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 גזר מועצה אזורית  
 28מליאה מן המניין מס'  ישיבת  

 29.12.2021,  ב " פ תש טבת  ב   ה כ" ,  ביעי ר מיום  
         

 המועצה   ת ראש  -    רותם ידלין   גב'   משתתפים: 
 חברת מועצה  -  יהודית דהן גב'     
 חברת מועצה  -  צביה אלבז גב'     
 חבר מועצה  -  אבי אביטל מר     
 חבר מועצה  -   אלעד לוי מר     

 חבר מועצה  -  אמיר קרסנטי מר  
 חבר מועצה  -  ישראל פרץ מר  
 חברת מועצה  -  דרורה בלגה גב'  
צ גב'    חברת מועצה  -  ריה  ו רחל 
 חבר מועצה  -   רן שדה מר  
 חבר מועצה  -  נריה הרואה מר  
 חבר מועצה  - משה פוליאקוביץ מר  
 חבר מועצה  -   רן שובע מר  
 חבר מועצה  -  ויס יהודה  י שני   מר 

 חברת מועצה  -  טקין ו חיה לזר נ גב'  
 חבר מועצה  -  תמיר ארז מר  
 חברת מועצה  - ן ברקאי ו רונית ויתק גב'  

 חבר מועצה  -   אורי נדם מר     
 חבר מועצה  - יוחנן יומטוביאן מר  
 חבר מועצה  -   רמי ליבר מר  

 
 

   : חסרים 
ג'ינג'י מר   ויינגרטין   חבר מועצה  - יואל 
 חבר מועצה  -  גד איצקוביץ מר  
 חבר מועצה  - מקוב -מאירי נעמה  גב'  
 חבר מועצה  -  איתי שייביץ מר  

 חבר מועצה  -  איתיי ברדה מר     
 חבר מועצה  -   עמיר כהן מר     
 חבר מועצה  -  ויקטור חמני מר     

 חבר מועצה  -  ראובן ביטן מר  
 

  
 

   ית מנכ"ל  -   כרמל טל   גב'   נוכחים: 
 יועמ"ש  -  חן סומך עו"ד     
 גזבר  -  דוד גמליאל מר     
 וסגנית גזבר   תקציבאית  -  ליאת פרמון גב'     
ן גב'       המועצה   ת לשכת ראש מ.   -  אילנית ביטו
 ראשת המועצה   ת עוזר  -  אופיר עלוה   גב'    
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 הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום.   * 

 

ישיבת    : גב' רותם ידלין  את  לפתוח  מתכבדת  אני  טובים,  צהריים 

מספר   ברשותכם,  28מליאה  היום  לסדר  לתוספת  נושאים  אישור  סעיפים   2.   ,

בסוף   יהיה  זה  מזרחי,  בבנק  נוסף  בנק  חשבון  ופתיחת  נוספת  בעבודה  העסקה 

 הישיבה הראשונה. נמנעים? מתנגדים? פה אחד, תודה רבה.  

 

 נושאים מחוץ לסדר היום.    2להעלות  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

   עדכון ראשת המועצה.  . 1

 

הישיבה.    : גב' רותם ידלין  של  אורכה  בגלל  היום  בקצרה  עדכונים 

בארבעת  במצגת  מאחורי   הקורונה  בנתוני  העלייה  את  לראות  יכולים  אתם 

מ  זינקנו  איך  האחרונים.  ל   10-הימים  שבוע  לפני  הבוקר.    77-חולים  חולים 

ב  כבר  הימים    חולים   81-אנחנו  שבארבעת  לראות  יכולים  אתם  הזאת.  בשעה 

לנו ממוצע של  יש  ,    15  האחרונים  חולים חדשים ביום. מה שבעיקר משפיע עלינו

ש  העובדה  מתוכם    37-זה  החינוך,  במערכת  הם  החולים  ספר    25מתוך  בבית 

נמצא  יומיים  שכבר  מחר   ים שחקים,  מרחוק.  לחזור,  ,  בלמידה  שיכולות  הכיתות 

 יחזרו ללמוד בבית הספר.  

עולה   רמזור  בציון  לנו  3.2אנחנו  יש  ירוק,  ציון  עדיין  זה  צהובים,    3,  יישובים 

תמשיך   הזאת  שהעלייה  היא  שלנו  הציפייה  וישרש.  רמב"ם  יד  חולדה,  שזה 

שככול   חושבת  ואני  הקרובים,  על   , אפשר ש בימים  גם  שיותר  כמה    להקפיד 

פה    עטיית  עשינו  שאנחנו  מה  זה  משתתפים,  רבי  אירועים  ביטול  על  גם  מסכות, 

ו  החל משבוע שעבר מבוטלים,  אירועי התרבות  על כמה  במועצה,  שומרים  אנחנו 
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לראות   יכולים  אתם  החיסונים.  ענייני  זה  פחות  לא  שחשוב  מה  הפרדה.  שיותר 

בייחוד   השונים,  בגילאים  החיסונים  את  ב פה  שזה  תראו  התחתונה  שורה 

 חיסונים של ילדים בבתי הספר היסודי.  

על   שאנחנו  לראות  יכולים  למדינת  41%אתם  ביחס  יפה  מאוד  נתון  שזה   ,

בין  מגילאי התיכון    87%השאר מהעובדה שאנחנו מחסנים בבתי הספר.    ישראל. 

האוכלוסייה   בכלל  חיסונים  מבחינת  כן.  גם  מחוסנים  התחסנו    84%שלנו 

ראשון  שנמצאים    77%,  בחיסון  הילדים  כלל  בדרך  זה  ההפרש  שני,  בחיסון 

 .  60%חיסון שלישי  ל עכשיו בין חיסון לשני  

 

זאת   : גב' יהודית דהן  ההפרש?  גם  שומעים    זה  )לא   .. לא. זה    –אומרת 

 מדברת ללא מיקרופון( 

 

השאלה.  רגע  אחזור    : גב' רותם ידלין  על  לך  אענה  ואז  הנתונים  על 

בשני,    84% מתחסן  גם  בראשון  שמתחסן  מי  כלל  בדרך  ראשון,  בחיסון  התחסנו 

שמתחסן    77%בשני   מי  רוב  זה.  את  רואים  שאנחנו  כמו  כרגע.  הילדים  זה  הפער 

השלישי  בראשון   החיסון  שאת  תראי  את  כי  חשובה,  שלך  השאלה  בשני.  מתחסן 

רק   ו 60%עשו  שמאל   6%-,  שבצד  הסגול  זה  פג    , מהמבוגרים  שלהם  החיסון 

וצריכים ללכת לחדש אותו, זאת אומרת אין להם תו ירוק. ואפשר לראות   תוקף 

זה   הרבה  הכי  שלישי  חיסון  עשתה  שלא  הגיל  פה    10%זה    30-39שקבוצת 

 באמצע.  

 

 למרות שהיא זכאית?     דוברת: 

 

 למרות שהיא זכאית.    : גב' רותם ידלין 

 



 מועצה אזורית גזר
 29.12.2021, רביעימיום , 28המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 6 
 

.     דוברת:  .  ... היא בלי תו ירוק.

 

 נכון, נכון, נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

.    : גב' רותם ידלין  אלינו ביחס  הבריאות  משרד  של  הנתונים  אלה  אז 

התחס  הכל  בסך  שתכירו,  חשוב  לנו  האוכלוסייה.  היה  של  יפה  מענה  יפה  נות 

כ  -השאלה הייתה לגבי היענות לחיסונים בבתי הספר. בסך הכל חוסנו עד היום 

גוונים    300 שחקים,  סתריה,  נען  חינוך  קריית  עוד  לנו  יש  הספר,  בבתי  ילדים 

שעלבים   של  נתונים  שאלה  ככה  ספר,  בבית  חיסון  בהם  התבצע  לא  עוד  ומעיין 

תל  הספר,  בתי  שלושת  בנים  על  שלהבת  דביר,  תורה  בנות ו מוד  בית    ושל   שלהבת 

איילון     חשמונאי  ו שדות  יפה,  ש והדמוקרטי  היענות  ראינו  עתידים. בסך הכול  ל 

הספר   בתי  שבמרבית  לזכור  צריך  בתחלואה,  עלייה  שיש  שככול  רואים  אנחנו 

היה,   עליה  ש החיסון  רואים  אנחנו  שמתחסן  ספר  בית  כל  עם  הגל,  התחיל  רק 

לאורך   להגיע  יכולים  הורים  הורים,  עם  לילדים  זה  את  פתחנו  הילדים.  בכמות 

 דים שלהם, או חיסון באמצעות ליווי של צוות חינוכי.  כל היום ולהיות עם היל 

מ  קפצנו  הספר,  בבתי  החיסונים  את  שהתחלנו  מאז  יפה.  מענה  הכל    30%-בסך 

אבל    לא  בקהילה.  להתחסן  שממשיכים  כאלה  גם  יש  הספר,  בבית  התחסנו  כולם 

הספר   בבתי  חיסונים  מבצע  פתיחת  לפני  הכל  להיום    30%בסך  ונכון  התחסנו 

ע  כבר  על  אנחנו  את  41%ומדים  שעשינו  שמחים  ואנחנו  מועיל,  שזה  רואים  אז   .

 זה.  

ביחס   הממשלה  של  בהנחיות  שינוי  יש  מהיום  החל  שתכירו,  שחשוב  דבר  עוד 

אם   וריאנט,  מאיזה  משנה  לא  מאומת  לחולה  שנחשף  מי  כל  בעצם  לבידודים. 

בדיקת   עושים  שהם  עד  בבידוד  נמצאים  כולם  מחוסן,  אתה  PCRהוא  אם   .
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בדיקה    מחוסן  עושה  אתה  מחלים  שלילית   PCRאו  היא  ואם  שינוי,  אז    זה 

של   לבידוד  נכנס  מחוסן  שלא  מי  ילדים.  גם  כולל  וזה  ושחרור    7משוחרר,  ימים 

שילדים PCRבדיקות    2-ב  ככה  אחרי    .  ספר  לבית  לחזור  יכולים  מחוסנים 

 אחת, בין אם הכיתה שלהם יושבת בבית ובין אם לא.    PCRבדיקת  

 

 א מיקרופון(  מדברים לל ) 

 

עבור    : גב' רותם ידלין  שקיים  מודל  עדיין  זה  הירוקה  הכיתה  לא, 

רק   לצאת  מותר  לדוגמא,  ירוקה  כיתה  במודל  הזה,  בשלב  מחוסנים  לא  ילדים 

צהרון   הסעה,  ספר,  בית  אומרת  זאת  צהריים.  אחרי  לצאת  אסור  ספר,  לבית 

ברגע   משוחרר  מחוסן  שהוא  ילד  בעצם  אז  אסורה.  צהריים  אחרי  פעילות  מותר, 

 אחרי צהריים.  של  משוחרר באופן מלא גם לפעילות  הוא    PCRשהוא עושה  

עד   רק  זה  ירוקה  כיתה  שמודל  אזכיר  אני  מזה  בעצם    3ויותר  בכיתה,  חולים 

ילד   מחוסן,  מישהו  אם  הזה  במקרה  לבידוד.  יוצאת  הכיתה  השלישי  מהחולה 

יותר   שיהיו  וככול  המקבילה,  הכיתה  עם  ללמוד  ספר  לבית  לחזור  יכול  מחוסן 

מחוסנים,   ילדים  לחזרה נ ויותר  ב   עבור  ללמידה ללמידה  ולא  ספר  מרחוק.    בית 

 אבל יש פה השפעות גם על זה.  

 

 . 27אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2

 

מליאה    : גב' רותם ידלין  פרוטוקול  אישור  השני,  לסעיף  עוברת  אני 

 . שאלות? הערות? נמנעים? מתנגדים? פה אחד, תודה רבה.  27מספר  

 

 .  27פרוטוקול מליאה מס'  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 
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 חבר מליאה חדש. הצהרת אמונים   . 3

 

סעיף    : גב' רותם ידלין  סוף  משה    3סוף  חדש.  חבר  אמונים  הצהרת 

דוד ו אק י פול  משמר  מ 40בן    , ביץ  דוד  משמר  תושב  לעדי 2015שנת  ,  נשוי  ל   , .  -אב 

קצת    , ילדים   4 לנו  תספר  עצמך  עו"ד.  זה על  הצהרת    ואחרי  את  לנו  תקריא 

 האמונים. 

 

 לספר עוד משהו? יותר מזה?   מר משה פולאקביץ: 

 

 ברוך הבא.    : גב' רותם ידלין 

 

דוד   מר משה פולאקביץ:  משמר  תושב  כן,  אז  שכתוב.  מה  זה  שכתוב  מה 

ל 2015-מ  אב  לעדי  נשוי  מעבר    4-.  ולתרום  להתנדב  קצת  לראות,  ובאתי  ילדים, 

 לקיים.  

 

 אז אתה צריך להקריא את זה.    : גב' רותם ידלין 

 

ישראל  א  מר משה פולאקביץ:  למדינת  אמונים  לשמור  בזאת  מתחייב  ני 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. זה אני תולה על הקיר בבית?  

 

כך.    אתה מעולה.    : גב' רותם ידלין  אחר  זה  את  ניקח  לנו,  ונותן  חותם 

 ברוך הבא.  
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 אישור הרכב ועדת הנהלה וכספים.  . 4

 

וכספים, אלה  וועדות  הרכב    נאשר את בהתאם    : גב' רותם ידלין  הנהלה 

משה   , המעודכנים הוועדות  חברי   הבא  ברוך  ברו פוליאקוביץ   אז    רחל   ה הבא   כה , 

אחד,   פה  מתנגדים?  נמנעים?  להצבעה.  זה  את  מעלה  ואני  מיכל,  את  שהחליפה 

 תודה רבה.  

 

 .  הרכב ועדת הנהלה וכספים את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 . 5/2012ארנונה לפי חוזר מנכ"ל  הסכמי פשרה למחיקת חובות   . 5

 

פשרה    : גב' רותם ידלין  זה  הסכמי  רגיל,  נוהל  אותו  חובות,  ומחיקת 

מתנגדים?   הערות?  שאלות?  יש  למישהו  מליאה.  בכל  כמו  לפניכם  מופיע 

לפניכם   שמופיעים  כפי  חובות  ומחיקת  הפשרה  הסכמי  אחד.  פה  נמנעים? 

 מאושרים.  

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  חוב את  לאשר  פה  למחיקת  פשרה  לפי  הסכמי  ארנונה  ות 

 .  5/2012חוזר מנכ"ל  

 

 מעבר לגבייה פרטנית בקיבוץ גזר.  .  6

 

הבא ה   : גב' רותם ידלין  דוד    : סעיף  פרטנית.  לגבייה  מעבר  גזר  קיבוץ 

 אתה רוצה להסביר?  
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שהמועצה    : מר דוד גמליאל  אישור  לקבל  ביקש  החליט,  גזר  קיבוץ  כן, 

שעלבים   כמו  אחרים  קיבוצים  המועצה.  של  הארנונה  מיסי  את  מחבריו  תגבה 

עבורם   לגבות  הזאת  מהחובה  להתנתק  רוצה  וגזר  להם.  אישרנו  ביקשו,  גם  ונען 

 ולשלם לנו. אנחנו מוכנים, מבקשים את אישורכם.  

 

 מה זה אומר?    : גב' יהודית דהן 

 

בעבר    : דוד גמליאל   מר  קיבוץ,  חבר  מכל  גובה  שהמועצה  אומר  זה 

 הקיבוץ היה משלם עבור כולם.  

 

 איפה האינטרס שלי?    : גב' יהודית דהן 

 

פעם    : גב' רותם ידלין  חבריו  כל  עבור  משלם  היה  פשוט  הקיבוץ  בעבר 

 אחת, ועכשיו הם מבקשים שהמועצה תגבה ישירות מכל חבר.  

 

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

אחרות    : מר דוד גמליאל  הכנסות  ואין  כסף  לגבות  כשקשה  יהודית, 

 לקיבוץ, אז הקיבוץ מבקש שנטל הגבייה ייפול על המועצה.  

 

   -ה ז אבל אז התושב ישלם יותר בגלל    : גב' יהודית דהן 

 

 לא.    : גב' רותם ידלין 

 

 יותר, אותו דבר.  ישלם  לא    : מר דוד גמליאל 
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 אותו דבר?    : גב' יהודית דהן 

 

 אותו דבר.    : גב' רותם ידלין 

 

 אז מה האינטרס של המועצה לעשות את הגבייה?    : גב' יהודית דהן 

 

לא    : גב' רותם ידלין  הקיבוץ.  של  היא  הבקשה  אינטרס,  אין  למועצה 

הקיבוץ,   של  בקשה  זה  אינטרס,  אין  למועצה  בסדר?  טובות,  השאלות  חבר'ה 

 ושה לדוגמא.  הקיבוץ יכול לעשות את זה באופן מרוכז, כמו שקיבוץ נצר סרני ע 

 

 ... משאב וכוח אדם?    : גב' יהודית דהן 

 

 לנו? לנו בוודאי זה עולה במשאבים.    : גב' רותם ידלין 

 

.    : גב' יהודית דהן   למה כולם עונים לי? שיגעתם אותי

 

למועצה,    : גב' רותם ידלין  במשאב  עולה  זה  האם  שואלת  יהודית 

לעבור   צריכים  אנחנו  בוודאי.  היא  מול  ולגבות  והתשובה  הקיבוץ  במקום 

   ישירות מול החברים. 

 

 ברור לי.    : גב' יהודית דהן 

 

ז   : גב' רותם ידלין    ו עכשיו ישירות מול כל חבר. והשאלה היא למה? כי 

וכל  מושב  כל  של  שזכותו  כמו  זכותם  כי  מכל    זכותם.  שיגבו  קהילתי  יישוב 
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   -משפחה באופן נפרד, ככה גם זכותו של הקיבוץ להגיד 

 

   -בגזברות כדי צריך לגייס עוד עובדים    אחרי זה   : גב' יהודית דהן 

 

 נכון את צודקת בהחלט.    : גב' רותם ידלין 

 

 נכון.    : מר דוד גמליאל 

 

   -יהודית צודקת   : גב' רותם ידלין 

 

 צודקת יהודית.    : מר דוד גמליאל 

 

השאלות    : גב' יהודית דהן  את  גם  שואלת,  אני  מה  צודקת,  שאני  ברור 

 שאני שואלת אני יודעת את התשובות. צריכים לשמוע אותם.  

 

 אבל היישוב מקבל פחות כסף.      דובר: 

 )מדברים יחד( 

 

 חבר'ה אין מתנות חינם, תשכחו מזה.    : גב' יהודית דהן 

 

 תודה.    : גב' רותם ידלין 

 

.    : גב' יהודית דהן   הבנתי, לא צריך לענות, הבנתי

 

תודה    : גב' רותם ידלין  אחד,  פה  נמנעים?  מתנגדים?  נוספות?  שאלות 
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 רבה.  

 

 .  מעבר לגבייה פרטנית בקיבוץ גזר לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 בעבודה נוספת. אישור העסקה   . 8

 

 כרמל בבקשה.    , אישור העסקה נוספת   : גב' רותם ידלין 

 

מנהלת    : גב' כרמל טל  קרן  שלי  עבור  אישורכם  את  מבקשים  אנחנו 

בהנחיה  נוספת  לעבודה  באישור  שמעוניינת  החינוך,  והרצאות.    , אגף  ייעוץ 

הערב   בשעות  לתפקידה  וה מדובר  קשר  ללא  העבודה,  שעות  חשבון  על  לא  לילה, 

פה. אנחנו מבקשים לאשר לה, מכיוון שהיא עובדת במשרה מלאה, וכפי שפגשנו  

להעסקה   אישור  מכם  ולקבל  אליכם  לבוא  מחויבים  אנחנו  קודמות,  בפעמים 

 מי שעובד במשרה מלאה. אז מי בעד? נגד? נמנעים? מה?  עבור  בעבודה נוספת  

 

 נמנעת.     דוברת: 

 

 נמנעת אחת.    : גב' כרמל טל 

 

.    –... )לא שומעת     דוברת:  )  מדברת ללא מיקרופון

 

 רוב קולות.    : גב' רותם ידלין 

 

 זו לא פעם ראשונה שאנחנו מצביעים.    : גב' כרמל טל 
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.    : גב' יהודית דהן  .  ... שאם את כראשת מועצה משחררת אותה לזה.

 

של    : גב' כרמל טל  חוקים  זה  מועצה,  לראשת  קשור  לא  זה  לא, 

 משרד הפנים, זה לא נתון להחלטתנו.  

 

 היא אומרת שהיא סומכת עלינו.    : גב' רותם ידלין 

 

 אם ראש המועצה מאפשרת את זה קטונתי.    : גב' יהודית דהן 

 

 תודה על האמון והתמיכה.    : גב' כרמל טל 

 

 לשלי קרן.    העסקה בעבודה נוספת לאשר  ברוב קולות  : הוחלט  החלטה 

 

9 .   .  פתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי

 

מזרחי,  ה   : גב' רותם ידלין  בבנק  נוסף  חשבון  פתיחת  הבא,  סעיף 

 בבקשה דוד.  

והתחיל    : מר דוד גמליאל  מוניציפאלית  יחידה  פתח  המזרחי  בנק 

ו  לנו  ב להתחרות חזק מאוד בתחום הבנקאי  תחום המוניציפאלי. מפחית עמלות. 

לפתוח   אישורכם  את  מבקשים  ואנחנו  שלנו  האינטרסים  את  ומשרת  חשוב  זה 

כי   משני,  בנק  תובנה  חשבון  מתוך  לאומי,  בנק  זה  עדיין  שלנו  הראשי  הבנק 

העבודה   עם  ולהטיב  שהבנק  המוניציפאלית הבנקאית  לייעל  התחומים  בכל   ,

 .  מציע 

 

 )מדברים ללא מיקרופון(      דובר: 
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עכשיו    : מר דוד גמליאל  ובנק  הבינלאומי  בנק  לאומי,  בבנק  לנו  יש 

 בעזרת השם בנק המזרחי.  

 

 תחזרו על השאלות, למקרה שלא שומעים.    : גב' רותם ידלין 

 

. זה לא  בנקים   שואלים שאלה למה צריך כל כך הרבה   : מר דוד גמליאל 

הבנקים   בין  מיטבית  בצורה  הפעילות  את  לווסת  יודעים  אנחנו  הרבה,  כך  כל 

 השונים, ולקבל הטבות מכל בנק בצורה מסודרת.  

 

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

בנק    : מר דוד גמליאל  בחשבון  לעבוד  הרי  אפשר  למה,  שואל  קרסנטי 

לא   אנחנו  אחד  אז  עמלות?  יותר  ולשלם  לפצל  למה  עמלות,  אחד,  יותר  משלמים 

ייצור מ  זה  פחות עמלות.  נשלם  שאנחנו  בדבריי  ן מערך התמחרות  עי אני אמרתי 

 . טוב יותר בין הבנקים. ואבי כאיש עסקים יודע את זה 

 

 דברים ללא מיקרופון(  )מ 

 

לך  לא    : מר דוד גמליאל  כשיש  גם  ו   תחרות נכון,  יכול  אתה  חזק  מנוף 

 להוריד את העלויות למערכת.  

 

 

ר  תודה    : ותם ידלין גב'  אחד,  פה  נמנעים?  מתנגדים?  נוספות?  שאלות 

 רבה. בהצלחה.  
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 .  פתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 .  2021אישור עדכון תקציב שלישי לשנת   . 7

 

לשנת    : גב' רותם ידלין  שלישי  תקציב  עדכון  נשלח  2021אישור   .

תקציב   בפניכם  נמצא  והעדכון    2021אליכם,  השני  העדכון  הראשון,  העדכון  על 

 השלישי, עדכון סוף שנה.  

בין   חינוך  פעילות  שהרחבנו  לראות  יכולים  אתם  ההכנסות,  במגמת  הכול  בסך 

הקמנו   כי  קייטנות    3השאר  הספר,  בבתי  מספטמבר  החל  שפעילים  צהרונים 

בקיץ  נרחב  יותר  מערך  שירות    שהיה  לתת  רצון  מתוך  מראש.  שתוכנן  ממה  הזה 

שמושפעות   מיוחד  חינוך  של  חוץ  לימודי  ואגרות  לתושבים.  ורחב  טוב  יותר 

יותר   לנו  יש  בהתאם  השנה.  שגדלה  המיוחד  החינוך  מכמות  ישיר  באופן 

 הכנסות, זאת הכנסה ממשרד החינוך, ואלה הכנסות מתושבים.  

דרך המועצה כמשק סגור,    , בנוסף  נוהלה  בבית חשמונאי,  לבריכה  גבינו הכנסות 

לנו את צד ההכנסות. היה קיטון משמעותי   זו בריכה מאוזנת, אבל היא הגדילה 

בתשלומי ההסעות ממשרד החינוך. אנחנו אגב בשיח מרכז המועצות האזוריות,  

בש  ואנחנו  החינוך,  ממשרד  ההסעות  תשלומי  דרמטית,  נשחק  יח  התשלום 

 משותף על זה.  

 

ל   : מר דוד גמליאל  הדברים  את  יתקן  החינוך  שמשרד  להיות  -ויכול 

 במועד יותר מאוחר.    עדכון אז תקבלו  ו ,  2021

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

את    : גב' רותם ידלין  מתקצבים  אנחנו  הממשלה,  משרדי  מול  השיח  כל 
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אנחנו   הסכום  יותר  לנו  מגיע  אם  בהמשך  שנקבל,  חושבים  מבקשים    שאנחנו 

 יותר ואז אתם רואים גידול בהכנסות.  

אבל   הבאה.  בשנה  ישלמו  שהם  נדאג  אנחנו  הזאת  בשנה  שילמו  לא  הם  אם 

שנת   במהלך  בסכום  2021בפועל  החינוך  ממשרד  בתשלומים  קיטון  לנו  היה   ,

 -שהוא משמעותי. היה גידול 

 

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

שנתיים.    : גב' רותם ידלין  כבר  זה  את  מכירים  אתם  זה  בגלל  נכון. 

הקורונה   השפעה בעצם  מאוד   השפיעה  בייחוד    גדולה  המועצה,  תקציב  על 

מצד   מהמדינה,  הגיעו  שפחות  כספים  היו  אומר,  שאתה  כמו  כי  שלו.  בתנודתיות 

תראו   אתם  שזה  בארנונה,  הנחות  היו  מהמדינה,  הגיעו  שיותר  כספים  היו  שני 

 וצאות.  גם בהכנסות וגם בה 

לכם   מביאים  גם  אנחנו  זה  ובגלל  בארנונה  ההכנסות  בגין  מהמדינה  שיפוי  היה 

 עדכונים במהלך השנה.    3בסוף עדכון שלישי, לא תמיד אנחנו עושים  

חוץ   השמה  לו  שמגיע  מי  כל  שכמובן  ברווחה,  ביתיות  חוץ  בהשמות  גידול  היה 

 סות מצד המדינה.  ביתית, אנחנו מטפלים בזה. יש בזה גם הוצאות אבל גם הכנ 

בתשלומי   קיטון  רואים  אתם  שכאן  בהתאם,  מאוזן  ההוצאות  של  הצד  גם 

כוח   תשלומי  את  לנו  הקטין  זה  בקורונה,  עובדים  של  חלקית  העסקה  פנסיה. 

בספטמבר   הרי  קלטנו  הוספנו,  בקריית    2האדם.  חרדי  הממלכתי  בחינוך  גנים 

פה  כתוב  ההוצאות.  על  לנו  השפיע  וזה  שעלבים,  והוצאות.    החינוך  הכנסות 

 קלטנו את בית הספר הדמוקרטי, וזה שינה קצת את התכנון.  

לבנקים   כסף  פחות  משלמים  נפלא.  דבר  שזה  מימון,  בהוצאות  חיסכון  יש 

לעסקים  והנחה  במועצה.  כסף  יותר  ומשאירים  לגבי    השונים,  זה  בקורונה. 

 . שאלות? הערות?  3עדכון  
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כי    . רותם הזכירה ,  לקורונה הנחות    : מר דוד גמליאל  שהמדינה  להדגיש 

של   בהנחה  לעסקים  אותו    95%מכירה  השנייה,  הדלת  דרך  זה  את  לנו  ומעבירה 

 בעל עסק שנפגע לא צריך לשלם את הארנונה.  

 

 נמנעים?    : גב' רותם ידלין 

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

של    : גב' רותם ידלין  תקציב  זה  השינויים  של  את 220...  סיימנו  שנת    , 

של    2021 תקציב  של    224,540,000עם  גידול  שזה  מהתכנון    ₪7,   ₪ מיליון 

 , בסדר?  2021בתחילת שנת  

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

זה    : גב' רותם ידלין  לכם  שהקראתי  מה  לכם.  שאמרתי  מה  בדיוק  זה 

 מאיפה זה הגיע בצד של ההכנסות ומאיפה זה הגיע בצד של ההוצאות, בסדר?  

 

 מיקרופון(  )מדברים ללא  

 

 . נקבעו קריטריונים   : מר דוד גמליאל 

 

העסקים    : גב' רותם ידלין  בין  סנכרון  יש  איך  הייתה  השאלה  רגע, 

 שמגיע להם הנחות בקורונה, בבקשה.  

 

הכוללים  שהמדינה הגדירה אותם  קריטריונים  נקבעו    : מר דוד גמליאל 

למעשה    - הטיפול  על ירידה במחזור העסקים,  בעל -נעשה  מול רשויות    ידי  העסק 
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 -המס, רשויות 

 )מדברים ללא מיקרופון(  

 

את    : מר דוד גמליאל  מדווח  אני  אישור,  מקבלים  אנחנו  כן,  ואז 

נישום השיג,    התשובות  כנגד האישורים שאותו  למשרד הכלכלה, משרד הכלכלה 

   התשלומים. מעבירים  

 

תודה    : גב' רותם ידלין  אחד.  פה  נמנעים?  מתנגדים?  נוספות?  שאלות 

 .  28רבה. סוגרים את ישיבת מליאה מספר  

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  לשנת  לאשר  פה  שלישי  תקציב  של    2021עדכון  סך  על 

224,540,000   ₪  . 

 

 

 

 

 _________________      ______________________ 

 גב' כרמל טל                       רותם ידלין גב'        

 המועצה  יתמנכ"ל       המועצה  תראש       
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 קובץ החלטות 

 הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום.   * 

 

 נושאים מחוץ לסדר היום.    2להעלות  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 . 27אישור פרוטוקול מליאה מס'   . 2

 

 .  27פרוטוקול מליאה מס'  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 אישור הרכב ועדת הנהלה וכספים.  . 4

 

 .  הרכב ועדת הנהלה וכספים את  לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 . 5/2012מנכ"ל  הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר   . 5

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  חוב את  לאשר  פה  למחיקת  פשרה  לפי  הסכמי  ארנונה  ות 

 .  5/2012חוזר מנכ"ל  

 

 מעבר לגבייה פרטנית בקיבוץ גזר.  .  6

 

 .  מעבר לגבייה פרטנית בקיבוץ גזר לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 
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 אישור העסקה בעבודה נוספת.  . 8

 

 לשלי קרן.    העסקה בעבודה נוספת לאשר  ברוב קולות  : הוחלט  החלטה 

 

9 .   .  פתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי

 

 .  פתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי לאשר  פה אחד  : הוחלט  החלטה 

 

 .  2021אישור עדכון תקציב שלישי לשנת   . 7

 

הוחלט  החלטה  אחד  :  לשנת  לאשר  פה  שלישי  תקציב  של    2021עדכון  סך  על 

224,540,000   ₪  . 

 

 


