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 ישיבת המועצה

 דו"ח מועצה חצי שנתי

לפני שאנחנו אברהם, . 22:36בת המועצה, השעה אנחנו מתחילים את ישי :מנחם שפיץ

שלך אנחנו רוצים לשחרר את שרון,  מעלים לסדר את היום את ההצעות

 בקש ממנו להציג לנו את התב"רים. לפיכך נ

את הדוח החצי שנתי. הדוח החצי שנתי סך הכול דבר ראשון אני אציג לכם  :שרון הורביץ

-שקל מתוך תקציב של כ 154,000הסתיים בסדר, הסתיים אפילו בעודף של 

הדבר הזה, אי אפשר לתפוס אותו כמדויק שנתי כי יש בקיץ מיליון שקל.  107

הרבה הוצאות של חופש ושנת לימודים וכו', מצד שני יש גם כספים שאנחנו 

יודעים שמגיעים בסוף שנה, כמו כספים ביטחוניים של יהודה ושומרון, 

את אנחנו מאוד מקווים שנסיים את דברים כאלה, לכן אם נמשיך במגמה הז

 השנה הזאת בצורה טובה. 

תקציב מדינה ותקציב המדינה לא יוסיף כבר אנחנו יודעים שבשנה הבאה יש 

בעיקר בגלל שגדלנו בדירוג אלא יוריד לנו כסף, כסף, קרוב לוודאי, 

זה היה  הסוציואקונומי, דבר שלא נכנס השנה, גם בגלל שלא היה תקציב,

הממשלה ושר הפנים אריה דרעי, אבל אנחנו נתכונן וכל מה  חלק מהחלטת

 לעמוד. זה אני לא מביא להצבעה, הבאתי שייתנו לנו בעזרת ה' אנחנו נצליח

 לידיעתכם. 

רציתי לשאול אותך, מר גזבר, בנושא של הכנסות של מים, תתייחס, בבקשה.   :דובי שפלר

 .הסתכלתי על הוצאות מים והכנסות מים וראיתי חריגה

גם היום דיברנו על זה עם מנחם, יש לנו גידול בפחת המים. פחת המים, אתם  :שרון הורביץ

יודעים, אין רשות שיכולה להגיע למצב שכל מה שהיא קונה היא מוכרת, 

אנחנו קונים מים ממקורות ומוכרים לתושבים או מוכרים למועצה עצמה. 

של נזילות,  ,ם אחריהרודפיכל הזמן אנחנו יודעים שיש לנו בעיה מסוימת ש

די כל מיני קבלנים, עכשיו אנחנו מודעים לנושא של גניבות מים שיש פה על י

הודעה שהיא קצת משמחת, אנחנו יודעים שהייתה לנו תקלה תשתיות וכו', ו

בקריאת המים של המועצה לעצמה, לא של התושבים, לתושבים אין לנו 

את הרישום ונוכל ואז נתקן בעיה, יש לנו מדי מים ומה שתקוע אנחנו נתקן 

 לגבות רטרואקטיבית. 
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 המדים היו תקולים?  :דובי שפלר

אנחנו למשל מחייבים, המועצה מנקה פה את הבניין אז מחייבים את  :שרון הורביץ

המועצה במים, מחלקת הגבייה, בלי לגבות כסף, רישומי. בנושא הגינון, 

לא  הםמדי מים אחרים, גילינו שהיו מספר שעונים לא מבוטל תקולים, שזה 

 מהסוג שיש לנו כאן. 

בשנה נורמלית, לכן המספרים  זה נמצאממה ש 20%גינון ציבורי היה בערך  :יהודה שוויגר

זה לא כמו שזה מופיע פה, לפי פה זה אמור להיות סדר גודל של פחת של 

, אנחנו עברנו על כל הדברים שנמצאים, חלק קשור לגינון הציבורי, חלק 20%

לדברים אחרים ששרון התייחס אליהם ולכל מיני חובות מים או  קשור

דברים שאנחנו מול קבלנים ואנחנו נממש אותם. המספרים הם יותר 

קרובים, הם הרבה יותר מאוזנים, לקראת החציון השני של השנה אנחנו 

טיפה פחות, זה לא -נראה אותם, אבל זה יהיה בסביבות עשר או טיפ

  המספרים שמופיעים כאן.

שהם לא תקולים, אלא לא מבוטלים אנחנו עובדים עם כמה מדי מים  :שרון הורביץ

 השידור שלהם בעייתי, לכן אנחנו עומדים לתקן אותם, לתקן את השידור. 

 האם זה עילה לתביעה נגד החברה ?   :דובי שפלר

 יש לנו ישר אחרי שמחת תורה פגישה עם היועץ שעשה את המכרז, אנחנו :שרון הורביץ

נתן  גם יהודה, נעבור על הדברים. אנחנו כמובן גם מעכבים תשלומים לחברה

את המדים והדבר הזה יבוא על  משלמים לחברה שהביאההנחיה, אנחנו 

 תיקונו. 

אבל זה עדיין מספרים יחסית קטנים, עיקר הסיפור הוא ההשקיה הציבורית  :יהודה שוויגר

תתאזן לקראת המשך  שלא נלקחה כרגע בחשבון בתוך הדבר הזה והיא

 השנה בגלל שאנחנו נכנסים לחודשי החורף וכו'. 

רק היום הייתה לנו ישיבה עם המנכ"ל פה, יהודה לא יורד ממני ולא יורד  :שרון הורביץ

שיקום הצנרת אמור ניכנס לשיקום צנרת בעוד שכונות, ממשה ומכולם ש

וזלים, בעיקר לעזור בפחת המים הטבעי. הצינורות בכל הרשויות המקומיות נ

ברשות מקומית באזור הררי כמו שלנו שיש שורשים, אין להם חול שהם 

ואז צינורות שעבר עליהם הזמן הם כלים  ,יכולים ללכת למקום אחר
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 9%גם חלק מהסיבות. הממוצע הארצי הוא  ומתחוררים. הדבר הזה הוא

 פחת מים.

 תב"רים

אנחנו מעבירים תב"ר תב"ר או  ,ב ראשזהו. עכשיו את התב"רים. אדוני היוש שרון הורוביץ:

 את הכול? 

 אני רוצה תב"ר תב"ר. :צורי דותן

 אוקיי.  :שרון הורביץ

 שרון, לא אני רוצה ולא צורי רוצה, הדין רוצה.  :אברהם בן צבי

 בסדר. סל תרבות זה תב"ר רב שנתי. סל תרבות זה תרבות של גני הילדים.   :שרון הורביץ

, שרון, יש משהו שלא הצלחתי להדפיס. עדיף שנקבל אותו גם דרך אגב :אברהם בן צבי

 . PDF-באקסל וגם ב

סל תרבות זה סל התרבות של גני ילדים, הצגות, דברים כאלה. כל שנה אנחנו  :שרון הורביץ

 מגדילים אותו, לא סוגרים אותו. 

 בשנה שעברה היו פחות הצגות בגלל הקורונה.  :אבי חדידה

 ף זה יצא וזה נשאר בתוך התב"רים. אבל בסו :שרון הורביץ

 מה זה השתתפות התושבים?   :צורי דותן

 עקרונית זה רק התושבים, ההורים.  :שרון הורביץ

 מי משלם את זה?  :צורי דותן

 הורי הילדים בגני הילדים.  :שרון הורביץ

 סל תרבות. בגנים משלם את זה ככל הורה שיש לו ילד   :יהודה שוויגר

 ל תרבות וביטוח ביחד. משלם ס :דוברת

הביטוח לא נמצא בתוך תקציב הזה, הוא הופרד. זה הספרייה, דברים כאלה.  :שרון הורביץ

כיתות אזרחים ותיקים זה גם תב"ר רב שנתי, לכן השנה אנחנו מוסיפים 

שקלים והשתתפות תושבים והשתתפות של המשרד לשוויון חברתי  35,000

 . 30,600-ב

בדרך אבות, כיתה נה יש שתי כיתות, כיתה אחת בעברית, כיתה אחת וגם הש :יהודה שוויגר

 בנות. אחת באנגלית באורות עציון 

 עוד לא? ששזה תשלומים שהגיעו כבר או  :תמר עמר

 אז כבר אפשר.  זה בצד החיוביםשעוד לא, שיגיעו,  :שרון הורביץ
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  - - -הם מיד  :יהודה שוויגר

 מי בעד? פה אחד. :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 רגע, שנייה, הצבענו רק על אחד ויש שני תב"רים שדיברנו עליהם.  :תמר עמר

 נאוה, אם את מתנגדת תגידי. סל תרבות מי בעד? כולם.  :מנחם שפיץ

 אין בעיה. :נאוה כץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

כיתת אזרחים ותיקים גם. בריכת המים שנבנית כדי לשפר את אספקת  :שרון הורביץ

 שקל מחברת ערים.  102,000ים לתושבי הזית, קיבלנו עוד המ

שהולך מהזית, שבאים כי קו הצינור היום  102,000שקל זה  102,000-ה :יהודה שוויגר

צול,  16-מהבריכה למעלה ויורד למטה, אנחנו מראש רוצים להגדיל אותו ל

ל צו 12לעשות אותו גדול יותר לקראת העתיד, במקום שהוא יהיה  זה אומר

 אנחנו רוצים להגדיל אותו עוד יותר ולכן הגדילו פשוט את התקציב. 

  איזה חברה זאת?  :דובר

 חברת ערים היא חברה ממשלתית.  :שרון הורביץ

את , זו חברה ממשלתית, זה כסף של הממשלה להגדיל פשוט את הקו  :יהודה שוויגר

לעשות עבודה צול, זה משהו שבעתיד יגרום  לנו לא  16-צול ל 12-מ ,הצנרת

נוספת וכפולה ולהרחיב את הצנרת עוד יותר ולכן עדיף לעשות את זה כבר 

 עכשיו. 

 החברה הזאת שייכת למשרד השיכון?  :אברהם בן צבי

מה ל חברה ממשלתית לתיירות שיגיעו, כן. כמו שעכשיו יש לנו תב"רים ש  :שרון הורביץ

שלם ישירות, יש שקשור לשער העיר, יש מוסדות חינוך שמשרד החינוך מ

 מפעל הפיס.מוסדות חינוך שמשרד החינוך מעביר את הכסף דרך 

 .? כולם בעד, כולל נאוה102,303-אוקיי. מי בעד הגדלה ב :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.
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עוד תב"ר שהוא תב"ר רב שנתי, הוא ארוך, זה הפחים המוטמנים. אנחנו   :שרון הורביץ

 - - - 15ל, אנחנו עכשיו מציבים שק 400,000ם עוד קובעיעכשיו 

פחים חדשים בתמר ובדגן שזה השלמות שאנחנו אמורים לעשות שם  15 :יהודה שוויגר

 בשכונות. 

 מה זה קרן?? מה זה קרנות :דובי שפלר

 - - -בגלל שמדובר בתוספת  :יהודה שוויגר

 זה הולך לתב"ר.  :שרון הורביץ

  איזה קרן? :דובי שפלר

זה מגיע מהקרן, קבלן משלם, כמו שיש היטל מבני ציבור, יש היטל פחים לא,  :שרון הורביץ

 זה מגיע לתב"ר.מוטמנים ומההיטל 

 קרן פחים מוטמנים, זה השם?  :דובי שפלר

 כן. אתה לא יכול לפעול בקרן עצמה. קרן זה מקום מעבר.  :שרון הורביץ

 זה הקבלנים עושים.  הבנייה החדשהומה שאמרנו,   :דובר

 לא, כבר לא, זה היה פעם.  :רביץשרון הו

  - - -, יש קרן כשאתה כותב קרנות הרשותשרון,  :אברהם בן צבי

 תציין איזה קרן.  :דובר

 )מדברים ביחד(. 

 צודק, אוקיי.  :שרון הורביץ

 .כולל נאוה פחים מוטמנים, מי בעד? כולם בעד :מנחם שפיץ

 ר מעבירים לתב"ר.זה קרן שאנחנו לא משאירים בה כסף, יש :שרון הורביץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 הבא, בינוי שתי כיתות בדגן.  :מנחם שפיץ

בינוי שתי כיתות בדגן. מחזירים כסף. אחרי שמסיימים מחזירים את זה   :שרון הורביץ

 ציבור. מבני לקרן 

 שקל.  390,000מהנדס המועצה הצליח לעשות את הפרויקט בפחות כסף,  :יהודה שוויגר

 שקל חוזר. 210,000 :ץשרון הורבי

 זה מהקרנות של מבני ציבור?  :אברהם בן צבי
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 כן, כן, כן. :יהודה שוויגר

 קרן מבני ציבור צפוניות.   :שרון הורביץ

 שקל? כולם בעד, כולל נאוה.  200,000מי בעד החזר  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

ו חשבנו שיהיה יותר כסף ממשרד בינוי שתי כיתות גן בדגן, למכינות. אנחנ :שרון הורביץ

מיליון. ההשתתפות  2.876-החינוך, בינתיים התב"ר מאוזן, הוא מסתיים ב

מיליון וקרנות הרשות נשאר  2.276מיליון אלא  3של משרד החינוך לא תהיה 

 אותו דבר. 

 למה זה לא מתאזן?   :דובר

, אם הגן יעלה פחות הוא מיליון 3נותן לי נגיד אתה לא יכול, משרד החינוך  :שרון הורביץ

 יודע בדיוק על מה הולך. 

 אם הגן עלה פחות הוא גם ישלם פחות.  :יהודה שוויגר

הוא רואה על מה שילמנו, מגישים לו לפני שהוא נותן את הסכום, הוא לא  :שרון הורביץ

 נותן סכום גלובלי. 

 - - -זאת אומרת המצ'ינג נשאר אותו  :אברהם בן צבי

 ן, בצורה יחסית.כ :יהודה שוויגר

 - - -מגישים תכניות והוא יודע קריטריונים, כמה עולה  :שרון הורביץ

 לך גם פחות. אז אם זה עלה פחות אז הוא ייתן  :יהודה שוויגר

 מי בעד? כולם בעד כולל נאוה.  642תב"ר  :מנחם שפיץ

 כן, נאוה, אם היא נגד היא אומרת.  :דוברת

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 

 . 643 :מנחם שפיץ

 שקל.  71,000-גני ילדים, יש לנו עוד השתתפות של משרד החינוך ב :שרון הורביץ

 איזה גנים? איזה גן?   :דובר
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 למקווה.בתמר. הגנים שם מתחת  :שרון הורביץ

 גילוי נאות, יש לי ילד בכל גן.  :דובר

 , מי בעד? כולם בעד כולל נאוה.643תב"ר  :מנחם שפיץ

 רנות?איזה ק :אברהם בן צבי

 אתה לא נוגע בקרנות, זה משרד החינוך נותן עוד כסף. :יהודה שוויגר

 מה עם ההנגשה שם? רגע, ו :אבי חדידה

 זה לא קשור.   :יהודה שוויגר

 אני כבר שואל, אם אני כבר מדבר על זה.  :אבי חדידה

 לא יודע, זה תשאל אותי אחר כך. :יהודה שוויגר

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

מעון יום בדגן. עדיין אין לנו חשבון סופי על הדגן, בינתיים אמונה העבירו לנו  :שרון הורביץ

  - - -אני לא נכנס עכשיו שקל.  44,000עוד 

 למה הם מעבירים עוד כסף?  :צורי דותן

 לא להיכנס לנושא של תפקוד אמונה.   :שרון הורביץ

 ים. זה לא קשור לתב"רים, תעשו דיון מתי שאתם רוצ :יהודה שוויגר

 )מדברים ביחד(.  

 לא, אז שלא יעביר לי כסף, לא רוצה כסף משם.  :צורי דותן

 . 44עכשיו הוא מגדיל את זה בעוד ו 750לך כבר  הוא העביר :יהודה שוויגר

 אני צריך להחזיר לו את הכסף אחר כך, אוקיי?    :צורי דותן

 ר? אתה תיקח. אז מה זה קשו :שרון הורביץ

 לא סותר. זה  :שוויגר יהודה

 הוא נותן את זה לבנייה, זה לא קשור. :שרון הורביץ

 לא רוצה לקחת ממנו עוד שקל, אני רוצה שיעוף מפה.  :צורי דותן

צורי, זה דיון שצריך לעשות, האם ההסכם הוא זה, האם נוגעים בהסכם, מה  :יהודה שוויגר

 .רוצים לעשות

 .סבבה, אני לא רוצה לקחת ממנו עוד שקל :צורי דותן

 זה לא קשור אחד לשני.   :יהודה שוויגר
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 סבבה, אני לא רוצה עוד כסף.  :צורי דותן

  - - -אפשר לבקש דיון ואז  :דובר

 אוקיי, אז תצביע נגד.  :יהודה שוויגר

 אני אצביע נגד.  :צורי דותן

 ? 680תב"ר  מי בעד :מנחם שפיץ

יצינו את הכסף, יש לנו חוזה עדיין לא מ לתת לכם הסבר קטן.אני רק רוצה   :שרון הורביץ

 - - -למיליון זה רק  750שקל, הם חייבים לשלם לנו, בין  750,000עם 

 כמה הם שילמו עד היום?  :דובר

 . 780, 794-עד היום הגיעו ל :שרון הורביץ

 . 794, ביחד 44, הם עכשיו רוצים לתת עוד 750לא, הם שילמו  :יהודה שוויגר

כסף בגלל זה אנחנו נמנעים מלאכוף את את ה יריםהשאלה אם זה שהם מעב  :דובר

  התפקוד שלהם? 

 יש לך הסכם.לא, אין שום קשר.  :יהודה שוויגר

 אין לך דיבור איתו, לא רוצה שקל ממנו.  :צורי דותן

 אתה רוצה תחזיר, מה אתה רוצה?  - - -גם תרופות ל יש בחוזה  :דובר

 ? צורי? 680מי בעד תב"ר  :מנחם שפיץ

 נגד.  :תןצורי דו

  .אוקיי, אז כולם בעד כולל נאוה חוץ מצורי :מנחם שפיץ

 לא רוצה לקבל מרשת אמונה כסף.  אני :צורי דותן

 אוקיי, שמענו.  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 8 –בעד 

 1 –נגד 

 אושר ברוב קולות.

 

 . 692הלאה.  :מנחם שפיץ

 תרשום שאני רוצה לקבל עוד כסף מרשת אמונה.  :דובי שפלר
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קידום מעורבות חברתית. יש לנו תוספת של מצ'ינג, כפי שאתם רואים,   :רביץשרון הו

שקל, אני תמיד מעגל את השקלים,  132,000-ו ,שקל בתקציב השוטף 40,000

 שקל השתתפות של המשרד לשוויון חברתי.  132,000

 לאן זה הולך, התקציב הזה?  :צורי דותן

 ן חברתי. פעולות ונוער וצעירים, שוויו :שרון הורביץ

 מה זה, למטה נוער?  :צורי דותן

לא, זה צעירים, זה כל הדברים של צעירים שנמצאים לדעתי גם בתוך תכנית   :יהודה שוויגר

 העבודה בצורה מלאה. כל התקציב של פולק זה מתב"ר מעורבות חברתית. 

 ? כולם בעד, כולל נאוה. 692אוקיי. מי בעד תב"ר  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 חד.אושר פה א

 

 . 702הבא,  :מנחם שפיץ

שקל  122,000קריאה מרחוק, שעוני מים. זה כבר היה בתכנית העבודה, אבל   :שרון הורביץ

יש השתתפות תושבים, אכלוסים ואגרות בנייה חדשות. זה לא קשור למה 

שדיברנו קודם על פחת המים. גם כאן תושבים נכנסים, אנחנו שמים להם 

 לקטרוניים. מדי מים חדשים, זה מדים א

 ? כולם בעד כולל נאוה.702אוקיי, מי בעד  :מנחם שפיץ

 לא, אני נגד.  :אברהם בן צבי

 נאוה, איך את מצביעה?  :מנחם שפיץ

 בעד. אם היא נגד היא אומרת.  :דוברת

 כולם בעד ואברהם בן צבי נגד.  :מנחם שפיץ

 לא, נאוה נמנעת פה.  :נאוה כץ

 אברהם בן צבי ונאוה נמנעת. כולם בעד, סליחה,   :מנחם שפיץ

 הצבעה

 7 –בעד 

  1 –נגד 

  1נמנע 

 אושר ברוב קולות.
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 , מסלול אופניים. 704אוקיי,  :מנחם שפיץ

שקל. בזה סיימנו את התכנון  60,000 תכנון תכנון מסלול אופניים, תוספת של :שרון הורביץ

 - - -ל ועכשיו מחכים 

 הכיס שלנו? מההוצאה הזאת באה מ 60%למה   :דובי שפלר

מיליון אמור להיות  9-כי כל ה –כי זו ההשתתפות בזה. ואז אתה מקבל  יהודה שוויגר:

 שלהם.

בבנייה, היום הייתה לנו ישיבה על זה, אנחנו מצפים שברגע שזה יאושר  :שרון הורביץ

 אנחנו לא נהיה צריכים להשתתף. 

 איפה מסלול האופניים?  :צורי דותן

לדקל לדרומי. מסלול האופניים נגמר בכיכר איתן, מכיכר איתן ועד  מהצפוני :יהודה שוויגר

מיליון שקל,  9ג' אין היום מסלול אופניים, זה התכנון, זה פרויקט של 

 . פה פרויקט מדהים, מקסים, ישדרג

 שער הצפוני? תוסיף עוד כסף ותתכנן עד לשם. למה לא לתכנן כבר עד ה      :צורי דותן

. חלק מהתכנון של הרחבת הכביש כולל מסלול , מרחוב זרובבלמדקל ג'יש.   :יהודה שוויגר

 אופניים. 

 זה כבר מתוכנן?  :צורי דותן

 . , זה חלק מהפרויקטכן :יהודה שוויגר

  - - -בעצם התב"ר הזה סוגר  :צורי דותן

זה שמשרד התחבורה כרגע לא מתקצב מדקל ג' כי הוא אמר שכרגע אין  :יהודה שוויגר

לית לעשות את זה זה סיפור אחר, אבל לפי התכנון שהוצג גם לו כדאיות כלכ

בסוף מהצפוני לדרומי, יהיה  זה כולל גם שבילי אופניים. זה אומר שיהיה

 בצורה מלאה.

 משער דרומי עד סוף דקל ג'? לתכנון זה לתכנון שקל  550,000 :דובי שפלר

 נכון.   :יהודה שוויגר

 60%קבל השתתפות יותר גבוהה? כי אנחנו נותנים ואין שום דרך שאנחנו נ :דובי שפלר

 מכיסנו.

  - - -מיליון אחר כך, דובי  9-משלמים את ה אם הם :דובר

 שקל.  300,000זה  :דובי שפלר
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 מיליון הזה על ביצוע זה משהו שהוא גמור? אנחנו נקבל?  9-ה  :אברהם בן צבי

ו מבינים את ההרכב של משרד זה כרגע יושב במשרד התחבורה, אנחנו כולנ :יהודה שוויגר

התחבורה, מה ההרכב הפוליטי שנמצא שם, מה המשמעות, האם יאשרו את 

זה או לא יאשרו את זה, האם זה ייכנס או לא, אנחנו דוחפים, הלוואי. זה 

ורה ברגע שזה עובר הם כרגע ממתין, זה עבר. בדרך כלל במשרד התחב

עושים את הבדיקה של היתכנות כלכלית, הם עושים תכנון, הם עושים תכנון 

בדרך כלל אם יש סיכוי שזה גם יקרה אחר כך בפועל. הם עובדים מאוד 

מסודר, זה אומר שברגע שיש תכנון מיד אחר כך שנה אחר כך יש גם תקצוב 

 לביצוע. כרגע אנחנו כולנו מחכים. 

אבל זה אומר שברגע שיש תכנון זה נכנס לפייפליין? יש לי שאלה לגבי התכנון  :צביאברהם בן 

עצמו, יש סיבה למה לא תכננו את זה שמסלול האופניים הוא שקוע או שיש 

הפרדה בין מסלול האופניים והכביש להולכי רגל? ראיתי את זה בערים 

 אחרות.

 באחת הישיבות הקרובות.  אין לי בעיה לבקש ממשה שיציג את זה :יהודה שוויגר

 יש ערים שמסלול האופניים, יש הפרדה בין זה לכביש.  :אברהם בן צבי

את המסלול מהתחלה ועד הסוף ואיפה זה הולך, היות שאני מזכיר לכם   :יהודה שוויגר

ורים זשחלק מהאזורים שם, מהאזור פה, זה אזורים מאוכלסים, זה א

 יכול לתת למשה להציג. בשטחי גינון, את התכנון המדויק אני 

 אני אשמח אם הוא יציג, יש מקומות בוודאי שצריך לשאול על המסלול.  :אברהם בן צבי

 לא נדון עכשיו בזה.  23בשעה  :מנחם שפיץ

 בסדר. רק מאיזה קרן?  :אברהם בן צבי

 זה תב"ר ייעודי. :יהודה שוויגר

 זה קרן פיתוח. פניים, לא, סליחה, זה שביל אויש קרן של מדי מים.  :שרון הורביץ

 אוקיי, מי בעד? כולם בעד כולל נאוה.  :מנחם שפיץ

בעצם מה שאמרת שהתכנון הושלם, זאת אומרת שהתכנון כבר יושב במשרד  :דובי שפלר

  , התכנון?התחבורה

 נכון.  :יהודה שוויגר

 '? 21-'22תיאורטית יכול להיות שזה יהיה בתקציב  :דובי שפלר

 ן, הלוואי. נכו  :יהודה שוויגר
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 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 שקל, תוספת של משרד החינוך.  22,000גנים בתמר. . 724 :שרון הורביץ

 מי בעד? כולם בעד, כולל נאוה.אוקיי.  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 . 730 :מנחם שפיץ

 - - -וסיף עציון לפרויקטים, משרד החינוך מ אורותקול קורא תמיכה ב  :שרון הורביץ

 בסדר, אוקיי, לא צריך להסביר.  :מנחם שפיץ

 שקל. 4,000זה תוספת של  :שרון הורביץ

שנייה, אני רוצה לבקש משהו, יהודה ושרון. האם אנחנו יכולים בהמשך, הנה  :צורי דותן

 - - -אנחנו פותחים עכשיו שנה חדשה, יוסי לא היה פה וחבל, אבל אולי פה 

אותו לפני חצי שעה, אמרנו לו שכנראה סקירה על פתיחת שחררנו הוא היה,   :יהודה שוויגר

 שנת הלימודים לא תקרה. 

אני חושב שאולי, אם אפשר השנה, לראות כמה אנחנו בעצם נותנים, כי כל  :צורי דותן

ו לקולות קוראים אנחנו נשלים. אז אם אפשר וציאהזמן הגישה היא ת

להתחיל , כלומר לעשות איזה סדר שנוכל לראות כמה הוצאנו במשך השנה

, 4,000להכניס את הדבר הזה, שאני יודע עכשיו שאורות עציון קיבלו עכשיו 

 מקבל. בעצם בפעם הבאה, כדי שנוכל לעמוד ולראות כמה כל בית ספר 

אין לי בעיה, רק אחר כך תסביר לי איזה פרמטרים אתה רוצה להכניס  :יהודה שוויגר

ש פה פרמטרים של ניקיון, יש פה ילשקלול כי יש פה פרמטרים של כוח אדם, 

 פרמטרים של אבטחת מוסדות חינוך. 

 לא, אני רוצה רק תב"רים, רק קולות קוראים.  :צורי דותן

על התקנים של בתי לא, אבל זה מעוות להסתכל על הדברים בצורה כזאת.  :יהודה שוויגר

 שקל בשנה על כל 55,000המועצה מוסיפה עוד הספר החדשים בדגן ובתמר 

 חד מהמוסד. אז זה תוספות. א
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בסדר, כשאנחנו נגיע לתקציב אנחנו נדון בזה עוד פעם, אני רק ביקשתי   :צורי דותן

 לראות את הקולות הקוראים. 

 צורי, תתקשר אליו בטלפון מחר, דברו על זה מחר.  :מנחם שפיץ

 הוא יודע איזה דוח. אני רוצה לדעת.  :צורי דותן

לא הצלחתי להבין, משרד החינוך לקח בחזרה את  מנחם, יש לי שאלה,  :דוברת

 הכסף? 

לא, הוא הביא לך עוד. זה פרויקט, אני לא זוכר איזה פרויקט זה, במקום  :יהודה שוויגר

 , בוצע על ידי אורות עציון. 16,000זה  12,000

משרד החינוך ואז מינוס ואז  12,000תסבירו לי עוד פעם, כתוב לא הבנתי.  :דוברת

  - - -יל תקציב רג

 )מדברים ביחד(. 

 איפה את רואה מינוס?   :דובר

, קול קורא, תמיכה אורות עציון. תסתכלו, רשום כמה משרד החינוך 730 -ב :דוברת

 - - -נתן ל 

 צודקת. את  :דובר

 אז תראו לי רגע את זה שלכם, אולי זה אחרת.  :דוברת

 אצלי הכול בסדר בטבלה, אין מינוס.  :דובר

 יי, אז בטבלה פה יש מינוס. אני לא סתם אומרת. אוק  :דוברת

 ? כולם בעד, אין מתנגדים, כולל נאוה.730מי בעד  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 . 744 :מנחם שפיץ

 . בקטנה. 52,500-ל 51,000-מסגרות חינוך מיוחד, עלינו מ :שרון הורביץ

 שואלת.  אבל למה יש הפחתה ממשרד החינוך? עוד פעם אני :תמר עמר

 . 2,700ותוספת של  1,500יש הפחתה של  :יהודה שוויגר

 כן, כדי לסגור את הדבר הזה.   :שרון הורביץ

 בסדר, אני שואלת להבין, סבבה.  :תמר עמר

 ? כולם בעד כולל נאוה.744אוקיי, מי בעד  :מנחם שפיץ
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 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

  .752 :מנחם שפיץ

שקלים, משרד החינוך,  23,000ולוגית פרטנית, מוסיפים התאמת הנגשה טכנ  :שרון הורביץ

 .45,445סך הכול התב"ר 

 אתה יכול להגיד לנו איזה פרויקט זה?  :תמר עמר

 אני לא זוכר, אני אבדוק לכם.  :יהודה שוויגר

 יהודה, זה עוד כיתה, נכון?  :דובר

 כן, אבל אני לא זוכר לאיזה בית ספר. :יהודה שוויגר

 . לשמיעה כיתה זה הנגשת :דובר

 זה לא בהכרח, יש עוד המון הנגשות.  :תמר עמר

 ? כולם בעד כולל נאוה.752מי בעד   :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 , פארק המדע. 765 :מנחם שפיץ

 , סוגרים את זה. 55,500פארק המדע, אנחנו גם רוצים לסגור אותו, מוסיפים  :שרון הורביץ

 מאיזה קרן?  :צורי דותן

 קרן פיתוח.  :רון הורביץש

 קרעתם את הקרן פיתוח היום, מה נשאר שם?  :צורי דותן

 לא, גם החזרנו. את כל מה שאנחנו מחזירים אתה מתעלם.  :יהודה שוויגר

 , פארק המדע? כולם בעד כולל נאוה.765אוקיי, מי בעד תב"ר   :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 . 769 :מנחם שפיץ
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הקמת מתקני המחשה בחווה החקלאית. אנחנו מורידים מהתקציב הרגיל  :שרון הורביץ

 28,500לא מעבירים את זה כי הגיעה תרומה גדולה של כאילו שקל,  7,500

 שקלים.  46,000-והדבר הזה ייסגר ב

חברי ניגוד עניינים, אנחנו צריכים לקבל מידע לגבי התורם, רגע,   :אברהם בן צבי

 תוח.הדירקטוריון של הקרן לפי

 לא זוכר, זה בית הבד שם בחווה.  אני זו תרומה שאושרה, :שרון הורביץ

אבל אם אתה רוצה אנחנו נבדוק את זה אחר זה לא בית הבד, לא, זה לא זה,  :יהודה שוויגר

 כך, יש נוהל תרומות מסודר, עובדים לפיו. 

 . נקבל את המידעשאז אני חושב שתדחה את זה לישיבה הבאה,  :אברהם בן צבי

 אני בכל זאת אצביע על זה עכשיו, זה אין בעיה.  :מנחם שפיץ

 אני לא יודע איך אתה מצביע על זה, אתה חבר דירקטוריון של הקרן.   :אברהם בן צבי

אז אתה יכול להגיד שבהנחה שיש פה בעיה שלא היה לפי נוהל תרומות אז  :יהודה שוויגר

 שאתה מסיר את ההצבעה. 

אולי אני גם בעצמי חייב, מרגיש בנוח להצביע בלי לדעת מי התורם.  אני לא :אברהם בן צבי

לא יודע, סליחה. יש תורם, קרן הפיתוח היא גוף פרטי לכל דבר ועניין, היא 

לא תאגיד עירוני, אין לה קשר למועצה המקומית אפרת, היא גוף פרטי לכל 

ו תורמים דבר ועניין. יש הרבה ניגודי עניינים סביב העניין הזה, יש עכשי

 פתח לצרות. הבעילום שם, זה ממש ממש לא מקובל וזה 

 ? להצביע.769תודה רבה. מי בעד   :מנחם שפיץ

 אני לא מבין איך חברי ועד מנהל של תאגיד ציבורי מצביעים על תרומה :אברהם בן צבי

 תאגיד פרטי. ל

רוטוקול אברהם, מה שאתה רוצה להגיד זה שאתה מבקש שיציגו לנו את פ  :דובי שפלר

 תרומות. 

מנחם ועוד חברי הוועד המנהל של תאגיד פרטי חושבים שאין להם ניגוד  :אברהם בן צבי

 עניינים שהם יצביעו. 

  - - -  אברהם, אבל הכסף לא :לבצקייעקיבא ס

ו, אנחנו רשות מקומית בינונית, הגיע הזמן כמו כל גדלנעקיבא, כולנו  :אברהם בן צבי

ץ, אפילו המקולקלות ביותר, הקרן לפיתוח שלהם הרשויות הנורמליות באר

 זה הכי רחוק מבניין העירייה האפשרי. 
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 אבל זה לא קשור לנושא.  :עקיבא סילבצקי

 בסדר, תצביע.  :אברהם בן צבי

עוד פעם, לאשר תב"ר זה לא קשור לעצם קבלת התרומה, יהיה נוהל   :עקיבא סילבצקי

לא חייב להסביר עוד פעם ועוד  תרומות, למרות שלקרן, ויכול להיות שאני

פעם ועוד פעם, אבל אנחנו כן הולכים אחורה כשזה בא מהקרן, בכל זאת 

נבדוק מאיפה זה הגיע לקרן. אנחנו בודקים את זה, אנחנו נעשה את זה, 

יתברר שיש בעיה, בלי נוהל תרומות הכסף לא יתקבל, זה שרון עכשיו רושם 

 לקבל. לעצמו, התב"ר בא להקדים את האפשרות 

אנחנו אמורים לקבל את נוהל התרומות על מנת לדעת אם יש לנו ניגוד  :אברהם בן צבי

 עניינים, אתה אמור להגן על ניגוד העניינים שלנו. 

 עוד לא לקחתי את הכסף. חד משמעית,  :עקיבא סילבצקי

ודי עד היום שלוש שנים לתוך הקדנציה לא מילאנו אפילו טופס אחד של ניג :אברהם בן צבי

 עניינים שלנו. 

 - - -אתה עכשיו גולש ל  :עקיבא סילבצקי

 לא, לא, זה הסיפור. זה הסיפור.  :אברהם בן צבי

 אני מצטרף לבקשה של אברהם, אם אפשר לדחות את זה.   :דובי שפלר

 אוקיי, נדחה.  :מנחם שפיץ

 .נדחה לישיבה הבאה 769תב"ר 

 , שיקום דרך ביטחון.775 :מנחם שפיץ

 שיקום דרך ביטחון.  :ביץשרון הור

 שקל.  8,500שקל, יש שם חריגה של  250,000פרויקט של  :יהודה שוויגר

 איזה קרן?  :דובי שפלר

 פיתוח.  :שרון הורביץ

תקציב איזה דרך אגב, יהודה, אפרופו חריגות, אתה בודק חריגות? כשיש   :צורי דותן

 שנמצא בחריגה צריך לעבור דרכך כדי לאשר אותו? 

 . , כןכן :ה שוויגריהוד

 מי בעד התב"ר הזה? כולם בעד כולל נאוה. :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.
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 , מכשירי קשר. 805 :מנחם שפיץ

 שקל.  60,000, מכשירי קשר, התקבל 805  :שרון הורביץ

 זה ממשרד הביטחון לרכישת מכשירי קשר ייעודיים.  :יהודה שוויגר

 נופלים. למקרה שהטלפונים  :שרון הורביץ

 ? כולם בעד כולל נאוה.805מי בעד התב"ר של מכשירי הקשר,  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 .806 :מנחם שפיץ

 רכישת מבנה יביל לגן התמר. , 806  :שרון הורביץ

במקום  ,רנו את הכסףהמאישור של משרד החינוך אנחנו אני מזכיר לכם שב :יהודה שוויגר

גן אורן בתוך בית הספר, בוהתאמה של מבנה קיים, מבנה יביל לשיפוץ מבנה 

 כולל הגדרות וכולל העבודות שנמצאו שם. הכסף מוצה. 

 באיזה בית ספר?  :דובי שפלר

 גן אורן בתוך בית ספר אריאל. :דוברת

 וחבל שלא נבנה שם יביל.   :צורי דותן

 לו היתר, עזוב.שנה האם יש לו היתר או אין  20אחרי זה היית דן בעוד  :יהודה שוויגר

 אבל למה יביל?  :דובר

 נהלים בתוך בית הספר. תלמה? כי זה לא היה פוגע בבתי הכנסת שמ :דוברת

 בסדר, בתי הכנסת, צריך לדאוג להם לבנייה של בתי כנסת, זה משהו אחר.  :צורי דותן

 הם בונים. גם בונים.  :דוברת

 ? כולם בעד כולל נאוה.806מי בעד התב"ר  :מנחם שפיץ

 למה לא שיניתם את השם שלו? :צורי דותן

שמשרד החינוך נותן בכל הארץ, אנחנו בקישור עם משרד ההרשאה זה  :יהודה שוויגר

 זה לא יביל פה.  בלהחינוך, א

 הצבעה

 אושר פה אחד.
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 . 272משרד החינוך, ביצוע קולות קוראים בכל מיני פרויקטים בבתי הספר,   :שרון הורביץ

 מה זה? :דובר

ישיבת אורות יהודה, פרויקטים, האחד זה מתקני כושר בזה מחולק לכמה  :ה שוויגריהוד

אחד זה פרויקט של מרחב הכלה באורות עציון בנים לדעתי והשני זה 

אני אבדוק  .באורות עציון בנות. זה מספר קולות קוראים שאנחנו ביקשנו

בקשות לכם לגבי האחרון האם זה באמת אורות עציון בנות, אבל זה מספר 

 שאנחנו ביקשנו, אישרו אותן לשמחתנו ואנחנו מתכוונים גם לרוץ עליהן. 

 ? כולם בעד כולל נאוה.807מי בעד  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 .808 :מנחם שפיץ

 .שקל 30,000 אחרון חביב, נגישות אקוסטית בבית ספר דרך אבות  :שרון הורביץ

 לל נאוה.? כולם בעד כו808מי בעד  :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 תודה רבה, שרון, לך הביתה.  :מנחם שפיץ

 

 שינוי מורשה חתימה בי"ס אלומים

נעמה נשאר רק עוד דבר אחד, שינוי מורשה חתימה בבית ספר אלומים,  :שרון הורביץ

 . בטח בעדכולם  ור בן עג'ו.פורשת ובמקומה לימאייזנברג, המזכירה, 

 אלומים בדגן.  בית ספרשה חתימה של שינוי מור  :מנחם שפיץ

 עכשיו הוא עשה את זה.  :דובר

למרחבי הכלה בבית ספר בתמר, מתחלקים  272-צורי. האני רק משלים ל :יהודה שוויגר

 , ואורות יהודה מתקנימרחבי הכלה בבית ספר בדגן, גן שניר מרחב הכלה

 כושר.

 מה זה מרחבי הכלה?  :דובר
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חדר שקט, כל  זה יכול להיות יות כיסאות, זה יכול להיות פרקט,זה יכול לה :יהודה שוויגר

זה מקום שאמור להיות מקום הרבה אבל בית ספר לקח את זה לכיוון שלו, 

 יותר חווייתי, רגוע, מרגיע. 

 אלומים.אוקיי. שינוי מורשה חתימה בבית ספר  :מנחם שפיץ

 אושר עכשיו.  :דוברים

 כולם בעד כולל נאוה.   :מנחם שפיץ

 הצבעה

 אושר פה אחד.

 

 - - -יש לנו לאשר את הפרוטוקולים של תודה רבה, שרון.  :מנחם שפיץ

 תחיל מהתחלה. לא, קודם לה :אברהם בן צבי

 אוקיי, בסדר. נתחיל מהתחלה,  :מנחם שפיץ

אז  התבקשתי לדחות את זה לישיבה הבאה, הצעה לסדר היום הראשונה :אברהם בן צבי

בה הבאה, אבל בלי שטיקים וטריקים של סדר אנחנו נדחה את זה לישי

 זה יהיה בסדר היום, אוקיי? שהיום, 

 כמו שזה מופיע עכשיו בסדר היום.  :מנחם שפיץ

 יופי.  :אברהם בן צבי

 לא, עכשיו דנים בהצעה לסדר.   :דובר

לדחות. אבל שלא יעבור אחר כך מעל הראש שלי בישיבה  לא, התבקשתי :אברהם בן צבי

 הבאה.

 לא, לא, אם הוא מוכן לדחות לישיבה הבאה.  :דובר

 כן, כן, דוחה. הבא. :מנחם שפיץ

 כן, אבל זה בשלב הראשון לישיבה הבאה.  :אברהם בן צבי

 תשלח לנו מייל על זה. :יהודה שוויגר

 טוב, אני סומך עליך שלא יהיה שמונה הצעות.  :דובר

צורי להציג, אם  יר את זה לחבריבסדר. הצעה לסדר היום השנייה, אני מעב :אברהם בן צבי

 לדחות?  –הוא רוצה לדחות אז 

 - - -אפשר לדחות את זה לשעה  :צורי דותן

 אתה רוצה לדחות? אוקיי.  :אברהם בן צבי
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 רק להעביר לישיבה הבאה.לא לבטל, לדחות.  :צורי דותן

 בלילה, תרחמו על האנשים.  11שעה   :דובר

 ל הדיון נגד. הם יכולים להצביע ע :אברהם בן צבי

 . , הם יכולים להגיד גם שלא עולהאתה רק מעלה את זה כהצעה לסדר :דובר

 - - -אם הם לא רוצים הם יצביעו נגד  :אברהם בן צבי

 )מדברים ביחד(. 

 ישיבה הבאה. אוקיי. יופי. נדחה את זה למספר שלוש גם,  :אברהם בן צבי

 

 פרוטוקולים לאישור

. יש מישהו שמתנגד לאישור 8.2-ו 21.6ים לאישור, של פרוטוקולאוקיי.  :מנחם שפיץ

 הפרוטוקולים? 

 אני נמנע מיוני.  :אברהם בן צבי

 , יש מתנגדים או נמנעים? 8.2-מה. אוקיי, אז בואו ניקח את זה אחד אחד  :מנחם שפיץ

 נמנע. :צורי דותן

ר הפרוטוקול אוקיי, אז כולנו מצביעים בעד, כולל נאוה, וצורי נמנע מאישו :מנחם שפיץ

 .8.2-של ה

 8.2-על אישור הפרוטוקול מ הצבעה

 אושר ברוב קולות.

 

 עכשיו.  21.6-ה :מנחם שפיץ

 נמנע.  :אברהם בן צבי

 נמנע.  :צורי דותן

 - - -כולל נאוה  21.6-אז כולם מאשרים את הפרוטוקול של ה :מנחם שפיץ

 אני גם נמנע. :אבי חדידה

 עים.צורי, אבי ואברהם נמנ :מנחם שפיץ

 21.6-על אישור הפרוטוקול מ הצבעה

 אושר ברוב קולות.

 

 נשאר לנו הסעיף האחרון, זה הודעות אישיות של חברי המועצה.  :מנחם שפיץ
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מבחינתי אני לא צריך אני לא יודע, הודעה אישית גם התבקשתי לדחות.   :אברהם בן צבי

תי אותם אם אתם תוסיפו את זה לפרוטוקול כאילו שקרא עוד פעם,לקרוא 

 זה בסדר גמור. אם אתה לא רוצה לעשות את זה אז נדחה לישיבה הבאה. 

 אני לא יודע איך עושים את זה פיזית.  :דובר

. אני יכול לשלוח לך את , אני אשלח את זה לתמליללא, יש את זה מודפס :אברהם בן צבי

 ההודעות. 

אני לא יודע. טוב נו, חמש דקות אם היו קוראים את זה, חורג מאבל אולי זה   :דובר

 בסדר. 

 - - -כמו באולימפיאדה, נגיע למשרד שלך  :אברהם בן צבי

 קיבלתי.טוב, קיבלתי,  :מנחם שפיץ

 תוסיף את זה לפרוטוקול?  :אברהם בן צבי

אנחנו ניקח את הטקסטים של אברהם ונוסיף את זה לפרוטוקולים, אוקיי,  :מנחם שפיץ

 - - -הוא ותם מתי שהוא רוצה אם מי שיקרא אאז  ,במקום לקרוא אותם

 בפרוטוקול. אם יש מישהו שרוצה להגיב להם אז בישיבה הבאה.  :אברהם בן צבי

 אוקיי. צורי, בבקשה.  :מנחם שפיץ

 

 עדכון בחירות למתנ"ס

לחודש יתקיימו הבחירות,  30-אני רק רוצה לעדכן לגבי הבחירות למתנ"ס, ב :צורי דותן

ה שזה יתקיים בארבעה מוקדים, גפן, תמר, אתמול ועדת הבחירות החליט

 מועמדים.  18דגן, זית. יש לנו כרגע 

 מי יושב בוועדת הבחירות?   :אבי חדידה

בוועדת הבחירות יושבים אני, הדסה, נציגת תושבים, שזה חגית שיוביץ',  :צורי דותן

 ונציגי חברה למתנ"סים ומזכיר הוועדה זה בדנר. 

 ? כמה מועמדים יש :דובי שפלר

 . 18 :צורי דותן

 מה יידרשו להצביע התושבים? מי שיבוא להצביע מה יצביע?  :דובי שפלר

בין ארבעה לשבעה הוא יכול להצביע. זה כמו טופס פריימריז, אתה מסמן,  :צורי דותן

 ייצא פרסום בימים הקרובים של כל המועמדים. בין ארבעה לשבעה. 

 עה אנשים? אני ממליץ כן לקבוע מספר. שב :דובי שפלר
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 זה לא אתם צריכים, הציבור בוחר.  :צורי דותן

 הציבור.  בשםאני מדבר  :דובי שפלר

 הציבור בוחר. :דותןצורי 

לכתוב שצריכים לבחור שבעה כי ברגע שבוחרים פחות זה יכול ממליץ  אני :דובי שפלר

 - - -ליצור 

 זה יוצר בעיה. :דובר

 ות. אני אעלה את זה לוועדת בחיר  :צורי דותן

 תודה רבה, לילה טוב.  :מנחם שפיץ

 

 

 תרגומיםקלט ותומלל ע"י חבר הו

 

 יעודד רביב                    מאשר:

 


