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 -ישיבה נפתחה-

  2022תקציב המועצה לשנת [ אישור 1]

עדכון.  37מספר ו 36לישיבת מליאה מספר הזמנה טוב אז ערב טוב אנחנו  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ראישו שלא מן המניין 36אישור תקציב המועצה. סדר היום לישיבה מועצה  ,36היום לישיבה מספר סדר 

 יוסי שמעוני בבקשה. ,מצ"ב נספח א' 2022תקציב המועצה לשנת 

ערב טוב לכולם, ליזי פתחה אבל אני אוסיף שזה ישיבה חגיגית, ישיבת תקציב  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

מחים להציג אותה כבר בנובמבר, אני חושב שזה לא מובן מאליו וזה תעודת כבוד . אנחנו ש2022לשנת 

זה אומנם עבודה מאוד מאוד  .ערך ולהכין את התקציב בזמןילמועצה שלנו שהיא מאוד מסודרת ויודעת לה

קשה אבל אני חושב שזה תעודת כבוד לכולנו. כולכם קיבלתם את החומרים, לפני שאני אשכח אני רק רוצה 

 ,זה לוקח כמה חודשים ,גיד מילה טובה לאגף הכספים שמלווה לאורך כל השנה במיוחד בהכנת התקציבלה

 אז באמת כל אחד ואחת מילה טובה.

אני רק רוצה לברך באמת, שהתקציב באמת עלה חודש לפני סוף השנה ולא כמו  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 חודשיים לפני תחילת התקציב.שנה שעברה שעלה ממש ברגע האחרון, עדיין החוק אומר 

 בסדר. :]מנכ"ל[ דליה לין

נו את זה גם יבסדר את צודקת בסדר. החוק, ודיברנו על זה גם שנה שעברה והעל יניב שחר ]חבר מועצה[:

כן במחוז, החוק אומר שצריך להציג את התקציב למליאה חודשיים לפני סוף השנה, ואנחנו נשמח אם שנה 

 עמוד גם בדרישות החוק.נו מאמץ קטןעוד הבאה תעשו 

אוקי. אני רק מדגיש, אתם אמורים לאשר הערב שני סעיפים, אחד את  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 על פי 2022השוטף. והסעיף השני זה אישור תקן כוח אדם לשנת  2022התקציב, תקציב המועצה לשנת 

יש כאן את המצגת אני ככה אעבור על המצגת בכמה  ,הנחיות משרד הפנים וכולי. קיבלתם את כל החומרים

אצלכם ת את ספר התקציב וככל שהיו שאלות אני אשמח לענות. יש לכם את זה גם תדקות שמתמצ

ם המצגת היא רק שם, סליחה. בכמה אמירות כלליות לגבי הקווים המנחים, אז כפי שאתם צבמחשבים, בע

-עם ההתאמות שנדרשות ל 2021תחזיות הביצוע של שנת הוכן על בסיס  2022רואים התקציב בעצם לשנת 

יותר נכון  ,וכמובן שזה כל סעיף וסעיף עובר בחינה מחדש. אני מזכיר שאנחנו נמצאים בשנתיים 2022

שמלווים אותנו שני אירועים משמעותיים מבחינה ארצית, אחד זה היעדר תקציב מהמדינה  ,שנתיים וחצי

אז זה ככה טרי מהתנור מה  2022וגם אושר לשנת  2021-ו 2020ים שאושר בשבוע שעבר תודה לאל לשנ

שנקרא. עדיין אנחנו עוד לא יודעים מה תהיה המשמעות מבחינת המשרדים אבל בגדול הסעיף הראשון כבר 

 בוצע. אבל זה ליווה אותנו לאורך כל התקופה הזאת. 

ואנחנו מניחים שככל  שנקראמה והדבר השני זה נגיף הקורונה שמדינת ישראל חוותה את הגל הדלתא 

שנתקדם בציר הזמן אנחנו נחווה עליות וירידות בהקשר הזה אבל הנחת העבודה שההשפעה תלך ותפחת 

לאורך הזמן. למרות מה שציינתי ולמרות האי ודאות המאוד מאוד גבוה ובאמת יש אי ודאות מטורפת לנהל 

ירושלים, ה, כלומר מול ינו הבעיה היא מול המדתקציבים של רשות, אני תמיד אומר שהבעיה היא לא אצלנ

משרדי הממשלה, ששם קשה לדעת למרות שיש הבטחות קשה לדעת מה קורה בסופו של דבר. והמטרה מול 

 והיא גם להציג תקציב שהוא מאוזן וגם להיות בסוף השנה מאוזנים תקציבית וזה משימה לא פשוטה וז

 כמובן הנחת עבודה בסיסית. 
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שבמסגרת הקווים המנחים זה מכיוון שאתם יודעים שאנחנו קצרים בתקציב מה שנקרא,  והדבר האחרון

להפוך כל היא ירה במשאבים, עדיין המשימה מבחינה ציבורית תאגב זה לא קשור, גם אם יש רשות שהיא ע

צד ההוצאות. אני חושב שנעשו הרבה מאוד דברים אפשר בצד ההכנסות וגם באבן ולנסות להתייעל גם 

בעצם התוצר של עמידה בתקציב ובקרה ועצם זה שאנחנו נמצאים פה בנובמבר. אבל עדיין  ,ות את זהלרא

יש עוד דברים שצריך לעשות, וככל שנתקדם בציר הזמן יש דברים כמו טכנולוגיה שמשתפרת וכולי שאפשר 

מיליון  9-ל של כמדובר על גידו ,מיליון 160.75-להביא לידי ביטוי. הצעת התקציב לשנה הבאה מסתכמת לכ

הוא  ,. וחשוב לומר שבעצם הגידול הזה2021לעומת אישור התקציב של  6%-שקל או במונחי אחוזים כ

הזכרתי את ההתייעלות בשני הכיוונים, שזה אומר גם מקורות ממשלתיים שאנחנו מצליחים להביא 

 תוח המואץ של גני תקווה. מדברים שונים אבל לא פחות מזה ואולי בעיקר זה המשך הגידול הדמוגרפי והפי

אני ככה עובר פה ברשותכם לשלושה ארבע שקפים אחרונים רק כדי להראות בצורה ויזואלית ואז יהיה לנו 

יש כאן כמה שקפים ויזואליים שאני מאוד אוהב להראות ואז יותר קל לראות  זיותר קל להמשיך. אוקי, א

זה מספיק זה  2014-עצה בשנים האחרונות ממה קורה בעצם. זה שקף שמראה את התפתחות תקציב המו

שנים האחרונות באמת  7-8-ת זמן מאוד מאוד משמעותית, אנחנו באמת רואים את האפשר לומר שביעיר

. וכמו שאמרתי קודם זה תוצאה של הגידול הדמוגרפי המשמעותי 160-לאזור ה 80-הוכפל מהשוטף התקציב 

צריך לזכור שכשיש יותר תושבים יש גם  .וכלוסייה וכוליוזה מטרה של כל רשות שהרשות תגדל מבחינת א

י בדבר הזה. חלק משמעותי ואנחנו תיכף את הפאי אבל ויותר שירותים שצריך לתת וכולי וזה בא לידי ביט

קריטריון של משרדי הממשלה לפי תושבים ולכן אנחנו לפי ההגדרה  על פיחלק משמעותי מתוך זה זה חלוקה 

 גדלים בהקשר הזה. 

יש  2014אתם יכולים לראות משנת  ,דיברתי על ההתפתחות הדמוגרפית ,אוד יפה לראות את הקורלציהמ

זה גידול מואץ מאוד. בשנה האחרונה אתם יכולים  ,50%תושבים זה כמעט גידול של  7,000-גידול של כ

י אומר אנחנו לראות שיש פה קפיצה של כמעט אלף נפשות אבל כל המורכבות של הדבר הזה, כמובן ששוב אנ

ניהם יש גם אירועי רווחה וחינוך וניקיון ועוד ועוד וצריך לזכור את ימאוד מאוד שמחים וכולי אבל ב

 . מול העינייםהשרשור של הדבר הזה, אז זה ככה 

התפלגות ממש באבנים הגדולות  זה בעצם שני פאים שאני רוצה להראות פה ואז נחזור לקרביים של המצגת

למול ההוצאות של המועצה. אני מאוד אוהב את השקף הזה הוא שקף מאוד מאוד  של הכנסות המועצה

חשוב ונותן ככה את הכול בפנים בצורה מאוד ברורה. אפשר לראות שרשות שככל שהחלק של ההכנסות של 

מה שנקרא עצמיות כלומר או כתוצאה מארנונה או כתוצאה מהכנסות אחרות הוא יותר גדול  ןהרשות שה

אנחנו מדברים פה  2022אצלנו אתם יכולים לראות שבשנת אז זה אומר שהרשות יותר יציבה, יותר איתנה. 

שזה  36%-כ ןאוקי? זה יחס מאוד גבוה יחסית להכנסות המדינה שה ,שזה יחס מאוד מאוד טוב 57%-על כ

העברות ממשלתיות ועוד מענק האיזון. מה שנקרא אממה אצל הילדים, אתם יודעים שממוצע טביעה הוא 

בסופו של דבר  .ס"מ וזה לא מגלם, ולכן פה מספרים הם מאוד מאוד מטעים 2-ובעים בטס"מ כי תינוקות  2

צפוני ואז תהיה אופרה תפתח הגוש היצריך להבחין בין הטווח הקצר הבינוני של השנתיים הקרובות עד ש

 נתמל נגיע לאירוע הזה המועצה נדרשת למשוך מקרנות הרשות סכום מאוד מאוד גדול עשאחרת. עד 

מיליון זה בעצם משיכה  16.5-מתוך זה כ .מיליון 25-זה נמצא בתוך העצמיות, אתם רואים שזה כ .להתאזן

ת יש להם, זה לא בור ללא תחתית ויש מהקרנות כדי להתאזן. ויש פה בעיה כיוון שבסופו של דבר הקרנו

צריך מה זה חייבים? אנחנו נעשה את זה, כן? אבל , לעבור את השנתיים הקרובות להם סוף. ואנחנו חייבים

לעשות את זה בצורה מאוד מושכלת ונבונה ויכול להיות שמתי שהוא נצטרך לקחת איזה שהיא הלוואת 

 -ני. זה דבר אחד, דבר שניגישור עד שנגיע לתקבולים שיגיעו מהגוש הצפו
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 -ב םאתה מדבר על התקבולי יניב שחר ]חבר מועצה[:

ועוד דבר שתיכף אני אגיע לארנונה זה בעצם עכשיו, הנושא  .היטלי השבחהמ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -של הארנונה

 יגמרו.ילים בסוף יטאתה יודע גם שמה הה יניב שחר ]חבר מועצה[:

לא, לא, אז אני רוצה אז זה בדיוק הנקודה, יניב אתה נוגע בנקודה המרכזית.  ועצה[:יוסי שמעוני ]גזבר המ

מה גורם לחוסר איזון הזה? החוסר איזון הזה נובע בגלל שחלוקת התקבולים בנושא הארנונה היא מעוותת 

 נונהרמתקבולי הארנונה הם ממגורים ואנחנו יודעים שכל שקל שמקבלים מא 94%-מה שנקרא. כיוון שכ

האחרים תראו  6%שקלים תלוי באיזה רשות יוצא כהוצאה. ולכן אותם  8-ל 6למגורים היחס הוא בין 

ואפילו  30%, 20%-מה שאינו מגורים הוא הרבה יותר גבוה זה יכול לל רשויות חזקות יש להם, הנתח ש

חלק משמעותי  תפתח הגוש הצפוני בעצם התמהיל שלו הולך להשתנות, אוקי?יכש ?. איפה יבוא השינוי40%

 .כל עוגת הפאי של הארנונה תתאזן ,ממנו הולך להיות תקבולים שאינם ממגורים ולכן התמהיל הכללי

 סתם ככה. יוסי? ,באחוזיםזה כמה  ]חבר מועצה[: טל מתתיהו

 כיום? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 לא, הצפי בעתיד. ]חבר מועצה[: טל מתתיהו

 -יכול להגיע ל זה יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ?20%-יגיע ל ]חבר מועצה[:טל מתתיהו

זה לא זאת אומרת כן, משהו כזה. זה יביא אותנו לשם אבל זה ייקח זמן  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -צריך להיכנס ,מהיום הראשון כי צריך לבנות

 עשר שנים. ]חבר מועצה[:יניב שחר

שנים זה הסדרי  6-ל 5פחות, אני חושב שלפי מה שככה ערן גם זה, זה בין  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

בסדר?  ,הזה לעבור את זה תווךהשבחה שנקבל יוכלו לתת לנו את ההטלי יה כבר גודל. אבל תוך כדי תנועה

יחד עם זאת ארנונה כמובן אנחנו עושים כמיטב יכולתנו וגם מוסר התשלומים  .אז זו נקודה מאוד מרכזית

אחרי  96.5-הוא כ טפתוגם הסוציו הגבוה שיעור הגביה הוא מאוד גבוה וגם אם בשנה השופה התושבים של 

גביה על אותו שקל שהיינו צריכים לגבות וזה מאוד מאוד  100%שלוש ארבע שנים אנחנו מגיעים לכמעט 

 גבוה, אז כמובן גם מילה טובה למחלקת הגביה. 

אחת לפני שנמשיך הלאה, אתם יכולים לראות שהעברות מענקי עוד נקודה  ,עברות הממשלתיותהלגבי ה

בספר  2022שלא קיבלנו שום הנחיה ובשנת  ןוו. מענק נתב"ג, לא רשמנו מכי60-משרד הפנים הם בטלים ב

זה גם רשום בהצעה  ,זה כלום. ככל שנקבל ,זה אחוז 1,300,000גם מענק האיזון  .0-התקציב הוא מופיע כ

אנחנו נפחית מהמשיכה  יגדלמענק נתב"ג בשנה הבאה או ככל שמענק האיזון ת אלתקציב, ככל שנקבל 

 הזה. הענייןזה לגבי אז  ,מהקרנות ובהתאמה, זאת הסיטואציה

 ועדת תכנון ולהנדסה?והמשיכה מהקרנות זה מעבר ל יניב שחר ]חבר מועצה[:



 9/11/2021מיום  36פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 

 24מתוך  6 עמוד
 נוצר על ידי 

. ירנות, שאלה במקום לגמריש שלושה מרכיבים שמרכיבים את המשיכה מהק יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

מה שנקרא לפי זה מיליון  9.3מיליון. עוד  2.2-אחד זה כדי לממן את ההלוואות השוטפות, זה אחד, זה כ

ווה תמיליון שקל שזה לפי המ 4-נוסחת ההנדסה שזה בעצם הלב של המשיכה הגדולה, ויש השנה עוד כ

כיוון שאין לנו  4, 2אנחנו מושכים במקום  . השנה2023שר לנו למשוך עד שנת פשאושר במשרד הפנים שמא

 את נתב"ג. ככל שנקבל נתב"ג אז זה יקטן חזרה.

 .השנההבנתי נתב"ג זה סימן שאלה גדול  יניב שחר ]חבר מועצה[:

אוקי. לגבי הפאי הבא, זה הצד של ההוצאות. אתם יכולים לראות כאן בפאי  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

כללי באבנים הגדולות כמובן שהאבן המשמעותית הגדולה, זה אבן החינוך. אם אנחנו סוכמים את פעילות 

ומשהו אחוז. פעולות הרווחה  44-החינוך ושכר החינוך שזה הפועל היוצא של מה שעושים אנשי החינוך זה כ

ומשהו אחוז. וכל הפעולות הכלליות כולל השכר הכללי של  9, 9משהו כזה  10%הרווחה זה בערך  ושכר

מיליון שקל בשנה מה  3-כ ,פירעון מלוות זה יחסית שיעור נמוךאתם רואים שהמועצה זה בעצם כל היתר. 

שיהיו  לקחת הלוואה עד 2023אם נצטרך בכדי לממן את  2022שמאפשר לנו במידת הצורך לקראת סוף 

 התקבולים מהגוש הצפוני. אז חשוב שכולנו נבין את הסיטואציה הזאתי. 

במשרד הפנים יש  .18%-עוד דבר שאני רוצה להגיד זה שהשכר הכללי כולל הפנסיה, אתם רואים שהוא כ

דבר שנקרא פרס ניהול תקין, זה לא היה בשנים האחרונות בכלל הקורונה וכולי. אחד הפרמטרים שלו כדי 

פרס ניהול תקין זה השיעור הזה, והשיעור הזה בגני תקווה הוא יחסית נמוך לרשויות אחרות, זה  לקבל

 .לה ונמצאת במידה מסוימת בתת תקן במקומות נוספיםיאומר שהרשות היא יע

 כמה אחוזים צריך בשביל לקבל את הפרס? עופר עזרא חבר מועצה[:

ומשהו אחוז אל תתפוס אותי במילה אבל אנחנו  20אם אני לא טועה זה  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 נמצאים בשיעור נמוך יחסית.

 מה זה הפרס? זה כסף? יניב שחר ]חבר מועצה[:

לא, בעבר זה היה כסף לפני מספר שנים. עכשיו זה רק עוד תעודה לקיר. אוקי  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

אחרי שהבנו את זה זה מאוד מאוד חשוב להבין כדי שנוכל להמשיך הלאה, אז אז אני ממשיך עם המצגת. 

הצפי לתקציב  סך הכלעל ארנונה דיברנו, אז . ירלרוץ קדימה בבריף מהלהמשיך ועכשיו יהיה יותר קל 

זה תוצר  ,שוב .2021מיליון לעומת תחזית הביצוע של  3-כ זה מבטא עליה של ,מיליון 66-ד על כמהארנונה עו

ר שאמור להיות מאזור אפריל והלאה. וכמובן כמו "גידול צפוי באכלוס וגם אכלוס הדרגתי של המע של

דיברנו על שיעור הגביה הגבוה.  ,6%-של שנים קודמות. דיברנו על זה שזה כ גביהשאמרתי קודם גם המשך 

ור הגביה היה עדיין שיע ,שבאמת יש משפחות שהתקשו מאוד ,אני רוצה לציין שגם בתקופה של הקורונה

איפה שאפשר לקולא מאוד מאוד גבוה ואנחנו באנו לקראת איפה שצריך, אנחנו באים בגישה של ללכת 

 מבחינת החוק, וזה עזר למשפחות לצלוח את השנה הזאתי. 

בעצם שלושה מרכיבים, כמו שאמרתי קודם, אחד זה  יש פההמתווה אז  על פידיברנו על העברה מהקרנות 

 זה כנגד ההלוואות.  3-נדסה והזה נוסחת ה 2מיליון,  4-המתווה שזה כ

 לא? בארנונה, מיליון 60היה  2021תקציב  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:



 9/11/2021מיום  36פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 

 24מתוך  7 עמוד
 נוצר על ידי 

 מיליון יותר. 6אז זה  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 , בסדר?2021לא, אני התכוונתי לעומת ביצוע  גזבר המועצה[:יוסי שמעוני ]

 כי עוד לא סיימנו כאילו? יניב שחר ]חבר מועצה[:

לא סיימנו, ובפועל אתה יודע תוך כדי תנועה נכנסים איכלוסים חדשים שאתה  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

בות, אז זאת התמונה. מענקי משרד לא יודע בדיוק מתי הם נכנסים. וגם חובות עבר שאנחנו מצליחים לג

הפנים דיברנו על מיליון שלוש מאות, הדבר היחיד שיכולנו לרשום זה מענק איזון. דיברתי עם הסמנכ"ל של 

פחות משנה קודמת, אז זה  15%מנכ"ל משרד הנפים והוא אישר לי לרשום למרות שלא קיבלנו הנחיה, 

 וככל שנקבל אז אנחנו נקטין מהמשיכה.  0-ם כרגע כמיליון שלוש מאות. מענק נתב"ג כמו שאמרתי רשו

עכשיו אני עובר בקצרה על האבנים הגדולות ועדה לתכנון ובניה, ספר התקציב לפניכם אין פה איזה משהו 

דבר שהוא מאוד משמעותי רק לציון זה הנושא של אגרות האתם יכולים לראות ש .מיליון שקלים 3-כ ,זה

תיימו ולכן אנחנו ן בעצם הסרוב הקרקעות שנותרו האבל היות משנה משחק. יה, הגוש הצפוני הולך ליהבנ

טלי השבחה ואגרות בניה, ולכן יש פה הינמצאים כרגע בסיטואציה שיש כרגע דלילות מאוד מאוד גדולה ב

, וכנגד זה המשיכה כנגד נוסחת 2022-צפי לאגרות הבניה לבאגרות הבניה, הירידה מאוד מאוד גדולה 

 ההנדסה. 

ניקיון הרחובות והטמנת אשפה ואיסוף אשפה, זה הקרביים של הישוב, בעצם עיפים מוניציפליים זה ס

ניר נמצא פה אז באמת מילה  ,חשוב לצייןמאוד נטיעות, שימוש במים ציבוריים, חשמל ועוד ועוד. קודם כל 

התייעל, בכל מאוד מאוד טובה לאגף, יש פה עשייה מאוד מאוד משמעותית גם בשיפור השירות וגם ל

הסעיפים שאתם רואים עברנו התייעלות מאוד מאוד גדולה והראיה היא שאנחנו כמעט ולא נדרשים להוסיף 

תקציב למרות הגידול הדמוגרפי בחלק מהסעיפים, כמו בחשמל למשל, כמו בנטיעות, כמו במים ציבוריים, 

הקמת מחלקת גנים, נוף ומתקני  כמו בהטמנת אשפה, זה פשוט התייעלות. דבר נוסף שאני רוצה לציין זה

 משחק שזה משהו חדש, זה גם סוג של התייעלות שנועד לצורך בקרה ופיקוח אין בזה תוספת תקציבית. 

אלף שקל אבל זה כמובן מאוד מאוד משמעותי לישוב אולי אחר כך ליז  600 להכך מוקד, אתם רואים זה ס

נו את זה תקציבית בתוך המעטפת של מחלקת הנדסה ודליה ירצו להתייחס לזה. רישוי עסקים, אנחנו איחד

 חי, בועט ונושם בתוך מחלקת הנדסה. קיים, ולכן אתם לא רואים את זה כרשום אבל זה כמובן 

אנרגיה סולרית ולמעשה  של הפוטו וולטאי פרויקט חדש שנכנס שמניב ערך כלכלי מהשמש, זה הפרויקט 

 2023-המועצה כבר תקבולים וככל שנתקדם בציר הזמן לרשמנו בתקציב של  2022אנחנו לראשונה בשנת 

 לו מהשמש, וזה כמובן דבר מבורך מאוד.דהתקבולים ילכו ויג

 כמה השקעה בפרויקט הזה הייתה? יניב שחר ]חבר מועצה[:

אני אגיד לך אחר כך, בסדר? לא  התב"ר, אנחנו עדיין בתהליך, זה השקעה של יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 חוט המחשבה רשמתי את זה. לקטוע את

 חמישה שישה מיליון שקל. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 לא, זה יותר. אני אגיד אחר כך, בסדר? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 רים כסף מהקרנות לתקציב.ינתיים מעביאנחנו ב יניב שחר ]חבר מועצה[:
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מליאת המועצה ומשרד הפנים,  דייל ער שהוא מאושר "לא, לא, זה בתוך תב יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 זה דבר שהוא מחוץ לתקציב השוטף.

 הקרנות.מר, "תב יניב שחר ]חבר מועצה[:

ר מיועד גם להתאזן בשוטף וגם כדי לנהל את הישוב בנושא של "כן, התב יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .תקציבים

 לקחנו כסף מהקרנות, השקענו אותו. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -כן. המועצה סי שמעוני ]גזבר המועצה[:יו

 עוד עשר שנים זה רק יחזיר את עצמו. יניב שחר ]חבר מועצה[:

כנס לזה עכשיו כי זה יהרבה פחות מזה, אבל לא נ חזיר את עצמומלא זה  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

אגב, מאוד מאוד כלכלי, ר שכבר אושר במליאת המועצה ודנו בו. אוקי. זה פרויקט מאוד מאוד כלכלי "בת

 וכל שקל שאתה לא משקיע בו הוא חבל.

 -זה לא בעיה של לכסות אותו יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -זה מקטין את ההוצאות, זה מקטין את הוצאות החשמל בשנים עופר עזרא ]חבר מועצה[:

 חד משמעית. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ים ומקטין את ההוצאות.ר"אתה לוקח מהתב עופר עזרא ]חבר מועצה[:

 ר, זה מה שאמרתי."נכון, אתה לוקח מהתב יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אז מה. עופר עזרא ]חבר מועצה[:

בעשר שנים הקרובות אתה כאילו  ,מכניס אותו כאילוור "אתה לוקח כסף תב יניב שחר ]חבר מועצה[:

 מעביר אותו לשוטף ועוד עשר שנים אתה תראה ממש רווח.

 לא, לא, הרבה לפני. עזרא ]חבר מועצה[:עופר 

 יש תכנית כלכלית, זה דבר שמבורך. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ומשהו שנים שהוצגה פה במליאה.  6, 6זה משהו כמו  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -שנים וצפונה זה כבר 5 -אני חושב ש עופר עזרא ]חבר מועצה[:

 לנו את התכנית.  יש ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 הצגנו את המודל.  ]מנכ"ל[: לין דליה

 זה חלק מהזה.  ,ישובבוח קהמועצה פועלת לשיעור מערך הפי יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:
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את  ה שהיא יותר חלשה ואני חושב שצריך להיות גאים ואני אומרירווחה, כמו בכל רשות בארץ יש אוכלוסי

ת זה מאוד מאוד מורכב, כי משרד הרווחה הוא מאוד מאוד מורכב וכל כל הזמן. למרות שמבחינה גזברי זה

לה. והשמה, כל תושב או כל ילד שנכנס וזקוק לשירותי רווחה, יש לזה משמעות כספית מאוד מאוד גד

, ויש matching -אגורות זה ה 25אגורות והרשות צריכה לתת  75המדינה נותנת על כל שקל היא נותנת 

הזה ואני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים וצריך להניף  matching -ת להעמיד את הרשויות שלא מסוגלו

הנדרש עבור כל אירוע רווחה  matching -הרשות שלנו שגני תקווה מצליחה להעמיד את ה, שלגאת זה כד

 שהמדינה מגדירה במסגרת הקריטריונים שלה.

 מיליון. 3עם  משלמיםמיליון  13-אז אנחנו כאילו מתוך ה יניב שחר ]חבר מועצה[:

זה יותר, כמעט פי  ,ומשהו מיליון מתוך זה, לא 9-תקציב הרווחה הוא כ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 שלושה מיליון בערך. 

נחנו מיליון שקל בשוטף, גם השנה כמו בכל שנה א 3-אנחנו מחזירים כ ,פירעון הלוואות, דיברתי על זה קודם

בוחנים האם נכון לעשות מחזור, האם יש משהו לעשות מבחינה פיננסית, אנחנו מוצבים הכי טוב שאפשר 

 אות הקיימות.וומבחינה פיננסית, אין עוד מה למחזר מבחינת ההל

 -המלווות סמה עומ יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ומשהו מיליון.  40-כ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

אז קודם כל כמו שאמרתי קודם, סעיף החינוך הוא המרכיב הכי גדול כון? כן. היי קובי. קובי פה, נחינוך, 

מתקציב המועצה שכמובן כולל שכר וכולי. סך ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על  44.5%-בתקציב המועצה, כ

ת הנחות מיליון שקל לעומת שנה קודמת. בתקציבי החינוך מבחינ 3.5-יש פה גידול של כ .מיליון שקל 71-כ

, גידול דמוגרפי ותשצפוית גני ילדים ועבודה כלכליות תקציביות אז אנחנו כמובן מביאים לידי ביטוי פתיח

ות יטיפוח מרחבי למידה, כל הנושא של הכשרה וצוותי ניהול, ליווי של המנהלים, תוכנ ,מבחינת מספר ילדים

זה אומנם כסף לא גדול אבל הוא וקטור  הכשרה, חדשנות ויוזמות חינוכיות שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב,

ספר המבנים האלה הם אומנם חדשים אבל ככל הקדימה, והתוכנית לניהול עצמי בחינוך. רק שתדעו שבתי 

ת בתוך העלויות של החינוך. ואז צריך לתחזק אותם ויש לזה משמעות נלוו ,כמו כל דבר ,שהם מתיישנים

ימודים משנה שאינה קלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, אז כמובן שאנחנו גם מביאים לידי ביטוי שנת ל

 . 2022דצמבר  -עבודה זה כולל גם את ספטמבר המבחינת הנחות 

אני קופץ קדימה, כל הנושא של הבלתי פורמלי שזה תחת כותרת של הרבה מאוד מרכיבים, תרבות, נוער, 

מיליון שקל. רוב הכסף הזה הוא  6-מתנדבים, קשרי קהילה וספורט זה מסתכם אתם יכולים לראות כאן כ

של הדבר הזה.  אפשר לומר שהוא כסף רשותי, רובו, לא כולו אבל רובו, אתם רואים את החלוקה הכספית

אולי תרשמי לך להגיד משהו בעניין הזה כי זה  י,זה רכז קהילה, ליז 2022תקציב בשנת המה שנוסף השנה 

משהו שהוא אומנם לא כסף גדול אבל הוא משמעותי. לגבי שכר שגם אותו גם אנחנו צריכים לאשר, כמו 

ל מרכיבי השכר בכל הכיוונים, שאמרתי קודם זה הסעיף השני שצריך לאשר, אז זה מרכיב שסוכם את כ

ומשהו, כולל עלויות פרישה וכולל  160מיליון שקל מתוך התקציב של  76.2-כ ,מרכיב מאוד מאוד גדול

-יש פה גידול של כ ,2021בשנת  409.5תקנים לעומת  420.38. לגבי התקנים אנחנו מדברים על -פנסיונרים ו

דמוגרפי שאתם רואים שכמעט כולו זה רווחה וחינוך, זאת  משרות. רוב הגידול רובו ככולו נובע מגידול 11

 פטיתמשצת ההיועבעצם הסיטואציה כך שבאמת יש פה ממש בשוליים גם מזכירות שאתם רואים פה, זה 

שהפכה להיות על תקן רשותי, ויאיר שהפך להיות עוזר מנכ"ל ולכן הוא הפך להיות בתקן רשותי. בגדול זאת 

 הסיטואציה.
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 זה המזכירות? ר מועצה[:יניב שחר ]חב

 כן, זה המזכירות. יאיר ואושרת זה המזכירות. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -הם נכנסים כאילו לתקציב יניב שחר ]חבר מועצה[:

יאיר ישב בהנדסה ואושרת הייתה חיצונית. אושרת הפכה להיות עובדת  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 מועצה ולכן היא נוספה כתקן ויאיר עבר למזכירות.

 -השכר שלהם נכנס תחת מזכירות יניב שחר ]חבר מועצה[:

אני מציע שתרשום לך את השאלות ואנחנו כבר מסיימים, בסדר? תרשום לך  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ות.את השאל

 ת להנחתה.יפשוט העל יניב שחר ]חבר מועצה[:

בטניס זה לא הנחתה, אתה יודע להנחתה יש אחר כך וולה הפוך אז, אין בעיה.  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

מה שחשוב להגיד שהתקציב שכר שהוא מאוד מאוד משמעותי הוא משקף אני שיחקתי הרבה שנים טניס. 

ינו שנה שעברה, את כל הסכמי השכר וכו' וכו' ויש פה הסכמים מפה ועד אלף שזה כבר עש 20את המעבר של 

הגלות כל שניה משנים הסכמי שכר, אתם יודעים כמה זה מורכב ברשויות. תמיכות ממילגות זה מרכיב 

אלף שקל, זה לא מעט  900כמעט  800שהוא מה שנקרא לנפש. זה לא מעט כסף כפי שאתם רואים, יש פה 

יק אבל הוא בהחלט משמעותי ויש בו אמירה 'לגות לסטודנטים. נוסף פה מרכיב קטנצכסף, זה מיועד למ

למצוינות, שזה מלגות למצטיינים בספורט תחרותי. והתמיכות למוסדות והתמיכות לתנועות נוער שזה 

 למרות הקושי התקציבי, השארנו את זה ולא נגענו לא הפחתנו בתנועות.

 תם.יגם לא העל עופר עזרא ]חבר מועצה[:

 אמרתי. ,נויגם לא העל יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 זה בעיה. ?איך תפחית אם יש יותר ילדים בתנועות נוער יניב שחר ]חבר מועצה[:

זה גם נכון. זהו, אני סיימתי. לגבי התקציב הבלתי רגיל, זה שקף שתמיד  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

הם לא שנתיים והם ממילא מאושרים גם פתיחה, גם עדכון,  מכניסים אותו אבל התקציבים הבלתי רגילים

 זהו. .מה ככה שאין פה יותר מידי ,משרד הפנים ,גם סגירה מאושרים במליאת המועצה

 אתה רוצה לשאול שאלות? או שאתה רוצה רגע שאני אסכם? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 קודם את?את רוצה  .יש לי כמה וכמה שאלות יניב שחר ]חבר מועצה[:

כמה מילים ממש. לגבי מנהל תחום גינון ופיקוח באז אני רק אגיד ככה  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

ומתקני משחק, זה מאותו תקציב, לקחנו תקן של קבלן חיצוני של מתקני המשחק ונפתח תחום גינון. יש 

אז אנחנו  ,וחף לפה ורבים מי אשםזה ד ,תמיד ויכוחים בכל הרשויות בין הניקיון לבין הגינון, זה דוחף לפה

אנחנו חושבים על כל מיני מהלכים, גם עם נחומי על הסברה  .נעבוד על זה שנעשה קו הפרדה ונראה בדיוק

כל מקום שעומד אנחנו צריכים תקציב לתקציב בועידוד הניקיון בפארקים. השכרות נכסים, ככל שניתן 
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הישוב  ,ר הקצאות, היום זה יותר שכירויות. אין לנו ברירההיו יותזה פעם  ,השוטף שלנו, אז אנחנו עובדים

 -, זה באמתשלנו הוא לא כזה עשיר בשביל לתת חינם. פאנלים סולריים דיברנו

מיליון שקל. אנחנו  8על ר הוא כרגע "נלים הסולריים, סליחה, התבאאגב הפ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

כל שקל שאתה משקיע אתה מקבל תמורה משמעותית ובקצב  רוצים להגדיל אותו כי בסופו של דבראפילו 

 מאוד מאוד מהיר, אז לשאלתך.

 שקל הכנסה.אלף  600מיליון שקל השקעה  8אני מבקש כי אמרנו  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 , 2022סליחה? לא, אבל זה רק בשנת  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 זו תשואה יפה. [:מועצה]חבר  לוין מיכאל

 ,בשנה מלאה. פשוט המבנים עדיין לא הוקמו 1,800,000-זה אמור להיות כ שמעוני ]גזבר המועצה[: יוסי

 זה לוקח זמן.

 זאת אחת ההשקעות הטובות, היום כבר כל המדינה מתקדמת. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 כן, ברור. יניב שחר ]חבר מועצה[:

, חיסכון בכוח אדם, הרבה מאוד דברים בניירחיסכון טכנולוגיה מתקדמת,  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

, כל מיני מהלכים שאנחנו עושים כדי לחסוך כסף. די הצגת את כל טאבואישור , שאפשר בלי לבוא לפה

כל הפרויקטים שמובילים בגם יאיר שהגיע לסייע  ,הדברים אז אני רק אגיד לגבי שינויים שאנחנו עושים ככה

, על קהילה על אאנחנו מחפשים רכזת קהילה שתהיה אחראית על תרבות ,ילשכה שלבבלשכת מנכ"ל וגם 

הבר, על הנגרייה, אנחנו מביאים פרויקטים ומיזמים ובסוף בשוטף צריכים לטפל בהם, לעבוד בהם, אז יש 

להגיד לכל חברי המועצה  באמת בהזדמנות תודהזהו, את הגינות הקהילתיות, יש הרבה מאוד פרויקטים. 

לה שתקיימה, תודה ליניב שבאמת לקח על הבישיבת ההנ ,לבניית התקציב ,קציבתם להקמת השהיו שותפי

לרן את הנושא של איכות הסביבה, זה ממש חשוב. ותודה למיכאל שמוביל יחד איתנו ועם העצמו את כל 

אז  ,לרן שבאמת חוץ מלהיות עוזרת שלי, כל אחד פה עושה עוד מלא תפקידיםהיה. בהזדמנות תודה ליהנגר

בגלל זה גם אנחנו צריכים עכשיו את העזרה בניהול הקהילה. ולכל והיא מנהלת מלא פרויקטים חדשים 

אני בטוחה שאתם  ,רה פה של האנשים, התקציב הזה לא היה עובר לבד, אז ניר, שירלי וערן ויאיר ומונהיהשי

אחרון רציתי בהזדמנות הזאת ת באמלרן ועודד. ודבר ככה הצד הזה, נחומי, קובי, אמנון והמכירים אותם, ו

להגיד תודה רבה לכל מנהלי האגפים ולדליה שמנצחת פה באמת על כל התזמורת הזאת בצורה באמת ראויה 

 אומרת. היום אני אז לציון, אז אני מודה לך, אני לא אומרת את זה ביום יום, ביום יום אני מתעצבנת 

 כל הכבוד.  לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

עברנו יפה על המצגות וזה בכללי, יש לי שאלות לגבי סעיפים  ,אז יש לי ,כן שחר ]חבר מועצה[: יניב

 -ספציפיים. שאלו מה הסיבות או ש

 רק תכוון אותי שאני. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 עמוד ראשון. יניב שחר ]חבר מועצה[:
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 כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .אלף 257-אלף ל 157-ה ופרסום עלה מהסבר יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .257-ויש פה הגדלה ל 207זה  50ועוד  715יש פה איחוד סעיפים של  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 איחוד סעיפים? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .כן יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 של? יניב שחר ]חבר מועצה[:

אתה  ,50 -מ 0הסברת דוברות ותוכן הופך להיות  2ל בעמוד בעמוד הבא תסתכ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 רואה?

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

אין פה. ויש פה  .באמצע העמוד? אז זה איחוד סעיפים, פשוט מטעמי נוחות יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 המועצה גדלה וצריך הסברה ופרסום, אז כן.כי  ן,כ מסוים, גידול

 -מזכירות משרות כוללת שעלה מ מועצה[:יניב שחר ]חבר 

 אז זה דיברנו, זה אושרת ויאיר. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

אוקי. רק שנה שעברה אמרתי, אם היו רושמים את ההבדלים היועצת המשפטית,  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .300-ל 370-יש משאבי אנוש הוצאות, שירד מ 2. עמוד לא רשום במשרות זה היה עוזר אבל

 כן. אתה שואל למה? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ?כן, מה זה ההוצאות יניב שחר ]חבר מועצה[:

כי הכוונה היא, זה ערב רב של דברים אבל בגדול בגלל שיש טיול עובדים גדול  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 זאת הסיטואציה.בשנה הבאה לא אמור להיות ולכן זה יורד,  ,לשנתיים אז לא אמור להיות תאח

 אלף כאילו? 70 יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אלף אפילו, כן. 70-זה קצת יותר מ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 אוקי. יניב שחר ]חבר מועצה[:

ורק להבין שהמועצה גדלה יש יותר אתה יודע, רוצים להשקיע בעובדים, זה  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 חשוב.

 לא, זה ירד, בגלל זה אני שואל. [:יניב שחר ]חבר מועצה

 לא, אבל זה ירד פחות מהעלות של הטיול. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:
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במשרה מלאה, מצד שני שירות משפטי  פטיתמשצת אוקי. מצד אחד מכניסים יוע יניב שחר ]חבר מועצה[:

 עולה.

 ,מועצה גדלההכן, אתה יודע כמה תביעות יש נגד המועצה? מפה ועד הגלות.  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 יש יותר תביעות, אין מה לעשות. ,יש יותר אירועים

 יש יותר עררים. ,יש יותר פעילות של הועדה המקומית [:יועמ"ש]עו"ד אושרת מצליח 

 -יש יותר פעילות של הועדה. אני כגזבר לא יכול ל יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 שצריך. 197 [:יועמ"ש]עו"ד אושרת מצליח 

 הועדה זה סעיף נפרד., פה הרקשואבל הועדה לא  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -אבל ,לא יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 לא משנה. [:יועמ"ש]עו"ד אושרת מצליח 

משפטיות בכמה מקומות, זה מחולק. בגדול לא יהיה אחראי של לויות יש פה ע יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

נו לשים תקציב למשפטיות, אם זה יהיה פחות אז סבבה. אבל לאור מה שאנחנו רואים בפועל, אנחנו דמצ

 כנס לגוש הצפוני יהיו יותר ויותר תביעות משפטיות.ימבינים, וגם ככל שנ

 -ועדהואבל זה ב יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אבל זה גם וגם וגם. סי שמעוני ]גזבר המועצה[:יו

 זה כבר קורה כרגע.לא,  [:יועמ"ש]עו"ד אושרת מצליח 

 כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ביעות של הועדה לא?תלא אבל זה כבר מהתקציב של ה יניב שחר ]חבר מועצה[:

שיוגשו נגד המועצה, אנחנו לא יודעים, לא, לא יודע, יכול להיות גם עתירות  [:יועמ"ש]עו"ד אושרת מצליח 

 י להיות יותר שמרנים בחישוב.אכד

 יה בניקיון של הרחובות, משמעותית.יראיתי שיש על 6אוקי. עמוד  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -אם תשים לב ,לא יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -אני פשוט רוצה לדעת ,אני לא נגד יניב שחר ]חבר מועצה[:

 2021-לא, לא, אז אני אומר, השנה תשים לב שיש פה שנתיים אחורה גם. אז ב ]גזבר המועצה[: יוסי שמעוני

 אתה רואה? ,300-ו 2,720יש פה שני סעיפים שבעצם מפוצלים, 

 ?2021-ב יניב שחר ]חבר מועצה[:
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 -כן. אז זה בעצם חיבור של שניהם, זה חיבור של שניהם ועוד תוספת יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 הכנסת את המותנה פנימה? ,מה יניב שחר ]חבר מועצה[:

מותנה. בשנה שעברה היה מותנה  יותר היהיאין יותר מותנה, בשנה הזאת לא  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -בנתב"ג שקי

 בנתב"ג. יניב שחר ]חבר מועצה[:

הסעיפים שמותנים פשוט נמחקו  אין, אין דבר כזה יותר. זה לא רלוונטי. אז כל יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ויש סעיף אחד שהוא מאחד את שניהם.

 .220-אז כאילו עלינו ב יניב שחר ]חבר מועצה[:

 זה שלושה מיליון, כן, משהו כזה, זה לא הרבה. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 הלוואי והיינו עולים ביותר. יניב שחר ]חבר מועצה[:

אוקי. הינה למשל אתם יכולים לראות שבאיגוד ערים אשפה אז האיחוד שלו  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 הוא דווקא פחות, שזה הכריע.

 רק להבין גם כן, ההוצאות ביטוח של מהנדס הרשות, מהנדס הרשות ביטוח. 9עמוד  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 , באמצע? כן.זה תכוון אותי, איפה יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -145למעלה כזה,  חבר מועצה[:יניב שחר ]

 עשרת אלפים שקל. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .145-ל 70 יניב שחר ]חבר מועצה[:

אהה אוקי, אז הסעיף הכללי. תראו הנושא של הביטוח, אנחנו אמורים לצאת  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

יועצת הביטוחית שלנו הקיבלנו ממכרז ביטוח עכשיו בסוף השנה לקראת ינואר פברואר, מאינדיקציה של

הביטוח הולכים לקפוץ משמעותית, בכל הארץ, בכל הרשויות בגלל תביעות וכולי  ומרשויות אחרות תעריפים

וכולי. אפרופו משפטיות, זה הא בהא תליא. ולכן אנחנו נערכים לזה, אנחנו פחות או יותר יודעים לאן זה 

 סעיף ביטוח שגדל משמעותי, זה אחד מהם.אמור להגיע ואנחנו נערכים לזה. יש עוד 

 מה זה הביטוח הזה? זה כאילו תביעות וכאלה? גבארך ד יניב שחר ]חבר מועצה[:

זה ביטוח כל המרכיבים, זה עוד נושא מזה, ביטוח המבנים, ביטוח צד ג' וכל  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 וד מורכב.שמלווה אותנו כי זה מא תיש לנו יועצת ביטוחי .הביטוחים

 מזה זה מהנדס הרשות, השתתפות בהוצאות? יניב שחר ]חבר מועצה[:
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זה סעיף שהוא כל שנה הוא בעצם סעיף שאנחנו משתמשים בו, והוא כמובן  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -גם את נוסחת ההנדסה אוקי? זה חלק מנוסחת ההנדסה אז חלק מפאמאושר במשרד הפנים, כדי ל

 -אז השתתפות בהוצאות כאילו של מועצה[:יניב שחר ]חבר 

 כן, כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .2.2-ל 800-אוקי. ועדה מקומית לתכנון ובניה זה למטה שמה, עלה מ יניב שחר ]חבר מועצה[:

 איפה אתה? באיזה עמוד? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .260.2למטה.  9באותו עמוד,  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .7330 ר:דוב

 .9עמוד  7330סעיף  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כן, כן, אוקי, מה השאלה? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .2,200,000-ל 817-השאלה זה עלה מ יניב שחר ]חבר מועצה[:

אגרות הבניה  ,לא, אתה מסתכל על הכותרת, בוא תכוון לסעיף ספציפי. תראה יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ד אני דיברתי על זה.ירדו מאו

 -לא, נכון, אז זה כאילו הכללי. עכשיו אני מנסה להבין יניב שחר ]חבר מועצה[:

ם, הדבר היחיד שיש פה גידול זה בשכר בגלל הרפורמה יאז הסעיפים הספציפי יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -עבר לזה אין שום דברעדה, מוובגלל שחלק מרישוי עסקים אמרתי לכם שהוא חל בתוך המהנדס ובתוך הו

 רישוי עסקים עבר מהתפעול להנדסה זה בעיקר. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 לעובדי ועדה. יהנדסה וועדה, זה ביחד. והרפורמה של המדינה בנושא שיפו יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 עוד פעם. יניב שחר ]חבר מועצה[:

המדינה הגדירה אבני דרך לעובדים שבוועדה ואז כל פעם שהם מגיעים ליעד  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 מסוים הם מקבלים תגמול.

 מה זה היעדים של היתרי בניה הזה? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כל מיני, בין היתר. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -אבל זה כספים שאנחנו מקבלי מהמדינה? או שזה יניב שחר ]חבר מועצה[:

אנחנו מקבלים מהמדינה, אתם יכולים לראות למעלה, אנחנו מקבלים את  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 אלף. 360זה קצת פחות כי חלק מזה לא קשור בערך  400השתתפות הממשלה בוועדה מקומית זה 
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 . 1,400,000העלייה היא אני פה מסתכל  יניב שחר ]חבר מועצה[:

לדבר הזה. וגם כן ההשתתפות  ינחנו לא מקבלים מהמדינה את השיפוא יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

. המדינה נתנה איזה שהיא דחיפה לרשויות ומתי שהוא יהממשלה בוועדה היא תסתיים בעוד שנתיים לגמר

 היא אמורה להפסיק עם זה ואנחנו צריכים להתמודד עם זה לבד.

 .11אוקי. סעיף  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ?11עמוד  זבר המועצה[:יוסי שמעוני ]ג

 , סליחה. אנטנת דמי שימוש.11עמוד  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -תמיד היה הכנסות מזה ופתאום השנה יניב שחר ]חבר מועצה[:

כן, אנטנת דמי שימוש זה בעצם אנטנות שמוצבות על המגדל מים ששייכות  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

למועצה היא עוברת לתאגיד. מבחינה משפטית אנחנו יותר אגיד, ולכן ההכנסה הזאתי היא כבר לא עוברת לת

קודם שהנכסים האחרים,  ילא יכולים להכיר בזה כהכנסה, מצד שני אתם יכולים לראות שכמו שאמרה ליז

 ה.דמי שימוש, שזה בעצם כל ההשכרות עם ציר הזמן אנחנו מצליחים להגדיל את הרכיב הז

 ד.שאר בתאגיתיאז השכירות של האנטנה  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -היא בתאגיד, כן. זה לא שזה הולך לאיבוד זה פשוט הולך לתאגיד יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -תמיד הלך לתאגיד אבל תמיד היינו מכניסים יניב שחר ]חבר מועצה[:

ל מכיוון שהקרקע והמגדל שייך לתאגיד אז זה נשאר תמיד זה עבר אלינו, אב יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 שם.

 -אוקי. ונכסים אחרים זה כל מיני נכסים שהמועצה יניב שחר ]חבר מועצה[:

 בדיוק. ,כל ההשכרות שאנחנו עושים יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 הוצאות מתקני אנרגיה סולרית? יניב שחר ]חבר מועצה[:

יש לנו הכנסה חדשה מאנרגיה  ,אז כמו שאתה שם לב אמרתי קודם כן, יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

יכול להיות , 150 -ו 650כחצי מיליון, בעצם הנטו הוא  2022סולרית. יש סעיף הכנסה ויש סעיף הוצאה, בשנת 

שזה יהיה יותר אנחנו לא יודעים כרגע כי המתקנים רק עכשיו מוקמים. אבל בשנה נורמלית שהכל עובד זה 

 .1,800,000-ות כאמור להי

 אבל מה זה ההוצאות כאילו? תחזוקה שלהם? ניקיון? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כן. ,הוצאות תחזוקה יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:
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 גנים ונטיעות עלה גם כן, למרות שגם כן אתם שילבתם שני סעיפים אני רואה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כן, נכון, נכון. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 חגיגות יום העצמאות, כנראה יהיו חגיגות יפות כי זה גם עלה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ויש פה עליה מסוימת. היש פה שילוב של המותנ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 זה פחות אפילו. ההמותנעם  אה, יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -זה הכן עם המותנ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -פיקוח עירוני יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .עמוד יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 , הפיקוח עירוני ירד.15. חשבתי שאתה עוקב אחרי. עמוד 15עמוד  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אתה מדבר על מה? על הכנסה? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 לא, זה הסעיף העליון. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ?870-ל 950-המ שמעוני ]גזבר המועצה[:יוסי 

 -, תקציב ה731,000-ל 1,019,000-מה יניב שחר ]חבר מועצה[:

לא אבל אתה שוב מסתכל על הכותרת, תכוון לסעיף ספציפי. אז כפי שאתה  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

מצד שני, גם בהוצאה יש ביצוע בפועל. אבל  על פיזה  ,870-ל 950-יכול לראות בתקבולים יש קיטון מסוים מ

 משמעותי. יאין פה שינו .670-ל 700-פה קיטון מ

 מבחינת פקחים נשארנו אותו דבר? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 יחס?יאת רוצה להת יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 גדלנו בפקח אחד. דליה לין ]מנכ"ל[:

 -גדלנו בפקח וירדנו בהוצאה זה כאילו יניב שחר ]חבר מועצה[:

ירדנו בהוצאה כי אנחנו המכרז שעשינו מול החברה החיצונית הוזיל לנו את  י שמעוני ]גזבר המועצה[:יוס

 ה.אההוצ

 השתפרנו. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

  .מוסיפים כבר עוד פקח נוהיי יניב שחר ]חבר מועצה[:

 התייעלנו. ]מנכ"ל[: לין דליה
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 דרך.  יכולים עוד לעשותכי בפיקוח אנחנו  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 דליה?יש, כמה פקחים עכשיו  אושרת פרימו ]חברת מועצה[:

 ואחד מנהל. 3פקחים,  4יש לנו  דליה לין ]מנכ"ל[:

חיפשתי את העלייה, אני מדבר על חינוך. את הנושא של העלייה בחינוך המיוחד  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -שאמורה להיות, בשביל להשוות את ה

 איפה קובי?  ני ]גזבר המועצה[:יוסי שמעו

 כאן. קובי זמיר ]מנהל אגף החינוך והנוער[:

השעות שנותנים חינוך המיוחד, שנה שעברה דיברנו על זה שה היי, מה נשמע קובי? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -בני ילדים בגלל הקורונה, השעות שנותנים בגני ילדים לחינוך המיוחד

 ]מדברים ביחד[

יחסית השעות שנתנו החינוך  בדקנוששנה שעברה הייתה תלונה של ההורים וגם  מועצה[: יניב שחר ]חבר

המיוחד נמוך יחסית לשאר הישובים בבקעת אונו. ואני יודע שהשנה אמרו שיטפלו בזה השאלה, אני לא כל 

 כך רואה את זה בתקציב.

מדינת ישראל. גני הילדים זה ידי ממומנים על השעות בגני הילדים  קובי זמיר ]מנהל אגף החינוך והנוער[:

לא במסגרת רשות מקומית, גם לתת זאת מדינת ישראל, מה שהמדינה נותנת, אנחנו נותנים שעות תוספתיות 

לכולם  נותניםאנחנו  ,של כל גני הילדים לכולם. אנחנו לא עסוקים בהשוואות למי יש יותר שעות תוספתיות

חינוך המיוחד. בנוסף לכך אנחנו לגני ההשעות שאנחנו נותנים  נייןגם את מ אשעות תוספתיות ואפשר להבי

רפואיים -פרהלטיפולים שם אם יש ילד שיש איתו קופה מסוימת והוא צריך יותר שעות  .צורך על פימקצים 

לסייעת צמוד לאבחונים ודברים כאלה, הרשות מכניסה יד ונותנת. אנחנו לא מחלקים באופן גורף שעות 

נותנים שעות לפי צורך. המניין התוספיות שלנו אגב ואני הוכחתי את זה גם למי שפנה  לשם החלוקה, אנחנו

 הוא ממש לא יותר נמוך מרשויות אחרות.

כלים על סך השעות התוספתיות שנותנים לגנים של החינוך תאבל עדיין שמס יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אני חושב הכי נמוכים.אנחנו המיוחד, 

 .נכון ממש לא החינוך והנוער[:קובי זמיר ]מנהל אגף 

 עשית בדיקה? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מספרים.זה בתראה לי את  קובי זמיר ]מנהל אגף החינוך והנוער[:

 אני אשמח לראות. ,תביא את הבדיקה ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

תוספתיות לעומת גנים  נותנים בוא תביא לי לראות כמה אנחנו קובי זמיר ]מנהל אגף החינוך והנוער[:

 אחרים באזור. 
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 סתם שאלות של פרוטוקולים. יאללה מתקדמים. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

ים, התפתחותיעם עיכובים זה גנים אני מדבר על גנים תקשורתיים  קובי זמיר ]מנהל אגף החינוך והנוער[:

 לא גנים רגילים.

 -אני מדבר על ,לא, לא יניב שחר ]חבר מועצה[:

 נבדוק אותו. ואז תביא לנו את המסמך שראית  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 אני אשמח לראות אותו. קובי זמיר ]מנהל אגף החינוך והנוער[:

 יאללה נתקדם, שאלה הבאה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 בסדר. אל תהיי חסרת סבלנות.  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ת סבלנות? חסר ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 את נשמעת קצת חסרת סבלנות.  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אתה יושב מדבר אני לא אומרת מילה. חסרת סבלנות, נו. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

הוציאו את הכנסות, ה, יהמיידטק של הספרי ,. יש את הסעיף, סתם להבין24עמוד  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 התוכנית הזאת כאילו?

אתה רואה זה , -לא, זה פשוט מטעמי נוחות, זה אוחד עם הסעיף הכללי של ה מעוני ]גזבר המועצה[:יוסי ש

 ? זה פשוט עבר מפה לפה.120-ל 110-עלה מ

 הירידה במוקדי תרבות למטה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 מוקדי תרבות, מה זה אומר. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .100-ל 600-ללי, תשלומים, מהסעיף הכ יניב שחר ]חבר מועצה[:

 , תכוון אותי אני לא.100-ל 600-מ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 סעיף. 8.2.60 יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ?100-ל 600-מ ת אומרתזאה , מ100-ל 600-אוקי, כן. מ 8.2.60 יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .170זה היה  2021-ב ךכר אח 600זה היה  2020 -ירד ב יניב שחר ]חבר מועצה[:

אוקי, בעצם זה, אלה שני עובדים שהמועצה שילמה לאורך השנים עובדים  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 יה ולאט לאט הם פשוט השתחררו והשנה פשוט אין יותר.סשיצאו לפנ

 לא הבנתי. יניב שחר ]חבר מועצה[:



 9/11/2021מיום  36פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 

 24מתוך  20 עמוד
 נוצר על ידי 

 -ו העובדים, אורה יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 מושאלים. שהיו מושאלים. ]מנכ"ל[: לין דליה

 שני עובדים שהושאלו למרכז הבמה וסיימו את העבודה שלהם.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 הם הושאלו למרכז הבמה ויצאו לפנסיה.  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .הבמה אורה שלום בפנסיה, והמנקה. זה היה תרומתנו למרכז ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -זה מה שכאילו המועצה מימנה יניב שחר ]חבר מועצה[:

 הושאלו. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -460 2020-הושאלו, הבנתי, אוקי. תקצוב מרכז הבמה, שזה כאילו גם כן היה ב יניב שחר ]חבר מועצה[:

זה היה בגלל שנת הקורונה שהמועצה נרתמה ועזרה למרכז  2020-ב 467-ה יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

גם על הרקע של הקורונה  2022-שמנו תקציב בצופים, אנחנו הבמה כדי לצלוח, בגלל המשבר בתרבות. אנחנו 

 100לכל מקרה שיהיה, וגם בנושא החניון שהמועצה אולי תידרש לעזור למרכז הבמה בקטע הזה ולכן יש פה 

 אגב פחות משנה קודמת. אלף שקלים. שזה

, אין עוד הרבה עמודים. למטה 25. עמוד הבא הכן, לא, אני מנסה להבין את היריד יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ספורט. 8.2.90יש 

 כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -19-ל 500-שיש שם ירידה מ יניב שחר ]חבר מועצה[:

זה פשוט עובדת  240-ל 450-לפני הסוף יש פה מ עיהרביאם תשים לב בסעיף  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

ה. אתה רואה ישפרשה והיא עברה לפנסיה תקציבית אז יש פה ירידה ובשכר של המועצה הכללי יש עלי

 למטה? בסעיף הרביעי לפני הסוף.

 ?240-ל 450-כן מ יניב שחר ]חבר מועצה[:

 דה.שיר תכן, זה פשוט עובדת אח יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ולא מוסיפים? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -לידר, זה שוב זה עובדים ש דייל לא, כי הספורט מבוצע ע יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -עובדי יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .זה עובד אחד כן, מי שנשאר פה שיהיה בריא זה יואל. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 דר גם כן כבר?עובד של לי יניב שחר ]חבר מועצה[:
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 הוא מושאל.  [:יועמ"ש]עו"ד אושרת מצליח 

 הוא מושאל. דליה לין ]מנכ"ל[:

 -הוא מושאל כן. עכשיו אתה מגיע לרווחה שזה יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 רווחה יש גידול. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 גידול זה תמיד מבורך. יניב שחר ]חבר מועצה[:

על זה  ריותר מידי מה להתבחבש. אני עוב ן פהזה לפי השמות של המדינה אי יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ביחד עם ברכה בצורה מאוד מאוד קפדנית ברמה חודשית.

 לכן אני פחות, אני ראיתי רק שיש ירידה בתקבולים. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 איפה? במה? סליחה? צה[:יוסי שמעוני ]גזבר המוע

 ברווחה בעמוד הבא. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כן. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 השירותים לילד ולנוער. יניב שחר ]חבר מועצה[:

  .רווחההשוב זה לפי תוכניות של משרדה  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 אני אומר, זה, יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אין לך פה מה, המועצה[:יוסי שמעוני ]גזבר 

 בגלל זה אני לא זה.  יניב שחר ]חבר מועצה[:

שנדרש על   matching-האנחנו מעמידים את שאמרתי ההנחת העבודה שלנו,  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

יהיה ילד או ילדה שטריונים של המדינה. זאת הנחת העבודה והיא מיושמת בתקציב המועצה. וככל יפי הקר

 מהלך השנה שזקוקים לאירוע רווחה, אנחנו נהיה שם.שיכנסו ב

השאלה נגיד אם אנחנו גם יודעים לתת ויש לנו דרכים לתת איפה שהמדינה לא  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .matchingנותנת 

 יש. ]מנכ"ל[: לין דליה

 -זה לא הכל ,יש פה המון סעיפים שהם רשותיים, שבתוך יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .matching -למעבר  שחר ]חבר מועצה[:יניב 
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 ?, יניבבדיוק, כן. אפשר לפתוח את היין יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 יש אישור.  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 למה, חשבת שאני אצביע בעד? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 לשאול? יש פה מישהו שרוצה  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

  אושרת, רוצה לשאול עוד משהו? רגע, סיימת? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 הוא הסביר מאוד יפה. אושרת פרימו ]חברת מועצה[:

 מישהו עוד רוצה לשאול? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 תודה.  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ומאוד יפה.  סבלנותעם הרבה הסברת  אושרת פרימו ]חברת מועצה[:

 למרות שקיבלת פתק הסברת מאוד יפה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 הפתק לא היה קשור. ]מנכ"ל[: לין דליה

 אתה לא יודע אפילו על מה.  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 לא יודע על מה קיבלת פתק. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -ת כל התקציב הזהאחרת הוא לא היה עושה א לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

 בדיוק. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 בשנייה ]...[ לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

 בדיוק.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 כל הכבוד.  לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

 תודה.  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 יוסי, באמת כל הכבוד.  יניב אנגל ]חבר מועצה[:

 כל הכבוד, שאפו יוסי. מקצוען אמיתי.  דלריצ'ה ]ראש המועצה[:ליזי 

 ]מחיאות כפיים[

 מי בעד אישור תקציב המועצה? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:
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 , בעד.ובאמת קיבלנו תשובות אנחנו בגלל ההסברים של יוסי יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ]מחיאות כפיים[

 

 פעם ראשונה בשלוש שנים שמצביעים ענייני. שאפו יניב, שאפו אושרת.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -ליזי, אני אגיד לך, זו פעם ראשונה יניב שחר ]חבר מועצה[:

 הכל ליוסי, הוא הסביר כל כך יפה, כל כך מדויק.  אושרת פרימו ]חברת מועצה[:

 עוד רגע אתה בא לקואליציה. נשמה, תכין אותי, יש לי לב חלש.  דלריצ'ה ]ראש המועצה[:ליזי 

 אל תגזימי.  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ]מדברים ביחד[

אבל ליזי, ייאמר לזכות שזו פעם ראשונה שאף אחד לא קופץ ואומר איזה שאלות  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 בות. אתה שואל. נותנים לנו לשאול, לקבל תשו

 הוא הסביר מאוד יפה. אושרת פרימו ]חברת מועצה[:

 אולי זו הדרך.  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אולי באתם בטוב היום.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

אני חושב שזה הזמן להגיד תודה לראשת המועצה, עם כל הכבוד היא  :]חבר מועצה[ כהן רחמנינוב אמיר

 גם גזברית אשת כספים גדולה, שלא נותנת לשום דבר לעבור מתחת לאף. אין אצלה חותמות גומי. 

 -לי לעבודה בתור גזבר, באמת נתנה ליזי יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ]מדברים ביחד[

 פתעת אותי.  האמת ה ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 2022[ אישור תקן כוח אדם של המועצה לשנת 2]

שהוא קשור  2022יש עוד סעיף, אישור תקן כוח אדם של המועצה לשנת  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 לישיבת מניין. מי בעד?

 ?11 -זה התוספת של ה יניב שחר ]חבר מועצה[:

 החלטה

 . 2022ועצה לשנת את תקציב הממאשרת מליאת המועצה 

 פה אחדאושר 



 9/11/2021מיום  36פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 

 24מתוך  24 עמוד
 נוצר על ידי 

  כולם בעד, תודה רבה.של הכוח אדם. ונספח של זה. מי בעד?  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 

מזל טוב. תודה רבה לכל חברי המועצה, קואליציה, אופוזיציה שמקדמים  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 . יש למדינה תקציב ויש לגני תקווה תקציב. 2022את היישוב בתקציב לשנת 

 -הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 

 מנכ"ל המועצהגב' דליה לין,  ראש המועצהדלריצ'ה ליזי, 

___________________________ ___________________________ 

 

 

 החלטה

 . 2022תקן כוח אדם של המועצה לשנת מאשרת מליאת המועצה 

 פה אחדאושר 


