
 

 1עמוד   14/2/18פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך 

 

203694 

 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 39/12/18פרוטוקול מס' 

  14/2/18שהתקיימה ביום רביעי כ"ט בשבט תשע"ח, 

 במרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טוב 17:00בשעה 

 
  נכחו:

 סגן ומ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה ניב ויזל
 סגן ראש המועצה, טל שחר בני אלירז

 ספיר אבן שמעון ראובן
 אדרת זדה יצחק
 אורה נהרי שאול

 אשתאול חדד שמחה
 זית בית שושני יניב

 מאיר בית איציק בן אבו
 נקופה בית אבו דוד

 בקוע אלוני ישראל
 גיזו זביב אביחיל

 הראל פליישמן אבי
 זכריה יוסי משה

 זנוח כהן חיים

 השמונה יד דוד בר יוסף
 ישעי ורדי אלון

 כסלון ברוך בן שמעון
 אוריה כפר מוטי אליהו

 ר"בית מבוא סיידוף  ששון
 עלית  מוצא צמח ראובן

 מחסיה בנחמו עופר
 ציון מסילת משה רגב

 חמישה מעלה יהודאי אריאל
  מיכאל נוה ירמיהו דוד

 שלום נוה שביטה איאס
 נחושה מאיר סלם
 הרים נס אליהו צבי

 ור'עג אברהם גמו
 נקובה עין עימאד עוודאללה

 רפה עין יוסף ברהום
 צובה שני שמואל

 הדסה צור טיילו תומר

 צפרירים קחו רזיאלה
 רחל רמת דרומלביץ דוד

 שואבה צחי יצחק ששון
 שורש רם בראל

 שריגים ליאון )בובי( משה  יהושע
 תירוש דוד גבאי

 תעוז אליהו שמואל
 
 
 

 

  חסרו:
 ראש המועצה משה דדון
 בר גיורא טרם מונה
 גבעת ישעיהו טרם מונה
 קרית ענבים טרם מונה
 צרעה טרם מונה

 אביעזר רחמים מרדכי
 יערים גבעת גילי עוזרי

 גפן כהן דוד
 לוזית דדון אבי
 מטע נפתלי דדון
 אילן נוה ארמוזה ירון

 נחם ולני שמאי
 נחשון דן נאמן

 נטף מגל מאיר
 עמינדב אלעזר כהן
  צלפון פתיחי גיא

 רזיאל רמת אמיר אלעמי
 הדסה צור יעקב ממן

 הדסה צור בלומנפלד זהבית
 מיכה שדות דדון שמעון 
 תרום דניאל אברהם

  
  משתתפים:

 גזבר המועצה משה אוחיון  
 מבקר המועצה יואל ינון
 מנכ"ל המועצה פיני תורן

 מנהל עיר ללא אלימות סיון כהן טופול
 ראש מינהל החינוך ניב בר גיא

 מנהל האגף לשיפור פני הכפר משה סויסה
 
 

 :קהל

 

 קרית ענבים איזי אלקון
 משקיף מקיבוץ צרעה רן כוחן
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 סדר היום:
 הודעות יו"ר. .1

 בועדה מחוזית 26/3/18 -דיון בנושא תוכנית המתאר של המועצה ב 1.1
 .20/2/18 -כנס תיירות ב 1.2

 האיזון.קיצוץ במענק  1.3

 לרבנים בישובים.תקנים  1.4

 דיווח כנס מחוזי משרד השיכון בבית שמש. 1.5

 אישור רישום מטה יהודה כאזור חבל יין. 1.6

 

  26/12/17אישור פרוטוקול מליאת  המועצה מתאריך  .2
 

 : לאשר.הוחלט
 

 27/12/17אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .3
 

 .לאשר: הוחלט
 

 בנק ושינוי בעלי זכות חתימה רשות והורים בבתי ספר:אישור פתיחת חשבון  .4
 

שם 
 ביה"ס

בעלת זכות  פרטי הבנק
חתימה מנהל/ת 

 ביה"ס

לאשר מורשה 
 חתימה 

לאשר מורשה 
 חתימה

 לבטל זכות חתימה

דיסקונט סניף  השחר
 בית שמש 167

 שטרית שגית 
 29365749ת.ז 

 פרידמן דב 
 013648050ת.ז. 

  

 
 עין הרים

 599פועלים סניף 
 מלחה ירושלים 

 לילך זריהן
 022774020ת.ז. 

 מזל סיידוף 
 58397613ת.ז. 

 לילי בן עמי 
 036454502ת.ז. 

 אביגיל הורביץ 
 023865538 ת.ז.

      
עין נקובה 
 עין ראפה 

דיסקונט סניף 
 קניון הראל 510

' מס גאדה יוסף
 21815584. ז.ת

נגואה אבו היכל 
 027688233ת.ז. 

 ברהום באסם
 59507988. ז.ת

 

 
 .לאשר: הוחלט

 
אישור מינוי ועדת בטחון בישוב מבוא בית"ר: דב זוורלינג, ניר רוזנברג, משה הראל, רב"ש גדעון  .5

 גולדנברג. 
 

 .לאשר: הוחלט
 

 איתי ליאון. -אישור חבר ועדת ביקורת בישוב צור הדסה  .6
 

 .לאשר: הוחלט
 

 . $ 1500 -כ –אישור יציאה למשלחת מבוגרים במסגרת ברית ערים תאומות לנומברכט גרמניה  .7
 

 .לאשר: הוחלט
 

 2מנהלי בתי ספר +  15משתתפים  25-30/3/18אישור יציאה למשלחת חינוך לאסטוניה בחופשת פסח  .8
ת מעלו %50, ₪ 63,800מלווים מטעם מנהל החינוך סה"כ השתתפות המועצה בעלות המשלחת 

 .2018המשלחת, מתוך תקציב החינוך שאושר לשנת 
 

 .לאשר: הוחלט
 

אישור יציאה לסיור מקצועי לאדריכלים ומהנדסים בשרות הציבורי והפרטי בחו"ל בנושא "בניה  .9
 למהנדסת המועצה. 2018וך תקציב הועדה שאושר לשנת , מת₪ 8000 -ירוקה"  בחודש יוני בעלות של כ

 
 .לאשר: הוחלט
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 :2014דוחות כספיים בישובים לשנת אישור  .10

 
 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום שם הישוב

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

 481- 44- 1073 1029 רוא"ח -גזי מישל 31/12/2014 נוה אילן 1
 

 .לאשר: הוחלט
 

 :2015אישור דוחות כספיים בישובים לשנת 

        

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י ליוםדו"ח  שם הישוב  

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

 84 77 291 368 גלית חכם  31.12.2015 תעוז 1

 86- 203- 1252 1049 אלי בירנבוים רו"ח  31.12.2015 נתיב הל"ה 2

 675- 194- 1278 1084 גזי מישל ושות  31.12.2015 נוה אילן 3

 35 35 465 500 רוא"ח -אורן דניאלי  31.12.2015 נס הרים 4

 10202- 827- 1527 700 א.יהודיוף ושות'  31.12.2015 נוה שלום 5

 31.12.2015 צלפון 6
אורן -ברית פיקוח

 446- 48- 449 401 דניאלי
 

 יורד מסדר היום עד לבדיקה נוספת. וה שלוםהישוב נ, למעט לאשר: הוחלט
 
 

 :2016 אישור דוחות כספיים בישובים לשנת
 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום שם הישוב  

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

 372- 523- 1428 905 מידד הלוי ושות' 31.12.2016 עין רפא 1

 128- 594- 1202 608 מידד הלוי ושות' 31.12.2016 אבן ספיר 2

 166 82 310 392 גלית חכם  31.12.2016 תעוז 3

 31.12.2016 מחסיה  4
-יהודית קריסטל

 461- 79 152 231 רוא"ח 

 199- 31- 1616 1585 ר.סלמן ושות' רוא"ח  31.12.2016 נטף 5

 31.12.2016 נתיב הל"ה 6
אלי -ברית פיקוח

 255- 257- 1139 882 בירנבוים

 671 160 483 643 נפתלי שלו רוא"ח  31.12.2016 בר גיורא 7

 157 122 387 509 רוא"ח -אורן דניאלי  31.12.2016 נס הרים 8

 31.12.2016 צלפון 9
אורן -ברית פיקוח

 533- 91 420 511 דניאלי

 31.12.2016 גבעת ישעיהו 10
גלית -ברית פקוח

 236 15 520 535 חכם 
 

 .לאשר: הוחלט
 

 :2017אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת  .11

    

 (*) ר"למ מגורים  התקציב סך הישוב 'מס

 14.38 420 צלפון 1

 .לאשר: הוחלט        
 

   2018.  אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 12    
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 הישוב מס'
סך 

 מגורים למ"ר )*( התקציב 

 7.93 318 יד השמונה 1

 7.68 416 ישעי 2

 21.30 1,326 מוצא עילית 3

 11.97 1,600 צובה 4

 10.56 1,690 שורש 5

 25.30 4,001 בית זית 6

 11.57 250 נוה שלום 7

 7.9 350 נוה מיכאל 8

 10.56 394 תעוז 9

 12.34 548 גבעת ישעיהו 10

 7.45 620 אבן ספיר 11

 14.38 420 צלפון 12

 18.10 835 כפר אוריה 13

 12.44 15,861 צור הדסה 14

 7.25 300 צפרירים 15

 19.81 572 בר גיורא   16

 13.18 375 מחסיה 17

 9.43 1,100 נוה אילן 18
 

 .לאשר: הוחלט
 

על עבור כל פרויקט אשר ימומן  2019-2018אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים  .13
 ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון נפרד.

 
 .לאשר: הוחלט

 

 תבר"ים: .14

 פיתוח בתי עלמין 14.1

   
 

 תקציב מימוןמקור 

  

 

 200,000 משרד הדתות
  

 

 200,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 גיזו-סובה לתלמידים 14.2   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 910,830 משרד התחבורה
  

 

 227,708 קרנות הרשות
  

 

 1,138,538 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 פיתוח בישובים 14.3   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 6,000,000 מלוות מבנקים
  

 

 6,000,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר
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 עיצוב מרחבי למידה-בי"ס צורים 14.4
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 80,000 משרד החינוך
  

 

 80,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 עיצוב מרחבי למידה-בי"ס עין ראפה 14.5   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 80,000 החינוךמשרד 
  

 

 80,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 עיצוב מרחבי למידה-בי"ס עין נקובה ברנקו וייס 14.6   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 80,000 משרד החינוך
  

 

 80,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 עיצוב מרחבי למידה-בי"ס לביא ממ"ד 14.7   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 80,000 החינוךמשרד 
  

 

 80,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 מאסף ביוב ראשי-נווה שלום 14.8   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 1,827,781 מנהלת הביוב
  

 

 1,827,781 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 מענק תגבור 14.9   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 2,103,335 מנהלת הביוב
  

 

 2,103,335 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 קרן להלוואות 14.10   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 150,000 מקורות הרשות
  

 

 150,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 כיתות גן 2-צור הדסה 14.11   
   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 1,531,422 משרד החינוך
  

 

 1,531,422 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

 
 

 כיתות גן 2-הדסהצור  14.12   
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 תקציב מקור מימון

  

 

 1,531,422 משרד החינוך
  

 

 1,531,422 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר

    

    מעון מסילת ציון 14.13

   תקציב מקור מימון 

   3,000,000 משרד התעשיה והמסחר 

 

 3,000,000 ס"ה
  

 

 
 הוחלט: לאשר

    

 בניית בית המועצה -4141תב"ר  14.14
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 36,000,000 6,000,000- 42,000,000 מלוות מבנקים

 

 36,000,000 6,000,000- 42,000,000 סה"כ
     
 : לאשרהוחלט    

 
 .אישור מסמכי קרקע להקמת חוה חקלאית בבית ספר הר טוב  .15

     
 : לאשרהוחלט    
 

 עדכוני תקציב:    .16

 תקציב אגרות דתעדכון 

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 150- 150- 0 רווקות וכשרות נישואין,-הכנסות מאגרות דת 1357000/420

 150- 150- 0 סה"כ הכנסות  

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 150 150 0 דת-קבלניותעבודות  1857000/751

 150 150 0 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב ביוב  

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 7,328- 472 7,800- היטל ביוב  1472000/290

 7,328- 472 7,800- סה"כ הכנסות    

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 714 472- 1,186 השתת' -אגוד ערים לכבאות  1724000/830

 714 472- 1,186 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב בית ספר עין כרם   

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 514 200- 714 השתת' -אגוד ערים לכבאות  1724000/830

 1,280 200 1,080 הקצבה יעודית עין כרם  1815600/812

 1,794 0 1,794 סה"כ הוצאות   
 
 
 

 עדכון תקציב הג"א
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         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 27- 27- 0 השתת' רשויות תקציב הג"א 1223000/440

 27- 27- 0 סה"כ הכנסות    
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב הסעיףשם  מס' סעיף

 1,080 90- 1,170 בטחון -שכר 1721000/110

 642 125- 767 חשמלאים-שכר 1743000/110

 529 215 314 הג"א -שכר 1723000/110

 605 186 419 הג"א תיקונים ותחזוקה 1723000/420

 100 100 0 רכש ציוד התגוננות -הג"א 1723000/750

 13 1 12 הג"א פרסומים  1723000/780

 66 260- 326 אגוד ערים לכבאות השתת'  1724000/830

 3,035 27 3,008 סה"כ הוצאות   
 
 

 עדכון תקציב ועדה  

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 339 207 132 משכורות בודקים  1733410/110

 0 207- 207 ועדה –עבודות קבלניות  1731000/756

 339 0 132 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב חינוך

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 87 87 0 פעולות  -אופק+ריווח כיתות   1813250/760

 326 87- 413 השתת'  -אגוד ערים לכבאות  1724000/830

 413 0 413 סה"כ הוצאות   

 אב בית עין הרים-תקציב חינוךעדכון 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 270 94- 364 עין הרים -קבלנים  1813204/750

 439 94 345 עין הרים -שכר  1813204/110

 709 0 709 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב יד חריף

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 78- 78- 0 השתת' מ.החינוך מודל מוסיקלי מגזר ערבי 1325200/920

 50- 50- 0 השתת' מ.החינוך מודל מוסיקלי ישובי 1325200/921

 128- 128- 0 סה"כ הכנסות  
 
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 78 78 0 מודל מוסיקלי מגזר ערבי-קבלניותעבודות  1825200/750

 50 50 0 מודל מוסיקלי ישובי-עבודות קבלניות 1825200/751

 128 128 0 סה"כ הוצאות   
 
 
 

         הוצאות 
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 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 169 29 140 עבודות קבלניות ייעוץ 1613000/753

 21 29- 50 עבודות קבלניות יועץ תקשורת  1613000/758

 190 0 190 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב נוער

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 82 82   השתת' הורים/יישוב טיול חרמון  1328220/425

 82 82 0 סה"כ הכנסות  

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 82 82   טיול חרמון  1828205/756

 82 82 0 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב פרח  

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 9- 9- 0 תוכנית פרח -הכנסות ממשתתפים 1322400/420

 9- 9- 0 סה"כ הכנסות    

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 10 10 0 תוכנית פרח-שכר 1822400/110

 39 1- 40 עבודות קבלניות -פעולות תרבות  1822100/752

 10 9 0 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב שכר קב"ס

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 619 140 479 קב"סשכר  1817700/110

 414 140- 554 רזרבה חינוך 1819999/999

 1,033 0 1,033 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב תוכנית אתגרים 

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 201- 122- 79- תוכנית אתגרים -השתת' מ' החינוך 1328200/923

 10- 0 10- גביה ממשתתפים תוכנית אתגרים  1328200/422

 211- 122- 89- סה"כ הכנסות    
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 151 28 123 תוכנית אתגרים במגזר הערבי  1828200/754

 120 120 0 תוכנית אתגרים במגזר הערבי  -שכר  1828210/110

 488 26- 514 השתת'  -אגוד ערים לכבאות  1724000/830

 759 122 637 סה"כ הוצאות   
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 
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         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 103- 0 103- השתת' משרד הרווחה 1343920/930

 518- 6- 512- החינוךהשתת' משרד  1349320/920

 38- 11- 27- השתת' משרד הבריאות 1349320/940

 659- 17- 642- סה"כ הכנסות  
 

         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 188 24 164 רווחה פעולות -תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843920/840

 44 50- 94 חינוך שכר-לאומית לילדים בסיכון תוכנית 1843921/110

 99 66 33 חינוך פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843921/750

 137 43 94 נוער שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/110

 53 47- 100 נוער פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/750

 10 10 0 נוער הצטיידות -לאומית לילדים בסיכון תוכנית 1843922/930

 317 84 233 חינוך שפ"י שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843923/110

 30 65- 95 חינוך שפ"י פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843923/750

 0 24- 24 רווחה שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843924/110

 0   0 רווחה פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843924/750

 690 17 673 סה"כ הוצאות  
 

 2018עדכון תקציב מרכיבי בטחון 

 הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 414- 155- 259- מ. הבטחון השתתפות–מרכיבי בטחון  1221000/990

 

 414- 155- 259- סה"כ הכנסות

       הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 46 18 28 אחזקת גדרות 1721000/420

 0 34- 34 ריסוס שטח 1721000/422

 130 64 66 אחזקת תאורה 1721000/423

 204 11 193 צריכת תאורה 1721000/424

 51 13 38 שער חשמלי 1721000/425

 21 5 16 מחסני נשק 1721000/427

 0 46- 46 כביש כורכר 1721000/428

 19 9 10 אחזקת גדרות אלקטרוניות 1721000/780

 303 103 200 השתת' מוסדות 1723000/810

 87 87 0 פעולות  -אופק+ריווח כיתות   1813250/760

 413 75- 488 השתת' -אגוד ערים לכבאות  1724000/830

 

 1,274 155 1,119 סה"כ הוצאות
 

 עדכון תקציב מיחשוב

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 42 24- 66 השתת' -אגוד ערים לכבאות  1724000/830

 224 24 200 אתר אינטרנט+פיתוח תוכנות  1615000/754

 266 0 266 סה"כ הוצאות   
 

 : לאשרהוחלט
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  14/2/18 מתומללמליאה  רוטוקולפ
 

 הודעות יו"ר - 1סעיף 
טוב, ברוכים הבאים לכולם וערב טוב. אני רוצה לפתוח. מזכיר לכולם שהכול מתומלל אז רוצים  ניב ויזל:   

שיהיה ברור אז כל אחד שמדבר להגיד את השם שלו בצורה ברורה כדי שזה ייקלט בהקלטות. לפני 
אני, לפחות, מאוד טובה,  מח להחלמה מהירה ובריאותשנתחיל אני רוצה לברך את ראובן צ

 מתרגש ובשם כולנו שתהיה בריא, בריא, בריא, בריא. זה חשוב לכולנו. באהבה גדולה ורק בריאות.
למרץ  20-אני רוצה להתחיל בכמה הודעות יושב ראש לפני שניכנס לפרוטוקול. קודם כל יש פה ב

ירמי במתחם ... אנחנו את  יש כנס תיירות ארצי שאנחנו עושים פעם ראשונה. הכנס הזה יהיה אצל
 הכנס הזה עושים לנושא תיירות כפרית.

 . 20.2לשני, כתוב לי  20אתה אמרת  דוד  ירמיהו: 
 לפברואר. טעות, סליחה. כתוב לי,  20 ניב ויזל:

 מוקלט. דובר:
לפברואר בנס הרים, חברי  20-לפברואר. בשבוע הבא. הכנס בנס הרים, ב 20בהקלטה, טעות.  ניב ויזל:

מליאה מוזמנים. אני רק מבקש להתקשר למחלקת התיירות להודיע שבאים כי הם רוצים ה
להתארגן. כל השאר זה בהשתתפות כספית צנועה שם ולכן אני מזמין את כולם. בכנס הזה יהיה 
גם מנכ"ל משרד התיירות. השבוע ושבוע שעבר עשינו איזושהי היסטוריה שבעצם אחרי כמה שנים 

ים לרשות הפטנטים להכריז על חבל יהודה כחבל יין. העסק הזה הוא עסק הגשנו למשרד המשפט
שהרבה שנים ניסינו לעשות אותו. אף אחד לא ידע, יש איזה עורך דין שמתמחה בזה גם ב... וגם 

 50בארץ שמתעסק בזה. הגשנו את זה לפני שבוע ומה שנאמר שם זה, מי שקיבל את זה אמר שהוא 
ה והם מקווים שהם ידעו איך לעשות את זה. אני אגיד רק שחבל שנה לא קיבל משהו דומה לז

יהודה זה לא בדיוק מטה יהודה, זה לא בדיוק אותם גבולות של מטה יהודה, זה קצת יותר. זה 
קצת יותר. זה חבל היין הקדום יותר ואנחנו שרטטנו אותו ועברנו עליו וכל הייננים במועצה היו 

לברך על זה. עכשיו, אם זה יאושר או לא יאושר, אני לא שותפים לתהליך הזה ובהחלט אפשר 
יודע. זה רק הוגש. אנחנו כל זה רק לעזור לנו בסוף מבחינתי לשמור על הקרקעות ועל הירוק שלנו 

 ולכן זה מבורך. 
 איפה זה מגיע הכי דרומה? דובר:

 הכי דרומה? ניב ויזל:
 כן. דובר:

זה מגיע קצת, אם אני זוכר, אין לי פה את ה, אין לי פה אבל זה אחרי תנחומיה ועולה לכיוון חבל  ניב ויזל:
... זה קצת, זה יוצא מגבולות מטה יהדה, בסדר? זה מגיע למעלה גם באזור  ההר מעלה החמישה, 

אם באזור ההוא זה לא בדיוק שם, זה מגיע גם לאזור מבשרת אבל בגדול זה חבל יהודה היסטורי. 
יאשרו את זה ואם זה יעבור יהיה יותר קשה לעשות פה דברים לא באישורים שלנו וזה מבורך. דבר 
נוסף שאני רוצה להגיד שקרה משהו. אני אגיד שני דברים לפני זה. קודם כל בשבוע שעבר היה כנס 
 משרד השיכון השנתי. כל שנה משרד השיכון עושה כנס סיכום שנתי שלהם ויעדים לשנה הבאה.

בשבוע שעבר הכנס היה בעיריית בית שמש. כל המחוז היה שם. ישבו שם משר השיכון, מנכ"ל 
משרד השיכון, כל היועצים שלו וכן הלאה והם הציגו לאן הולך, מה העתיד באזור של המחוז ואת 
הסיכום של שנה שעברה. בגדול האתגרים שעומדים בפנינו הם אתגרים לא פשוטים ומה שכל הזמן 

וחשבנו על ה, כל אחד קורה לזה איך שהוא רוצה אבל ההתרחבות האורבנית תלך ותגדל דיברנו 
 50מיליון תושב, זה לא יעזור לנו. צריך לבנות לפחות  15-צריכה להגיע ל 2040-ומדינת ישראל ב

אלף בתים כל שנה במדינת ישראל וזה קצב שלא היה מעולם שעל זה דיברנו. יכול להיות שיהיו 
וגם, אלון, גם איחרת וגם אתה מפריע. תודה. יכול להיות שיהיו כמה שינויים  כמה שינויים

והחלטות חדשות בחודשים הקרובים בנוגע למגזר הכפרי אשר בעצם המדינה רוצה לשתף אותנו 
במאמץ לבנייה. אני מניח שיהיו כמה החלטות בחודשים הקרובים שצריך להביא את זה פה 

מודדים עם זה. חלקם אפילו הצעות טובות שיגיעו וכשיגיע למליאה ולוועדה ולראות איך מת
נתמודד. בנוסף אנחנו הצלחנו לקבל דיון חוזר בנושא תוכנית המתאר של מטה יהודה. אני מזכיר 

ישובים ועוד כל מיני מגבלות ולכן אנחנו יצאנו  7לכם שהתוכנית הוגשה לא כמו שרצינו והורידה 
למרץ  26-יך והצלחנו לקבל דיון חוזר. הדיון החוזר יהיה בנגדם בתקופה הזאת ישבנו עם מי שצר

ועד אז אנחנו צריכים להיערך גם פוליטית וגם לדבר עם הישובים עצמם ולראות איך מתקדמים 
במרץ. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. עוד שניים. קודם כל  26אז זה גם דבר חדש אני מדווח עליו, 

-ד לא טובה לכל המדינה ממשרד הפנים שקיצצו לנו כמעט כאתמול קיבלנו בשורה לא טובה, מאו
מיליון שקל ממענקי האיזון. זה היה אתמול אחרי הצהריים, הגיע לכל המועצות, וזה בגלל  8

. אנחנו אמרנו את זה כל הזמן שנעלה זה מה שיקרה אז אתמול קיבלנו 7אקונומי -שעלינו לסוציו
הוצאתי אתמול אחרי הצהריים מכתב למשרד  את המשמעות הכספית של זה ואני בעקבות זה

הפנים, למשרד השיכון ולכל מי שצריך שאנחנו כרגע אין לנו מספיק כסף לשלם על ההתפתחות 
בצור הדסה ומישהו צריך להביא את הכסף לטובת גני הילדים ובתי הספר שצריך עד סוף שנת 

ם ועוד בית ספר, למי שלא מבין גני 8הלימודים הזאת, עד תחילת שנת הלימודים הבאה יש שם עוד 
את המשמעות. הנושא הבא זה דווקא בשורה מאוד מאוד גדולה שאני רוצה לדווח עליה. אנחנו, 

, לא יודע כמה, הוותיקים פה יגידו. אני קטונתי, שנים אחרונות, אנחנו השנה 20, 15, 10-בשונה מה
לנו הרבה ישובים שעוד אין להם  ישובים הגישו בקשה לקבל תקן רב לישובים שלהם. יש 6היגשנו 

תקן וכל שנה לא רצינו להיכנס לזה. השנה מספר ישובים ביקשו עוד פעם ועוד פעם לקבל תקן רב. 
אנחנו בתקני רב היה מאצ'ינג של המועצה עבור כל רב ולכן מרכז המועצות ... לזה מלפני שנה 
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ת אומרת כל הסכום שעולה רב בערך והגיעו להסדר שבעשר שנים הקרובות לא צריך מאצ'ינג, זא
 ישובים בקשה, 6משרד הדתות ישלם את זה ובעקבות זה הגישו 

 לבקש או, דובר:
ישובים ביקשו תקן רב. עשינו את זה בתהליך מאוד מזורז, בשיתוף פעולה עם הישובים ואני פה  6 ניב ויזל:

 50רוצה לדווח ולהגיד שחמישה קיבלו תקן. חמישה זה הישג מטורף. תבינו שבכל המדינה היו 
אחוז מזה קיבלנו למטה יהודה ואנשים ששמעו את זה בדיונים עצמם מאוד התרגשו  10תקנים. 
יד פה שזה נחושה, לוזית, שדות מיכה, אורה וכסלון. אז הברכות בשם כולנו, אני חושב ואני אג

 שזה בהחלט מבורך. 
 ניב? דוד אבו:
 כן. ניב ויזל:
אני רוצה להתייחס ל, קודם כל יפה, אדם ... יוזמה מאוד מבורכת, כל הכבוד על היוזמה וכל  דוד אבו:

ה תהיה, זה לא רק החמישה האלה שאישרו לנו, הכבוד על ההישג הזה. אני חושב שהמלחמה הבא
המלחמה הבאה תהיה כי החמישה האלה שמאושרים הם ינסו להכניס את הרבנים שלהם וזה 
אסור לתת שזה יקרה. הרבנים צריכים להיות מהאזור ומהישובים אבל היוזמה מבורכת, כל 

 הכבוד. 
 תודה רבה.  ניב ויזל:

ביץ מ... הפרחים. אני רוצה לשאול אם אנחנו כמליאה יכולים להתערב לפרוטוקול דוד דרומל דוד דרומלביץ:
איכשהו, יש לנו ישוב במועצה כבר חודשים ארוכים ללא נציג מאושר על ידי משרד הפנים, קיבוץ 
צרעה. מה קורה עם זה? אולי אנחנו צריכים להתערב כמליאה. אני חושב שמינהל תקין ופרוצדורה 

. זה נראה כבר לא 2ם מאז שהם נתבקשו להחליף את הנציג שלהם זה זה אחד וכל כך הרבה חודשי
 בסדר.

אתה צודק, זה לא רק צרעה. יושבים פה, יש עוד שלושה מושבים, שני מושבים, רגע. שני מושבים  ניב ויזל:
ושני קיבוצים אם אני לא טועה במספר, שכן. שני מושבים ושני קיבוצים שאין להם נציג כרגע רגעי 

אנחנו כל שבוע, כל שבוע וחצי שולחים מכתב למשרד הפנים. משרד הפנים, לצערי, לא במליאה. 
 נותן תשובה. הם לא יכולים לאשר את זה ללא משרד הפנים. אני חושב ש, מה?

 למה אין להם? דובר:
למה אין להם? כי, או שאחד מתחלף או שאחד פורש או ש, כל מיני סיבות. כל אחד מסיבה אחרת.  ניב ויזל:

אבל זהו, מה ש, אני רק רוצה להגיד לבחירות הבאות כדאי שנציגי ישובים, כי מוטי נכנס, גם אני 
. אני רוצה להסביר רגע. אני מציע לכל הישובים פה לקחת את המקרים 2015-אישית נכנסתי ב

האלה וללמוד מזה שברשימות הבאות יהיו שניים כי איפה שיש את השני אין בעיה, זה הולך כמעט 
ק. איפה שמושבים או קיבוצים לא שמו את השני אז התהליך הזה כבר נהיה סמטוכה אז זה חל

 כדאי לקחת, אבל אנחנו ממשיכים לבקש כל הזמן.
שתהיה בקשה של המליאה. בקשה שמליאת המועצה מביעה את תדהמתה, פליאתה, ... לא יודע  דוד דרומלביץ:

 ישובים בלי נציג. 4מה. יש לנו 
 אחוז. נרשם. עוד מישהו? בבקשה, כן ירמי. מאה ניב ויזל:

ירמי דוד, נווה מיכאל. בעניין הרבנים. קודם כל אני מברך את אלה שיש להם מאצ'ינג ויכנסו  דוד  ירמיהו: 
ויהיה להם רב בישוב. אני רוצה להבין איך זה הולך אם אנחנו רוצים לישובים שלנו כדי להיכנס 

 במסלול הזה כדי שגם אצלנו יהיה,
כל שנה יוצא קול קורא. כל שנה. רק שכל שנה במטה יהודה הם אומרים לנו אולי יבוא אחד,  יב ויזל:נ

ואנחנו בתור, לא, לא רצינו כל שנה להתחיל מלחמות עולם וגם לא ידענו אם נקבל או לא ורק אחד 
ת ב' היה מאצ'ינג, את המאצ'ינג שאמרתי שהמועצה כאילו צריכה להשלים א-ורק אם יתערבו ו

התקן. השנה זה השתנה. כל ישוב חתם מולנו בחתימת ועד שהם יהיה מאצ'ינג זה על חשבון הישוב 
ולא על חשבון המועצה, לכן אני גם לא, אין פה עניין כזה וגם מרכז המועצות ... לעשר שנים 
הבאות. בעקבות זה שאנחנו, כל הישובים שביקשו, אני ... פה שאני קיבלתי מסר אישי שכדאי 

אז ישובים שאין  2019-ד להגיש השנה ושנה הבאה, פה אני אומר לכם, כשיגיע הקול קורא למאו
שנים אולי נסיים את הפער הבלתי נסבל  4שנים,  3להם אני חושב שכדאי להגיש גם אותם ואז תוך 

הזה, זה עיוות של שנים. אז אולי נוכל לתקן אותו גם בשנים הבאות. בית מאיר הגישו ולא קיבלו 
בילם זה אכזבה מאוד גדולה, נכון? אכזבה מאוד גדולה ואנחנו התחייבנו להם ששנה הבאה ובש

נגיש עוד פעם וגם קיבלנו שם אמירה שהם מקווים לתקן את העוולה ושנה הבאה גם בית מאיר 
 יהיה ואני בעזרת השם מקווה שזה, 

 ה מהשפלה. אני לטעמי אזור הר ... הגבוהים לא צריכים, צריכים אל דוד  ירמיהו: 
 למה, כי אתה מוריד מירושלים?  דובר:
 לא, כי אנחנו רבים אחד עם השני, לא צריך רבנים. דובר:
 לא הבנתי. אם אני ... מקבל תקן מה זה אומר? דובר:

חברים, מה שזה אומר שקודם כל התקן, התקן לאורה אושר. עכשיו נכנסים לתהליך של לבחור  ניב ויזל:
חור רב זה ועדה שיושבת שיש נציגים מהישוב עצמו, יש נציגים מהמועצה את הרב. התהליך של לב

ויש נציגים ממשרד הדתות ושם יש לנו, מחכה לנו, מי אמר פה, דוד אבו? אז שם מחכה לנו עוד, 
אני מקווה, לא מלחמה אבל יכול להיות גם מלחמה, שאנחנו נגיד לא מוכנים את זה וכן מוכנים 

 מועצה תלך עם הישובים. כן?את ... ברור לך לגמרי שה
אני רואה מחיתי כפיים לפני הזמן. יש לנו רב, במקרה הראשון, מדגיש שאני לא דואג למושב, אני  שאול נהרי:

מייצג את המועצה, ובמקרה הזה אני הייתי מעורב ולאור זאת אני שואל. יש לנו רב שכבר מתפקד 
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הוא אמור להיות ה... כי המושב כבר אישר שנים והוא מתפקד באורה, עמינדב ואבן ספיר ו 3.5-כ
 אותו. עכשיו, אני צופה לא מלחמה אלא מלחמת חורמה מצד משרד הדתות כי אני יודע,

אני מציע רק, בגלל, אני איתך, אנחנו מכירים את הסיפור ונילחם על אותו אחד ביחד. אני רק  ניב ויזל:
 מציע לך בגלל הפרוטוקול וזה,

ר שני, אולי זה לא קשור אבל אם דיברנו על מחליפים ומילוי מקום בעשר משפטים כי הבנתי. ודב שאול נהרי:
... מזל טוב ילדה והיא בחופשת לידה והיא כבר לא מתפקדת פה כמה חודשים והיא גם לא 
הרגישה טוב לפני זה ואני שואל איך המועצה מתפקדת בלי יועצת משפטית? זה דבר שהוא בכלל 

 ריך להיות.אלמנטרי שזה יומיומי צ
טוב, לענות? אז יועצת משפטית בחופשת לידה. לכל עובד מותר להיות בחופשת לידה. היא תחזור  ניב ויזל:

מהחופשת לידה ואז, לא מחליפים אנשים בחופשת לידה, יש פה חוק ובינתיים יש ניקור חוץ זה 
ה או אחרים אני עובדים, עורכי דין שעבדו עם המועצה לפני ממשיכים לעבוד וסופרלטיבים כאל

 לא מתכוון להגיב כאן בפורום הזה. כן. 
ניב, אני בקשר למשהו אחר, לא לדבר הזה. הגיעו אלינו מכתבים לגבי מבקר המועצה, עם כל מה  דוד אבו:

שכרוך בכל ענייני תרבות, לכאורה כל מיני דברים ש... שמה. האם עשיתם איזושהי בדיקה לדבר 
מה קורה עם זה? פונים אלינו אנשים לתת להם תשובות, אני לא  הזה? מישהו יודע מה הולך שם,

יודע ואני לא ידעתי בכלל מהסיפור הזה עד שלא הגיעו אלינו מספר מכתבים אני מבקש להתייחס 
לזה שנוכל לתת תשובות לאנשים מה קורה אם מישהו עשה בכלל בדיקה לנושא הזה. מה קורה עם 

 זה?
הנושא הזה מקבלים חברים, לא משהו חדש. אני לא מציע שנתחיל על כל דבר כזה אבל אני מקבל  ניב ויזל:

עשרה מכתבים אנונימיים בשבוע. על כל מיני דברים. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. גם את זה 
קיבלתי והנושא הזה מטופל אחד לאחד. יושב פה המבקר, הוא יודע. הוא צריך לתת טיפול גם מול 

 הפנים דבר דבר. לא כל מה שכותבים זה המציאות. משרד
 זה בסדר, דוד אבו:
 רגע, לא, לא.  ניב ויזל:
 אנחנו רוצים ... דברים שדורשים בדיקה. דוד אבו:
כן. לא מתווכח. הנושא הזה גם פיני מכיר אותו וגם המבקר מכיר אותו וזה מקובל ואני מציע  ניב ויזל:

לפחות המגירה שלי כבר מלאה. אני מציע שניכנס ונתחיל  לקחת כל נייר כזה בערבון מוגבל,
 בסעיפים. כן, עוד הודעה אחת לגבי מה שקרה עם האוטובוסים, אני אתן לבני.

ערב טוב לכולם. בהמשך לדיווח שהיה ב... או באתר שלו, לפני כשבוע נערכה ביקורת פתע של  בני אלירז:
 11ספר אלון. מה שקרה שם, מתוך משטרת ישראל לאוטובוסים. הציר שנבחר היה בית 

אוטובוסים שלנו צהובים של המועצה. לשמחתנו כולם עברו  5האוטובוסים שנבדקו מתוכם היו 
אוטובוסים אחרים שנבדקו כשלו כולם כאשר אפילו אחד מהם נאלץ להוריד אותו  6בהצלחה ועוד 

נו רואים את זה בחומרה א' אנח-על גרר. אז אמרתי את זה גם כתגובה של המועצה לעניין הזה ש
רבה. אנחנו מאוד מברכים על הנושא של הבדיקה. אני ערכתי כבר שתי ישיבות חירום בעניין. היום 
קיימתי את הישיבה האחרונה היום בעניין הזה. אנחנו אפילו פותרים כרגע את זה יחד עם 

י רשימה של המשטרה לעשות שיתופי פעולה כאלה לצרכי המבדקים האלה. אנחנו הכנו איזושה
א' ... לא יהיו כאלה. אם יש כאלה כיצד -מסקנות כדי שנדע איך לטפל בזה, איך לגרום לכך ש

ממגרים את התופעה הזו. אז הנושא כרגע על השולחן בבחינה והסקת מסקנות. אנחנו כמובן 
 במלוא כובד הראש נתייחס ונדאג שמקרים כאלה לא יהיו עד כדי רמה כזו שנצטרך שוב פעם לטפל

 בה.
 ניב, דובר:

 כן, אלי. ניב ויזל:
אלי שושני, בית זית. אני רוצה לשאול עוד מספר שאלות בנושא של ההסעות. דבר ראשון זה לא  אלי שושני:

מדויק שהמשטרה עשתה. המשטרה הגיעה בעקבות תלונה של הורים שיזמו את זה שהמשטרה 
ת התערבתי מספר פעמים ודיברתי עם תגיע למועצה ובעקבות זה שהיו המון תלונות, גם אני אישי

אנשים פה על הנושא הזה של ההסעות, שיש בעיה עם ההסעות. למרות הכול אני רוצה שיובהר איך 
מטפלים בנושא הזה כי זה חמור, ... שנוסע עם אוטובוס שלא, שמורד מהכביש חס וחלילה מחר 

ה סיפור נוסף, אני לא יודע אם בבוקר תאונה כזאת זה על כלפי כולנו, זה אחד. שניים, אתמול הי
 14עדכנו אתכם או לא ואיך מעדכנים אתכם, עם הסעה של ... אלון שהגיעה במקום בטרנזיט של 

ילד הגיעו שתי מוניות לקחת את הילדים. הרכזת של הבית ספר שלחה אותם, ההורים התמרמרו 
הרים עם האוטובוסים על זה. איך עוקבים אחרי הדברים האלה כי בנושא הזה של בית ספר עין 

 וחברות ההסעה יש תקלות חוזרות ונשנות כל הזמן.
או קיי, אני ככה. מבקש להסביר ככה כמה דברים. ראשית אנחנו מדברים על סדר גודל של  בני אלירז:

כאלפיים הסעות ביום. חברים, ... אנחנו כחלק מהבדיקה של האוטובוסים ואני נתתי הנחייה. 
יחות יתחיל לעשות ביקורות יחד עם המפקחים שלנו גם בנושא בטיחות. שמעון בוסקילה קצין בט

הוא היחידי שמוסמך אצלנו לעשות את זה ולתת איזושהי התייחסות בטיחותית לפרסונה 
מקצועית. שמה האנשים שלנו לא יודעים לעשות את זה. כמובן, אמרתי. מחר בבוקר יושבים עם 

חינה חוזית לעשות עם החברות הללו שכשלו. רק היועץ המשפטי כדי לראות מה אני יכול מב
בשביל לסבר את האוזן, רכב כזה שהורד מהכביש משמעותו שהוא נאלץ למחרת ללכת לעשות 
טסט מחדש כדי לאפשר לאוטובוס, ממש טסט חדש לגמרי. אז אנחנו בקטע הזה במלוא חומרת 

זכרת, לגבי כסלון אני אישית העניין וזה ... לגבי טיפול של כל הגורמים שלנו. לגבי המקרה שה
קיבלתי, שוחחתי עם ההורה אז זה לא מדויק. היה שם תוספת של מונית על טרנזיט והעלו שמה 
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שני ילדים, ההורים ביקשו מהאבא שיהיה אישור בכתב כדי שישימו את הילדים, שם ... בעניין 
מונית ללא ידיעה של  הזה, אני מוציא הנחיות ברורות גם כן בעניין הזה. אין להעלות ילד אל

ההורה. אנחנו מסיקים מזה את המסקנות אבל זה לא ... שנשלח מפה אלא היה צריך שמה 
 איזושהי ...

 טוב, חברים. אנחנו,  ניב ויזל:
 שוב פעם, איך הם עוקבים אחרי זה? דובר:

 אמרתי, המעקב הוא כזה. אתה שואל לגבי, בני אלירז:
ראשונה, אנחנו מכירים את הנושא הזה של ... איך עוקבים אחרי זה  איך עושים את זה? זו לא פעם דובר:

 ואיך שמעון בוסקילה מוודאים ש... זה התפקיד של,
במקרה הזה עם המוקד לא קשור לשמעון בוסקילה. הוא לא שזה, שמעון בוסקילה ענייני בטיחות.  בני אלירז:

קורים דברים, השאלה אם  קווים, 2,000העניין הזה של ההסעות מטופל, אמרתי, חברים. 
מתייחסים אליהם. אני יכול להגיד לך שבעין הרים אנחנו ערכנו שתי ישיבות, אם אתה תבדוק, גם 
עם המנהלת וגם אחראית הסעות. המקרים ירדו באופן דרסטי. עדיין אנחנו מקבלים מדי יום 

יים. אף אחד לא היה ועוקבים אחר דברים מדי יום. כרגע ייצאו גם הנחיות ברורות לדברים ספציפ
קודם או לא רשום ב... שצריך דברים כאלה ואחרים. אנחנו מגישים ומקשרים מהמקרים, ... 

 יוצאות הנחיות שטח כיצד יש לפעול. 
אני רק מציע שמהמליאה ייצא מסר שאנחנו רוצים את ה, אנחנו יותר מטובים בנושא של  ניב ויזל:

ת אכיפה יותר גבוהה בנושא של הקבלנים וזה חשוב האוטובוסים הצהובים. אנחנו צריכים לעשו
 שהמליאה תגיד את זה ואנחנו נגבה את זה ... 

 
  26.12.17אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  - 2סעיף 

 
 27.12.17אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה מתאריך  - 3סעיף 

לדצמבר ואת פרוטוקול ועדת  26טוב, חברים אני רוצה לאשר פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  ניב ויזל:
 לדצמבר. איפה אוחיון? יש לך רמקול? בוא.  27המשנה לתכנון ובנייה מתאריך 

 
 אישור פתיחת חשבון בנק ושינוי בעלי זכות חתימה רשות והורים בבתי ספר - 4סעיף 

, זה כאשר מתחלפים מנהלים או מחליפים מורשה חתימה אנחנו צריכים 4אנחנו מדברים על סעיף  משה אוחיון: 
 לאשר מורשי חתימה חדשים וזה מה שאנחנו מבקשים פה, מורשי חתימה חדשים לבתי הספר. 

 
עון אישור מינוי ועדת ביטחון בישוב מבוא בית"ר: דב זוורלינג, ניר רוזנברג, משה הראל, רב"ש גד - 5סעיף 

 גולדנברג
, אישור מינוי ועדת בטחון בישוב מבוא בית"ר. יש פה שמות, כולם רואים את מה 5או קיי, סעיף  ניב ויזל:

 מאושר.  5שאני אומר? אני לא צריך להקריא? אז סעיף 
 

 איתי ליאון –אישור חבר ועדת ביקורת בישוב צור הדסה  - 6סעיף 
 בישוב צור הדסה, איתי לאון.  אישור חברת, חברי ועדת ביקורת ניב ויזל:

 
 $ 1,500-כ –אישור יציאה  למשלחת מבוגרים במסגרת ברית ערים תאומות לנומברכט גרמניה  - 7סעיף 

אישור יציאה למשלחת מבוגרים במסגרת ברית ערים תאומות לנומברכט גרמניה. השנה אנחנו רק  ניב ויזל:
תי, משלחות. השנה זה המשלחת הדו שנתית ... כי שנה שעברה הם היו פה. אין לנו יותר, לדע

שאנחנו כל שנה. אני ביקשתי מערן, כל חבר מליאה שעוד לא היה בנומברכט ורצה עשינו איזשהו 
סבב כזה. לצערי חברי המליאה לא מתים לנסוע לשם. אני לא הייתי שם, אני אסע. זה פעם 

 מוזמן להתקשר, אין לי בעיה.ראשונה אבל אם היה או יש חבר מליאה שעדיין זה מציג לו הוא 
 איפה האירוח? דובר:

 )מדברים יחד(
 

 2מנהלי בתי ספר +  15משתתפים  30.3.18-25אישור יציאה למשלחת חינוך לאסטוניה בחופשת פסח  - 8סעיף 
מעלות המשלחת, מתוך  ₪ 63,800מלווים מטעם מנהל החינוך. סה"כ השתתפות המועצה בעלות המשלחת 

 2018שר לשנת תקציב הוועדה שאו
 אישור יציאה למשלחת חינוך לאסטוניה. ניב ויזל:

כן, פעם ראשונה שאנחנו מתחברים לזה ומוציאים משלחת חינוך לאסטוניה. המשלחת מיועדת  יואל ינון:
מנהלי בתי ספר ... לצאת אל המשלחת הזאת, כאשר להזכירכם אחת הבעיות  15למנהלי בתי ספר, 

ואנשי הוראה זה נושא הלימודים. מה שקורה כאן במקרה של  המרכזיות עם מנהלי בית ספר
המשלחת הזו זה בחול המועד פסח כך שזה לא פוגע לנו בשום דבר בנושא של מערכת השעות או 
הלימודים. אסטוניה נבחרה כמדינה שבאופן יחסי ממדינה של עולם שלישי בכל מה שקשור 

אוד מאוד ללמוד ממנה. כל שיטות להתפתחות שלה שם עשו מערכת חינוך נפלאה שכדאי מ
ההוראה, כל מיני דברים שיכולים בהחלט לשים אותנו על המפה. יותר מרחב, שיטות הוראה. 
בנוסף למנהלים ייצאו עוד שני נציגים מהחינוך, ניב חרדאי והוא יבחר כמובן את מי שהוא רוצה 

 מופיעה בתקציב של האגף. אלף שקלים שנלקחה בחשבון והיא גם כן 63-כנוסף. יש פה עלות של כ
אחוז  50רק נוסיף ש, אני אוסיף רק שזה ממש, יש בצלאל גם משהו יפה לראות ש, כל מנהל  ניב ויזל:

מהעלות משלם מכיסו ויוצאים על חשבון החופשה שלהם. אז זה לא איזה משהו כאילו שאנחנו 
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בתי ספר שלנו, של מטה הכול ממומן על ידי המועצה, ממש לא. זה שקל מול שקל וזה רק מנהלי 
 יהודה, ורק להשלמה. 

 
אישור יציאה לסיור מקצועי לאדריכלים ומהנדסים בשירות הציבורי והפרטי בחו"ל בנושא "בנייה  - 9סעיף 

 2018מתוך תקציב הוועדה שאושר לשנת  ₪ 8,000-ירוקה" בחודש יוני בעלות של כ
, אישור יציאה לסיור מקצועי לאדריכלים. זה כל שנה, לפעמים שנתיים. אנשי 9אישור, סעיף  ניב ויזל:

מקצוע של אדריכלים ומהנדסים מכל הארץ יוצאים לסיור לבנייה ירוקה ואנחנו מוציאים את 
 המהנדסת. נתחיל לעבור על כל התב"רים. 

. בדו"חות הכספיים כמובן יש את 16-ו 15 ,14-יש לנו אישור דו"חות כספיות מה 10בסעיפים  משה אוחיון: 
ההכנסות ואת ההוצאות ועודף וגירעון. יש לנו לכאורה כמה ישובים עם גירעון אבל זה הרוב זה 

 בגלל שינוי שיטת הרישום ויואל ידבר על זה כמה מילים על הדו"חות הכספיים.
לכאורים גירעונות גדולים ולדוגמה בנוה ערב טוב. אני בדקתי בכל הישובים שיש להם גירעונות  יואל ינון:

אילן זה בגלל שינוי שיטת הרישום. משרד הפנים ביקש ש... דו"ח כספי לשנות את שיטת הרישום 
אלף שקל, הם לא יכולים לעמוד  421אבל בפועל אין גירעון. לדוגמה ב... ידעו שיש להם גירעון של 

דקתי עם הרואי חשבון של הישובים. בישוב עין בגירעון כזה וזה נובע בגלל שינוי שיטת הרישום. ב
רפא הגירעון נובע כתוצאה מחוב למקורות, לחברת מקורות, והמליאה כפי שידוע לכם נמסרה 
להם העלאה בתקציב לממן את החוב למקורות. לגבי הבית ספר היה להם חוב למועצה, בסופו של 

נתיב הל"ה יש להם שינוי שיטת דבר המועצה תחזיר להם את החוב הזה לדברים היסטוריים. ב
הרישום ויש לנו פה את נווה שלום. נווה שלום יש פה לכאורה גירעון די גדול אבל נווה שלום 
מתנהלים כוועד ... בשיתוף עם ועד האגודה, אם אני לא טועה, השיתופית, ולכן ... החשבונות 

פרטי אבל יש להם גירעון שלהם לא מוצמדים, הם נחשבים כוועד מקומי בערבון מוגבל, הם ... 
 מיליון שקל, אבל זהו, זה ההסברים. 10גדול, 

 למה לא מחייבים אותם לעבוד עם שני חשבונות, זאת אומרת חשבון ...? דוד אבו:
הם מראש הוגדרו כבערבון מוגבל, הייתה בשנה שעברה המליאה אישרה להם. הייתה חוות דעת  יואל ינון:

יש את זה ככה בצורה כזאת. גם משרד הפנים אישר להם את של יועץ משפטי שאישרה להם להג
הדבר הזה, לכן זה בעצם זה דו"ח מאוחד גם של הוועד וגם של ועד הכפר השיתופי, אני לא יודע 

 איך זה נקרא אבל זה. 
... אפשר גם לבקר, אני לא יודע את מי לבקר פה. את ועד ...? הביקורת. איזה ביקורת יש על זה?  דוד אבו:

 ן לו סמכות על ועד.אי
 יש להם שני ועדים, מה הבעיה? דובר:

אין להם. יורם, אני אומר איזה ביקורת יש מבקרת ... מקומי. המקומי זה לא ... ועד האגודה.  דוד אבו:
 איזה ביקורת יש על הדבר הזה?

 רשם האגודות. דובר:
 הילה ... הסבר על הנושא הזה כי זה נושא,  יואל ינון:
 תה רוצה להגיד מילה עוד?א ניב ויזל:

 כן. דובר:
 לא. דובר:

 )מדברים יחד(
 ניב, אני רוצה להגיד משהו למבקר. אלון ישראל: 

 חבר'ה, אחד אחד. ... רוצה להסביר? לא. כן, ישראל. ניב ויזל:
אני רוצה להגיד למבקר ולגזבר שאני במליאות הקודמות גם שאלתי אותם כל מיני שאלות אם זה  אלון ישראל: 

מפריע להם החקירות שהיו לגבי התפקוד ולשמחתי שניהם קיבלו מכתבים שהם, כשומרי הסף 
 שלנו, נקיים והכל בסדר ואין שום משהו נגדם. אז אני לוקח את המבנים בחזרה וכל הכבוד לכם.

עד תודה רבה. אני רוצה להגיד שנושא נווה שלום אני, אני אבדוק את מה שדוד העלה פה. לדעתי ו ניב ויזל:
אגודה זה רואה חשבון אחד וזה בכלל חשבון אחר. צריך לבדוק את שניהם ואם יש פה כיסוי 

 מסויים אחד לשני אני לפחות רוצה לראות את זה וזה יהיה רשום שאני רוצה לראות.
 ועד מקומי לא יכול להיות עם גירעון. דובר:

שזה לא רק ועד מקומי, זה גם ועד אגודה. אנחנו לא יכולים לאשר גירעון ועד מקומי והוא אומר  ניב ויזל:
 אנחנו נבקש את זה לבדוק.

 ... עם החוק הזה.  דובר:
 מה האחריות שלנו? בוודאי. דובר:
 האחריות של המועצה כלפי החוק של ועדות?  דובר:

 )מדברים יחד(
 כל שנה הגירעון שלהם עולה ואנחנו מאשרים את זה. אולי ... להסביר? דובר:

פלשמאן, קיבוץ ... אנחנו, אני רוצה להבין כחבר מליאה, האחריות שלנו. אנחנו מאשרים פה אבי  פלשמאן:
הרי מינוסים וגירעונות די כבדים. השאלה, אחרי שאנחנו מאשרים את המינוסים, את הגירעונות 

 האלה, האם האחריות ל... כזו ואחרת עוברת ל... צריך גם לתת תשובות.
 בוודאי.  דובר:
 זה לא ידענו אז אנחנו הולכים להיכנס ... בסדר, דובר:
 אז למה אתה מאשר?  דובר:

 )מדברים יחד(
 זה פשלה, זה חמור מאוד שזה קרה. אסור שזה ימשיך להיות ככה.  דובר:
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 לא, אם זה שיטה של ... נכסים אנחנו ניכנס לגירעונות. דובר:
 חברים, דברו מסודר.  ניב ויזל:

משהו בקשר לזה. שמי חיים כהן מזנוח. אני, העניין הזה של נווה שלום שעלה אני רוצה להגיד  חיים כהן:
עכשיו אולי נוריד את זה מעל סדר היום עד שייבדק כל הנושא הזה שוב ואז נעלה את זה לסדר 

 היום.
 אבל אמרתי את זה. אמרתי את זה.  ניב ויזל:

 בסדר. אמרת זה בסדר.  חיים כהן:
וק מה שאמרתי. אוחיון, אתה רוצה רק להסביר מה אנחנו עושים עם החובות אני חושב שזה בדי ניב ויזל:

 המצטברים, מה עובר לישובים ... שלא ישלחו לשם ...?
אנחנו הרי לא מצהירים, הדו"חות הכספיים ברגע שיש גירעון או גירעון מצטבר אנחנו לא מכסים  משה אוחיון: 

אחוז למי שעושה  20אחוז מהארנונה או  15-האת הגירעונות האלה. אנחנו ממשיכים להעביר את 
אלף  300קנייה מרוכזת וזהו. אנחנו לא מעבירים מעבר לזה. או אם יש ישובים שאנחנו תומכים עד 

שקל כמו שהמליאה החליטה אנחנו מעבירים. עכשיו אם תתקבל החלטה אחרת במליאה שישוב 
לפי ההנחיות של המליאה. בינתיים ככה שבגירעון ולא להעביר לו או להגביל אותו אז אנחנו נפעל 

זה היה נהוג וככה אנחנו ממשיכים לנהוג אלא אם כן המליאה תקבל החלטה אחרת וננהג לפי 
 ההחלטות האלה. 

 או קיי. אז צריך להביא את זה לסדר יום במליאה הבאה להחלטה.  דוד אבו:
שני צריך לחשוב טוב טוב. אי אפשר, יש  חברים, זה נורא קל לבוא וזה. זה דבר מאוד חשוב, מצד ניב ויזל:

אלף שקל בגלל גירעון מצטבר לחודש לא יגמרו את החודש. לא  50ישובים שבשבילם להוריד להם 
 סתם,

 מיליון שקלים, 10 דובר:
רגע, תן, זה מצטבר. זה חלק מגירעון מצטבר, המועצה לא מוציאה את זה. עכשיו, לא סתם, לא  ניב ויזל:

לא שינו את ההחלטה של ... מה שאתה אומר זה בהחלט נכון. אפשר לקבל  סתם לאורך השנים
החלטה, אני רק חושב ש, אל תחשבו שמי שנכנס לגירעון יאללה, מורידים לו וזהו. בסוף יש שם 
אנשים, יש תושבים, הם צריכים להתקיים, הם צריכים לחיות ממשהו ובעיקר במשכורות, 

ד אגודה לא תומך לא יוכל לגמור את החודש. צריך להגיע הוועדים שיש להם מעט מאוד כסף ווע
 לזה.

אני לא בא להעניש אותם.  להיפך, אני בא לעזור להם ויכול להיות שזה להקים שמה ועדה קרואה.  דוד אבו:
 אני לא יודע מה הולך שמה. אני בא מצד לעזור, לא להעניש. 

אחרים? היא כיסתה פעם איזשהו גירעון? הנושא של באמת, המליאה מכסה גירעונות של ישובים  איאס שביטה: 
נווה שלום הוא נושא יותר מורכב מכל הישובים האחרים. לנו יש את הוועד המקומי והוועד 
האגודה שהם אחד, יש לנו חברה מוגבלת .. של משהו אחר שמנהל את המלון ומצטבר לאורך כל 

יני שינויים שקרו ב, לאורך השנים על השנים ולא חייבים ... אגורה. זה חוב מצטבר בגלל כל מ
הארנונה שלנו, אין לנו   קרקעות שקנינו, זה קרקע פרטית, אין שום קשר למליאה ולעזרה שלה. יש

 חובות, אני לא מבין את המהומה. מישהו רוצה, 
 )מדברים יחד(

 אחד אחד, הלו.  ניב ויזל:
 אפשר, דובר:

 אז מחזירים עוד פעם?מה קרה? אמרתי שאני אבדוק, ירד,  ניב ויזל:
 )מדברים יחד(
אבי מקיבוץ הראל. אני חוזר עוד פעם על השאלה, אני ... אישור כזה או אחר. אני רוצה להבין  אבי פליישמן: 

 כחבר מליאה האם אני חשוף למשהו בזה שאני מאשר דו"חות, תקציב גירעוני? 
 התשובה היא לא.  דובר:

אה אם אני חשוף, אני לא עורך דין. אני יכול להגיד מה אני חושב אבל אני אעלה את זה בישיבה הב ניב ויזל:
 אני לא עורך דין אז תהיה לך תשובה. עוד מישהו? אפשר להתקדם? כן, חיים.

אני אומר דבר כזה. אנחנו לא רוצים ... את אף אחד ולא רוצים לעשות רע לשום ישוב. אנחנו פה על  חיים כהן:
ם שנקלעו למצבים האלה אבל מצד שני היום זה המושב הזה מחר זה מנת לעזור ולא לתקוע ישובי

המושב הבא ומחרתיים עוד מושב ואם אנחנו מנהלים את העסק שלנו כמו שצריך לנהל אותו אז 
לפחות אם רוצים לסייע להם בעניין הזה שיכנסו לתוכנית הבראה. שיכנסו לאיזושהי תוכנית 

 הבראה שבה היא הם,
 ים על משהו שאתם לא מבינים,מה, אתם מדבר דובר:

חיים, אני אמרתי. תקשיבו, בואו נעלה את ה, אני אעלה את זה במליאה הבאה. אין קשר, לא מול  ניב ויזל:
 מי ש,

 )מדברים יחד(
שנים  10, 8, 7אל תהיו לי כולם ... רואה חשבון. זה כספים, זה לא, לפעמים זה דברים שנרשמים  ניב ויזל:

אחורה. זה מצטבר. זה לא אומר שאותו ישוב, אותו ישוב חייב למישהו כסף. זה דו"חות כספיים. 
אין לי בעיה בעקבות הבקשה של המליאה שנביא את זה בצורה יותר מסודרת בפעם הבאה עם 

 אין טעם לכל הדיון הזה. הבנו את הנקודה, נעלה את זה. הלאה. הסבר. 
, זה אישור התקציבים של הישובים. הרבה ישובים כבר אישרו את התקציב 12טוב, נעבור לסעיף  משה אוחיון: 

וקבוצה של ישובים נוספת מבקשים לאשר את התקציב שלהם. אתם רואים בעמודה האמצעית זה 
זה ה... מקומי. תראו את השונות שיש אבל זה מה שאנחנו מביאים התקציב, בעמודה השמאלית 

 לאשר. סעיף, 
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 מיליון שקלים. 4ששון יצחק צחי:... משלמים 
 לא משלמים. זה תקציב, דובר:

מיליון שקל, בסדר? היחס בין ... לבין צור  16, כמה, אולי 15מיליון שקל. צור הדסה יש לו  4ששון יצחק צחי: 
מבחינת מטראז', מבחינת כמות התושבים, מבחינת כמות המטראז'ים שיש להם הדסה הוא לא ... 

והכל. לי לא ... אני שואל את זה והשאלה אם בדקתם את זה, למה הפער הוא כזה גבוה? הוא 
 אפילו לא רבע מהישוב של צור הדסה. 

שמקבלים בגלל אחוז  20הפער בתקציב אתה מדבר? התקציב, התקציב הוא מספר תושבים,  משה אוחיון: 
אחוז, יש להם גם עוד תקציבים במים, יש  20הגבייה המרוכזת, מקבלים על הארנונה החזר של 

 תקציב ... ספקי המים וזה. 
 תקציבים זה משרד הפנים. דובר:

 ששון יצחק צחי:  לא, הוא מדבר על תקציב,
 גם במים. אני מדבר על תקציב. התקציב שם גבוה יותר בגלל שהוא מקבל  משה אוחיון: 

 ששון יצחק צחי:  לא, הוא אמר עוד פעם. היה,
 )מדברים יחד(

 יכול להיות שתי סיבות. המס ועד של בית זית הוא כפול, יותר מכפול מאשר הוועד של, דובר:
 אנחנו ... היחס והיחס של המפעל ... אתה יכול להציג לנו ... של בית זית וצור הדסה? דובר:

כן, אנחנו יכולים להציג. אנחנו יכולים להראות לך כמה גובים שכל, יש גם שקיפות מלאה. כל מי  משה אוחיון: 
 שרוצה לראות כמה גובים ארנונה בכל ישוב מוזמן, אנחנו נראה לו, נציג לו. 

 יכול להיות שה... אותו דבר.  דובר:
 ה... שבבית זית זה בזה.  דובר:

 ... אין בעיה אם אפשר. תב"רים, בבקשה אוחיון. אני לא מציע ש... בית זית  ניב ויזל:
התבקשנו על ידי מפעל הפיס עבור כל פרוייקט שממומן על ידם, על ידי  13אנחנו ממשיכים בסעיף  משה אוחיון: 

יש לנו  14מפעל הפיס, לפתוח לו חשבון עזר בנפרד ואנחנו מבקשים לאשר את זה. בסעיפים 
ואחר  14.3-ני אדבר על הדברים המרכזיים. אם תסתכלו בתב"רים חדשים או עדכוני תב"רים, א

 42, זה השלמה של זה, לפני כשלוש שנים המליאה אישרה לקחת תב"ר של 14.14-כך תסתכלו גם ב
מיליון עבור בניין בית המועצה. בניין בית המועצה מתעכב, הוקפא, יתכן שיבנו יתכן שלא, בינתיים 

מיליון האלה  6-מיליון ולהשתמש ב 6-מיליון ב 42-ל האנחנו מבקשים פה להקטין את התב"ר ש
להשקעה בישובים ותשתיות בישובים. זה יתן לנו, כלומר, פחות עומס מלוות, אנחנו נצטרך פחות 
לקחת הלוואה כי כבר לקחנו אותה ולכשיבנה, כשיחליטו שיבנה בית המועצה אז אנחנו עוד פעם 

 מיליון ולהשקיע בישובים בפיתוח.  6-ן בנבקש להגדיל את התב"ר הזה. בינתיים להקטי
 מיליון ההלוואה הזאת כבר קיימת?  42ששון יצחק צחי: שאלה. 

מיליון. ואנחנו יושבים ומחזירים הלוואה  21, 20זה התב"ר, כבר נלקחה הלוואה ...  42לא, לא.  דובר:
 ובינתיים לא בונים. עכשיו, לא חכם, מחזירים את ההלוואה כל חודש. 

 לא, להחזיר את הכסף,  דובר:
 שישקיעו בישובים, מה אתה רוצה? דובר:

מיליון בהלוואה להקטין את עומס המלוות, אנחנו מבקשים  6אני חושב שבמקום שניקח עוד  משה אוחיון: 
 מיליון לטובת הישובים, לטובת פיתוח הישובים.  6לבקש ממשרד הפנים להסב 

 ,42-אני בעד, אבל כל ה דובר:
לא, בסדר. אבל תראו, תראו חברים. אנחנו לא יכולים כל יומיים לבוא להגיד יום אחד רוצים בניין   משה אוחיון:

מועצה, יום אחד לא רוצים. כן ולא. זה לא. אנחנו כרגע אומרים, רוצים להשאיר ... פתוחים. כרגע 
סר ונרצה מיליון מתוך זה כי גם נוכל לבקש, אם נראה שיש לנו חו 6אנחנו חושבים שאפשר להסב 

מיליון  6-חודשים ואם לא ונרצה לבנות בעתיד נוכל להחזיר את ה 4, 3עוד, נוכל לעשות עוד ... 
האלה. לכן אני חושב שלא חכם להוסיף עומס מלוות שם ואני לא אקח עוד כסף ועוד מלוות ועוד 

אני חושב החזרים ואני חושב שזה קצת אחריות שלנו כעירייה לנהל את הכסף בצורה יותר נכונה ו
שהישובים פה משוועים שיגמרו להם כל אחד התב"רים. לכן אני מציע להסב את התב"ר הזה מפה 
לפה, זה מה שעולה וההנהלה אישרה את זה בגדול. אם נרצה עוד כסף נעשה את זה בפעימה 

 נוספת. אני לא רוצה בבת אחת לעשות.
 לאן הוא הולך או ש,מיליון הוא סכום ייעודי שמוגדר  6-הסכום של ה ניב ויזל:

שנים האחרונות שהמליאה  8-מיליון לא השתנה שום דבר. כל פעם שהמליאה ב 6-הסכום של ה משה אוחיון: 
רוצה תב"רים לטובת הישובים לוקחים תב"ר לטובת זה, לטובת תב"ר ישובים ואחרי זה יש את 

. בגלל שיש עדיין ישובים ה... של המיליון וחצי של כל ישוב שאנחנו מפזרים את זה לכלל הישובים
מיליון אני רוצה לפחות עד אוקטובר כמעט לצמצם את הפער לכל  1.5-שלא ניצלו את כל ה

הישובים לאפס. תאמין לי שזה קריעת תחת ולכן אני חייב, רוצה את העוד כסף לטובת הישובים. 
 אני לא חושב שיש פה אחד שחושב,

 כולנו רוצים, דובר:
שעדיף לי לשים את הכסף במקום אחד, לקחת עוד הלוואות והמועצה תהיה באיזושהי בעיה. אני  משה אוחיון: 

אומר יותר הגיוני להעביר מאחד לשני. שום שיטה פה לא השתנתה, שום דבר. זה פשוט להעביר 
כסף מפה לפה במקום לקחת הלוואה לפתוח חשבון בנק, לקחת הלוואה, לבקש ממשרד הפנים, 

ך בדיקה של הלוואות, פה אני לא צריך שום דבר. אני צריך אם המליאה מאשרת הוא נכנס לתהלי
 4חודשים או  3מיליון מתב"ר זה לשני. יכול להיות שאני אבוא עוד  6אישור משרד הפנים להעביר 

מיליון כי אני רוצה עוד יותר להעביר, אני לא יודע. יכול להיות  3חודשים ואגיד בוא ניקח עוד 
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כסף כי נגבה מספיק כסף ולא נצטרך את זה. לכן אני חושב שזה זהיר וזה נכון וזו שיהיה מספיק 
 החלטה טובה ואני חושב ש...

מיליון כי יודעים שהולכים להשקיע פה חצי מיליון ש"ח. הכסף  6ששון יצחק צחי: שוב פעם, שלה. זה צבוע? לקחת 
 ?2018כבר מפוזר לשנת 

זה לא, זה כספים, תקשיבו. זה כספים שעל הישובים ... תב"רים שלא אני עניתי לך. עניתי לך.  ניב ויזל:
מיליון בשמונה שנים, אז אנחנו צריכים להשלים את זה. אני יודע לאן אתה  1.5-אישרו להם את ה
, 800, לאחד 400, לאחד 200, לאחד 100פעמים. כלל הישובים לאחד חסר  10חוקר, אני אומר 

שנים מאז  8. הטבלה הזאת אנחנו עושים אותה, עובדים לפיה לאחד לא חסר בכלל כי מילאו לו
שהשתנתה השיטה. אנחנו ממשיכים את אותה שיטה בדיוק לפחות עד שנה הבאה בשביל 
שהישובים, תראו, יש ועדים שידעו לנצל את הכסף הזה מצויין, יש ועדים שלא ניצלו את הכול 

השקיע עוד ועוד כי מגיע לישובים השקעות. ונשאר להם. אז אנחנו כל הזמן משקיעים ואני רוצה ל
עכשיו, אני לא חושב שזה ... באותם ... ועדות על ועדות על ועדות. לא הגיוני, לא חכם, אני חושב 
שצריך ללכת על זה. אם כבר אז הייתי לוקח ... אבל אני חושב שזה זהיר, זה נכון ואם נצטרך עוד 

 אז נבוא למליאה לבקש עוד. 
 ול להיות שלא הייתי בישיבה. למה באמת מגיעים ...? למי יש כבר את הכסף?יכ אלון ורדי:

חברים, אני לא אמרתי שיש את הכסף. אני אמרתי שיש תב"ר. תקשיב טוב למה שאני אומר.  ניב ויזל:
תב"ר ושם תב"ר לא כסף.  40התב"ר שנפתח אני לא הייתי פה במועצה בכלל אבל הוא ... מעל 

ותכנון והכל לקחו הלוואה, תקן אם אותי אם אני טועה, לא הייתי פה, של בשביל התחלת העבודה 
ומשהו מיליון שקל מתוך התב"ר הזה ואנחנו מחזירים אותו כל חודש בחודשו. אבל הכסף עומד  20

לטובת זה. ... כסף לשנות את התב"ר. זה מה ש... היום. עכשיו, למה לא בונים בית מועצה? זה 
, כל אחד פה חושב אחרת, זה לא עכשיו, זה לא הזמן, זה לא הרגע, שאלה אחרת. השאלה היא

בסדר? להגיד. יש לי הרבה תשובות לענות לך אבל זה לא פה, על הנושא הזה. כרגע כמו שאמר 
 אוחיון. 

 יש לי שאלה שלא בנושא התב"רים, דובר:
 אז חכה. ניב ויזל:

 או קיי. דוד  ירמיהו: 
, נושא הביוב. המועצה מתכננת לבייב את כל הישובים. אני 14.9-ו 14.8ת נושא כן, נמשיך. יש לנו א ניב ויזל:

רציתי, אני במקום להביא את זה בהודעות אני אמרתי, אני אציג את זה. לפחות בשמי תודה רבה 
בדצמבר,  31-לא היה ... אז, נכון? ב 2017למחלקת הפיתוח ולחברה הכלכלית. אנחנו הצלחנו בסוף 

זה המועד האחרון לנסות ולבקש מענקים מרשות המים לטובת  2017בדצמבר  31-תהיו איתי. ב
. אתם מבינים מה אני אומר? כל ישוב במטה יהודה שלא בוייב, שאין בו ביוב עד 6סוציו שמעל 

ולא היינו מגישים אותו  6עוד יש לנו ישובים בלי ביוב, כל ישוב שיש לו סוציו מעל  2018-היום, ב
בעצם הוא לא היה זכאי לעולם למענקים. אני רוצה להגיד שעבדו פה כמו לא היה לו ביוב. 

 מטורפים כולם שנשפטו. מי שנשפט והורשע, הקטע הכלכלי, איך קוראים לזה, ועדת?
 השקעות. דובר:

ועדת השקעות. מי שיאושר יקבל מענק. מי שמאושר ונגמר לא יקבל יותר לעולם. היחידים שיקבלו  ניב ויזל:
. עכשיו מה, אנחנו הצלחנו את כולם, אחרונים שנכנסו זה נווה שלום 6-ציו יותר נמוך מזה מי שבסו

ונדמה לי נטף. הם האחרונים שהצלחנו להכניס לכן הם יהיו זכאים למענק ואנחנו ממשיכים 
ורצים כל הזמן עם נושא הביוב ... עוד ישובים. נדמה לי שמחסיה הסתיים לגמרי והביוב זורם, 

ורם. לוזית גם הביוב זורם ואנחנו נמשיך ככה וכולם היום, כל הישובים חולקו וכל בקוע הביוב ז
הישובים עובדים עליהם ואני רוצה בשם המליאה גם להגיד שאפו, זה היה מאמץ לא פשוט ועכשיו 

 ... 
קוע אני רק רוצה להגיד לביוב באמת שאפו לצוות המועצה של השקעות גם של החבר'ה שעבדו, בב אלון ישראל: 

מיליון  1.5למשל חיברו רק את הקו לקו המאסף. חסכו כל המועצה, לא לבקוע, חסכו למועצה 
שקל בשנה בחיבור שסך הכול עלה כמה מאות שקלים. באמת כל הכבוד לצוות שעשה את זה 

 בצורה מהירה וטובה, נושא של שנים שלא בוצע. 
מקבלים בשיטה החדשה של מינהלת  ב. אנחנו כמובןטוב. אז יש לנו בנווה שלום יש לנו קו ביו משה אוחיון: 

מיליון  1.8הביוב מענק גם על חלק, כמו שניב אמר. אז יש לנו פה חלק מענק ממינהלת הביוב של 
ויש לנו גם מענק ... וכספים של המועצה שמשקיעה שם ואחר כך שאנחנו נגבה את ההיטלי ביוב זה 

ואות. יש עובדים שנקלעים למצוקה כספית קשה יש בקשה לקרן להלו 14.10-ילך לישוב אחר. ב
והם מבקשים הלוואה. יהיו לזה איזה קריטריונים, תהיה איזו ועדה לתת הלוואה לעובדים 
שנקלעו למצוקה ושמחזירים את זה, זה חוזר לקרן אפשר לתת לעובדים אחרים וזה דבר שיכול 

 להיות עזרה גדולה לעובדים במצוקה. 
 וד.זה דבר מבורך מא דובר:
 זה היה מזמן כבר. דובר:

מיליון שקל או  3-שנים, אתם אישרתם. אני רק ... ב 4חברים, זה לא משהו חדש. זה אושר לפני  ניב ויזל:
שנים רק לא נכנס כסף בכלל. לא עשו עם זה כלום.  4, 3משהו כזה, נכון? זה אושר במליאה לפני 

. עובד 150שקל. זה פשוט שמים בצד  אלף 150-אנחנו מבקשים פה ... את זה בצורה מסודרת מ
שנקלע לאיזושהי בעיה עוזרים לו והוא מחזיר את זה דרך המשכורת. זה כסף שחוזר. זה פשוט 

 נהוג בהרבה ... ואני חושב שצריך לברך על זה. 
 יוזמה מבורכת. דובר:
 אלף? 150מיליון אתה מבקש  3אז מתוך  דובר:
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 ביצוע. דובר:
 קח יותר. דובר:

 זה לא, זה לא בוצע.  ויזל:ניב 
 אני יודע. דובר:

אלף,  150רגע. לא בוצע. אני מבקש היום, לפי מה שאנחנו רואים, לפחות לשנה הקרובה לאשר  ניב ויזל:
נתחיל בקטן. אם נראה נבוא לבקש מאוד אבל כרגע, אני חושב זה מספיק. למה לא בוצע? כי אחרי 

אלף תאמינו לי שאם  150וא לא נשים. אני אומר לכם זה שמים סכום גדול של כסף ואז אומרים ב
זה ... אף אחד פה לא משתולל  150נרגיש שיש, שזה לא מספיק, נחזור לפה, נבקש עוד, שקוף. 

, פה עשרת אלפים או עשרים, 5,000בשום מקום. זה הלוואות קטנות, זה יכול להיות פה אלף, פה 
ו כזה. אני חושב שזה כרגע מספיק וזה מכובד. אלף או משה 100אבל זה לא שמישהו מקבל איזה 

 זה אני חושב שצריך לברך.
 ניב, למה המועצה צריכה? יש ועד עובדים, שהוא יהיה, דוד  ירמיהו: 

 ועד עובדים לא בנוי ל, ניב ויזל:
אוודאללה עימאד: סליחה רגע. כל החישובים על סכומים כתובים ומדברים ומאשרים כאילו שאנחנו האוצר פה. 
איך אנחנו יכולים לדעת כמה משקיעים כל שנה בכל מושב? יש פה אנשים מקבלים, פעם שעברה 
היה בעיה של עין נקובה עם המים, ועין רפא. יותר משעתיים דיון. עכשיו בנוה שלום יותר מרבע 
שעה דיון. איך אנחנו יכולים לדעת כל מושב כמה משקיעים בו בשנה. אם זה תב"ר, אם זה תקציב 

 , אם זה מהמדינה, אם זה החזר מס. איך אנחנו יכולים לדעת?שנתי
קודם כל אין בעיה לדעת. אין פה שום דבר שהוא מוסתר. יש פה, רגע, אבל אני רוצה להסביר לך  ניב ויזל:

הוועד ... שזה לא ענייננו.  משהו. לכל ישוב יש את הוועד המקומי ויש פה מושבים שיש להם את את
מיליון, בסדר? כל ועד יש לו והוא  1.2, לאחד 600, לאחד 300לוועד המקומי יש תקציב. לאחד 

מנהל את זה. רגע. יחד עם זאת גם יש תב"רים והתב"רים מגיע לכל ישוב למעט הישובים שלך 
השתמש בהם לשם איך מיליון שקל שהוא יכול ל 1.5בצור הנדסה נמצאים לפי החלטות מדינה של 

זה נקרא? השקעות, תשתיות וכן הלאה לפי החלטות הועד. עכשיו, זה, זה נתונים שלכל אחד יש 
, 100מיליון. עכשיו, אני לא יודע מה אתה מבקש. אתה מבקש לראות האם לזה נשאר  1.5-את ה
 ?50לזה 

 אוודאללה עימאד: לא. כמה הושקע כל השנה,
 כמה הושקע? ניב ויזל:

 ללה עימאד: מי שאישר פה חברי מועצה,אוודא
 למושב אחד? מה זה משנה? יש מושב שהשקעתי בו השנה זה אחד שלא הושקע בו שלוש שנים. ניב ויזל:

שנים. אני יכול  4שנים, בוא נגיד על הקדנציה שלנו. כל חברי המליאה פה  4אוודאללה עימאד: אני אומר אנחנו פה 
 שנים האלה כמה הושקע כסף בכל מושב? מי שיושב פה, 4-מושבים ב 57-לדעת בכל מושב מה

 ?54ישובים, תוריד את צור הדסה ואת שני הכפרים, זה  57תעשה, תעשה  ניב ויזל:
 אוודאללה עימאד: נו?

? אז 9שנים? כמה אנחנו? עד סוף אוקטובר נהיה  8-שנים, ל 7-מיליון, תחלק את זה ל 1.5-תכפיל ב ניב ויזל:
 2017-נה. עכשיו, אני אומר לך שלא כדאי להיכנס לזה כי אני עד עכשיו בזה מה שמשקיע כל ש

מיליון, אז אם אתה רוצה להתחיל לראות כל דבר אני מציע לכולנו שבואו  14אישרתי כמעט 
נמשיך לפחות עד סוף הקדנציה לרוץ כמו משוגעים להשקיע כמה שיותר בישובים שהמיליון וחצי 

כי לפעמים כי הוועד לא עשה את העבודה ולפעמים דברים  הזה שישובים שחייבים להם עוד
אחרים. בואו נראה איך משלימים את זה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת בסוף כמה נשאר לכל ישוב 

 אפשר לעשות את זה.
אוודאללה עימאד: לא, אני רוצה לדעת כמה הושקע, לא כמה נשאר. למה אני שואל? למה אני לא רואה שיש משהו 

נחנו שומעים רק מספרים אבל בשטח לא רואים ... אנחנו מקבלים חברי מליאה ... אני בשטח. א
 אלף שקל הושקע בו השנה הזאת. אז איך הגענו ל, 660למשל מכיר מושב שרק 

 אם הושקע בו שנה שעברה, ניב ויזל:
קע בהם כלום חוץ מושבים שלא הוש 14אוודאללה עימאד: סליחה רגע, ניב. תן לי להמשיך. יש פה מושבים שהם 

 מהתקציב השנתי של החצי מיליון שנתי.
אני לא מכיר אחד כזה ותקשיב. אם אני אומר לך שאני לא מכיר אחד כזה אז אין אחד כזה.  ניב ויזל:

 תאמין לי,
 תסתכל על כל התקופה. דובר:

 אין אחד כזה.  ניב ויזל:
 )מדברים יחד(

ומר ויכול להיות שבאחד השנה לא הושקע כי לפני שנתיים תאמין לי, אין אחד כזה כמו שאתה א ניב ויזל:
 הושקע בו מאות אלפים. זה כן יכול להיות.

 אוודאללה עימאד: בשביל זה אני רוצה לעקוב אחרי,
אבל אני מסביר לך, אבל זה לא מה שהחלטת המליאה הזאת החליטה. אתם לא יכולים כל פעם  ניב ויזל:

, בסדר? מיליון 1.5ני לא הייתי פה. החלטת המליאה היא להגיד משהו אחר. החלטת המליאה, א
 ואחרי זה עוד חצי מיליון, רגע, עד סוף הקדנציה. זה החלטה שלכם, של המליאה. 

 אוודאללה עימאד: ניב,
רגע, אני שואל, אני אומר לך, אני עונה לך. אני לא בכעס, אני עונה לך. אלה החלטות המליאה.  ניב ויזל:

טבלת צדק או לא צדק, אחרת, בסדר? במליאה, נצטרך לשנות את ההתנהלות.  ברגע שיחליטו על
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זאת ההתנהלות. עכשיו, אני לא חושב שזה כל כך רע, אני חושב שזה טוב אבל אני חושב שאתם 
 צריכים להבין את זה. זה החלטות שלכם. 

 )מדברים יחד(
ת דיור בצור הדסה. קיבלנו הרשאות , יש לנו בקיץ מתאכלסים עוד יחידו14.11-אז נמשיך ל ניב ויזל:

מיליון שקלים. זה לא מספיק.  3מיליון, מעל  3-כיתות גן וקיבלנו כ 4ממשרד החינוך לבנייה של 
אנחנו מאשרים קודם כל את הסכומים של ההרשאות שקיבלנו ממשרד החינוך ובהמשך אם 

מימון לבניית מעון במסילת יש לנו מסילת ציון, ביקשנו  14.13נצטרך עוד או אם יהיו ... נאשר. 
מיליון. אנחנו רוצים לאשר את זה. יש לנו עוד בקשות נוספות לישובים חדשים.  3ציון, קיבלנו 

 אנחנו מחכים לאישור שלהם, ברגע שנקבל את האישור,
 מה זה משרד המסחר והתעשייה, דובר:

 )מדברים יחד(
, זה אישור מסמכי קרקע להקמת כפר ... 15-שיו לבסעיף הבא זה דיברנו על זה. אנחנו עוברים עכ ניב ויזל:

 ובית ספר. 
 מיליון שקל תקציב לגן אחד.  3הזה בצור הדסה, הכיתות גן. פה במסילת ציון  דובר:
 מעון. דובר:
 לא משנה. כיתת גן או מעון, דובר:
 זה דברים שונים לגמרי. דובר:
 גן?מיליון בונים כיתות  1.5-אז מה זה כיתת גן? איך ב דובר:

 חברים, ניב ויזל:
 גן מקבל משרד חינוך. מעון זה הכלכלה.  דובר:

 זה לא מספיק. אנחנו צריכים, ניב ויזל:
 )מדברים יחד(

גנים שחסר  8-צחי, אי אפשר ל... תקשיב. משרד החינוך נותן עבור צור הדסה, לא עבור מי ש... ה ניב ויזל:
כסף. כל גן שיש פה זה שתי כיתות,  Xכסף. רגע. אתה שומע?  Xלנו לאוקטובר הקרוב בצור הדסה 

 שתי כיתות גן.
 זה לא מספיק. דובר:

עכשיו, תקשיבו עד הסוף. תרשו לי, אני עונה. אני לא מזלזל. זה ש... בזה אני צריך בסוף לענות  ניב ויזל:
ם התחלתי עם לכם. התחלתי בדיווח שאני כתבתי מכתב לכולם שאין לנו את הכסף, נכון? לא סת

הדיווח הזה ומה שאני רוצה להבחין, אלה כספים צבועים לטובת גנים ממשרד החינוך לטובת צור 
הדסה בלבד. אחרי זה אם יהיה, סתם דוגמה, בגבעת יערים אז כתוב לגבעת יערים. אי אפשר 
 לשחק עם הכסף. עכשיו, זה לא מספיק לכן משרד השיכון לקח על עצמו לעשות את הפיתוח שמה

על חשבונו לצור הדסה וחסר לנו מאצ'ינג, את ההפרש לשני הסכומים. על המאצ'ינג הזה אני 
הודעתי במכתב, מה שאמרתי לכם בהתחלה, שלנו אין את הכסף. אני כמועצה לא מוכן לשלם את 
זה, לכן נקבעה לסוף החודש פגישה עם משרד החינוך, משרד השיכון, משרד הפנים, עם כולם 

י פתרון למאצ'ינג הזה. אני שקוף איתכם ולכן אני מאשר תב"ר רק לכסף שהתקבל בשביל שיתנו ל
וזהו. צריך פשוט להעביר את הנושא הזה. המעון, לעומת זאת, המעון זה בכלל לא משרד החינוך. 
המעון זה בקשות שלנו למשרד הכלכלה והוא מאשר, אישר פה את זה לפי נתונים שלו. לפי 

מיליון שקלים ואני מאשר את התב"ר הזה אבל זה  3י זה? מסילת ציון, החלטות שלו הוא אישר למ
 לא אותו משרד, לא אותו דבר, פה אין מאצ'ינג בכלל, זה רק אישור תב"ר. בסדר? 

, אישור מסמכי ... להקמת חווה ... בית ספר ... אנחנו הפעלנו מהלך בשנה שעברה של 15סעיף  משה אוחיון: 
לעשות אותו ... התחלנו אותו שמה. הסתבר בדיעבד, לא שעשינו  אדמה חקלאית. התכנון ...

איזשהו חישוב קרקע, שהשטח קטן מדי ... שתוכנן אמורה להיות ... שאמורה לשרת את הבנייה 
של ועדים לישיבת נחשון. לכן נאלצנו לחפש מקום אחר אז הלכנו למקורות כמובן שלנו ובעלות 

... בבעלות המועצה הוא בית ספר ... ושם אנחנו  קרקע של המועצה. המקום שנמצא כמתאים
רוצים להגיש ... כדי שיאשרו לנו. ... החווה אושרה, ... קיים. הפעילות כרגע נעשית בבתי הספר עד 

 שהחווה תוקם. 
 טוב. יש לנו בסעיפים הבאים יש תקציבים שוטפים. אתה רוצה, ניב ויזל:

 חקלאית. חווה חקלאית להחזיק אותה צריך תקציב.  רק מילה, אם אפשר, לגבי חווה דוד  ירמיהו: 
התקציב כולו ממומן על ידי משרד החינוך. יש ... של ... הכול מלא, אין בעיה. הכל הולך לפי מספר  בני אלירז:

 תלמידים, ה... הוא מלא. 
ין העירייה ... אני הקמתי חווה חקלאית והבאנו תורמים ומשרד החינוך ... מהמוסד אבל עדי דוד  ירמיהו: 

 מתקצבת את זה. 
קודם כל אני עשיתי שם ביקור ושאפו גדול. מי שלא היה זה משהו מדהים. הלוואי ונגיע לחצי ממה  ניב ויזל:

שהם עושים שם. לצערי הרב גם אי אפשר שאנחנו נשתמש בזה אבל מי שלא מבין מה זה חוה 
שם כל הדרך בתוך העלייה חווה חקלאית שיסע לבית שמש. ... שמאלה. מצד ימין ליד הכיכר יש 

חקלאית מדהימה. ילדים באים לשם, עושים שם פעילות חקלאית ושאפו גדול. אני מקווה שנצליח 
 להגיע לזה. 

לשאלתך, ירמי. בנוסף לכל מה שאמרתי ולמרות מה שאמרתי יהיו שם גם תורמים. למשל סגרתי,  בני אלירז:
אלף,  50נותנים תקצוב לשלוש שנים. שנה ראשונה  ויש לנו גם אישור מארגון מגדלי הירקות. הם

 .12.5אלף ובשנה השלישית  25שנה שנייה 
אושר על ידי  2018והלאה יש לנו עדכוני תקציב שוטפים. אני רוצה לבשר שתקציב  16טוב. מסעיף  משה אוחיון: 

ישרו כבר משרד הפנים וזה הישג יפה למועצה. בדרך כלל אנחנו הראשונים במחוז וכמעט בארץ שא
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. מצד אחד התקציב אושר, מצד שני התבשרנו אתמול שחסר לנו כבר סכום כסף 2018את תקציב 
מיליון. אנחנו נראה איך אנחנו מתגברים על ... הזה ואיך אנחנו מאזנים את  8רציני של כמעט 

טף התקציב. שאר הסעיפים זה עדכונים שוטפים. כל מיני ... שמתבקשות. אנחנו עושים את זה בשו
 בכל מליאה. אם למישהו יש איזה שאלה ספציפית על סעיף מסויים אני אשמח לענות לו.

 מה זה תקציב ... דובר:
אם אתה מסתכל כאילו זה הכנסות, אם אתה מסתכל בהכנסות או בהוצאות. אתה תראה כותרת  משה אוחיון: 

ציב. אם זה על כל מספר אתה תראה הכנסות או הוצאות. אם זה בהוצאות הקטנו את התק
בהכנסות ב... אלה היו ההכנסות, הוספנו על ההכנסות. הורדנו מההכנסות. תסתכל, תסתכל 

 במספרים. אם אתה מסתכל, בוא ניקח לדוגמה,
 במינוס.  7.8... ביוב זה  דובר:

בוא תיקח לדוגמה, נגיע לשם. סעיף הראשון. אתה רואה תקציב בהכנסות, בכותרת, במינוס.  משה אוחיון: 
אלף שקל הכנסות מאגרות דת. מאגרות דת ונישואים. מצד שני אתה רואה  150ומר נוספו לנו כל

את ההוצאות גם הקטנו את הרשימה, אנחנו מעדכנים משני צידי המאזן, כלומר בהכנסות אנחנו 
. וככה בכל הסעיפים. אתה תראה לפי 150-, בהוצאות אנחנו מגדילים גם ב150-מגדילים ב

 הכותרת. 
טוב, זה נראה זה אבל בכל זאת אני אגיד שאפו לגזברות. אני חושב שאנחנו בפברואר, אנחנו בסוף  זל:ניב וי

. זה בהחלט הישג יפה שקיבלנו 2018ינואר תחילת פברואר קיבלנו אישור משרד הפנים על תקציב 
 את האישור ותודה לאוחיון על התקציב. כן, רצה עופר. אתה רצית?

 ציתי לומר שאני שומע את הדברים אבל אנשים צריכים להבין, לפי מה שאני שומע,קודם כל ר עופר בנחמו: 
 לא שומעים אותך. דובר:

לא שומעים אותי? לפי מה שאני שומע יש כמה נתונים שהיינו צריכים לדעת. מדברים על כספים  עופר בנחמו: 
, דיברו 2של המועצה.  מיליון שקל מהתקציב 8מיליון שקל,  8למושבים. יש פה החלטה שקיבלו ... 

על בניין בית המועצה. אני לא יודע, אני שמעתי, אתם תגידו לי. אמרתם ש, אמרת ניב שלקחו כבר 
 מיליון מתוך ה, 22הלוואה של 

 לא, תב"ר לקחו. יש תב"ר, לא הלוואה. דובר:
מיליון זה כבר הלוואה שנלקחה. חברים, המצב הוא לא כזה  22, 44זה  לא תב"ר, הלוואה. תב"ר עופר בנחמו: 

טוב. זה לא מצב שיש פה כסף זרוק על הרצפה וכל אחד יכול להרים אותו, ואני אומר משהו שהוא 
מאוד חשוב לכולם בנושא של הביוב שדילגת עליו, שכל אחד יגיד את זה בישוב שלו. אני סיימתי 

בכוחות עצמי וניב עזר לי לסיים את התהליך הזה. זה לא שבסופו של את הביוב והתחלתי את זה 
מיליון שקל למועצה זה יורד אוטומטית  3דבר זה עולה למועצה. ברגע שמינהלת המים נותנת 

לתושב שלכם בישוב כי כשעושים את התחשיב כמה הוא צריך לשלם עבור הביוב שלו מורידים לו 
שמעותי מאוד. אם במושבים, ... מענקים, הגיעו לסכומים את הסכום שהמדינה נתנה מענק וזה מ

 510אלף שקל. שני בתים של  44-מטר מרובע ל 510-אלף שקל אז אצלנו מגיעים ל 100-ו 90של 
 ובמקום זה זה ההצלחה בלהביא את הכסף הזה, 3.4מטר מרובע כי מורידים מענק של 

 אבל אני רוצה רגע להבהיר, ניב ויזל:
 ורד גם למטה למתיישב בסופו של דבר.שי עופר בנחמו: 

נכון, אבל אני רוצה רגע להבהיר. דין מחסיה, שאף אחד פה לא יבין זה לא דין ישוב אחר. אני לא  ניב ויזל:
מרכיבים שכל מרכיב גובה את  4-רוצה להיכנס לזה אבל ביוב זה סיפור לא פשוט. זה מחולק ל

ואז המחיר  4ניים. בישוב אחר זה יבוא עוד המחיר שלו אז במחסיה היה לנו מרכיב אחד או ש
מאוד גבוה, המענק יותר גבוה ואחרי שאתה מוריד את המענק המועצה מעבירה את זה להיטל. את 
ההפרש לוקחת היטל מהישובים. עכשיו, ככל ש, זה מה שאמרתי במפורש. אם היינו הולכים 

ף אחד לא היה מוכן לשלם את זה. דווקא לעשות ... גבוה ולא מקבלים היטלים לא היה ביוב כי א
מיליון ש"ח ... לעשות להם  12מיליון ש"ח ...  12אני אתן לכם דוגמה, בנטף זה כמה? עשרה או 

ביוב זה לא כמו שום ישוב אחר. עכשיו, בגלל שיש שם מעט מאוד תושבים וקו מאוד ארוך שמגיע 
שנה. בעצם זה  40ת ספיגה עוד בסוף לבית חורון מי יוכל לשלם את זה? ...  הם מעדיפים בורו

את השיפוט הם יהיו זכאים למענק. גם  2017שהצלחנו להשיג להם ברגע האחרון בסוף דצמבר 
 ככה יהיה להם סכום הרבה יותר גבוה ממה שאתה דיברת אבל עדיין הם ... 

 )מדברים יחד(
 אז תודה. עוד מישהו רצה משהו? כן, ירמי. ניב ויזל:

י, דיברת בהודעות שלך לגבי האזור יין, מה שנקרא. הפתיח שהתחלת. ואנחנו בירכנו על זה כן. אנ דוד  ירמיהו: 
אבל אני עכשיו פה מקבל, יש לי הודעה שמשום מה מטה יהודה עורכת ביום ראשון הקרוב סיור 

 עם הוועדה המחוזית להקים חוות סולריות. 
לו בתוקף. אתה קיבלת הודעה מלפני שבוע. אז ההודעה שלך, תבדוק את ההודעה שלך שההודעה ש ניב ויזל:

 הסיור בוטל, לא קיים, דחיתי אותו עד הודעה חדשה.
 אבל למה זה עולה אם אנחנו, דוד  ירמיהו: 

כי ... ועדה מחוזית פנו אליה, בלי בכלל בלי קשר למועצה. אני קיבלתי את זה אתמול בשעה שש  ניב ויזל:
. לא דרכינו, לא הודיעו לנו לא כלום. מישהו ניסה לעשות בערב, תשאל את אורי פה לידי, שיש סיור

 מחטף. העסק נסגר, נדחה, נקבר. אתה יכול להודות גם על זה ולשלוח את ההודעה למי ששלח לך.
לא, זה בסדר. זה בסדר. אם הוועדה מרגישה שהיא יכולה לעשות, אם הוועדה מרגישה שהיא  דוד  ירמיהו: 

 ף במועצה אז אולי להוציא לה מכתב בשם כל המליאה,יכולה לעשות סיורים מתחת לא
 אז אני אומר לך, ניב ויזל:

 שהם לא יכולים לעשות כאלה דברים. דוד  ירמיהו: 
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אז אני אומר לך שזה לא היה מקובל עלינו. אתה יודע, אני לא מ... שלהם. בואו נשים את הדברים  ניב ויזל:
מנהלת המחוז ואני דיברתי איתה בערב. היא על השולחן. במקרה הזה זה לא היה מקובל על 

ביטלה את זה. אני יכול להגיד שזה בוטל. כרגע היא הבטיחה לי שזה ... פשוט זה הודעה ישנה. 
 חברים, אני רוצה להודות לכולם, אה, רגע, סליחה. חיים, סליחה. לא ראיתי. 

בתחילת ה, העלית את העניין של הערעור לוועדה המחוזית בקשר לקרקעות. במליאה פה ... שאתה  חיים כהן:
 אומר. 

 )מדברים יחד(
אתה צודק במה שאתה אומר אבל אני רוצה להגיד לך, ... על העניין של ה... תעלה את העניין של  חיים כהן:

ת לא קיבלה את זה. היא הערעור לתוכנית מתאר שהוגשה לוועדה המחוזית. הוועדה המחוזי
הייתה מוכנה לקבל את זה ששבעת המושבים יהיו מחוץ לתוכנית הזו ולא רצו להכניס אותה. 
אנחנו קיבלנו פה החלטה שאם לא מכניסים את הישובים האלה אנחנו אחד בשביל כולם וכולם 

טפל בעניין בשביל אחד וזה מה שסוכם והוקמה ועדת קרקעות שתטפל בעניין הזה. יש עורך דין שמ
הזה והמהנדסת יחד עם הצוות של המועצה. אני אומר דבר כזה. לא יכול להיות שפה תתקבל 

מושבים או  2החלטה שבה אנחנו הולכים כגוף אחד ומה שהגיע לאוזניים שלי שיש מספר מושבים, 
יה , שהם פועלים מאחורי הגב, פועלים בנפרד, מחבלים בכל העסק הזה ואנחנו לא יודעים מה יה3

כשנגיע לוועדה המחוזית וניזרק מכל ה, יכול להיות שניזרק מכל המדרגות והתוכנית הזאת ... 
מיליון שקל, שאף אחד לא ישכח את  4תשב באיזושהי מגירה. על התוכנית הזו המועצה השקיעה 

זה. ואת התוכנית הזאת אנחנו חייבים להעביר אותה ואם אנחנו לא נלך כגוף אחד אנחנו לא נצליח 
בכלום כי אם יושבים פה ושומעים את מה שמעבירים ופונים לוועדות ופונים לכל מיני גורמים 
שמזוהים איתם על מנת לקדם את האינטרס האישי של אותו ישוב בלבד, זה לא ילך. זו תהיה 
פגיעה בכל העסק הזה. אז אם החלטנו שאנחנו הולכים על זה אז הולכים על זה עד הסוף. 

מזה אז יורדים מזה עד הסוף וכל אחד יטפל בעניין שלו באופן פרטני אבל לא  מחליטים שיורדים
יכול להיות שפה תתקבל החלטה, המועצה יחד עם המהנדסת, יחד עם העורך דין פועלים באיזשהו 
מישור על מנת לקדם ולהצליח בעניין הזה ומצד שני מכניסים את המקלות ודוחפים את החיות 

האינטרס האישי שלהם. אני בטוח שזה מה שקורה שמה ואם יש  לאחורה על מנת להשיג את
כאלה אז שיקומו ויגידו אנחנו מטפלים בעניין שלנו לבד, אנחנו יורדים מהעסק הזה, אנחנו נטפל 
רק באותם מושבים כן מוכנים שהמועצה תטפל בעניין הזה ונוציא אותם מהצד מתוך התוכנית 

שהולכים על זה ומצד שני קורה מה שקורה. ניב, צריך הזו. לא יכול להיות שנקבל פה החלטות 
 לקחת את זה באמת ל, אני זה הגיע לאוזניים שלי וחבל שזה קורה.

חברים, אני בגדול מקבל מה שחיים אמר. אני רק מזכיר לנו, לכולנו, שיש פה אגודות מאחורה  ניב ויזל:
דה מחליטה לעשות איזה כסף ואנחנו לא כל כך מודעים תמיד למה שהן מחליטות. אם איזה אגו

על משהו או להרוויח משהו בלי להגיד לנו אני פשוט לא יודע על זה אבל בגדול מה שחיים אומר זה 
 בהחלט קורה וקרה אז לפחות אם זה ... קריאה אז אני מתחבר. 

 
 תודה רבה לכולם. 
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