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פרוטוקול מס'  40/12/18של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום ראשון ט' בניסן תשע"ח25/3/18 ,
בשעה  17:00במרכז יום לקשיש
חסרו:
משה דדון
טרם מונה נציג
טרם מונה נציג
טרם מונה נציג
טרם מונה נציג
מרדכי רחמים
איציק בן אבו
ישראל אלוני
אלון ורדי
שמעון בן ברוך
ירון ארמוזה
דוד ירמיהו
שמאי ולני
מאיר מגל
אברהם גמו
כהן אלעזר
זהבית בלומנפלד
גיא פתיחי
רזיאלה קחו
שמעון דדון
גבאי דוד
משתתפים:
משה אוחיון
פיני תורן
שלהבת מרכוספלד
משה סויסה
מיכל נאור
רועי הלר
עומרי גל

קהל:
שלומי מגנזי
יובל רובין
רוית ביטנר
איזי אלקין
נכחו:
ניב ויזל
בני אלירז
ראובן שמעון
יצחק זדה

ראש המועצה
בר גיורא
גבעת ישעיהו
קריית ענבים
צרעה
אביעזר
בית מאיר
בקוע
ישעי
כסלון
נוה אילן
נוה מיכאל
נחם
נטף
עגור
עמינדב
צור הדסה
צלפון
צפרירים
שדות מיכה
תירוש

גזבר המועצה
מנכ"ל המועצה
מנהלת אגף חברה וקהילה
מנהל האגף לשיפור פני הכפר
מהנדסת המועצה
עו"ד
דוברות ,משרד יחסי ציבור פאר
לוין

יו"ר ועד צור הדסה
עורך עיתון בקיצור
קריית ענבים
קריית ענבים

סגן ומ"מ ראש המועצה ,נתיב הל"ה
סגן ראש המועצה ,טל שחר
אבן ספיר
אדרת

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 26/3/18עמוד 1

שאול נהרי
שמחה חדד
יניב שושני
דוד אבו
גילי עוזרי
אביחיל זביב
דוד כהן
אבי פליישמן
יוסי משה

אורה
אשתאול
בית זית
בית נקופה
גבעת יערים
גיזו
גפן
הראל
זכריה

חיים כהן

זנוח

יוסף בר דוד
מוטי אליהו
אבי דדון
ששון סיידוף
ראובן צמח
עופר בנחמו
דדון נפתלי
רגב משה
אריאל יהודאי
איאס שביטה
סלם מאיר
דן נאמן
צבי אליהו
עוודאללה עימאד
ברהום יוסף
שמואל שני
ממן יעקב
תומר טיילו
אלעמי אמיר
דוד דרומלביץ
ששון יצחק צחי
בראל רם
יהושע )בובי( משה
שמואל אליהו
אברהם דניאל

יד השמונה
כפר אוריה
לוזית
מבוא בית"ר
מוצא עלית
מחסיה
מטע
מסילת ציון
מעלה חמישה
נוה שלום
נחושה
נחשון
נס הרים
עין נקובה
עין רפה
צובה
צור הדסה
צור הדסה
רמת רזיאל
רמת רחל
שואבה
שורש
ליאון שריגים
תעוז
תרום

סדר היום:
 .1הודעות יו"ר.
 1.1דיווח משלחת מועצה נומברכט גרמניה 4.3.18
 1.2דיווח יום המעשים הטובים – משה סויסה
 1.3דיווח לקראת דיון בהפקדת תוכנית המתאר בוועדה המחוזית
 .2אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך .14/2/18
הוחלט :לאשר.
 .3אישור פתיחת חשבון בנק ושינוי בעלי זכות חתימה בבתי הספר
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הוחלט :לאשר.
 .4אישור דוחות כספיים לישובים לשנת 2016
הוחלט :לאשר.
 .5עדכוני תקציבים
הוחלט :לאשר.
 .6תבר"ים
הוחלט :לאשר.
 .7אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  2018בישובים
הוחלט :לאשר.
 .8הצגת תחום צעירים – שלהבת מרכוספלד
הוחלט :לאשר.

ברכת חג  -הרמת כוסית לחג הפסח
סדר היום:
 .1הודעות יו"ר.
דיווח משלחת מועצה נומברכט גרמניה 4.3.18
1.1
ניב מסר דיווח.
דיווח יום המעשים הטובים
1.2
ניב מסר דיווח.
דיווח לקראת דיון בהפקדת תוכנית המתאר בוועדה המחוזית
1.3
מיכל נאור מסרה דיווח על התהליך והדיון בתוכנית המתאר בועדה המחוזית.
הנחה בארנונה  5אחוז למשרתי מילואים
1.4
ניב מסר דיווח.
 .2אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך .14/2/18
הוחלט :לאשר.

 .3אישור פתיחת חשבון בנק ושינוי בעלי זכות חתימה בבתי הספר:
שם
ביה"ס
השחר

פרטי הבנק
לאומי סניף 916
בית שמש

בעלת זכות חתימה
מנהל/ת ביה"ס
שטרית שגית
ת"ז 29365749
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לאשר מורשה חתימה
פרידמן דב ת"ז 013648050

חשבון הורים

השחר

לאומי סניף 916
בית שמש

שטרית שגית
ת"ז 29365749

אתי סידוף ת"ז 052138153

חשבון רשות

דרור

לאומי סניף 916
בית שמש

פיקהולץ שילה
ענבל
ת"ז032287450 .
פיקהולץ שילה
ענבל ת"ז
032287450
ראובן נורית
ת"ז 058264151

ורדה איפרגן ת"ז 057728727

חשבון רשות

שרית גלבוע ת"ז 24096281

חשבון הורים

נעמי ורקר ת"ז 033508680
חגית אלון ת"ז 34196386

האלה

לאומי סניף 916
בית שמש

ראובן נורית
ת"ז 058264151

ר ת"ז 033508680
נעמי ורק 
חגית אלון ת"ז 34196386

חשבון הורים

הר טוב
יסודי

פועלים סניף 692
בית שמש

חוה מגדל
ת"ז 58367954

מאיה אליהו ת"ז 32277675
אלון גולדברג ת"ז
024036022

חשבון הורים

דרור

לאומי סניף 916
בית שמש

האלה

לאומי סניף 916
בית שמש

חשבון רשות

הוחלט :לאשר.
 .4אישור דוחות כספיים לישובים לשנת :2016
שם הישוב
הראל

דו"ח ליום

מבוקר ע"י

 31.12.2016ברית פיקוח

הכנסות
326

עודף/גרעון-
הוצאות עודף/גרעון-
לשנה המבוקרת מצטבר
326

0

0

הוחלט :לאשר.
 .5עדכוני תקציב:
עדכון תקציב קייטנת פסח מוסדות חינוך
הכנסות
מס' סעיף
1313810/410
1313810/920
הוצאות
מס' סעיף
1813810/110
1813810/750
1813810/751

הוצאות
מס' סעיף
1733410/110
1724000/830

שם הסעיף
השתת' הורים קייטנת פסח
השתת' משרד החינוך קייטנת פסח
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
שכר-קייטנת פסח
עבודות קבלניות-קייטנת פסח
עבודות קבלניות-מפעילי קייטנת פסח
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב ועדה
שם הסעיף
משכורות בודקים
אגוד ערים לכבאות השתת'
סה"כ הוצאות
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תקציב
0
0
0
תקציב
0
0
0
0

תקציב
339
105
444

עדכון
-64
-115
-179
עדכון
72
54
53
179

עדכון
98
-98
0

תקציב מעודכן
-64
-115
-179
תקציב מעודכן
72
54
53
179

תקציב מעודכן
437
7
444

עדכון תקציב מילגות
הוצאות
מס' סעיף
1832400/850
1829999/999

הכנסות
מס' סעיף
1191000/911
הוצאות
מס' סעיף
1817800/750
1817810/750

הכנסות
מס' סעיף
1222000/990

הוצאות
מס' סעיף
1722000/780

שם הסעיף
מילגות סטודנטים
רזרבה לפעולות תרבות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב מענק איזון
שם הסעיף
מענק כללי לאיזון
סה"כ הכנסות

תקציב
-36,265
-36,265

שם הסעיף
ח.רגיל הסעות קבלנים
ח.מיוחד הסעות קבלנים
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב שמירה קו התפר

תקציב
17,800
12,400
30,200

עדכון
200
132
332

שם הסעיף
השתת' ממשלה שמירה קו תפר
סה"כ הכנסות

תקציב
-2,340
-2,340

עדכון
-253
-253

תקציב מעודכן
-2,593
-2,593

תקציב
2,340
2,340

שם הסעיף
הוצ' שמירה קו התפר
סה"כ הוצאות

 .6תבר"ים:
בטיחות בדרכים 2018
מקור מימון
משרד התחבורה
קרנות הרשות
סה"כ

תקציב
73,000
31,280
104,280

הוחלט :לאשר.
6.2

רכישת קשר פנים ארגונית לחירום
מקור מימון
משרד הפנים
סה"כ

תקציב
100,000
100,000

הוחלט :לאשר.
6.3

עדכון
-332
-332

תקציב מעודכן
-36,597
-36,597
תקציב מעודכן
18,000
12,532
30,532

הוחלט :לאשר.

6.1

תקציב
1,400
366
1,766

עדכון
92
-92
0

תקציב מעודכן
1,492
274
1,766

בדק בית ומבני חינוך
מקור מימון
מילוות מבנקים

הוחלט :לאשר.
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תקציב
5,000,000
5,000,000

עדכון
253
253

תקציב מעודכן
2,593
2,593

6.4

עדכון תב"רים
תב"ר -3817מועדון נוער שואבה
תקציב
500,000
466,108
593,681
1,559,789

מקור מימון
מפעל הפיס
קרנות הרשות
מלוות מבנקים
סה"כ

עדכון
תקציב
338,650

338,650

תקציב
מעודכן
838,650
466,108
593,681
1,898,439

הוחלט :לאשר.
6.5

תב"ר -3817מועדון נוער שואבה
תקציב
838,650
466,108
593,681
1,898,439

מקור מימון
מפעל הפיס
קרנות הרשות
מלוות מבנקים
סה"כ

הוחלט :לאשר.
 .7אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  2018בישובים:
מס'

הישוב

סך התקציב

מגורים למ"ר )*(

1

כסלון

283

16.76

2

נתיב הל"ה

1,071

13.85

3

עין רפא

500

7.25

הוחלט :לאשר.
 .8הצגת תחום צעירים – שלהבת מרכוספלד
שלהבת מרכוספלד מסרה דיווח על פעילות הנוער והצעירים במטה יהודה.

ברכת חג  -הרמת כוסית לחג הפסח
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עדכון
תקציב
-396,650

-396,650

תקציב
מעודכן
442,000
466,108
593,681
1,501,789

תמלול הישיבה
1.1

דיווח משלחת מועצה נומברכט גרמניה 4.3.18
ניב ויזל :מסר דיווח על המשלחת שחזרה מנומבכרט.

1.2

דיווח יום המעשים הטובים
ניב ויזל :מסר דיווח על הפעילות בגני הילדים ,בבתי הקשישים.

1.3

דיווח לקראת דיון בהפקדת תוכנית המתאר בוועדה המחוזית
מיכל נאור:מסרה דיווח על התהליך והדיון בתוכנית המתאר בועדה המחוזית.
הנחה בארנונה  5אחוז למשרתי מילואים
1.4
ניב ויזל :אבל בהחלט כאמירה אני חושב שאנחנו בעד הנושא הזה ואנחנו נעביר את ההחלטה הזאת בהקדם האפשרי .כן.
עוודאללה עימאד :ההנחה הזאת כוללת כל בן אדם שגר בבית או אם רק הנכס על שמו?
ניב ויזל :אנחנו נקרא ונביא את זה בצורה מסודרת .הרעיון הוא שכל מי שעושה שירות מילואים פעיל מקבל  ,5כל
תושב מקבל  5אחוז הנחה .את כל מה שזה אומר והכול אני בכוונה זורק ואומר את זה כדיווח סעיף ,נביא את
כל ההתניות .יישב עורך דין ,יגיד את הכול אבל בגדול אי אפשר להביא את זה בלי שרואים את המספרים,
בלי שהגזבר רואה את המספר המדויק וכן הלאה .אני מעריך שזה כמה מאות אלפי שקלים בשנה ,פחות או
יותר .פחות או יותר .אני רוצה להביא את הנתונים יותר מדויקים ,לכן אני חושב כאמירה אני חושב שאנחנו
מאוד בעד אבל צריך להחליט את זה בצורה מסודרת ואנחנו נביא את זה ,מה זה? לא ,כרגע התקנה אומרת רק
על ארנונה .מדובר רק על ארנונה.
דובר:

ניב.

ניב ויזל:

כן.

דובר:

אפשר לקבל את ה ...רגע?

דובר:

למה אין עוד מיקרופון?

)מדברים ביחד(
אבי פליישמן :אבי פליישמן קיבוץ הראל .קול קורא למתמודדים לרשות המועצה .אנו כבר בעיצומו של מערכת
הבחירות ,לכן אני מבקש מהמתמודדים לחתום על אמנת בחירות אשר תבטיח אמון הדדי,
דובר:

אבי ,אבי,

דובר:

לא ,אני אתן לך אבל יש סדר יום.
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אבי פליישמן :כיבוד הדדי של המתמודדים ,2 .המתמודד יתמקד במסע הבחירות שלו בתכניות הפעולה שלו לקידום
יישובי מטה יהודה ולהפעלת  ...מחלקות המועצה ,3 .לכל המתמודדים חשובה  ...ושיתוף הפעולה בין
כל הישובים והמגזרים.
דוד ירמיהו:

מי כתב את האמנה הזו?

אבי פליישמן :אני.
דוד ירמיהו:

לבד?

אבי פליישמן :כן.
דוד ירמיהו:

למה לא השתתפת איתנו? מה ,אנחנו לא חלק? בוא נכתוב אמנה שתהיה משותפת לכולם .נכניס הרבה
דברים ,מה כל אחד,

אבי פליישמן :אני מזמין אותך להגיד אם אתה מסכים למה שאמרתי או לא.
דוד ירמיהו:

לא ,אני לא מסכים.

אבי פליישמן :אז תגיד,
דוד ירמיהו:

מה שלבד אני לא מסכים אבל זה לא ככה .מה ,כל אחד קם כותב לו אמנה? בוא ,תשתף אותנו .אנחנו
ביחד .אנחנו ביחד.

אבי פליישמן :אני בא ומבקש ממך ,פעם הבאה,
)מדברים ביחד(
ניב ויזל:

אבי ,מין הראוי שכשאני אומר  ...להציג זה בסדר גמור אבל לא להתפרץ באמצע הסדר יום .אני זה לא
על דעתי,

אבי פליישמן :זה על דעתי.
ניב ויזל:

בדיוק .לא שאני נגד משהו מהמילים אבל צריך לעשות את זה בצורה מסודרת .אני מבקש להמשיך
בסדר יום ,יהיה גם זמן לדברים אחרים .אוחיון ,בבקשה.

משה אוחיון:

ערב טוב .זה יהיה קצר ,המליאה הזו היא מליאה חגיגית .יש פה,

דובר:

רגע ,דיברת על הפרוטוקול? לא דיברת על הפרוטוקול.

סעיף  – 4אישור דוחות כספיים לישובים לשנת 2016
משה אוחיון:

יש פה  ...דיווחים כספיים .יש לנו בסעיף  4אישור דו"חות כספיים לישוב בשנת  .2016לאחר מכן יש
לנו עדכוני תקציב בסעיף  .5אנחנו רואים דברים שוטפים .יש בסעיף  5הראשון יש לנו את קייטנות
פסח ,משרד החינוך משתתף .ההורים משתתפים אז עדכנו את התקציב .אחר כך אנחנו רואים ,למטה
יותר יש לנו את עדכון המלגות.

צחי ששון:

אפשר לשאול משהו על קייטנות פסח?

משה אוחיון:

כן.

צחי ששון:

איזה קייטנות פסח? אני אגיד למה אני שואל .היה אמור להיות ,צחי ששון ,שואבה .היה אמור להיות
כמו בכל מדינת ישראל בית ספר לחגים שמשום מה במטה יהודה אין בית ספר לחגים .בתי הספר היו
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אמורים לעבוד ,היה אמור להיות תקציב ממשרד החינוך .בטח רובכם קראתם על זה כתבה ב-בקיצור.
בטח רובכם הנכדים עכשיו נופלים עליכם או הילדים נופלים עליכם.
דובר:

אנחנו לא מקבלים את העיתון אז לא להתייחס ל-בקיצור כאילו זה ...

צחי ששון:

בקיצור,

)מדברים ביחד(
צחי ששון:

בקיצור ,רגע נו .השיחה לא על בקיצור ,סליחה .הנושא הזה ,הנושא הזה של בתי הספר שהיה אמור
להיות ,לפעול ,אני חושב שהוא נושא שאם המדינה הרימה את הכפפה בצורה כל כך יפה והבינה את
המצוקה ואיך שהוא במטה יהודה הסיפור הזה התמסמס בגלל שבכי וכו וכה .אז אני מציע ,בואו מחר
נספר סיפורים ולא נפנה יותר זבל ובואו לא  ...ונחסוך מלא כסף וגם נעשה מיליונים ככה .פשוט לא
נעשה כלום .זה מאוד ,אני חושב שזה משהו שהוא שלנו ,בתור מליאה ,בתור הנהלה של מועצה זה ,לי
בכל אופן ,סוג של בושה שבאמת ,שפרוייקט כזה יפה שהמדינה מתקצבת אותו אנחנו אומרים לא.
ומספרים סיפורים למה לא .זה העניין שלי לגבי קייטנות פסח.

משה אוחיון:

טוב ,אז ככה ,אז אני אעדכן ככה .אכן קייטנות פסח זה משהו שניתן על ידי משרד החינוך .בעיני רבים
זה היה משהו פופוליסטי אבל לגופו של עניין .מייד בחנו את הנושא הזה של הקייטנות הן בגנים והן
בכיתות א' עד ג' .ההנחייה שניתנה אחרי שאני שוחחתי עם ניב ניתנה הנחייה ממני והוראה שכל בית
ספר וכל גן שרוצה לממש את האופציה הזו של קייטנה ,היא קיימת .צריך לזכור שבדרך היו כמה
בעיות מאוד קשות .ראשית ,הייתה התנגדות גם של הסתדרות המורים וגם הסתדרות המעוף לכך
שהמורים האלה ממילא מקבלים את השכר והם הביעו התנגדות נחרצת לזה שהם בכלל יעבדו .פעם
אחת .פעם שנייה בכל הנושא של הסייעות ,גם פה הייתה התנגדות .סייעת ממילא מקבלת כסף .למרות
זאת מצאנו את הדרכים וניסינו לאתר ולגייס כוח אדם .פנינו אפילו לכל הסטודנטים שלנו שמקבלים
אצלנו מלגות ,זה נעשה על ידי רוני .הופנו בקשות והפניות לכל בתי הספר ,לכל ועדי הישובים לנסות
ולגייס כוח אדם .לצערי יש רק בית ספר אחד שהרים את העניין הזה והצליח למצוא אנשים  19 ...גני
ילדים .מבחינתנו המוצר היה מוצר מדף ,כל מי שרצה יכל לקחת ולהשתמש בו .לכן ,צחי ,אני מאוד
שמח אם זה היה קורה באופן גורף יותר .אני מניח שלא היה גם זמן להתארגן ,אגב ,זה לא רק אצלנו.
מועצות רבות אחרות לא השתתפו בזה .עיריות כמו עיריית תל אביב וגבעתיים,

צחי ששון:

גבעתיים ותל אביב כן השתתפו בזה .בואו ,תבדקו מה שאתם אומרים .גבעתיים ותל אביב השתתפו.
לא ,אבל לא להטעות ,רבותי.

משה אוחיון:

אנחנו לא מטעים ,אנחנו מדווחים את מה שדיווחו במשרד החינוך.

צחי ששון:

אז תבדקו ממתי הם הרימו .תל אביב הרימו ,רשויות כמו תל אביב וגבעתיים,

משה אוחיון:

אז לגופו של עניין,

צחי ששון:

אז מטה יהודה הקטנה גם יכולה להרים .לקרוא לזה מוצר מדף זה נחמד אבל זה לא אמיתי .זה לא.
אתם מציירים פה תמונה ,אתה יודע ,גם מוצר מדף לפנות ,בוא לא נפנה זבל .למה? לא חייב.

משה אוחיון:

זה לא קשור חייב ... .מוצר מדף.
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צחי ששון:

עזוב ,יש הבדל בין משהו שאתה מקבל תקציב מממשלת ישראל על מנת לתת רווחה לתושבים
שהתושבים יוכלו ליהנות .הרי על מה אנחנו מדברים? רווחת התושבים .בשביל מה אנחנו פה? בשביל
רווחת התושבים ,לא? מה זה רווחת התושבים,

משה אוחיון:

צחי ,בסוף,

צחי ששון:

 ...מוסדות החינוך שיש כסף ,מה זה אם לא רווחת התושבים .אני חושב ש ,עוד פעם ,לפעמים יש
דברים שעדיף לא לענות להם כי כשעונים להם זה עוד יותר מריח לא טוב .חבר'ה ,נכשלנו .נכשלנו,
לא ,אני אומר עוד פעם.

משה אוחיון:

נכשלנו ,נכשלנו .בסדר.

צחי ששון:

חבל ואני מקווה שלפעמים הבאות לא ...

ניב ויזל:

צחי ,צר לי שאתה כזה ,אתה יודע ,נחוש .אני יותר ממך לוקח את האחריות.

צחי ששון:

מעולה .זהו,

ניב ויזל:

רגע ,לא .אבל תן לסיים .אני יותר ממך לוקח אחריות ויותר ממך רוצה בגלל איפה שאני יושב את
טובת התושבים וקיבלו כל המקומות קיבלו ,ניסינו לגייס דרך הנוער ,דרך סטודנטים ,דרך כל מקום
את הדבר הזה .זה אחד .שתיים ,יש גם כל מרכז המועצות וכל המועצות אזוריות ,אתה שומע? שתאמין
לי ,אנחנו יום יום דיברנו על זה .ב 90-אחוז מהמועצות האזוריות לא יצליחו לממן את זה בגלל
ההסעות .לא בגלל דברים אחרים .בתל אביב אין את זה ,בירושלים אין את זה ,בבית שמש אין את זה.
בואו נשים את הדברים על השולחן .כל המקומות שהצליחו להקים את זה לא חסכנו שקל .לא הייתה
שום בעיה של זה ,לכן לא הצליחו בכל המקומות .משרד החינוך עצמו אמר שהוא מקווה שבחופשה
הבאה נוכל לעשות את זה יותר טוב .בכלל ,יותר מזה .שלושה ימים לפנים זה הודיעו שיש אישור
להסעות ואחרי זה ביטלו את זה .ביטלו את זה חמש דקות לפני .עכשיו ,זה לא כזה פשוט כמו שאתה
מצייר .ברור לגמרי שכולנו רוצים לתת לכולם הכי טוב ואני חושב שההערה שלך נרשמה ובצדק,
שאנחנו רוצים לתת שירות כמה שיותר טוב לתושבים להמשיך.

דוד ירמיהו:

אפשר משהו בסוגייה הזו? כמו שאני מבין ,זה היה תלוי בסייעות ,היה תלוי בבתי ספר .לטעמי זה קצת
החמצה כי אם הייתה הנחייה שלך ,של המערכת ,שנייה .הנחייה שאנחנו מבצעים את זה ,שהמועצה
מבצעת את זה ולוקחים איזשהו תקציב מסויים אומרים תשמע ,עד שמקבל,

ניב ויזל:

נתנו תקציב .בפעם המאה ,זה לא בעיה של כסף .הסייעות לא הסכימו לעשות את זה ולא מצאנו כוח
אדם אחר.

דוד ירמיהו:

גם אם אתה מציע להם כסף?

ניב ויזל:

לא ,רצינו לתת כסף.

דוד ירמיהו:

אני,

ניב ויזל:

לא רצו לעשות את זה.

דוד ירמיהו:

למרות שאתה נותן להם תשלום?

ניב ויזל:

זה בתשלום וגם ...
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משה אוחיון:

נתנו תקציב ,נתנו כסף .תזכרו ,שמורה בבית ספר לא באחריותנו ,או קיי? וגם גננות לא .צריך גם גננת
וגם סייעת ,אפשר לוותר על גננת וסייעות? יש בעיית עובדים ,יש זה .הייתה התנגדות קשה ובכל זאת
ב 19-גנים זה כן קורה כי שם באמת נעשה ולא הייתה בעיה .אישרנו הכול ,אישרנו הכול לכל מי
שרצה .מבטיח שלקראת חנוכה נתארגן טוב יותר ,נעשה חשיבה מרוכזת יותר,

צחי ששון:

למה ,יש לך את אוגוסט .באוגוסט יש.

משה אוחיון:

אוגוסט,

צחי ששון:

אוגוסט זה הקרוב .זה עוד  4חודשים אז להתחיל להתארגן מעכשיו.

סעיף  – 5עדכוני תקציב
משה אוחיון:

טוב .יש לנו עדכוני תקציב שוטפים .יש לנו עוד כמה עדכוני תקציב שוטפים .יש לנו את המלגות
שחילקו לסטודנטים .המועצה פרסמה קריטריונים ברורים מאוד ,הגישו סטודנטים מועמדות .תקצבנו
 1.4מיליון והגישו  1.492אז הוספנו  92אלף שקל .בהמשך אנחנו רואים גם,

דובר:

לא הוספנו .העברנו מתרבות למלגות.

משה אוחיון:

הוספנו לתקציב המלגות.

דובר:

העברנו מתרבות.

דוברת:

מהרזרבות ,כן.

משה אוחיון:

יש לנו השתתפות של הממשלה בשמירת קו התפר ,עדכנו את זה כאן .נעבור אחר כך בהמשך
לתב"רים .יש לנו כל מיני עדכוני תב"רים שוטפים .יש לנו ב 6.3-משהו שהוא קצת חשוב ,זה בדק בית
למבני חינוך .יש לנו במועצה הרבה מאוד מוסדות חינוך ,בחלקם יש בעיות בטיחות ואנחנו רוצים
לקחת  5מיליון מלוות ,גם לשפר ולתקן את בעיות הבטיחות וגם שאר השקעות במבני חינוך.

דובר:

איפה ה 6-מיליון שקיבלת,

ניב ויזל:

זה היה לישובים.

דובר:

לנו במליאה האחרונה,

ניב ויזל:

לישובים .לישובים.

משה אוחיון:

פה זה למבני חינוך .כל מוסדות החינוך ,ב 7-יש לנו אישור היטלי מיסים בתקציב ועד מקומי לשנת
 ,2018יש סך התקציב וכמה נאשר את התקציב גם של המס מקומי .יאושר התקציב וזהו.

ניב ויזל:

זה רק אומר שבמוסדות חינוך וגם מאצ'ינגים של גנים וכן הלאה בכל המועצה .אני רוצה לסעיף  ,2אני
עברתי על זה,

דובר:

רגע ,סליחה.

סעיף  - 2אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך .14/2/18
ניב ויזל:

רגע ,שנייה .סעיף  2אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  14לפברואר ,פשוט עברתי מהר ולא
אישרנו ,אז אנחנו נאשר אותו .בבקשה ,ברומו .בבקשה.

)מדברים ביחד(
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דוד דרומולביץ' :טוב ,מאחר ועברת כבר על הפרוטוקול אני מזכיר ,במליאה הקודמת שאלת אותי לגבי חברים מצרעה,
ניב ויזל:

חברים ,קצת שקט ,תכבדו אחד את השני .בבקשה ברומו.

דוד דרומולביץ' :להיסטוריה ,דוד רומולביץ' מרמת רחל .קודם כל לפרוטוקול .שאלתי במליאה הקודמת לגבי חברנו ...
מצרעה וניב ,ענית לי שזה לא רק בעיה של צרעה ,שיש עוד ישובים ,מושבים וקיבוצים שהנושא
מתעכב במשרד הפנים והנושא יבורר לקבל אינפורמציה .אז עבר חודש ,יש מליאה עוד פעם .אין
בשום מקום אינפורמציה ואם תוכל להשכיל אותנו מה קרה עם זה ,אני חושב שזה לא ראוי ,גם אם
ישוב אחד ,משרד הפנים לא דואג לאשר את הנציג שלו ,אז על אחת כמה וכמה כשאני מבין שזה  4או
 5ישובים שאין להם נציג רשמי במליאה .זה אחד .לגבי הנושא של התב"רים .אני לא יודע .אולי יש לי
בעיה בזיכרון ,אני מתחיל להתבגר .לא זכור לי וגם אני לא מבין מה הם הקריטריונים שבתב"רים
לוקחים הלוואות מבנקים .זה מופיע פה גם בנושא של הבדק בית לפני חינוך וגם אחרי זה במועדון
נוער של ישוב .אני במעט שאני זוכר תב"ר הוא כסף ייעודי מגורם חיצוני ,משרד ממשלתי ,מפעל
הפיס וכולי ,או קרנות רשות .אני לפחות לא זוכר שראיתי אי פעם שכדי לממן תב"ר לוקחים הלוואה
מבנק .ומי יחזיר אותה? מאיפה פה ההפרש? מה זאת אומרת מלווה ,מלווה זה עוד כסף של המועצה אז
צריך להגיד מאיפה הכסף הזה יגיע.

סעיף  - 6תב"רים
משה אוחיון:

טוב .אז לגבי תב"רים .בתב"רים יש כמה סוגי תב"רים .יש תב"ר שהוא כולו כמו שאתה אומר מכספי
מדינה ,כספי ממשלה .יש תב"ר שהוא ממפעל הפיס ,יש תב"ר שהמימון שלו מהטוטו ויש תב"רים
שהמימון שלהם ,חלקם מכספי מדינה וחלקם מקרנות רשות ויש תב"רים ,ברגע שאין קרנות רשות
למועצה אז אנחנו מממנים את התב"ר ממלוות מבנקים ואנחנו מחזירים את המלוות כאשר יש לנו
קרנות והכסף של הקרנות בסוף אנחנו מחזירים את המלוות האלה .מלוות לפיתוח .כלומר ברגע
מסויים אם ברגע נתון אין לנו כספים בקרנות אז אנחנו לוקחים מלוות מהבנק ובערך אנחנו מחזירים
לפיתוח השוטף כעשרה מיליון ,בין  8ל 10-מיליון בשנה ואנחנו מממנים את זה בסוף מהמלוות.
מהקרנות ,סליחה .ברגע שהם מצטברים אצלנו בקרנות אנחנו מממנים את זה משם ,את ההחזר של
המלוות האלה.

דוד דרומולביץ' :הבנתי ,תודה .אז רק למען הסדר הטוב זה צריך להופיע כקרנות רשות שבינתיים לוקחים הלוואה עד
שתתמלא הקופה .כי ברגע שאנחנו מאשרים עכשיו לא נוכל לאשר עכשיו מלווה ואחרי זה כשיבוא
לאשר מהקרן רשות נגיד לא רוצים.
ניב ויזל:

אתה כל כך ותיק פה וזה בערך  10שנים קורה אותו דבר בדיוק.

דוד דרומולביץ' :אני אף פעם לא ראיתי מלווה על תב"ר.
ניב ויזל:

לא? אז זה תמיד ,גם על נושא ,גם בנושא ,כל שנה אנחנו שמים כסף לטובת זה ,שום דבר לא חדש.
בדק בית יש כל שנה,

דוד דרומולביץ' :כן ,אבל מקרנות רשות,
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ניב ויזל:

בכל המקומות ,והרבה פעמים לוקחים לפי כמות הקרנות ולפי סך המלוות שיש .בכל מקרה משרד
הפנים אחרי זה צריך לאשר או לא לאשר את הנושא הזה ויש לו קריטריונים מאוד ברורים .עכשיו ,זה
ברור ש,

דוד דרומולביץ' :אבל חשוב שלא יתעורר ויכוח בעתיד,
ניב ויזל:

אתה לא יכול לכתוב משהו ,עם כל הפורום פה ,אתה לא יכול להצביע או להגיד משהו שהוא לא נכון.
הוא לא נכון .אני כש,

דוד דרומולביץ' :יש מצב שעכשיו נאשר הלוואה וכשתתמלא הקרן נגיד לא מאשרים להחזיר את ההלוואה מקרן
הרשות? אז מאיפה תחזור ההלוואה?
ניב ויזל:

אבל ,אני לא מבין .איך כל ההלוואות היום חוזרות של עשרים שנה אחורה? איך אתה חושב שמחזירים
אותן?  ...שלנו אמרנו עם כסף ,צריך להחזיר הכול .אחרי זה יש כל מיני דברים ואפשרויות מיחזור
הלוואות וכן הלאה וכן הלאה .אנחנו לוקחים הלוואה .שום דבר לא חדש פה .אני מזכיר לכם שבמליאה
הקודמת לא לקחנו את ההלוואה ,העברנו לטובת תב"ר ישובים הלוואה קיימת כדי לא להעמיס על
עומס המלוות .חברים ,אני רוצה,

שמוליק שני :מה עם חברנו במליאה?
ניב ויזל:

חברנו במליאה ,אם יש לך קשרים יותר טובים משלנו ,לא ,אני עונה לך שאנחנו ממשיכים במאמצים,

שמוליק שני :עד לפני שבוע התפללתי במניין של דרעי אבל נסגר המניין.
ניב ויזל:

טוב .אני חושב שמשרד הפנים ,אני לא אגיד את דעתי ,בטח לא פה שהכול מוקלט ,אבל הם לא נותנים
את התשובה שאנחנו רוצים לא רק לגבי צרעה .יש עוד המון ,בדיוק כמו שאמרת וכרגע אנחנו כל הזמן
מנדנדים להם תאשרו ,תאשרו .הם לא מאשרים,

שמוליק שני :אז אני אציע שוב מה שהצעתי פעם שעברה .אולי מעבר לעבודה היומיומית שאני מניח שאתם עושים
בהובלתך ,אולי גם תצא קריאה מהמליאה למפקח ממשרד הפנים ,זה דבר לא ראוי שארבעה חמישה
ישובים לאורך כל כך הרבה חודשים בגלל איזשהו פרט טכני ,יושבים פה בלי נציג ,בלי יכולת הצבעה,
בלי יכולת השתתפות באחריות ובקבלת ההחלטות .אולי נוציא קריאה של המליאה,
דובר:

טוב ,בסדר .אני חושב שיש לזה גם צד שני מסויים אבל אם זה מה שהמליאה פה רוצה אז נרשום,
נעביר לה גם את הפרוטוקול הזה.

דוד דרומולביץ' :תודה רבה.
ניב ויזל:

חברים ,אני רוצה להמשיך.

דובר:

תגיד ,אתם בקיבוצים לא צובעים את הבתים? יש לנו הרבה צבע .עזוב אותך,

ניב ויזל:

שלהבת ,בואי בבקשה ,כן.

שמוליק שני :הסעיף הקודם,
ניב ויזל:

כן.

שמוליק שני :יש חברי כנסת גם מהאזור וגם מהקיבוצים ... ,בכנסת.
ניב ויזל:

מה?

שמוליק שני :יש שליטה בכנסת.
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ניב ויזל:

מה ,בנושא הזה?

שמוליק שני :בנושא הזה ... .לסדר ,לא הצלחת ,אתה אולי גם לא יודע להסביר לנו למה.
ניב ויזל:

למה הם לא מאשרים?

שמוליק שני :כן.
ניב ויזל:

אני ,יש לי יסוד סביר להניח,

שמוליק שני :אין לי טענה אליך .צריך לטפל בזה.

סעיף  – 8הצגת תחום צעירים
שלהבת מרכוספלד :שלום לכולם .שמי שלהבת למי שלא מכיר אותי .אני מנהלת את אגף חברה ,נוער ושירותי דת
בשלוש שנים האחרונות כשלפני שנתיים חנכנו מחלקה חדשה שנקראת היום מרכז צעירים ובאתי
להציג את המחלקה הזו בפניכם כחלק ממטרות המחלקה לחשוף באמת כמה שיותר תושבים ובעלי
עניין בעצם במה המחלקה הזו נותנת ומה היא מייצרת .אז המחלקה הזו בעצם מרכז צעירים שצעירים
היום במדינת ישראל מוגדרים מגיל  18עד  ,40שזה פלח אוכלוסייה מאוד מאוד מאוד רחב .מרכזי
צעירים ממש מוקמים היום כמו פטריות אחרי הגשם .התחילו בערים הגדולות ,באר שבע ,ירושלים,
תל אביב .היום כבר נפתחו  38מרכזי צעירים במועצות האזוריות .תוריד את המצגת .כן ,או קיי .משרד
הפנים מגדיר כבר בשנתיים האחרונות מהם התחומים שבהם מרכז צעירים אמור לתת מענה לתושבים
שזה צמיחה דמוגרפית ... ,פיתוח קריירה ,השכלה ושילוב מעורבות חברתית .אלה בעצם הנושאים.
אתם שואלים את עצמכם כמה צעירים קיימים היום במטה יהודה ומה האחוז שלהם ,אז בעצם זה 30
אחוז מהאוכלוסייה שלנו ,שזה  15,745חבר'ה .אם אנחנו מחלקים אותם ויורדים טיפה לרזולוציות אז
יש לנו את הפלח של החיילים המשוחררים ,הפלח של החיילים המשוחררים שזה  28אחוז ,הפלח של
משפחות צעירים שזה  43אחוז ועוד סטודנטים שזה  29אחוז .בדרך כלל אגף חברה ונוער ומינהל
החינוך היו אומרים שלום לכל התלמידים בגיל  ,18נותנים להם תיק ,מברכים אותם בגיוס קל ופוגשים
אותם חזרה בהרשמה לגנים .זה ככה מה שקרה בערך בשנים האחרונות .אבל המגמות מדברות בעד
עצמן .היום צעירים לא מתחתנים בגיל  21אחרי הצבא ,עושים את הדברים תוך כדי ,היום דברים
לוקחים הרבה יותר זמן וצעירים מוגדרים גם משפחות וזוגות צעירים .יש מועצות אזוריות שמתעסקות
יותר בפיתוח דמוגרפי כמו בפריפריה ,ברמת הגולן ובנגב ,ולהחזיר בנים הביתה וכולי .יש מועצות
אזוריות שמתעסקות דווקא בתחום יותר של חיילים משוחררים .בשנה וחצי האחרונות גם בני ביקר
איתי במרכז צעירים באפרת .דוד רומולביץ' ביקר איתי במרכז צעירים במטה אשר יחד עם רוני עירון
שלקחה על עצמה להקים את המרכז הזה ובגדול המטרה שלנו זה שכל צעיר כזה יידע שאנחנו קיימים
וידע להגיע אלינו ולא לקריית גת או למבשרת או למרכזים בערים הקרובות .אז במה אנחנו בעצם
מתעסקים? ראשית זה המלגות שעוברות פה במליאה כל שנה 1,500 .מלגות שניתנות באמת כמעט
לכל סטודנט שעומד בקריטריונים ,גם מלגות בשיתוף עם מפעל הפיס 20 ,מלגות של עשרת אלפים
שקלים תמורת תפקידי רוחב במועצה ופרוייקטים בתוך הישובים .יעוץ והכוונה במספר תחומים ,גם
ברמה פרטנית ,גם ברמה קבוצתית .זה בא לידי ביטוי גם במרצים שמתעסקים בהשגת משרות
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נחשקות ,הכנה לראיון עבודה ,כתיבת קורות חיים ,מרכזי צעירים עד אליך .אנחנו מגיעים לכל מיני
מקומות שיש ריכוז של צעירים ,שיווק דיגיטלי ,יעוץ לתעסוקה ואחד הדברים המרכזיים שגם קמו
השנה זה מרכז לאימהות צעירות .רואים את זה בעין רפא אין נקובה מאוד יפה .אנחנו חודש הבא
חונכים שם מרכז ג'ימבורי ששם אימהות יוכלו להגיע ולדבר וליצור מנהיגות בתוך עצמם .כל הדברים
האלה בסופו של דבר אמורים לייצר שייכות ומנהיגות צעירה בתוך הישובים זאת אומרת להחזיר את
הכול חזרה אליהם .גם ההתייחסות למאפיינים מאוד ייחודיים ,גם למועצה ,אוכלוסיית השוכרים בתוך
הישובים אנחנו רואים המון זוגות צעירים שאין להם את היכולת לקנות והם עדיין לא מוותרים על
לחיות בישובים כפריים והמון המון זוגות בעצם שוכרים לטווח רחוק שזה עוד מאפיין שאנחנו מבינים
שאנחנו צריכים לדעת להתייחס אליו כנתון ספציפי למטה יהודה .זה בגדול .האתגרים שלנו .בגלל
הלהמ"ס ,דירוג הלהמ"ס הגבוה של מטה יהודה אנחנו זוכים לתקציבים קצת פחות נמוכים ממקומות
אחרים .המיקום שלנו במרכז הארץ ,ישובים רבים שהם נחשבים ישובים חזקים .זה אלה האתגרים
שעומדים בפנינו אבל כל העניין שזה חלק ממגמה ארצית זו הזדמנות מאוד גדולה ,זו הזדמנות מאוד
גדולה בשבילנו .המטרות ,בגדול ,ל 2018-זה העלאת המודעות לפעילות המחלקה ,חלק מזה זו הסיבה
שאני גם נמצאת כאן .יש לנו רשימות תפוצה של חיילים משוחררים ,של סטודנטים ,של זוגות צעירים
שאנחנו ככה מתחילים קצת יותר להבין את המה שנקרא גודל התופעה .תחום נוסף שאנחנו נתעסק בו
יחד עם הגזבר זה גם מסלולים מיוחדים למשכנתאות לזוגות צעירים כאן במועצה ,תושבי מטה יהודה.
הרחבת תחום הפעילות במגזר הערבי .כבר יש לנו גם פורום נשים ,גם פורום סטודנטים ,הרחבת
תכנית המלגות וכולי .זה ככה בגדול .אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות.

ניב ויזל:

חברים ,אני רוצה בהזדמנות הזאת ,זה לא סתם עלה ,להגיד תודה רבה לרוני עירון שהקימה את המרכז
הזה בשנתיים האחרונות ,לבני ,לברומולביץ' ,לכל מי שעוזר בתחום הזה .זה שינוי מוחלט ,החבר'ה
משתחררים מהצבא ומי שלא מכיר את התחום הזה ,אנשים מבולבלים וצריכים איכשהו גם להתחיל
להיכנס למעגל החיים ,גם אנחנו רוצים אותם בישובים ,במושבים ,בקיבוצים שיישארו איתנו .גם
המחירים עולים וגם הם מחפשים את הלימודים וכן הלאה .אני חושב שזה בהחלט אמירה של מטה
יהודה לשמור את הצעירים אצלנו ,לכבד אותם בכל המגזרים ,בכל הישובים ואני חושב שאנחנו
בהחלט מגיע כל הכבוד לרוני ולך ,שלהבת ,אז תודה רבה ובאהבה ,זה בהחלט דבר יפה וחשוב להגיד.
בבקשה.

יניב ויזל:

אני רוצה בבקשה לחזור שוב פעם לנושא של תכנית המתאר בוועדה המחוזית.

דובר:

לא שומעים.

ניב ויזל:

אתה רוצה בקשר לזה?

יניב ויזל:

כן .זה עכשיו הנושא.
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ניב ויזל:

אז יניב ,שנייה .בבקשה.

דוד דרומולביץ' :טוב .אני מקווה שכולם הקשיבו ,זאת גם הזדמנות כי הזמן עובר מהר ומי שלא זוכר ,המליאה מינתה
אותי כיושב ראש ועדת תנ"ס בתחילת הקדנציה ,זה כבר  3.5שנים יש לי הזכות ביחד עם המון חברים
טובים שחלקם יושבים פה וחלקם מצטרפים אלינו ,להיות לצידם של שלהבת והצוות המופלא שלה
בעבודה היומיומית .האגף ברשותה של שלהבת עובר פשוט מהפך מבחינת התייחסות מקצועית
ועניינית להרבה מאוד תחומים .זה לא הזמן כרגע לדבר ,אבל כמו שניב הדגיש וכמו ששלהבת סיפרה,
הנושא של נתינת מענים לדור הצעיר במועצה באופן רציני ,מקצועי ,זאת משימה שסומנה על ידי
ממלא מקום ראש המועצה ,סגנו וראש האגף ואכן יש את רוני שעושה את העבודה ביומיום אבל בלי
הגיבוי של האנשים האלה ,של המערכות האלה ,היא לא הייתה יכולה לעשות את העבודה ואנחנו ,אני
כבר מאותת לנו לקראת תקציב שנה הבאה שנצטרך למצוא את המקום ולתקצב את הדבר הזה ... ,או
קבוצת ישובים כמו המועצה ,אם לא שמים דגש לאפשר לדור הצעיר לחזור ,להשתלב ,להשתפר,
ללמוד ,להתמקצע ולהיערך ללקיחת אחריות להובלה בישובים שלהם במועצה שלנו ,אין עתיד .והמרכז
הזה של הצעירים בהובלת רוני בתוך האגף הוא נושא הדגל בעניין הזה וכבר יש ניצנים ,כפי ששמענו
משלהבת ,ניצנים ראשונים שמראים עד כמה הפעילות הזאת הייתה חשובה ,עד כמה היא הייתה חסרה,
ואני מקווה שכולנו נזכור את זה לקראת תקציב שנה הבאה שזה לא עוד הרבה זמן ,למרות שאנחנו רק
במרץ ,ואולי גם השנה נצטרך לעשות התאמות כדי לאפשר למרכז הזה לצמוח ולפעול ובאמת שלהבת,
דרכך ,אני מרשה לעצמי בשם חברי במליאה להודות גם לך באופן אישי וגם לרוני וגם לכל הצוות
שמוביל את כל המהלך הנכבד הזה.
ניב ויזל:

תודה רבה .יניב ,בבקשה .אה ,זה בנושא הזה? כן ,עמי.

אבי פליישמן :אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאתי ... ,של מעורבות,
ניב ויזל:

תרים את הקול ,לא שומעים.

אבי פליישמן :אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאתי מתוך עבודה יומיומית לשלהבת ולמשרד שלה על עבודה מקצועית
בתחומים של הנוער וקהילה ואני יותר ממפרגן  ...לכם ,עמיתי ,אני יכול יותר מלהמליץ .זה משאב,
המשרד שלה זה משאב מקצועי ברמות הכי גבוהות שיש .תנצלו אותו.
ניב ויזל:

תודה רבה .יניב ,בבקשה.

ניב ויזל:

אני ,ברשותך אני רוצה לחזור עוד פעם לנושא של הדיון להפקדת תכנית המתאר בוועדה המחוזית,
להעיר ולהאיר ,ב"-א" וב"-ע" .אין לי ספק שמיכל ואייל מאמו ואתם עושים עבודה מקצועית והכול,
אבל יש פה עניין אחד וזה חשוב ,שהמושבים לא יודעים בכלל מתי יש דיון ,איפה יש דיון והקשר בין
המושבים לבין הנציגים חייב להשתפר .לא יתכן היום ש ,היום עופר ככה נגע בחצי מילה בזה... ,
תגיעו .לא שעה ,לא זמן ,לא שום דבר.

)מדברים ביחד(
ניב ויזל:

אמרנו שעה וחצי לפני גם את השעה ,גם את הזמן .זה היה תזכורת .קיבלתם.

ניב ויזל:

ניב ,ניב .יש ועדים ,יש אנשים עובדים ,יש אנשים עסוקים ,אי אפשר לתת את זה ברגע האחרון.
בשנייה האחרונה.
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דובר:

ניב ,בישיבה שישבנו לפני שבוע וחצי אמרתם לגבי השעה אתם תעדכנו.

ניב ויזל:

תעדכנו ,נכון.

דובר:

אתם תעדכנו ,זה מה שנאמר.

ניב ויזל:

יניב ,קיבלתי .לא ,אין מה להתווכח סתם .אם לא קיבלתם ,אני ,אנחנו לפני שבוע וחצי אמרנו לכם
במפורש לבוא אבל אם לא נאמרה שעה אני מתנצל ,זה הגיע מאוחר ואנחנו נעשה,

ניב ויזל:

אני אחזור ואמקד את זה כי זה חשוב,

דובר:

הבנתי ,בסדר.

ניב ויזל:

זה המלחמה שלנו על הבית ,של בית זית ,של הישובים על הבית .ברגע שאנחנו לא יודעים ואנשים
אצלנו במושבים לא יודעים מה קורה ,אנשים לא יודעים מתי מגיעים ולא מגיע המסר מהוועדה אלינו,
זה בעיה.

דובר:

אני לוקח את זה ,רק אני אומר ,אנחנו לא סתם קראנו שבוע וחצי לפני זה .זה היה מתוכנן ,ליידע,
להגיד .עוד אמרתי ליידע בישובים את הכול .יכול להיות שהשעה לא הייתה ברורה .אני מתנצל.
חברים ,אני רוצה לעבור הלאה.

חיים כהן:

ניב,

ניב ויזל:

כן.

חיים כהן:

ניב,

ניב ויזל:

כן.

חיים כהן:

אני יכול לחזור לסעיף  ?6.3העניין של ההלוואות?

ניב ויזל:

כן .חבל רק שלא באותו רגע.

חיים כהן:

חיים כהן ,לא .זה עלה לי משהו עכשיו.

ניב ויזל:

בסדר ,חיים.

חיים כהן:

פה אתם מדברים על הלוואות לטובת הבדק בית הזה .לוקחים הלוואות על חשבון הקרנות לרשות .אבל
קודם אני שואל שאלה .אנחנו מדברים על העניין הזה שיש  14מושבים שאנחנו כבר מעלים את זה
למעלה משנה ,שנתיים ,את הבעיה שיש בישובים .נאמר פה לא פעם ולא פעמיים וגם במקומות נוספים
שיוקם איזשהו צוות שייצא לאותם ישובים ,יבדוק ,יבדוק את כל הישובים של מטה יהודה וכל
הליקויים שיש באותם מושבים שפשוט ירשמו אותם ויעבירו אותם לפה ולדאוג להם לאיזשהו תקציב.
כרגע מה שאני שומע שאתם נועלים את הקרנות העתידיות ואת הכסף שצריך להיכנס ממשרד
הביטחון ,ואנחנו לא נראה את הוועדה הזאת ,את הצוות הזה יוצא לישובים על מנת לבדוק את המצב
הזה של אותם ישובים .אז אני אומר היום,

ניב ויזל:

אני מזכיר לך,

חיים כהן:

אני אומר היום ,אני אומר היום ,אתם מבקשים פה הלוואה של  .5אני מציע לקחת הלוואה של  6מיליון
ולנעול גם את הישובים האלה בשדרוג שלהם .בבעיה שיש.

ניב ויזל:

חיים ,לפני חמש דקות כשדיברנו על זה במליאה הקודמת אישרנו  6מיליון הלוואה לישובים .פה אנחנו
מדברים על הבתי ספר של מטה יהודה ,על הגנים של מטה יהודה 6 ,מיליון שקל אישרנו במליאה
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הקודמת ואתה בירכת על זה .אם יהיה חסר נוכל לקחת משם עוד ,גם על זה דיברנו .אנחנו מדברים
כרגע על הבתי ספר ועל ה ...כל המוסדות חינוך ,עכשיו ככה עשינו תמיד וככה גם נעשה .מה שאתה
מדבר אתה מערבב פה דבר אחר,
חיים כהן:

איזה ועדה ,איזה צוות הוקם שיבדוק,

ניב ויזל:

אז תן לי רגע להגיד לך ,לענות לך .אתה ביקשת צוות שיבדוק את התפיסה שאנחנו עובדים בה ב 7-או
 ,8תזכיר לי אתה יותר ותיק ממני פה ,שנים אחרונות של הצורת תב"רים שאמרנו בקדנציה הראשונה
מיליון ,בדקנציה השנייה חצי מיליון לכל ישוב .אנחנו חצי שנה 7 ,חודשים לפני סיום קדנציה גם
לרשות המועצה וגם של המליאה וגם של הכסף שהתחייבנו ,בסדר? גם קודמי וגם אני .אנחנו רוצים
לגמור בשיטה הקיימת ואמרתי שאנחנו נקים צוות לבדוק אם השיטה הזאת היא נכונה או לא נכונה .אני
חושב שיש הרבה שכל במה שאתה אומר ,אני חושב שבאמת צריך לבדוק את זה .אבל לא  5חודשים
לפני נשנה את כל השיטה במליאה אחת בצורה,

חיים כהן:

אין מה לשנות ,אין מה לשנות,

ניב ויזל:

יש לשנות כי תב"רים ,תב"רים,

חיים כהן:

אנחנו מדברים על זה כבר שנים.

ניב ויזל:

אבל אי אפשר את המליאה כל שבוע לשגע.

חיים כהן:

אז בוא נחכה עד שתסתיים הקדנציה.

ניב ויזל:

לא ,זה,

חיים כהן:

לא ,אז ככה זה נשמע.

ניב ויזל:

תקשיב ,אבל חיים ,חיים ,תקשיב .אפשר לדבר עד מחר .דיברנו על זה גם בהנהלה .אישרנו במליאה
הקודמת  6מיליון ואני אומר לך פה שאם נצטרך עוד נביא למליאה והתחייבתי להביא למליאה עוד
סכום לטובת תב"ר הישובים .עכשיו ,יש כאלה ישובים שהתב"ר שלהם גמרו את כולו ,יש כאלה
שנשאר להם עוד .אנחנו צריכים לסיים את זה .אני ,כי זאת החלטת המליאה .אני לא זז מפרוטוקול
המליאה לפני שאני באתי לפה ולכן צריך לסיים את זה .אי אפשר להוציא כספים בלי הגדרה וכל
יומיים לשנות את השיטה .אנחנו צריכים לחשוב אם השיטה נכונה ,צריך לעשות סבב שיבדוק
בישובים מה ניתן מה לא ניתן ואיך להוסיף ואיך לא להוסיף .אני מסכים איתך אבל כל פעם אתה אומר
את זה וכל פעם אני נותן אותה תשובה .גם בהנהלה .אז אני חושב שצריך לכבד את האנשים שעובדים
פה.

חיים כהן:

כל הזמן ואני כל הזמן אעלה,

ניב ויזל:

מאה אחוז ,אני מסכים איתך.

חיים כהן:

כי זאת בעיה שהיא,

ניב ויזל:

אבל בסדר גמור.

חיים כהן:

זו בעיה שהיא כואבת .אני אמרתי,

ניב ויזל:

בסדר גמור.

חיים כהן:

למצוא איזשהו תקציב לאותם ישובים להשוות אותם לשאר הישובים והם ינהלו את ה,
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ניב ויזל:

חיים ,אני חושב שקולך נשמע .כולם שמעו את זה .אני חושב שזה,

חיים כהן:

קולי נשמע ,מה,

ניב ויזל:

לא ,אבל אי אפשר לשנות שיטה  5חודשים לפני בחירות ,באמת .אי אפשר .אנחנו מסיימים קדנציה,
אושר סכומי כסף ,יש ,עובדים כל הזמן בתוך הישובים לפי התב"רים שנשארו .אי אפשר לשנות את זה
עכשיו .אנחנו נשנה את זה לקראת הבחירות הבאות ,לאחר הקדנציה הבאה ,או שנמשיך באותה שיטה
או שישנו אותה.

חיים כהן:

אז מה ,אז מה,

ניב ויזל:

אני מסכים איתך אבל זה אי אפשר לשנות את זה.

חיים כהן:

אז מה ,כל זמן שהעלינו את זה אתה משלים אותם?

ניב ויזל:

לא.

)מדברים ביחד(
ניב ויזל:

טוב ,חיים.

חיים כהן:

פעם אחר פעם אנחנו מעלים את זה ,אפילו פעם אחת לא יצא איזשהו צוות לשטח.

ניב ויזל:

קודם כל יצא צוות ,אתה אולי מתכוון לצוות של,

)מדברים ביחד(
ניב ויזל:

טוב ,חברים .טוב ,עימאד וחיים ,זה נושא ...

)מדברים ביחד(
חיים כהן:

אני אגיד את זה פה בלי שום בושה .אנחנו פה רק באים לחמם את הכסא.

עוודאללה עימאד :איפה הנציגים של כל הישובים האלה.
חיים כהן:

אני אומר את זה חד משמעית .מקבלים ,מדברים ,מברברים ושום דבר.

ניב ויזל:

טוב.

חיים כהן:

יכנס ,יכנס ,יכנס .אותם ישובים ,אותם מקומות תמיד  ...מזה.

ניב ויזל:

חיים ,חיים .זה לא המקום ,זה לא על סדר היום ואני חושב שאתה טועה כי הכמות השקעות בישובים,
גם בישובים שאתה מדבר עליהם ,גם הישובים שאתה מדבר עליהם כמות האשראי שם היא ענקית.

חיים כהן:

אני מרגיש ש,

ניב ויזל:

ואתה מעלה את זה כל פעם וצריך לשנות את השיטה ואמרנו שנשלח צוות שיראה את הדברים .אתה
צודק וצריך לעשות את זה ,רק אני אומר שהשיטה לא תשתנה עכשיו.

חיים כהן:

אתה אומר לי שהקדנציה מסתיימת,

ניב ויזל:

נו מה לעשות ,אני  ...הקדנציה?

חיים כהן:

אז מתי? אז למה? למה אמרתם את זה? למה ,להשלות אותנו?

ניב ויזל:

טוב ,חברים .אנחנו לקראת החג ואני רוצה לעבור בעצם לברכות לחג ויש פה כמה חברי מליאה ,יש
פה כמה חברי מליאה שרוצים להגיד ברכה .יוסף ,כרגיל נתחיל איתך .בבקשה.

יוסף ברהום:

שלום ,ערב טוב .עוד פסח קרב ובא .הניקיון הוא לא של עקרי הבית אלא שבא מהלב .מכל טעות
אנוש ,מריבה או כאב .לסלוח ולמחול ,לשכוח את הכול ול ...יחדיו בדרך חדשה שמזריעה הגשמה
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ותקווה ... .חדשה ,שמכריעה את הגוף והנשמה למען הגשמה של כל האוכלוסייה ,שמאחדת את המגוון
המיוחד של אזרחנו .חג שמח לכולם ,מי ייתן ותהיו שלמים עם עצמכם ועם כולם .חג שמח.
ניב ויזל:

בבקשה.

שאול נהרי:

רבותי ,לכבוד ולעונג הוא להיות פה במקום הזה ,כל פעם מחדש ולא מתקיים והכול בסדר .מכובדי,
סגן ממלא מקום ראש המועצה מר ניב ויזל ,סגן ראש המועצה מר בני ראז ,מנכ"ל המועצה מר פיני
תורן מנכ"ל המועצה ,ראש לשכת היו"ר דורית אוחנה ,היועץ המשפטי ,אני לא זוכר את השם שלך.

שאול נהרי:

רועי וכל מי שלא הזכרתי את שמו שיסלח לי אבל המליאה ואורחים נכבדים ,הברכה הזאתי היא מכולם
לכולם .אין ספק שפסח והאביב הם שילוב מנצח יחד .הם יוצרים תקופה חגיגית של שינוי והתחלה.
תקופה של החלפת כוח ושינוי של התחדשות גדולה .לפני חג הפסח של התחדשות לכל אחד מאיתנו יש
את האחריות והכשירות לנתב את מחשבותיו ואת שאר כוונותיו למקום הקסום שלו .חשוב יותר
מהניקיון עם המטאטא והמגב הוא ניקיון הבית הפנימי במטרה לחוות חירות חדשה בפסח הזה .חירות
 ...עצמיים .פסח הוא הזמן בשנה שבה אנחנו פותחים במלחמת חורמה למיגור החמץ אחרי שהשתמשנו
בכל מכשיר או תכשיר חדש שיצא לשוק .אנחנו יכולים לנהל בדיקה מדוקדקת  ...בכל פינה בבתינו.
חזרנו  ...התאריך הזה בא להנציח את יציאתנו ממצרים הוא מספר גם היום  ...בדיוק כמו שאנחנו
מסלקים מרשותנו כל פירור חמץ ,כך אנחנו צריכים לשאוף לסלק מעצמנו את החמץ הפנימי שלנו,
כמובן .עלינו לעבור בדיקה עצמית מושלמת ולהתמודד מול הפנימיות האלוקית שלנו .דווקא הניקיון
הרוחני הזה מבטיח חירות אמיתית שכן כיצד יכול אדם להיות חופשי אם הוא משועבד ל ...וכבול
לגחמות הטהרה שלו .החירות שמציע לנו חג הפסח היא  ...החירות ,הגשמיות שחוו בני ישראל שעבדו
את מצריים .זה החודש האמיתי .שאלת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו מנקים לפסח את
הנשמה היא ,נא לשעבד אותי לנוחיות  ...סביב עצמנו .התשובה שמתגלה לנו כשאנחנו חושפים את
הפנימיות שלנו ל ...יכולה לשאת מגוון פנים וצורות אישיות לכל אדם ואדם .אצל כמה זו יכולה להיות
 ...חומרני ואצל אחרים אולי ליקויי אישיות עקשניים כמו כעס ,קנאה או  ...להפעיל שליטה וזה מה
שמותיר אותנו לרוב מאובדן העצמיות שלנו .כל עוד אנחנו ממשיכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו
עכשיו רוב הזמן נחשוב איפה אנחנו רוצים להיות אנחנו צועדים במסלול הנכון .פסח זה זמן מבטיח
במיוחד ל ...מעבר למקום שבו אנחנו  ...ולזנק לדרגה גבוהה יותר ,כאשר יצאו בני ישראל ממצרים הם
ברחו  ...שעבוד  ...לדרגת ההתנשאות הרוחנית הגבוהה ביותר ,קבלת התורה בהר סיני ... .מקבלים ...
יכולות  ...בימי הפסח .כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להושיט יד ולתפוס את ההזדמנות .אם ...
לבית הרוחני שלנו נוכל להציב מולנו את אותם יעדים כמו של ניקיון הבית ,למרות שמשימת הטיהור
העצמי היא משימה של כל החיים ולא רק  ...חד שנתי ,יכול להיות שיותר קל  ...נשמה אבל מובטח לנו
שהשכר יהיה מעל ומעבר לנו ולחברה .אני מאחל לכולם שתהיה זו התחלה להתחדשות לא רק בבית
בארונות אלא גם בגוף שלנו ,ב ...נזרוק את החמץ לפח ,נהיה בני חורין גם במחשבות חופשיים
מדאגות ,שנהנה מחירות כלכלית ... ,ובטחון ולבסוף  ...ליושב ראש המועצה האזורית בבחירות
הקרובות ולכל אלה שיציגו מועמדות בעתיד נאחל בהצלחה ,אף תשדלו לשמור על כבוד המועצה,
כבודכם ,כבוד הבוחרים בבואכם לקבל את ברכתה ,כי מי כמוכם יודע ,מילים שיצאו מפיך  ...חג שמח.
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בני אלירז:

ערב טוב לכולם .ראשית ,בנימה האישית ,אני סיימתי ביום חמישי את השלושים על מות אימי אז אני
רוצה ,באמת ,להודות לכל המנחמים והיו המון מנחמים אז להגיד לכם תודה וזה יפה ,מנחם ,בעזרת
השם שגם מנוחתה של אימי תהיה עדן .חג הפסח מתקרב ודיברו ככל הרבה אז גם יוסף ,האמת שאם
אתה כתבת את זה אז אני חושב שאתה צריך לעבור לתפקיד הבא .באמת ללכת ולכתוב כ ...כתיבה
ואמירה ,דברים נוגעים .שאול ,אתה כמעט שעשית לנו והיא שעמדה לאבותינו גם ב ...אבל התוכן הוא
חשוב .אז באמת ככה ,חג הפסח הוא חג ,ראש חודשים ,סוג של ראש השנה המקורי שיש בתנ"ך .אז
קודם שיהיה לנו חג שמח .כשר אני בטוח שהוא יהיה ,חשוב שהוא גם יהיה חג שמח .חג של אביב ,חג
של חופש בדרך כלל אומרים ,אז אני מאוד מקווה שכולם יגיעו למצב של פריחה ,אבל בהקשר של חג
הפסח שכל אחד יטהר מעליו את החמץ ויכניס את הכשר ומי ייתן ובסופו של יום כולנו נזכה לשנה
ברוכה ,מלאה בשפע ,בריאות ואושר ואני מבקש לאחל באמת לכל אחד מבני משפחתכם ברכת חג
שמח .כמינהגי מדי חג אני מבקש בשמי ובשם ,אני מניח ,מרבית חברי המליאה ,לאחל גם למשה דדון
ומשפחתו חג פסח כשר ,מאחלים לו בהצלחה בכל אשר יפנה .תודה לכולם.

ניב ויזל:

חברים ,אני רוצה קודם כל ,תמשיכו למזוג ,תמלאו את הכוסות כולם .מי ש ,בני ,תבדוק שיש פותחן
שם לכולם.

)מדברים ביחד(
ניב ויזל:

טוב .חברים .נא למלות כוסות .אני רוצה בהזדמנות הזאת ,טוב ,חברים .טיפה עוד רגע שקט ,בבקשה.
כמנהגנו הקבוע המועצה מסייעת ומקדמת כתיבה יוצרת ,אמנות ותיירות .אנחנו החלטנו הפעם להעניק
ספר ולתת ברכה לכותב מהמועצה .אנחנו רוצים ליוסי אורן ממושב תעוז ,כתב ספר גם על ההתחלה
של המושב ,יוסי אורן היה פעיל ציבורי במשך הרבה מאוד שנים והיה מורה באבן העזר הרבה שנים.
אנחנו החלטנו לתת לכל חבר מליאה את ספרו והוא יהיה במתנות .אנחנו רוצים להגיד לו בהצלחה
ותודה .היין שאנחנו נותנים מתנה הוא מיקב יגור של שוקי ,אנחנו כל פעם מנסים לגוון ולעזור גם פה.
שמן זית מצלפון .אני רוצה לפני שנרים כוסית להגיד לכם שאני לא יודע כמה אתם יודעים אבל
במועצה אזורית מטה יהודה קרו כל מיני מקרים של חיילים שלנו וכל מיני מקרים מצערים וחיילים
נפצעו לנו ואני רוצה בשם כל המליאה לברך את חיילי צה"ל וחיילי מטה יהודה שישמרו על עצמם.
ואלה שבבתי חולים ,בריאות שלמה ,יש לנו כאלה שיושבים ו ,אחד ירד לו יד וכן הלאה וכן הלאה וזה
המקום שלנו לחזק ולהוקיר את החיילים שלנו באשר הם ואני חושב שזה בשם כולנו ואני מצטרף למה
שבני אמר ,אני מאחל לכל אחד ,למשפחה שלו ,לכל עובדי מטה יהודה באשר הם ,לכולם ,שיהיה חג
שמח בשם כל חברי המליאה ואני רוצה להרים ,חיים ,להרים לחיים לכולם אז בואו נעשה,

דובר:

רגע ,צריך ,תברך על הגפן.

ניב ויזל:

אתה רוצה? שאול ,אתה?

שאול נהרי:

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

ניב ויזל:

חברים ,תודה רבה .חג שמח לכולם ,סעו בזהירות .אני רוצה להגיד תודה לחגית ,כל אחד שיוצא לוקח
מפה מתנה ,ולדורית על כל ה ...חג שמח.
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הישיבה ננעלה בשעה 18:15
___________
פיני תורן
מנכ"ל המועצה
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ניב ויזל
ראש המועצה

