ולא   רגילה  בלתי  מים  מערכת  היתה   . להבין לבדוק, 

זה.   על  מדברים  כולם   . ן בעיתו פה  קראו  אם  יודע 

מדינת   את  ששטפה  ביותר  רצינית  מים  מערכת 

לא   אני  מקום,  ובכל  רגיל.  גשם  לא  ממש  ישראל. 

את   מוצא  היה   , השרון להוד  פה  הלך  שמישהו  חושב 

ובמקומות  סבא  בכפר  גם  ככה  ברחובות.  שוחה    עצמו 

,  אחרים.   באנו שלוליות.  קצת  היו  אצלנו  גם   , כן

שהכביש   שני,  דבר  פתוח.  עכשיו  והכביש  טיפלנו 

זה.   את  אוהב  לא  אני  גם  לעשות.  מה  בעבודה,  ין  עדי

שלא   מנשה  באלפי  היחיד  הפרויקט  הוא  הזה  הכביש 

מנהל   ישראל.  מדינת  אותו  מנהלת  מנהלת.  המועצה 

. אנחנו   אנחנו  ,  אוהבים את זה לא  אותו משרד השיכון

יכולים להכות בהם. למנוע   לא אוהבים את זה, אנחנו 

זה.   כל  את  לעשות  רוצה  לא  אני  אבל  כניסה.  מהם 

עם   יסיימו  שהם  רוצה  אני   , ייכנסו שהם  רוצה  אני 

קרוב   המאוד  שבזמן  מאמין  אני   , יסיימו והם  הכביש. 
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עוד   לעדכן  רציתי  מעולה.  מכביש  ליהנות  נזכה  אנחנו 

, אודליה?    משהו

 לא.   : וטל ג   אודליה 

אני מבסוט.   : שי רוזנצוויג  יודע מה אתכם,  לא  סך הכל הכל סבבה. 

ויפים    דברים   הרבה  לעשות  אפשר  תקציב,  העברנו 

בשורות   לכולנו   מאחל  אני  אז  מאוזנים.  גם  ואנחנו 

 טובות ותודה לכל מי שהשתתף.  

 ושיהיה חורף חם ונעים. ושנה אזרחית חמה.   : שלומית ארצי 

יהיה  בו  : שי רוזנצוויג  מה  נראה  בואו  סערה.  עכשיו  יש  נראה.  או 

 מצב החשמל. אתם יודעים.  

 למה אתה פותח פה?  : שלומית ארצי 

 אני פותח פה. נפגשים בשנה הבאה.   : שי רוזנצוויג 

ן לנו?   : שירי זיידמן   על מה אתה מדבר? על הפסקות החשמל שאי

ט  : שי רוזנצוויג  אזרחית  שנה  כל  קודם  לפרוטוקול,  רגע,   . ה  וב נכון

הבאה.   בשנה  תהיה  הבאה  שלנו  הפגישה  לכולם. 

 תודה רבה, לילה טוב.  

 

 

 

 

 

 אודליה גוטל 

 המועצה    ית מנכ"ל 

 י רוזנצוויג ש  

 ראש המועצה 

 


