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 פרוטוקול מס' 43/12/98 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
 שהתקיימה ביום רביעי כ"ה באלול תשע"ח, 5.9.18 בשעה 17:00

 במרכז יום לקשיש שליד המועצה האזורית מטה יהודה
 

  חסרו:
 ראש המועצה משה דדון

 בר גיורא -
 גבעת ישעיהו -
 קרית ענבים -

 בית מאיר איציק בן אבו
 גפן דוד כהן

 כסלון שמעון בן ברוך
 לוזית אבי דדון

 מוצא  עלית ראובן צמח
 מטע דדון נפתלי

 נוה אילן ירון ארמוזה
 נחשון דן נאמן

 נטף מאיר מגל
 עג'ור אברהם גמו
 עמינדב כהן אלעזר
 צובה שמואל שני

 צור הדסה זהבית בלומנפלד
 צור הדסה משה בן יוסף

  צלפון גיא פתיחי
 רמת רחל דוד דרומלביץ

 שדות מיכה שמעון  דדון
 שואבה ששון יצחק צחי

 תעוז שמואל אליהו
 

 משתתפים:
 

 היועצת המשפטית למועצה ורד כהן, עו"ד
 ראש מינהל החינוך ניב בר גיא

 מבקר המועצה יואל ינון
 מנכ"ל המועצה  פיני תורן

 גזבר המועצה  משה אוחיון
 מהנדסת המועצה מיכל נאור

  קהל:
 צלפון ערן אוחנה

 צפרירים אבי בן שושן
 עורך עיתון בקיצור  יובל רובין

 צור הדסה שלומי מגנזי
  צלפון ערן אוחנה

 קרית ענבים  איזי
 דוברות המועצה עומרי

 קרית ענבים רוית ביטנר
 

  נכחו:

 פרוטוקול מליאה מתאריך 5/9/18עמוד 1
 



 

 סגן ומ"מ ראש המועצה, נתיב ניב ויזל
 הל"ה

 סגן ראש המועצה, טל שחר בני אלירז
 אביעזר מרדכי רחמים
 אבן ספיר ראובן שמעון

 אדרת יצחק זדה
 אורה שאול נהרי

 אשתאול שמחה חדד
 בית זית יניב שושני

 בית נקופה דוד אבו
 בקוע ישראל אלוני

 גבעת יערים גילי עוזרי
 גיזו אביחיל זביב
 הראל אבי פליישמן

 זכריה יוסי משה
 זנוח חיים כהן

 יד השמונה יוסף בר דוד
 ישעי אלון ורדי

 כפר אוריה מוטי אליהו
 מבוא בית"ר ששון  סיידוף
 מחסיה עופר בנחמו

 מסילת ציון רגב משה
 מעלה חמישה אריאל יהודאי

  נוה מיכאל דוד ירמיהו
 נוה שלום איאס שביטה

 נחושה סלם מאיר
 נחם שמאי ולני
 נס הרים צבי אליהו

 עין נקובה עוודאללה עימאד
 עין רפה ברהום יוסף

 צור הדסה ממן יעקב
 צפרירים רזיאלה קחו

 צרעה רן כוחן
 רמת רזיאל אלעמי אמיר

 שורש בראל רם
 יהושע (בובי)

  משה
 ליאון שריגים

 תירוש גבאי דוד
 תרום אברהם דניאל

 
 
 
 
 
 
 

 סדר יום:
 הודעות יו"ר.1.

 המועצה משתתפת בצער משפחת כהן במות בנימין כהן מי שכיהן כראש המועצה האזורית הראשונה. תושב נס הרים.
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 דיווח פתיחת שנת לימודים – ניב בר גיא1.1

 ניב בר גיא מסר דיווח על פתיחת השנה, הסעות, גני ילדים, בתי ספר, בדק בית.
 

  אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 218/7/18.
 

 הוחלט: לאשר.
 

למספר3. בהתאם ייקבע שיתופי שאינו בישוב נבחר מקומי ועד חברי מספר מקומי: ועד חברי מספר                 אישור
עד זו: טבלה לפי הקובע ביום האוכלוסין במרשם רשומים שהיו בישוב הבחירה) זכות (בעלי                הבוחרים

 2500 תושבים מספר חברי הועד 5-7, מעל 2501 מספר חברי הועד בין 9-11.
 

 הוחלט: לאשר.
 

 מינוי תוספת של חברים לועדת בחירות: ריאד עוודאללה מעין נקובה, גבי נרדי מבית זית.4.
 

 הוחלט: לאשר.
 

  שינוי שמות לרחובות בכפר עין רפה – להחליף רח' מאגדה לרוזמרין, רח' עין רפא לנבעה, ביטול5.
 רח' מס' 59 סונבל.

 
 הוחלט: לאשר.

 
 בקשת רשות הטבע והגנים  לשימור מבנים ואתרים בחות שער הגיא.6.

 
 הוחלט: לאשר.

 
  אישור דוחות רבעוניים 1-4 של המועצה לשנת 72017.

 
 הוחלט: לאשר.

 
  אישור דו"ח רבעוני 1 של המועצה לשנת 82018.

 
 הוחלט: לאשר.

 
  תבר"ים לסגירה לשנת 92018.

       
 מס'
 תבר

 הערותעודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר

 תבר שהסתיים 0 52,088 52,088 53,000  בניית קברים 4286
 בניית קברים-שריגים ונס 4308

 הרים
 תבר שהסתיים 0 104,177 104,177 106,000

 תבר שהסתיים 0 210,958 210,958 212,000  בניית קברים 4288
 עבודות פיתוח בתי עלמין 4204

2015 
 תבר שהסתיים 0 131,002 131,002 138,890

 עין ראפה שיפוץ בית 4162
  עלמין

 תבר שהסתיים 0 63,652 63,652 66,125

 תבר שהסתיים 0 4,200,000 4,200,000 4,200,000  מיחזור הלוואות ביוב 4172
 גן מבוא ביתר-נגישות 4243

 אקוסטית
 תבר שהסתיים 0 27,560 27,560 30,000

  4,806,015 4,789,437 4,789,437 0  
 

 הוחלט: לאשר.
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 אישור דוחות כספיים לישובים לשנת 10:2017.

 
 עודף/גרעון- הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום שם הישוב  

 לשנה
 המבוקרת

עודף/ג
 רעון-

 מצטבר

 הערות

 שיפוץ בית 37- 60- 432 372 אורן דניאלי 31.12.2017 לוזית 1
 העם

 רכישת 106- 129- 946 817 אורן דניאלי 31.12.2017 עמינדב 2
 טרקטורון
 תפעולי,
 תשלומי
 ארנונה

  50 48 1279 1327  נפתלי שלו רוא"ח 31.12.2017 רמת רזיאל 3
  114- 87 783 870  רוא"ח אילן כהן 31.12.2017 אשתאול 4
  0 0 2741 2741  אלי בירנבוים 31.12.2017 רמת רחל 5
  91 43- 337 294 רוא"ח זיו האפט 31.12.2017 יד השמונה 6
  2477 729 12133 12862  ירון שמיר רוא"ח 31.12.2017 צור הדסה 7
  440 40 660 700  אלישר ליפשיץ-רו"ח 31.12.2017 תרום 8
  29 35 827 862  אורן דניאלי רוא"ח 31.12.2017 מסילת ציון 9

 נמסר 264- 108 1297 1405 מידד הלוי ושות' 31.12.2017 עין רפא 10
 הסברים

 
 הוחלט: לאשר.

 
 אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת 2018 לישובים:11.

    
 מגורים למ"ר (*)  סך התקציב הישוב 

 15.28 708 אשתאול 1
 14.24 796 בית נקופה 2
 10.46 883 מבוא ביתר 3

 
 הוחלט: לאשר.

 
 תב"רים:12.

    סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 12.1 
   תקציב מקור מימון 
   66,628 משרד התחבורה 
   16,657 קרנות רשות 
   83,285 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

    
    התקנת מערך מצלמות בגדר צור הדסה 12.2

   תקציב מקור מימון 
   800,000 המשרד לביטחון פנים 
   800,000 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

    
      חיבור ביוב הראל למערכת איזורית 12.3
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    תקציב מקור מימון  

    637,604 מנהלת הביוב  
    637,604 סה"כ  
  
 
 

 
 הוחלט: לאשר.

       
    הקמת מבנים יבילים בי"ס קרוב 12.4

   תקציב מקור מימון 
   70,000 משרד החינוך 
   70,000 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

    
    הקמת 2 מבנים יבילים בי"ס סאדברי עמק האלה 12.5

   תקציב מקור מימון 
   140,000 משרד החינוך 
   140,000 סה"כ 

  

 
 הוחלט: לאשר.

       
    עדכון תב"רים 

  תבר 4035 -  הקמת מעון יום בנחושה - (ביטול עדכון מליאה קודמת) 12.6
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 299,560 53,921- 353,481 מפעל הפיס 
 2,700,000 0 2,700,000  משרד התעשיה והמסחר 
 300,000 53,921 246,079 קרנות רשות 
  3,299,560 0 3,299,560 

 
 הוחלט: לאשר.

    
     תבר 4035 - הקמת מעון יום בנחושה 12.7

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 353,481 53,921 299,560 מפעל הפיס 
 2,700,000 0 2,700,000  משרד התעשיה והמסחר 
 246,079 156,921- 403,000 קרנות רשות 
  3,402,560 -103,000 3,299,560 

 
 הוחלט: לאשר.

    
    תב"ר 4161 - בינוי בי"ס הסנסן 12.8

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 7,889,228 0 7,889,228 מפעל הפיס 
 94,984 94,984 0 מפעל הפיס - הצטיידות 
 6,518,245 0 6,518,245 משרד החינוך 
 1,600,000 0 1,600,000 קרנות רשות 

  
16,007,47

3 94,984 16,102,457 

 
 הוחלט: לאשר.

    
    תב"ר 3817 - שואבה מועדון נוער 12.9

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 442,000 0 442,000 מפעל הפיס 
 897,452 431,344 466,108 קרנות הרשות 
 593,681 0 593,681  מילוות מבנקים 
  1,501,789 431,344 1,933,133 
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 הוחלט: לאשר.
    

    תבר 4111 - נגישות מוסדות חינוך 12.10
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 1,205,600 48,000- 1,253,600 משרד החינוך 
  1,253,600 -48,000 1,205,600 

 
 

 הוחלט: לאשר.
 

    
    תבר 4272 - צור הדסה אולם ספורט 12.11

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 6,851,670 2,190,670 4,661,000 משרד החינוך 
  4,661,000 2,190,670 6,851,670 

 
 הוחלט: לאשר.

    
    תבר 4020-נחושה האלה ממ"ד 12.12

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 3,839,872 0 3,839,872 משרד החינוך 
 672,961 81,488- 754,449 קרנות הרשות 
 914,179 0 914,179  מילוות מבנקים 
  5,508,500 -81,488 5,427,012 

 
            הוחלט: לאשר.

 
 עדכוני תקציב:13.

  עדכון תקציב  קייטנת מדעים 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 18 2- 20  עבודות קבלניות-קייטנת מדעים 1822300/780
 2 2 0  שכר קייטנת מדעים 1822300/110

 20 0 20  סה"כ הוצאות  
 עדכון תקציב  דת

         הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 200- 50- 150-  הכנסות מאגרות דת ונישואין 1357000/420
 200- 50- 150-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 200 50 150  עבודות קבלניות - דת 1857000/751
 200 50 150  סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב מיחשוב סטודנטים וצעירים
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 2 4- 6  מיחשוב סיפריה ניידת 1823100/570
 11 4 7 מיחשוב סטודנטים וצעירים 1832400/570

 13 0 13  סה"כ הוצאות  
  עדכון תקציב יד חריף

         הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 40- 40- 0 השתת' משרד התרבות-גלריה יד חריף 1325100/990
 40- 40-  השתת' משרד התרבות - להקות מחול אתניות 1326400/991

 פרוטוקול מליאה מתאריך 5/9/18עמוד 6
 



 

 80- 80- 0  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 40 40 0  עבודות קבלניות-גלריה יד חריף 1825100/750
 40 40 0  עבודות קבלניות-להקות מחול אתניות 1826000/750
 58 56- 114  יעוץ יד חריף - עבודות קבלניות 1825000/754
 41 41 0 שכר - להקות אתניות 1826000/110
 30 15 15 ימי עיון העשרה לצוות 1825100/751

 209 80 129  סה"כ הוצאות  
 

 עדכון תקציב  שכר - מוסדות חינוך
 

          הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 558 35 523 שכר-אחזקת מוסדות חינוך 1812200/111
 365 35- 400  גני ילדים - תחזוקה 1812200/420

 923 0 923  סה"כ הוצאות  
 

  עדכון תקציב  רווחה-שכר
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 3,920- 129- 3,791- שכר עובדי המחלקה-השתת' מ. הרווחה 1341000/931
 27- 27- 0 כ"א חינוך מיוחד - השתת' מ. הרווחה 1341001/930
 58- 57 115- בתים חמים לנערות-השתת. מ. הרווחה 1347104/930
 45- 45 90- נשים בקהילה (קול קורא) 1348206/990
 18- 72 90- פעילות אזרח ותיק (קול קורא) 1344601/990

 4,068- 18 4,086-  סה"כ הכנסות  
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 6,110 254 5,856 שכר עובדי מחלקת רווחה 1841000/110
 77 77- 154  בתים חמים לנערות 1847104/840
 75 75- 150 נשים בקהילה (קול קורא) 1848206/780
 30 120- 150 פעילות אזרח ותיק (קול קורא) 1844601/780

 6,292 18- 6,310  סה"כ הוצאות  
 

 עדכון תקציב מרכיבי בטחון 2018
     הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 593- 179- 414- מרכיבי בטחון – השתתפות מ. הבטחון 1221000/990

 593- 179- 414- סה"כ הכנסות 
         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 43 3- 46 אחזקת גדרות 1721000/420
 12 12 0 כביס אספלט 1721000/421
 74 74 0 ריסוס שטח 1721000/422
 131 1 130 אחזקת תאורה 1721000/423
 195 9- 204 צריכת תאורה 1721000/424
 51 0 51 שער חשמלי 1721000/425
 21 0 21 מחסני נשק 1721000/427
 110 110 0 כביש כורכר 1721000/428
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 20 1 19 אחזקת גדרות אלקטרוניות 1721000/780
 113 7- 120 תחזוקת מפקדות 1722100/420

 770 179 591 סה"כ הוצאות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עדכון תקציב  ביטוחים
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 2,370 100 2,270  ביטוח מועצה 1613000/440
 50 50- 100  הוצאות פרסום 1613000/551
 94 50- 144  עבודות קבלניות-ייעוץ משאבי אנוש 1613001/752

 2,514 0 2,514  סה"כ הוצאות  
  עדכון תקציב - סייעות גני ילדים

          הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

  שכל"מ גני ילדים - סייעות 1312200/920
-32,56

7 
-2,77

0 -35,337 
 0 680 680- סייעת שניה 3-4 1312200/925
 0 59 59- סייעת שניה גני 4-3  העשרה 1312200/926

  סה"כ הכנסות  
-33,30

6 
-2,03

1 -35,337 
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 14,981 626 14,355 סייעות גני ילדים – שכר 1812200/110
 2,772 1,405 1,367  סייעות גני ילדים - מחליפות/מילוי מקום 1812200/210

 17,753 2,031 15,722  סה"כ הוצאות  
 

 עדכון תקציב  שכר
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 1,281 79 1,202  שכר - נבחרים 1611000/110
 1,471 79- 1,550  שכר -מזכירות 1613000/110

 2,752 0 2,752  סה"כ הוצאות  
 

  עדכון תקציב נאמן למקום
          הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 204 42 162 פסטיבל נאמן למקום 1822100/756
 0 13- 13  חידונים שונים 1827000/751
 3 7- 10  מפגשי ראש חודש אזורי לנשים 1827000/754
 10 5- 15  שבתות שירה 1827000/756
 43 17- 60 פעולות תרבות שונות 1822100/755

 260 0 260  סה"כ הוצאות  
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 ברכות להרמת כוסית לשנה החדשה.14.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוטוקול מתומלל
 הודעות יו"ר.

 
הראשונה.ניב ויזל: האזורית המועצה כראש שכיהן מי כהן בנימין במות כהן משפחת בצער משתתפת               המועצה

 תושב נס הרים.
 

יושביםניב ויזל: והאורחים השולחן על יושבים מליאה חברי להתחיל, רוצים שקט חברים לכולם שלום               טוב
רואים אתם להיכנס. להם תנו אבל מאחורה לשבת צריכים לא אתם מליאה, חברי שני יש אז                  מאחורה
טובים. צהרים אחר לכולם שלום טוב מצוין. בסדר?, הכול ממן יעקב בסדר? הכול מסתדרים?                אתם
כהן בנימין האב במות כהן משפחת בצער משתתפת יהודה מטה בהודעה להתחיל רוצה כל קודם                 אני
של בצערה משתתפים אנחנו האזוריות. המועצות ראש ויושב הראשון המועצה ראש שהיה              מי

 המשפחה כל מליאת המועצה. לדברי פתיחת שנת הלימודים אני מבקש מניר ובני בקשה ניר.
 

 דיווח פתיחת שנת לימודים – ניב בר גיא
 

 ניב בר גיא מסר דיווח על פתיחת השנה, הסעות, גני ילדים, בתי ספר, בדק בית.
 

להסתכלניר בר גיא: חוברות לכם יש ראשית בקצרה ככה זה את אעשה אני טובה. ושנה טוב ערב טובים                  צהרים
נפתחה הלימודים שנת שנה לתחילת סיכום חינוך מוסדות של (הסגירה) לגבי והישובים ספר               בבתי
את פתחו יסודיים על ספר בתי ועד גנים גילאי 3 מגיל תלמידים כ15,000 ימין ברגל הכול                  בסך
יודעים. שאתם כמו האחרונים בחודשים אותנו שליוו גדולים מאוד אתגרים כמה לנו היו               השנה.
הסתיים. לא שעדיין השעון נגד במרדף היינו ככה אנחנו הדסה. בצור האכלוס של מאוד גדול                 אתגר
בראש ככה יאוכלסו מהם שתיים ב2/9 אוכלסו מהם שניים שנבנו החדשים שאר הגנים               מארבעת
הפתרון את לנו נתנו שלמעשה גיורא לבר וגם למטה גם לב מקרב להודות רוצה באמת שאני                  השנה
ספר בית מתוגברים. צוותים עם טובה בצורה נפתחו ו... יכנסו הנוספים הגנים ששני עד                הזמני
ט'. ח' ז' בינית חטיבת עכשיו והוא שלו הגודל את הכפיל ברור) (לא ספר בית שעברה שנה                   שפתחנו
הורחב ברור) (לא ספר בית החגים. של ביום יוקמו השנה. ממש יוצאת חקלאית ברור)                (לא
ואתם מדווח שאוחיון כמו הספר. בתי במתחם שיש ספורט באולם וגם שלו בכניסה גם                למעשה
קיץ בשיפוצי למידה מרחבי 21 בין כיתות ברור) (לא הספר בבתי כ8,000,000 הושקעו               יודעים
עמית של אמפי ברור) (לא של האחורי בחלק עזר אבן של הישן ספר בבית שהיו האסונות                  בהגשות
ככיתות הוכשר מזה שמינית בערך קטן וחלק פונו ציוד שם שהיה שנים המון אחרי הם גם                  נחשון
ספר בית יהיה שנתיים כל ב1/9 שלמעשה שלו בניה על גדל שמאוד נחשון עמית ספר בבית                  זמניות
מנהלת שלמעשה השנה את פתחנו המנהלים מבחינת לכך בנוסף נחשון. עמית של פה שיקום                אחר
המנהלים צוות כל שאר ברור). (לא רמי את שהחליף מנהל.. דמסקי שרה שבתון משנת חזרה                 אחת
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אותנו שמלווים הגדולים האתגרים את לנו יש ימין. ברגל באמת השנה את פתחנו הכול סך                 יציב
של גדולה כמות ספר. בתי 400 מעל מסיעים שאנחנו הסעות של הגדול האתגר את מכירים.                 ואנחנו
ככה אופרציה הבקשות. לכל מענה לתת פעיל ועדיין אוגוסט חודש מתחילת המידע מרכז               תלמידים.
ילדים שיביאו רישום ברור) (לא ב שנמצאים זה את מתנהלים עדיין אנחנו מורכבת. מאוד                מאוד
ושיבצנו לחלוטין ברור) (לא שם הגנים אז 15 מעל להירשם שאמורים זה את הכרנו ולא                 שירשמו
עוד איתם. שיהיו סייעות כולל הסעות. כולל הפתרון את שנמצא עד אחת לשנה רפה, מעין                 אותם
שהייתה החברה את החליפה משקל של למכרז יצאנו הספר בבתי הניקיון זה אותנו שליווה                אתגר
נותנים אנחנו משקל של המענה תחת דבר של ובסופו משפטית לשכה ברור) (לא אחרת.                חברה
לפתוח האתגר עקרוני באופן אז השנה ראש אחרי מיד ספר בתי יחד) (מדברים שיכנס אחר                 מענה
שמבחינת להגיד ושמח טוב. אותו שצלחנו להגיד שמח ואני גדול מאוד מאוד שלנו כמו במועצה                 שנה
הזאת השנה לזאת גדולה עליה יש הבגרויות של הספר בבתי ונמצאים הגיעו כבר שהגיעו                התוצאות
שנוכל קשה. מאוד עובדים אנחנו הניצבים בתחום שגם מקווים וכולנו יהודה מטה בכל ברור)                (לא
ורק מוצלחת לימודים בשנת המליאה את לברך רוצה אני החינוך מערכת בשם אז לעבוד                להשתפר

  טוב.
 

שלבני אלירז: בגרויות תוצאות של בדיווח שכח לא או שכח הוא אם יודע לא אני אמר ככה ניב אוסיף רק                     אני
על לדבר משליחיו אחד את שלח המתמודדים אחד ולצערי התוצאות את פרסמנו אנחנו               תשע"ח
יודעים לא הם הרב לצערי רק השקרי מצב את ונראה משקרים אנחנו כאילו לכאורה                התוצאות
שבאהבה לכם להגיד רוצה אני אז תשע"ח על מדברים אנחנו בעוד תשע"ז של נתונים נתונים,                 לקרוא
אמור זה שם חורף למבחני עדיין מכים אנחנו ותעלה תלך היא .. השנה שהיו ההישגים מאוד                  גדולה
וכל ברגל ניר תודה להגיד באמת רוצה אני ולכן לעלות אמור אחוז חמישה ארבעה לעוד                 לעלות

  הצוות שלו מנהל החינוך צוות מנהלים מנהלות מורות
 

תשע"ח של הגרף על פרסום החינוך משרד באתר יהיה גם ובקרוב לציון באמת שראויה עבודה פה נעשתה הספר                    בית
  תודה.

 
למספר בהתאם ייקבע שיתופי שאינו בישוב נבחר מקומי ועד חברי מספר מקומי: ועד חברי מספר                 אישור
טבלה לפי הקובע ביום האוכלוסין במרשם רשומים שהיו בישוב הבחירה) זכות (בעלי              הבוחרים

 זו: עד 2500 תושבים מספר חברי הועד 5-7, מעל 2501 מספר חברי הועד בין 9-11.
 

ועדניב ויזל: חברי מספר המודד. את לאשר צריכים שאנחנו תסתכלו מקומי, ועד חברי אישור .3 סעיף                 תודה
שהיו ביישוב הבחירה זכות בעלי הכוכבים מספר בהתאם יקרא שיתופי שאינו באישור נבחר               מקומי
יהיה הוועדה חברי מספר תושבים. 2,500 עד זו טבלה לפי הקובע ביום האוכלוסים במרשם                רשומים
שזה ממה שינוי שאין אומר שזה מה בעצם ל11 9 בין יהיו הוועד חברי מספר 2,501 מעל ל7 5                     בין

  היה. וכל יישוב שידע זה נשאר אני חושב ש9 עד 11 נוגע רק לצור הדסה. נכון עימאד ? אצלכם זה
 לא שזה בסדר.עימאד:

 
 לא לוועד מקומי על מה אתה מדבר זה וועד מקומי. (מדברים יחד)  חברה אל תערבבו פה  זה אומרניב ויזל:

 שלכם יש עד שבעה.
 

 בסדר.עימאד:
 

תצרניב ויזל: החלטת מתכוון שאתה מה זה נושא על תצר החלטת לנו הגיע תלמי של בנושא מקומי                  וועד
1,500 עד נציג. להם יש 1,500 שכל אומרת זאת 1,500 על מדובר ופה נכון, מליאה לחברי                  בנוגע

 נציג 1 למליאה.
 

 אין מספיקעימאד:
 
 בסדר אנחנו דיברנו שאחרי זה אפשר לערער ... אבל זה החלטת שר ולא החלטה שלנו.ניב ויזל:

 
 זה לא מספיק צריך להיות רק למגזר. עימאד:
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 אוקי.ניב ויזל:
 

                         הוחלט: לאשר.
 

 מינוי תוספת של חברים לועדת בחירות: ריאד עוודאללה מעין נקובה, גבי נרדי מבית זית.
 

 מינוי תוספת של חברים לוועדת בחירות ריאד עודאללה מעין נקובה. גבי נרדי מבית זית.ניב ויזל:
  

                         הוחלט: לאשר.
 

 שינוי שמות לרחובות בכפר עין רפה – להחליף רח' מאגדה לרוזמרין, רח' עין רפא לנבעה, ביטול  רח' מס' 59
 סונבל.

 
אםניב ויזל: אותי תתקנו לנבעה רפא עין רחוב לרוזמרין מאגדה לרחוב להחליף רפה עין בכפר רחובות                 שינוי

  אני טועה. ביטול  רחוב מספר 59 סונבל.
 אבל למה מבטלים?דובר:

 כי הם משנים שמות.ניב ויזל:
חייביםניב ויזל: אנחנו שרוצה מי חברים אחרים. בשמות רחובות של מסוים בנושא יהיו שכולם רוצים הם                 כי

 לפרוטוקול. מי שמדבר מחברי מליאה להגיד שם ומאיפה כי זה מה שיודעים בפרוטוקול. אני מתקדם.
  בסעיף 4 חבר ועדת (מדברים יחד)  בישיבה הקודמת לא (לא ברור)שמחה:

 בסדר אז פיני דיברת איתו נכון?ניב ויזל:
 השאלה אם הוא חבר בוועדה?שמחה:

 הוא חבר זה רק תוספת.פיני:
 זה רק תוספת הוא חבר.ניב ויזל:
 אוקי.שמחה:

 
 
 
 
 

 בקשת רשות הטבע והגנים  לשימור מבנים ואתרים בחות שער הגיא.
 

רגעניב ויזל: רוצה אני הגיא שער בחוות ואתרים מבנים לשימור והגנים הטבע רשות בקשת 6 סעיף                 הלאה,
שם. פונו כולם ישראל מקרקעי רשות רמי ידי על כחודשים לפני פורטה הגיא שער חוות                 אתכם.
טורים היסו בתים הזה המקום את שמכיר מי בתים כמה שם נשארו מפריע, זה שמחה שם                  נשארו
בוועדה תהליך עם ונתחיל יישארו שהם רוצים אנחנו אם האלה והבתים המים. קו למקורות                שייכים
והגנים הטבע רשות מליאה. אישור צריכים אנחנו אותם יפרקו שלא בשביל לשימור אותם               להעביר
פשוט צריך אחרת לשימור האלה הבתים את להשאיר רוצים הם למועצה אלינו שלהם פנייה                זה
אנחנו התהליך תחילת בשביל אותם לשמר רוצים הם והגנים הטבע רשות שזה בגלל אותם                לפרק
את להוריד חבל מבורך שזה חושב אני המהלך את להם מאשרים שאנחנו אישור פה לקבל                 צריכים
פנימה כשנכנסים ה... בתוך זה והגנים. הטבע רשות של אתר יהיה זה מקרה ובכל סתם האלה                  הבתים

 איפה שהכלבים בחווה הזאת, אז פינו כל המשפחות.
 

 איזה בתים יש שם?יעקב ממן:
 

בתוךניב ויזל: רוצים הם יודע שנכנס מני מקורות. של המים של בשירות שהיה מאבן ישנים בתים שם                  יש
(מדברים ל... זה את להשאיר רוצים הם ישראל ולעם לתיירים לכניסה זה את להפוך שלהם                 התהליך
בכלל פנייה תהליך להתחיל בשביל משהו שם לעשות רוצים זה...הם את מפרקים אז אבל                יחד)
לא אני מבורך שזה חושב אני שלנו האישור את צריכים הם אתרים לשימור נקרא זה איך                  פנייה
חושב אני לנו משנה זה מה אז האלה הבתים בלי דבר אותו את יעשו הם אחרת בעיה שום בזה                     רואה
 שזה נכון ואני רוצה להעביר את זה במליאה לתת להם את האישור יש שם הרבה זמן עד שיתחילו ...
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בתיםניב ויזל: הם מקורים לא בכלל שהם ישנים אבן בתי מספר יש המקום באותו אבל מקום אותו זה                   נכון
  של משאבות וכל מיני דברים כאלה שכאילו קו המים הישר לירושלים.

 
  (מדברים יחד)

 
 אני חושב שזה מבורך. כן ירמי?ניב ויזל:

 
לבנותירמי: כמועצה צריכים אנחנו שכן מה להישמד יכול זה ככה כי את... מברך לגמרי אני טובים                  צהרים

את נתנו שאנחנו לבד עצמנו את נמצא ואנחנו למישהו ליזמות זה את יתנו לא הם שמחר עקרונות ...                  
להיכנס ויכולים אנשים גם משתלטים כולם מה יודע לא לאיזה זה את העבירה ורשות לרשות                 זה

 אנחנו צריכים להפיק מזה משהו תיירותי אם
 

לשימורניב ויזל: לפנות בשביל רגע, ראשון, צעד זה להם שיאשרו עד זמן המון עוד יש ירמי גמור.                  בסדר
רק זה הזה הגן את לפתוח יוכלו הם זה שאחרי בשביל לשימור האלה הבתים את שיאשרו                  אתרים
שם לגור לו אסור אחד אף שלהם. סגור הגנים רשות שזה ברגע זה איתך מסכים אני עכשיו                   תהליך.
זה בכלל למגורים בתים לא זה האלה הבתים את שמכיר מי גם זה כזאת סכנה שום שם אין                    דקה
להתנגד סיבה לנו שיש משהו פה שיש חושב לא אני לא זה כאלה מים בריכות להם יש שבפנים                    בתים

 למישהו מאיתנו...
 

 זה הבתים שעל הכביש ?דובר:
 

 כן כן. זה לא הבתים שהיו גרים הקרוואנים זה רק הבתים של המשאבות שרוצים להפוך אותם, טוב.ניב ויזל:
 

 הוחלט: לאשר.
 

  אישור דוחות רבעוניים 1-4 של המועצה לשנת 2017
 

 הוחלט: לאשר.
 

  אישור דו"ח רבעוני 1 של המועצה לשנת 2018
 

 אישור דוחות רבעונים 1-4 של המועצה ל2017 אישור דוח רבעוני ראשון של המועצה 2018. ואניניב ויזל:
  מעביר למסדר לפני שנמשיך הלאה.

 
 הוחלט: לאשר.

 
 

  תבר"ים לסגירה לשנת 2018
 

שלהםמשה אוחיון: הסיום על מדווחים ואנחנו שהסתיימו תבר"ים זה לסגירה תבר"ים לנו יש 9 בסעיף טוב                 ערב
2 פה יש 2017 ל כספים דוחות אישור לנו יש בעשר הפנים. למשרד גם והולכים אותם                  וסוגרים

  ישובים שהם בגרעון שלושה אבל הם העבירו הסברים למבקר ושלחו לנו גם הסברים
 

ועד בתקציב מיסים היטל אישור ב11 לנו יש בגרעון. יהיו לא 2018 של אחריהם נעקוב אנחנו הדעת את                    שמצניחים
12 בסעיף אותו מאשרים אנחנו מוסד של ישוב כל אותם שמאשרים שבשגרה דברים זה                מקומי
הדסה בצור מצלמות מערך התקנת זה 12/2 לנו יש החשובים לתבר"ים נלך לתבר"ים נעבור                אנחנו
בסעיף מבצעים. ואנחנו זה את מממן הוא זה את לעשות איך מראה מנחה פנים לביטחון המשרד                  זה
אישורים הבאנו אחרונות במליאות עכשיו לנו יש ישובים של פינוי על חיבור המשך 12.3              
מתכוונים ואנחנו הדיור במהלך אותו לנו שאישרו הראל את מביאים אנחנו עכשיו ל..               שמתחברים
אנחנו זה אחרי החינוך ממשרד מקבלים שאנחנו יבילים ו15 14 ב12, לנו יש לדיור. אותם                 לחבר
מעדכנים ואנחנו ממשלה ממשרדי שמתקבלים כספים זה תבר"ים העדכון תבר"ים לעדכון             עוברים
קרב מועדון את לסיים רוצים שאנחנו שואבה זה 12.9 רואים אנחנו לתקבולים בהתאם התבר"ים                את
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2,190,000 עוד החינוך ממשרד שקיבלנו הדסה בצור הגדול ברור) (לא את לנו יש ב12.11                הזה.
מביאים אנחנו לסעיף מסעיף העברה רגילים תקציב עדכוני זה מה התב"ר את מעדכנים               ואנחנו

 למליאה לאשר  אם יש למישהו שאלות אני יכול להסביר.
 

 אולם הספורט (לא ברור)  נכון?עימאד:
 

זהמשה אוחיון: ואחרי החינוך ממשרד השלמה לנו יש כך ואחר הפיס ממפעל בהתחלה קיבלנו הספורט                אולם
  לאישור. (מדברים יחד)  תודה.

 
 הקו ביוב מתחבר.מוטי אליהו:

 
חבריםניב ויזל: טוב ? סיימת כן אוריה. וכפר בצלפון מאחורי שחר. לתל שמגיע למאסף מגיע ככביש                 עובר

  אני מבקש מכל שולחן ל... יש לנו טקס לא קצר. מכל שולחן יש בקבוק תמזגו בבקשה.
 

 הרמת כוסית
כרםניב ויזל: בוחרים כוסית הרמת כל אנחנו יהודה במטה הנוהג לפי אנחנו חברים שקט רגע, שקט                 חברים

את בחרו אנחנו הפעם כוסית בהרמת וגם בשי גם מליאה חברי כל את לכבד מנת על אחר יקב                    אחר
את להתחיל מבקש ואני שיצליח אותו מברכים ואנחנו חדש יחסית יקב שהוא מנסרים רביב                יקב

 הברכות. חברים קצת כבוד לכולם. נתחיל את הברכות עם בני. בני בבקשה.
 

שהואבני אלירז: החליט דדון משה חברי של להודעה להתייחס רוצה אני ברשותכם ראשית טוב, ערב                תודה
כל קודם מילים בכמה שנתייחס וכדאי לציון שראוי משהו שזה חושב ואני מועמדותו את                מסיר
הזו ההחלטה את מכבדים כולנו באמת ואני הוא. האישיות מסיבותיו זה את עושה הוא עצמו                 למהלך
חברי מרבית ובשם בשמי לו להודות רוצה זו בהזדמנות אני הודעה איזה פרסם שהוא חושב                 ואני
במטה שנה כ30 עבד הבנאדם יהודה במטה הוביל שהוא הדרך על וגדולה ענקים תודה                המליאה
שנים כ3 לפני שהייתה לתקרית עד מועצה כראש שימש אחרונות קדנציות בשני גדל צמח                יהודה
התקופה על לו להודות באמת מבקש ואני מצוין מועצה ראש היה הדעות ולכל תיפקד אז עד                  אבל
מטה הכול שבסך חושב אני כי עשה שהוא מה על רבה תודה לו ולהגיד יהודה במטה שעשה                   הנפלאה
ושנה הצלחה באמת ביתו ולבני לו ולאחל התקדמות של בתהליך תהיה עדיין והיא התקדמה                יהודה
(לא שבאמת המליאה אנשי של גדול שברוב מניח ואני והאישים הפרטים בענייניו יעסוק וכרגע                טובה
למליאה חודשים ושלושה שנתיים וחודשים שנתיים לפני בערך האמת אותי מחזיר זה              ברור)
הקדנציה בסוף ככה מליאה עוד לנו תהיה אם חושב לא אני כמה... אנחנו ועכשיו שלי                 הראשונה
בזמנו אני תזכורת איזה לתת באמת רוצה אני אז לראשונה ודיברתי לתפקיד שנכנסתי בעת                ובאמת
למגזר תודה להוסיף... צריך שאני לי הסתבר האחרון השבוע ובאמת דדון למשה ענקית תודה                אמרתי
התעקשות הייתה לא אם רבותי מקום ממלא תפקיד על לוותר שלא בזמנו התעקש שבאמת                הקיבוצי
תחת או בקטסטרופה היינו היום גדולה באחריות מקום כממלא בניב בוחר היה לא משה אם                 הזו
באמת תקופה עברת כפים. מחיאות לו מגיע לך ניב תודה להגיד רוצה אני אז בוודאות קרועה                  וועדה
ואם דרך כברת איזושהי ועברנו צונאמי איזשהו היה הדלת את פתחת אזכיר רק אני אז                 דיברתי
על תודה באמנת לך להגיד רוצה אני אז שלו בביקור הפנים שר ... וועדה פה שתהיה חשבו                   מרבית
ככה קטנה הערה רוצה רק ואני ולשמור, ביחד להוביל שהצלחנו מה הדרך כל על הפעולה                 שיתוף
רגע אני יחד) (מדברים זה את שמפיץ מי יש בחוץ דדון משה ידי על נשלט שאתה שמעתי                   לאחרונה
זהו להגיד. לי שיש מה את אמרתי זאת ובכל שלך הערה את שמעתי רבה. תודה יחד) (מדברים                   רגע
לך שקשה מבין אני רבה תודה ששון במועצה כוסית הרמת הייתה ששלשום להגיד רוצה אני                 כאן
מקרה בכל מפריע. אתה רבה תודה ששון לברך רוצה אני יחד) (מדברים תתאפק. בסדר                לשמוע

 לפני יומיים היה הרמת כוסית
 

                (מדברים יחד)
 
 חברים מספיק אני ביקשתי לברך.ניב ויזל:

 
  (מדברים יחד)
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 ששון די. תברך בבקשה.ניב ויזל:
 

 אני מברך ומסיים. לפני יומיים הייתה הרמת כוסית במועצה לעובדים באגפים אז באמת שמה ציינובני אלירז:
 את פתיחת השנה והודתי לכל האגפים אז באמת אני רוצה להודות לכל מי שנמצא איתנו פה זה מיכל

 אז מיכל תודה ... ותודה מיוחדת ... ולוורד (מדברים יחד)  שנה טובה בריאות שפע ... הרבה ביחד
 לקבל את כל מה שצריך תודה לכולם.

 
 אימאן בקשה תורך. אהה אוקי...ניב ויזל:

 
שליוסף: אכפתיות של הצלחה של שנה שתהיה מקווים שנה של ראש לעוד הגענו טובה שנה לכולם                  שלום

שלא בעיה אין יחד וערכים. עשייה בסולם עליה של המשכיות של משותפת עשייה של נקיות                 בחירות
נמצאים כאן אנו שלמענם האנשים את לשכוח לנו אל השאיפה היא התנגדות אותם נפתור                נוותר
שלושת כל דיברו זה על ברור) (לא והסליחה הרחמנות ברור) (לא חמלה ברור) (לא                התנגדות
שנה בברכת האנשים לכל מאחל אני זה את אחרים. ועם גופו נפשו עצמו עם ברור) (לא                  הדתות

 טובה מתוקה לכולם.
 

  זה ברכה.דובר:
 

 ברכת הרב המקומי,ניב ויזל:
 

מספריםבובי יהושוע: הפלאפון. את ויעזבו יקשיבו כולם ככה סיפור נספר ברכות עם נדוש להיות במקום                חברים
לפני עשייה. על סיפור אספר אז בעשייה מתעסקים אנחנו ארמון. שבנה יהודה ממלכי אחד מלך                 על
אומר הוא מפה ואחד מפה אחד שתים לו היו אומנים לשני בא הוא הארמון מלכת את השלים                   שהוא
שיעשה רוצה שהוא מה שנה במשך קיר יקח אחד כל טובים דברים המון עליכם שמעתי מבקש                  אני
זה את לספר אפשר חג של ברכה זה כסף. של בסך יזכה יפה הכי תהיה שלו שיצירה מי הקיר.                     על
לעבוד התחיל המשימה את שקיבל מי אחד האלה האומנים שני באו למשפחה. ראשון ביום                בשולחן
שהיא היצירה את ראו לאט לאט כלום. עשה ולא הסתובב רק השני שעה. שעה יום יום הקיר                   על
חברים יהודה מלך למלך. הקיר את למסור הזמן שהגיע לפני יומיים אוזל והזמן והולכת                נשלמת
הקיר על מראה שם השנה כל כלום עשה שלא אחד אותו בחירות. יש יהודה במטה נמצאים                  אנחנו
העבודה מסירת העבודה את למסור צריכים שהיו ליום הגיעו עשה. שהוא מה זה מעוותת כזאת                 מראה
עליה עבד שנה מדהימה יצירה היצירה. את רואים הדגול האומן של לקיר ניגשים לזה. שקוראים                 כמו
ורואים המראה דרך יצירה אותה את רואים השני לקיר ניגשים מאוד. יפה לו אמרו מופת                 יצירת
הקיר על שנה עבד בנאדם הזה? במקרה המלך עושה מה עשה. שההוא ממה יפה יותר אפילו                  יצירה
צריך מלך כסף הבטיח הוא עכשיו במראה. עיוות עשה פשוט יפה יותר ויצירה יומיים מישהו עבד                  פה
מקיימים לא בחירות אחרי פוליטיקאים פוליטיקאים. כמו לא כלל בדרך שלו ההבטחות את               לקיים
מה יודע אני מחר עד כסף של שק הבטחתי עושה. אני מה מחר עד לחשוב לי תנו אמר                    הבטחות.
שלו לקיר שייגש אחד כל להם אומרים אולם. באותו מתכנסים כולם למחרת יום השק. עם                 לעשות
זה את שם הוא השק? את שם הוא איפה חושבים אתם מה לו. שמגיע מה יקבל לו שמגיע מה                     ויראה
בעצם. וזכה הכסף את לקח אומן אותו בנאדם ואותו האמיתית היצירה את עשה שהבנאדם                איפה
זה את לקחת לגשת יכל לא שלו מהמראה השק את ראה ראה מה עשה מה המראה את שעשה                    הבחור
דיבורים פחות ש... אנשים ולא עשייה אנשי להיות צריכים אנחנו שעושה מי דבר של בסופו                 כלומר
להביט צריכים אנחנו לפעמים לנו נעים לא זה לפעמים בבחירות מתמודדים פה חלקנו עשייה.                יותר
לא שאנחנו לו ולהגיד משפחה. לקרוב או לחבר או הכנסת מהבית למישהו או שלנו לשכן                 ישר
שאנחנו חברים הברכות של השלב זה האחרונות בדקות שראיתי מה מאוד נקווה אנחנו פה                בוחרים
את ולהציג ליצור ביחד ונדע דבר של בסופו בצד הוויכוחים את נשאיר יפה. זה עם להתמודד                  נדע
חוזרים אנחנו דבר של שבסופו לזכור צריכים אנחנו כי קדימה האלה הבחירות אחרי יהודה                מטה

 להיות חברים ומשפחה. במטה יהודה מורחבת. תודה רבה לכולם. בהצלחה. אני לא מתמודד.
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שומעאבי פליישמן: אני פעם מידי החדשה לשנה שלי התפילה שלי הבקשה שזה הקו את אמשיך אני טוב ערב                   טוב
לבין אראל בקיבוץ את חי שאני ביני ההבדל בדיוק מה אחד מגזר כולנו אנחנו נגזרים המילה                  את
דבר אותו זה שלנו האינטרסים דבר אותו זה יחד) (מדברים אוריה בכפר בצלפון שלי                השכנים
מהר שיותר כמה להתעורר מבקש ממש אני הרחבות לנו יש כולנו בנשמה חקלאים גם כולנו                 אנחנו

  (לא ברור)  ושנהיה כולנו מגזר אחד.
 

רוצהניב ויזל: אני הכוסית את שנרים לפני אחד רגע עוד חברים טוב אנחנו שנייה עוד חברים טוב                  לחיים.
עוד בתקופה גם פרידה ומליאת סיכום תהיה שבה אחת מליאה עוד לנו יש תראו מילים. כמה                  להגיד
שאנחנו מה מליאה עוד לנו נשאר הכול בסך אנחנו הייתי שאני בתקופה גם הגעתי בכלל שאני                  לפני
לכל לאחל רוצה אני השנה לראש כוסית הרמת זה היום עושים שאנחנו מה סיכום לא זה היום                   עושים
במטה שיש התושבים לכל מכולנו ואחידה מאוחדת בצורה המליאה מטעם יהודה במטה ואחד               אחד
לכל לאחל רוצה אני והתלמידים התלמידות לכל הלימודים שנת לפתיחת הצלחה לאחל              יהודה
על שישמרו עלינו וישמרו עצמם על שישמרו יהודה מטה בכל לצבא עכשיו שהתגייסו               המגויסים
גם ביחד ולהיות מאוחדים להיות מכולנו לבקש רוצה אני בשלום הביתה ושיחזרו כולנו של                החיים
נישאר תמיד תמיד אנחנו מאוחדים אנחנו ביחד כולנו וגם הישובים בתוך גם המועצה בניין                בתוך
ביחד ולשם האחדות לשם באמת רוצה ואני שמחה כשיש גם עצב כשיש גם השני של אחד                  חברים

 של כולם כולם להרים כוסית לשנה הבאה. שיהיה שנה טובה לכולם, מי יברך על היין?
 

 מברך על היין. בורא פרי הגפן.משה אוחיון:
 

  תודה לכולם כל אחד לוקח פה שקית עם יין שיהיה שנה טובה ממני לכולם ותודה רבהניב ויזל:
 שבאתם.

 
 
 

  הישיבה ננעלה בשעה 18:30
 
 
 
 
 
 
 

 
______________             ______________                            

 ניב ויזל             פיני תורן
 מ"מ ראש המועצה             מנכ"ל המועצה
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