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פרוטוקול מס'  24/13/20של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי ד' בניסן תשפ"א  17.03.2021בנווה מיכאל
חסרו:
תעוז
מחסיה
גפן
כסלון
ישעי
גיזו
רמת רחל
צור הדסה
עגור
אשתאול
גבעת יערים
תירוש
שורש
בית מאיר
בית נקופה
יד השמונה
מבוא בית"ר
נוה אילן
נווה שלום
עמינדב
צובה
קרית ענבים
רמת רזיאל

בני שמואל
נתן מדינה
גבריאל דהן
בן ברוך שמעון
ורדי אלון
אביחיל זרביב
דוד דרומלביץ
רובי ליאון
אלדד דוד
אלמוג בן שלום
בן יהודה אהרון
גבאי דוד
טובול אפרת שלף
בן עבו יצחק
בן אבו דוד
בר דוד יוסף
שלומציון לולו
ארמוזה יפעת
סמאח סלאימה
שמעון קינן
דוד מלול
אלקון איזידור
מתי קליגר

נכחו
ניב ויזל
בני אלירז
שלומי מגנזי
נחם
אדרת
צור הדסה
צרעה
שואבה
נס הרים
תרום
אורה
נחשון
הראל
בקוע
כפר אוריה
גבעת ישעיהו
אביעזר
מטע
לוזית
זכריה
צלפון
מוצא עילית
אבן ספיר
מסילת ציון
נוה מיכאל
זנוח

ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה ,טל שחר
סגן ראש מועצה ,צור הדסה
לולאי יעקב
אביסף דדון
גיא חן
רן כוחן אברהם
צחי ששון
רחל אלון מרגלית
דניאל אברהם
שאול נהרי
דן נאמן
אבי פליישמן
ישראל אלוני
סיידוף רוסי
נורית יעקובוביץ
מרדכי רחמים
אברהם בר ששת
אברהם גנון
אילנה דוד
משה פרץ
ראובן צמח
ראובן שמעון
רוני דוד
ירמי דוד
חיים כהן

מנכ"לית המועצה

משתתפים נוספים
רחלי משה

שריגים
בר גיורא
נתיב הל"ה
עין נקובה
עין ראפה
צפרירים
מעלה החמישה
נחושה
נטף
בית זית

יהושע משה בובי
דוד בוזגלו
שני רביב כהן
אחמד עבדאללה
ברהום יוסף
קאחו רזיאלה
יואב ויצמן
ימימה אליסיאן
קוקי אסתר לחמן
יניב שושני

משה אוחיון
גילי אהרוני
עו"ד ורד כהן
יואל ינון
עדי קמחי
רונן קליין
מיכל נאור
ניב בר-גיא
משה סויסה
גלית דהן
יובל רובין
שלהבת מרכוספלד

גזבר המועצה
מנהלת אגף מידע ותקשור
היועצת המשפטית למועצה
מבקר המועצה
עוזרת מנכ"לית
מנכ"ל החברה הכלכלית
מהנדסת המועצה
ראש מינהל חינוך
מנהל אגף תפעול וביטחון
מנהלת לשכת ראש
המועצה
עורך 'בקיצור'
מנהלת אגף חברה וקהילה
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סדר היום:
.1
.2
.3
.4

סקירת מצב הביטחון של תושבי קו התפר במושב נווה מיכאל (רוגלית) ,והצגת פעולות
המועצה בנושא.
הודעות יו"ר.
אישור פרוטוקול המליאה מתאריך  ,03.02.2021סימוכין.242503 :
הוחלט לאשר
פרסום פרוגרמה של שטחי מקרקעין בבעלות המועצה המיועדים להקצאה במסגרת ועדת הקצאות.
א .צור הדסה  -חלק ממגרש  609לפי תכנית מי 520 /ט' ,השימוש המתוכנן על פי הפרוגרמה :בית
כנסת.
ב .נחושה  -חלק ממגרש  402/2לפי תכנית מי 489 /ב' ,השימוש המתוכנן על פי הפרוגרמה:
בית כנסת.
ג .תרום  -חלק ממגרש  165לפי תכנית מי 526 /א' ,השימוש המתוכנן על פי הפרוגרמה :בית
כנסת.
הוחלט לנוכח בקשת היישוב להוריד את סעיף ג מסדר היום ,סעיפים א  +ב בלבד אושרו.

 .5פתיחת כרטיס קומסיין עבור מנכ"לית המועצה.
רחלי משה ,ת.ז – 301462479 .מנכ"לית המועצה.
הוחלט לאשר
 .6אישור עדכון תעריף מופחת בהיטל סלילת כבישים .מצ"ב אישור תחשיב.
הוחלט לאשר
 .7אישור עדכון חוק עזר למטה יהודה (ניקוז) ,התשע"ט 2019 -ועדכון תעריף ..מצ"ב נוסח חוק
העזר וכן תחשיב אגרת ניקוז שנתית.
הוחלט לאשר
 .8אישור העלאת שכר ראש מינהל החינוך מוא"ז מטה יהודה.
על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים טווח השכר של ראש מינהל חינוך הינו  80%-70%משכר
מנכ"ל .המליאה מתבקשת לאשר תוספת של  5%שכר למנהל מינהל החינוך ,ניב בר גיא ,מ-
 75%ל.80% -
הוחלט לאשר
 .9שינוי בוועדת ביקורת בוועד מקומי צפרירים 2 :חברי וועדת ביקורת התפטרו ולכן יש לאשר
במקומם  2חברים חדשים:
א .מר זנו דוד.
ב .מר מי טל כפיר.
 .10הוחלט לאשר
 .11וועדת מכרזים:
א .המליאה מאשרת את בקשת בני שמואל ודוד אבו לסיים את תפקידם בוועדת
המכרזים.
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ב .מינוי חברי וועדת מכרזים חדשים :שמעון ראובן ,אחמד-עבדאללה עבדאללה ,וכיו"ר
את ירמי דוד.
הוחלט לאשר
 .12פתיחת תב"רים:
בניית קברים
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות-בתי עלמין

160,000

סה"כ

160,000

הוחלט לאשר
שיפוץ מקוואות נשים 2020
מקור מימון

תקציב

משרד הדתות

528,635

סה"כ

528,635

הוחלט לאשר
תשתיות בישובים
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

7,000,000

סה"כ

7,000,000

הוחלט לאשר
בדק בית
מקור מימון

תקציב

קרנות רשות

4,000,000

סה"כ

4,000,000

הוחלט לאשר
הצטיידות מוסדות חינוך
מקור מימון

תקציב

מפעל הפיס

1,000,000

סה"כ

1,000,000

הוחלט לאשר
מיחשוב מוסדות חינוך
מקור מימון

תקציב

מפעל הפיס

1,000,000

סה"כ

1,000,000

הוחלט לאשר
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 .13עדכוני תקציב:
עדכון תקציב בטחון  -מחסני נשק
הכנסות
מס' סעיף
1222000791
הוצאות
מס' סעיף
1722000752

הוצאות
מס' סעיף
1714100780
1714100781

שם הסעיף
השתת' מגב  -מחסני נשק
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
מחסני נשק  -עבודות קבלניות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב וטרינריה
שם הסעיף

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
11
11
0
11
11
0
תקציב עדכון תקציב
מעודכן
11
11
0
11
11
0

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
159
40
119
80
-40
120
239
0
239

תרופות
הוצאות אחרות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב חינוך  -מרחבים

הכנסות
מס' סעיף
1313400422
הוצאות
מס' סעיף
1813400751
1813400752

הכנסות
מס' סעיף
1312200920
1312200925
1313300920
1313301920
1313302920
1313304440
1317820920
הוצאות

שם הסעיף
מרחבים שכל"מ מנהלה
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
מרחבים-החזר הפרש שרת
מרחבים-החזר אגרות לימודי חוץ
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב חינוך  -סייעות
שם הסעיף
גני ילדים חובה  -שכל"מ
סייעת שניה גני 3-4
חינוך מיוחד יסודי סייעות
סייעות חוק שילוב
סייעות רפואיות
חיוב בעלויות בגין העסקת סייעות
לווי הסעות מ.החינוך
סה"כ הכנסות

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
240
240
0
240
240
0
תקציב עדכון תקציב
מעודכן
155
155
0
85
85
0
240
240
0

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
37,761
189 37,572
1,458
18 1,440
1,958 -348 2,306
6,606
506 6,100
2,685
627 2,058
748
173
575
5,924 2,524 3,400
57,140 3,689 53,451
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מס' סעיף
1812200110
1812200210
1812200112
1813300110
1813301110
1813301760
1813302110
1813303110
1813304110
1817820110

הכנסות
מס' סעיף
1313270420
הוצאות
מס' סעיף
1813270110
1813270750
1613999999

הוצאות
מס' סעיף
1614000754
1615000560
1618000560

הכנסות
מס' סעיף
1328200923

תקציב עדכון תקציב
שם הסעיף
מעודכן
13,804 1,003 12,801
גני ילדים חובה  -שכר
2,478
8 2,470
גני ילדים  -מחליפות+מ.מקו
1,853 -217 2,070
גני ילדים סייעות שניות  -שכר
2,882
-60 2,942
משכורות סייעות כיתתיות
7,333
268 7,065
משכורות סייעות אישיות חוק שילוב
694
352
342
סייעות חוק שילוב-שירות חו
4,095
929 3,166
סייעות רפואיות
1,181
747
434
סייעות תגבור מועצה
748
748
0
סייעות כיתתיות בעלויות חוץ
2,251
-89 2,340
ליווי הסעות-חינוך מיוחד
37,319 3,689 33,630
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב חינוך-תוכנית העשרה יציאה מסגר
שם הסעיף
השתת' הורים-העשרה יציאה מהסגר
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
שכר  -העשרה יציאה מהסגר
העשרה יציאה מהסגר
רזרבה לפעולות שונות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב מיחשוב
שם הסעיף
אתר אינטרנט+פיתוח תוכנות
משרדיות מיחשוב
משרדיות אגף אסטרטגי
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב נוער אתגרים
שם הסעיף
השתת' מ .החינוך תוכנית אתגרים
סה"כ הכנסות

הוצאות
מס' סעיף

שם הסעיף

1828200755

תוכנית אתגרים במגזר הערבי

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
124
124
0
124
124
0
תקציב עדכון תקציב
מעודכן
380
380
0
26
26
0
718 -282
1000
1,124
124 1,000

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
264
10
254
21
-7
28
21
-3
24
306
0
306

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
198
-2
200
198
-2
200
תקציב עדכון תקציב
מעודכן
192
-2
194
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194

סה"כ הוצאות

-2

192

עדכון תקציב ספורט
הוצאות
מס' סעיף
1829205110
1829205751
1829202110
1829202751

הכנסות
מס' סעיף
1269000990
1269000740
הוצאות
מס' סעיף
1613200110
1613201110
1613202110
1613203110
1613201751
1613201752
1613201550
1613201710
1613201930
1613201753
1613201931
1613201754

הכנסות
מס' סעיף
1322410790
1322410970

הכנסות

שם הסעיף
שכר כדורגל
מאמנים כדורגל-עבודות קבלניות
שכר כדורסל
מאמנים כדורגל  -עבודות קבלניות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב עיר ללא אלימות
שם הסעיף
השתת' משרד לביטחון פנים  -הרשות לביטחון
קהילתי
השתת' מ.הפיס-הרשות לביטחון קהילתי
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
רשות לביטחון קהילתי-מנהל
רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה
רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי
רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות ומחצלות
רשות לביטחון קהילתי-סדנאות והדרכות
רשות לביטחון קהילתי-פעילות מניעה קהילתית
רשות לביטחון קהילתי-פרסום ושיווק
רשות לביטחון קהילתי-הסעות
רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות
רשות לביטחון קהילתי-סיירות הורים
רשות לביטחון קהילתי-הקמת מערכים טכנולוגיים
רשות לביטחון קהילתי-תחזוקת מערכים
טכנולוגיים
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב צעירים
שם הסעיף
השתת .מ.הבטחון-רכז חיילים משוחררים
השתת .מ.הבטחון-רכז חיילים משוחררים
סה"כ הכנסות
עדכון תקציב רווחה

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
148
-30
178
30
30
0
1,040
-45 1,085
45
45
0
1,263
0 1,263

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
772 -373 1,145
225
1,370

-125
-498

100
872

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
150
0
150
259
49
210
140
0
140
414 -251
665
35 -108
143
0
-50
50
11
-19
30
0
-10
10
11
1
10
10
0
10
0
-80
80
0
-30
30
1,528

-498

1,030

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
0 -105
105
105
105
0
105
0
105
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מס' סעיף

שם הסעיף

1344503930
1344411930
1341003930

רכז מענים מגן זהב-השתת' מ .הרווחה
מגן זהב-תוכנית להפגת הבדידות
מחשוב מחלקות רווחה
סה"כ הכנסות

הוצאות
מס' סעיף
1847103840
1847103110
1844503110
1844400780
1844411840
1841000570

הוצאות
מס' סעיף
1712300110
1712320110

שם הסעיף
יתד תוכנית לצעיר 2018
שכר-יתד תוכנית לצעיר 2018
שכר  -מועדוני ותיקים
מועדוני ותיקים  -מועצה
מגן זהב-תוכנית להפגת הבדידות
הוצאות מיחשוב רווחה
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב שכר תברואה
שם הסעיף

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
21
21
0
22
22
0
67
67
0
110
110
0
תקציב עדכון תקציב
מעודכן
111
-55
166
140
55
85
126
21
105
23
-7
30
29
29
0
67
67
0
496
110
386

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
360
-20
380
490
20
470
850
0
850

תברואה גזם
מפקחי איכות סביבה
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב שכר מינהלה

הוצאות
מס' סעיף
1939000110
1811000110
1733410110

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
479
20
459
2351
-10
2361
880
-10
890
3,710
0 3,710

שם הסעיף
שכר  -מינהלה
שכר  -מינהל חינוך
שכר  -ועדה
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב שכר קורונה

הוצאות
מס' סעיף
1729999110
1729999931

הכנסות
מס' סעיף

תקציב עדכון תקציב
שם הסעיף
מעודכן
44
44
0
שכר  -קורונה (שומר בכניסה)
56
-44
100
נגיף קורונה  -הצטיידות למוקד קורונה
100
0
100
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 2021
שם הסעיף

 1343920/930השתת' משרד הרווחה
 1343920/920השתת' מ .החינוך-תוכנית לאומית לילדים בסיכון

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
75
38
37
564
0
564
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 1349320/940השתת' משרד הבריאות
סה"כ הכנסות
הוצאות
שם הסעיף
מס' סעיף
1843920/840
1843921/110
1843921/750
1843922/110
1843922/750
1843922/930
1843923/110
1843923/750
1843924/110
1843295/750

הכנסות
מס' סעיף
1322100990
הוצאות
מס' סעיף
1822100751

82
683

תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה פעולות
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שכר
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער שכר
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער הצטיידות
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י שכר
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעולות
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה שכר
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-בריאות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב תרבות
שם הסעיף
השתת' מ.התרבות פעולות תרבות תקופת קורונה
סה"כ הכנסות
שם הסעיף

44
683

-38
0

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
127
102
25
90
47
43
53
-47
100
200
0
200
58
19
39
0
-19
19
329
0
329
15
0
15
30
5
25
0 -107
107
902
0
902

תקציב עדכון תקציב
מעודכן
183
183
0
183
183
0
תקציב עדכון תקציב
מעודכן
202
183
19
202
183
19

פעולות תרבות  -תקופת קורונה
סה"כ הוצאות

הוחלט לאשר
 .14דוחות כספיים של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט שלהלן:
שנת :2019
מס"ד הישוב דו"ח ליום

מבוקר
ע"י

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

1

עגו'ר

31/12/2019

מידד
הלוי
ושות'

465

376

89

12

2

כסלון

31/12/2019

ברית
פקוח-

366

361

5

27
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נפתלי
שלו
תרום

4

31/12/2019

אלישר
ליפשיץ-
רו"ח

913

1091

465

-178

הוחלט לאשר
שנת :2020
מס"ד הישוב דו"ח ליום

רמת
1
רחל
הוחלט לאשר

מבוקר
ע"י

 31/12/2020אלי
בירנבוים

הכנסות הוצאות עודף/גרעון -עודף/גרעון-
מצטבר
לשנה
המבוקרת
3749

3749

0

0

 .15מוגשים בזאת תקציבי ישובים לשנת :2021
שנת :2021
מס"ד

הישוב

סך התקציב

מגורים למ"ר
(*)

משרות

תפקיד

1

מטע

724

21

95%

ע.שמירה 78

80%

ע.תרבות

69

2

גפן

350

15.28

50%

מזכיר

40

שעתי

ע.ניקיון

18

3

תירוש

350

7.21

50%

מזכיר

36

4

תרום

660

15.11

100%

מזכירה

96

50%

ענ"ק

55

שעתי

ע.ספריה

9

5

לוזית

503

15.40

50%

מזכיר

75

50%

ע.אחזקה 75

6

נחם

380

17.84

25%

ע.ניקיון

15

100%

ע.אחזקה 60

7

עמינדב 1,025

18.81

עלות

30%

ענ"ק

48

100%

ע.ניקיון

110

35%

ע.מועדון
לקשיש

50
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8

בית
זית

4,045

26.32

9

אדרת

455

10.22

10

תעוז

410

10.97

11

שדות
מיכה

350

8.25

12

רמת
רחל

3,552

30%

שומר

30

100%

מזכיר

250

42%

מנהלת
חשבונות

73

94%

מנהלת
משרד

193

100%

רכזת
תרבות

153

25%

מזכירה

66

25%

ענקית

60

25%

חצרן

30

50%

ע.ניקיון

24

20%

מזכירה

30

30%

ענקית

42

10%

דוורת

7

55%

ענקית

90

לא
מועסקים
עובדים

הוחלט לאשר

___________
ניב ויזל
ראש המועצה

____________
רחלי משה
מנכ"לית המועצה
-מצ"ב תמלול-
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פרוטוקול
 .1ישיבה ייחודית עם דגש למצב הביטחון של תושבי קו התפר במושב נווה מיכאל (רוגלית).
ניב ויזל:

טוב ,אז אני מבקש מכולם לכבות טלפונים .איפה המקליט .אוקי .אז אני מזכיר
לכם שהמליאה מהתחלתה בשידור ישיר בפייסבוק לכולם .אנחנו מקדישים את
הישיבה היום לשים פוקוס חזק ,פוקוס מאוד רציני ,ולהביע הזדהות עם תושבי
קו התפר .אני בשבוע שעבר ,יש פה חברי הנהלה ,עשינו הנהלה מיוחדת על גדר
ההפרדה ,על אין גדר הפרדה ,מה שנקרא .ורצינו לשים את זה על השולחן
להראות מה קורה פה .לכן ,ביקשתי מירמי ,ארז ,שנתארח היום בנווה מיכאל
ואני מודה לרוגלית ,נווה מיכאל לישוב שמארח אותנו היום .ואני אתן לירמי
לפתוח .ואחרי זה ארז יושב ראש וועד מקומי .ירמי בבקשה.

ירמי דוד:

ערב טוב לכולם .ברוכים הבאים למושב נווה מיכאל ,רוגלית .דרך אגב המושב
שלנו עבר ,העביר את השם שלו משם מאוד שורשי שמופיע אצלנו במשנה.
כתוב" :אין מביאין יין לבית המקדש אלא מן הרוגלית" .רוגלית זה סוג של
גפן ,שהייתה כאן והיום מוצאים אותה בדרום הר חברון .בכל אופן ניב והנהלת
המועצה ,אני רוצה לומר לך משהו בפן האישי .יישר כוח גדול .אני חושב
שלקחת נושא ,שמאוד מאוד מציק ולא נותן כאן מנוח לתושבים בצורה מאוד
מכפירה .ואתה שם אותו על סדר היום .גם ההנהלה שעשית על האין גדר .וגם
היום הישיבה כאן זה פשוט לדעת להביא נושא ולהציף אותו ,כדי שמישהו כאן
במוסדות המדינה ידע לטפל בזה .אני תיכף אתן את רשות הדיבור לארז ,כיו"ר
הוועד המקומי .בחור באמת משכמו ומעלה .מה שנקרא ,אני רוצה גם שתרגישו
את ההוואי של הדור השני .ההורים שלנו שעלו לכאן משנות החמישים ,אמנם
היה פה ושם פאדיון ,היו פה ושם גניבות .אבל מצב שהיום אנחנו הדור אחריהם
והדור שיהיה הבא ,אם לא יתנו מענה מאוד עמוק ,מאוד יסודי ,בדבר הזה.
תשמעו ,הם פה אחרי הגדר ,לא הולכים .אנחנו פה .אנחנו צריכים למצוא את
הדרך ,איך מצד אחד ,יש גדר .ומצד אחד יש להם חיים ולנו חיים .אבל אנחנו
יכולים ,התושבים הילדים האי שקט הזה ,שאתה יושן בלילה .ואתה אומר אוי
נכנסים אליך .גונבים כאן ,גונבים שמה .יוצר פה אווירה מאוד ,מאוד בעייתית.
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ואני רק באמת חוזר ואומר ,יישר כוח שעשית את המהלך הזה .יישר כוח
לכולכם שהבנתם את המצוקה .ואני אעביר את רשות הדיבור ,כדי שלא נחזור
על הדברים ,לארז ,שיתאר יותר במדויק את הדברים .תודה רבה .וערב טוב
לכולכם.
ניב ויזל:

ארז בבקשה.

ארז אברהמי:

אהלן ,אז ברוכים הבאים קודם כל ,למושב שלנו .שמחים לארח אתכם .פעם
שניה פה את המליאה .אני ארז אברהמי אני בן  .38נולדתי וגדלתי פה ,מגיל
אפס .כל החיים שלי בעצם פה .קודם כל גם אני רוצה מאוד להודות לניב,
שהעלה מאד חזק את הנושא הזה של ביטחון קו התפר .מאז שישבנו אצלו גם
בישיבה עם התושבים .וגם בישיבות אחרי זה ,בעצם רצף של פגישות ,ישיבות,
סיורים ,עם שרים עם כל מה שצריך .והפגנות גם .הפגנה שנעשתה בצומת
עציונה ,באמת מאמץ ניכר להעלות את הבעיה הזאת למעלה ,שהיום אמרתי
לניב לפני זה ,זה התחיל כבעיה קטנה .הייתה פה פרצה קטנה ,אתם זוכרים
היינו מדברים תמיד על פרצת הל"ה ,מעבר נתניהו מה שקראו לו ,שמשם היו
זורמים שב "חים .והיום בעצם כל קו התפר קרס .כל הגדר שכובה על הרצפה.
עושים שם מה שרוצים .אני אעלה קצת ירמי הזכיר את השנים הראשונות ,אז
אני זכרון ילדות שלי כילד בן  ,8הוא ערב שבת .אני  12בלילה קם לשירותים.
שומע ערבים מתחת לבית מדברים בערבית .ניגש לאבא ,מעיר אותו ,אבא יש
ערבים מתחת לבית .אבא בתקופה ההיא היה ישן פשוט עם אקדח מתחת
לכרית .שולף את האקדח וקם ככה כמו איזה – אבא שלי גולנצ'יק הוא בחור
כזה פייטר מה שנקרא ,קם עם תחתונים וגופיה יוצא החוצה פותח את הדלת
האחורית ויורה ,משחרר את כל המחסנית .הם נמלטים ויש לנו איזה שקט
איזה שהיא תקופה .אחרי זה הוא מגיע מג"ב משטרה .מחרימים לו את הנשק,
אומרים לו אם אתה לא זה ,הוא מחליט שהוא מפקיד את הנשק .ויותר לא
מחזיק נשק בבית .כי הוא מבין שאם חס וחלילה הוא היה פוגע באחד מהם הוא
היה יושב בכלא .והוא מעדיף להישאר אבא ולגדל את הילדים שלו ,ולא לשבת
בכלא בגלל איזה גנב .אבל באותה גניבה ,הגנבים פשוט עברו ואספו מכל הבא
ליד .היו גונבים פה כביסה מהחבלים .זה מצחיק אותי היום .אבל בגדים .היו
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ממש גונבים בגדים מהחבלים .צעצועים שלנו ,של הילדים .ולצערי ,היום
בפסיכולוגיה מדברים על העברה בין דורית .על זה שאנחנו נושאים איתנו איזה
שהם טראומות עבר ,מהדורות הקודמים .ואת הטראומה ואת הפחד הזה של
גנבים בלילה ,אנחנו לא מצליחים למנוע פה מהילדים .הילדים שלי היום חווים
את זה היום על בשרם גם כן .נגנב לי לא מזמן מהמשק טרקטורון ובזמן שגנבו
את הטרקטורון עבודה העמיסו על הארגז שלו את הטרקטורון של הילדים
מהחצר ,ואת האופניים ואת הכדורים ואת כל מה שהיה שם .ואני רואה היום
את הילדים שלי מדברים על זה .הם תמיד אחרי אירוע מדברים .אבל הנגבים,
אבא נכניס את האופניים בלילה הביתה .נכניס את זה ,נסגור את השער שלא
יגנבו .וזה מצב מאוד מאוד מצער ,שבעצם הילדים שלי חווים את אותה חוויה
טראומטית של ילדות ,שקמים בבוקר ומשהו נגנב .ואני חושב שזה נושא שראוי
להעלות אותו למעלה ,למעלה .אני מבין שיש פה המון המון גורמים .באמת.
אני המון שנים .אני חקלאי במקצוע שלי .אני מכיר את זה מהתחום של
החקלאות .היו פה תקופות שהיו מפרקים מערכות מים וזה ,אבל היום באמת
בשדות לא נשאר לצערי .אנחנו החקלאות קרסה .ואין פה מה לגנוב בשדות .אז
הם היום מכים בישובים ומכים בבתים .ומישהו צריך להתעורר ולהבין מה
עושים עם זה .ולהפסיק מה שנקרא להטיל את האשמה להעביר אותה ממג"ב
למשטרה ,למשרד הבטחון .צריך למצוא לזה פתרון גם תקציבית .להגיד
למדינה תשמעו אין בעיה .אתם לא מסוגלים להתמודד בואו תנו לנו את
התקציבים .והמועצה תתמודד .אני חושב שלמועצה יש את הכלים לעשות את
זה .אולי אפילו יותר טוב.
ניב ויזל:

חברים ,אני רוצה ,ארז הוא מצטנע הוא אדם צנוע .אבל הוא חקלאי ועושה פה
עבודה מדהימה .זה מה שאנחנו צריכים לשמור על האדמות שלנו מסביב .ואני
רוצה להגיד לך גם יישר כוח על כל נושא הבטחון .אתה רץ על זה .בשיא כוחך.
אתה פעיל על שמירת השטחים הירוקים פה באזור .ואנחנו בקשר הרבה זמן.
ובאמת יישר כוח בשם כולנו על מה שאתה עושה .אני רוצה להגיד לכם שגם
אצלי בקיבוץ ,בערך פעם ביומיים יש לנו מקרה .אני אישית לפני שלשום לא
ישנתי כל הלילה .הילדים לא .כל הזמן קופצים .כל הזמן אנחנו ונכנסים ילדים
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לטראומות .ואפשר להגיד שזה בגדול מצור הדסה ,עד נחושה .כל פעם במקום
אחר .אז הרבה ממי שיושב פה היה בהנהלה וראה את זה .היום נתתי אפשרות
למי שרוצה לעשות סיור על קו התפר ,לראות את זה בעיניים .אני אפילו לא
יודע כמה הגיעו לסיור .אבל מי שהגיע ,אני מניח ראה את זה .ראית את זה
ימימה .אז בהחלט אין גדר .אין גדר מול גבעת ישעיהו מול צפרירים ,מול אדרת.
ואני חושב שאנחנו צריכים לצאת באמירה חד משמעית .וכמו שנאמר פה ,אני
רוצה להגיד למועצה אזורית ,סויסה נמצא פה מהבטחון ,אתם לא ,זה לעבור
בחודש האחרון ,יישר כוח על העבודה ,הפגנות בכבישים .אלופים ,שרים מי
שאתם רק רוצים טיפל בנושא הזה .הבטחות יש .גם עד רמת מח"ט ,מג"ד.
אנחנו דורשים ממדינת ישראל .ואני אומר פה שיהיה מוקלט .אנחנו לא
מתעסקים בפוליטיקה .לא מעניין אותנו פוליטיקה .מעניין אותנו שקט .אני גם
אומר פה ,אולי פעם ראשונה ,הפסקנו ,אני לא מאשר אימונים לצה"ל במטה
יהודה .כמובן אם זה יהיה חירום אז כן .אבל בנושא אימונים אני הודעתי
לסויסה ולצפריר ,אנחנו לא מאשרים אימונים עד שצה"ל ידע גם לשמור עלינו.
אי אפשר שאנחנו נשאיר את קו התפר פרוץ .אז אני מסיים פה את הקטע הזה.
והמון תודה .ואינשאללה שנהיה חזקים בריאים .מישהו רוצה רק על זה ,אז
בבקשה.
רוסי סיידוף:

כשארז נולד לפני  38שנה בערך ,הישוב הזה היה מחולק לשני חלקים היה נווה
מיכאל והיה רוגלית .ובשנת  81או  82זה השנים שנולדת ,הגיע לפה במפתיע בן
אדם שהוא היה בתפקיד בקרן קיימת או בסוכנות היהודית .אני ישבתי פה
במזכירות .והוא בא והיה בלחץ הוא מספר לי אני מחפש את נווה מיכאל .הרי
כשחיברו את נווה מיכאל ורוגלית .שכחו שיש גם נווה מיכאל .רוגלית זה על שם
הגפן .ונווה מיכאל זה על שם איזה שהוא תורם שתרם פה את הישוב שקראו
לו נווה מיכאל ,שזה היה נכון .והישוב הזה היה על שמו .והם תרמו כסף .והוא
בא בעצם לחפש את הישוב ,והוא לא מוצא אשתו ,אשתו של התורם רצתה
לראות .ומדינת ישראל לא ידעו מה לעשות הוא בא מארצות הברית .והם רצו
להראות לה את הישוב .הוא בא וביקש לשנות בעצם את רוגלית ,לנווה מיכאל.
ומאז זה נווה מיכאל ולא רוגלית.
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נורית יעקובוביץ:

אני יכולה בכל זאת ,אני בכל זאת רוצה להבין מה בדיוק אתם מגדירים מבחינת
דרישות ביטחון .זאת אומרת איך אתם רואים את הפתרון .ואיזה דרישות
ביטחון העליתם.

ניב ויזל:

טוב ,העלנו הרבה דרישות ,אבל בעיקר בסוף הדרישה שלנו ביטחון לתושבים
שלנו .עכשיו ,מי שאחראי באיך לעשות את זה ,זה כוחות הביטחון .זה משטרת
ישראל מהקו פנימה .כולל מג"ב .וצבא הגנה לישראל מהקו לכיוון השטחים.
דיברנו גם מפקד מג"ב היה אצלי .גם המשטרה ,של מטה יהודה ,שאני מקווה
שתשאר ירוקה .אני רוצה להגיד לכם שמרגע שהמפכ"ל השתנה אז יש לנו
לפחות איזה שהוא אור ,שכנראה כולם בעד שימשיך המשטרה הירוקה .אתם
יודעים היה פחד שהיא תהפוך להיות כחולה .הם הבטיחו לעשות הכל שאפשר.
אלוף פיקוד מרכז דיבר איתי שעה .רק על הנושא הזה .הדברים הם הרבה יותר
גדולים מהצבא והמשטרה .לא סתם גדר התפר פרוצה .זה אין אינטרס למדינת
ישראל לסגור אותה .וזאת הבעיה .אותי זה לא מעניין .אני רוצה שקט
לתושבים .ולכן ,אנחנו נמשיך לעשות .אני רוצה גם להגיד ,שאני ביקשתי
ממרכז המועצות להפוך את כל ההפגנות להפגנות מהדרום עד הצפון .ובאמת
ב 12-מועצות קו התפר עד הגלבוע ,כולם הפגינו ביחד .לכן זה גם הגיע לטלויזיה
לתקשורת .אנחנו נצטרך לראות בחודש הקרוב ,אם מה שהבטיחו הם גם
מקיימים .אם נראה שזה ממשיך ,אז אנחנו נשקול ,ויש כל מיני דברים שנוכל
לעשות כצעדים קשים .אני מזכיר לכם שיש גם בחירות עכשיו .אבל אנחנו לא
רוצים להפוך את זה לפוליטיקה .זה שזה פתוח הצבא יודע .זה שהצבא רוצה
להשאיר את הגדר ככה ,אני גם אומר לך .אנחנו זה לא .רגע אני רק אגיד ,שממש
מי שהיה איתי שם ,דיברנו מרמת אלוף מח"ט סמג"ד וגם אנחנו יודעים מי זה
המ"פ שכרגע עובד שם .הם יודעים הם כולם מודעים .הם הבטיחו לעשות הכל.
זה בסוף כוחות הביטחון .אנחנו לא אחראים על הביטחון .מה שכן אנחנו
עושים ,וטוב שהזכרת לי ,זה אני ביקשתי מסויסה וצפריר להגיש לי חבילת
ביטחון לישוב .לנסות לראות מה חבילת הביטחון שלנו ,כישוב קווי התפר .כולל
לקנות רחפן שלנו ,שיודע לשדר למצלמות של בכל מקום .אנחנו עוד לא עשינו
את זה .אנחנו בודקים את הדבר הזה .ונראה איך אנחנו עושים את זה כעזרה
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לכל הישובים .אבל אני רוצה להגיד לכם שזה לא אחד שניים פה .יש לנו גם את
הצד של מעלה החמישה ... ,זה גם שם קו תפר .אורה עמינדב המצב לא קל.
רמת רחל .כולם זה קו תפר .אז אנחנו ,אני מבקש בואו נסיים פה .אני חושב
שהקדשנו לזה ,מספיק .כן בבקשה.
דורון אביסף:

ראשית באמת תודה רבה על כל העזרה וכל מה שעושים בנדון .יש לי שתי
נקודות שאני חושב שכן חייבים להעיר ,ולהאיר ,כי זה תלוי בנו .הדבר הראשון,
משה זה אפרופו למחלקה אצלכם .אני חושב עוד פעם לגבי האבטחה עצמה,
השמירה ,שזה חשוב שיתנו לשתי חברות ,לא לחברה אחת לא יכול להיווצר
מצב ,לא יכול להיווצר מצב באף מושב ברור לא במצבים הקיימים ,שחס
וחלילה אין שמירה ,במושב באותו יום .אין דבר כזה .זה לא יכול להיות על
הדעת .במיוחד ,שאירוע של גניבה ,בקלות יכול לההיפך לאירוע של פח"ע.
מספיק שאני אקום מישהו ינסה לגנוב ממני מהבית .ואני קמתי ,יכול להיות
שסכין יש לו ביד .זה אירוע פח"ע .זה דבר ראשון .דבר שני ,יש שמירות של ממש
בקו התפר .קו התפר זה אומר לך רוגלית .אבל,

ניב ויזל:

אביסף ,אני נורא מבקש אנחנו על זה .אם אתה רוצה להתעדכן .תתעדכן אחרי
זה .יש לנו היא צודקת .גבעת ישעיהו קו תפר לא פחות ממך .והיא לא קו תפר.
אין לה אפילו שומר אחד .אז בואו ,בואו נראה ,אני יודע ,מכיר את הסיפור של
אדרת ,מכיר מה היה השבוע .היו אצלי אתה יודע שהם היו אצלי .אבל לא,
עכשיו הסיפור הזה של המכרז של החברת אבטחה זה לא יעזור שבאים שניים.
כי זה אותם אנשים .הם פשוט עוברים .זה לא יעזור כי זה אותם שומרים
שעוברים מחברה לחברה .אנחנו על זה .קוראים להם לשימוע .הם היו חולים,
בבידוד כולם .אז זה לא בשביל המליאה .אנחנו פה מליאה .אני אומר לך רק
שאנחנו על זה.

דורון אביסף:

דבר נוסף רק קטן ,יש סביב הגדרות כאילו במושבים ,יש שם אני לא יודע מה
קוצים דברים כאלה .לנסות לראות שם הרי יש לזה תקציב .המשטרה נותנת
לזה תקציב של הריסוסים אז לעשות את זה כמו שצריך .לעבוד על הנקודות
האלה זה מאד חשוב .ותודה רבה כמובן.
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ניר ויזל:

טוב ,תודה רבה .אז אנחנו נמשיך לעשות ,ונמשיך להתקדם .אביסף ,אם יהיו
דברים אז אנחנו פתוחים לשמוע על כל דבר .תודה .פעם אחרונה .רוגלית תודה
על האירוח .לכולכם .ואנחנו נכנס לסדר היום .נתחיל בהודעות .ויש לא מעט.

.2

הודעות יו"ר.

ניב ויזל:

קודם כל אני רוצה להביע תנחומים בשם כולנו ליהודה בן אהרון על מות אחיו.
לדוד גבאי הוא לא פה .לדוד גבאי על מות אחיו .יהודה דדון יושב ראש וועד
אגודה לוזית ,על מות אחותו .תנחומים למשפחת בוזגלו על מות אביהם חיים
בוזגלו .תנחומים לראשת העיר בית שמש על מות אחיה .ואנחנו בשם כולנו
נשלח את התנחומים .וגם הלכנו כולנו לשבעה .תמונת מצב קורונה .כרגיל .יש
כרגע  136חולים פעילים במועצה 732 .מבודדים .מספר מתחסנים מנה ראשונה
 31אלף .מספר מתחסנים מנה שניה  28כמעט אלף .עד עכשיו יש כ 42-נפטרים
במטה יהודה מקורונה .ואני רוצה להגיד לכם אנחנו מועצה ירוקה .כמעט
במשך שנה למעט פה מושב ובסך הכל כמועצה אנחנו במחוז היחידים ששומרים
על מועצה ירוקה כל הזמן .אבל כמות הנפטרים היא מאוד גדולה .היא מאוד
גדולה .ובדקנו את זה השבוע היו אצלי מפיקוד העורף .ובאמת רוב הנפטרים
הם מאוד מבוגרים .אנשים מאד מבוגרים .אבל זה אומר שהמחלה הזאת היא
מתעתעת .ואנחנו צריכים להמשיך לשמור וגם זה שאנחנו מחוסנים פעם שניה,
אנחנו מחוייבים להמשיך לשמור על עצמנו מכל משמר .תקציב  ,2021שאישרנו
במליאה .אושר על ידי משרד הפנים .גם כן ראשונים במחוז .אז זה אושר .אז
אביסף אוחיון ברכות ,כל הכבוד זה לא פשוט .אושר ולפחות לנו ,לא כמו
המדינה יש תקציב ל .2021-יש קיבלנו גם פרס המועצה לניהול תקין .לוועדים
מצטיינים ומתקדמים .אנחנו רוצים פתחנו וועדה מקצועית שבחרה שמונה
ועדים לתת להם ,פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה .פרס ניהול תקין לוועד
מצטיין .אני מקווה שזה יהיה מתוך תקציב ראש המועצה .זה אמנם משהו
סמלי .אבל בכל זאת יש פה אמירה .והוועדה המקצועית תבחר שמונה ועדים
על פי פרמטרים כספיים ,ניהוליים ומינהל תקין .ויקבלו את הפרס .צריך
להיכנס לזה ,זה לא חשוב .אז אני חושב שזה חשוב .זה יהפוך את זה למסורת.
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וזה חשוב .שיעורי העשרה .אני לא יודע אם אתם יודעים אבל אנחנו התחלנו
בשיעורי העשרה .זאת אומרת שאנחנו אולי היחידים במדינת ישראל שהבנו
שבזמן הקורונה ילדים יש להם חוסרים אדירים .ולכן אנחנו נותנים שיעורי
העשרה ,כמעל מאה תלמידים ,לדעתי כבר  140תלמידים התחילו בשבוע שעבר
שיעורי העשרה ואני מסביר לכם .מי שלא יודע זה בבתי ספר .זה כמובן רק
הורים שרוצים להביא את הילדים שלהם .יכולים לקבל העשרה במקום מורה
פרטי .בכל נושא ,מכתה א' עד י"ב בשלושים שקל לשעתיים .זה בשורה ,זה יפה
מאוד .אני אומר פה ,אנחנו נמשיך עם זה .אם יהיה לזה ביקוש .זה חשוב .יש
כאלה שאין להם  400שקל לשבוע לשלם לשיעורים פרטיים .ולכן זה עזרה
גדולה .זה השלמה על חוסרים וכל הכבוד למינהל חינוך .אנחנו ציינו בשמיני
למרס את יום האישה הבינלאומי .העובדות של המועצה יצאו לחצי יום יום,
חילקו הלכו נהנו .ביום הזה ראו מקומות אחרים וזה חשוב מאוד .היום ,יום
העובדים הסוציאליים הבינלאומיים .אתמול אז אנחנו בשם המליאה גם נברך
את כל העובדים הסוציאליים של מטה יהודה ,שבשנה האחרונה עבדו מאוד
קשה בזמן הקורונה .אז גם זה חשוב להדגיש ולהגיד להם כל הכבוד .אנחנו
מבקשים מכם שפרסומים ,להמשיך להפיץ פרסומים שאנחנו מפיצים ליו"רים
לכם לחברי מליאה .מבקשים את הסיוע שלכם להפיץ כל הזמן את המידע הזה
בתוך הישובים .אתמול בבר גיורא ,חנכנו מקווה חדש ,מקסים יחד עם הראשון
לציון ושר הדתות .והיה באמת מקווה מדהים .מחלקת הדת שלנו מי שפה מבין
מה זה אומר .אנחנו המועצה החילונית הכי דתיה במדינת ישראל .אפילו בתל
אביב יש אמרו לנו אתמול  20ומשהו מקוואות .במטה יהודה יש מעל .36
מקוואות .זה המון .ואנחנו אתמול שיפצנו את המקווה ה .14-וזה מדהים.
וקיבלנו המון תשבחות .והתחייבות שנמשיך עם זה .ונקבל עוד כספים .כל
הכבוד לליאור אמויאל על העבודה שהוא עושה .כן וועדת דת .מי זה? שאול
מברוק ותמשיכו ככה זה חשוב .ושאם דיברנו על שאול אז רכס לבן .אנחנו מי
שיושב פה ,בוועדה מקומית לתכנון ובניה ,ומיכל פה .אנחנו רצו כעסו עלינו
בוועדה המחוזית .למה אנחנו מעיזים לערער על הדו מפלסי ,ברכס לבן ,שאין
לנו סיכוי .ואנחנו לא מבינים כלום .ואנחנו היחידים שהגשנו ערער על הנושא
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הדו מפלסי ברכס לבן .וערר הצליח .וכרגע זכינו בדבר הזה .וגם שם עצרנו את
ההמשך של רכס לבן .וכל עוד אנחנו יכולים לעצור את הדבר הזה ,וכל דבר זה
ממש כבוד .ותודה מיכל .תמסרי גם תודה בעיקר גם ליועץ המשפטי ,לאייל
מאמו .אנחנו רגע ,עוד אחד .ברכות לפרופ' אלי קשת מעמינדב .תודה גם
לשמעון קינן שהעיר את תשומת לבנו .ובכלל תודה לשמעון על כל מה שהוא
עושה בתקופה האחרונה .גם על הנושא של התיקון  116וכל מה שעוזר לנו.
וברכות לפרופ' אלי קשת ,חתן פרס ישראל בחקר מדעי החיים .זה יפה מאוד.
זה ברכות .והדבר האחרון לפני שאנחנו ממשיכים לנושאים אולי הכי חשוב,
אנחנו היום מ 11-בבוקר עד  3וחצי היינו בוועדת גבולות בית שמש .היה היום
מי שראה ,לא יודע כמה היו ,רן כוחן היה .מיכל ,אני אני לא יודע מישהו .עוד
מישהו שהיה שירים את היד .שני נדמה לי את היית קצת לא .אני לא זוכר
בדיוק מי נכנס .זה היה לא פשוט .היה לא פשוט .זה מאבק אני אומר לכם שרק
מתחיל .בסיכומו של דבר ,הם רוצים בקיצור ,התוכנית מתאר של בית שמש,
רוצה את כל אזור התעשייה .בית שמש סוציו  ,2שיורד לאחד .אין להם היום
אין להם היום תקציב שהם יכולים לגמור את החודש .והכי קל להם זה לבוא
למטה יהודה ,ולבקש את מה שיש כבר מעכשיו .אז היה דיון של  3ורבע ,שלוש
וחצי שעות .זה לא קל .אנחנו ממשיכים אחרי שהיינו עם קריית יערים מתי זה
היה ,לפני שלושה שבועות או משהו כזה ,חודש .לפני חודש היה וועדת גבולות
על קריית יערים ,אבו גוש טלזסטון על אזור נווה אילן יד השמונה .אז היום
היה תור של בית שמש .ואני מניח שזה יימשך .החלטות בכל מקרה לא יהיו,
עד שלא יהיה שר פנים חדש .אבל זה עובר ושומעים את הדברים .שר פנים חדש
ישן גם .זה נחכה לבחירות .ואני רואה שרן רוצה .אז לפני שנעבור לסעיפים אז
בבקשה רן.
אברהם רן כוחן:

תודה ניב .אני האזנתי הבוקר בקשב רב לדיון שהתקיים .דיון ארוך מרביתו
היה מיותר .משום שהוא לא עסק ממש בנושא שהיה אמור להיות ,לדון במנדט
של וועדת הגבולות .במקום זה הדברים התגלגלו יותר לעניין של תוכנית
המתאר של בית שמש .והיה לא מעט בזבוז זמן .אבל החלק השלישי של הדיון
היום הוקדש לנושא של המנדט .דובר על כך .דובר באופן ספציפי על השטחים
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שבהם מדובר .ואני רוצה בעניין הזה באמת לומר שהייתה לי הרגשה יוצאת מן
הכלל בדרך שבה ניב עמד על זכויות הישובים שקשורים באופן ספציפי לתוכנית
המתאר של בית שמש ,אבל אני מניח שזאת הצגה חוזרת על מה שנעשה גם
בשני האזורים האחרים שבהם גם כן הייתה מעורבות של וועדת הגבולות .אני
הרגשתי לרגעים ,ממש גאווה ואני אומר בפניו של ניב ,וגם לא מעט תודות גם
למיכל שהייתה יוצאת מן הכלל בדיון .אני ממש הרגשתי גאווה שיש לנו ראש
מועצה כזה שיודע להגן על הזכויות של הישובים .ונדמה לי שאם הוא העמיד
את הדברים בצורה החדה הברורה ,המתומצתת והיה ברור לכל מי שהשתתף
ומי ששמע את הדיון ,מה היא עמדת המועצה האזורית מטה יהודה .ומה תהיה
עמדת המועצה ,ככל שהדברים שם יזוזו .וכנראה ,כפי שדברים בכל הארץ ,לא
תמיד לטובתנו .אז אני רוצה לומר לך ניב ,תודה רבה .ונדמה לי שזה יהיה יפה
אם נמחא לו כפיים בהקשר לדרך שהוא ביצע היום את העבודה המצוינת שלו.
ניב ויזל:

טוב ,תודה רן .אנחנו נמשיך לעשות הכל .אמרנו ,החלטנו את זה במליאה .זה
לא אני .המליאה החליטה ואני אומר לכם ,המליאה החליטה ואני אומר את זה
כל וועדת גבולות ,שאנחנו נאבק על כל מטר ירוק במועצה הזאת .וחברים,
אנחנו רק בהתחלה .אנחנו הולכים לעשות עכשיו ממש לחבר את הישובים של
כל כביש  .39אני אגיד על זה רק מילה .כי זה חשוב .ביקשתי ממיכל שתארגן
כבר פגישה על כל כביש  39מתירוש גפן שדות מיכה ,זכריה ,נתיב הל"ה ,אדרת,
אביעזר מטע ,בר-גיורא ,נס הרים .עד צור הדסה .הולכים להרוס את כל הכביש
הזה .את כל העמק הכי יפה הזה שאנחנו עכשיו נמצאים בו .ואני אומר לכם פה,
אנחנו נמצאים בתוך פארק מדהים ,שמתחיל פה בנווה מיכאל ,ונגמר בנחושה.
פארק מטורף .האזור הזה הולך להיות כבישים של שלושה מסלולים כל צד,
פלוס רכבת .ואנחנו צריכים להתחיל את המאבק היום .ועכשיו .כי אני מבין
שככל שאנחנו מחכים שיבואו אלינו ,בינתיים מתכננים ומתכננים .אז אנחנו
כבר אחרי החג נתחיל להתכנס ולראות מה עושים .בנוסף היום גם בוועדת
גבולות הצגתי את הסרט ,פעם ראשונה ,שהמליאה ראתה שנה שעברה .על מה
שקורה שלוקחים את הלב הירוק מתוך הזה ,זה היום הוצג .שכחתי לציין את
זה .ופה גם צריך להגיד תודה רבה לגילי ולכל מי שהיה מעורב בהכנת הסרט
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הזה ,שאתם זוכרים .אז היום הוא הוצג .גם הירוקים אהבו את מה שהם ראו.
וזה בהחלט היה משמעותי .אז תודה .ובוא ניכנס לסעיפים.

סעיף מחוץ לסדר היום

יש לנו רק אני מבקש מהמליאה להוסיף תב"ר קטן ,של שקשור למכוניות

ניב ויזל:

לביטחון .אם אתם זוכרים כבר אישרנו את זה משרד הפנים ביקש לשנות
משהו .אז אוקי ,אני מבקש להביא סעיף מחוץ לסדר היום .אחרי זה אני
אסביר .מי בעד .מי נגד .בסדר .זה צריך להיות לפרוטוקול כי זה לא היה בסדר
היום.

 .3אישור פרוטוקול המליאה מתאריך  ,03.02.2021סימוכין .242503
אנחנו מאשרים את פרוטוקול המליאה .בואו נחליט ככה מעכשיו כי זה

ניב ויזל:

סעיפים .כל מי שרוצה לדבר להקלטה אני מזכיר לכם להגיד מי הוא ,מאיפה
הוא .בשביל ההקלטה .וכל פעם שאני אומר מאשרים אז אנחנו מאשרים .ואם
מישהו נגד שירים יד יגיד שהוא נגד ,בשביל הפרוטוקול .אנחנו צריכים את זה.
אז אישור פרוטוקול המליאה מתאריך שלישי לפברואר .לא קיבלתי הערות .אז
אנחנו מאשרים אותו .אני נותן לורד את סעיף  ,4,5,6ו 7-להעביר .ואני יעזור
להסביר בעיקר את נושא ההיטלים בבקשה.
 .4פרסום פרוגרמה של שטחי מקרקעין בבעלות המועצה המיועדים להקצאה במסגרת
וועדת הקצאות:
א .צור הדסה-חלק ממגרש  609לפי תכנית מי 520/ט' ,השימוש המתוכנן על פי
הפרוגרמה :בית כנסת.
ב .נחושה-חלק ממגרש  402/2לפי תוכנית מי 489/ב' ,השימוש המתוכנן על פי
הפרוגרמה :בית כנסת.

ורד כהן:

טוב .ערב טוב לכולם .סעיף  ,4זה רחלי תציג שהיא יושבת בוועדת הקרקעות .ואם
יהיה צורך אז אני אחדד.
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רחל משה:

תודה .ערב טוב לכולם .אז בעצם כדי שהדברים יוכלו ,כדי שנוכל לדון בהם
במסגרת וועדת הקצאות .אנחנו מבקשים לפרסם פרוגרמה של שטחי המקרקעין
בבעלות המועצה ,שמיועדים להקצאה ,כמו שאמרתי במסגרת הוועדה .אנחנו
נתייחס לסעיף א' וב' בסעיף  .4כי לבקשת הישוב תרום .אנחנו לא נתייחס כרגע
לסעיף ג' .עד שהדברים יובהרו .אז מדובר על צור הדסה ועל נחושה .כשהשימושים
המתכוננים הם לטובת בתי כנסת .זהו .בוצעו תבחינים וזה בעצם השלב הבא
בתהליך .יש שאלות.

ורד כהן:

טוב ,נעשה קצת נזכר כדי שיהיה ברור .אנחנו כשהוקמו הוועדות בעצם מונתה גם
וועדת הקצאות לטובת הקצאות מקרקעין .מה שנעשה בשלב הראשון זה בעצם
פורסמו תבחינים שלפיהם הוועדה שוקלת האם להקצות או לא .כרגע אנחנו
נמצאים בשלב שאנחנו מבקשים לאשר את הפרסום של הפרוגרמה .זאת אומרת
אלה הקרקעות שבכוונת המועצה להקצות .ואחרי שיתבצע הפרסום בהנחה,
והמליאה תאשר ,אז תתכנס וועדת ההקצאות ותדון בבקשות של כל אלה ,שבעצם
יגישו בקשות שהקרקעות הללו יוקצו להם .אז מה שאנחנו בעצם היום מבקשים
לאשר זה את הפרסום של הפרוגרמה כפי שרחלי הציגה .בצור הדסה ובנחושה .יש
מישהו שמתנגד? אושר .פה אחד .אוקי .אנחנו נעבור לסעיף .5

 .5פתיחת כרטיס קומסיין עבור מנכ"לית המועצה.
רחלי משה ,ת.ז-301462479 .מנכ"לית המועצה.
ורד כהן:

סעיף  5כל מליאה יש לנו סעיף של אישור .אז הפעם אנחנו מבקשים לאשר לרחלי
משה ,שימוש בכרטיס קומסיין זה כדי שהיא תוכל בעצם לצפות בכל המערכות של
המרכבה .מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

.6

אישור עדכון תעריף מופחת בהיטל סלילת כבישים מצ"ב אישור תחשיב.

ורד כהן:

אישרו עדכון תעריף מופחת בהיטל סלילת כבישים .גם פה אני מזכירה לכם לפני
מספר מליאות ,אנחנו אישרנו חוק עזר מדף להטלת היטל סלילת כבישים .אלא
מה ,בחוק העזר הזה אנחנו אשרנו תעריף לסלילה של כביש שלם .כי לא הייתה
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אפשרות להטיל היטל שהוא חלקי .זאת אומרת שאם למשל יש צורך בישוב לסלול
חלק מכביש .לכאורה לא הייתה אפשרות כזו .המועצה פנתה למשרד הפנים
בבקשה לאפשר תוספת לחוק העזר שיאפשר קביעת תעריף ,שהוא בעצם על עבודה
חלקית .ומשרד הפנים נעתר לבקשה ,ואישר לנו להתקדם בהליך הזה .אגב ,אנחנו
המועצה הראשונה בארץ ,שאישרו לה את התוספת הזו .מה שמובא היום בפניכם
זה בעצם אותה תוספת לחוק העזר שכבר אשרתם ,שיאפשר לנו את ההטלה על
חלק מסוים מהעבודה ,ולא כמו שהיה קודם ,תעריף לעבודה בשלמותה.
ניב ויזל:

אני רוצה לעזור רגע לפני .אני חשוב שזה מכל במליאה ,אני חושב שזאת בשורה.
זאת בשורה כי יש מושבים שלא יכולים הכבישים שלהם .מדינת ישראל ,מי שזוכר
מדגניה משנת אני לא זוכר 2000 ,נדמה לי .אני לא זוכר .זה לא היה בתקופתי.
אישרו לכל המושבים והקיבוצים מה זה היה 100 ,שנה  70שנה לדגניה .אני כבר
לא זוכר .היה ב ,2010-הייתה החלטה שביבי העביר אז להתיישבות .ונדמה לי גם
יישוב נווה מיכאל נהנה אז מהכספים בכניסה .גם קיבוץ צורעה .גם שדות מיכה.
זה תשתיות בישוב הישן .מאז אין כסף לתשתיות בישובים .וזה מדובר על
מיליארדים ,בקנה מידה של מועצות אזוריות בארץ .לכן ,מה שעכשיו עשינו זה
אפשרות בעצם לראש רשות ,להטיל היטל סלילה על רחוב במושב בקיבוץ .ומי
שישלם את זה זה מי שנוגע באותו רחוב .עכשיו ,אם רוצים שכולם ישלמו לו זה
כבר משהו אחר .אבל זה לא מה שהיה בחוק עזר הקודם ,שזה כולל מדרכות כולל,

ורד כהן:

לא .זה לא מבטל .זה גם וגם .היום אנחנו מאשרים תוספת לקיים ,שאם צריך כביש
שלם ,אז יש אופציה לשלם.

ניב ויזל:

אבל את החוק עזר הקודם ,אף אחד לא מימש .כי זה מאוד יקר .כי יצא שלכל בית
אב זה סכום כזה שאף אחד לא רצה .ואני לא יכול ,אני לא רוצה להטיל למרות
הסמכות ,כשוועד מקומי לא רוצה את הדבר הזה .מה שזה מאפשר לנו פה,
שהמחיר יהיה שליש או רבע .אני לא יודע .צריך לבדוק בדיוק כמה זה .אבל זה לא
כולל תאורה .לא כולל מדרכות .זה פשוט כביש חדש ,שמאפשר את זה .אחרי
שאנחנו נאשר את זה פה ,תסבירי על ההמשך .ורד.
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ורד כהן:

כן .אז מה שאנחנו בעצם מאשרים היום .אני שלחתי צירפתי לכם בסדר היום
בחומרים גם את התוספות במלל של חוק העזר עצמו ,שבעצם זה מה שנקרא
תוספת שניה שמאפשרת את החלקיות הזו שכרגע הסברנו .אז מה שאנחנו
מאשרים היום זה את התוספת הזו ,ואת התחשיב של ג'יגה שאושר שמדבר על
 41.61שקלים למטר קרקע .ו 10.40-שקלים למטר בנוי .זה בעצם התחשיב שאושר
כבר .מה שקורה עכשיו זה שאנחנו מעבירים את כל מה שנדרש למשרד הפנים
לאישור .ואחר כך כשאנחנו מקבלים את האישור הרשמי ,זה עובר פרסום
ברשומות ואז אפשר בעצם להשתמש בחוק העזר .שאלות.

ישראל אלוני :ישראל אלוני מושב בקוע .זה מדובר בכביש חדש או בריבוד של הכביש .כי אם זה
בריבוד של הכביש זה חלק מהעבודה .אז המשמעויות הכספיות של זה כמעט חצי.
אם זה כביש חדש ,חדש .אז,
ניב ויזל:

זה ,אני רוצה רגע להגיד משהו ,תראו ,אנחנו צריכים שכל ישוב שירצה ,יבוא ויעשה
כמו שעשינו עד היום ,יקבל את החישוב במועצה ,על חשבון המועצה דרך צבי .אתם
מכירים מאורבניקס .ואז וועד מקומי יחליט אם הוא רוצה או לא .וגם לאיזה
שטח ,ולאיזה  ...מה שזה מאפשר אם אני לא טועה ,זה שמונה מטר רוחב ,בני אתה
זוכר את זה .זה משהו כמו שמונה מטר ריבוד סלילה .חדש .אבל זה נותן מחיר
הרבה יותר נמוך .ואז לך ,נגיד בבקוע ,או לא משנה או בצלפון ,שיש להם מקומות
מסוימים זה פותח פתח שלא היה .עכשיו אני לא מתכוון לעשות את זה בכוח .זה
רק כשהוועד יבוא וירצה ,נעשה .אז מה שאנחנו נאשר ,נקווה שזה יאושר
ברשומות .נאשר את זה עכשיו .ואחרי זה ישוב שירצה נבוא נעשה לו את הבדיקה
הכלכלית ,ואם הוא ירצה יש פה הזדמנות מאד מאוד גדולה שלא הייתה עד כה.
ולדעתי זה בשורה .ואני גם רוצה להגיד לשרית ובני וכל מי שהיה שותף .אנחנו
שנתיים מחכים לזה .ועכשיו זה אושר .ואם לא יהיה תקציבים אני לא יודע מאיפה.
ולא נראה לי שזה הולך לשם .אז בעצם האפשרות לעזור למושבים קיבוצים
ולכולם .אתה רוצה ,יניב.

יניב שושני:

אני רוצה לשאול שאלה .יניב שושני מושב בית זית .שאלה ששאלו אותי מספר
תושבים .בכיו ון שאנחנו מכירים את המלחמות הפנימיות בישובים וזה .אם יש
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איזה פיקוח שלך או של המועצה ,או יועצת משפטית .אתה יודע שלא יהיה חיסול
חשבונות ,שראש וועד מטיל דווקא ברחוב מסוים ,כי הוא האופוזיציה שלו .איך
מונעים את זה?
ניב ויזל:

קודם כל שאלה טובה .אני חושב שאנחנו מכירים מספיק טוב את הישובים.
משתדלים לא ליפול לפח הזה .אבל בשביל זה גם אתם נמצאים פה .אתם צריכים
לעזור לנו שזה לא יקרה .אבל אני אומר לכם באים אלי הרבה בעיקר מהרחבות.
ואני לא אגיד איזה ישובים .אבל באים אלי לא מעט מהרחבות ואומרים לי אל
תשאל את הוועד תפעיל את הסמכות שלך בשביל להפיל את זה .אז אני אומר פה,
את הסמכות יש .אבל אנחנו לא עושים את זה .אנחנו לא הולכים בכוח לישוב
להתחיל לסלול .אני מקווה שעכשיו זה יאפשר .כי עד היום אף אחד לא השתמש
בחוק עזר הזה .היום אני דרך אגב ,גם התקשרתי ,למספר מועצות אחרות .וברוב
המועצות זה כזה גבוה שאף אחד לא משתמש בזה .מה שמאפשר עכשיו זה כן .זה
לקחת אחריות כוועד מקומי .ויאללה בואו נתחיל לעשות תשתיות בישובים במחיר
הרבה יותר נמוך .אז ,הרעיון הוא כמו שיש היטל ביוב ,היטל סלילה .עכשיו זה כבר
קיים .אנחנו לא ממציאים משהו חדש .עשינו תוספת שהיא פשוט יותר נמוכה.

דובר:

...

ניב ויזל:

אז זה לא מה שאני אמרתי.

ורד כהן:

ההיפך .עכשיו ההטלה תהיה כזו שזה רק על חלקיות העבודה .זאת אומרת
שהסכום שהתושב יאלץ לשלם הוא קטן יותר .אם קודם אתה רצית לבצע .סתם
לצורך העניין חלק מכביש ,לכאורה הייתה צריך להשתמש בהיטל שזה חושב כאיל
הכביש הוא מלא .עכשיו אומרים לך רגע ,אתה רוצה חלקיות מהכביש ,אז אנחנו
ניתן לך חלקיות היטל.

(מדברים ביחד)
ניב ויזל:

אני אסביר עוד פעם .רוסי אני אסביר עוד פעם .זה לא חלקיות מהעבודה .זה לא
נכון .אם יש כרגע בהיטל כביש ,שכולל בתוכו חישוב .בסדר .שכולל מדרכות
משתלבות ,כביש ,תאורה והכל .זה הגיע למצב כל כך יקר שאף אחד לא רצה
להשתמש בזה .כי אתם כראשי וועד אומרים לי אני לא יכול להטיל ,סתם אני
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אומר 120 ,אלף שקל על בית אב .לא רוצה .מה שאנחנו מביאים פה אחרי הרבה
עבודה ,זה אפשרות להטיל משהו שהוא משהו כמו רבע או שליש מהסכום .עכשיו
מי שלא ירצה ,לא חייב .זה מוצר מדף .אבל זה נותן הזדמנות לעשות ריצוף ריבוד.
(מדברים ביחד)
ניב ויזל:

אני אומר עוד פעם ,יש לך עכשיו שני מוצרי מדף .הקודם לא בוטל .לא בוטל .כרגע
יש לך אפשרות בחדש ,יש לך אפשרות רק לסלילה .עכשיו אני ,ביקשתי את זה לפני
שנתיים .על מנת שאנחנו נוכל לקדם את הישובים ולעשות שם סלילה כמו שצריך,
לכבישים נורמאליים .ועד היום לא יכולתי להשתמש בזה .עכשיו אני לא אומר לכם
מחר בבוקר ,אני אתחיל בכל .ישוב שלא ירצה לא צריך .אני לא אטיל את זה.
למרות שמבקשים ממני .אבל שי פה הזדמנות לעשות את זה יותר בזול .אני אל כל
כך הבנתי מה לא ברור .כן אבי.

אבי פליישמן :אבי פליישמן קיבוץ הראל .קודם כל תודה על האירוח פה .וואללה זה חתיכת ניב,
זה חתיכת נסיעה לפה .היינו צריכים פה יומיים אירוח ומלון .לא .אני מפרגן.
הנסיעה אני נחשפתי של הנסיעה לפה ,אני נחשפתי לגודל העניין של מה זה מטה
יהודה .בנסיעה הזאת .לנושא.
(מדברים ביחד)
אבי פליישמן :בכל זאת לנושא .עוד פעם אני רוצה להבין ,נחזור לנושא עצמו פשוט להבהיר,
כשאתה אומר אנחנו נעזור .אבל מצד שני הכל יוטל בעצם על התושב או יהיה גם
חלק של מימון מועצי?
ניב ויזל:

קודם כל יש פה הקלטה .אני לא זוכר שאני אמרתי לעזור .אני אמרתי שזה יעזור
לישובים לפתח את עצמם למי שרוצה בהיטל .עד היום לא השתמשו בזה .כי זה
יקר מדי .היום ,זה זול יותר .ונותן עבודה אחרת .עכשיו אם אתה לא חושב שזה
עזרה ,אין דרך אחרת במדינת ישראל לעשות את הדברים .אם אני צריך לעשות
כבישים בכל מטה יהודה ,אני צריך איזה  300-400מיליון שקל .אז עכשיו יש עוד
אפשרות ,מושב שרוצה ,קיבוץ שרוצה ,יכול לבוא נעשה לו חישוב על השטח שהוא
רוצה לפתח .והוא יחליט אם כן – כן .לא-לא.
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אבי פליישמן :אבל שוב ,אתה מדבר על נושא של וועדים מקומיים .זה כן אמרת ,שזה פניות של
וועדים מקומיים .איך בדיוק עם התקציבים של הוועדים המקומיים ,איך זה יכול
בכלל,
ניב ויזל:

אבי אני אומר בפעם השלישית זה ממש אתה פשוט לא מבין .זה לא מתקציב הוועד
המקומי זה היטל.

ורד כהן:

כמו היטל ביוב שאם רוצים להקים ביוב,

ניב וזיל:

אני מטיל ועושה את זה .עד היום אסור לי עכשיו אני יכול .עכשיו אני לא אעשה
את זה למרות שאני יכול ,אני לא הולך לעשות את זה .היטל על כל בית אב .זה
בדיוק כמו שעובד היטל ביוב .זה לא מתקציב הוועד המקומי הקיים.

אבי פליישמן :עוד פעם ,אני מנסה לחדד .כן את המושג עזרה .ברגע שבסופו של דבר ,בסופו של
דבר בצורה כזאת או אחרת ,הישוב ישלם ,התושבים ישלמו.
דובר:

התושב ישלם.

ניב ויזל:

אבי ,כן .התשובה היא כן.

אבי פליישמן :אני אומר לך את האמת .יש לי בעיה עם המושג עזרה.
ניב ויזל:

אני לא אמרתי עזרה .אני אמרתי שוועד מקומי שרוצה לשפץ כבישים יש לו עוד
אפשרות .אם הוא חושב שזה עזרה ,מצוין .אם הוא לא רוצה גם טוב .זה מוצר
מדף .עד היום הוא היה עולה מאה שקל .היום זה עשרה שקלים .רוצה תשתמש לא
רוצה לא .זאת בשורה .עכשיו מי שאל,

ורד כהן:

אני מסבירה לכם שהחוק עם התעריף המלא כבר אושר .אנחנו כבר אחרי השלב
הזה .מה שאנחנו מביאים עכשיו זה בסך הכל התוספת .ושניה ,לאשר תעריף
מופחת כשעושים רק חלק מהסלילה במקטע מסוים .עד עכשיו אי אפשר היה
לעשות את זה .אם בישוב מסוים אתה רוצה לתקן חלק מכביש .לכאורה עד עכשיו
החוק אפשר לך לעשות את זה אבל בהטלה של ההיטל המלא .עכשיו הולכים עוד
צעד אחד קדימה .אומרים אוקי הבנו אתכם .אם אתם לא רוצים לעשות את הכל,
אלא רק חלק ,יש דרך .נעשה תחשיב של היטל מופחת .זה לא מבטל את ההיטל
המלא ,אלא מוסיף תוספת שניה לחוק שאושר של היטל מופחת .זה מה שאנחנו
היום מאשרים.
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ניב ויזל:

טוב ,חברים .מי שלא ברור או שישוב שרוצה ,נעשה לו בדיקה מסודרת על מה
שהוא רוצה .ירצה טוב .לא .זה .זה מוצר מדף .ורד תתקדמי.

חיים כהן:

חיים כהן מזנוח .ניב אני לא הבנתי את העניין הזה של סלילה נגיד של רחוב אחד.
אני באמת לא הבנתי את זה .נגיד הישוב רוצה לסלול רחוב אחד .מי משלם את
ההיטל הזה של אותו רחוב .כל הישוב ,או רק אותם,

ניב ויזל:

חיים ,הנהנים.

חיים כהן:

מי אלה הנהנים בשבילך? מי אלה?

ניב ויזל:

מי שאתה ואני נשב ,ונקבע ונחליט על זה יהיה ההיטל.

חיים כהן:

רגע .אבל אם זה יהיה ברחוב נגיד ברחוב שלי והחלטנו .ואותו רחוב משלם .אז אני
בכניסה לרחוב ,יסגור את הרחוב ולא אתן לשאר התושבים להיכנס.

ורד כהן:

אבל זה לא ככה .זה לא ככה .אבל לא מטילים את זה רק על מי שגר סמוך לכביש.

חיים כהן:

אני לא יודע מאיפה זה בא .אני לא יודע.

ורד כהן:

מי שמשתמש בכביש ,ומי שמשתמש בכביש זה תושבי הישוב זה ברור .בסך הכל
זאת אפשרות נוספת להטלה מופחתת .זה הכל .אין פה שום חידוש .את החוק עם
ההיטל המלא אתם כבר אישרתם .אני מזכירה .אנחנו עכשיו מה שאנחנו מביאים
עכשיו זה היטל מופחת .אז בואו מי מאשר? כולם .יש מי שמתנגד.

דובר:

לא.

ורד כהן:

אושר פה אחד.

 .7אישור עדכון תעריף היטל ניקוז מטה יהודה .מצ"ב אישור תחשיב אגרת ניקוז שנתית.
מציגה :עו"ד ורד כהן ,יועמ"ש.

ורד כהן:

אישור עדכון תעריף היטל ניקוז מטה יהודה .צירפתי לכם גם פה ,אנחנו כבר
אישרנו את זה במליאה הקודמת .אבל התבקשנו על ידי משרד הפנים לערוך תיקון
בתעריף .מה שקרה זה פשוט התעריף הופחת .אמנם בכמה אגורות אבל זה הופחת.
ולכן זה בא לאישור .צירפתי לכם את האישור של ג'יגה לעניין התחשיב .זאת אותה
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אגרת ניקוז .עכשיו זה  17.52לדונם קרקע אדמה חקלאית במקום  .17.54ו0.030-
לכל מטר בנוי .זה בשביל הפרוצדורה ,אנחנו צריכים לאשר את התחשיב החדש
שהוא נמוך במספר אגורות .מישהו מתנגד? לא .אושר.
דובר:

מי קבע את התעריף הזה? זה לא ההיטל של רשות הניקוז ,זה שלך ,של המועצה,
על החברים.

ורד כהן:

זה אותו היטל שאנחנו חברים .נכון .אז מותר לנו להשית היטל כדי לגבות את
אותם מליון וחצי שלצורך העניין,

דובר:

מטילים את המיליון וחצי על התושבים?

ורד כהן:

נכון .זה כבר אושר .עכשיו אנחנו מאשרים רק תיקון של התעריף .כי יש הבדל של
כמה אגורות.

ניב ויזל:

טוב ,תמשיכו.

ורד כהן:

טוב ,מישהו מתגנד? אושר .סעיף  8רחלי.

.8

אישור העלאות שכר ראש מינהל החינוך מוא"ז מטה יהודה .על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים
טווח השכר של ראש מינהל חינוך הינו  80%-70%משכר מנכ"ל .המליאה מתבקשת לאשר
תוספת של  5%שכר למנהל מינהל החינוך ,ניב בר גיא ,מ 75%-ל.80%-

רחל משה:

סעיף  8עדכון השכר של ראש מינהל חינוך מר ניב בר גיא .טווח השכר לפי חוזרי
משרד הפנים לראש מינהל חינוך הוא שבעים אחוז עד שמונים אחוזים .אנחנו
מבקשים את העלאה מ 75%-ל .80%-מועד הזכאות כבר חלף .צריך להגיד מזמן.
אנחנו מבקשים לעשות את העדכון עכשיו .ואישור המליאה נדרש כחלק מההליך
לאשור במשרד הפנים .מישהו מתנגד.

ניב ויזל:
.9

טוב .תודה עכשיו המבקר .לא .יואל.

שינוי בוועדת ביקורת בוועד מקומי צפרירים 2 :חברי וועדת ביקורת התפטרו ולכן יש לאשר
במקומם  2חברים חדשים:
א .מר זנו דוד
ב .מר מי טל כפיר
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יואל ינון:

ערב טוב לכולם .אנחנו צריכים לבצע שינוי בוועדת ביקורת בוועד מקומי צפרירים.
שני חברי וועדת ביקורת התפטרו .ולכן אנחנו צריכים לאשר במקומם שני חברים

חדשים .מר זנו דוד ,ומר מי טל כפיר .מישהו מתנגד .תודה.
 .10וועדת מכרזים:
א .מינוי חברי וועדת מכרזים חדשים :שמעון ראובן ,ירמי דוד ,אחמד-עבדאללה
עבדאללה.
ב .ביטול חברות של חבר הוועדה בני שמואל
ניב ויזל:

טוב ,הסעיף הבא וועדת מכרזים .אנחנו רוצים מה שקורה ששני חברי אין לי פה
את השמות רק .שני חברי בני שמואל ודוד אבו התפטרו ואנחנו רוצים לאשר את
שמעון ראובן ,ירמי דוד ,ואחמד עבדאללה ,אנחנו רוצים לאשר אותם לוועדת
מכרזים .ואת ירמי דוד כיושב ראש .מי בעד .ירים את היד.

ראובן צמח:

מעבר לזה ,הייתה בקשה לשחרר מוועדת המכרזים את אלה שלא מגיעים .והרבה
זמן יש אנשים שלא מגיעים .לא רוצה להגיד פה את השמות .ואני לא ויש חוק
ותקנה שאומרת ,שלוש פעמים אל מגיע ברציפות נוותר לו על שירותיו הטובים.
ונכניס מישהו אחר .אז אני לא רואה שזה מתבצע .מעבר לזה ,שמחזקים אותנו
בעוד אנשים .אבל את אלה שלא מגיעים לא מוציאים .אז אני מבקש לטפל בזה.

ניב ויזל:

קודם כל אתה צודק ,נעשה בירור עם כל מי שלא הגיע .בירור אישי עם התחייבויות
להמשך .ולכן ,אנחנו מביאים את זה .ואמרנו ,שבני שמואל לא ממשיך השלושה
האחרים דיברנו אחד אחד .אם נראה שזה ממשיך ,אז מה שאתה אומר באמת
יתבצע .מי בעד המינויים ירים את היד .מי נגד .שיהיה בהצלחה ,לירמי ,לכול וועדת
מכרזים .אתם עושים עבודה מאד חשובה .ובלי העבודה שלכם יהיה מאוד קשה
לתפקד במועצה .אז יישר כוח .נעבור רגע לסעיף.

שלומי מגנזי:

אני מרגיש צורך להגיד את זה כאן ,בפני כולם .אני חבר וועדת מכרזים .אני רוצה
באמת להודות .אני נבחרתי .ואני מקבל משכורת .אתם עושים עבודה בהתנדבות.
חברי וועדת מכרזים עושים עבודה נאמנה .הגונה ישרה .נתקלים בלא מעט קשיים.
אבל עומדים על קוצו של יוד .אני גאה להיות חלק מכם .ירמי אני מברך אותך על
כניסתך לתפקיד .אתה מצטרף לקבוצה תותחית .וכמו שאמרתי אני גאה ומודה
לכל אחד ואחד מכם.
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 .11פתיחת תב"רים (בניית קברים ,שיפוץ מקוואות נשים  ,2020תשתיות בישובים ,בדק בית,
הצטיידות מוסדות חינוך)
ניב ויזל:

תודה רבה ,שיהיה בהצלחה .פתיחת תב"רים .משה אוחיון בבקשה.

שמעון אוחיון :ערב טוב ,נתחיל אני חושב שנתחיל בנושא שהוא מעל סדר היום ,שלא נשכח אותו
זה תב"ר שאישרנו אותו לפני שנים או שלוש מליאות של רכישת שני רכבי ביטחון
אפרופו קו התפר .המליאה אישרה לרכוש שני רכבי ביטחון שיסיירו בקו התפר.
המקור של המימון של שני רכבי ביטחון היה משרד הפנים .אנחנו מבקשים לשנות,
שמקור המימון של שני רכבי הביטחון על סך  550אלף שקל יהיה מקרנות רשות.
ובמקביל תב"ר נוסף של תיקון כבישים בישובים על  550אלף שקל שהמקור יהיה
משרד הפנים .כלומר ,עשינו הצרחה .לקחנו את משרד הפנים לתיקון כבישים.
ולקחנו את הרשות לרכישה של שני רכבי ביטחון על אותו סכום של  550אלף שקל.
זה הנושא מעל סדר היום .עכשיו נעבור לסדר היום בסעיף  11יש לנו פתיחת
תב"רים חדשים .כמו כל מליאה אנחנו פותחים תב"רים בהתאם למקורות מימון.
אז פה יש לנו בניית קברים ,שזה מקור מימון קרנות רשות .יש לנו שיפוץ מקוואות
שהמקור מימון משרד הדתות .יש לנו תשתיות בישובים השקעה של  7מיליון
שקלים לתשתיות בישובים ,שהמקור מימון הוא קרנות רשות .אותו דבר יש לנו
בדק בית .על סך  4מיליון שקל ,שהמקור מימון קרנות רשות .שני התב"רים הבאים
זה הצטיידות .אנחנו כבר נערכים לפתיחת שנת הלימודים או לשיפוצי קיץ .אנחנו
מאשרים תב"ר של הצטיידות מוסדות חינוך על סך מיליון שקל ,שהמקור מימון
מפעל הפיס .ואותו דבר עוד תב"ר של מקור מימון מפעל הפיס ,מחשוב מוסדות
חנוך.
ניב ויזל:

רגע רק לשם הפרוטוקול ,אז את כל סעיף  11כולל השינוי אנחנו מאשרים .אם אין
מתנגדים .אין .אז עכשיו תעבור ל.12-

 .12עדכוני תקציב.
משה אוחיון:אנחנו עוברים לעדכוני תקציב .זה סעיף  12כמו שניב אומר .ניב אמר את זה בתחילת
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דבריו .אנחנו בין הרשויות הראשונות במחוז .אנחנו תמיד ראשונים במחוז לאשר את
תקציב  ,2021או כל תקציב בכל שנה .יש לנו שינויים .את התקציב אישרנו בדצמבר.
מאז ועד שמשרד הפנים אישר את התקציב יש לנו שינוים בתקציב .בעקבות הקורונה,
בעקבות שינוי סדרי עדיפויות ,אנחנו מביאים פה את כל השינויים .את כל השינויים
בכל סעיפי התקציב ,אנחנו כותבים אם יש שינוי בסעיף ההכנסות או בסעיף ההוצאות.
אנחנו מעדכנים אותו ומביאים אותו לאישור המליאה .הסעיף הבא.
ניב ויזל:

אישרנו את העדכונים .12

 .13דוחות כספיים.
ניב ויזל:

חברים שימו לב ,זה לא בגלל שאנחנו רצים מהר .יש פה לפעמים  ,4שעשרים שקל,
שמונים שקל ,חמישים שקל .זה הכל עדכונים בגלל שכשחייבים לסגור עד הסוף.
אז לכן אנחנו גמרנו אז אנחנו ב.13-

משה אוחיון:

סעיף  ,14כמו בכל מליאה ,אנחנו מביאים את הדוחות הכספיים של הוועדים
המקומיים לאישור .יש לנו פה דוחות כספיים לשנת  .2019יש לנו גם לשנת ,2020
ואנחנו מביאים אותם לאישור .אז סעיף  .14צריך לאשר אותו .סעיף  15מוגשים
בזאת תקציבי הישובים לשנת  .2021אמרנו את זה במליאה הקודמת .יש לנו מבקר
חדש מטעם משרד הפנים .הוא מבקש יותר שקיפות .הוא מבקש שאנחנו מביאים
לאשר את התקציבים של הישובים אנחנו חייבים לרשום כמה משרות ומה
התפקידים ומה העלות .אז אנחנו מביאים את זה באותו פורמט שביקש המבקר
מטעם משרד הפנים .עם המשרות שיש בכל תקציב .וכמה העלות של כל ישוב .כל
תקציב ושל ישוב .כן .וזהו .זה הגענו אנחנו מבקשים לאשר גם את סעיף  .15תודה.

ניב ויזל:

טוב ,חברים אני רוצה .אמרתי אם אין מתנגדים אנחנו מאשרים .אז לפרוטוקול
מאשרים .אני רוצה לסיים להגיד לכם שעברנו תקופה לא פשוטה גם בחינוך גם
בכל מה שקורה עם שנת הלימודים .נקווה שאחרי פסח יהיו לימודים מלאים ,שלא
יקרה לנו עוד פעם מה שהיה לפני ,שנחזור לשגרה ,שהחיסונים יעבדו ,שפחות
ופחות ילדים יהיו בבידוד .עדיין יש לנו ערמות היה .שאלה האם מותר לנו לחייב
או לא לחייב מורים וגננות אני רק אגיד שאפשר להפסיק את ההקלטה.
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בני אלירז:

 ...נאמרו אבל לא קיבלו את התהודה הנכונה בעניין הזה .אז ראשית בכל מה
שקשור לערר שהגשנו בנושא הדו מפלסי ,רבותי נעשתה פה עבודה מדהימה באמת
גם של מאמו גם של הוועדה ,שלך ניב והעקשנות שלך ,וההתמדה של ללכת ולהגיש
את הערר הזה ,שכולם אמרו שאין סיכוי .יש פה חברי וועדת בנין ערים שרואים
את המגמה שהייתה שמה .ובאמת אני חושב שנעשתה שמה מלחמה אדירה בעניין
הזה .וזה באמת הזדמנות להגיד שוב תודה מאוד מאד גדולה לכל העוסקים
במלאכה .הרבה מאד מן הדברים שקורים כאן במליאה ,נעשים על ידי אנשים
שעובדים שלא תמיד אנחנו יודעים להכיר ולהגיד באמת את התודה .אז אני
בהזדמנות זו רוצה שוב לחזק את ידיהם .ולא תמיד שומעים אותם .אז ראשית
גלית ,באמת המנהלת לשכה .כן .עדי שהשתלבה יפה מאד מאז שנכנסה לתפקיד.
עוזר ראש המועצה פיני תורן שמשקיעה ימים כלילות .רחלי על ההשתלבות שלך
בתוך המערכת הזאת .אז באמת זוכה ובאמת להגיד תודה לכולם בעניין הזה .ולך
ניב ,אני רק רוצה להוסיף אמרתי את זה גם כשהיינו בהנהלה .רוצה באמת להודות
מעומק לבי .ואני מוקיר תודה .על שיתוף הפעולה שקיים באמת בינינו כל דבר זה
עדכונים ועבודה ,שבאמת ראויה כאן באמת לציון .כמובן לציין את כל מי שכאן
עומדת מאחורי כל ההיבטים המשפטיים ,ורד כהן .ופשוט חברים באמת תודה
לכולם.

ניב ויזל:

תודה .אני רוצה להגיד תודה .בואו תודה לשלומי לבני לסגנים ,שאנחנו עם כל
הקשיים משתדלים אלף ואחד דברים קורים כל יום במטה יהודה .אנחנו
משתדלים כמה שיותר לעבוד ביחד .ותודה לחברי המליאה ,שנותנים אמון .וזה זה
לא אנחנו לא לוקחים את זה כמובן מאליו .אני רוצה לפני שנברך לחג ,ומעבירים
פה יין עכשיו .אז אני צריך להעביר זמן .מחלקים יין ואנחנו נעשה ברכות .תוריד
את ההקלטה.
סוף דיון

