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 תברי"ם עדכון

, ₪ 300,000 –גגות סולריים, סכום  – 7336 –אישור תב"ר חדש , תברי"ם עדכון :מצורף נספח

 הלוואה מפעל הפיס. –מקורות 

 

תב"ר גגות סולריים. מהתקופה של רונן שעשו גגות סולאריים בבתי ספר במעונות וכו'.  ליאור:

בטווח הארוך זה מגדיל את ההכנסות למועצה. מפעל הפיס יצא בקול קורא של הלוואה באזור 

על מנת לבנות גג סולארי וככה המועצה מגדילה את  עותישלוש מאות אלף שקלים וזה משמ

 ההכנסות שלה. 

 מה עולה הפרויקט?כ מוסא:

ישבתי עם אוריה ועודד והם חשבו על כל מיני מקומות ואמרנו שלא נחרוג מההלוואה. אחרי  ליאור:

חמש שנים מתחילים ליהנות מהפירות. יש אחריות עשר שנים ואחר כך התפוקות מתחילות לרדת. 

 השירות שהם נותנים זה לעשר שנים.

 יה?ומה ההכנסה הצפ שרה:

 של שלושים אלף שקלים לשנה.  סדר גודל ליאור:

 מוכרים את החשמל שמקבלים לחברת החשמל. שירה:

זו הלוואה פריים בלי ריבית. המדינה הולכת לכיוון הזה, פחות להסתמך על חברת החשמל  שי:

 ויותר על ייצור פנימי. 

 איך נפרסת ההלוואה? חיים:

 פי ההשערות שלנו. עדיין לא פורסם אבל זה יהיה עשר או חמש עשרה שנה ל ליאור:

 יש לנו יכולת להחזיר עוד הלוואות מהשוטף שלנו? חיים:

 אני חושב שזה לא ישפיע על השוטף. ליאור:

 פה זה מפעל הפיס. רשויות משתמשות בדבר הזה. מפעל הפיס זה גוף יותר פילנטרופי. שי:

 יש אחריות על נזקי מזג האוויר? חיים:

 ת.לנו יש את זה פרטי ואין תקלו שירה:

 כל פעם שיש בעיות בתפוקות מקבלים עדכונים. ליאור:

 .7336אישור תב"ר  הצבעה:

 אושר פה אחד. 3673תב"ר החלטה: 



 

 3.2020אישור פרוטוקול קודם: 

 מוסא מבקש להכניס תיקון מסוים.

 , בכפוף להטמעת התיקון של מוסא.3.2020אישור פרוטוקול  הצבעה:

 .אחד, בכפוף להטמעת התיקון של מוסא, אושר פה 3.2020פרוטוקול החלטה: 

 

 עדכון שכר למנכלית המועצה
 

וסיכמנו במליאה הקודמת  90%ול 80%מדורג להיה לגבי שירה, כשהיא יצאה לדרך השכר  שי:

 -ב. כי שכר מנהלים 100%. היום כשיגיע מישהו למנכל הוא יבקש מיד 100%אמרנו שנאשר לה ו

ברוטו. אנחנו עוד לא יודעים מי המנכ"ל הבא. כרגע הקורונה  ₪ 24,000אצלנו הוא סך הכל כ 100%

בשה את הסיפור כי אי אפשר לכנס את ועדת המכרזים כי חברי ועדה לא יכולים להגיע עד יש

שיסתיים הסיפור. הכל הולך להידחות על להודעה חדשה. בשל כך ביקשתי משירה שתישאר עוד 

ן שהיא עובדת הרבה מעבר למאה אחוזי משרה. עד שיסתיים התהליך. למותר לציי מספר חודשים

 לכן מה שאמרנו אז על השכר אנחנו רוצים לעדכן סדר גודל של עוד כאלף וחמש מאות שקלים לשכר

שירה לא הולכת למקום  –. להעלות מתשעים אחוזים למאה אחוזים. יש לזה עוד השלכה נטו

להישאר ומגיע לה חצי שנה כרגע שתמשיך  לה ספציפי אלא לחיים האזרחיים ולכן מתאפשר

להישאר בבית והיא תקבל מהמדינה שכר כמו המשכורת האחרונה שלה, זו הוקרת תודה גם 

אלף  20-אלף עד אזור ה 13שכר של מנהלי מחלקות הוא בין  –להמשך. בואו נתנער מהרכילויות 

 ברוטו. הכל לפי טבלאות מסודרות. 

הולכת למשרה ציבורית או ממשלתית אז היא  אני רוצה לציין, אם שירה תחליט שהיא ליאור:

 תמשיך מאיפה שהיא סיימה.

 .נווגם היא תישאר כאן כמה חודשים, זה מאוד יעזור לשי: 

 אני חושבת שבתקופה כזו קשה חשוב הניסיון שלה ושתישאר כמה שיותר. שרה:

 –ומר שוב אני מצטרף לדברים שלך ומחזק את העשייה שלה. אני קיבלתי על עצמי ואני א מוסא:

אני לא מצביע בעד דברים שאני שומע עליהם פעם ראשונה, כל דבר אני רוצה לבדוק. אשמח 

 להתייעץ ולשאול ואחר כך להצביע בנושא.

 כמה זה תוספת לעלות?חיים: 

 לחודש. ₪ 3,000. עלות של בערך ש"ח 2,400עוד היינו ברוטו,  24,000זה עוד עשרה אחוז מ ליאור:

. לגבי הכניסה של המנכ"ל החדש זה בטוח שזה יהיה 3,000. עלות 2,400טו זה תוספת לברוחיים: 

 ?במאה אחוזים, זה לא תלוי במנכ"ל הקודם



 

  בכירים מאחר והשכר שלהם היה בדומה לשכר זה. 100%חיובי. מנכ"ל שיגיע יקבל אוטומטי  שי:

אנחנו מכירים  אני חושבת שצריך לתת משקל לכך ששירה נמצאת במערכת עשרים שנה,אבלין: 

 אותה.

אני מצטרף למוסא, לא הייתי רוצה לקבל החלטה עכשיו ואין לכך השלכות מיידיות. אחרי קובי: 

שראיתי את המכתב של שי לראש הממשלה והמצב על הפנים יכול להיות שזה לא הזמן המתאים. 

 חברים ולחזור עם תשובה לפעם הבאה. םהייתי רוצה להתייעץ ע

מבחינה מוסרית בתקופה הזו, זה לא הוגן לתת העלאה לבכיר מועצה. אנחנו אני חושבת ש רבקה:

בתקופה שהרבה אנשים נכנסים למצבים נפשיים וכלכליים קשים, זה לא הוגן בזמן הזה. צריך פסק 

 זמן של חשיבה וכשהדברים יחזרו לסדרם לא תהיה בעיה.

 אפשר להכיל את זה למפרע?חיים: 

 לדעתי לא. ליאור:

 נותנים לה מענק פיצוי? ואםחיים: 

 הממונה על השכר תמיד בודק את השכר של כל הבכירים, אין דרך למענק או לרטרו. ליאור:

 יש בעיה בנראות הציבורית של מהלך כזה לאור המצב והנסיבות.חיים: 

 בדוק שוב אם יש אפשרות למענק כזה או אחר.יכול לאני  ליאור:

 ראות שזה מפריע לאנשים.אם אפשר להתייחס לנקודה של הנ אבלין:

נראות זה לא משנה באיזה מליאה זה יהיה, אני לא צופה שבשנים הקרובות יהיה קל. מבחינה שי: 

כלכלית התחלנו מערכה, אם זה יהיה חודש ייקח למדינת ישראל שנה או שנתיים לתקן את זה. וזה 

אות. אני מבין את בכל העולם. אני לא צופה שיהיה משהו קל בחודשים הקרובים מבחינת הנר

עוד קצת זמן מעבר למה שהתחייב אז זה מה  שירה תישארהבעיה אבל מצד שני אם אתה רוצה 

 שעושים. אני לא צופה שפעם הבאה יהיה טוב יותר.

. אני מבין מהאנשים שבאופן ₪ 1,500יש דרכים אחרות בשלב זה? הביטוי בנטו הוא סביב חיים: 

 ות. אני מחפש דרך שזה לא יפגע במוניטין שלה ושלנו. עקרוני אין בעיה בהעלאה אלא בנרא

 .כרגע אין לי פתרון אחר ליאור:

 היא כרגע מאוד הכרחית במערכת, זו הבקשה שלה. היא אמורה לסיים בפסח.שי: 

 יש אפשרות שנקבל החלטה טלפונית בעוד כמה ימים ולא במליאה הבאה? קובי:

 נטליות.ומנכ"ל משרד הפנים אמר שהחלטות מליאה חייבות להיות פר ליאור:

 אפשר להגיד שזה מאושר בתנאי שלא תהיה התנגדות בתוך מספר ימים או בתוך שבוע למשל. גלעד:



 

 אין לי בעיה עם זה.שי: 

 יש מישהו שמתנגד לנוסחה של אישור על תנאי שתוך שבוע ניתן תשובה או ערעור? חיים:

ע שנקבל תשובות מאנשים תוך שבוע אם מישהו מבטל תמיכה שלו טלפונית ואם זה חיים מצישי: 

 לא יתאפשר משפטית אז נקיים פגישה פרונטלית שוב בעוד שבוע.

אושרה, בתנאי שבתוך שבוע עד ליום  100%ל 90%מ העלאת משכורת של המנכלית הצבעה:

לא תהיה התנגדות. אם תהיה התנגדות טלפונית או אם לא ניתן,  16:00בשעה  31.3שלישי הבא 

 פרונטלית, האישור לא תקף.

אושרה, בתנאי שבתוך שבוע עד ליום  %100ל %90העלאת משכורת של המנכלית מהחלטה: 

יה התנגדות. אם תהיה התנגדות טלפונית או אם לא ניתן, לא תה 16:00בשעה  31.3שלישי הבא 

 ., ההצעה אושרה. מוסא כהן וקובי סלע נמנעיםפרונטלית, האישור לא תקף

 

 ות והצעות לסדרשאילתמענה ל

ושומרון ובמשכנות בית אל  ביהודה למה מחברים חשמל בכל מיני מאחזיםמוסא שואל  שירה:

  יב בנושא?יותר מסובך, מה נעשה מאז ישיבת התקצ

מאחזים בלתי חוקיים חיבורי  10-במסגרת מסע הבחירות החליט לאשר לכראש הממשלה  :תשובה

 חשמל.

לשכונת משכנות בית  אנחנו במועצה עשינו במשך השנים הרבה מאמצים כדי להביא לאישור התב"ע

השכונה  -, עשינו כל מיני מהלכים כדי להסדיר את הדבר ולא הצלחנו, חשוב לדעת את הנתוניםאל

 פים. "לא נבנתה לפי שום תקנים, אין רוחב כביש מתאים, אין חניות מתאימות, אין שצ

 למרות כל זה אנו עושים כל מה שאנו יכולים וזה לוקח זמן. 

חוץ מזה אנו עושים עבודת מטה לגבי שכלול צו תפיסה של כל בית אל, יש כזה פיילוט במנהל, זהו 

 א יכול להוציא לנו בתים מהתב"ע.הומהלך מבורך מצד אחד ומצד שני 

 אנו בוחנים את הסוגיה כל הזמן ויש לה כל מיני משמעויות. 

במקביל לתכנית המאה יש עבודת מטה ממשלתית שגם לה אנו שותפים, אנו מגישים תכניות  ,בנוסף

דרמטיות להגדלת תחום שיפוט המועצה והגדלת צווי התפיסה לבית אל. כל זה כדי לאשר עוד 

 ת לבית אל. תבעו

ובהם –פיקים  בהםשיש  מסוימיםיש זמנים  -באשר לסוגית החשמל בשכונת משכנות בית אל

זה בנוסף להפסקות חשמל שיש ברחבי האזור כולו.  ע"מ לפתור את הבעיה הזאת  ,החשמל קופץ

י תקציב של משרד הביטחון, בימי השיא של החורף אנו נשתמש בגנרטור ל ידע -רכשנו גנרטור



 

ת החשמל במשכנות בית אל, הכנו את התשתית ובחורף הבא בזמנים קשים נעביר את לבעיו

 הגנרטור לשימוש השכונה. 

ממשרד הביטחון וההצדקה לכך הייתה תמיכה במערך הביטחון  ₪ 100,000קיבלנו גנרטור של  שי:

ורף הזה אלו ניתוקים שהיישוב חווה באופן כללי, בח ,משכנותשכונת של היישוב. רוב הניתוקים ב

 בתשתיות לתקן את זה. ₪ 25,000היו רק ארבעה ניתוקים ספציפיים לשכונה, השקענו 

 למה השכונה מחוברת? חיים:

לחשמל של בית ספר בנות. ככה בנו את השכונה. בימי שישי כשמאוד קר אז אין מספיק  שירה:

ת החשמל לא חשמל. חברת החשמל לא מגדילה לנו את הצריכה. כל עוד אין תב"ע לשכונה חבר

 מחברת אותה.

 

 הצעה לסדר בנושא חוק עזר כניסת פועלים.

 פרטי פגישה עם יאיר פרויליך ושי אלון. –מצורף נספח 

השאלה אם מדובר בעלויות  .₪ 180,000 -ואחרי הכל הגענו ל ₪ 300,000התחשיב הראשון היה שי: 

 ישירות או עקיפות.

אני עם חצי רגל בחוץ. נקודת המוצא שלי היא שההכנסות מההיטל של הפועלים. המועצה  ליאור:

בתנופת בנייה ויהיו הרבה קבלנים ותנופת בנייה. ההכנסות האלה הולכות למועצה. אני מבין שיש 

קבלנים וספקים שהם מתוך היישוב כמו דוד דרעי ויואל צור אבל רוב העלויות הן של אנשים מבחוץ. 

הזה מניב כסף למועצה. לכן אני חשבתי שנכון לשים כמה שיותר עלויות עקיפות. כמו למשל  המנוע

זה נכון כי זה משהו שהוא  –לקחת עשרים וחמישה אחוז מעלות המוקד  –המוקד, התשובה שלי כן 

משתמש בו. אבל החלטנו להוריד כמה שיותר בעלויות העקיפות והורדנו. אז אני אומר שלטובת 

 מנוע של לקחת את העלות הזו של המועצה ולהשית על קבלנים חיצוניים. המועצה זה

שקלים  7.5שקלים, באפרת  7קריית ארבע משלמים  –עכשיו בואו נשמע מה קורה ברשויות שונות 

שקלים זה יותר קרוב למי שלוקח פחות. כניסת הפועלים  8-שקלים. מה שאנחנו ירדנו ל 23ובביתר 

יותר פועלים, באפרת נכנסים פי ארבעה פועלים. יש מקומות שיש להם במקומות האחרים זה הרבה 

עודף מהסעיף הזה, אנחנו כרגע בגירעון ולא בעודף. האופציה להגדיל את השמירה לתושבי היישוב 

אנחנו מתרחקים ממנה. אנחנו לא רוצים להכביד על התושבים וקל וחומר בתקופה קשה כזו. אז  –

שלא עשינו עד כה, מה שכבר רץ וקורה. יש שני קבלנים שמתלוננים גם אם נשית על הקבלנים מה 

 אבל השאר מבינים, אבל לא יכול להיות פחות משמונה שקלים.

ת של התמחור הזה, אולי בשביל אני רוצה להעלות לרמה העקרונית. אני לא יודע מה המשמעו חיים:

חדש ואני רואה את המס ח למשרד הפנים. השאלה העקרונית היא האם אנחנו מטילים מס כסת

הזה כמס פוגרסיבי. מי שישלם אותו הם אנשים שמסוגלים לשלם אותו ולא כל התושבים שגם 



 

החלשים משלמים אותו. אני חושב שפה קודם כל צריך לקבל החלטה האם אנחנו מעוניינים להטיל 

 אז מה טוב.עוד מס על התושבים. אם יש כלי שנקרא עלות היטל על פועלים שנכנסים והוא עובד 

אנחנו לא נדרשנו לשיח הזה אלא מאילוץ. במשך שנים רבות נמנענו מלבצע את הדבר הזה מול  שי:

 הכוונה. שמירה היתה מאוזנתהעסקים כי  הסתדרנו. עלות הפועלים הייתה נמוכה ועלות שמירה 

אם צריך להחליט ונהיה פער שוהתייקרו המחירים הלכו  אבל. "טץ ולא קב"שומרים, לא רבשל

אנחנו מעדיפים לא להשית על התושבים את  משיתים אותו או על התושבים או על הקבלנים. 

 העלויות של הקבלנים!

אני מבין שלפחות יש שאיפה לכסות לפחות את ההוצאות הישירות של העלות של הדבר הזה  חיים:

נו צריכים אבל יש יתרון נוסף שאפשר להטיל איזשהו היטל מעל זה שיכניס כסף למועצה שאנח

 לטובת דברים אחרים ועלויות עקיפות.

כל חודש. סה"כ בש"ח  2,000שח לשנה על מערך הגביה של השומרים. זה  24,000מלגם הציע  שי:

זה לא הרבה בכלל. כל פקיד גביה שהיינו מביאים לזה היה עולה לנו הרבה יותר. אנחנו מחפשים 

 ייע להם. לקדם את העסקים בבית אל ועשינו הרבה מהלכים לס

 מול משרד הפנים. הפרוצדורלישי מסביר את ההליך 

 למה זה מוגדר רק לשער אחד? חיים:

 אתה לא מקבל שצריך להקל על קבלנים של היישוב מאשר קבלנים מבחוץ? קובי:

 מי שעושה את זה זה דאדי ועזרא ברון. שי:

 נאמר שרוב הפועלים החיצוניים הם סינים ולא פלסטיניים. חיים:

 בשלוש מאות. :שירה

גם שם יש קידוחים וכדומה שהם פלסטינאים. חוץ מזה יש פרויקטים כל הזמן, מעון שבונה  שי:

 רפי קרן, מי שבונה את בניין המועצה זה ערבים. עכשיו הם בסגר.

אם הולכים על הורדה של התשלום אז קודם כל לא יכול להיות שהתושבים ישלמו וגם  אבלין:

 וה.שכולם ישלמו באופן שו

בואו נתחיל במחיר של שמונה שקלים שזה הכי קרוב למציאות. אם רוצים להביא בדווקא את  שי:

 המספר הלא נכון של חמישה שקלים זה לא יהיה נכון לדעתי.

 שקלים זה כולל את השמירה על אתרי בנייה. 23כשאמרת שבביתר משלמים  מוסא:

 אתה צודק. שי:

 באפרת אני יודע שמשלמים שישה שקלים. מוסא:



 

 ווצאפ מהגזבר שם. לא נכון קיבלתי זה ליאור:

אני רוצה לשים סימן שאלה על המשפט שנאמר פה שאנחנו במצב גרעוני ביחס לתקציב  מוסא:

השמירה ביישוב הכנסה מול הוצאה. לא ברור שגם אם ניקח חמישה שקלים נצטרך להשית משהו 

ודה אנחנו מדברים על להגדיל את תקציב המועצה אבל באורח תמוה בעיניי על התושבים. ועוד נק

כל הפועלים של הפרויקט הגדול בכלל לא אמורים לעבור בשער הלבן ולשלם. כל מכתב הזהב לא 

 עובר דרך המועצה.

. היו לקבלנים שתי אופציות. לא משתלם יח"ד עוברים דרך השער הלבן 300זה לא נכון, עובדי  שי:

 .דרך שער אחרשים שומר ולבקש אישור מהצבא להיכנס להם ל

הכמות הגדולה של הפועלים הערבים תעלה כשיתחילו לבנות את שאר היחידות. מתי זה  חיים:

 אמור להיות?

אי אפשר לדעת בחודשים הקרובים מה יהיה בגלל המצב. כרגע עובדים עם סינים וקצת ערבים.  שי:

ם ערבים, אולם הספורט. ועוד. אם לא יהיה משהו דרמטי אני מניח שבנין המועצה יעבוד רק ע

 הכמות אמורה לגדול.

 אני לא רואה סיבה למה לא להטיל את המס הזה. חיים:

 כרגע ההצעה היא שמונה שקלים שזה הכי קרוב למציאות. שי:

 אני רוצה להציע שישה שקלים. כי יאיר טוען שההוצאות של מדגם פחותות. מוסא:

הוא על יואל צור? אי אפשר לעשות ככה. בסוף כמעט כולם זה קבלני חוץ וזה מס כל הדיון  חיים:

 שצריך להטיל.

 היטל של שמונה שקלים על כניסה יומית של פועלים פלסטינאים ליישוב.  הצבעה:

החלטה: היטל של שמונה שקלים על כניסה יומית של פועלים פלסטינאים ליישוב, אושרה. 

 .יפה ורבקהסלע , קובי כהן מוסא, פרויליך התנגדו: יאיר

 

 עבודה במצב חירום -עדכון העבודה בעת הזאת
 

 נעדכן מה קורה במתכונת הקורונה. שירה:

מיום ראשון שעבר המועצה נכנסה לעבודה במתכונת חירום וזה הפך לפורמלי מתכונת חירום 

מהעובדים בחופשה שנתית, זה אומר שיקבלו משכורת  70%לאומית ביום שלישי שעבר. נכון להיום 

מלאה וזה יקזז להם מימי החופש. השארנו את העבודה במתכונת חירום. שישים ושמונה עובדים 

ונת חירום. מחלקות רווחה, שפ"ע, ביטחון, מזכירות, לשכה וגזברות עובדים עובדים במתכ

 במתכונת כמעט מלאה לגמרי. יש לנו בין שניים לארבעה עובדים שעובדים מהבית. 



 

 מי קובע מי חיוני? יאיר:

משרד הפנים קובע את בעלי התפקידים ובשוליים יש שיקול דעת של המעוצה, בכל מקרה אחוז  שי:

)כולל מתנדבים, קבלנים חיוניים, שמירה,  50%וברשויות גדולות עד  30%החיוניים הוא העובדים 

 גינון ניקיון וכו(

מחלקת רווחה עסוקה בימים אלו בעיקר בטלפונים לכל הפונים, לכל האוכלוסייה שבסיכון  שירה:

ילות הנח"ל ולוותיקים, הם בקשר עם שרי ועל טילי במתנ"ס. עולים כל מיני צרכים ויש קשיים. פע

אומנם הופסקה אבל המדריכים מבקרים את ילדי הנח"ל ועושים איתם פעילות אחד על אחד כל 

יום בין שעה לשעתיים וזה מאוד מסייע להורים ולילדים. אנחנו מפעילים שמרטפייה לעובדים 

ם במתכונת חירום למי שאין לו פתרון אחר. כחמש קבוצות קטנות. פתחנו את האופציה הזו נכון ג

לעובדי מערכת הבריאות וההבדל היחיד הוא שזה בתשלום. חילקנו לכל המבודדים חבילות 

נחמדות. גם ותיקים שלגמרי בסדר קיבלנו מענה כי כולם בודדים. אנחנו מוציאים הודעות 

מעודכנות עם המון פרטים כדי לייצר מה שיותר מידע רלבנטי לתושבים מידי יום. היום השגנו 

וסית,  אנגלית והודית ואנחנו נעבוד גם על זה. אנחנו מקיימים כל יום הערכת מתרגמים לשפות ר

מצב אצל ראש המועצה. פעם בשבוע יש ישיבה עם המטה לשעת חירום. אנחנו בקשר גם עם השוטר 

הקהילתי והביטחון בבנימין, נכון להיום זה עובר ברוח טובה. דיברנו עם בעלי המכולות שיידעו מה 

אנחנו צריכים לאכוף. בתי הכנסת לא נסגרים נכון להנחיות מטה החירום. המגבלות שלהם. 

ההנחיות שכרגע בתוקף זה בתי מזון, עסקי תמרוקים, כל העסקים חוץ מכלבוטיב ובת חן שריג. 

אנין גם אמור להיות סגור מיום חמישי. ההנחיות החדשות שמדברים עליהן שגם חנויות של 

רה בשלב זה הוא לא לתת דוחו"ת ברחובות. כרגע בתי הכנסת תקשורת ייסגרו. הכוונה של המשט

נשארים פתוחים במגבלות של מניינים קטנים ובשמירה על מרחקים. אנחנו בדיונים על כך עם הרב 

 ואנחנו מבינים שבשלב מסוים נצטרף לעצור גם את זה.

וקף להחלטה התפקיד של הרב בסוגיות של ההתקהלויות, המקווה וכדומה, זה מקבל משנה ת שי:

שלנו ללכת בכל הכוח להביא רב ליישוב וזה הוכיח את עצמו. אני מקבל ממנו אישית סרטון בכל 

יום שהוא שולח למבודדים, הוא ביקש ליצור קבוצת ווצאפ לכל המבודדים. עכשיו הוא ביוזמה של 

ים לעשות חידון נושא פרסים והגדה וכדומה. זה ערך נוסף. עצם זה שהמדינה החליטה ששבע

אחוזים חייבים לשלוח הביתה ולתת משכורת זה מאתגר וזה טוב לעובדים. זה אתגר שיושב עלינו. 

 אנחנו עובדים עם שלושים אחוזים כוח אדם ולהמשיך לתפעל הכל ומצד שני להמשיך לשלם הכל.

אנחנו אחראים גם על המתנ"ס המתנ"ס כמעט כולו הוצא לחל"ת כי אין לנו מקורות הכנסה. המעון 

חזיר להורים את הכסף והחוגים. למעט מטה מצומצם שמעסיק את המתנדבים ומנהל המתנ"ס י

שמועסק על ידי החברה למתנסי"ם. המטרה שלנו להגיע למוקד של הגיל השלישי, של הצרכים 

המיוחדים ושל הנוער בסיכון. המטרה לייצר קשר איתם וביקשנו גם תרומות ואנחנו מייצרים 

 קבוצות מתנדבים.

 לגבי הציבורים במרחב. מותר מעיין? ם:חיי



 

אסור לא מעיין ולא פארקים. כל נושא המים בעייתי. יש שם גם ככה חוסר סטריליות ועם  שי:

 המצב זה יותר גרוע. במידת הצורך אנחנו שולחים פקח קהילתי או שוטר עירוני.

נושא הזה שהמועצה אני מקבל את ההודעות ואת העדכונים. אני רוצה להגיד יישר כח על ה מוסא:

 עסוקה בלעזור לתושבים. 
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