
 
 

 
 

 ח'בסיון,תשפ"א
0209במאי91

052522סימוכין:


 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה /5232/35פרוטוקול מס' 
 בנחם 15/52/21/2תשפ"א  כ"ג באיירשהתקיימה ביום רביעי 

 
  חסרו:  נכחו

 בנישמואל תעוזראשהמועצהניבויזל
 נתןמדינה מחסיה סגןומ"מראשהמועצה,טלשחר בניאלירז

יהושעמשהבובישריגים צורהדסהסגןראשמועצה, שלומימגנזי
בןברוךשמעוןכסלוןיפתחלולאינחם

 ורדיאלון ישעי שלומציוןלולו מבואבית"ר
 אביחילזרביב גיזוגיאחןצורהדסה

דודדרומלביץרמתרחל רןכוחןאברהםצרעה
 אחמדעבדאללה עיןנקובהברדודיוסףידהשמונה
 אלדדדוד עגור אלוןמרגליתרחל נסהרים

 ראובןשמעוןאבןספירבןעבויצחקביתמאיר
 רונידודמסילתציון בןאבודוד ביתנקופה

 דניאלאברהם תרוםדןנאמןנחשון
שאולנהריאורה אביפליישמן הראל
 צחיששון שואבהישראלאלוניבקוע

אביסףדדוןאדרת סיידוףרוסי כפראוריה
 מרדכירחמים אביעזר נוריתיעקובוביץ גבעתישעיהו

 משהפרץ צלפון סמאחסלאימה נווהשלום
 ארמוזהיפעת נוהאילןאברהםברששתמטע
 שנירביבכהןנתיבהל"האברהםגנוןלוזית
 אילנהדודזכריה
   שמעוןקינןעמינדב

  משתתפים נוספיםראובןצמחמוצאעילית
 מנכ"ליתהמועצה רחלימשה גבאידוד תירוש
 גזברהמועצה משהאוחיון טובולאפרתשלף שורש

 מנהלתאגףמידעותקשור גיליאהרוני ירמידודנוהמיכאל
 למועצהמשפטיתהיועצתה עו"דורדכהן חייםכהן זנוח

 המועצהמבקר יואלינון רוביליאון צורהדסה
 עוזרתמנכ"לית עדיקמחי דודבוזגלו ברגיורא

 להחברההכלכליתכ"מנ רונןקליין דודמלול צובה
 מהנדסתהמועצהמיכלנאור אלקוןאיזידור קריתענבים

 נהלחינוךימראש גיא-ניבבר ברהוםיוסף עיןראפה
מנהלאגףתפעולוביטחוןמשהסויסהקאחורזיאלהצפרירים

 המועצהלשכתראשמנהלת גליתדהן יואבויצמן מעלההחמישה
 עורך'בקיצור' יובלרוביןימימהאליסיאןנחושה

 מנהלתאגףחברהוקהילה שלהבתמרכוספלדקוקיאסתרלחמןנטף
  יניבשושניביתזית

   גבריאלדהן גפן
   אלמוגבןשלום אשתאול

   בןיהודהאהרון גבעתיערים
   מתיקליגר רמתרזיאל



 
 

 
 

 סדר יום: 
 
 הודעותיו"ר. .9

 

 .055145,סימוכין:92.25.0209אישורפרוטוקולמליאהמתאריך .0

 הוחלט לאשר1

 

רכישתתכניתהעשרה:המועצהמבקשתלהגדילאתתקציבההעשרה-הגדלתסעיףתקציבי .5

 ₪.02,222שלביתהספרעיןכרםבסכוםשנתיחדפעמילשנההקרובהבסךשל

 הוחלט לאשר1

 

 תכרטיסקומסייןעבורשניעובדיםחדשיםמהוועדה:פתיח .5

 .522995455שילווקחית.ז .א

 .595905422אושריאוחיוןת.ז .ב

 הוחלט לאשר1

 

 .50103423הגב'חניתישראלית.ז. שלמחלקתהשרותהווטרינריפקחיתהסמכת .2
:פקחיתמוסמכתה

להשתמשבכלהסמכויותהנתונותלמפקחבחוקיהעזרהעירונייםשלהמועצה. .א

החזקת .ב לחוק בהתאם המועצה בשטח אדם מכל מזהה תעודת של הצגתה לדרוש

תשמ"ג כלתעודהרשמיתאחרתהמעידהעלזהותו9130-תעודתזהותוהצגתה, או

ונושאתתצלומו.

ותכניסהלחצרים.לרב9155לפעולבהתאםלהוראותפקודתהכלבת, .ג

.0220-לפעולבהתאםלחוקהסדרתהפיקוחעלהכלבים,תשס"ג .ד

סעיף .ה ישסמכויותשוטרלפי )סמכויות42לנושאתעודהזו הפלילי לחוקסדרהדין

 .9114-מעצרים(,התשנ"ו–אכיפה

 הוחלט לאשר1

 

9209בילהסכםקייםמאחרוקייםמכרזפומתקשרותעםאיגודעריםדרוםיהודהההארכתה .4

 .52.24.0209אשרעתידלדוןבוועדתהמכרזיםהקרובה,זאתעדלתאריך

 הוחלט לאשר1

 

 



 
 

 
 

,זאתלנוכח52.24.0209ניר"להנהלתחשבונותעדתאריך-הארכתהתקשרותעםחברת"בר .2

 שמספרו המכרזים בוועדת הנדון בדבר92-0202מכרז הוועדה להחלטת ממתינים ואשר

 הזוכה.

 הוחלט לאשר1

 

 מתווההסעותבתקופתהקורונה. .3

 0202בהתאםלהחלטתמליאתהמועצהמחודשאוגוסט אושר לשנת, מתווההסעותמיוחד

ולתקופת ,לתלמידיםהלומדיםמחוץלאזוריהמיפויהלימודיםתשפ"אבשלמשברהקורונה

עלפיהחלטתזאתלשגרהשקיימהטרםמשברהקורונה וחוזרים.כעת,מאחרהקורונה בלבד

החינוך ומשרד מאחר ואולם, לקדמותו. שב והמצב בטלה שההחלטה הרי הלימודים, שנת

הגורמים מול אל שנעשתה לבדיקה ובהתאם ימים, מחודשיים פחות בעוד מסתיימת

בדורשתיאוםוהתארגנותמחדששלכללזכייניההסעותבהתחששינוישקבעוכיהמקצועיים

וכבפרמטרים זמינות בזהשל לא.יוצא תלמידיםשכיוםמשתמשיםבשאטלים לכך, מעבר

והמועצהחפצהלסייעלהםבחודשייםלהסעותלהסעותמאחרואינםזכאיםכלליוכלולעלות

הנוכחית, הלימודים שנת לתום עד שהתקבל המתווה את להותיר שמוחלט הרי הנותרים,

כאשרבשנההבאהישובהמצבלקדמותו.

 נמנע1 2נגד,  6עד, ב 52הוחלט לאשר: 

 

 מריפתחלולאי,עקבהתפטרותשלמריעקבלולאי.-מינוינציגנחםבמליאה .1

 הוחלט לאשר1

 פתיחתתב"רים: .92
  תכנון ביוב 1

תקציב מקורמימון 

1,000,000 ביוב-קרנותרשות

1,000,000 סה"כ 

 הוחלט לאשר1 

 

 

נגישות  -בי"ס אלון 2
 אקוסטית

 

תקציב מקורמימון 

30,000 משרדהחינוך

30,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

 נגישות אקוסטית -גן ילדים  שורש  3



 
 

 
 

תקציב מקורמימון 

30,000 משרדהחינוך

30,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

 נגישות אקוסטית -גן ילדים  ישעי  4

תקציב מקורמימון 

30,000 משרדהחינוך

30,000 סה"כ 

  לאשר1הוחלט  

 נגישות אקוסטית -גן ילדים שריגים   5

תקציב מקורמימון 

30,000 משרדהחינוך

30,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

  גנרטור 6

תקציב מקורמימון 

40,000 משרדהפנים

10,000 קרנותרשות 

50,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

 קיבוץ הראל-פינוי מפגעי אסבסט 7

תקציב מקורמימון 

179,211 משרדהפנים

179,211 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

שיפוץ אולם -בית זית 8
 קהילתי 

 

תקציב מקורמימון 

900,000 השתתפותבעלים

1,100,000 קרנותרשות 

2,000,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

  שירות וטרינר-ציוד 9



 
 

 
 

תקציב מקורמימון 

100,000 קרנותרשות

100,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

 מתקני מחזור לפסולת אלקטרונית  10

תקציב מקורמימון 

194,000 קרנותרשות

194,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר1 

  עגלות אשפה וקומפוסטרים 11

תקציב מקורמימון 

300,000 קרנותרשות

300,000 סה"כ 

 

 עדכוןתב"רים: .99

 
    כבישים-7/22תב"ר  1

תקציבעדכוןתקציבתקציב מימוןמקור 
מעודכן

 1,000,000 300,000 700,000 קרנותרשות

 1,000,000 300,000 700,000 סה"כ 

     

    עבודות חשמל-7772תב"ר  2

תקציבעדכוןתקציבתקציב מקורמימון 
מעודכן

 800,000 500,000 300,000 קרנותרשות

 800,000 500,000 300,000 סה"כ 


 הוחלט לאשר1

 עדכוניתקציב: .90
עדכוןתקציבאיכותהסביבה

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

פעילותנילוותליום-קולקורא 1211000790
 נקיוןהמיליון

0 15 15 

 15 15 0 סה"כ הכנסות 



 
 

 
 

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

פעילותנילוותליום-קולקורא 1711000751
 נקיוןהמיליון

0 15 15 

 15 15 0 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבגינוןמוסדותחינוך

   הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 297 48- 345 בתיספר-אחזקתמזגנים 1813200750

 346 20 326 קבלניותעבודות-גינוןגניילדים 1812200752

 390 28 362 עבודותקבלניות-גינוןבתיספר 1813200421

 1,033 0 1,033 סה"כ הוצאות 

 יוזמותעיןכרם-עדכוןתקציבחינוך

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 693 25- 718 רזרבהלפעולותשונות 1613999999

 441 25 416 חינוכיותעיןכרםיוזמות 1815600751

 1,134 0 1,134 סה"כ הוצאות 

 שרותפסיכולגי-עדכוןתקציבחינוך

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 103 41 62 שפ"יהדרכהמשרדהחינוך 1317300921

 103 41 62 סה"כ הכנסות 

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 103 41 62 שפ"יהדרכה-עבודותקבלניות 1817300750

 103 41 62 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבידחריף

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

מודלמוסיקלי-השתת'מ.החינוך 1325200921
 מגזרישובי

0 73 73 

 73 73 0 סה"כ הכנסות 

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 73 73 0מודלמוסיקלי-עבודותקבלניות 1825200751



 
 

 
 

 מגזרישובי

 73 73 0 סה"כ הוצאות 

 0209עדכוןתקציבמרכיביבטחון

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 591 41 550 תמיכתמשרדהבטחון 1221000/990

 591 41 550 סה"כ הכנסות   

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 46 1- 47 אחזקתגדרות 1721000420

 41 12 29 כבישאספלט 1721000421

 74 2 72 ריסוסשטח 1721000422

 144 1- 145 אחזקתתאורה 1721000423

 241 49 192 צריכתתאורה 1721000424

 48 0 48 שערחשמלי 1721000425

 21 2- 23 מחסנינשק 1721000427

 77 12- 89 כבישכורכר 1721000428

 28 6- 34 אחזקתגדרותאלקטרוניות 1721000780

 720 41 679 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבמתגייסים

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 50 50 0 שילמתגייסים 1828207750

 643 50- 693 רזרבהפעולותשונות 1639999999

 693 0 693 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבספורט

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

הכנסותמקרןהסיועלילדיםונוער 1329300791
 בספורט

0 12 12 

 658 12- 670 כדורסל-הכנסותממשתתפים 1329300412

 670 0 670 סה"כ הכנסות  

 קירטיפוסבטלשחר-עדכוןתקציבספורט

       הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 45 45 0 בנייתקירטיפוסבטלשחר 1829320751

 48 10- 58 אחזקה-קירטיפוס 1829320750



 
 

 
 

 10 20- 30 עבודותקבלניות-כדורשתייצוגית 1829204750

 52 8- 60 פעילותספורטמועצתית 1829310811

עבודות-תשיותמגרשיכדורגל 1829310751
 קבלניות

17 -7 10 

 165 0 165 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציבקורונה

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 65 65 0 קורונהבניחיל-השתת'מ.הבטחון 1229000970

 65 65 0 סה"כ הכנסות  

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 65 65 0 חקירותאפידימיולוגיות-שכר 1729991110

 65 65 0 סה"כ הוצאות 

 עדכוןתקציברווחה

       הכנסות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

 50 50 0 נעיםבשלישיאזרחותיק-קולקורא 1344602990

-משרדהכלכלהוהרווחה 1343900970
 משפחתונים

55 -55 0 

-משרדהכלכלהוהרווחה 1343900931
 משפחתונים

0 55 55 

-השתת'משרדהכלכלהוהרווחה 1343900971
 רכזת

29 -29 0 

-הכלכלהוהרווחההשתת'משרד 1343900932
 רכזת

0 29 29 

 134 50 84 סה"כ הכנסות  

        הוצאות

תקציבעדכוןתקציבשםהסעיף מס'סעיף
מעודכן

עבודות-נעיםבשלישיאזרחותיק 1844602750
 קבלניות

0 50 50 

 50 50 0 סה"כ הוצאות 


 הוחלט לאשר1

 :לפיהפירוטשלהלן0291לשנתדוחותכספייםשלהוועדיםהמקומייםליישובים .95


מבוקר  דו"ח ליום ישוב מס"ד
 ע"י

עודף3  הוצאות הכנסות
גרעון 
לשנה 

 המבוקרת 

עודף3גרעו
 ן מצטבר

592293029302אלי592902029מעלה9



 
 

 
 

ברינבויום1החמישה
רוא"ח-

מבוא0
בית"ר

592902029
1

225995209555גביאחרק

 הוחלט לאשר1


 :0209ישוביםלשנתמוגשיםבזאתתקציבי .95


סך  הישוב
 התקציב 

מגורים 
 למ"ר )*(

 מס' משרות 

לא מועסקים  10.97300 גיזו
 עובדים

קרית 
 ענבים

לא מועסקים  10.731,869
 עובדים 

לא מועסקים  21.49405 צרעה
 עובדים 

 
 הוחלט לאשר1



























_______________________

ניבויזלרחלימשה
 המועצהראשהמועצהמנכ"לית

 
 -מצ"בפרוטוקול-



 
 

 
 

 פרוטוקול

 הודעות יו"ר: 2סעיף 

ניב ויזל:: נפטרים55ועדהיום59,222מבודדיםמספרמתחסניםבמנהשניהכבר24–ו

בהחלט זה חוליםחדשים לנו שאין בערך כבר שבועיים מספר שזה חושב אני

שמאוד אירועים ארבעה שלושה, על לכם לספר רוצה אני לכולם. בשורה

יושבפהמשמעותייםשהיובשבועייםאחרוניםבמועצהשלדעתינוגעיםלכלמיש

בגלל זה זמן הרבה חיכינו ישראל מקרקעי רשות של בסיפור אתחיל ואני

כל עם הגיעה ירושלים מחוז ישראל מקרקעי רשות פעמיים, נדחה הקורונה

רחל את שהחליף מי כולל המשפטיים היועצים כולל המחוז מראש הפמליה

 לשלושה דברים בשלושה והסתובבנו איתנו היו כולם שזוכר מי נושאיםאמיר

שבמדינת היחידי הישוב הוא שבעצם עדן גבעות חדש ישוב זה אחד עיקריים

פהבמליאהאני אומר בהנהלהואני ישובחדשאמרתי מקימיםבפועל ישראל

מבקשרחלישחברימליאהשרוציםאנחנונעשהמישרוצהלראותלעשותסיור

ובאמתנשמחשםמודרךאזבהחלטנשמחניקחאורכביםאובאוטובוסאנחנ

במטהיהודה, יוםקםישובחדשבמדינתישראלזהאצלנו לאכל יום, לאכל

בין בתפר .. קיימיםזהנמצא בתיםכבר הרבהמאוד אתהבתים, רואיםכבר

זה לראות, לבוא לכולם ממליץ  אני מתמצה לגמרי שלא מי לאביעזר רוגלית

מאודלאפש צריכיםתוךמעמידאותנוכמועצהבפניאתגרמאוד, וטכיאנחנו

פרטיים, מיזמים גם גם, בתים קנו אנשים אכלוס יש וחצי שנתיים שנתיים,

מקרקעי רשות ידי על וחלקו פרטיים יזמים ידי על חלקו הזה הישוב אנחנו

 ול אחרון, היהשםמכרז מעל52–ישראל מגרשיםהגדוליםשיששםנרשמו

9222 הזמן על חבל במחירים ונמכרו איש מ פחות מע"מ0.2–לא + מיליון

ההצעההקטנההנמוכהביותרלמגרשתבינולאןזהמגיעלאןזההולך,הישוב

הואיותרמישוברגילכמושבאוקיבוץוהואישבקשהורעיון222–הזהיהיהכ

לנוזהנותןאתגראדיראנחנוצריכים23,זההישוב222–להגדילאותוכברל



 
 

 
 

כ גם לשם לדברלהביא מי עם כך כל ואין ספורט מגרשי גם גנים גם יתות,

 שב כנראה מוסד עםסמל בעיה יש וגם היום 0290–במדינה נסגר0295, לא

הרחבהשלרוגלית סופיתסיפורהשםשלהמוסדשלהישובוכרגעמופיעכמן

ואנחנומנסיםלסגוראתהסיפורהזהואנימקווהשנצליח,לאחרשהיינובגבעות

היקביםעד נושאהסדרת כל על דיברנו ושם מיכאל ונווה יפו ביקב הודרכנו ן

מבחינתמהשעוצראותנומבחינתרשותמקרקעיישראלומשםהמשכנולמבוא

ביתרושםהיהבעצםסקירהשלמהשלהמועצהושלהםעלכלנושאההרחבות

היתהועלכלנושאהבעיותשלמטהיהודהמולרשותמקרקעיישראל,הפגישה

מוצלחתאנחנואמוריםלקבלאתהסיכוםהסופיהשבועומישירצהנפיץלואת

מהשקשוראליואבלהסיורהיהמוצלחוחשובואניחשובשהואיתרוםלהמשך,

לאחרמכןהיהביקורשלקק"ל,מישלאיודעדנייקרשישבכראשקק"לבמשך

והו דובדני אבאעםהצוותהחדשמספרשניםלאמעטותהתחלףהחליףאותו

איתם לעבוד רוצים שאנחנו החינוך בעיות מספר על ודנו חברים ומספר שלו,

ביחד,גםעלנושאעסקיםקטניםשאנחנורוציםלעשותכמוברבהרוכאלהועוד

דבריםשאנחנורצינולעלותבפניהם,גםפהאניחושבשהביקורהיהטובונקבל

הביקורהשלישישלאפחות שלראשמנהלתכנוןסיכום. חשובהיהשלרשות,

דליתזילברהיתהאצלנויחדעםשירה..מהמחוזיחדעםמנכ"למשרדהתיירות

בספרה, במועצהאזוריתגזרהאירוחהיהב... וכלהצוותשלוהתארחנואצלנו

וניסינולראותאיפההבעיותשלהישובשקשורלסטטוטוריקהואנירוצהלהגיד

ומילכםשקרהמשה ומדהיםמישביקשאתהביקורהזהזהמשרדהתיירות,

שארגןאתכלזה,זהמנכ"למשרדהתיירותומהשקרהלנוזהדברשלאקרה,

לדלית יהודה מטה את מציג התיירות שמשרד כזה דבר זוכר לא אני לפחות

זילבר,זאתאומרתמטהיהודהבמרכזהעירבזכותחבלהייןנכנסלתוךהשיווק

משרדהתיירותשלמדינתישראל,זאתאומרתאםישעדהיוםדרום,צפון,של

הריםהיוםנכנסמהשנקראהאזורהמרכזבןגוריון,ירושליםנכנסלתוךמערכת



 
 

 
 

פעם בעצם שלנו, המצגת את שם לנו הראו והם התיירות משרד של השיווק

יין על שלמה מצגת ועושה התיירות משרד ממשלתי גוף שבא עלראשונה ,

שיש השניה על אחת מקבילות מפות בשתי ראינו ושם 50היקבים יקבים55,

 שרק רואים פתאום מצגת אותה ועל יהודה בא2במטה ואז מוסדרים מהם

מוסדרים2מוסדריםואםישרק2משרדהתיירותואומרלדליתאיךזהשרק

 לאמוסדר אתםיודעיםמהזהיקב לאיכוליםלארחבהםכי וזההיהאנחנו

אנחנו מצוינת הסברה והיה טובה רוח בהחלט שם שגילינו חושב אני הנושא,

העלינואתהקשייםבמצגתשמיכלהציגה,שהועדההמקומיתמיכלנברוהציגה

ומיכלנאורהםהציגואתהמצגתשלמשרדהתיירות,גםפההיהביקורמאוד

ועד ועדתגבולות, של נוסף הבאישביקור בשבוע תגבולותהועדהעצמהטוב.

מגיעהאלינולסיור,הםרוציםרקסיורלאאירוחזהיהיהסביבהעירביתשמש

השבוע סוף עד נגמור ואנחנו הועדה, עם נסתובב אנחנו ביקשו, שהם מה זה

להכיןאתהמסלולוניפגשגםבנושאועדתגבולותאלההביקוריםשהיוהשבוע,

נדחה סיור בוטל מירון אסון בגלל של להגיע52סיור אמורים שגריריםשהיו

שגריריםרצינולנצלאת52ביוםראשוןהאחרוןהיואמוריםלהגיעלמטהיהודה

זהלשיווקחו"למולםוזהבגללהאסוןויוםהאבלדחינואתזה.אנירוצהלציין

גםהדלקהשלנרותזיכרוןבמטהיהודהכלמישהיה שביוםאבלאנחנועשינו

גםפההיהלנופגישהמאודארוכהאצל51אשוןיכללראותאתזה.כבישביוםר

להגיד אפשר אי אולי המאבק בעצם ואנחנו ישראל נתיבי מנכ"ל פרץ ניסים

מולזהתשיםאתקרייתיערים גדולאתהשםרכסלבן במטהיהודהמההכי

השאניוועדתגבולותשם,וזהביתשמשאיאפשרלהגידמהיותרגדולאבלמ

כבישחדששעובר מזה, גדול יותר נזק יש אם יודע לא אני לכם אומר עכשיו

מלכה עד מלכה, עד אתהדרוםהארץ ומחבר בגדול ומקרייתמלאכי מאשדוד

נתיבים5,הכבישהזהבעצםהולךלהיותתקשיבוטוב51הכבישהזההואכביש

יהוד במטה בדיוק עובר וזה רכבת גם עליה רוצים צד כברכל לאזור ומגיע ה



 
 

 
 

הל"ה, נתיב עמקהאלה, כל .. תירוששדותמיכהחוצהאת לגזר, מנחםמגיע

מבואביתר ממטעלצורהדסהומצורהדסהאמורמצפון אביעזרעולהלמטע,

להגיעבגשריםעדגילהופהמתחילההבעיהשלמדינהאיןכסףוהמדינהחילקה,

פשוט,המדינהחילקהאתהקטעיםאנירוצהלהסבירעלהנושאהזהכיזהלא

האלהלקטעיםובעצםנתיביאיילוןצריכהלתכנןאתהדרוםעדתיקחופחותאו

יותרבין..ומשםעדצורהדסהזהנתיביישראל,ומצורהדסה,מבואביתרעד

מתל מפורט? תכנון איפהאישרו אבל להעריך לאנתנו לאקבעו ירושליםעוד

הםמאוד,מאודמתקדמיםואזרואיםממשמישהיההזקהעדצורהדסה,אז

לנו הביאו השבוע דרשנו אנחנו מפורט לתכנון נכנסו ממש אגיד אני מעט עוד

גיליונותתבינומהזהתכנוןמפורטאבלהבעיהשאף522ארגזעםאיזהלאיודע

אחדלאעושהלאמערבהולאמזרחהזאתאומרתמה,פתאוםיהיהכבישיגיע

לצור ב יסעו כבישמהיר 022–הדסהו.. ב לשםועוצריםואז942–או יגיעו

יתחילפקקשירוץאחורהבקיצוראףאחדאפילולאמתכנןאתההמשך.אנחנו

פנינולנתיביישראל,אףאחדלאמתכנןאתההמשךנכוןכרגעהםאומריםיעברו

בישוהםיצטרכודרךצורהדסה,צורהדסהיהיהמחולקלשנייםבאמצעיהיהכ

בעצם גםצורהדסהואז אז מצדשמאללצדימין, מנהרותמה... לעבורבשתי

ושלחנו הזמן אומריםלהםכל כבר להיותפקקאנחנו הדסהיתחיל צור בתוך

מכתביםשזהלאבאבחשבון,ולהפתעתנוניסיםפרץאומרשאיןבזהשוםהיגיון

ח אחר תכנון לעשות לנסות אותם הנחה צד,והוא מכל קווים שני שיוריד דש

וינסוככלהניתןלהסתמךעלהכבישיםהקיימיםואזיצאמכתבשלואניאתמול

קיבלתיאותווואצפשהואעומדבסיכומיםוהואאמרמהשאמרגםלחברהשלו

אזמיששומעאורואהדבריםאחריםראופרסומיםאזאניאומרלכםאתזה

לזהלקרותואנחנומנסיםבכלדרך,פהבמליאהחדמשמעיתשאנחנו לאניתן

או90אםאנילאטועה0290–לצעריועדותהתכנוןאישרואתזהסטוטוריתב

משהוכזהואזמאזבעצםרקמתכנניםאבלבעצםסטוטוריתהואכבראושר,95



 
 

 
 

.קמותושביםבעיקרבאזורעדולםוהקימומטהמאבק51אזזההמצבשלכביש

מועצה,אנחנולטובתכלהסיפורהזהגםועדתגבולותוכלזהחיברנוביחדעםה

אתכלהירוקיםאלינווההתנגדויותועשינוישיבהעםהתושביםוישיבהפנימית

שלנועלמנתלהיערךולהתנגדלהמשךעלהכבישהזה.אנחנואומריםקודםכל

+רכבתאיןאניחושבשלאצריךאבלאםכברלאצריךשלושהנתיביםכלצד

לא זה אז ציבורית תחבורה ומעודדת הולכת המדינה כאשר היגיון שום בזה

הגיונישאםהםרוציםתחבורהציבוריתורכבותאזלמהשלושהמכלצדאפילו

כבישאחדהואלאשלושהמכלצדואנחנועלזהנתנגדולשמחתיגםדליתזילבר

במהשאנח להתנגדלגמרישהיתהבביקוראמרהשישהרבההיגיון אומרים, נו

 סטוטוריתאושרב שזהאפשרכי לאמאמין את0290–לזהאני אבלשישנו ,

יששםבית ישובמטעעלכלהכניסותשלהם, כןאותודברפנו הדבריםאנחנו

עלמיןיששםכיכרויששםהרבהדבריםאנחנוהעלינוגםאתהבעיותבישובים

זרנתיבהל"הבכללבמקוםאחר,למטעצריךגםלאעשוכניסהלרוגליתואביע

ברוגליתצריךלעבורבכביש בשביללהגיעלמטעיששםכלמיני592לנסועמ,

דבריםשבתכנוןש...צריךלחפורמנהרהמתחתלמזרקהואחרכךלעלותלגשר,

דבריםשאנחנולאמוכניםלשמועעליהםזהבהחלטיהרוסאתכלמהשאנחנו

א רוצהלהגידשאתמולהיהלהוסיףשאתמולהיהלנובהחלטמדבריםעליו. ני

משהויושבפהיוסףאנילארואהפהנציגעיןנקובה,אתמוללאהיהיצאסיכום

ואישורעלזהאבלבעצםאושרבמועצההארציתתכניתמתארשלעיןרפא,עין

בר אושר וזה שם יושב פשוט אני יצא, לא עוד וזה לכם מבשר אני ובנקובה

שניםאושרהפהעכשיותעבור2קולותאזאפשרלהגידשגםעשינופהדרךשל

אתמול הארצית המועצה בגדול אבל ולסדר לתקן אפשר יהיה מחוזית לועדה

אישרהאתהתכניתמתאר,אנירוצהלהגידשזהעבודהמאודקשהשלהועדה

מרוצ להיות אפשר אי יועצים מאוד הרבה היועצים וכל במאההמקומית ים

פשוט לא זה אותו הטעתה הזאת שמשפחה שחושבים כאלה יש תמיד אחוז,



 
 

 
 

לעשותאתזהאבלבהחלטזהסימןדרךאושרבועדההארציתואנימאוד,מאוד

שמחוגאהעלזה.מסעאופנייםלזכרשרוןאדריהיהבשבועשעברבמושבזנוח

נעלם,שבעהחודשיםשנהמאזשרוןאדריהלךלעולמוו02אניחושבשזההיה

חיפשואותוהואהיהנעדר,אנילאיודעאםעוזיבתחוםאבלאניבהחלטחושב

לפחותבעשורהאחרון מאז שאפשרלהגידשהיההאירועהגדולביותרשעשינו

מסע וגם צעדה גם הבאה בשנה שירצה מי ממליץ ואני משתתפים המון היו

וראהזה,אירועמכבדמאוד.מחרשנהלאירועהנ02אופנייםוהיהמאודמרגש

יערךטקסלחלוקתמלגותלסטודנטיםאנימזכירלכםמההחלטנופהבמליאה,

 בעצם אנשים מרגש, בכל952בהחלט לקהילה עבודה שמחזירים סטודנטים

הישוביםבכלהמקומותואנחנומחרעושיםאתהטקסישלנוהופעהשלתקווה

זה כולם. נמכרו שהכרטיסים חברשמעתי לולאי ליעקב להודות רוצה אני ו

המליאהנציגנוחםשהחליטלפרושאזבשםכולנו,בשםכולנואנירוצהלהודות

לועלהתקופהעלהתרומהואחריזהאנחנונברךאתהנציגשמחליףאותואזאני

אשאיראתזהלסעיפים.אנירוצהגםלהגידישרכוחולברךאתהבןשלרןכוחן,

חןשפרשתתאלוףמהצבא,כבודגדולרןמסורבשםהמליאהשיהיהאתאסףכו

לוקלוטובבאזרחות,ושיהיהבהצלחה.אנירוצהברשותכםאםיששאלותאני

אשמח.

סתםשאלהאמרתשאישרואתזהסטוטוריתמהזהנקראסטוטורית?עלדובר:

הכביששאמרת.

בשבילשיהיהאפשרלתכנןכבישבמדינתישראלצריךלאשראותובמועצהניב ויזל:

.זההיהזהעבראתהכללאהייתישם0295,0290הארציתאישרואותובשנת

לאזוכר,לאיודעזהעבראתהכלואזיוצאלתכניותהיוםאחרישזהמאושר

ותרקשהולכןמאודקשהלהגידרגעעצרואתזהוזההרבהיותרמסובך,הרבהי

אנחנומנסיםבכלדרךאפשריתיחדעםעורכידיןלראותמהניתןלפחותלשפר,

אםלא,אניאומרלךעודפעםלדעתילאצריךאתהכבישהזהבכלל,אבלזהלא



 
 

 
 

משנהלנו,כרגעצריךכמהשיותרלחסוםאתהנושאהזה.רוסוהיהשם.

יתקופהאחרונהמאודהיהלימאוד,מאוד..זהאנירוצהלהגידלךשפעםאחרסיידוף רוסי:

התחילעםזהשישבתיעםאילאנילאזוכראתהשםשלוכיועץמשפטיבוקובזה

והפגישההיתהאיךעוזריםאחריהרבהשניםיזמתיאתהפגישההזאתהיום

היהליכייףלשבתולשמועאתזה.אנירוצהלהגידשזההיוםהיהליכייף.

תודהרוסואנימקווהשתיפתרהבעיהעצמה.ניב ויזל:

דברשניאםאפשרלשאולשאלהשהיאלאקשורה.לאבסדריום.סיידוף רוסי:

אםזהבהודעותולאהתחלנובסדראםאתהרוצהלעלותסעיףאזלא.ניב ויזל:

בתיאנילאיודעאםזהסעיףאולאסעיףאנייודעשהתלמידיםחזרובשלמותלסיידוף רוסי:

תושבים2,4,2הספר.התלמידיםחזרוללמודבמסגרתמלאהבבתיהספרוהיום

ביקשוממנילבררלמהאיןלהםהסעות.

זהעלסדרהיום.ניב ויזל:

וסגניםבניאבי פליישמן: ויזל ניב ראשהמועצה הראל, קיבוץ נציג פליישמן אבי לפרוטוקול

רחל המועצה מנכ"לית מגנזי, ושלומי ליאלירז יסלחו חשובים והכי משה י

תנחומים, בשליחת בדבריי אפתח ראשית יקרים. גם חברים אתם הבכירים

לפצועים, מהירה והחלמה מירון הר להרוגי תנחומים בשליחת אפתח ראשית

ראוי אשם לא אך אחראי שהוא הפנים לביטחון שר של המזעזע המשפט

לקצ הספר ובבית החינוך במוסדות בשלטים להיתלות בבה"ד החובה9ינים .

במליאת עולמנו. ותפיסת דרכינו לא זה כאלה לא אנחנו זה למשפט להוסיף

הוועדיםהמקומיים עבודת לבחינת צוות הקמת על הוחלט האחרונה המועצה

כדילהעניקלהםפרסעלהצטיינות,איןהבדלבצרכיםובדרישותשלניהולישוב

אלף522ובקטןבתקציבשלסביבותקטןאוגדולנהפוךהואהאתגרבלנהליש

פורמלי,₪ בלתי חינוך לתרבות, מקצועי הולם מענה לתת זו ובמסגרת בשנה

גינוןואחזקה,תשלומיא..ומשכורותהיאמשימהקשהמורכבתובעצםמחוללת

ניסים,לכןאנימנצלבמהזאתלפנותלראשהמועצהבשתיהצעותובקשות.אחד



 
 

 
 

יזוןתקציבי,כךשלאיהיהישובבתקציבשלפחותמלחפשמקורותכספייםלא

שתייםהועדהשתבחןתפקודועדיםומתןהפרסשתיקחבחשבון₪.אלף222–

אתגודלהתקציבשלועדיםאלווהאתגרשעומדבניהולישובכזה.

סתםהערהלסדראנירוצהלהעיר.אםאתםמאפשריםאתהנוהלהזהתאפשרושמעון קינן:

חבריהמליאה.אםחברמליאהרוצהלהביאהצעות.אותולכל

אנילאמתואם,שמעוןאנייכוללהגיב.ניב ויזל:

אנחנורוציםלדבראנחנולאמקבליםאפילותשובהבמייל.אניאמרתיאתכלשמעון קינן:

הדבריםלפניאיןלךשוםסמכותלמתוחפהביקורת,לאעצהכזאתולאעצה

אחרתשאלואםיששאלותתשאלשאלהזההכל.

אניניב ויזל: שמעון, לפני איתי ישבו לא לו נותן אני לדבר מבקש מליאה כשחבר אני

במליאההיהנהוגאבירקדבראחדישלנוכלאחדדעהפוליטיתאנחנומבקש

בדיוקנמצאיםעכשיושאףאחדמאיתנואםתהיהממשלהאולא,תכננתילהגיד

אתזהבסוףללאקשרפוליטי,אנחנוניזוניםעםהמשפחותהשכולותומוסרים

ירלכלאחדתנחומיםלפצועיםובריאותשלמהזהבשםכולנוכלהשאראנימשא

יש זהבסדרשכלאחדיחשובמהשהואצריךובזהאניסוגראתהסיפורהזה.

אדון לדבר. נותן לא שאני לאקורה לא, אני אשמח, אני ההודעות על שאלות

משה רחלי כולנו. בשם בהצלחה לך ושיהיה תודה מקודם מסרתי אני לולאי

רצה.תעניקלךייןעלפרישתך.חבריםעלההודעותמישהו

ניבדיברתעלועדתגבולותשישבעודשבוע,שבועייםסביבביתשמש.חיים כהן:

איןועדתגבולותישסיורשלועדתגבולות.איןועדתגבולותישסיורשלועדתניב ויזל:

גבולות.

ישישיבהשלועדתגבולותשלאהיהלהמנדטהיוםהםבאיםועושיםאתזהחיים כהן:

בלי.

לא,לאאתהלאיכוללהטעותאתהמליאהאנירקעושהלךסדרואתהתדבר.:ניב ויזל

לועדתגבולותישמנדטהיאחייבתלעבודרקעלפימנדט,מחרהיאבאהלהכיר



 
 

 
 

אתהשטחועושהסיוררקסיורביקשהלראותאתהדבריםבשטחזהלאקשור

לועדה,הועדהלאמתכנסתהםבאיםלסיור.

בחיים כהן: בדרךהם מתקדמים והם ... את רואים לא והם מתקדמים הם לסיור אים

במנהל, מתכנסים שהם בפגישות השיכון, משרד דרך שלהם בתכנון שלהם,

משרד .. של שלהםמשרד עםהתכניות והםממשיכים הפנים במשרד פגישות

משרדים הםאתהתכניותשלהםמריציםוהםמציגיםאתזהבכלמיני רימון

ושביםולפידעתיאניאומראתזהואנילאמתביישלהגידאתזהאחריואנחנוי

כל של האלה העניינים בכל ותטפל תיקח שהמועצה אישרה הזאת שהמליאה

אותםהישוביםדוגמאועדתקרקעותאנישואלהאםנעשהמשהועלידיהועדה,

רעלידיהמליאה,עלידיהמועצההאםנעשהמשהוואםנעשהמשהואםאפש

לביתשמש סביב התכנון ההתקדמותשל לפי אומר אני כי בכתב, אותו להציג

ובישוביםשלנובמועצההאזוריתמטהיהודה,אניאומרשהםמתקדמיםואנחנו

נרדמים.מהשאנימבקשפהכלחבריהמליאהשומעיםלהוציאעלידיעו"דשל

 בשם מכתב מכתב, מחר מחר, עוד מאמו עו"ד ידי על בשםהועדה, הישובים

המועצהבשםכלאלהשהולכיםלהיפגעמהענייןשלהתכנוןהזהאנחנומגישים

אנחנו אז יהיה לא זה ואם מחר עוד זה את יקבלו שהם שלנו אתההתנגדות

יושביםבשקטונרדמים.אניהולךמחרלהוציאמכתבהתנגדותבשםהישובאבל

המועצהשותפהלענייןהזהאנימבקשלהוציא.

למיאתהמוציאמכתב?ב ויזל:ני

להוציאמכתבמישמינהאתהמתכננים.חיים כהן:

אדוניאתהמערבבפה.ניב ויזל:

ישיבה9022–אנילאמערבבסליחהאנימוזמןאנייכוללהראותאתזהלכולםבחיים כהן:

והולכים האזור כל את שמתכננים המתכננים של בשיתוף המחוז מנהל אצל

נובעצםעושיםאתהישיבהישיבהבזום,אתהפרטיםשלנולוקחיםלסנדלאות

לסכםביניהם שהםירצו אותךמתי לשמועאותךהםישמעו שירצו בזוםמתי



 
 

 
 

את שלקח שלנו המועצה מראש מצפה אני אז השתק על אותך ישימו משהו

שצריך הזהואםרוציםישיבהשהישיבהתהיהכמו הענ"משמחריטפלבעניין

יבהבזוםוההתנגדותכברצריכהלצאתממחר,בבקשהלהוציאהתנגדותולאיש

מה וכל שלנו האדמות שכל עצמנו את נמצא התנגדות נוציא לא אם למחר,

אז ילקחו שלנו האדמות וכל לטמיון ירד זה יודע אתה פה מברברים שאנחנו

בבקשהלהוציאמכתבעודמחרואנימבקשאתזהאניבכלמליאהכברשנתיים

אנימבקשאתזה.

מענייןשאתהביןהישוביםהיחידיםשלאענהלמהשהמליאההחליטהאנילאניב ויזל:

ועדת נושאים שני על מדבר אתה טוב תקשיב אבל פה, זה את לפתוח רוצה

משרדהפניםלאנתןמנדטלדברעלזנוחועלמחסיה גבולותזהמשרדהפנים,

םשוםמנדטלדברבכללעלזנוחומחסיה,בגללהישגאדירשלנובועדהאיןלה

פה אמרתי השיכון משרד השיכון, משרד זה מנדט בלי לתכנן שממשיך מי

לא להם עונה לא במקומך אני ויכוליםלאשש אותי ושמעו כולם פה ויושבים

הולךולאיושבבועדהאמרתיאתזהיותרמחמישיםפעםגםפהוגםלך,אסף

נושאהזהוזהכתובבסיכוםשלהפגישהאיתושהוארפלדיודעכיהעליתיאתה

עושהפגישהבלישהמועצהקיבלהאפילוזימוןלמההםלאנותניםזימוןכיהם

לאשנייםלא לאאחד מכתביםיצאו עכשיו זה. על להםיד יודעיםשלאניתן

שלושהאםאתהרוצהשנוציאמכתבתגידלילמילמחוזשלמשרדהשיכוןאין

ציאעודמכתב,אםאתהמדברעלועדתגבולותאיןלועדתגבולותלדוןבעיהנו

שתהיה להיות יכול צודק בהחלט אתה יחזור זה אם ומחסיה, זנוח בנושא

כרגעאין ממשלהחדשהשרפניםחדשימנהועדתגבולותחדשויתןלהמנדט,

זאנילהמנדטאזאנידיברתיעלועדתגבולותואתהמדברעלמשרדהשיכוןא

מכתב להוציא ממני מבקש אתה אם שונים דברים שני שזה להסביר מנסה

למחוזירושליםבמשרדהשיכוןאתהבסדראניאוציא.

זהלאביתחיים כהן: זהלאהמנהל, שמינהאתמשרדהאדריכליםזהמשרדהשיכון מי



 
 

 
 

שמש,זהמשרדהשיכון.

זהלאועדתגבולותגם.ניב ויזל:

וציאאותישאנימערבב,אנידיברתיעלועדתגבולותואמרתימשרדהפנים,אלתחיים כהן:

ואנילאאמרתישאניאתהאומרשאנימערבבביןועדתגבולות,שמרדהפניםזה

ועדתגבולותמשרדהשיכוןהםהמתכננים.עכשיומהשאמרתשאנחנולאהגשנו

רזתיפהבפניכלשוםבקשה,שאנחנולאהגשנושוםבקשהאניחושבשאניהכ

וזה אניהכרזתי זה, המליאההזאתשאנחנוהולכיםכגוףאחדידאחתואנחנו

מופיעבכלההקלטותבכלהישיבותוגםשבאתילמועצהוישבתיאיתכםגםעם

ממשיכיםבדרךהזו לךשאנחנו אמרתי גםאיתךואני המהנדסתשלהמועצה,

ואיאפשרלבואולהגידפהשלאאמרנו.

זל:ניב וי ב תלך אל לך אומר אני אתהלא90–אז לישיבה בא לא להםשאתה ותגיד

על לחתוםאיתך מוכן איתםאתהוהמועצהאני אתהלאעובד פעולה, משתף

אותומכתב.

אניאמרתיאתזהואניביקשתיאתזהכברכמהפעמיםאיאפשרלהגידשלאחיים כהן:

הכרזתי.

ניב ויזל: אםאין זהעודשאלות? אגידלפני אני עובריםלסדרהיום. עודשאלותאנחנו

שאלואותיכמהחברהמליאהלפנישנכנסיםלזה,עודדבראחד,אנחנוהוצאנו

זהאנשים המליאהסייבדהדייטאחרי הוציאהלכלחברי עדי הוציאה, רחלי

סמינרועדיםבאילתקיבלתםסייבדהדייט5-2292–אמרולישלאקיבלואזב

.5-2292תרשמואתזה,אנחנועובדיםעלזהונוציאגםכשיהיהאתהסדרהיום

 223/1אישור פרוטוקול מליאה מתאריך  5סעיף 

לאקיבלנוהערותאנחנורוציםלאשר.9225אישורפרוטוקולמליאהמתאריך:ניב ויזל

לשםהפרוטוקול.אנירקלסדראניאומראישורפרוטוקול,אישורזהאםאין

מתנגדיםאניממשיךאניאבקשבשביללאלהלהותאתכםאםישמתנגדים

?אין.מאשרים.ישמתנגדים9225209תרימואתהיד.אישורמליאהמתאריך



 
 

 
 

 הגדלת סעיף תקציבי /סעיף 

לסדריוםהגדלתסעיףתקציביאנחנולפני5ערבטובלכולםאנחנובסעיף עו"ד ורד כהן:

שנתייםאישרנותכניתהעשרהבביתהספרעיןכרם,ומהשאנחנומבקשיםהיום

לאשרזההגדלהלאותוהסכםלתכניתהעשרהנוספתספציפיתבסךכוללשל

ובתתלמידיביתהספר.מישהומתנגד?מאושר.לט₪02,222

פתיחת כרטיס קומסיין עבור שני עובדים חדשים 7סעיף 

בכלמליאהישלנוסעיפיםטכניים,ישלנופשוטשניעובדיםחדשיםבועדהעו"ד ורד כהן:

כדישהםיוכלוהמקומיתאנחנורוציםלאשרלהםפתיחתכרטיסקומסיין

להיכנסלמערכת,האחדזהשילווקחיוהשניזהאושריאוחיוןמישהומתנגד?

מאושר.

אלוניישראלמושבבקוע,אנירוצהלצייןבאמתאתהעבודהשלהועדהלבנייןאלוני ישראל:

עירגםבתכנוןברישויעושיםעבודהיפהמאודאבלאניחושבשחסרשםעודכוח

גםעםועדותאחרות,במועצותאזוריותאחרותואנירוצהלהגידאדם,אניעובד

לכםשהועדהשלנוהתקדמהולפניהרבהשניםבצעדיענקאבלצריכיםעודעזרה

שלאנשימקצועלשחררחסמים.

אניאענהשאנחנוהיוםישבנוואנימקווהשכברהוספנועודאדםלאיודעאיפהניב ויזל:

בלכברעברנומכרזיםוהוספנועודפיקוחועודלתכניותשמעוןגםשמעוןפנה,א

ברישוי.

אכןאלהשאנחנומאשריםהיוםהעובדיםהאלההםשניעובדיםחדשיםבועדה.עו"ד ורד כהן:

מישהומתנגד?אושר

 הסמכת פקחית במחלקת השירות הווטרינרי 2סעיף 

חעו"ד ורד כהן: הווטרינרי השירות במחלקת פקחית של אישרנוהסמכה אנחנו ישראלי נית

בעברשניפקחיםהיאהפקחיתהנוספתהיאסיימהבשעהטובהאתהקורסולכן

מישהו יום בסדר אליכם ששלחתי הנוסח לפי אותה להסמיך מבקשים אנחנו

מתנגד?מאושר.



 
 

 
 

 הארכת התקשרות עם איגוד ערים דרום יהודה   6סעיף 

דומים,אניאדברעלכלאחדבנפרדאבלשניהםזההםסעיפים2וסעיף4סעיףעו"ד ורד כהן:

האחד4תוצרשלדיוןשנמצאבועדתמכרזים.יששנימכרזיםנתחילעםסעיף

ישמכרזשהסתיים עםאיגודדרוםעריםהמטמנה, זההסכםהתקשרותשלנו

ישכמהדבריםשבועדת אנחנוכבריצאנולמכרזחדשאבלזוכהעודלאנבחר,

נהחבריהועדהביקשולערוךאיזהשהיאבדיקהואמורלהתקייםמכרזיםאחרו

כדי למליאה זה את מביאים אנחנו לכן שתתכנס מכרזים בועדת נוסף דיון

לאפשרלנולהמשיךהתקשרותעםהספקהנוכחיבמכרזשלמעשהכברהסתיים

לכןזההסיבהשזהבאלמליאה,עדשיוכרזזוכהבמסגרתהמכרזשכברפורסם.

רקאומרשהמכרזפורסםבמועדזהלאשהתמהמהועםפרסוםהמכרזאלאאני

שעלועלמיניסוגיותמקצועיותכאלהואחרותולכןזהמשהושהיהדרושליבון

נוסף.לכןאנחנומבקשיםאתהאישורשלהמליאהלהארכתהתקשרותעדליום

אנח5224209 זוכה יהיה ולא במידה ולהחליט להתכנס אמורה הועדה נבוא. נו

לאממהריםלהאריךבתקופותארוכותבכלזאתזהאישורמיוחד אנחנו שוב,

אנחנומעדיפיםלעשותאתזהלפיהספרעםמכרזבועדתמכרזיםוזוכהשאמור

אוכןאולא.

אםההחלטהתתקבללפני.שמעון קינן:

לזכייהשלזוכהאועד5224אזאנימקבלתאתהערהשלךאנחנונגידשזהעדעו"ד ורד כהן:

לפיועדתהמכרזיםלפיהמוקדםמבניהםמישהומתנגדלנוסחהזה?אנחנונוסיף

אתזה,זהמופיעבהקלטהוזהיופיעבפרוטוקול.

תסלחיליעלהבורותמהזהקומסיין.דובר:

אנחנובסעיףהקודםאבלזהאיזהשהיאתוכנהכדילאפשרזהמשהוטכנולוגיעו"ד ורד כהן:

שהםיוכלולצפותבכלהמערךהממוחשבהםצריכיםאישורמיוחד.נותניםכדי

להם,אישורמיוחד.

זהכרטיסדיגטליבשבילקולותקוראים.כלפעםמחדששאלוכלפעםכלאחדניב ויזל:



 
 

 
 

עםהשםשלוצריךאישור.

ממשזהלארקאישורמליאהאנחנוחותמיםאחרכךעלבקשהשעוברתהלאהעו"ד ורד כהן:

ככה.

 הארכת התקשרות עם חברת בר ניר 2סעיף 

זהגםסעיףלהארכתהתקשרותעםחברתברנירלהנהלתחשבונותגםפהישעו"ד ורד כהן:

בועדתהמכרזיםאניחושבתשזהדיוןשלישיבמספראורביעיאםישפה דיון

 עוד יש זוכה על הוכרז לא עדיין טועה אני אם אותי יתקנו ועדה שלבחברי

שועדתהמכרזיםהחליטהשצריךלעבורולכןגםפהאנחנומבקשיםהארכהשל

ליום עד מבניהם5224המליאה המוקדם לפי ועדתהמכרזים של להחלטה או

במידהולאיקבעכמובןשנצטרךלבואשובלמליאה.מישהומתנגד?אושר.

 דיון בעניין מתווה הסעות 8סעיף 

ניב ויזל: 3בנושא יודע אני נושא מליאה, חברי מספר וחבל3שפנו פשוט מאוד זה

שיוצאיםכלמינידברים.מתווההסעות,מתווההסעותזהמתווהשהחלטנועליו

במושבאורהלפנישלוששנניםאושנתייםוחציהחלטנואתהמתווההזהלמשך

וכןהלאהשוםדברלאהשתנהעד חמששניםכלשנהיורדתכיתהוכןהלאה,

תחילההקורונה,שהתחילההקורונהביקשנולשנותאתהמתווהכיאפשראשרה

היהלהסיעאוטובוסשלםלפיכיתותז,ח,טלכלדברלירושליםלביתשמשוכן

שחוזרים זה פה אומרים עכישו שאנחנו מה המתווה, את והפסקנו הלאה

חוזריםלמתווה,חוזריםלמתווהשהיהקייםלכןאנילאמביןאיפהההתנגדות,

 הבעיההיאשנשארו איפההבעיה? שבועותחודשלסיוםהלימודים5למתווה,

לחזורלמתווהבשבועייםהקרוביםלהערכתיולהערכתאנשיהמקצועיעשהיותר

אומריםחוזריםלמתווההרגילואפשרלכתובשמספטמבר מהאנחנו לכן בלגן

מ כל לשפר מאמץ כל נעשה אנחנו הרגיל, למתווה לעשותחוזרים שאפשר ה

בהסעותעדסוףהשנההזאתאבלאיאפשרעכשיולהתחיללחזורלכלההסעות

שלאעבדוולהתחיללחזורלמתווההקייםכברבשבועייםהקרוביםזההכל,לכן



 
 

 
 

גםהעותריםהיהעתירהשלכלמיניכאלהשלקחולהםכסףוכלמינילאמבין

יןכיאנחנוחוזריםלמתווה,אזבכלללמהאבלכלהעותריםאניפשוטלאמב

אנחנו אם לכולם שיבושם הקרובים השבועיים נגד ולצאת לעתור רוצים אם

כמליאהחוזריםוהבטחתישהקורונהתיגמרוהקורונהנגמרהאנחנובשבועיים

בספטמבר שאפשר טובה הכי בצורה התלמידים את להסיע נמשיך הקרובים

זהיבואלמליאהנוספתבאוגוסטאוחוזריםלמתווההקודםאםנרצהלשנות

לפניאםנרצהכרגעאנחנובכלללאמדבריםעלזהאנחנוחוזריםלמתווהלכןזה

מייתראתכלהשמועותואתכלהדברים.למהזהעולה?כיהשופטאמרשצריך

חוזרים אומרהנהאנחנו אני לאלכן או לקבלהחלטהאםחזוריםלמתווהכן

אהיתההחלטתהמליאה.למתווהכיזאתממיל

אניאחדדמשהולפרוטוקולואחרכךתקבלאתרשותהדיבור.ניבהסבירמצויןעו"ד ורד כהן:

אנירקאחדדאתהענייןהזהשלשבועייםשנותרועדסוףהחודששנשאר.צריך

להביןאנחנוכןקיימנוישיבותפנימיותאצלראשהמועצה,עםכלהאחראיםגם

בחינו קבלנים,מנהלים מול הסכמים של עניין פה יש הסעות במחלקת וגם ך

חוזיםדבריםשצריךלהיערךלהםמראשוזאתהסיבהשאיאפשרלעשותאתזה

הרגע.לענייןאותודיוןבמליאהבביתהמשפטניבהסבירמצוין-הרגעל-מידמ

חנוהעתירההזאתהוגשהבאפרילונדונהרקכעתלנוכחכלהדחיותשהוגשואנ

החלטנו שאנחנו פשוטה אחת מסיבה שהוגשו הדחיות לכל הסכמנו כמובן

החלטהאךורקלענייןזמןהקורונהולכןמעתשהקורונההסתיימהכלההחלטה

מראשהיתהשברגעשהקורונהתסתייםגםההחלטהתהיהבטלהמאליהוזהכל

ההסתייגויותושללהאמירות.

והקורונהלאהסתשמעון קינן: והקורונהלאהסתיימהמאחר מאחר אישלאהכריז יימה,

ואישבמדינתישראללאהכריזשהסתיימההקורונהוחוזריםלהכלשגרתיאני

חוזריםלמתווההרגילוהכלבהתאםלהנחיות921–ביקשתימההנהלהשהחלמ

משרדהביראותומשרדהחינוךלארוציםלחזורעודפעםלדיונים.



 
 

 
 

לדעו"ד ורד כהן: לאאין זה שמעון הערה על תודה נחדד, ואנחנו נכון זה יום ילד מה עת

למתכונתרגילה לחזור הנחהשאפשר החינוך שהקורונההסתיימהזהשמשרד

ולכןהתעוררההשאלה.תודהעלהחידודוהתיקוןזהנכוןהקורונהלאהסתיימו.

השאלהמההיוסיידוף רוסי: קודםכלמסכיםעםמהשאומרשמעון היוםלאאני םקורה,

מסיעיםאותםהםטועניםשלאמסיעים.

כלעו"ד ורד כהן: זה על והשאטלים קו הרב עם המליאה שהחליטה במתווה מסיעים היום

,זהבהתאםלהחלטההדיוןזאתאומרתשישהסעותאבללאכמוקודםזההכל

פה. מסבירים שאנחנו מה קורונה, בזמן שהתקבלה המועצה מליאת של

.0224–הלימודיםמסתיימיםב

ומואסתר לחמן: מה מושג לי שאין כך אושר הזה שהמתווה אחרי למליאה הצטרפתי אני

של לשיטה שעברו יודעת רק אני זה מה שמסביר מסמך לקבל שמחה והייתי

אלייואמרולישאיןלנו,לנואיןשאטליםבישובאומריםלהוריםהשאטליםבאו

שיסיעואתהילדיםלישובהקרוב,שזהלאכלכךריאלילבקשמהוריםלעשות

אתזהכלבוקר.

מישלאלומדבמוסדותשלמטהיהודהומישלאעומדבמתווה.ניב ויזל:

בכללאסתר לחמן: ולאצריך מטהיהודה של במוסדות ללמוד חושבתשצריך אני אגב דרך

להיכנסלויכוחהזהולכןאמרתישאנילאמכירהמההמתווהשאישרתםאבל

ההוריםהאלהטועניםשלפניהקורונההיהלהםשאטליםיכוללהיותשזהלא

העניין עם מה השאלה דבר שום להם אין וכרגע בכתב לי ושלחו שלנכון

השאטליםיש,איןלאהודיעולהםכלום.

אנילאהייתיבהנהלהאבלאניכתבתיעלזהמיילאנילאיודעתאםהדיוןכרגעשלומציון לולו:

ישנהאתההחלטהשלכםכןאולאואתםיודעיםמהאנילאיודעתאםזהמשנה

כדירקטוריון כמועצה אחריות לנו שיש חושבת אני זאת עם הזה, שלבשלב

המועצהכאן,אניכתבתיאתזהגםלחבריההנהלהכאןישמעטמאודשירותים

ועל שהמועצהנותנתלתושביםשישלהםהשפעהכלכךישירהבחייהיוםיום,



 
 

 
 

כמו הקורונה תום לפני עוד עצמם את שיכינו מהמועצה מצפה הייתי כן כן,

לכםזמןלהתכונןשאנחנומאודנהניםלהתבטאמולמשרדהחינוךמהלאהיה

לבקר יודעים אנחנו הקודם מהסגר להתכונן שנה לכם היה לא הסגר, שיגמר

צריכיםלהתסכלעל אותוטובמאודואנחנולאמסתכליםרגעעלעצמנוהיינו

הדברהזהלפניהסוףכברשבועייםשהםבמתווהרגילשהמערכתכולהחזרהלא

רקז',כולםחזרולמתווהרגיל.

לאכולםחזרולמתווהרגילאלתגידי,זהבדיוקממשיך.ניב ויזל:

כולהשלומצי בן לולו: נמצאת שבועיים כבר החינוך מערכת החינוך מערכת על מדברת אני

במידהולא0224בלימודיםרגיליםזההשירותשאנחנונותניםלאנשיםישלנועד

רדהחינוךעודלאיאריכואתשנתהלימודיםוגםאתזהאנחנולאיודעיםכימש

כולםללימודים ביוםשחזרו צריכיםלעשותמאמץעל וואלההיינו לנו, הודיע

להחזיראתהמתווהשלההסעותזההאחריותשלנו.

דיברהבנחתרוחעלפניותתושביםשכנראהלאמנומסיםרחל אלון: שלומצי מנסהרים,

אני אם בתפקידי מועלת שאני פניות מקבלת אני הרים אתבנס מעבירה לא

בהסכמים תעמוד שהמועצה כדי משפט לבתי לפנות צריכים אנשים למליאה,

ובהבטחותשניתנולהם,מתווהההסעותוהצמצוםשלהםנעשובמחשבתתחילה,

לאיכוללהיותשאנימבקשתלקבלאתהצעתההחלטהכדילדעתעלמהיהיה

לאיודעתעלמהמדברים עדעכשיו ואני מהסוקולדדיון לפימהמחליטים, ,

מביאיםלאישורהמליאה,מהלאמביאיםלאישורהמליאה,אניכחברתמליאה

שואלתמהעומדפהעלהפרקשתיקה,מנציגיהמועצהאםאנחנוהחלטנוכנציגי

ביום ... הרישום, לאזור מחוץ קבענו שאנחנו מגבלות באותם להסיע המליאה

הכמושאנחנויודעיםלהאריךמכרזיםעדלאיהיוהסעותלפיהמתוו122ראשון

כיישצורךאזלהיתלותבאיזהשהיאבירוקרטיהאובחוזיםשקיימיםאו5-224

לאקיימים,חברתההסעותזכתהבמכרזנפלהעלכולנובקורונהלאיכוללהיות

שהחברהשצריכהלהסיעאתהתלמידיםלאיודעתלעשותאתזהמיוםראשון



 
 

 
 

שמערכתהחינוךחזרהלתפקדבאופןמלא.9225–בבבוקרכשלאלומר

אנירקמבקשזהפרוטקולוזהמוקלטאזלהגידדבריםנכונים.ניב ויזל:

איןלישוםבעיהשהדבריםמוקלטים.רחל אלון:

זהלא0224עד9225–ממעלההחמישה.הדבריםנאמרובצורהברורהלדוגמאביואב ויצמן:

ולאחודשזהתקופהמשמעותיתלאותםילדיםואותםתקופהזהלאשבועיים

משפחותאיןסידורהולםוהסעותשלהםבשביללהגיעולחזור.אניחושב

שחייביםאנחנולהציףאתזהולסדראתזהכמהשיותרמהר.זהשאנחנו

חוזריםבספמטברזהבשורהטובהוזאתהחלטההמליאהוכלהכבודלמועצה

לאאמוריםבאחריותשלנושזהיחזורכמהשיותרשמקדמתועושהאתזה,ו

מהר,ובמתווההקייםכפישהוסברליבאופןמאודברוראפשרלעבותולהגביר

אתהשאטלים.

זהשנידבריםשונים.ניב ויזל:

בנושאההסעותמהשקורהבעצםשהפגיעהבתושביםזהיוםיומיומישלאימימה אליאסאני:

יפוטשלמועצהלהסיעלבתיספררעותזהממשמביןשאתהגרבקצהגבולש

קושיולכןכןישמאמץישצורךלעשותמאמץכדי,אנילאמדברתעלנחושהאני

ההסעות את לעשות מקשה מאוד וזה ישוביםשנמצאים כמה עוד על מדברת

האלולהוריםמידיבוקרולמצואתמרוניםולכןצריךלעשותמאמץלמצואאיך

עושיםאתזה.

עודמישהו,אנייכוללענות?ניב ויזל:

נאמרשלומי מגנזי: הקורונה לאור החדש ההסעות מתווה לגבי ההחלטה שהתקבלה מהרגע

שלאקיבלתאתזהאםהיית שהיהקוראאתהחלטתהמליאהצרלי שםמי

פונההייתמקבלתאתזהממני,נאמרשםבמפורששזהלתקופתהקורונהבלבד,

התקבלהכמותהשאטליםשהוספנובגללשרצינו...בגללשהיהברגעשההחלטה

צורךלפלחאתזהטוביותרבסופושליוםלאהיהקשרביןההחלטהשהתקבלה

לביןמהשעשינוכמהשהוספנועודשטאליםועודאוטובוסיםכדילנסותלשפר



 
 

 
 

במקסימוםשניתןלתתלילדים.נשאלתשאלהזהמהשעשינובתקופתהקורונה

ואניאומרלכםמישיראהאתההחלטהכפישהתקבלהבפועלמהשקורההיום

בשביל והוספנו להוציאאתזהולהראותלכםכמהשיפרנו להיותשצריך יכול

לתתמענהמכיווןשכלפעםהופתענומחדשלגבימילומד,ומילאלומדואיפה

צריכיםלהיכנסלומדים,ובאיזהימיםובאיזהשעות.לגביהסטייההאםאנחנו

שאנחנו שבועיים, לפני ללימודים חזרו שכולם מהרגע או היום הזה למהלך

כפי אתהמסלול חזרה להכניס לכם יקח זמן כמה ההסעות מערך את שאלנו

שאנחנוחוזריםאליולמתווההרגילנאמרלנושזהמהלךשלשבועיים,שלושה

גדו יותר הרבה תסכול מייצר הזה בזמן שקורה הכאוס זה תבינו 0022ל

עצמנו את ששאלנו והשאלה למסלול אותם להחזיר שצריך ביום אוטובוסים

מתוךרצוןבאמתלתתאתהמענההטובביותרהאםאנחנונכנסיםלמהלךהזה

לכםשכל מזכיר אני אחרון דבר הסוף. עד אותו מושכים או ומיד כאן עכשיו

ישלי921–שניםאנחנונמצאיםב2התהליךהזהנמשך יב' יא' עםכיתותי',

מהאתםמעדיפים923או921–יסודלהניחשתלמידייא,יב'שנשאלאותםב

בגרות לבחינות הולכים אתם כי חודשי חופשי או הרגילות ההסעות את

יסוד לי יש אחר דבר כל או עשרה בשתי ומסיימים בעשר ללמוד ומתחילים

בצ אצלנו גם הרים בנס אצלכם שגם האחריםלהניח בישובים גם הדסה, ור

תלמידייא'יב'יגידווואלהרוציםאתמתווהההסעותבמתכונתשהיתהתנולנו

חודשיחופשיוזהמהשנעשה.מהשישארלעשותמהשישארלעשות,מהשאני

אומרזההמצבשבואנחנונמצאיםלחשובשישבנורגלעלרגלולאדנובזהולא

עלזה,זהרחוקמהמציאות,אניאומרעםזההתכוננוהתלבטנובזה,ולאחשבנו

וזהתהליךקבלתההחלטותשלנו.

שלומילאהתייחסנולתחבורהציבורית.איךאפשרלהגידאתזה.ימימה אליאסאני:

איאפשרלהגידשאםהיינושואליםאתהסטודנטיםהיואומריםכךוכךהסבבסמאח סלאימה:

אנחנ מזה חוץ נעשה, לא ילדיםהזה על ולא ז' מכיתה ילדים על מדברים ו



 
 

 
 

מכיתותיא,יב.

ניב ויזל: הנההמתווה דבריםלאנכונים, להגיד לאמאשר אני תלמידים222ממשלא,

שלאבמתווההוסעובגללהקורונההוסעובנושאהזההםמהעותריםולהםלא

השנההבאהצריךלחזורלכןאיןלנומהלהחליטבכלל,לכןצריךלהביןהמתוו

ז',חלאיסעשנההבאהבכלמקרה,מדובר-עדכיתהי'השנהכיתהט'כלמישב

עלמספרעותרים,העותריםהאלהלאזכולאפעםראשונהלאפעםשניהוגםלא

יזכופעםשלישיתוגםלאפעםרביעית.הדברהיחידשאמרנוולכןזהגםמסובך,

זהכןלקראתםשנמשיךלעשותאו תודברעדסוףהשנהבשביללאלפגועולכן

בהםומישהיהלושאטלימשיךלהיותלושאטלכיאחרתלאתהיהלוהסעה

בכלל.אזתסתכלועלזהגםבצדההפוךאחריששקלנואתכלהשיקוליםואתכל

הפלפוליםאנחנוגםצריכיםלהיותאחראיםלטובתהציבור,ואניאומרפהאם

ודעזרהעדסוףהשנהאנחנונעזור,אבלאםאתםרוציםיצטרכועודשאטלאוע

לחזורלמתווההרגיליהיהלייותרכלכליכיאנילאצריךלהסיעאתכולםואני

את נגמור בואו הקורונה במשך מספיק נפגעו האלה הילדים לפגוע, רוצה לא

השנהואזחוזריםלמתווה,הנהאניאומרמוקלטשלושפעמיםחזוריםלמתווה,

לא בנטף גם במקוםאחר או נראהשישבעיהבנטף אםאנחנו בחודשהקרוב

כולםזכאיםבכלל,הםלאזכאיםלכןאםהםמקבליםאיזהאפשרותשלשאטל

בתקופת להם עזרנו אנחנו כי תודה, המועצה למליאת להגיד צריכים הם

שלנוהקורונה.נוראמוזרשתמידיודעיםלהפוךאתהכלבדיוקהפוךלהחלטות

מספיקאחראייםגם המליאהשאנחנו בחברי גאהבנו חוזרואומראני אני אז

נאלפנותחסר חסרמשהו במתווהוגםבתקופתהקורונהואםחסרשאטלאו

חודשחסרשבוענעזורככלהניתן,לשנותמתוויםלחודש,חבריםהםלאזכאים

להסעהבכלל.

לפיהחלטהשהתקבלהבביתהמשפט,הדיוןהזהדיוןהזהמתקייםבסדריוםעשמעון קינן:

שמתקייםפהעכשיוהואלאדיוןשמוזמןלצורךהחלטהעלמתווהכזהאו



 
 

 
 

מתווהאחר,תלוימתווהאולאתלוימתווהולכןהיהפההיאמבהירהאת

החלטתביתהמשפטלחבריהמליאה...זההכל.

ישממילאההחלטהשלהמועצההסברתיאתזהואמרתיפשוטהסברתעו"ד ורד כהן:

שהמליאהקיבלהבראשיתהקורונההיאבטלהמאליהכיהיאקיבלהאותה

לזמןקצובבתקופתהקורונהשמשרדהחינוךשינהאתכלמערךהלימודים,

הסיבהשאנחנודניםזהבאמתשמעוןמחדדהיתהוהתחלתיבזהההחלטהשל

ההזו,הממהאמרנוממילאביתהמשפטהיתהלדוןבמליאתהמועצהבסוגי

המליאהכברהחליטהשברגעשזהמתבטלאנחנוחוזריםלמתווההקודם.רק

לחדד,רקלחדד,אנחנולאמדבריםעלאותומתווהשניבדיברבאורה,זהמתווה

שסיימנואיתוגםבערכאותמשפטיותוהואלאעומדנקודה.הדברהיחיד

ספציפילתקופההספציפיתשלהקורונהשאנחנודניםבוהיוםזהאותומתווה

מדועאנחנואומריםכאןשישאיזהשהואשינויקלבגללשזהלאאנחנובסך

הכלמבקשיםאתאישורהמליאהלהמשיךאתהמתווהשנקבעלקורונהעד

לסיוםשנתהלימודיםהנוכחיתולמה,מסביריםפהאנשיהמקצועיותרטוב

לתקופההקצרהשנותרהלשנתהלימודיםממנילמה,כיהלכווחזרואחורה

רכביםהרבהיותר0022מורכבת,תעשהלפימנהלמחלקתהתחבורהשמנהל

טובמכלאחדשיושבכאןמורכבת,אומרהמנהלזהיעשהיותרבלגןמסדרזאת

הסיבהשאנחנו,זאתהסיבה.

אשלומציון לולו: אני התשובה. שזאת כמועצה בשבילנו מתביישת ממש למהאני לך סביר

התשובהגרועההיאגרועהכיהמתווההיהצריךלהיותעםהבלגןעםהמורכבות

היתהצריכהלהיותלפנישבועייםועודשבועזהיגמרעכשיומדבריםעללימודים

ביוליאזמהגםאתיוליהםצריכיםלסחוב?איזהמןתשובהזאת.

ואניב ויזל: גאהבהחלטהבשונהממך אני אתצעקתואנישלומצי שלומצי אומרלך, ני

אענהלךאנילאנשארחייבאתיכולהלצעוקעודמאהפעם,וגםלכם.תקשיבו

רגעקודםכלאניחוזרואומראנחנוהלכנולקראתהתלמידיםכיהםלאזכאים



 
 

 
 

להסעות,אניאומרעודפעםאםחוזריםתבינירחלמהאתאומרתוגםשלומצי

הסעותמחרבבוקרזהאומרשמאותתלמידיםלאמוסעיםאםחוזריםלמתווהה

בכללזהקודםכללאמוסעיםבכללכילפיהמתווהלאמגיעהלהםהסעה.זה

ממשלאסבבה,ממשלא.

סבבה.שלומציון לולו:

מהבדיוקסבבה.שמעון קינן:

פה שלומציון לולו: היו המתווה של הזאת ההחלטה את שכל מאוד הרבה עם קיבלנו אנחנו

מבחינת המתווההיהנכון דיוניםבהנהלהעלהמתווה, דיוניםעלהמתווההיו

שניםאנחנורוציםלהורידאתכלההסעות.2המועצהלמהכיבמהלךשלשל

היהקורונההיהמשהוהשנההזאתשינוקצת.שעמון קינן:

כסףל:ניב ויז תעזבו מורכבות איזה יש היום למתווה חוזרים אם פעם עוד תקשיבי

אנחנו העניין, לא זה העניין לא זה כסף על פעםאחת חשבנו שלא לי תאמינו

ולהגידשהתכוננו אתםצריכיםלהבין למתווהזהלארקנושא, חוזריםעכשיו

ששמעתיפה,כיאףלזהאולאהתכוננולזהזהשטותגדולהזהשטותהכיגדולה

בלילהלהכיןאתעצמולמחרבבוקרשהממשלה90–אחדמכםלאישבפהב

מחליטהפעםאחתכיתותד',כולםגיבוריםאניאחראיאףאחדלאאחראי,אני

חכמה, מאוד בצורה פה החלטנו ואנחנו אחרי, אני לשלוםהתלמידים אחראי

וללכתלפניםמשורתהדיןולאמאודטובהללכתלמתווהאחרבתקופתהקורונה

לעשותחשבון,לאלעשותחשבוןכןמתווהלאמתווהניתןלכולםאתהשאטלים

תלמידיםעכשיושלאיוכלולגמור522,522,022לשנותאתהכלולפגועבאותם

אתהשנההזאתכמושצריךשלאיהיהלהםבכללכלוםלאיהיהחכםאנילא

דדים.מהאניאומרישלנוחודש,חודשושבועלארוצהלפגועבהוריםיששניצ

יודעמהיקרהבמדינהאםהקורונהתחזוראםיסגרולאיסגרוהכלקורהפהלא

הבאה שנה השנה, את נגמור בואו לדון מאיתנו ביקשו בלגן עכשיו לעשות

בלאוהכיחוזריםלמתווהעלמההויכוחפהאנילא התחייבנולחזורלמתווה,



 
 

 
 

על ספציפיתמבין בעיה יש שאם מזה יותר אמרתי להתווכח. רוצים חודש

בשאטליםננסהללכתלקראתבחודשהבאבשביללגמוראתזה,זהאמרתי,אני

מבקש,אנילאחושבשלהוריםהאלהשילמובתקופתהקורונהאניחושבשהם

לאשילמו,אניחושבשהלכנולקראתםבתקופתהקורונה.הלכנולקראתם.

שרוציםורד כהן:עו"ד  אלה של הקודמת בערכאה ההחלטה את לך מזכירה אני שלומצי

עלות בתשלום זה את לעשות צריכים יהודה מטה החכםשל למערך להצטרף

לעלות יכלו והם אחד שקל מהם גבינו לא הנוכחי במתווה מלאה שנתית

שלאבאו לקראתאלתגידי כשאומריםשלאבאו לשאטליםבלילשלםאגורה.

קראת.ל

גםניב ויזל: תהיו בואו רגע, בסוף, אנחנו לקחנו שלא בסדר לא שזה שמעון פה אומר

כולםלא כסף, עברהפהטלטלההמדינההזאתלאנשיםאין אחראיםבמקומי

עבדנואתואניכלאחדמהמקוםשלואנילאבוכהמייותרמסכןישפהעכשיו

מספרתלמידיםעדסוףהשנהלאחוזריםלמתווה,האםלערוךולשנותולפגועב

מתאים.

ועשיתשמעון קינן: הלכת אמרתי כטרוניה זה את לאאמרתי אני זה, את שמעתי אני ניב

לילדיםמעשהטובאתהחוטףבפניםלמהעשיתמעשהטוב.אנימוחהעלהסגנון

שלךכלפיחבריהמועצה.

 )מדברים ביחד(

ולייצגשלומי מגנזי: לפה להגיע הציבור למבקשי זהלהשיב ציבור כנציגי כולנו של התפקיד

זהנושאבאמתאניאומרלכםהדיוןשהתנהלפהאתםלאמביניםאת אותנו,

ברגע זה את אמרנו ברורה, ממש היתה המלאה התמונה המלאה, התמונה

אתההחל שהחלטנו מהרגע שונה, באופן נערנו הקורונה תקופת טהשהתחילה

הזאת,כמותהשינוייםוהתוספותשעשינוהלכהוגדלהאפשרלהציגאתזהאיך

למסלול בבוקר למחר מעבר של התוצאה היום, נמצאים אנחנו איפה התחלנו

רגילשלהסעותאומראתמהשאניאומרמספרגדולשלילדיםשנהנוהשנהולא



 
 

 
 

לא לרדתמהקפיטליסטהזה₪9222שילמו ולאלנסועואזולאכלוםיצטרכו

ישמהשהפיל ובסוף היתהעולההשאלהאיךאתםפוגעיםבהםבשנהכזאת,

אותםאניבאמתאומראתזה.היהמהלךפעמייםשלתביעהכנגדהמועצהאני

תוצאות,הייתימצפהמאותוגורםשפנהלתושביםוגבה2מסתכלעלהתוצאות

אפשרלה חזירלהםאתהכסףכימהםכסףלבדוקאתהתוצאותולבדוקאולי

התוצאותלאהיולאהגיונילצדהשני.

שלומיבואנמשיך.חיים כהן:

אנירוצהלהביןמהעומדלדיון.רחל אלון:

לאעומדלדיוןכלוםמהשאנחנומחויביםמביתמשפטתקשיביאמרהאתזהניב ויזל:

כלוםב לאעומדלדיון אסביראתזהפעםשלישית, יתמשפטורדפעמייםאני

ביקשמאיתנולעלותאתזהלמליאה.אנימציעהצעהלהצבעה.

לארחל אלון: למה החלטה לקבל רוצה אםאני נשלחה לא להצבעה הזאת ההצעה למה

מקבליםאתהפרטיםקודם.

אנחנוהחלטנובמליאה.ניב ויזל:

כילאקיבלנוהחלטהמראשזההמשמעותעו"ד ורד כהן: כתבנושישדיון שלדיוןמהאנחנו

מבקישם אנחנו הצבעה, תיערך ואז להחליט נבקש אנחנו ועכשיו פה שנערך

שנת לסוף עד קורונהימשך לזמן החלטהשהמתווהשנערך מהמליאהלאפשר

הוחלטממילאשחוזרים ובשנתהלימודיםהבאהזהכבר הלימודיםהנוכחית,

למתווההקודם.

הואחבריםביתמשפטאמרבשביללצניב ויזל: אבלאנחנו, עלזה, חובהתדונו אתידי

חוזרים ברור אחד דבר אומר אני עכשיו דנו, אז לדון אמר הוא תדונו. אמר

למתווהאיןליסמכותולאףאחדסמכותלשנותאתהמתווה,המתווהנשאר,כל

מהשאנחנוחוזריםלהבהיראנחנוחוזריםלמתווהבסיוםהשנההזאת,לקראת

הלימודים נחזורשנת שאם המצב שבחודשהקרוב מכיוון חודש נשאר הבאה.

יהיהיותרגרועממהשהיוםגםאפשרלסדראתזה,ואנחנוחושביםשזהעדיף



 
 

 
 

בגלל דבר שום בגלל ולא כספים בגלל לא חודש לעוד זה את למשוך החלטנו

שרוציםללכתעדסוףשנתהלימודים.

צריךזמןלהתארגן.רחל אלון:

קשורזניב ויזל: לא פעמים שלוש עוד זה את תגידי אם גם להתארגנות קשור לא ה

להתארגנותאנילארוצהלפגועבאנשיםלהתחילעודתביעהעכשיוכלמישלא

מגיעלוויצאמפהויתבעאתהמועצהבגללשהואלאנוסעבחודשייםהקרובים

ל.דיאניתגידוהשתגעתםאתםמביניםמהשאתםאומרים,אנחנובדקנואתהכ

שנת סוף עד הקורונה על שהחלטנו כמו להמשיך רוצים נצביע, בואו סיימתי

.תודהרבהזהיגמר9,מינמנע?2הלימודיםהאלהמיבעדיריםאתהיד.מינגד?

בסוףהזה.

אנירוצהלהתייחסלתהליךכיזהמשהושלפעמיםחוזרעלעצמובמליאותנורית יעקובוביץ:

טעונים מסודרתבנושאים בצורה המידע את להעביר הראוי שמן חושבת אני

כוללנתונים,כוללמההיה,כוללהצעההברורהמראשכדישנוכללעשותשיעורי

ביתולבדוקעםהציבורשלהםבמושבוככהיעשוישיבהמוקדמתזההיהברור

שזהיהיהדיוןטעוןואניחושבתשראוישיהיהמידעוגםרחלביקשהואףאחד

לאהגיבלהבמייל.

אתניב ויזל: קיבלתי פה. הצעה שום לי אין דיון קיימנו דיון לעשות ביקשו חברים

בקשתך.

דיוןזהדיון.נורית יעקוקוביץ:

זהמהשעשינואנילאכועסעלאףאחד.צריךהצבעהבגללשנשארחודש,ניב ויזל:

חתונהאנימצטערת.זהלצאתידיחובה.זההיתהשורהתנורית יעקוקוביץ:

אניקיבלתיאתבקשתךניב ויזל:

מהשמגנזיהציעהופץלכלחברייואב ויצמן: ישליקודםכלבקשה, יואבמעלההחמישה,

משמעות ומה התפתח זה איך בפועל קרה מה הסכים מה היה מה מליאה

התקציביתשלזהכדישכולנונוכללהציגאתזהגםבבית.



 
 

 
 

בכלמקרהתכננולעשותאתזהבסוףהשנההזאתכיזהשנהאחרתשנהשלניב ויזל:

שאטלים.ישכאלהשמאוד,מאודמרוציםבעיקרכאלהשלאמגיעלהםהסעה

בכללאזמהקרה,אנחנוכמליאהמאודאחראיתוגמרנואתהשנההזאתכמו

שצריךלכולםאניגאהבהחלטההזאתוזהבסדרגמורבואנעבורהאלה.

 מינוי נציג נחם במליאה 9עיף ס

עקבהתפטרותושלמריעקבלולאיאנחנומבקשיםלמנותאתמריפתחלולאי.רחלי משה:

שלוםלכולםאנייפתחלולאיממושבנוחםמהמושבהאחרוןגםחברועדיפתח לולאי:

האגודהשלהמושבהצטרפתיהשבועגםלמליאה,אנימהנדסמכונותבמקצועי

שניםוכיוםאניעוסקכבעלחברה4יבחילהמודיעיןפרשתילפנישנהשירת02

למתקניהרמהושמחלהצטרףכחברבמליאהושמחלהיותחלקמהקבוצה.

ברוךהבא.ישסעיףבחוקשצריךלהצהיראמוניםולאחרמכןאתהצריךהלגידרחלי משה:

נהאתשאתהמסכים,אנימתחייבלשמוראמוניםלמדינתישראלולמלאבאמו

שליחותיבמועצה.

מתחייבאני.יפתח לולאי:

בהצלחהברכותלכולם.ניב ויזל:

 עדכונים תקציביים /2סעיף 

ישלנופתיחתתב"ריםחדשים,אנחנורואיםאתתב"רמהותיתב"רתכנוןמשה אוחיון:

לוקחיםאתזהמקרנותרשות,ישלנועודכמהכיתותנגישות₪מיליון

זהתב"רשיפוץאולם3רמימוןהואמשרדהפנים,וסעיףאקוסטיותשהמקו

–ו122שהמקורהתקציביהשתתפותבעלים₪מיליון0קיהלתיבביתזית,

זהכלמהשישמכספיביטוחשהםצברו,גםמהקדנציההקודמת.9.922,222

אחרכךישלנומתקנימחזורופסולתועגלותאשפה,זהבדבריםהשוטפים.

 דכון תב"ריםע 22סעיף 

ישלנועדכוןתב"ראחדשלכבישיםבישובים,זהכלמיניתיקוניםכבישיםמשה אוחיון:

והסעיףהבאזהעבודותחשמלבישובים,תיקוניבטיחותשלחשמל.



 
 

 
 

עדכוני תקציב 25סעיף 

₪0,222,92,222כלפקודהשלתקציבמסעיףלסעיףאנחנומביאיםאתםרואיםמשה אוחיון:

אנחנומחויביםלהביאכלשינוילמליאה.₪

 5/29דו"חות כספיים של הועדים המקומיים לישובים לשנת  /2סעיף 

,וגם0291זהעודדבריםשוטפיםדו"חותכספייםשלהועדיםהמקומייםלשנתן:משה אוחיו

ואתזהאנחנו0209לשנת95גישתקציבומגישאותועכשיוזהסעיףמישלאה

מביאיםלמליאה.זהוערבטוב.

עד92.ישמישהומתנגדלאשרתב"רים95עדסעיף92אנחנומאשריםאתסעיףניב ויזל:

יריםאתהיד,אםלאאנחנומאשרים.95

 5/52תקציבי ישובים לשנת  27סעיף 

זהשלושהישובים,מישהומתנגד?0209תקציביםלישוביםלשנתזהאישוריואל ינון:

אנחנומאשריםותודהלכולם.ניב ויזל:
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